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Μια μικρή θεώρηση για το Ποιητικό Έργο 
της Ελένης Σεμερτζίδου από τον Ποιητή και Πρόεδρο 

της ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ,
Δημήτρη Μπουκόνη

Έτσι απλά και όμορφα στον χρόνο να κυλά η γραφή της Ελένης Σεμερ-
τζίδου και να ζωγραφίζει στον καμβά της μνήμης τον δικό της κόσμο. 
Με τους καλοδουλεμένους στίχους των ποιημάτων της ανασταίνει τους 
καημούς, πλάθει τις εικόνες του σήμερα, του χθες και του αβέβαιου αύριο. 
Στο φως του μυαλού της, προβάλλει όμορφες στιγμές της καρδιάς, μία 
ατελείωτη αναζήτηση, με δυνατό φως να λάμπει διαρκώς στο μουσικό 
άκουσμα, για να έρθει η λύτρωση και η ελπίδα στον κόσμο. Στην Ποίησή 
της, ο αιώνας μας μετράει αμίλητος τα μηνύματα των ανθρώπων και με 
φανταστικές δυνατότητες περνάει σε μονοδρόμους, αφήνοντας κραυγές 
σύγχυσης, αγωνίας και άγνοιας. Αλλάζει με τον καιρό η εικόνα και, πίσω 
από τα προσωπεία και τα προσχήματα, η ψυχή μένει βουβή. 

Ζω και Υπάρχω, μας λέειη Ποιήτριά μας, χωρίς συμβιβασμούς και υπο-
χωρήσεις. Οι αλήθειες και οι αναζητήσεις για το «Ωραίο» και το «Αληθινό» 
ξυπνούν και δονούν την ψυχή και τον νου της. Έτσι απλά και κατανοητά 
τα νοήματα και οι στίχοι, εικόνες όμορφες, ανεξίτηλες στο σήμερα και το 
αύριο, να θυμίζουν δρόμους και μονοπάτια ανθισμένα, συνοδευόμενες 
με μουσικότητα, αρμονία και κίνηση. 

Όμως, στο δρόμο των μυστικών βημάτων και στην ανθρώπινη συνείδη-
ση, απαλύνουν τον πόνο της καρδιάς οι θαυμαστές ερμηνείες στο μουσικό 
πεντάγραμμο της συνθέτριας Ελευθερίας Μεταξά. Διπλή, τριπλή η χαρά 
στις αιώνιες αξίες, που κάθε ήχος μουσικής σβήνει το σκοτάδι και φέρνει 
το φως. Μελωδίες ποικίλες και ανάμικτες με λυγμούς και πλήθος θριάμ-
βων, ανάσταση και ανάταση ψυχής, καθώς και αγαλλίαση. Στο άκουσμα, 
μια υπόσχεση στα χείλη της, με ασταμάτητη καθαρότητα, χωρίς κανένα 
ερωτηματικό, χωρίς καμιά έκθλιψη στις νότες. Η απολυτότητα των ήχων 
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της Ελευθερίας Μεταξά στα μονοπάτια των καιρών, για το ομορφότερο 
και το τέλειο από κάθε άποψη, θα υπάρχει και θα λάμπει στους ορίζοντες 
των ματιών μας διαρκώς. Άλλωστε, ο χρόνος, ο ατελεύτητος, πάντα θ’ 
ανοίγει το πεντάγραμμο και θα τραγουδάει τους στίχους της καρδιάς της 
Ποιήτριας. Τους στίχους της Ελένης Σεμερτζίδου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ

ΠΟΙΗΤΗΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Λίγα λόγια από τη Μουσικοσυνθέτρια 
και Τραγουδοποιό, Ελευθερία Μεταξά

Σαν ταξίδεψε η ψυχή μου στην ποίηση της  βαθυστόχαστης ποιήτριας 
Ελένης Σεμερτζίδου, βρέθηκε σε ωκεανούς χωρίς επιστροφή.

