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Π. Τπαςλού: “Πάντοτε με
γοήτεςαν οι ανθπώπινερ
μεταλλάξειρ σε καιπούρ μη
ειπηνικούρ”

ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΡΩΣΑ, ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΑΠΑΝΣΑ
Ζ Παζσαλία Σπαςλού ζηελ Έιελα Αξηδαλίδνπ!

1.Ποιό είναι ηο ζηίγμα ηος ηελεςηαίος ζαρ
βιβλίος; / “Tα ξόδα ηεο ζησπήο” ζηεξίδνληαη ζε δπν άμνλεο. ηνλ έξσηα γηα ηελ
ηέρλε θαη ζηνλ έξσηα γηα ηε δσή ζε ζπλζήθεο πνιέκνπ. Πάληνηε κε γνήηεπαλ νη
αλζξώπηλεο αληηδξάζεηο θαη νη αλζξώπηλεο κεηαιιάμεηο ζε θαηξνύο κε εηξεληθνύο.
Καηαιύηεο θαη ζηίγκα ηνπ βηβιίνπ ινηπόλ ε απνπζία ηεο γαιήλεο θαη γύξσ από
απηήλ, ζηήλσ θαζξέθηεο γηα λα θνηηάμεη θαζέλαο κέζα ηνπ ηηο αληνρέο ηνπ, ηηο
ιαρηάξεο ηνπ, ηα όλεηξα πνπ έγηλαλ ζξύςαιια επεηδή θάπνηνη άιινη απνθάζηζαλ γηα
ηε δηθή ηνπο κνίξα. Μέζα απ’ απηνύο ηνπο θαζξέθηεο ν αλαγλώζηεο άιινηε δηαθξίλεη
ηνλ εαπηό ηνπ, θη άιινηε ηνπο ήξσεο λα ςάρλνπλ ηα ρακέλα ηνπο θνκκάηηα.
2.Πείηε μαρ πένηε λόγοςρ για να ηο διαβάζοςν οι αναγνώζηερ. / Ννκίδσ όηη νη
ιόγνη γηα λα πξνζειθύζεη έλαλ αλαγλώζηε είλαη ηα ρξνληθά ηνπ επίπεδα: Πξώηα απ’
όια νη δύν ηνπ ρξόλνη: ε πεξίνδνο ηεο Γεξκαληθήο θαηνρήο θαη ε επνρή ηεο
κεηαπνιίηεπζεο ηδσκέλεο κέζα από ηα κάηηα ησλ θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ θαη όρη
κέζα απ’ ην πξίζκα ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο. Έπεηηα, ε ζύλδεζε απηώλ ησλ ρξόλσλ κε
ην ζύγρξνλν πνιηηηθνθνηλσληθό παξόλ. Έλα κέξνο ηνπ βηβιίνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
δαλεηζκό ησλ Διιήλσλ από ηε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε επί ηεο θπβεξλήζεσο
Σζνπδεξνύ κε αληάιιαγκα ηελ παξαίηεζε από ηηο γεξκαληθέο απνδεκηώζεηο γηα ηα
εγθιήκαηα πνιέκνπ πνπ δηαπξάρζεζαλ από ην ρηηιεξηθό ζηξαηό ζε βάξνο καο. Καη
ηέινο, ην βηβιίν έρεη κηα πιεηάδα εξώσλ κέζα από ηνπο νπνίνπο θαζέλαο δηαιέγεη
εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαγλσξίδεη ηα δηθά ηνπ όλεηξα θαη ηα δηθά ηνπ δεηλά. Με γθξίδεο,
ιεπηέο ζπλαηζζεκαηηθέο απνρξώζεηο, νη ήξσεο δελ είλαη θαινί ή θαθνί, αιιά
αλζξώπηλνη. Γηαζέηνπλ όιε ηε γθάκα ηεο αλζξώπηλεο ππόζηαζεο πνπ νπδέπνηε
είλαη θαιή ή θαθή. «Κέληεζα» πνιύ ηνπο ραξαθηήξεο απνιακβάλνληαο θάζε
ζπιιαβή ηνπ βηβιίνπ. Κη αθνύ ην απόιαπζα εγώ γξάθνληάο ην, πηζηεύσ όηη ζα ην
απνιαύζεη θαη ν αλαγλώζηεο.

