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Το βιβλίο είναι καθαρά 
υποκειμενική υπόθεση. Σπάνια 
τυχαίνει να μου αρέσει βιβλίο 
που μου σύστησαν. Και πολύ 
σπάνια συστήνω βιβλία. 

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΙΤΑΧΙΑΟΥ  

Πείτε μου όμωε: Είναι δυνατόν 
Ιούλιο μήνα να είσαι αραγμέvos 

στην ξαπλώστρα, κάτω 
από το λαμπερό ήλιο. κοντά σε τιρκουάζ 

νερά. με τη διάθεση να μείνειε 
εκεί για πάντα, και να διαβάζει 
για τα αίτια Tns οικονομικήε 

Kpions; Δεν προτιμάε ιστορίεε για 
σύγχρονουε ιππότεε με i-phone και 
πυργοδέσηοινεε με Prada (έστω 
καικαταχρεωμένεε]; 

Συναντήσαμε στη θεσσαλονίκη 
δύο συγγραφείε "ευπώλητεε", του 
είδουε που αποκαλούμε "γυναικεία 
λογοτεχνία". Κάποιοι δε χρησιμοποιούν 

τον όρο απαξιωτικά. 
Η Κατερίνα και n Αναστασία είναι 
νέεε και ωραίε5. μοντέρνεε γυναίκεε. 

Εξωστρεφείε και γελαστέε. 
απέχουν μακράν από το πρότυπο 
Tns συγγραφέα^ που μιλά ελάχιστα, 

δεν χαμογελά, ντύνεται με εναλλακτικό 
στιλ. εκφράζεται με περίτεχνο 

και περισπούδαστο ύφοε μόνο 
για σπουδαία ζητήματα. 
Τα τελευταία βιβλία tous κυκλοφορούν 

από us Εκδόσειε "Διόπτρα", 
τον εκδοτικό οίκο που έσπασε 

ταμεία. καθώΒ είναι ο oikos που 
εκτ05 των άλλων τίτλων κυκλοφορεί 

"To Νησί" Tns Βικτόρια Χίσλοπ. 

"Οι γυναίκεβ θέλουν να ξεφεύγουν". 

Η Κατερίνα Παπανικολάου 
και n Αναστασία Καλλιοντζή γράφουν 

απλά, με τον τρόπο με τον οποίο 

Νέα γυναίκα, 
συγγραφέαε, πουλάει... 
Στις προθήκες τωνβτβλιοπωλείων τα νέα βιβλία των 

Κατερίνας Παπανικολάου και Αναστασίας Καλλιοντζή 

tous αρέσει και δεν έχουν κα 
νένα πρόβλημα 
που κάποιοι θεωρούν 

το είδθ5 
των βιβλίων tous 
"μετεξέλιξη των 
Άρλεκιν'.Αετοηει 
όπωεθέλειο κα- t 
θέναε. To γεγονόε 
είναι ότι τα βιβλία 
tous πουλάνε. 

Η Ανα^ασία Καλλιοντζή 
πιστεύει ότι 

Όι γυναίκεε θέλουν να 
ξεφεύγουν. Πολλοί ρόλοι. 

πολλέε υποχρεώσει. 
Χρειάζονται λοιπόν 

κάτι όχι πολύ επώδυνο. 
Είναι τυχαίο άραγε 

ότι τα τουρκικά σι 
ριαλ έχουν τόσο μεγάλη 

τηλεθέασηΛ Η 
Κατερίνα Παπανικολάου 

συμφωνεί "Παλιά 
υπήρχε τοΆρλεκιν. 

Πλέον n λο¬ 

γοτεχνία εχει αγκαλιάσει 
αυτό το είδοε έκφρασηε" 

Και οι δυο tous σπούδασαν. Η Κατερίνα 
Παπανικολάου γεννήθηκε 

στην Αλεξανδρούπολη, μεγάλωσε 

στην Αθήνα και είναι πτυχιούχοετου 
Φυσικού 

τμήματο5 και κάτοχοε 
διδακτορικού/Εζησε 
αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, 

αλλά. όπωε 
λέει. "έπειτα από πολλά 

χρόνια ταλαιπωpias 
αποφάσισα ότι 

καλύτερα να ταλαιΓτοορούμαι 
στη χώρα 

όπου γεννήθηκα" 
. Auto κάνει 

εργαζόμενη στο 
χώρο του marketing. 

Η Αναστασία 
Καλλιοντζή είναι 

δικηγόροε. Γεννήθηκε 
στην Αθήνα, 

αλλά έχειρίζεε 
σε διάφορα μέρη tns 
ΕλλάδαεΤηρίζαττε 

Δράμαε τη θεωρεί πολύ 
ισχυρή. Σπούδασε 

Νομική στην Κομοτηνή, 
πόλη που Tns προμήθευσε 

το πρωτόλειο 
υλικό για το βιβλίο Tns. "Η Κομοτηνή 

με την πολυπολιτισμικότητά Tns 

με επηρέασε βαθιά". 

