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ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΙΙΙΙΙιΙΙ 

Παναγιώτα 
µυρλη 

«∆εν γίνεται να 
κρυφτείς αη' τα 

παιδιά, διαβάζουν 
το µέσα σου κι αυτά 

απλόχερα σου 
προσφέρουν την 

καρδιά τους» 

Ενας κουµπαράς µ' ένα τάλιρο µέσα, ήταν το βραβείο της σ' ένα διαγωνισµό 
διηγήµατος, ουσο µαθήτρια της E' ∆ηµοτικου. Κι αν το τάλιρο παραµένει εκεί 
µέσα, n συµπολίτισσα Παναγιώτα Σµυρλή προχώρησε στα µονοπάτια της γραφής, 
που της χάρισαν κι άλλες βραβεύσεις. Η πιο πρόσφατη, το Πανευρωπαϊκό βραβείο 
διηγήµατος στο Μόναχο, τον περασµένο Ιανουάριο. Στην «ΠτΚ», n συγγραφέας 
µιλάει για τα βιβλία της -που απευθύνονται σε µικρούς και µεγάλους-, για τον «Γάτο 
µε το ψάθινο καπέλο», που της εξασφάλισε το εισιτήριο στις σχολικές αίθουσες, για 
την ιστορία και τους κύκλους της. αλλά και για τη σµυρναίικη καταγωγή της. Αη' 
όπου και n σοφή, τυλιγµένη µε αγάπη, συµβουλή της γιαγιάς... 
Της ΚΡΙΠΥΣ KOYNINIOTH · kouniniotidipelop.gr 

θυµάστε πότε αρχίσατε να αποτυπώνετε τις σκέψεις 
σας στο χαρτί; 
Οταν ήµουν στην E' ∆ηµοτικου, ο δάσκαλος µας, ο Λάµπρος 

ο Βρεπός, λίγο πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων 
µίλησε για ένα διαγωνισµό διηγήµατος. To βραβείο 

ήταν ένας κουµπαράς, κοκάλινος, λευκός-κόκκινος, 
που περιείχε ένα τάλιρο. Κατάφερα και τον πήρα. Αν και 
προσπάθησα πολύ να βγάλω το περιεχόµενο του, το τάλιρο 

είναι ακόµα εκεί και ο κουµπαράς στο ξύλινο σεντούκι 
της γιαγιάς που µύριζε έλατο, φλιοκούνι κι αγριορίγανη. 

Εχει µυρωδιά n αγάπη, όπως και το σεντούκι της, που 
φυλάω εκεί ό,τι για µένα είναι πολύτιµο. 

Η πρώτη σας εµφάνιση στη λογοτεχνία έγινε µε το 
«Ανθειας 201», που έχει βραβευτεί, µάλιστα, από τον 
Κύκλο του Ελληνικού παιδικού βιβλίου για m νεανική 

ηλικία. Τι σας ώθησε να το γράψετε; 
Η ιστορία µιας πόλης, εξυφαίνεται και µέσα από τον κοινωνικό 

της ιστό, τα ήθη και τις δοξασίες, τα δρώµενα 
στις γειτονιές, τα τεκταινόµενα στις αλάνες ή κάτω από 
m «φούρκα» που ύψωνε τις µπουγάδες στη µέση της αυλής 

όσο οι κουβέντες θρόιζαν σαν τα πλατανόφυλλα στο 
πρωινό αεράκι. 
∆ίνεται, λοιπόν, το στίγµα µιας εποχής, έτσι όπως την εί¬ 

δαν τα µάτια ενός παιδιού που τώρα πια µεγάλωσε. Ετσι 
όπως «λειτούργησαν» στην καινούργια τους πατρίδα οι 
πρόσφυγες, που σκορπίστηκαν σε άγνωστα σταυροδρόµια, 

στριµώχτηκαν σε παράγκες, υπέφεραν από το ασήκωτο 
βάρος των αναµνήσεων κι όµως επέζησαν. Ετσι όπως 

οι πολιτικές εξελίξεις επηρέασαν και στιγµάτισαν µε την 
αλλόκοτη λογική των καιρών. 

