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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Πέρσα 
Ζηκάκη 

«Η πραγµατική αγάπη 
δεν είναι "δεσµά", είναι 
δόσιµο, αυταπάρνηση, 
δεν είναι υποχρεωτικά 
ένα "δούναι και 
λαβείν"» 

Σαν θέλησε να βγάλει από το συρτάρι τα γραπτά της, προέκυψε το πρώτο της 
βιβλίο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το τρίτο, και αφορµή για νακγεννηθεί» στάθηκε 
ο πρόωρος χαµός ενός αγαπηµένου της φίλου. Φιλοξενούµενη της «ΠτΚ», 
n συµπολίτισσα Πέρσα Ζηκάκη µιλάει για την επιθυµία της να περάσει στο 
βιβλίο της τα «πιστεύω» της σε αξίες που παραµένουν αναλλοίωτες ακόµα και σε 
χαλεπούς καιρούς. Για τις συµπτώσεις και το πεπρωµένο. Για τον απαγορευµένο 
έρωτα και την πραγµατική αγάπη που δεν γνωρίζει «δεσµά». Με την πληρότητα δε, 
σε συναισθηµατικό επίπεδο, να είναι µάλλον ανέφικτη στη ζωή µας, δεν µπορεί 
παρά να αποδεχτεί -όπως αποδεικνύεται και µέσα από την ιστορία της- ότι «πάντα 
κάτι θα λείπει...». 

Της ΚΡΚΓΥΣ ΚΟΥΝΙΝΙΟΊΉ · kouniniotidpelop gr 

Πώς ξεκίνησε n ενασχόληση σας µε in συγγραφή; Είχατε 
πάντα στο πίσω µέρος του µυαλού σας ότι θα 

ερχόταν n στιγµή που θα δηµοσιεύατε τα γραπτά σας; 
Ano µικρή ηλικία µου άρεσε να γράφω. Εγραφα σχεδόν 
αµέσως µετά από κάποιο γεγονός που µου δηµιουργούσε 

κάποιο ιδιαίτερο συναίσθηµα. Αργότερα, στο σχολείο 
σαν µαθήτρια που ήµουν, οι φιλόλογοι ενετόπισαν αυτή 
την κλίση µου και µε παρότρυναν να ακολουθήσω τις θεωρητικές 

επιστήµες, συγκεκριµένα m Φιλοσοφική, συµβουλή 
που έκανα βίωµά µου. Ξεκίνησα να γράφω ολοκληρωµένα 

διηγήµατα, πριν από δέκα περίπου χρόνια, 
ένα δύο θεατρικά ανέκδοτα, ώσπου τέλος ήρθε το πρώτο 
µυθιστόρηµα το 2008, όταν κατάλαβα πια πως n γραφή 
µου µπορούσε να εκτεθεί και να πάψει πια να µένει µόνον 
για µένα σαν «κοµµάτια ζωής στο συρτάρι». Ακολούθησε 
το δεύτερο βιβλίο µου to 2009, και φέτος, το 2012, το τελευταίο, 

to «Πάντα κάτι θα λείπει...». 

Πείτε µας, λοιπόν, πώς «γεννήθηκε» το νέο σας µυθιστόρηµα; 

Αντιφατικά! Η απώλεια ενός αγαπηµένου φίλου που έφυγε 
πρόωρα, ένας θάνατος δηλαδή, «γέννησε» το µυαλό 

µου την έµπνευση αυτού του µυθιστορήµατος και γι' αυτό 
το αφιέρωσα «στους φίλους που δεν είναι πια µαζί µας». 

