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Η Φωτεινή Ναούμ γεννήθηκε τον Απρίλη του ’78 στην Κομοτηνή, όπου ζει 
και εργάζεται. Κατά καιρούς, αρθρογραφεί σε εφημερίδες και λογοτεχνικά 
περιοδικά. Τα τελευταία χρόνια συντονίζει ομάδες δημιουργικής γραφής. Η 
Υγρή πόλη είναι μια ακόμα προσπάθεια να κατανοήσει τον άνθρωπο και 
τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

Ημερομηνία 3/4/2017 

Μέσο now24.gr 

Συντάκτης Μαίρη Γκαζιάνη 

Link http://now24.gr/fotini-naoum-den-skeftika-pote-pos-tha-ginomoun-singrafeas/ 
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ΕΡ. Κυρία Ναούμ γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Κομοτηνή όπου ζείτε 
μέχρι σήμερα. Πως θυμάστε την Κομοτηνή των παιδικών σας χρόνων και 
πως την βλέπετε σήμερα, υπάρχουν διαφορές;  
ΑΠ. Η Κομοτηνή ήταν μια μαγική πόλη. Πολυπολιτισμική, χρωματιστή, 
γεμάτη αρώματα. Ωστόσο δεν μου πήγαινε ο ρόλος του να είμαι παιδί. 
Βιαζόμουν τόσο να μεγαλώσω! Οι διαφορές της πόλης είναι μεγάλες όσο 
και μικρές. Έχουν αλλάξει κάποια βασικά σημεία, όπως η πλατεία και το 
πάρκο. Τα προτιμούσα όπως ήταν πριν. Τα έζησα όπως ήταν πριν. Τα 
αναπολώ, και συχνά τα ζωντανεύω μέσα από τη γραφή μου. 
ΕΡ. Ποια ήταν τα πρώτα λογοτεχνικά σας αναγνώσματα ως παιδί και 
αργότερα ως έφηβη; 
ΑΠ. Η μητέρα μου που ήταν νηπιαγωγός μου διάβαζε συνεχώς παραμύθια 
και ήταν αυτή που με έγραψε από πολύ μικρή στη βιβλιοθήκη, ενώ μου 
αγόραζε κάθε τόσο βιβλία. Στο σπίτι μας υπήρχαν οι ρώσοι αλλά και οι 
έλληνες κλασικοί, οπότε κι έκανα ένα πρώιμο πέρασμα από αυτούς. 
Παράλληλα διάβαζα κάτι με βρικόλακες αν θυμάμαι καλά, μυστηρίου αλλά 
και άλλα πιο «ενήλικα» με ερωτικές προεκτάσεις. Γενικότερα διάβαζα ότι 
έπεφτε στο χέρι μου. 
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ΕΡ. Με τη συγγραφή πότε αρχίσατε ν΄ ασχολείστε; 
ΑΠ. Έγραφα από παιδί. Ποιήματα, μικρά κείμενα, κρατούσα ημερολόγιο. 
Παρόλα αυτά, δεν σκέφτηκα ποτέ πως θα γινόμουν συγγραφέας. Πώς θα 
έμπαινα σ αυτό τον στίβο των εκδόσεων. Έγινε φυσικά κι αβίαστα μετά από 
παρότρυνση ανθρώπου του χώρου. Του το χρωστώ. 
ΕΡ. Αρθρογραφείτε σε εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά. Με τι 
είδους άρθρα καταπιάνεστε; 
ΑΠ. Δεν το κάνω συχνά, παρά μόνο όταν νιώθω την ανάγκη να σχολιάσω, 
μιλήσω για κάτι. Είναι κυρίως χρονογραφήματα. Με ενδιαφέρουν 
κοινωνικά θέματα κυρίως. Ο άνθρωπος σε όλες τις πτυχές του, αλλά και 
ομάδες ανθρώπων όπως οι έφηβοι, οι ανήμποροι, οι διαφορετικοί. 
ΕΡ. Τα τελευταία χρόνια συντονίζετε ομάδες δημιουργικής γραφής. 
Πιστεύετε ότι η συγγραφή διδάσκετε ή είναι ταλέντο; 
ΑΠ. Με την έννοια που το εννοούμε, όχι δεν διδάσκεται. Βελτιώνεται όμως. 
Και μόνο που κάνεις το πρώτο βήμα, που εκθέτεις τον εαυτό και τα γραπτά 
σου σε ένα κάποιο κοινό, είναι τεράστιο βήμα. Το να υπάρχει ένας 
άνθρωπος που θα σου ξεκαθαρίσει ζητήματα που πιθανά θα 
αντιλαμβανόσουν κάποια στιγμή μόνος, μετά από πολύ δουλειά, είναι 
επίσης σημαντικό. 
