
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / òñð÷ïþü / îýñíõû ìõëùêû

éèùøüèñðþï: úçèìæñ, 01-09-2011

åùëþýï: 60,61         (1 ïìõ 2)

òçíùäüû: 1498 cm ²

òçãñ öâöëüáüøþï: òñ ý÷ïäçã÷èñ

ÿì÷öü÷ðêðþï ùðæóìüâ: 2310 545069

àçßñ öëù÷ýþ: ÿôÞîåÿÝå ÞÝîúÜÛÚ

Βιβλία για το φθινόπωρο. Η «Παράνοια» ms 
Avaoraoias Καλλιοντςή και το «Ραντεβού πίσω 
στο χρόνο» Tns Κατερίναε Παπανικολάου είναι 
δύο δείγρατα νέαΞ ελληνική5 γραφήΞ ρε κεραίεΞ 
στραµµένεΞ στην κρίση που pas περιβάλλει και 
τα προσωπικά αδιέξοδα που πάντα καραδοκούν. 
Κυκλοφορούν από us εκδόσεΐΞ ∆ιόπτρα. 
Συνέντευξη ∆ηµήτρια KapaBavos 
Φωτογραφία Αηί Jo 

Αναστασία Καλλιοντςή, 
Κατερίνα Παπανικολάου 

• Two of a kind · 
Τι είναι χειρότερο ακόµα και από ιον θάνατο; «Να είσαι 

τζόκι και να αργοσβήνεις, να µπ βρίσκεται κανείς 
να σου βάλει κάνα ξύλο... Να κινδυνεύει το όνοµά 
σου να γίνει περιγελάω στα χείλη των πάντων. Να 
γελάνε µαζί σου οι υπάλληλοι σου, που tous έχεις 
αφήσει απλήρωτους, καραγκιόζη... Να βλέπεις τις 
υποχρεώσεις σου να συσσωρεύονται, να γίνονται 
βουνό... Κι εν τω µεταξύ, όσο συµβαίνουν όλα αυτά, 
ο Θεός να εξακολουθεί να βρίσκεται στον παράδεισο 
Του παντελώς αδιάφορος για την πάρτη σου, όσο 
ακριβώς αδιάφορος ήσουν κι εσύ για τη δική Του 
πάρτη όταν κολυµπούσες στα λεφτά κι είχες όλα σου 
τα προβλήµατα λυµένα και δεν άναβες κερί ούτε το 
Πάσχα, µαλάκα». Η «Παράνοια» της Αναστασία Καλλιοντζή 

είναι ένα µεστό, απολαυστικό βιβλίο, ποικιλότροπο 
ως προς τους προβληµατισµούς του. Την 

οικονοµική κρίση και τις επιπτώσεις της, τη βύθιση 
της Αθήνας σε συλλογική κατάθλιψη, το υπαρξιακό 
αδιέξοδο του ατοµικισµού, την επισφαλή ύπαρξη 
των µεταναστών στο περιθώριο του αστικού κάδρου. 

Από πού αντλεί τις τόσο επίκαιρες θεµατικές της; 
«Η δουλειά µου είναι πολύ επηρεασµένη από τα 
κοινωνικά ζητήµατα και από τπ δικηγορική µου ιδιότητα, 

η οποία µε φέρνει σε επαφή ως επί το πλείστον 
µε το άσχηµο πρόσωπο Tns ζωής». Παρόλο 

που ασκεί τη δικηγορία από το 1997, η Αναστασία 
έχει προλάβει ήδη να γράψει οχτώ µυθιστορήµατα, 
µε ένα εξ αυτών, µάλιστα, να έχει µεταφερθεί στην 
τηλεόραση από τον Μανούσο Μανουσάκη. 

Σήµερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να γνωριστεί 
µε αναγνώστες και να υπογράψει αντίτυπα του 

τελευταίου Tns έργου. Μαζί της ταξίδεψε και η Κατερίνα 
Παπανικολάου, συγγραφέας του «Μην παίρνεις 

κι όρκο στον έρωτα...», καθώς και του µπεστ σέλερ 
«Πού πας, αγάππ µου!», η οποία εγκαινιάζει τη συνεργασία 

της µε τις εκδόσεις ∆ιόπτρα κυκλοφορώντας 
το «Ραντεβού πίσω στο χρόνο». Από τα πρώτα 

λεπτά της γνωριµίας µας προκύπτει πως πρόκειται 
για δύο προσηνείς, δυναµικές κοπέλες, υπερβολικά 
απασχοληµένες µε το να τα προλαβαίνουν όλα, για 
να σταµατήσουν και να αναρωτηθούν πώς βρίσκουν 

τον χρόνο για να τα καταφέρνουν. 
Οµοίως µε τη συνάδελφο Tns, π Κατερίνα διατηρεί 