Μια νεαρή γυναίκα, που έχει ζήσει τον µεγάλο φωτά 
στέλνει γράµµατα στον αγαπηµένο της, γνωρίζοντας 

πως αυτός δεν θα τα λάβει ποτέ, καθότι νεκρός, 
ενώ ένας ταχυδροµικός υπάλληλος, που αναζητά 

τον αντίστοιχο µεγάλο έρωτα, εξαιτίας της περιέργειάς 
του, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει. Κοινό των 

δυο τους, n απολυτότητα στο συναίσθηµα, θελήσατε 
µε το βιβλίο σας να πλέξετε έναν ύµνο στον έρωτα; 
θέλησα να «βάλω» κάποια πράγµατα στη θέση τους. Να 
απαλλάξω κάποιους µύθους από τις ενοχές τους, να υµνήσω 

την πίστη στον έρωτα, να αναδείξω την αξία της πραγµατικής, 
αγνής φιλίας, να «απεγκλωβίσω» ανθρώπους από 

τις τύψεις τους, επειδή έτυχε v' αγαπήσουν δυνατά, ανθρώπους 
που «ανήκαν αλλού»! θέλησα γενικά να περάσω 

τα δικά µου «πιστεύω» σε αξίες που δεν χάνονται ποτέ, 
ακόµη και σε καιρούς ηθικής παρακµής. 

Αρκετά αη' όσα συµβαίνουν στο βιβλίο σας, είναι θέµα 
συµπτώσεων, στις οποίες πιστεύει n ηρωίδα σας. 

Η δική σας γνώµη για τον ρόλο τους στη ζωή µας; 
∆ύσκολη απάντηση για να δοθεί µε βεβαιότητα. Πρόκειται 
τελικά για συµπτώσεις ή για πεπρωµένο; Κι εγώ το ψάχνω 
µέσα από την πορεία των ηρώων µου. Αν σκεφθώ το κάρµα, 

n σύµπτωση παύει να υπάρχει... εάν πάλι συµβαίνει 

το αντίθετο τότε δεν υπάρχει πεπρωµένο. Οπωσδήποτε κάποιες 
απλές συµπτώσεις µπορούν να αλλάξουν την πορεία 

της ζωής µας από τη µια στιγµή στην άλλη. 
Αλλά και πάλι, κανένας δεν µας βεβαιώνει ότι πρόκειται περί 

συµπτώσεων και όχι για προδιαγεγραµµένη πορεία ζωής. 

Απαγορευµένος έρωτας. Η ηρωίδα σας τον βιώνει 
όχι ως νικήτρια, αλλά φορτωµένη τύψεις, παρ' ότι n 
αιτία που γίνεται «το τρίτο πρόσωπο» βρίσκεται αλλού. 

Εδώ θίγετε τον εγκλωβισµό και την ανοχή σε 
σχέσεις τελειωµένες. Είναι από αγάπη, συνήθεια ή 
φόβο, κατά m γνώµη σας; 
Η διαπροσωπική σχέση ενός ζευγαριού είναι πάντα ένα 
κοµβικό σηµείο της ζωής. Στο βιβλίο περιγράφεται µία 
προβληµατική σχέση που δεν έχει τελειώσει επειδή ο ένας 
από τους δύο δεν τολµά να δει την αλήθεια κατά πρόσωπο. 

Στη ζωή, πολλοί είναι οι λόγοι που κάποιοι άνθρωποι 
δεν χωρίζουν, ενώ δεν µπορούν να συνυπάρχουν, και παραµένουν 

εγκλωβισµένοι σε µία σχέση «στείρα». Ο φόβος 
της µοναξιάς, n συνήθεια, n άποψη του «δεν είναι σωστό», 
ο κοινωνικός περίγυρος και τέλος ο εγωισµός. 
Μα n πραγµατική αγάπη δεν είναι «δεσµά», είναι δόσιµο, 

αυταπάρνηση, δεν είναι υποχρεωτικά ένα «δούναι 
και λαβείν». 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 
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ANDREW N1C0LL 

ΕΝΑΣ ΤΣΙΡΚ0ΛΑΝ0Σ, 
ΜΙΑ ΚΑΜΗΛΑ ΚΑΙ 
4.000.000 ΕΡΟΤΉΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Φ0ΤΕ1ΝΗ ΠΙΠΗ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ 2012. 
ΣΕΛ. 472. ΤΙΜΗ 17 ΕΥΡΟ 

Ενα σατανικά 
απλό σχέδιο 
Η κοσµοθεωρία του τοιρκολάνου 

Οτο Βίτε συνοψίζεται στα εξής: 
Κανείς δεν δίνει σηµασία σε κάποιον που 
κλέβει καµήλες εφόσον είναι επιτυχηµένος 
σε ό,τι κάνα Συνεπώς κλέβεις χιλιάδες καµήλες 

λες ότι είνοτ δικές σου, και πλέον δεν 
είσαι αυτός που κλέβει καµήλες. Βσαι ο Βαοτλιάς. 

