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Ταξίδι σχέσεων και εµπειριών 
Ησχέση µου µε τη µαγειρική 

είναι µία σχέση 
...ακραίων συναισθηµάτων. 

Από τη µία την αγαπώ πολύ 
και από την άλλη προσποιούµαι 

πως δεν υπάρχει στη 
ζωή µου! Συχνά την αγνοώ επιδεικτικά 

και παραγγέλνω έτοιµα, 
ακόµα συχνότερα, τι να κάνω, 
συµβιβάζοµαι και ασχολούµαι 
µε τις συνταγές των είκοσι 

λεπτών, ενώ τις περισσότερες 
φορές ετοιµάζω σαλάτες. Είναι 
ευχής έργον που µου αρέσουν 
οι σαλάτες. Σαλάτες µε ζουµερά 

φρούτα, λαχανικά, ξηρούς 
καρπούς, σταφίδες, χουρµάδες, 

τριµµένα τυριά, µηαλσάµικο, 
ελαιόλαδο, σολοµό φρέσκο 

ή και κρύες πένες ολικής αλέσεως. 
Ολα αυτά τα αγαπηµένα 

υλικά προσπαθώ να τα συνδυάζω 
µε διάφορους ευφάνταστους 
τρόπους. 

Μέχρι που φτάνουν τα 
σπέσιαλ Σαββατοκύριακα, 

οι γιορτές, τα 
γενέθλια, τα οικογενειακά τραπέζια. 

Εκεί αναδύεται ο σεφ 
µε τα αστέρια Μισελέν ano µέσα 

µου! Ο πήχυς ανεβαίνει. 
Στο µενού συµπεριλαµβάνονται 

πλέον εξωτικές συνταγές, 
ιταλικά γλυκά, πρωτότυπα 

ορεκτικά, λαχταριστές βελούδινες 
σούπες. Ισως γιατί τελικά, 

για µένα, n µαγειρική πάνω 
από όλα είναι εργαλείο σχέσεων. 

∆εν υπάρχει τίποτα πιο 
όµορφο ano µία αγαπηµένη οικογένεια 

ή µια µεγάλη παρέα 

Η συγγραφέας ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π ΑΠ ΑΝΙΚΟΛ ΑΟΥ, 
πιστεύοντας στη σηµασία του οικογενειακού τραπεζιού, 
µας αναλύει ότι το φαγητό είναι έννοια συνυφασµένη µε 

τη φροντίδα και το µοίρασµα. 

φίλων που µοιράζονται στιγµές 
γύρω ano ένα τραπέζι, ενώ εσύ 
τους προσφέρεις τον καλύτερο 
σου εαυτό. To µυαλό µου τρέχει 
σε συγκεντρώσεις που έχω οργανώσει 

στο σπίτι µου. Ανθρωποι 
που ήρθαν και έµειναν, άνθρωποι 

που ήρθαν και έφυγαν, 
άνθρωποι που δεν είναι ma 
µαζί µας. Ζευγάρια, φίλοι, συνεργάτες, 

παιδιά, γονείς, παππούδες. 
Φωνές, γέλια, καβγάδες, 

έντονες στιγµές. Ζωή... 
Ετσι και στα βιβλία µου, 

αυτό που µου κεντρίζει 
περισσότερο το ενδιαφέρον, 

αυτό που µε ιντριγκάρει 
πάνω απ' όλα, είναι οι σχέσεις, 
οι ισορροπίες τους, οι προσωπι¬ 

κές µας µάχες για να έρθουµε 
ένα βήµα mo κοντά στην αυτογνωσία 

και την ευτυχία. Πολλές 
φορές παρατηρώ άγνωστους, 

γνωστούς, τον ίδιο µου 
ιον εαυτό, συµπεριφορές, αντιδράσεις, 

συσχετισµούς µεταξύ 
ανθρώπων. ∆εν υπάρχει τίποτα 

mo εξωτικό και συναρπαστικό 
από τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. 

Παρατηρώ, σκέφτοµαι, 
αναλύω, βάζω και τη 

φαντασία µου µπροστά για να 
στήσει την ιστορία, τον πυρήνα 
των σχέσεων που θα παρουσιάσω, 

και ξεκινάω το ταξίδι της 
συγγραφής. Οι κεντρικές µου 
ηρωίδες είναι κυρίως γυναίκες, 

ίσως γιατί είναι mo κοντά 

σε µένα ο τρόπος σκέψης τους, 
ίσως γιατί, όπως και να το κάνουµε, 

είναι λίγο mo περίπλοκες, 
αρκετά mo µυστηριώδεις, 

ασύγκριτα mo πολυεπίπεδες! 
Και επειδή προσωπικά θεωρώ 
το χιούµορ αφενός το αλατοπίπερο 

της ζωής που στις σωστές 
δόσεις µπορεί να νοστιµίσει 

τα πάντα, αφετέρου την mo 
εύγευστη κρούστα για να περικλείσει 

κάποιες φορές ακόµα 
και τον mo σκληρό ρεαλισµό 

που υπάρχει γύρω µας, οι 
αφηγήσεις µου προσπαθώ να 
έχουν µικρές ή µεγάλες δόσεις 
χιούµορ. Καλή µας όρεξη, λοιπόν! 

Γαστριµαργική και πνευµατική. 
Ο 

Η Κατερίνα Π σπα νικολάου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και µεγάλωσε 
στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος φυσικός και έχει διδακτορικό 

στον ίδιο τοµέα. Εζησε για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο εξωτερικό, 
αλλά αποφάσισε ότι είναι καλύτερα να ταλαιπωρείται στη χώρα όπου 
γεννήθηκε. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. To τελευταίο της βιβλίο, 
«Ραντεβού πίσω στο χρόνο», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα. 

Ταξίδι σχέσεων και εµπειριών 

www.clipnews.gr