Ενα χρόνο µετά, κυκλοφόρησε ο «Γάτος ρε το ψάθινο 
καπέλο», που έχει ενταχθεί στο µάθηµα της Γλώσσας 

της ∆' ∆ηµοτικού. Πώς νιώθετε γι' αυτή m θέση 
που κατέλαβε κείµενο σας στα σχολικά βιβλία; 

Ηταν µια ευχάριστη έκπληξη που µου άνοιξε τον δρόµο 
προς τις σχολικές αίθουσες. Η επαφή µε τα παιδιά είναι 
συγκλονιστική εµπειρία, κάθε φορά και διαφορεπκή, λειτουργεί 

σαν ανατροφοδότης,_σε κάνει να ξεχνάς και ταυτόχρονα 
να αφυπνίζεσαι, δεν γίνεται να κρυφτείς αη' τα 

παιδιά, διαβάζουν το µέσα σου κι αυτά απλόχερα σου προσφέρουν 
την καρδιά τους. 

To βιβλίο εµπεριέχει την αντίθεση µέσα του, κραυγαλέα 
όπως και οι κοινωνικές ανισότητες και είναι ενδιαφέρουσα 

n ένταξή του στα σχολεία γιατί πίσω από την τρυφερότητα 
του µύθου και το λούστρο της αθωότητας, κρύβονται 

βαθιές αλήθειες. 

Εχετε, επίσης, στο ενεργητικό σας δύο µυθιστορήµατα 
και µία συλλογή διηγηµάτων, για το ενήλικο 

αναγνωστικό κοινό. Συνήθως «περνάτε» από το ένα 
είδος στο άλλο, ανάλογα µε την εσωτερική σας ανάγκη, 

ή µπορείτε να γράφετε την ίδια εποχή βιβλία 
για µικρούς και µεγάλους; 
Είναι πολύ πιο εύκολο για µένα να γράφω για µεγάλους 
γιατί δεν υπάρχουν οι περιορισµοί που οφείλει να βάζει 
κανείς όταν αναφέρεται σε µικρό αναγνώστη. Πάντα έχω 
στα σκαριά κάτι για ενήλικες και στις παρενθέσεις που δηµιουργούνται 

µπαίνει το παιδικό βιβλίο να µου αλαφρώσει 
την ψυχή και τη διάθεση. 

Και n ποίηση; Πώς ανταποκρίνεστε στο κάλεσµά της; 
Αφήνω την ποίηση στους ποιητές γιατί δεν µπορεί κανείς 
να λογίζεται σαν τέτοιος όταν στην έµπνευση µιας στιγµής 

αποτυπώνει στο χαρτί την έκρηξη των συναισθηµάτων 
του. Η ποίηση είναι σπουδαία υπόθεση και m θαυµάζω, 

αλλά δεν µπερδεύοµαι. Υπηρετώ τον πεζό λόγο κι 
αυτό µου είναι αρκετό. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Kentle 
88HStiMi§~ 

ΠΈΛΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ 
ΠΕΘΑΝΩ... ΞΕΡΟΙ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ MOMENTUM, 2012. 
ΣΕΛ. 222. ΤΙΜΗ 13.50 ΕΥΡΟ 

Επειδή το γέλιο 
δεν κόβεται 

Στην κηδεία του Νικόλα της, n περίλυπη 
Στελλίτσα αφηγείται στην «κολλητή» της 
γεγονότα από τη ζωή µε τον αγαπηµένο 
της. Τα περισσότερα είναι σπαρταριστά 
και µε το ζόρι κρατιέται να µην ξεσπάσει 
σε γέλια και παρεξηγηθεί από τους εκατοντάδες 

παριστάµενους φίλους τους. To 
γλυκόπικρο χιούµορ και n αναπόληση 
ψυχογράφηµα των περασµένων δεκαετιών 

κορυφώνονται µε µια µεγάλη ανατροπή 
αντάξια της ιστορίας του ζευγαριού, 

µια ανατροπή που µας κάνει να χαµογελάσουµε 
γιατί, όπως θα έλεγε και ο Νικόλας:«.. 
∆εν θα τους αφήσουµε να µας 

κόψουν και το γέλιο, το µοναδικό πράγµα 
που δεν έχουν φορολογήσει µέχρι τώρα!». 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΕΛΣΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆ΟΥ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑ/ΜΠΡΕΧΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ/ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. 2012. 
ΣΕΛ. 416. ΤΙΜΗ 28 ΕΥΡΟ 

