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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ: 
επειδή μον αρέοει να ΒΛέπω το ποτήρι 
μισογεμάτο, ϋέΛω να πιστεύω ότι 
n κρίοη μοΑ έφερε πιο κοντά... 
ΗΑναστασία Καλλιοντζή, αφού αναφέρεται στο χώρο του βιβλίου 

σήμερα, εξηγεί πόσο η άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου 
επηρεάζει το συγγραφικό της έργο, στέκεται ιδιαίτερα 

στο ζήτημα της πίστης στις μέρες μας, ενώ δεν παραλείπει να σχολιάσει 
τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 

Συνέντευξη: 
εΟιοάβετ Σπαντιδάκη 
lyllee. »pantidaki@gmail. com 

Σολ απασχοΛεί ποιοι oa» διαβάζουν, 
Γράφετε για oa» n πάντα απευθύνεστε 

οτο κοινό; Σα» ενδιαφέρει 
n επικοινωνία και n γνώμη 

των αναγνωστών oa*; 
Κάθε συγγραφέα τον απασχολεί 

το ποιοι είναι αυτοί που του 
κάνουν την τιμή να τον διαβάζουν. 

.. Όταν γ| >άφω, φυσικά επιθυμώ 
να με i κφράζει το αποτέλεσμα, 

11 σθητικά και 
"λειτουργικά" αν μου επιτρέπεται 

η έκφραση, όμως εξυπακούεται 
πως δεν γράφω για μένα, αλλά για 

να μοιραστώ με τον κόσμο αυτό που έχω κατά 
νου. Οφείλω να επισημάνω ότι δεν θα έμπαινα 

ποτέ στη λογική να καταπιαστώ με 
κάποιο θέμα μόνο και μόνο γιατί θα διαπίστωνα 

ότι "τέτοια αρέσουν στον κόσμο" . 
Βρίσκω τη συγκεκριμένη ατραπό εξαιρετικά 

επικίνδυνη και απολύτως ανασταλτική 
ως προς την καλλιτεχνική αυτοέκφραση. 
Κατά τα λοιπά, τα βιβλία μου απευθύνονται 

σε όλους τους αναγνώστες ανεξαιρέτως 
- φτάνει να έχουν ανοιχτό μυαλό και 

να μη φοβούνται να κοιτάξουν πίσω από 
τις λέξεις. Και βέβαια με ενδιαφέρει πολύ η 
γνώμη των αναγνωστών, πολλώ δε μάλλον η επικοινωνία 

μαζί τους - εξ ου και την επιδιώκω με 
χαρά. 

Σε πρόοφατε» έρευνε* του εϋνικού Κεντρου ΒιΒΛίου, 
οι στατιστικέ» δείχνουν ότι n αναγνωοιμότητα στην 
εΛΛάδα δεν είναι ανάΑοτη τη* νπόηοιπη* ευρώπα*; 
Πού το αποδίδετε; 
Είναι ert' αλήθεια παράξενο. Είμαστε μια χώρα 
μικρή, ένα μικρό μερίδιο στην ευρωπαϊκή και 
την παγκόσμια αγορά βιβλίου, κι όμως, παρατηρείται 

το οξύμωρο να γράφουν σχεδόν οι πάντες 
και να διαβάζουν ελάχιστοι! Δεν ξέρω πού 

να το αποδώσω αυτό το περίεργο φαινόμενο. 
Παλιά πίστευα ότι φταίει μια κάποια "ραθυμία" 
που μας χαρακτηρίζει ως λαό-ο κόσμος ως εκ 
τούτου βαριέται να διαβάσει. Τώρα έχω καταλήξει 

οτο ασφαλέστερο συμπέρασμα ότι μάλλον 
φταίει η έλλειψη σχετικής παιδείας. Ωστόσο τον 
τελευταίο καιρό έχω δει να γίνονται προσπάθειες 

τόνωσης της αναγνωσιμότητας μέσα από 
διάφορες προωθητικές ενέργειες, θέλω να ελπίζω 

πως η κατάσταση θα βελτιωθεί. 