 «Στο πρώτο της ταξίδι σαλπάρισε για χώρες μακρινές,  σε κήπους και 
λιβάδια από άγριες ανεμώνες. Από την Κίνα στο Κονγκό σε λίμνες σε 
ποτάμια  κι έπειτα, σαν σε Οδύσσεια η  ψυχή, σε θάλασσες πλανιέται. Και 
ξάφνου, αναπάντεχα, βρέθηκε σ’ ένα δωμάτιο που ζουν όλοι οι άνεμοι 
του κόσμου! Εκεί ντύθηκε το ένδυμα του φόβου, δείλιασε και λαβώθηκε, 
νυμφεύτηκε τον πόνο. Όνειρα κι αγάπες, κουβάρι στον άνεμο, ενοχή,  
θυμός, θλίψη. Τότε, άκουσε τα βήματα Του. Αντιπάλεψε το σκότος μέσα 
της κι αντίκρισε τον ήλιο να ξεπροβάλει και τους νεκρούς. Μέσα από τον 
πόνο της, έγινε αιώνια και εισήλθε ψηλαφητά σε πρόναους Αθωνικούς. 
Άκουσε τη Φωνή Του,  άγγιξε Ουρανούς.»

Ευγνωμοσύνη για τα βάθη και τα ύψη που με οδήγησε η σοφία της 
πένας  της Ωραίας Ελένης. Είθε το έργο της να ταξιδέψει πολλές ψυχές 
στους ωκεανούς και τις κορυφές που αγγίζει το πνεύμα της. 
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H Ποιήτρια, Ελένη Σεμερτζίδου, 
εξομολογείται...

Υπάρχει ένα ερώτημα που, μάλλον, δεν επιδέχεται αντικειμενικής απά-
ντησης και αφορά στη μελοποίηση ενός ποιήματος. Το ερώτημα είναι 
το εξής: ένα καλό ποίημα, με τη μουσική, κερδίζει σε βάθος και τραγική 
διάσταση ή η ήδη υπάρχουσα μουσικότητα των στίχων του (αν βέβαια 
τη διαθέτει) δικαιούται να μην επικαλυφθεί από την οποιαδήποτε προ-
σπάθεια μελοποίησης; 

Προσπαθώντας να δώσουμε μια έστω και υποτυπώδη απάντηση, οφεί-
λουμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου καλά τραγού-
δια προήλθαν από μέτρια ποιήματα και, από την άλλη, καλά ποιήματα 
έχασαν την «αξία» τους και «αφυδατώθηκαν» μετά την μελοποίησή τους. 
Σ’ αυτή τη περίπτωση, η μελωδία και ο ρυθμός που έκρυβε ένα ποίημα 
πριν τη μελοποίησή του, ήρθε η μουσική και το διαστρέβλωσε σε επίπεδο 
γλυκερής καντάδας, με αποτέλεσμα το ποίημα να «πεθάνει» ή να «με-
ταλλαχθεί» σε κάτι το υποδεέστερο. Στη θέση του, τότε, γεννιέται ένα 
άλλο καλλιτεχνικό είδος, που δεν επιτρέπει την Αθανασία του στίχου, 
αφού το βαθύ καθαρό πηγάδι θόλωσε και έχασε την άμεση και ευθύβολη 
ματιά του ο ποιητής.

Με τη Μουσικοσυνθέτρια και Τραγουδοποιό, Ελευθερία Μεταξά, η 
μελοποίηση των έντεκα (11) ποιημάτων μου που φέρει το παρόν πόνημα 
δεν πέρασε διόλου από τη βάσανο ανάλογων σκέψεων και δυσάρεστων 
καταστάσεων, αλλά αντιθέτως μια ενότητα ήχου και στίχου δημιούρ-
γησε κάτι το «διαφορετικό» από ό,τι το κάθε μέρος χωριστά. Το μέτρο, 
ο ρυθμός, η ομοιοκαταληξία των στίχων των ποιημάτων μου, χωρίς να 
υποπέσουν στο αμάρτημα του χωρισμού λειτουργώντας αυτόνομα, μέσα 
από τη μουσική της συνθέτριας βρήκαν την ευκαιρία να συνυπάρξουν 
και να συντονιστούν με τον ρυθμό και τον σφυγμό του κόσμου. Οι λέξεις 
απογειώθηκαν μουσικά, αλλά και οι νότες συγκράτησαν το νόημα, τη σι-
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ωπή, την άνω τελεία του Λόγου. Η μουσική της συνθέτριας, μαζί και με 
τη συμβολή του Ποιητή και ειδικού στη μελοποίηση ποιημάτων, Δημήτρη 
Μπουκόνη, Προέδρου της ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, προσέδω-
σαν τη συναισθηματική εκείνη ένταση που διευκολύνει τη προσέγγιση, 
την αφαίρεση αλλά και την πύκνωση των νοημάτων. Η Ελευθερία Μετα-
ξά, σε αγαστή σχέση με τον Δημήτρη Μπουκόνη, όχι μόνο ανέδειξαν την 
ποίησή μου, αλλά αφουγκράστηκαν, επίσης, και σεβάστηκαν τα νοήματα, 
με έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, που προκαλεί ξεχωριστά αισθήματα 
και συγκινήσεις. 