Πού nas xiopis χιούμορ; Πριν 
από πολλά χρόνια n Κατερίνα Παπανικολάου 

διάβασε "Τα μαύρα φεγγάρια 
του έρωτα" του Πασκάλ Μπρικνέρ 
και συγκλονίστηκε. Δεν ήταν n 

μόνη φυσικά. Εκατομμύρια άνθρωποι 
έπαθαν το ίδιο. Σκέφτηκε τα δικά 

Tns έωε τότε γραπτά, "μαύρα κείμενα, 
χωρίε ixvos χιούμορ", oncos λέει. 

Κι αποφάσισε να γράφει με άξονα το 
χιούμορ. Όταν τελείωσα το γράψιμο 

και διάβασα το 'Πού nas, αγάπη 
μου!' ξεχάστηκα κι εγώ n ίδια! Auto 
το μήνυμα θέλω να περάσω, ότι το 
χιούμορ χωρά παντού". Από τότε n 
Κατερίνα γράφει έχονταε στο μυαλό 
Tns τον εαυτό Tns eos αναγνώστρια, 
"θέλω να ικανοποιούμαι εγώ, όταν 
το διαβάζω! Προσπαθώ να παρέμβω 

στο βιβλίο μου κρίνοντάε το σαν 
αναγνώσφια". 

Στο νέο βιβλίο Tns. "Ραντεβού 
πίσω στο χρόνο", n γιαγιά Tns ηρωί6as 

γυρίζει με tis εγγονέε Tns στην 
Αλεξάνδρεια του 1943. ενώ n ιστορία 

διαδραματίζεται στο 2009. Η γιαγιά 
"θυμίζει διασταύρωση Σφίγγαε 

και στρατηγού εν απεκπρατεία". όπωε 
επισημαίνει με χιούμορ n συγγραφέαε. 

Η ιστορία είναι εμπνευσμένη 
από γεγονότα. Όσο για το τέλοε του 

βιβλίου; Φυσικά αισιόδοξο. "Ρίχνω 
μια ματιά στα χρώματα του ορίζοντα. 
Όλα δύουν, ναι Κάποιεε φορέ5 όμωε 
είσαι mo έτοιμο5 να το δεχτείε. Και 
κάποιε5 άλλεε όχι. Γιατί άλλοτε βλέπει 

μπροστά σου μία νέα ανατολή 
κι άλλοτε μόνο βαθύ σκοτάδι...". 

Πρίγκιπεβ και φτωχοί. Η "Παράνοια" 
είναι το όγδοο μυθιστόρημα 

τηε Avaoraaias Καλλιοντζή και έχει 
για ήρωε5 άντρεε στην εποχή Tns 
οικονομικήε κρίσηε. Ο Σπύρο5 Παπασπύρου 

"κάποτε βρισκόταν στην 
κορυφή του κόσμου. Γόνοε ιστορικήε 

οικογένειαε. πάμπλουτοε, ικανόε 
επιχειρηματία5. απολαμβάνει 

την αίγλη των ισχυρών και μια ζωή 
χωρίε προβλήματα". Από την άλλη 
"ο Ρομίνι γεννήθηκε και μεγάλωσε 
σε ένα χωριό τηε Αφρικήε. μακριά 
από τον πολιτισμό των δυτικών, αλλά 

γεμάτοε από εκείνα τα αγαθά που 
μόνο n επαφή με τη φύση και n μάνα 
Γη μπορεί να προσφέρει". Και επειδή 

οι πρώτοι έσονται έσχατοι και το 
αντίθετο, οι δυο τουε θα αλληλεπιδράσουν 

και αυτό 0a σημάνει το τέλοε 
του κόσμου tous. όπωε τον ήξεραν. 
Η συγγραφέαε εντάσσει την 

"Παράνοια" στα κοινωνικά μυθιστορήματα. 
"Είναι ενταγμένο στην εποχή 

μαε. βγαλμένο από τα σπλάχνα 
του σήμερα, κινείται στην εποχή τηε 
κρίσηε. Ο έναε, ο επιχειρηματίαε, 
ξεπέφτει και χάνει τα πάντα. Ο άλλοε. 

ο εξαθλιωμένοε λαθρομετανάστ, 
έρχεται από την Αφρική με 

το όνειρο τηε καλήε ζωήε Ήθελα 
κάπωε να καταδείξω πώε στεκόμαστε 

απέναντι στην κρίση, αν βλέπουμε 
το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο. 
To παράδοξο βέβαια είναι ότι 

το βλέπει μισογεμάτο αυτόε που δεν 
έχει τίποτα!". 

Νέα γυναίκα, 
συγγραφέαε, πουλάει... 
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