πρωινή δουλειά και επιδίδεται στο γράψιµο 
εκµεταλλευόµενη tis χαραµάδες του χρόνου της, 
κυρίως tis νύχτε5 και τα Σαββατοκύριακα. Ενώ π 
Αναστασία έχει µια mo συγκεκριµένη ρουτίνα, που 
ξεκινά µε καθηµερινό ξύπνηµα στις 7, συνεχίζεται 
στο δικηγορικό γραφείο και τον όγκο της δουλειάς 
που διεκπεραιώνεται εκεί και, όταν οι βασικές 
υποχρεώσεις ολοκληρώνονται, καταπιάνεται µε τα 
βιβλία Tns, τα οποία επιµένει να γράφει µε σχεδόν 
προληπτική εµµονή αποκλειστικά στον εργασιακό 
Tns χώρο. Της έχει τύχει να επιστρέψει στο γραφείο 
µαύρα µεσάνυχτα για να υπακούσει σε µια έµπνευση 

της στιγµής, λέει. «Στο κέντρο της Αθήνας, µια 
περιοχή όχι και τόσο προσπελάσιµη τις µικρές ώρες. 
Αλλά δεν µπορώ να αντισταθώ στο ρίσκο». Στο τέλος 

συµφωνούν και οι δύο πως πάντοτε κάτι γίνεται 
σε βάρο5 του άλλου, αλλά σηµαντικότερο ακόµα και 
από τον χρόνο είναι η διαµόρφωση εν05 περιβάλλοντο5 

ασφάλειας, τέτοιου που να επιτρέπει σε έναν 
συγγραφέα να εκφράζεται απερίσπαστος. 

Εκεί που δεν οµονοούν, είναι στο θέµα της 
ισορροπίας ανάµεσα στην έµπνευση και την εργατικότητα 

που χρειάζεται να επιστρατεύσει ένας 
λογοτέχνης. Η Κατερίνα θεωρεί το γράψιµο προϊόν 
µόχθου, ενώ η Αναστασία δεν πιστεύει στη σκληρή 
δουλειά: «Σε καµιά περίπτωση η δουλειά του συγγραφέα 

δεν είναι εργασία µε την τεχνική έννοια του 
όρου. Εκφράζω αυτή την τοποθέτηση µε µια µικρή 
επιφύλαξη απέναντι στους συγγραφείς πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης». Όλα αυτά, βέβαια, 

µε µια παιγνιώδη διάθεση για µια δραστηριό¬ 

τητα που υπεραγαπά. Και συνεχίζει: «Έχω κατηγορηθεί 
ως πολύ πεσιµίστρια, περιγράφουσα ακραίες 

καταστάσεις και γεγονότα. Επειδή όµως υπηρετώ 
το κοινωνικό µυθιστόρηµα και, καθώς η πραγµατικότητα 

είναι γεµάτη από τέτοιες καταστάσεις, θεωρώ 
ότι πρέπει κάποιος να τις καταγράψει, αν θέλεις 

και σαν ντοκουµέντα, για τις επόµενες γενιέ5. Πιστεύω 
στο ρητό "ο συγγραφέας πρέπει να είναι και 

ιστορικός Tns εποχή5 του". Επιδιώκω να προβληµατίσω, 
ιδιαίτερα παρατηρώντα5 in χαύνωση γύρω 

µου. Ο κόσµο5 είτε θέλει να ξεφύγει από τη σκληρή 
του πραγµατικότητα είτε αρνείται ολωσδιόλου να 
την αντιµετωπίσει. Θέλω να τον φέρνω αντιµέτωπο 
µε τους δαίµονές του. Στο τέλος, η εµπειρία καταλήγει 

παραγωγική και για τον αναγνώστη». 
Για την Κατερίνα, της οποίας τα βιβλία πραγµατεύονται 

τη µοναξιά της µοντέρνας γυναίκας που έχει 
χάσει την επαφή µε τον εαυτό της, ο επιθυµητός 
αντίκτυπος είναι π ανάγνωση να αποτελέσει «ένα 
ταξίδι προσωπικής κάθαρσης και επαναπροσδιορισµού 

των δεδοµένων». Γράφει από µικρή, ανακαλεί 
σαν πρώτο της έργο ένα θεατρικό στην Στ' 

∆ηµοτικού, ενώ ξεκίνησε το βιβλίο που αργότερα 
αποτέλεσε το ντεµπούτο Tns σαν «έναν τρόπο για 
να περάσω καλά µε τον εαυτό µου». Μια διαδικασία 
που διήρκπσε δύο χρόνια και εντέλει «ξεκλείδωσε 
κάτι µέσα Tns», σε σηµείο να έχει εξελιχθεί στην 
καταξιωµένη συγγραφέα που είναι σήµερα. 

Και µε µία φωνή οι δυο τους, «αναγκαία συνθήκη 
για να πάει καλά ένα βιβλίο, είναι να έρθει σε επαφή 

ο κόσµος µε τον συγγραφέα. Όχι για να πάνε 
καλά οι πωλήσεις, αλλά προκειµένου να υπάρξει 
αλληλεπίδραση µε τους αναγνώστες». 

Κρατώντας ένα κλισέ για το τέλος, τις ρωτώ 
γιατί γράφουν: «Γράφεις για να κάνεις τον κόσµο 
καλύτερο». 

Αναστασία Καλλιοντςή, 
Κατερίνα Παπανικολάου 

www.clipnews.gr
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