Εξαιτίας µιας απίθανης οµοιότητας του 
Οίο Βίτε µε τον υποτιθέµενο νέο βασιλιά της 
Αλβανίας τα µέλη ενόςτσίρκου της Βουδαπέστης 

αποφασίζουν να τιναλάβουν τις τύχες 
της µικρής χώρος To σχέδιο τους είναι 

τόσο σατανικά απλό που µπορεί και να πετύχει, 
αρκεί α συνάδελφοι του Οτο να παίξουν 

καλά τους ρόλους τους. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ens?f;χ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013: 
01 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 
TOY ΕΡΟΤΑ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2012 
ΣΕΛ 128. ΤΙΜΗ 7.70 ΕΥΡΟ 

Συντροφιά για 
τη νέα χρονιά 
Στο παρόν ηµερολόγιο, ο αναγνώστης θα 
Βρει σελίδες ερωτικές γραµµένες από την 
πένα µεγάλων δηµιουργών, που αναδίδουν 

πάθος και ένταση Γράµµατα, σπαράγµατα 
κειµάων και στίχων αποτυπώνουν 

σχέσεις οϋΛπές που άλλαξαν τον 
τρόπο µε ιον οποίο σκεφτόµαστε για τις 
ανθρώπινες σχέοεις που πέρασαν στην 
ιστορία, που προκάλεσαν το ήθη της εποχής 

τους που ενέπνευσαν τη δηµιουργία 
Μέσο από ης σελίδες του παρελαύνουν 

κείµενα των Ελύτη. Καβάφη, Σικελιανού. 
Εµπειρίκου. Πολυδούρη. Ουρόνη, 

Ρίτσου. Σεφέρη, Καζαντζάκη, Παλαµά. 
Μηωντλαίρ. Ρεµπό). Μσγιακόφσκι κ ά 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

££22?.s* - - 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ 

ΨΩΜΙ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ. 2012 
ΣΕΛ ΤΙΜΗ 

Φόνοι στην Ελλάδα 
της φτώχειας 
In Ιανουαρίου 20U Η Ελλάδα έχει γυρίσει 

στη δραχµή Είναι µια Ελλάδα της 
φτώχειας των αστέγων και της αναστολής 

πληρωµών Ο αστυνόµος Χάριτος και 
n οικογένειά του αναγκάζονται να κάνουν 
αιµατηρές οικονοµίες όπως οι περισσότεροι 

Ελληνες Και ενώ οι Αθηναίοι έχουν 
επιδοθεί σε αγώνα επιθίιυσης κάποιος 
αρχίζει να σκοτώνει επώνυµα πρόσωπα 

από τη γενιά του Πολυτεχνείου Πανω 
σε κάθε Θύµα του αφήνει και ένα µήνυµα 

που παραπέµπει στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου Ποιος είναι ο δολοφόνος. 
Κάποια ακροδεξιά οργάνωση ή κάποιος 
που εκδικείται παλιές αµαρτίες 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΥΞΗ 

www.clipnews.gr
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ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

«θέλησα γενικά να περάσω 
τα δικά µου "πιστεύω" αε 
αξίες που δεν χάνονται ποτέ, 
ακόµη και σε καιρούς ηθικής 
παρακµής» λέει η Πέρσα 
Ζηκάκη για το νέο της 
µυθιστόρηµα 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ 

Μέσα από την ιστορία σας εξετάζετε τις ανθρώπινες 
σχέσεις τόσο τις ερωτικές όσο και τις φιλικές. Τι 

βαθµό δυσκολίας, θεωρείτε, έχουν αµφότερες στις 
µέρες µας; 
Αν και γνωρίζω καλά ότι τόσον ο έρωτας όσον και n φιλία 

περνούν m δική τους δύσκολη φάση στην εποχή µας, 
εν τούτοις εξακολουθώ να πιστεύω δυνατά και στις δύο 
αυτές αξίες, γιατί θεωρώ ότι αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο της ύπαρξής µας. 