Εξέλιξη γένους 
θηλυκού 

Για πρώτη φορά στο ελληνικό προσκήνιο, 
n πολυσήµαντη γυναικεία συµµετοχή 
στη θεατρική δηµιουργία. Η εκτενής 

αυτή µελέτη συγκρίνει τη στερεή εικόνα 
της γυναικείας θεατρικής γραφής 

και παραστασιολογίας στις ΗΠΑ και τη 
Βρετανία µε την αρκετά πιο ρευστή και 
θολή κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες -Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία και Ελλάδα-, 

θέτοντας έναν κοινωνικοπολιτικό 
προβληµατισµό µέσα από διάφορες παραµέτρους 

διαφορετικότητας -φυλή, τάξη, 
φύλο. Από αισθητική άποψη, n µπρεχτική 

µέθοδος αποτελεί µόνιµο σηµείο 
αναφοράς για την εξελικτική πορεία του 
γυναικείου θεάτρου. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ARNALDURINDRIDAS0N 

ΗΣΙΟΠΗΤΟΥΤΑΦΟΥ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΓΙ0ΡΓ0Σ 
ΜΠΑΡ0ΥΞΗΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 2012. 
ΣΕΛ. 336. ΤΙΜΗ 15,50 ΕΥΡΟ 

Αποκάλυψη 
θαµµένων µυστικών 
Ρέικιαβικ: Οικοδοµικές εργασίες αποκαλύπτουν 

έναν γυναικείο σκελετό. Πριν 
από χρόνια, αυτό το µέρος της πόλης 
ήταν ακατοίκητο, και ο επιθεωρητής Ετλεντουρ 

µε την οµάδα του ελπίζουν ότι 
πρόκειται για τυπικό ισλανδικό σενάριο 
εξαφάνισης: Κάποια γυναίκα που χάθηκε 

στο χιόνι κι έµεινε θαµµένη εκεί επί 
δεκαετίες. Οµως τα πράγµατα δεν είναι 
τόσο απλά. Ενώ ο µελαγχολικός 50άρης 
επιθεωρητής παλεύει να σταµατήσει την 
πλήρη κατάρρευση της οικογένειας του 
-n εθισµένη στα ναρκωτικά κόρη του, 
n οποία είναι έγκυος, µεταφέρεται στο 
νοσοκοµείο σε κωµατώδη κατάστασηφέρνει 

στην επιφάνεια θαµµένα µυστικά. 

www.clipnews.gr
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Wmmi 

Παραµύθια που περιµένουν την έκδοση κι ένα ιστορικό µυθιστόρηµα για ενήλικες, έχει έτοιµα η Παναγιώτα Σµυρλή 

Στο µυθιστόρηµα σας «Ερωτας ποταµός» (2004) θίξατε 
το θέµα του ρατσισµού (εν προκειµένω, τσιγγάνοι). 
Η Πάτρα βιώνει έντονα το µεταναστευτικό και 

οι αντιδράσεις a' αυτό, ποικίλες, θεωρείτε ότι µπορεί 
να αλλάξουν κάποιες συµπεριφορές -προς το καλύτερο 

ή το χειρότερο-, σήµερα, που µεγάλος αριθµός 
πολιτών αντιµετωπίζει πρόβληµα διαβίωσης; 

Ο λαός µας έχει ιδανικά και δεν χρειάζεται να του τα θυµίζει 
ούτε να τα σφετερίζεται κανείς. Επιπλέον, n ιστορία 

κάνει κύκλους, πολλοί έχουν βιώσει την έννοια της µετανάστευσης 
παλιότερα, αλλά και τώρα συµβαίνει στα παιδιά 

µας. Η εξαθλίωση είναι µια υπόθεση που δεν αφορά 
µόνο τους άλλους. Οι συνθήκες, ολοένα και πιο ακραίες, 
δηµιουργούν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις. Ας αναζητήσουµε 

όλοι µας τις βαθύτερες αιτίες κι ας επανεκτιµήσουµε 
κάποιες αξίας που µας διαφεύγουν. 

