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mjvsvrcuijn CH·? omv δανάη σοφία βαρδαλή 

Κατερίνα 
Παπανικοήάου 

Exovras ήδη δύο 
επιτυχηµένα βιβλία σια 
ενεργητικό ins, n 
συγγραφέα$ µιλά για ίο 
ιρίιο tns µυθιστόρηµα, 
«Ραντεβού πίσω σιο 
χρόνο» (εκδόσοε 

∆ιόπτρα) ίο οποίο 
ιαξιδεύο στην 
κοσµοπολίιικη 
Αλεξάνδροα ιου 
παρελθόνΐ05, 
παρακολουθώντίβ 

ano κοντά τη ζωή 
τριών γυναικών στο 

σήµερα 

Ποια ιστορία εκτυλίσσεται στο «Ραντεβού 
πίσω σιο χρόνο»; ∆ύο είναι οι 

ιστορικ. ∆ύο lorapis που εκτυλίσσονται 
σε δύο διαφορετικέ χρονικέ 

πφιόδου5 και είναι γραµµένε$ σε διαφορετικό 
Ucpos n κάθε µία. To παρόν 

avon σε πιο ανάλαφρο και χιουµοριστικό 
τόνο, xcopis να αποκλ3ει το γεyovos 

ότι υπάρχουν και 
ουσιαστικότφα µηνύµατα, γιατί 
πάντα προσπαθώ να περάσω κάποια 
µηνύµατα απλά» µε άλλον τρόπο, µε 
διαφορετικό κάλυµµα. Στο παρόν 
λοιπόν, n κεντρική ηρωίδα ξεκινάβ 
ένα ταξίδι µε την αδελφή Tns και την 

γιαγιά raus, για να γνωρίσουν τα πάτρια 
εδάφη Tns γιαγιάς στην Αλεξάν6paa 

Tns Αιγύπτου, από όπου n ίδια 
έφυγε το '43. To ταξίδι αυτό έχα και 
eos σκοπό να us φέρ3 όλβ mo κοντά 

µεταξύ raus, γιατί a'vai οι µόνα που 
έχουν αποµείνΒ από ολόκληρη την 
οικογένοα. Ταυτόχρονα, στο παρελθόν 

εκτυλίσσεται n ιστορία Tns γιαγιά5 
raus, έτσι onus τη θυµάται n ίδια. 
Είναι σαν ένα ταξίδι αναµνήσεων 

γραµµένο σε έναν τόνο mo ροµαντικό, 
rno ΟΓψαχρσιρικό. ∆ύο παράλληλε5 

ιστοριΏ οι οποίεί στο τέλο5 
συναντιούντσι, µε το παρελθόν να 
ενεργοποιό κάποΐβ καταστάσ35 στο 
παρόν, οι οποιβ «ξεκλβδώνουν» και 
οδηγούν σαν ντόµινο τα πράγµατα 
σε µια νέα τροπή για Tns npcofes. 

Από το 2009 και µετά, σχεδόν κάθε 
χρόνο γράφετε και ένα βιβλίο. Πάκ 
τροφοδοτείτσι όλη αυτή n δηµιουργικότητα; 

∆εν ξέρω (γέλια)! Και έχω 
ήδη άλλα τρία Βιβλία στο µυαλό µου 

-µακάρι να βρω το χρόνο να τα 
γράψω. Πάντοτε έγραφα. Στην έκτη 
∆ηµοτικού µάλιστα axa γράΐ|» ένα χιουµοριστικό 

θεατρικό έργο, που ανέβηκε 
στο κλ3'σιµο του σχολείου και 

όλα τα παιδιά το είχαν διασκεδάσω 

πολύ, κατι για το οποίο είµαι ακόµη 
και σήµερα πολύ περήφανη. Αλλά 
ποτέ δεν έγραφα µε σκοπό να παρουσιάσω 

ένα ολοκληρωµένο µυθιστόρηµα. 
Πφίσσότερο ήταν για µένα. 

