
Από τη συνέντευξη με την κ .Παναγιώτα Σμυρλή οι μαθητές του σχολείου μας καταγράφουν: 
 

Η βραβευμένη Πατρινή συγγραφέας Παναγιώτα Σμυρλή στο 11ο Γυμνάσιο 
Πάτρας 

Την  Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου του 2012, το σχολείο μας είχε την τιμή να φιλοξενήσει  για 
κάποιες ώρες την πολύ γνωστή και βραβευμένη Πατρινή συγγραφέα Παναγιώτα Σμυρλή. 

Με την κυρία Παναγιώτα κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Απάντησε σε όλες τις 
ερωτήσεις μας. Μας  διηγήθηκε τα παιδικά της χρόνια μας μίλησε για τα βιβλία της, την 
οικογένειά της και για το πόσο χρόνο και κόπο θέλει να γραφτεί ένα βιβλίο. 

Από όλα της τα βιβλία μας μίλησε πιο πολύ για το «Ο γάτος με το ψάθινο καπέλο». Αυτό το 
βιβλίο είναι εμπνευσμένο από μια εμπειρία της κυρίας Παναγιώτας. Πίσω από την υπόθεση και 
τα φανταστικά πρόσωπα του έργου κρύβεται μια σκληρή αλλά πραγματική ιστορία. Συγκινήθηκα 
πάρα πολύ  από αυτή την ιστορία, ώστε κάθε φορά που τη θυμάμαι ανατριχιάζω. Θυμάμαι κάθε 
λέξη που έλεγε η κυρία Παναγιώτα Σμυρλή. 

Κρίστι Τζαφεράι  Β2  
 

 
Η συγκλονιστική ιστορία του Μπάμπη και το βιβλίο «Ο γάτος με το ψάθινο 

καπέλο» 
 
Ήταν ένα χειμωνιάτικο πρωινό του Φεβρουαρίου του 1999. 

Η κυρία Παναγιώτα  Σμυρλή είχε βγει στο κέντρο της Πάτρας για 
να κάνει μια βόλτα 

 Ενώ ήταν στο δρόμο, δίπλα της ακριβώς βρισκόταν μια 
κυρία που κρατούσε ένα ψάθινο πανέρι με ένα γατάκι μέσα, 
τυλιγμένο με ένα κόκκινο σάλι.H κυρία Παναγιώτα είχε μια 
τεράστια αδυναμία στα ζώα, ιδίως στις γάτες και κοίταζε αυτό το 
όμορφο γατάκι με πολύ αγάπη. 

Λίγο πιο πέρα βρισκόταν ένα παιδάκι που φορούσε ένα 
παντελόνι που του σερνόταν και  ένα φανελάκι. Δε φορούσε 
παπούτσια και έτρεμε από το κρύο. Για να προλάβει να ζητήσει 
χρήματα έρχεται λίγο πιο μπροστά και πέφτει πάνω στη κυρία 
που κρατούσε τη γάτα.. 

Με μιας το γατάκι βρέθηκε στο δρόμο μαζί με το σάλι και το 
ψάθινο  πανέρι από πάνω του σαν καπέλο. Η γυναίκα οργισμένη 
από το συμβάν και τη συμπεριφορά του μικρού παιδιού του 
έδωσε μια δυνατή κλωτσιά και έφυγε. Το παιδάκι 
κουλουριάστηκε στο δρόμο και τα ματάκια του ήταν 

δακρυσμένα. 
Η κυρία Παναγιώτα έπαθε σοκ. Αγαπάει τα ζώα αλλά δε μπορεί να τα συγκρίνει με κανένα 

παιδί. Πήγε στο μικρό παιδί, το σήκωσε και το πήγε στο πεζοδρόμιο:  
«Είσαι καλά αγόρι μου;» Δεν απάντησε το παιδί. 
«Πως σε λένε παιδί μου;» Τίποτα το παιδί. 
«Πες μου παιδί μου πως σε λένε; Τι σου συμβαίνει;» Το παιδί κοίταζε τη κυρία Παναγιώτα, 

κοίταζε τρομαγμένο και γύρω-γύρω. Αυτά τα παιδιά παρακολουθούνται από κάποιους που τους 
επισημαίνουν να παίρνουν χρήματα και όχι φαγητό ή οτιδήποτε άλλο. 