Μετά τη «Σφυρίχτρα της Στέφης», το παραµύθι σας 
που κυκλοφόρησε το 2009, να περιµένουµε κάτι 
καινούργιο; 
Υπάρχουν έτοιµα παραµύθια που περιµένουν την έκδοση 
κι ένα ιστορικό µυθιστόρηµα για ενήλικες. Είναι µια βουτιά 

σε βαθιά νερά που ήθελα να την κάνω. Αφορά την περίοδο 
'41-46 και εµπλέκονται τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. 

Αυτή την περίοδο γράφω µια σειρά από διηγήµατα 
για µεγάλους. 

Στις αρχές του χρόνου βραβευτήκατε σε διαγωνισµό, 
όπου συµµετείχαν περί χους 2.500 υποψήφιους. 
Είναι µια βράβευση που µε γέµισε αισιοδοξία. Αφορά το 
Πανευρωπαϊκό βραβείο διηγήµατος που έλαβε χώρα στο 
Μόναχο τον προηγούµενο Γενάρη. To διήγηµα που βραβεύτηκε 

έχει τίτλο «Σπασµένο ρόδι» κι έχει θεµατικά σχέση 
µε το ιστορικό µυθιστόρηµα που σας ανέφερα. 

-Τα αγαπηµένα της αναγνώσµατα 
ως παιδί; «Επειδή δεν 

είχα τη δυνατότητα να αγοράζω 
Βιβλία, έγραφα τις εκθέσεις 
συµµαθητών µου κι αυτοί 

µου έδιναν να διαβάζω ό,τι 
τους χάριζαν σι δικοί τους. Από 
τον "Βασιλιά Ληρ" µέχρι την 
"Πολυάννα". Στα Μίκυ-Μάους 
ήµουν φανατική µε αγαπηµένο 
ήρωα τον Ντόναλντ» λέει. 
-Η σµυρναίικη καταγωγή 

της έχει «αφήσει» µέσα 
της: «Μυρωδιές από βότανα, 

λουκουµάδες µε µέλι, 
χαλβάδες, ντολµάδες, πίτες 
στριφτές. Πεζούλια όπου 

πλέκονταν δαντέλες και σχόλια 
ζωντανεύοντας µνήµες, 

θραύσµατα αυτών των διηγήσεων 
αποτελούν εικόνες 

στα κείµενά µου, είναι ζωντανά 
κοµµάτια της περιπέτειας, 
αφού οι αφές είναι πάντα 

νωπές και σι αύρες αιωρούνται 
στον αιώνα». 

-Από την πεζή καθηµερινότητα 
ξεφεύγει, ζώντας την 

κάθε στιγµή της κάθε µέρας, 
χαµογελώντας, διαβάζοντας, 

γράφοντας, φτιάχνοντας 
σουτζουκάκια, αποφεύγοντας 

τα δελτία ειδήσεων. 
-Τι την κάνει να χαµογελάει; 

«Βλέπω σε όλα τα πράγµατα 
τη χαρούµενη πλευρά, 

αναστρέφοντας κάποιες φορές 
το είδωλο του καθρέφτη» 

απαντά. 
-Μια συµβουλή για τους 
µικρούς της αναγνώστες: 

«Κάτι που µου έλεγε n γιαγιά 
µου n Σµυρνιά κι εγώ το 

µετέφερα στα παιδιά µου. 
"Ανοιξε το παράθυρο στην 
καινούργια µέρα και πες ευχαριστώ 

στον θεό. Ζήσε όσο 
πιο καλά µπορείς, τόσο όσο 
να κοιµηθείς το Βράδυ µε 
ηρεµία. ∆ηµιούργησε, µάθε 

να διαβάζεις, όχι µονάχα 
λέξεις αλλά και συναισθήµατα. 

Πλάσε τον χαρακτήρα 
σου, όπως το ζυµαράκι. Ελα, 
δούλεψε το, έτσι, λίγο ακόµα, 

δες τι όµορφο έγινε. Σαν 
εσένα καρδιά µου..."». 