Όταν ξεκίνησα να γράφω mo συστηµατικά 
το πρώτο µου µυθιστόρηµα, 

που µου πήρε σχεδόν δύο χρόνια να 
τελβώσω, ξεκίνησα xcopis ακριβά» να 
ξέρω τι θέλω να κάνω. Σκεφτόµουν 
πακ θέλω να γράψω κάτι για µένα, 

για να χαρώ, να aπoσuµmεσIώ µέσω 
Tns γραφή5 και να εκτονωθώ. Αυτό 
πλέον δεν µπορώ και να το αρνηθώ. 
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Όση oounaa κι αν έχω, όσο κουρασµένη 
κι αν a'pai πλέον θα πρέπο να 

βρω οπωσδήποτε χρόνο για να 

γράψω. Είναι ανάγκη. 

Είναι τελικά πφίσσότερο ζήτηµα έµπνευσης 
το γράψιµο ή θέµα πειθαρχίας, 

αποµόνωσης και 
αυτοσυγκέντρωσης; Η αποµόνωση 
σίγουρα xpaaznoi. ∆εν µπορώ να 
γράψω µε κόσµο γύρω µου, κλείνοµαι 

στο γραφείο µου. Και µάλιστα 
όσο πλησιάζο ο καιρός να ολοκληρώσω 

to βιβλίο τόσο πιο πολύ γίνοµαι 

ένα µε τους ήρωες, µπαίνω ογπ 
ζωή τους και εκεί πραγµατικά κλειδώνοµαι 

στο γραφείο µου και γίνοµαι 

ένα µε την ιστορία. 

Πολλά βέβαια ano τα πρόσωπα και 

ta περιστατικά που υπάρχουν στις 
ιστορίες oas βασίζονται σε πραγµατικά 

γεγονότα... Στο «Ραντεβού πίσω 
στο χρόνο» εµπνεύστηκα πάρα πολύ 
από µια ιστορία που µου διηγήθηκε 
µία σούπερ-γιαγιά, n οποία όντως 
έζησε στο παρελθόν στην Αλεξάνδροα. 

Η δική της ιστορία µε ενέπνευσε 
πολύ ώστε να δηµιουργήσω 

µια δική µου ιστορία για το τότε, ιην 
οποία στη συνέχεα έδεσα µε µία 
άλλη ιστορία, µυθοπλασίας πλέον, 
Βασισµένη στο τώρα. 

Πρόσφατα αλλάξατε εκδοτικό οίκο. 
Πόσο σηµαντικό είναι ένας νέος συγγραφέας 

να έχει ουσιαστική στήριξη 
από τον οίκο µε τον οποίο συνεργάζεται; 

Στο ξεκίνηµα µου, ήµουν τυχερή, 
axa θετικές απαντήσεις όταν 

έστειλα τα πρώτα µου χορογράφο, 
µετά τα βιβλία µου πήγαν καλά σε 
πωλήσεις και µε το νέο εκδοτικό µου 
σπίτι a'pai ερωτευµένη. Γενικώς όλα 
πήγαν πολύ οµαλά στην πφίπτωσή 
µου. Σίγουρα δυσκολίες υπάρχουν, 
πλέον είναι πολύς ο κόσµος που 
θέλδ να γράψΘ και πολλές οι προτάσεις 

που κατατίθενται στο τραπέζι. To 

Βιβλίο είναι ένα προιόν πλέον, που 
χροάζειαι όλους αυτούς τους µηχανισµούς 

στήριξης για προχωρήσει και ο 

αναγνώστης πρέπΒ να καταφέρει να 
διακρίνο τι έχο να του na ένα Βιβλίο 
και γιατί να το ξεχωρίσει από κάποιο 
άλλο. Όταν όλα αυτά λειτουργούν 

σωστά τότε τα πράγµατα είναι ακόµη 
πιο εύκολα και για τον συγγραφέα. 

Ποιοι είναι οι αναγνώστες που θα περάσουν 
συντροφιά µε το βιβλίο σας; 

Καταρχήν οι αναγνώοχες µου θέλω 
να ταξιδέψουν, να µπορέσουν λίγο 
µεσα από αυτό να ξεφύγουν. Πιστεύω 

on το Βιβλίο µπορεί να εξυπηρετήσει 
πάρα πολλούς σκοπούς. 

Πάντα στο Βάθος του πρέπ3 να 
υπάρχο κάποιου οδούς προβληµαησµός. 