«Θέλεις κάτι;» του είπε. 
«Θέλω λίγο νερό, γιατί διψάω πολύ».  



Η κυρία Παναγιώτα είχε στη τσάντα της ένα μπουκαλάκι νερό. Όμως επειδή είχε πιεί, το 
θεώρησε απαράδεκτο να το δώσει στο παιδάκι.  

«Έχω ένα μπουκάλι αλλά επειδή έχω πιεί  θα πάω να σου πάρω άλλο». 
«Δεν πειράζει, δώστε το μου» 
.Μεμιάς το παιδάκι άρπαξε το μπουκάλι από το χέρι της κυρίας Παναγιώτας και το ήπιε με 

τόση μανία που παραλίγο να το σπάσει. Είχε βγάλει σπυριά στο στόμα,  είχε να πιεί τρεις μέρες 
νερό. Ήταν σε απελπισία. 

  Η κυρία Παναγιώτα το πήρε και το πήγε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Ήταν και η 
Νομαρχία εκεί δίπλα. 

 Του λέει:  «Τώρα είσαι ασφαλής. Πως σε λένε;»  
 «Με λένε Μπάμπη». 
«Με ποιους είσαι εδώ;»  Μιλιά το παιδί. 
«Είσαι με τους γονείς σου;» 
«Όχι» 
«Τι συμβαίνει;» 
«Δε μπορώ να σας πω.» 
 «Από πού είσαι Μπάμπη μου;»,  . 
 «Από την Καβάλα», 
Ο Μπάμπης κρύωνε τόσο πολύ που έτρεμε. Η κυρία 

Παναγιώτα είχε ένα σάλι μαζί της και του το φόρεσε .Και 
πάλι όμως το παιδί δεν μπορούσε να συνέλθει. 

«Πεινάς;» 
«Ναι»  
Τον πήγε σε ένα κεντρικό fast-food. Ο σερβιτόρος 

είπε στην κυρία Παναγιώτα: 
 -«Εσείς μπορείτε να κάτσετε όμως το παιδί δε 

μπορεί». 
 -«Και ποιος το λέει αυτό;» 
- «Η διεύθυνση». 
«Πού είναι οι τουαλέτες;» 
«Εκεί» 
 Η κυρία Παναγιώτα πήγε στη τουαλέτα με το μικρό Μπάμπη, τον έπλυνε και τον καθάρισε 

λίγο και  επέστρεψαν στο τραπέζι τους .Μετά είπε στο σερβιτόρο: 
- «Λοιπόν το παιδί θα μείνει μαζί μου. Αν θέλετε φωνάξτε τη διεύθυνση και εγώ θα φωνάξω 

ταυτόχρονα τα κανάλια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα».  
Φοβήθηκαν, δεν έκαναν τίποτα. Ο σερβιτόρος πήρε  την παραγγελία της κυρίας Παναγιώτας. 

Παραγγείλανε πρώτα μια μερίδα. Ο Μπάμπης έπεσε με τα μούτρα στο φαγητό. Μετά 
παράγγειλαν και δεύτερη μερίδα. Το ίδιο έγινε. Μετά και τρίτη μερίδα ώσπου η κυρία Παναγιώτα 
του είπε: "Μπάμπη μου το ξέρω ότι πεινάς αλλά δε θα σε αφήσω να φας άλλο. Θα το πάρουμε σε 
πακέτο».  

 «Μπάμπη μου, που κοιμάσαι τα βράδια;». 
 Ο Μπάμπης οδήγησε την κυρία Παναγιώτα στο παλιό λιμάνι, στη προβλήτα σε κάτι 

παγκάκια. Κοντά υπήρχαν ζαρντινιέρες και ανάμεσα στα παγκάκια και τις ζαρντινιέρες υπήρχαν 
χαρτόκουτα. 