Οφείλω να ομολογήσω ότι η καλλιέργεια, η λεπτότητα και η ανεπτυγ-
μένη ενσυναίσθηση και των δύο ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μου, 
καθιστώντας τη σχέση μας ένα «δώρο», για το οποίο, αν και ήμουν ανυ-
ποψίαστη, τους αξίζει, ωστόσο, η πιο εγκάρδια έκφραση των βαθύτερων 
Ευχαριστιών μου. 

Ε. Σ.
Θεσσαλονίκη, Μάιος 2021
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Τα Ποιήματα της Καρδιάς μου/σου/μας..
Αγάθη Ρεβύθη

Τα διάβασα όλα, στίχο τον στίχο! Άκουσα και τη μελοποίηση του τρα-
γουδιού «Ας κρατήσουμε τον Ήλιο»!

Είμαι ακόμα εδώ. Σε αυτή τη θέση που η καρδιά αισθάνεται όμορφα 
μέσα στον φυσικό της χώρο. Είναι γεμάτος, ξεχειλίζει από κτύπους. 
Όμως, νιώθω πως χωράει κι άλλο… κι άλλο. Έτσι συμβαίνει, όχι πάντα, 
οι άνθρωποι να αλληλοσυμπληρώνουν με τα συναισθήματα τους εκείνο 
το ΄΄τακ΄΄ που τους λείπει στη σελίδα, στον στίχο που μοιραία συναντιού-
νται. Αγαπώ αυτό το συναπάντημα, δυνατό κι αχώριστο. Τα ποιήματα 
της Αγαπημένης Ελένης Σεμερτζίδου, ταυτίστηκαν με τη Θεόπνευστη 
μουσική σύνθεση και ερμηνεία της υπέροχης Ελευθερίας Μεταξά και 
πέταξαν ψηλά με τη γλυκιά συνεργασία και συμβολή του εξαίρετου και 
χαρισματικού Δημητρίου Μπουκόνη! 

Το απαύγασμα φτάνει ως τον ουρανό! Πιο πάνω δεν έχει! 
Θα είμαι κοντά σας, και τώρα και πάντα, για να μαζέψουμε πολλούς 

κτύπους καρδιάς!

Peakupnews.gr
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Άγρια Ανεμώνη

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/eiiiueoe-1-1

Όταν φυσούν οι άνεμοι, ανθίζουν ανεμώνες
σε βόρειες χώρες, μακρινές... σε κήπους και λιβάδια.

Έχουν στεφάνη στα μαλλιά και ρίζωμα που έρπει
και στο λευκό τους χρώμα, σαν να ζει,η λάμψη που τους πρέπει.

Τότε... εκείνη της Λαμπρής, με τα μικρά της φύλλα
φτερά αποκτάει δυνατά, σχισμένα σε ταινίες.

Μες σε βλαστούς μεταξωτούς και άνθη όλο χάρη
κάποιοι θωρούν πως θα τη δουν να δίνεται στον Πάρη

Από την Κίνα στο Κονγκό, σε λίμνες και ποτάμια
σε μονοπάτια ξωτικά τη βρίσκουνε τα βράδια.

Κάμει το φίλο να πονεί, σαν φύλλο που μαδιέται...
Κι έτσι όπως πέφτει στη στεριά, σε θάλασσες πλανιέται.

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/eiiiueoe-1-1
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Σ’ ένα δωμάτιο

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/fool-for-your-love-3

Σ’ ένα δωμάτιο που ζουν όλοι οι άνεμοι του κόσμου,
στριφογυρίζουν τα θεριά

Μάτια θαμβώσαν απ’ το φόβο
Δεν είν’ που ‘χάσαν τα κλειδιά και τα κλουβιά πλατιά ανοίξαν
Είναι που γλάρωσε η καρδιά και ένα μαχαίρι τής το μπήξαν!