Πόοο μεγάλο peno παίζει το περιβάΛΑον cat στη διαμόρφωση 
του συγγραφικού oa» έργον; 

Καθοριστικό. Είμαι δικηγόρος, άρα φύσει τε και 
θέσει άνθρωπος κοινωνικός και πλήρως εντεταγμένος 

στον κοινωνικό ιστό. Στις καθημερινές 
μου διαδρομές, που αρχίζουν από το πρωί 

και τελειώνουν το βράδυ, κι από την καθημερινή 
μου επαφή με τόσους πολλούς και τόσο διαφορετικούς 

μεταξύ τους ανθρώπους, οι τεταμένες 
μου αισθήσεις προσλαμβάνουν εκατομμύρια 
ερεθίσματα που αποτελούν τη μαγιά της έμπνευσης. 

Φαντάζομαι ότι αν ζούσα μια ζωή με 
λιγότερα ερεθίσματα, η θεματολογία των βιβλίων 

μου μάλλον θα ήταν τελείως διαφορετική. 
Σχηματικά, αν ήμουν π.χ. η ανεπάγγελτη κόρη 
κάποιου εφοπλιστή, διάγοντας έναν βίο μοιρασμένο 

ανάμεσα στην Εκάλη, το Λονδίνο και 

ΚΑΛΛΙΟΝ 

το Μόντε Κάρλο, πώς θα μπορούσα να περιγράψω 
πειστικά τα έργα και τις ημέρες των ανθρώπων 

σε κάποια φτωχογειτονιά του κέντρου 
των Αθηνών; 

ΑΛήϋεια, υπάρχουν βιωματικά στοιχεία στο βιΒΆίο 
oat; 
Δεν μπορώ να το αποφύγω. Σε όλα μου τα έργα 
υπάρχουν βιωματικά ψήγματα. Αλλά και έτι περαιτέρω, 

σε κάποιους από τους ήρωες των βιβλίων 
μου, αυτοί που με ξέρουν καλά θα συναντήσουν 

δικές μου σκέψεις.. . 

Η σχέση oa» με την εκκΛηοία φαίνεται να είναι στενή. 
Τι είναι αυτό που oa» σπρώχνει προ» τα εκεί; Πόοο 

σημαντική είναι n πίστη για εσα»; Πόοο επηρεάζει 
τη σκέψη, τη γραφή oa»; ΑναστέΛΛει; 

Μεγάλο θέμα θίγετε, δεν ξέρω από πού v' αρχίσω... 
Κάποτε δεν είχα καμία σχέση με όλ' αυτάγι' 

αυτό, χαριτολογώντας, συνηθίζω να λέω ότι 
η σχέση μου με το Θεό θυμίζει λιγάκι την ιστορία 

του Αποστόλου Παύλου. Συνέβη αργά οτη 
ζωή μου, εν έτει 2003, εντελώς ξαφνικά-ήταν 
κάτι σαν κεραυνός εν αιθρία που...με πήρε και 
με σήκωσε, ήταν λες και άνοιξαν ξαφνικά τα μάτια 

μου και βρέθηκα σ' έναν κόσμο ανακαινισμένο, 
κι από τότε και μετά όλα μου φαίνονταν 

διαφορετικά... Προς την Εκκλησία με σπρώχνει 
τώρα πια η αίσθηση της απίστευτης ασφάλειας 
και γαλήνης που αποκομίζω εκεί. Ξέρετε, ο Θεός-Πατέρας, 

σε αντίθεση με τους ανθρώπους 
που έχουν μια έμφυτη θαρρείς ροπή προς την 
κατάκριση, σε αποδέχεται και σε αγαπάει άνευ 
όρων... Η πίστη είναι το πιο σημαντικό πράγμα 
για μένα. Είναι ο χρυσός οδηγός ασφάλειας που 
με βοηθάει να αντέχω μια καθημερινότητα που 
πόρρω απέχει από το να θεωρηθεί ιδανική... To 
κυριότερο οτο οποίο με έχει βοηθήσει η πίστη 
μου, είναι ότι έχω πάψει να ρωτάω "γιατί;". Κάποτε 

ρωτούσα συνεχώς "γιατί;". Τώρα, όχι πια. 