Η ίδια υπήρξα φοβερά καχύποπτη με τα τμήματα δημιουργικής γραφής. 
Σήμερα, χαίρομαι που υπάρχουν. Αν έχεις ταλέντο διάβαινε, θα έλεγα εν 
ολίγοις, μα και πάλι, η συμμετοχή σε ένα τμήμα δημιουργικής γραφής, δεν 
πρόκειται να σε βλάψει, ή να σε περιορίσει, όπως αδίκως πιστεύουν 
μερικοί. 
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ΕΡ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο σας με τίτλο «Υγρή πόλη». Πότε 
μια πόλη χαρακτηρίζεται υγρή; 
ΑΠ. Όλες οι πόλεις είναι υγρές. Η δική μου, κάτι παραπάνω. Αν σκεφτεί 
κανείς πως είναι μια πόλη που τη διαπερνούσε το ποτάμι, μας τρελαίνει η 
υγρασία μέχρι σήμερα κι συχνά αστειευόμαστε σε σχέση με τα αρθριτικά 
μας. Έπειτα, οι άνθρωποι, οι αποφάσεις τους, τα αισθήματά τους, όλα τόσα 
ρευστά και ακαθόριστα, σαν τρεχούμενο νερό που αναβλύζει, αλλά δεν 
ξέρεις που θα καταλήξει. 
ΕΡ. Μου έκαναν εντύπωση τα ονόματα που χρησιμοποιήσατε στους 
ήρωές σας. Ο πάντα γλυκός Ζαχαρίας, η Λαμπρινή που πάντα λάμπει στα 
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μάτια του άντρα της, η Χλόη που είναι πάντα ανθισμένη, η Γαρυφαλλιά 
που αναδύει νεανικό άρωμα και ο Λεωνίδας που προσπαθεί αλλά χάνει. 
Ήταν τυχαία τα ονόματα που επιλέξατε; 
ΑΠ. Νομίζω πως ναι. Με το που έχω την εικόνα του ήρωα στο μυαλό μου, 
ξέρω και το όνομά του. Ευτυχώς για μένα τουλάχιστον, τα ονόματα των 
ηρώων μου είναι κάθε φορά, συμβατά με τους ίδιους. 
ΕΡ. «Το ποτάμι άλλοτε ξεσκεπάζει και άλλοτε ενώνει και ευλογεί» 
αναφέρεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Το ποτάμι όμως μπορεί και να 
πλημμυρίσει, το ποτάμι μπορεί και να χωρίζει. Τι απ΄ όλα συμβαίνει στην 
ιστορία που αφηγείστε; 
ΑΠ. Άλλοτε ξεσκεπάζει κι άλλοτε ευλογεί. Έτσι είναι η ζωή. Σε κάποιους 
φέρεται κάπως πιο γενναιόδωρα, ενώ σε άλλους πιο συγκρατημένα. Οι 
κινήσεις των ίδιων των ανθρώπων, επηρεάζουν το ρεύμα του ποταμιού. 
Εξαρτάται πάντα σε ποια όχθη θέλουμε να μείνουμε, πόσο πασχίζουμε για 
να αλλάξουμε πλεύση και όλα αυτά που μας ταλανίζουν κατά καιρούς. Οι 
ήρωές μου έκαναν τις επιλογές τους και έζησαν με βάση αυτές. 
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ΕΡ. Η έφηβη Γαρυφαλλιά, αν και δεν γνώριζε τη νεανική ζωή του πατέρα 
της, ακολούθησε παρόμοιο τρόπο ζωής στο κλειστό περιβάλλον της 
Κομοτηνής και μυήθηκε στην ηδονή του έρωτα. Πρόσφερε το σώμα της 
με εμμονικά αρρωστημένο τρόπο. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το έκανε; 
ΑΠ. Αναζητούσε τον εαυτό της. Έψαχνε την αποδοχή. Μέσα από το δόσιμο, 
μάρκαρε τα όριά της. Σκεφτείτε το περιβάλλον που μεγάλωσε. Η αφανής 
μητέρα, ο φειδωλός σε συναισθήματα πατέρας, το παρελθόν των γονιών 
που σιγοέβραζε κάτω απ το σπίτι, η αιφνίδια επιρροή της Χλόης και φυσικά 
η ανήσυχη φύση της. Η Γαρυφαλλιά, βίωσε μια τρανταχτά αλλόκοτη νιότη. 
Την συμπόνεσα πολύ. 
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ΕΡ. Ο Ζαχαρίας είναι το επιτυχημένο θετικό πρότυπο. Επαγγελματική 
άνοδος και καταξίωση και, παρά τις ερωτικές προκλήσεις γύρω του  και 