Αιμορραγεί... και τελειωμό δεν έχει ο θάνατος τη μέρα
Αλαφροΐσκιωτη σκιά περνάει στο δάχτυλο μια βέρα

Λογοδοσμένη, πια, γυρνάς, και νυμφευμένη με τη θλίψη
Γιατί δεν τόλμησες να πεις πως η αγάπη... σού ‘χει λείψει

Τώρα... στον άνεμο αυτό, χέρια... μαλλιά... όλα ανεμίζουν!
Πόσο μπερδεύτηκαν μεμιάς κι, όσο κι αν θες, δεν ξεχωρίζουν!

Αλλοπαρμένη τριγυρνάς και, στα όνειρά σου, παραδέρνεις
Βρίζεις τον άνεμο γιατί, ό,τι αγαπάς, το παρασέρνεις.

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/fool-for-your-love-3
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Τα Βήματά Σου

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/q05jf7i7kr9i

Βγήκα μια βόλτα για να ακούσω τα βήματά Σου
Να μην λιμνάσω μέσα σε σκέψεις και λογισμούς

Μονάχα κείνος που αντιπαλεύει το σκότος μέσα του
Βλέπει τον ήλιο να ξεπροβάλλει, και τους νεκρούς.

Πλάι μου στάθηκες. Μαζί βαδίσαμε. Μακρύς ο δρόμος μας.
Μια πληγωμένη, ένας ληστής, κι αμαρτωλός

Η νύχτα σάρωσε... Στα ίχνη, έφερε μια βεβαιότητα
Για αλλού τραβήξαμε, και δεν βρεθήκαμε στους Εμμαούς.

Καρδιά μου άνοιξε! Μέσα στον πόνο σου, αιώνια γίνεσαι!
Λαμποκοπάς απ’ την οδύνη σου. Και μια πληγή...

Ζωγραφισμένη με τις μορφές των Φιλοσόφων σου
Ψηλαφητά μπαίνεις σε Πρόναους Αθωνικούς.

Το Πνεύμα πνει... Και την Φωνή Του, αχνά την άκουσες
Ουκ οίδας πόθεν... Και πού υπάγειςμεσ’ τους καιρούς;

Στην Ανδρομάχη και στον Οιδίποδα... Τον αφουγκράστηκες...
«Μείνε μαζί μας», Του είπες
Κι άγγιξες τους Ουρανούς.

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/q05jf7i7kr9i
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Θεοί και Ανθρώποι

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/eiiiuoe-1

Απ’ τη ζωή, απ’ τις ζωές
Που ζουν θεοί κι ανθρώποι

Τα σφάλματά τους, φυλαχτά
Κι ο νους τους, άλλοι τόποι

Σαν φτάσουνε στον προορισμό
Γυρίζουνε και πάνε

Κάνουν να σβήσουν το θεριό
Μα, πάντα, το φυλάνε

Φουντώνουν κάποτε οι καιροί
Κι οι διαδρομές προφταίνουν

Τον μαραμένο τον ανθό
Ν’ αγγίξουν και πεθαίνουν

Αυτή η στιγμή, χίλιες ζωές
Σαν κοροϊδία μοιάζει

Μα, της καρδιάς το μυστικό
Μπορεί και να σου μοιάζει.

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/eiiiuoe-1
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Νυκτωδία

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/cuando-te-entregues-a-el-2

Στα νερά μιας νυκτωδίας, πώς γλιστράς; 
Τροβαδούρος μιας υπήνεμης βραδιάς 

Σ’ αναπόληση του χάους και της λύπης 
Προσφιλές το άκρον άωτον της λήθης. 

Ποιας σελήνης, ραθυμία να πρεσβεύεις; 
Ποια μνημόσυνα του Έρωτα γυρεύεις; 
Ωχριούν τα αληθινά, τούτη τη νύχτα 

Νυκτωδία υακίνθινη η πίκρα. 

Σ’ έναν τύμβο που οι πλάνες λοιδορούνε 
Σε Ανάσταση τον κόσμο όλο καλούνε 

Μα, στην άδοξη φθορά και τα γραμμένα 
Είν’ τα πρέποντα που ρέουν μεσ’ το αίμα. 

Ήταν νύχτα, που επέλεξες το μένος 
Ζοφερά που είν’ τα θέλγητρα … Το τέλος … 

Χαραυγής γενεσιουργία εξουσιάζει 
Νυκτωδία του θανάτου … που σου μοιάζει …

https://soundcloud.com/oflhu4hnr90w/cuando-te-entregues-a-el-2
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Αχ, Μαϊστράλι!

https://files.fm/u/qzesgqzj5#/view/93tch46jm

Αχ, μαϊστράλι! Δεν μου μίλησες ποτέ!
Πόσο ψηλά πετούν τα όνειρα τη νύχτα!