«Πάντα κάτι θα λείπει...». Είναι αυτό το κάτι που ενδεχοµένως 
κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη ζωή, υπό την 

έννοια ότι το «πλήρες», το «ολάκερο» έχει σαν συνέπεια 
ένα βόλεµα, µια παθητικότητα που οδηγεί στη^ 

µαλθακότητα; 
Αν n πληρότητα, το «ολάκερο» σ' αυτή τη ζωή είναι κάτι 

το σχεδόν ανέφικτο, τότε n πλήρης συνειδητοποίη¬ 

ση του «πάντα κάτι θα λείπει» είναι το µόνο δεδοµένο. 
Μιλώ για εκείνη την έλλειψη, που όταν τη νιώθουµε, 
είναι σαν να είµαστε µετέωροι. Φυσικά και δεν εννοώ 
έλλειψη υλική, αλλά συναισθηµατική ή έλλειψη προσώπων, 

έλλειψη που µας διαλύει και φυσικά αφαιρεί το 
αίσθηµα της πληρότητας. To βόλεµα και n παθητικότητα 

στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν υφίστανται... δεδοµένου 
ότι ακόµη και εάν επρόκειτο για έλλειψη «υλικού 

περιεχοµένου», n αίσθηση του «τα έχω όλα» δεν 
υφίσταται πλέον. 

Τι νιώσατε, βάζοντας τελεία στην ιστορία σας; 
Ενιωσα ένα κενό... Ξαφνικά έχασα τους ανθρώπους που 
είχαν γίνει φίλοι µου όσο διάστηµα έγραφα το βιβλίο, 
τους ανθρώπους που µε είχαν πάρει µαζί τους, στον δικό 

τους κόσµο, αυτόν που στην πραγµατικότητα εγώ είχα 
δηµιουργήσει. 

> Η αγαπηµένη της ώρα 
της ηµέρας: «Από τα µεσάνυχτα 

ως τις 3 τα ξηµερώµατα 
είναι οι προσωπικές 

µου ώρες, αυτές που µπορώ 
µε ησυχία να γράφω ή v' 

ακούω την αγαπηµένη µου 
µουσική». 

> Μικρές στιγµές που της 
οµορφαίνουν τη µέρα; «To 
µεσηµεριανό τραπέζι που είµαστε 

συνήθως όλοι µαζί, 
και ο απογευµατινός καφές 
µε τη µητέρα µου» απαντά. 

> Κάποια κακή της συνήθεια 
από την οποία Θα ήθελε 

να απαλλαγεί είναι το τσιγάρο, 
«αλλά, δυστυχώς, όταν 

γράφω πιστεύω ότι µου δίνει... 
έµπνευση!» εξηγεί. 

> Η ηρωίδα της φοβήθηκε 
την ευτυχία. Η ίδια φοβάται 

κάτΐ; «To µόνο που φοβάµαι 
είναι n ασθένεια, όχι µόνον 
για τον εαυτό µου αλλά 

και για τους ανθρώπους που 
αγαπώ» λέει. 

> ∆ύναµη στα δύσκολα 
αντλεί από την οικογένεια 
της και τους καλούς της φίλους. 

> Σχετικά µε τα προσεχή 
εκδοτικά της σχέδια, αναφέρει 

ότι έχει ήδη ένα µυθιστόρηµα, 
σχεδόν έτοιµο. 