Και ως συγγραφέας έχβς την 
επιλογή είτε να αφήσεις τους προβληµατισµούς 

να αιωρούνται είτε να 
δώσεις απαντήσεις. Εµένα µου αρέσει 
σε κάποια ζητήµατα να δίνω απαντήσεις, 

τουλάχιστον όπως εγώ us αντιλαµβάνοµαι 
-άρα είναι εν µέρο και 

προσωπική κατάθεση ψυχής ένα Βιβλίο. 
Από εκα και πέρα όµως, θέλω 

ο κόσµος να µπορο να ξεφεύγει µε 
τα Βιβλία µου, να διασκεδάζο, να 
περνά3 καλά, να ανεΒαίνο σε ένα µαγικό 

χαλί και να ταξιδεύο. Όταν 
παίρνω από αναγνώστες µηνύµατα 
που µου λένε ότι βρίσκονταν για παράδογµα 

σε µια δύσκολη περίοδο 
της ζωής τους και ένα Βιβλίο µου 
τους Βοήθησε να ξεφύγουν έστω και 
λίγο, δεν υπάρχΒ µεγαλύτερη ικανοποίηση 

για µένα. 

Φαντάζοµαι για να έχει σηµαντική 
θέση το χιούµορ στο γράψιµο σας, 
έχει και στη ζωή σας. Κινούνται και τα 
αναγνώσµατά σας στον ίδιο τόνο ή 
όχι; To χιούµορ ναι, έχβ πολύ σηµαντική 

θέση στη ζωή µου. Αλλά, κοίτα 
να 6ss, που οι αγαπηµένοι µου συγγραφείς 

δεν είναι καθόλου ανάλαφροι 
(γέλια)! Κατά κανόνα, αυτοί που 

γράφουν χιουµοριστικά είναι άνθρωποι 
που έχουν µαύρες σκέψεις, µε το 

χιούµορ να λεττουργ3 as αντίβαρο. 
Αγαπηµένη µου Ελληνίδα συγγραφέας 

είναι n Μάρω Βαµβουνάκη. 

Μου αρέσουν οι συγγραφείς που µιλούν 
για την ψυχή του ανθρώπου. 

Από εκεί και πέρα βέβαια διαβάζω τα 
πάντα, όλα τα a'6n. Από χιουµοριστικό 

ας πούµε µου αρέσα πολύ n 
Σόφι Κτνσέλλα, όµως δεν µπορώ να 
εστιάσω σε ένα µόνο οδος. To πρώτο 
Βιβλίο όµως που µε συγκλόνισε 
πραγµατικά, ήταν «Τα µαύρα φεγγάρια 

του έρωτα» του Μπρυκνέρ. ∆εν 
είµαι τόσο της κλασικής λογοτεχνίας 
πάντως, προτιµώ τη σύγχρονη. 

Πάντως και οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν 
στα βιβλία σας είναι καθ" 

όλα σύγχρονες. Ποιες γυναίκες τραβούν 
την προσοχή oas και σας κάνουν 
να θέλετε να τις βάλετε σε µια 

ιστορία σας; Γυναίκες που δεν έχουν 
βρο ακόµη ιον εαυτό τους. Και υπάρχουν 

πολλές. Πιστεύω ότι am σηµερινή 
εποχή a'vai τόσα πολλά τα 

ερεθίσµατα, τόσες πολλές οι εναλλακτικές 
και αυτά που µας προσφέρονται, 

που µπορεί σε κάποια φάση να 
χάνουµε τον εαυτό µας και µάλιστα 
άνευ ουσίας. Κάποιες µε λόγο, κάποιες 

χωρίς λόγο, όλες οι γυναίκες 

ψάχνουν τον εαυτό τους. ∆ιαφορετικού 
τύπου ηρωίδες όλες πάντως. Αν 

ouyKpiva κανείς την ηρωίδα του 
πρώτου µου βιβλίου («Πού πας 
αγάπη µου!») µε αυτήν, θα 0a ότι n 
πρώτη ήταν µια ανάλαφρη αλλά έντονη 

προσωπικότητα, ενώ n Αφροδίτη, 
n ηρωίδα από το «Ραντεβού 

πίσω στο χρόνο» είναι µια γυναίκα 
που za για τους άλλους και όχι για 
την ίδια, n οποία αποφασίζο να αναλάβει 

µόνη της τα Βάρη µιας ολόκληρης 
οικογένοας και n οποία πρέπ3 

επιτέλους να µάθ3 να ζο λίγο «έξω 
από τη σαρκοφάγο της», όπως της 
λέ3 χαρακτηριστικά n αδελφή της. 
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