Δεν μου είπες τίποτα γι’ αυτά τα μυστικά
Που σε καλούνε να παλέψεις μ’ ένα κύμα.

Αχ, μαϊστράλι! Φέρε την αύρα ενός φιλιού!
Του γιασεμιού μοσχοβολιά κι ανατριχίλα!

Είναι οι νεκροί που τραγουδούν στη σιγαλιά
Κι οι ζωντανοί που αναστενάζουν μεσ’ το κρίμα.

https://files.fm/u/qzesgqzj5#/view/93tch46jm
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Το Αιώνιο

https://files.fm/u/qzesgqzj5#/view/htmk4m826

Δεν έχω λόγια να μετράω τις στιγμές
Μονάχα πέτρες που τις ρίχνω σε ποτάμια

Από τις μαύρες σαν περνάω αγκαλιές
Λευκά σεντόνια μού τυλίγουνε τα βράδια

Μα, όσα κι αν ρίξω πετραδάκια στο βυθό
Και από τον θάνατο, ασάλευτος θα μένει
Τότε στις λέξεις επιστρέφω για να βρω
Αυτόν τον ήχο που το Αιώνιο θα φέρει.

https://files.fm/u/qzesgqzj5#/view/htmk4m826
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Η Αναμονή

https://mp3.fastupload.co/files/1623846955

Δεν ανασταίνεται μεμιάς η χαρμολύπη
Ίσως να φταίει και αυτή η αναμονή

που τιθασεύει της καρδιάς κάθε ευθύνη
και απομένει, τελικά, μια φυλακή.

Μέσα σ’ αυτή, πώς να χωρέσει τόση ελπίδα;
Μέσα σ’ αυτή, πώς να πονέσει μια καρδιά;

που έχει μάθει να μετράει το κάθε βήμα
και να αφουγκράζεται του κόσμου τη χροιά;

Όμως... Εκεί που κάτι χάθηκε... Δες! Ήρθε!
Μάλλον το κύμα με παρέσυρε στο φως,

που το σκοτάδι διασκεδάζει μ’ ένα ποίημα
και ανασαίνει του αιώνα μας το «Πώς».

https://mp3.fastupload.co/files/1623846955
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Στο Σταυροδρόμι

https://mp3.fastupload.co/files/1623845979

Φόρεσες ρούχα την αυγή
Κι όταν ξημέρωσε καλά, πήρες το δρόμο

Κοφτό το βήμα στη ζωή
Στο σταυροδρόμι του φονιά, βρήκες τον πόνο

Σε κείνον είπες πως μπορείς
Και με το κρύο, οδοιπόρος να προφτάσεις

Τον χρόνο που ‘στησε χορό
Μ’ ένα καμάκι, το θεριό του να δαμάσεις

Όμως, το χιόνι το παχύ
Σκέπασε λίμνες και βουνά, κι ήταν γραμμένο

Να σου ματώσει την καρδιά
Σαν με το χέρι σου το κράτησες βρεγμένο

Τώρα γυρνάς μεσ’ τα στενά
Στις συμπληγάδες τ’ όνειρό σου τσαλακώνεις

Σίδερο που ‘πιασε σκουριά
Παίρνεις τον ήλιο αγκαλιά και μερακλώνεις.

https://mp3.fastupload.co/files/1623845979
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Ας Κρατήσουμε τον ήλιο

https://mp3.fastupload.co/files/1623845736

Ας κρατήσουμε τον ήλιο σ’ ένα ύψος, πιο ψηλά
Από κείνο που το μπόι φανερώνει αρχοντιά

Ας κρατήσουμε τον ήλιο δύο πόντους παρακεί
Απ’ τη μοίρα των ανθρώπων που τη βρίσκουμε πικρή

Ας κρατήσουμε τον ήλιο πάνω απ’ τα ψηλά βουνά
Στο διάφανο το φως του να υφαίνονται φτερά

Ας κρατήσουμε τον ήλιο στα ποτάμια, τις καρδιές
Στο νερό και μέσ’ το αίμα ν’ ανασταίνεται το χθες

Ας κρατήσουμε τον ήλιο στων παιδιών τις μυρωδιές
Όταν ψάχνουν στα σκουπίδια, ν’ αντικρίζουν πασχαλιές