ΠΕΡΣΑ ΖΗΚΑΚΗ 
παντα κατι θα λειπει... 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΝ. 2012. ΣΕΛ. 285. 
ΤΙΜΗ 14.91 ΕΥΡΟ 
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01 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 
ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΡΟΜ0Ν. 2009. ΣΕΛ. 185. ΤΙΜΗ 
14.91 ΕΥΡΟ 

-τύψεις και 
µαργαριταρια (2008) 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Επτασφράγιοτοι 
κόσµοι 

ΘΕΑΤΡΟ 

ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
µπορείς να 
κλάψεις 
µεσ στο νερο; 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙ0ΤΗ. 2012. 
ΣΕΛ. 400. ΤΙΜΗ 16 ΕΥΡΟ 

Ο Ορέστης Πολίτης, ένας επιτυχηµένος 
προγραµµατιστής, περνά µια ήσυχη ζωή 
µε τη γυναίκα και την κόρη του σε ένα σπίτι 

στο κέντρο της πόλης. Κάποια στιγµή δέχεται 
µια αναπάντεχη πρόσκληση από τα 

παλιά. Ενα σκοτεινό παρελθόν αρχίζει να 
ξετυλίγεται, µε «απαγορευµένες» µνήµες, 

τραυµατισµένους έρωτες, θαµµένες 
υποθέσεις και γεγονότα δραµατικά, για τα 
οποία κανείς στην οικογένειά του δεν γνωρίζει 

το παραµικρό. Τα πρόσωπα που ζουν 
και κινούνται γύρω του έχουν και εκείνα 
τον δικό τους επτασφράγιστο κόσµο: Φίλοι, 

γείτονες και συγγενείς, όλοι τους κρύβουν 
κάτι. Και n έκρηξη δεν θα αργήσει. . 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ0ΚΚ0ΤΑ 
ΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
l. ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΝΟΣ. 2012. 
ΣΕΛ. 213, ΤΙΜΗ 13 ΕΥΡΟ 

Σκηνικές αναγνώσεις 
αρχαίου λόγου 
θεατρικές κριτικές που δηµοσιεύθηκαν 
στην εφηµερίδα «Πελοπόννησος» και στα 
περιοδικά «Αχαϊκά» και «Πολύπτυχο» την 
περίοδο 1991-2011 περιλαµβάνει ο τόµος. 

Αναφέρονται σε παραστάσεις αρχαίου 
δράµατος που παρουσιάστηκαν στο 

Ρωµαϊκό Ωδείο της Πάτρας, στο Αρχαίο 
θέατρο της Επιδαύρου και της Αρχαίας 
Ηλιδας και αποτυπώνουν διαφορετικές 
σκηνικές αναγνώσεις του αρχαίου τραγικού 

και κωµικού λόγου από σηµαντικούς 
Ελληνες και ξένους σκηνοθέτες, 

όπως: Μπάκα, θεοδοσιάδη, Σολοµό, Λαζάνη, 
Κουγιουµτζή, Ευαγγελάτο, Τσιάνο, 

Τερζόπουλο, Corsunovas, Breuer κ.ά. 
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Μια αλλιώτικη 
γαλοπούλα 
Λούλα Στρουµπουλούλα, n τετράπαχη 
γαλοπούλα, δεν είναι ένα συνηθισµένο 
πουλερικό. ∆εν δέχεται αδιαµαρτύρητα 
τη µοίρα της. Μόλις παραµονές Χριστουγέννων 

αντιλαµβάνεται ότι ο κύριος και 
n κυρία Ζαρζαφούτη σκοπεύουν να την 
κάνουν ψητή στο φούρνο, αναλαµβάνει 
αµέσως δράση. Κρύβεται, µεταµφιέζεται, 
εξαφανίζεται, ελίσσεται, ακόµα και κοµάντος 

µε µαύρη µάσκα γίνεται, ώσπου για 
καλή της τύχη ένα λεπτό ακριβώς προτού 

την εκτελέσουν βρίσκει σε ένα σεντούκι 
κάτι που θα αλλάξει για πάντα τη 

ζωή της αλλά και τη ζωή του ζεύγους 
Ζαρζαφούτη. 

www.clipnews.gr