«Εδώ κοιμάμαι» 
«Όταν βρέχει;»  
«Όταν βρέχει, βλέπετε εκείνο το εστιατόριο; Πάω και κοιμάμαι εκεί κοντά στους σωλήνες για 

να ζεσταθώ λιγάκι»  
 «Και αν σε βλέπουν;».  



«Αν με βλέπουν, με διώχνουν και εγώ παραφυλάω μέχρι να φύγουν για να πάω πάλι εκεί 
στους σωλήνες» 

«Πως τρως;» 
«Αν δεν πάω ένα ποσό, δε μου δίνουνε να φάω. Εγώ, χτες και προχτές, δεν τα μάζεψα και δε 

μου δώσανε να φάω». Και ήταν νηστικός ο Μπάμπης. 
.Της είπε τόσα πράγματα που δε μπορεί να τα πει. 

Αποτέλσμα ήταν ότι αυτό συνέβη γύρω στις 9-9.30 το πρωί και η 
κυρία Παναγιώτα γύρισε σπίτι της τα μεσάνυκτα. Τους είχε 
πάρει τηλέφωνο και τους είπε « κάντε ότι κάνετε εγώ θα γυρίσω 
το βράδυ».  

«Άνοιξα  τον υπολογιστή μου  και ξεκίνησα  το πρώτο 
κεφάλαιο: Εκείνο το Φλεβαριάτικο πρωί … Και ο Μπάμπης είναι 
ο μαύρος γάτος!  Όλα έχουν ένα συμβολισμό!  Θέλω να το 
διαβάσετε αυτό το βιβλίο μου! Ας είναι για τους γάτους! 
Ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες! Όταν χάνω την ανθρωπιά μου, το 
ξαναδιαβάζω για να θυμηθώ το Μπάμπη», μας είπε. 

    Την άλλη μέρα λοιπόν το πρωί πήγε να βρει το Μπάμπη. 
Πουθενά ο Μπάμπης. Εξαφανισμένος ο Μπάμπης. Πάει στην 
αστυνομία, τίποτα. Φαίνεται κάποιας τους είχε παρακολουθήσει 
και το πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε. 

«Κάναμε μια έρευνα πέντε χρόνια», συνέχισε. « Η  Unicef  
βοήθησε πάρα πολύ. Από αυτή την έρευνα δε βρέθηκε ο 
Μπάμπης.  Αλλά κάθε χρόνο παίρνω ογδόντα κάρτες, γιατί 

ογδόντα  παιδιά με αφορμή αυτό το βιβλίο,  γύρισαν στα σπίτια τους!  Κλεμμένα παιδιά!  
Διαλύθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα που μάζευε παιδιά γιατί είχαν ξεφύγει λίγο από το χώρο που 
μπορούσαν να προφυλαχτούν! Άλλο πήγαινε φροντιστήριο, άλλο το έστειλε η μάνα του κάπου… 
Το αρπάξανε και πάει… Και όλα από τη Βόρεια Ελλάδα.   

Ελένη Χριστοδουλοπούλου Β2 

 

Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα 

 Πέρσι ,τέτοιο καιρό, χτύπησε το τηλέφωνο της κυρίας Παναγιώτας. Ήταν ο Μπάμπης. Της 
είπε ότι ζούσε στην Κρήτη και ήταν βοηθός μηχανικού αυτοκινήτων. Μια μέρα που πήγε να πάρει 
το παιδί του αφεντικού του από το σχολείο, το είδε να κρατάει ένα βιβλίο στο χέρι με τίτλο  «Ο 
γάτος με το ψάθινο καπέλο».Θυμήθηκε την κυρία Παναγιώτα που του είχε πει ότι θα γράψει ένα 
βιβλίο με αυτό το τίτλο. Έτσι βρήκε το τηλέφωνό της από τον εκδοτικό οίκο.  