Επηρεάζει τη σκέψη μου, αλλά μόνο θετικά. 
Έχει επη ρεάσει και τη γραφή μου, αλλά 

όχι ως προς τον τρόπο της, που παραμένει 
αιχμηρός και, κάποιες φορές, υπερβολικά 

αθυρόστομος. Μα δεν είναι οι λέξεις 
το ζητούμενο-είναι αυτό που κρύβεται 

πίσω από τις λέξεις! Όχι, η πίστη μου δεν 
μου έχει φανεί ποτέ ανασταλτική σε τίποτα-αλλά 

αυτό δεν πιστεύω ότι είναι θέμα 
τόσο πίστης, όσο χαρακτήρα. Π.χ. δεν θα 
πατούσα επί πτωμάτων για να ανελιχθώ ούτε 

όταν δεν είχα γνωρίσει ακόμα το Θεό... 

Ποιο ήταν το ερέβιομά oa» για να γράφετε την 
"Παράνοια"; 
Οι μέρες μας. Οι καιροί μας. Θέματα όπως η 
κρίση, η "λαθρομετανάστευση", ο ρατσισμός, 
η διολίσθηση του ανθρώπου προς κάτι χαμηλότερο, 

κάτι ανοίκειο... Έχει δώσει πάρα πολύ 
υλικό για σκέψη η κρίση... και να με θυμηθείτε, 

δεν τελειώσαμε ακόμα. 

Γίναι εμφανώ» μέχρι τώρα το πιο άρτιο και αντιπροι 
ωπεντικό oa» μυθιστόρημα. Πώ» σκέφτεστε να "συναγωνιστείτε" 

με τον εαυτό oa» από δω και πέρα; 
Σας ευχαριστώ θερμά για τον καλό σας λόγο. 
Ξέρετε, με εμένα συμβαίνει το εξής φαινόμενο: 
τα οχτώ μου βιβλία είναι όλα τελείως διαφορετικά 

το ένα από το άλλο σε σχέση με τη θεματολογία 
τους. Είναι θέμα αρχής, να μη μοιάζουν τα 

βιβλία μου μεταξύ τους για να μην βρεθώ "κατηγορούμενη" 
ότι γράφω πανομοιότυπα πράγματα 

υποκύπτοντας σε κάποια συνταγή επιτυχίας... 
Δεν ξέρω τι μέλλει γενέσθαι μετά την 

"Παράνοια", ξέρω όμως ότι θα επιδιώξω και την 
επόμενη φορά αυτό που επεδίωξα και τις οκτώ 
προηγούμενες: να κάνω τον κόσμο να σκεφτεί. 

Πώ» ϋα ϋέΛατε να σχοηιάσετε την ούγχρσνη πραγματικότητα; 

Θλιβερή. Είμαστε σε ένα πολύ επικίνδυνο μεταίχμιο 
όπου προμηνύονται μεγάλες αλλαγές, 

μεγαλύτερες απ' αυτές που μας έχουν συμβεί 
μέχρι σήμερα. Δεν θέλω να παραστήσω το μέντιουμ, 

αλλά βλέπετε ακριβώς λόγω της δικηγορικής 
μου ιδιότητας, είχα ήδη οσμιστεί προ πολλού 

τα σημερινά χάλια στα οποία οδηγηθήκαμε. 
Τούτη την ώρα θυμίζουμε λιγάκι τους σκύλους 

που κυνηγούν την ουρά τους να την πιάσουν, 
αλλά φυσικά αυτό δεν πρόκειται να γίνει 

ποτέ. Επειδή ωστόσο μου αρέσει να βλέπω το 
ποτήρι μισογεμάτο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η 
κρίση έχει και τα καλά της. Μας έφερε κάπως 
πιο κοντά... 

Υπήρξε κάποιοι συγγραφέα» που να ϋεωρείτε μέντορα 
oa»; 

Τον Βίκτορα Ουγκώ. Τους "ΑΘΛΙΟΥΣ" του πρέπει 
να τους έχω διαβάσει πάνω από διακόσιες 

φορές. Πρόκειται για μνημειώδες έργο, ένα αληθινό 
αριστούργημα. 

Πώ» ϋα ϋέΛατε να κΛείοετε αυτή τη συνέντευξη; 
Η Αγία Τριάς διαφυλάττοι πάντας ημάς... Βλέπετε, 

έχω την ασφαλή πεποίθηση ότι τα πράγματα 
θα πάνε πολύ καλύτερα, αν και εφόσον τα 

Θεία αποφασίσουν να συνεργαστούν. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ: 

www.clipnews.gr

www.clipnews.gr