Ας κρατήσουμε τον ήλιο πιο σφιχτά, πιο δυνατά
Στην οδό των Αθανάτων να φωτίζεται η νυχτιά.

https://mp3.fastupload.co/files/1623845736
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Στο Χάσμα της εναλλαγής

https://mp3.fastupload.co/files/1623845897

Στο χάσμα της εναλλαγής γενεών 
και ηλικίας, χτίστηκαν ρόλοι, από 

εξαρχής, αμφίβολης αξίας... 
Πέταξαν, όχι από καρδιές 

ελεύθερων ανθρώπων, αλλά, από 
άκριτες βουλές, αστόχαστων και 

απόντων...

Στο χάσμα της εναλλαγής κτιστών 
αλλά και ακτίστων, σαν επιστέγασμα, 
θαρρείς, των μάταιων αντιχρίστων... 

Αντιφpονούντες μιας ζωής, τους είπαν οι 
εχθροί τους, γιατί ελπίδα δεν θωρούν 

στην άλλη τη ζωή τους...

Στο χάσμα της εναλλαγής πολλών αλλά και λίγων,
τα σπάνια ‘γίναν τροφή, κάθε λογής κολίγων...

Μα, σπόροι έπεσαν στη γη, σε 
άγονο χωράφι... Άκαρπα μόχθησαν 

να βρουν την ήρα από το στάχυ...

Στο χάσμα της εναλλαγής χαράς 
αλλά και πένθους, πλανεύτηκε το 
ριζικό σε χίλιους δυο πολέμους...

https://mp3.fastupload.co/files/1623845897
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Ευθύς ο δρόμος και στραβός... 
Λευκός αλλά και γκρίζος...

Σιωπά ο Θεός που καρτεράς και κρύβεται στο ίσως...

Στο χάσμα της εναλλαγής των ημερών 
που φεύγουν, πουλιά σου φέρνουν μια 

ευχή και, άλλα, τη ξοδεύουν... 
Σ’ ένα στροβίλισμα αργό, μηνών και 
των ετών τους, η επανάληψη επιζεί 

στο άδειο σκηνικόν τους...

Πολλές αυτές οι αλλαγές στη χαίνουσα πτυχή τους...
Πολύ τ’ αμάρτημα... Φτωχό, να θρέψει την πληγή τους... 

Μέσα στην άβυσσο αυτή και σε φριχτό καμίνι,
ό,τι απομείνει, πια, στη γη, θα είναι η σελήνη...

Σελήνη εσύ, που όλο το φως από τον ήλιο παίρνεις,
έχεις δυο πρόσωπα να ζεις και δυο για να πεθαίνεις... 

Ευχή, λοιπόν, κάνω δειλά... Μαζί και μια κατάρα... 
«Όσο θα ζω, να σ’ αγαπώ, στου κόσμου την αντάρα...»





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ]
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Η Ελένη Σεμερτζίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
Αρκετά μυθιστορηματικά και θεατρικά της έργα έχουν 
δημοσιευτεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο και έχουν 
ανεβεί από θεατρικές ομάδες σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Αρθρογραφεί σε επιστημονικά και λογοτεχνικά 
περιοδικά, στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», καθώς και 
στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ».

Έργα της στις ηλεκτρονικές σελίδες:
http://www.elenisemer.blogspot.com
http://www.seeleni.blogspot.com
http://www.etp.gr
http://www.wif.gr

Κυκλοφορούν στα Βιβλιοπωλεία τα έργα της:

1. Η κατσίκα που έγινε τράγος
2. Η κυρία Βιολάνς
3. Η λογοτεχνική μορφή και ο ρόλος του εφημέριου, στο έργο του Γάλλου 

συγγραφέα, Ζωρζ Μπερνανός
4. Λοξές ωδές
5. Σε μια αλλοτινή μητέρα
6. Σε ένα ξέφωτο…
7. Στο χρόνο του μυαλού
8. Το πρώτο χάραμα
9. Το φαράγγι και ο θρύλος
10. Ουδείς αναντικατάστατος
11. Αναζητώντας την ελεύθερη αναζήτηση
12. Μυθιστορήματα (τριλογία): Το φάντασμα του πέτρινου φάρου, Πογκρόμ, 

Ροδόσταυρος
13. Σελήνη-Εκάτη-Άρτεμις
14. Ερημία
15. Χαμένη Ατλαντίδα