Η κυρία Παναγιώτα μόλις τον άκουσε, χάρηκε πάρα πολύ που ήταν καλά. Της είπε ότι έχει 
αλλάξει το όνομά του και ότι τον λένε Κωνσταντίνο. Ήθελε να τον δει αλλά ο Μπάμπης είχε 
φοβηθεί τόσο πολύ. Ήθελε από το παρελθόν να κρατήσει μόνο την ευχάριστη ανάμνηση της 
κυρίας Παναγιώτας. 

Βέρρα Γεωργία Β2 

 

Το πρώτο  βραβείο  καλύτερου διηγήματος στην Πέμπτη Δημοτικού 

Στην ερώτηση πότε και πώς ξεκίνησε η αγάπη της για τη λογοτεχνία η κυρία Σμυρλή 
απάντησε:  



 « Ήμουν στην Πέμπτη Δημοτικού όταν ο δάσκαλος μας είπε να γράψουμε ένα διήγημα,  
μέχρι δέκα σελίδες,  στις διακοπές των Χριστουγέννων, με ελεύθερο θέμα. Το βραβείο θα ήταν 
ένας κουμπαράς  που μέσα θα είχε πέντε δραχμές, σαν 150 ευρώ σημερινά. Ήταν  ένα πολύ καλό 
χαρτζιλίκι και είχα ως στόχο, δε σας το κρύβω, να πάρω το τάλιρο.  Έγραψα λοιπόν τρία 
διηγήματα. Τα διάβασα στους γονείς μου, τα διάβασα στα αδέλφια μου.  Έδωσα εκείνο που 
άρεσε σε εμένα και δεν άρεσε στους άλλους. 

 Το πρώτο κριτήριο όταν γράφουμε  είναι κάτι που να καλύπτει εμάς και όχι τους άλλους. 
Γιατί εμείς μιλάμε μέσα από αυτό, δίνουμε εικόνα για τον εαυτό μας. Δε μπορείτε να διαβάσετε 
ένα βιβλίο και να μην είναι ο συγγραφέας μέσα σε αυτό. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Μέσα από τις 
ιδέες του, φωτίζεται και ως προς τις αντιλήψεις του, τη κοσμοθεωρία του ως προς τα πάντα. 

    Πήρα το πρώτο βραβείο και το κουμπαρά με το χαρτζιλίκι. Βρίσκονται ακόμη φυλαγμένα 
σε ένα παλιό σεντούκι της γιαγιάς μου, πάνω-πάνω και δίπλα είναι όσα βραβεία κατόρθωσα  
μέχρι τώρα να πάρω που έχουν σχέση με τη λογοτεχνία. Προσπάθησα να βγάλω το τάλιρο  με 
τσιμπιδάκι, με μαχαίρι, με κατσαβίδι… Το τάλιρο δεν έβγαινε. Με κυνηγήσανε μετά τα αδέλφια 
μου να μου το σπάσουν το κουμπαρά για να βγάλουν το τάλιρο και εγώ τον παράχωσα. Το σπίτι 
μας ήταν πλινθόκτιστο, με χώμα. Άνοιξα μια τρύπα στο σπίτι και το έχωσα μέσα για να μην το 
βρούνε. Φανταστείτε τι έκανα».         

Αυτό έκανε τη μικρή σπίθα στη καρδιά της για τη λογοτεχνία μια δυνατή φλόγα που θα την 
έφτανε στο δικό της όνειρο: Να γίνει συγγραφέας. 