ΕΡΓΑ ΤΗΣ 

' φεγγάρια 

ΕΦΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ. 2008. 
ΣΕΛ. 482. ΤΙΜΗ 19,36 ΕΥΡΟ 

n ama f t a τ α i u r f h η 

ο γάτος 
µε το ψά^&καπέλο 

Ο ΓΑΤΟΣ ME TO ΨΑΘΙΝΟ 
ΚΑΠΕΛΟ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, 2005. 
ΣΕΛ. 130, ΤΙΜΗ 11.72 ΕΥΡΟ 

-η σφυριχτρα τησ στεφησ (2009) 

-τα τζοβαϊρια τησ αγαπησ [2000) 

-εροτασ ποταµοσ (2004) 

-ανθειας 201 (2000) 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 

-σου γραφο ενα γραµµα (2008) 

-αθανατο ολυµπιακο πνευµα (2003) 

ΝΟΥΒΕΛΑ 

m ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
RIDI, PAGLIACCIO 
ΓΕΛΑ, ΠΑΛΙΑΤΣΟ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝίηΤΗ. 2012. 
ΣΕΛ. 224. ΤΙΜΗ 12 EYPD 

Ενα προκλητικό 
έργο 

Πρωτοδηµοσιεύθηκε στο περιοδικό 
«Ο Νουµάς» το 1909. Κεντρική ηρωίδα 

της νουβέλας µια απελπισµένη γυναίκα 
που ρίχνει τον εραστή της στην 

αγκαλιά άλλων γυναικών προκειµένου 
να «γελάσει µε την αγωνία της. 

Με την παρούσα επανέκδοση, «το Ridi, 
pagliaccio», που εγκωµιάστηκε από 
σηµαντικές µορφές των Γραµµάτων, 
επανακυκλοφορεί συµπληρωµένο µε 
εκτενές επίµετρο που περιλαµβάνει: 
Ενα εξοµολογητικό, αυτοβιογραφικό 
σηµείωµα της Γαλάτειας Καζαντζάκη, 
την κριτική του Καζαντζάκη για τη νουβέλα 

της, καθώς και άλλα σηµαντικά 
κείµενα για τη συγγραφέα. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘ0ΥΛΗΣ 
Ο ΠΟΣ TOY 
∆ΑΣΚΑΛΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ. 2012. 
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Ενας γρίφος 
ζητά απαντήσεις 

Η αυτοκτονία ενός νεαρού, γιου του 
δάσκαλου, την άνοιξη του 1972, γίνεται 
αφορµή να στηθεί ένα σενάριο αισθηµατικών 

ψευδαισθήσεων. Σαράντα χρόνια 
αργότερα, ένα Βρβχερό καλοκαιρινό 

αθηναϊκό αποµεσήµερο θα σταθεί αιτία 
να ξεκινήσει µια αναζήτηση απαντήσεων 
σε αναπάντητους γρίφους. «∆ράστης», ο 
µικρότερος γιος του δάσκαλου. Που, κοντά 

στα εξήντα, πλέον, καίτοι αδιάφορος 
για το ενδοοικογενειακό του οδοιπορικό, 

θα κάνει τα πάντα, ώστε να βρεθεί 
άκρη στο µυστήριο της αυτοχειρίας του 
αδερφού του. Ξαναζωντανεύει συνειδητά 

τις φοβίες του και επιζητεί τη δικαίωση 
του αυτόχειρα. 

ΕΦΗΒΙΚΟ 
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ. 2012. 
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∆ιψώντας 
για ηρωισµούς 

Ο Μπίλµπο Μπάγκινς είναι ένα καλόβολο 
µεσήλικο χόµπιτ που απολαµβάνει τις 

µικρές χαρές της καθηµερινής ζωής: Καπνίζει 
την πίπα του µπροστά στη φωτιά και 

απολαµβάνεηο ωραίο γεύµα του. Η ηρεµία 
του όµως διακόπτεται, όταν µια µέρα 

στο κατώφλι του σπιτιού του εµφανίζονται 
ο µάγος Γκάνταλφ και µια παρέα νάνων, 
σι οποίοι κάνουν τα πάντα για να τον παρασύρουν 

σε µια περιπέτεια µε ανυπολόγιστες 
συνέπειες για όλους. To σχέδιο 

τους είναι να αρπάξουν το θησαυρό που 
φυλάει ο ∆ράκος Σµάουγκ (Νοσφιστής). 
Ο Μπίλµπο, κατά το ήµισυ Τουκ, διψάει 

για ηρωικά κατορθώµατα κι είναι δύσκολο 
να αρνηθεί... 
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