τη θρησκοληψία της συζύγου του, ουδέποτε την απάτησε.  Σε 
αντιδιαστολή με τον Λεωνίδα τι θέλατε να τονίσετε; 
ΑΠ. Αυτό ακριβώς που επισημαίνετε. Τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. 
Ο Ζαχαρίας ήταν ένας αυτάρκης και κυρίως ξεκάθαρος άνθρωπος. Ήθελε 
δυο πράγματα και τα κυνηγούσε με όποιο κόστος. Ήθελε μια κανονικότητα 
που την στήριζε στις πλάτες του. Ο Ζαχαρίας είναι ο άνθρωπος που θα 
ήθελε καθένας να χει πλάι του. Ζεστός, αποδοτικός, δυνατός, χωρίς να 
κατακρίνει κανέναν. Αν υπήρχε το καλό διαχωρισμένο από το κακό, που 
κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, θα έλεγα πως το ενσάρκωνε ο Ζαχαρίας, 
μα και πάλι νιώθω, πως θα αδικούσα τον Λεωνίδα με αυτό. 
ΕΡ. Η Λαμπρινή, προσκολλημένη στα θεία, φτάνει στο σημείο να 
εγκαταλείψει μια ευτυχισμένη ζωή. Γιατί η αγάπη και η αφοσίωση του 
Ζαχαρία δεν την κράτησαν καθώς και η δική της αγάπη για τον άντρα της; 
ΑΠ. Σε εμάς ίσως φαίνονται αδιανόητες οι πράξεις της, ωστόσο ναι, 
φαίνεται πως δεν αρκούσαν. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια που τη 
γαλούχησε να είναι πιστή. Την αγάπη για τον άντρα της την ένιωθε 
αμαρτία. Ο θάνατος των δικών της στεκόταν πάντα πάνω της σαν απειλή. 
Δεν μπορούσε να γίνει άλλος άνθρωπος από τη μια μέρα στην άλλη. Αν 
γινόταν, αν ξεχνούσε τόσο εύκολα, δεν θα ταν ποτέ η Λαμπρινή. 
ΕΡ. Ο Αρίφ πιστός στον πρώτο του έρωτα προσπαθεί, αρνείται, 
επιστρέφει και φτάνει στο σημείο να αλλαξοπιστήσει. Δικαιώθηκε ή είναι 
το θύμα μιας κατάστασης που δεν μπορεί να ελέγξει και ασυνείδητα 
εθελοτυφλεί;  
ΑΠ. Ο Αρίφ με απασχόλησε πολύ τότε αλλά και σήμερα. Είναι το αγνό παιδί 
που από το τίποτα, καταφέρνει σχεδόν τα πάντα. Καταφέρνει πραγματικά 
όμως; Κερδίζει το αντικείμενο του πόθου του και όμως είναι νίκη 
πραγματική; Σαφώς και εθελοτυφλεί. Από ένα σημείο και μετά βλέπει 
ξεκάθαρα την αλήθεια, μόνο που την τραβά στο μέρος του. Θα μπορούσε 
να είναι απελπισία, πτητικότητα, ανάγκη ή και αγάπη. Δεν ξέρω σίγουρα να 
σας πω. 
ΕΡ. «Τι είναι τελικά πιο ισχυρό, το «πρέπει» ή το «επιθυμώ» αναφέρεται 
και πάλι στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Εσείς τι πιστεύετε; 
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ΑΠ. Η ζωή μου έχει δείξει πως όταν η επιθυμία είναι ισχυρή, υπερνικά τα 
πάντα. Τα πρέπει δυστυχώς έχουν τεράστια δύναμη, μεγάλη επιρροή πάνω 
μας, μα το πάθος, πείσμα, επιμονή, και μια κάπως πιο ελεύθερη ψυχή 
μπορεί να τα αντέξει όλα. Πόσοι από μας όμως, είμαστε ελεύθεροι 
άνθρωποι; Ανάλογα με την ελευθερία του καθενός λοιπόν, διαχειρίζεται το 
πρέπει και το επιθυμώ. 
ΕΡ. Τι θα θέλατε να πείτε ως επίλογο της κουβέντας μας; 
ΑΠ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα κι εύχομαι οι 
πιθανοί αναγνώστες του βιβλίου μου, να γνωρίσουν πρωτίστως την Υγρή 
πόλη μου κι έπειτα,  να την αγαπήσουν. 
Ευχαριστώ πολύ. 
*** Το βιβλίο «Υγρή πόλη» της Φωτεινής Ναούμ κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ 
 