Γεωργαντοπούλου Κλειώ Β2 

 

Τα τζοβαΐρια ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» 

 «Τα γεγονότα», λεει η κυρία Σμυρλή, «καμιά φορά μας περιμένουν. Δε πιστεύω στην τύχη, 
γιατί την τύχη την καθορίζουμε μόνοι μας, αλλά κάποιες συναντήσεις μας περιμένουν. Κάτι 
συμβαίνει και δεν πάμε από αυτό το μέρος, διαίσθηση μας είναι, δεν ξέρω και πάμε από το άλλο. 
Και εκεί που πάμε, ενώ κάθε μέρα  πηγαίναμε από αλλού, συναντάμε κάτι» 

«Ταξιδεύοντας από την Αθήνα στην Πάτρα, καθισμένη 
στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, ένιωσα  το γέροντα που καθόταν 
στη διπλανή θέση, να κοιτάζει δακρυσμένος το μενταγιόν  
που φορούσα. Το όνομά του ήταν Ταμζίρ και η θέα του 
κοσμήματος του ξεκλείδωνε πόρτες που πίστευε ότι είχαν 
κλείσει για πάντα, την ιστορία του μενταγιόν που τυχαία 
είχα γίνει κάτοχός του».  

«Ο Ταμζίρ  είχε φτάσει στην Ελλάδα μετά από πολλές 
περιπέτειες. Έμενε στην Αθήνα, σε φίλους με τους οποίους 
είχε παλαιότερα συνεργαστεί στο πανεπιστήμιο. Η πατρίδα 
του το Αφγανιστάν είχε γίνει άλλη μια εστία πολέμου από τις 
πολλές της γης. Ξεδιπλώνοντας τις ιστορίες του πόνου του, 
μίλησε για τη Γιασμίνα που ταχτάριζε στα γόνατά του από 
παιδί, τον άντρα της το Ραούφ, το μαθητή του, το 
σκουλαρίκι-μενταγιόν των αρραβώνων τους. Προσπάθησα 
να του δώσω το μενταγιόν  να το επιστρέψει εκεί που ανήκε, 
αλλά με σταμάτησε εκείνη η περηφάνια της φυλής του. 
Έφευγε για τη Ρώμη που είχε κάποιους μακρινούς 

συγγενείς". "Έπρεπε να περάσει καιρός, να κατακαθίσουν οι αφηγήσεις του μέσα μου, για να 
μπορέσουν να γίνουν λέξεις οι εικόνες…»,  μας αποκάλυψε η κ. Παναγιώτα.      



«Η συγγραφή είναι ξεκούραση ψυχής» 

 « Αντιμετωπίζετε τη συγγραφή βιβλίων ως επάγγελμα ή ως χόμπι;» ρωτήσαμε τη κυρία 
Σμυρλή. 

«Το επάγγελμα σημαίνει αμοιβή", απάντησε. "Ο συγγραφέας επενδύει στα συναισθήματα, 
συνεπώς δε μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματίας. Είναι η συγγραφή επικουρία. Δε μπορείς να 
λειτουργείς ως επαγγελματίας. Άρα κάνεις άλλη δουλειά για βιοπορισμό και το θέμα της 
συγγραφής το έχεις για να ξεκουράζεις τη ψυχή σου"! 

 
Εντυπώσεις και συναισθήματα από τη συνέντευξη... 
Μετά από τη συνέντευξη, τα συναισθήματά μου ξεχείλιζαν!  
Γνωρίζοντας την κ. Παναγιώτα Σμυρλή, κατάλαβα ότι πρέπει να κάνεις αυτό που θέλεις στη 

ζωή σου, για να είσαι καλά με τον εαυτό σου! 
Όλη η εκδήλωση ήταν φανταστική! Η κ. Σμυρλή μας μίλησε και ήταν γλυκιά  απέναντι σε 

όλους μας! 
Όμως και όλη η ομάδα μας, που πήρε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει στο σχολείο μας την 

κ. Σμυρλή, έκανε φοβερή δουλειά, η οποία με εντυπωσίασε! 
Μπορώ να πω ότι μου άρεσαν τα πάντα και όλα όσα συνέβησαν είχαν ενδιαφέρον χωρίς να 

με κουράζουν!  
Με ενθουσίασε πολύ!   

Σώρρα Μαρία Β4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια κειμένων: Χαμακιώτη Αρχοντούλα, φιλόλογος 