 
 

Μαίρη Γκαζιάνη 

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα.  Μεγάλωσε στην Αθήνα όπου ζει μέχρι 
σήμερα και εργάσθηκε ως τραπεζοϋπάλληλος. Στο παρελθόν 
ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με την φωτογραφία ενώ τώρα ζωγραφίζει 
και παράλληλα γράφει. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και 
έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. Τον Μάιο του 2012 
κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική της συλλογή με τίτλο «Σου 
γράφω…», τον Σεπτέμβρη 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο της 
μυθιστόρημα με τίτλο ΕΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ και τον Ιούνιο του 
2014 κυκλοφόρησε το βιβλίο της ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ  από τις 
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εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ. Επίσης, το παραμύθι της «Το ψαράκι του βυθού» 
συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο «Παραμύθια και Μαμάδες» 
εκδόσεις Βερέττα 2015.  Υπό έκδοση βρίσκεται το επόμενο 
μυθιστόρημά της με τίτλο ΑΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ. 
Την περίοδο 2011-2012 υπήρξε ραδιοφωνική παραγωγός στο 
magicradiolive. Από τον Νοέμβρη 2014 συνεργάζεται με το now24.gr 
και έχει πραγματοποιήσει πάνω από διακόσιες συνεντεύξεις. Το 
2016 συμμετείχε στην τηλεοπτική εκπομπή ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ 
πραγματοποιώντας συνεντεύξεις σε ανθρώπους των τεχνών. 
Γράφει στίχους για τραγούδια ενώ μεγάλη της αγάπη είναι το 
θέατρο με το οποίο ασχολείται ερασιτεχνικά. 

 