3.Ποιοί ήπυερ ζαρ ηαλαιπυπούν πεπιζζόηεπο; / Πάληνηε ε δπζθνιία βξίζθεηαη
ζηελ ςπρνινγηθή απνηύπσζε ησλ εξώσλ. Έλα ζθάικα πνπ γίλεηαη ζπρλά είλαη ην
πιάζηκν απόιπηα θαιώλ ή θαθώλ εξώσλ όπσο πξναλέθεξα. Απηή ε ηάζε όκσο
μεθεύγεη απ’ ηε ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη θάλεη ηνπο ήξσεο άιινηε ππεξβνιηθά
αζήκαληνπο θη άιινηε ππεξθπζηθνύο άλεπ ιόγνπ. Δπνκέλσο, ςεύηηθνπο. Ζ δπζθνιία
επνκέλσο είλαη λα πιάζσ ηνπο ήξσέο κνπ ζηηο πξαγκαηηθέο ςπρνινγηθέο ηνπο
δηαζηάζεηο. Με όιεο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνρξώζεηο ηνπο, ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα
πξνηεξξήκαηά ηνπο. Καη ζ’ απηό ην δήηεκα αλαιώλσ ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν κνπ
θαηά ηε ζπγγξαθή ελόο βηβιίνπ. Γελ είλαη θαζόινπ εύθνιν. Ζ εκβάζπλζε θαη ε
αλάδεημε ησλ ςπρηθώλ δηαθπκάλζεσλ είλαη απνηέιεζκα πνιιαπιώλ
δηαζηξσκαηώζεσλ, δειαδή πνιιώλ θξηηηθώλ αλαγλώζεσλ από κέλα θάζε θνξά θαη
πνιιώλ δηνξζώζεσλ, πξνζζεθώλ ή αλαζεσξήζεσλ, ηόζν, πνπ από θνξά ζε θνξά
πξνθύπηεη έλα λέν βηβιίν.
4.Σι δεν μποπείηε με ηίποηε να αποσυπιζηείηε; / Γελ κπνξώ λα θαληαζηώ νύηε
κηα κέξα ηνλ εαπηό κνπ δίρσο όλεηξα θαη δίρσο ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ αλζξώπνπο,
παξόηη πξνζπαζώ λα δηαρεηξηζηώ απηέο ηηο ηδέεο, κηαο θαη είλαη αλέθηθην λα κελ
έξζσ αληηκέησπε κε ηελ απώιεηά ηνπο θάπνηα ζηηγκή. Δπηπρώο, δελ είκαη
εμαξηεκέλε από πξάγκαηα. Απηά ηα ρξεζηκνπνηώ. Γελ κε ρξεζηκνπνηνύλ.
5.Πείηε μαρ ηπία ππάγμαηα πος ζαρ θςμώνοςν και ηπία πος θα θέλαηε αμέζυρ
να αλλάξεηε ζηην εποσή μαρ. / Αλαμηνθξαηία, Γνπιεία/trafficking, παηδηθή
ζλεζηκόηεηα, παηδηθή θαθνπνίεζε. Αο κνπ επηηξαπεί λα αλαθέξσ θαη ηελ πείλα.
Θεσξώ αδηαλόεην ζηελ επνρή ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ηεο ζπαηάιεο λα
πεζαίλνπλ άλζξσπνη από αζηηία. Σα ίδηα αθξηβώο πξνβιήκαηα ζα ήζεια άκεζα λα
ιπζνύλ. Σελ αλαμηνθξαηία γηα λα ππάξρεη ιόγνο νη άλζξσπνη λα νλεηξεύνληαη, ηε
δνπιεία/trafficking γηα λα ππάξρεη ελ ηνηο πξάγκαζη ηζόηεηα ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο
θαη όρη κόλν ζηα ραξηηά, ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε, επεηδή ηα παηδηά είλαη νη θνξείο
ησλ πην αζώσλ νλείξσλ ζηνλ θόζκν. Αλ από ηελ παηδηθή ειηθία παύνπλ θάπνηα
πιάζκαηα λα νλεηξεύνληαη δελ ζα έρνπκε λα πεξηκέλνπκε ηίπνηε απνιύησο. Όζν γηα
ηελ πείλα, λνκίδσ όηη είλαη απηνλόεηνο ν ιόγνο. Θέκα ζηνηρεηώδνπο αμηνπξέπεηαο θαη
θπζηθνύ δηθαηώκαηνο.
6.Σι μποπεί να πποζθέπει η Λογοηεσνία ειδικά ζήμεπα. / Σν 1995 αλαπηύρζεθε ε
ζεσξία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. ύκθσλα κε απηήλ, έλαο άλζξσπνο δελ
ρξεηάδεηαη λα είλαη επθπήο γηα λα είλαη επηπρηζκέλνο. Φηάλεη λα μέξεη ηνλ εαπηό ηνπ,
λα κπνξεί λα εξκελεύεη θαη λα θαηαλνεί ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ θαη λα έρεη
απηνγλσζία θαη απηνξύζκηζε, δειαδή λα πξνζαξκόδεηαη επέιηθηα ζηηο εθάζηνηε
ζπλζήθεο δσήο ώζηε λα κελ αηζζάλεηαη δπζηπρηζκέλνο. Απηή ηε δεμηόηεηα ζε κεγάιν

βαζκό κπνξεί λα ηνπ ηελ πξνζθέξεη ε ινγνηερλία. Ζ ινγνηερλία δελ είλαη απιώο
δηαζθέδαζε ή ςπραγσγία γηα λα μερληέηαη ν άλζξσπνο από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ.
Πξνρσξάεη βαζύηεξα ζαλ ζθαπηηθό εξγαιείν θαη, βνεζάεη ηνλ αλαγλώζηε λα
αλαθαιύπηεη ηηο νπζηαζηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη λα αλαγλσξίδεη αιεζηλά ηνλ εαπηό ηνπ.
Δίλαη έλα ζθαιί πξνο ηελ απηνγλσζία θαη ηελ επηπρία ηνπ. Καη όρη κόλν ζήκεξα, αιιά
πάληα.
7.κεθηήκαηε ποηέ να εγκαηαλείτεηε ηην έκδοζη βιβλίυν ζαρ και αν ναι γιαηί! /
Ναη! ίγνπξα λαη. Όινη πηζηεύσ ιπγίδνπκε θάπνηεο ζηηγκέο. Ηδίσο όηαλ αηζζαλόκαζηε
όηη αδηθνύκαζηε από ιάζνο αλαγλώζηεο ή θξηηηθνύο. Μα κηα δεύηεξε πην ώξηκε
ζθέςε, κε ζπλεθέξλεη θάζε θνξά. Γξάθσ επεηδή κέζα από θάζε πεξηπέηεηα γξαθήο,
ζπκπιεξώλσ ςεθίδεο ζηε δηθή κνπ απηνγλσζία. Δίκαη εηιηθξηλήο ζε απηό πνπ θάλσ
θαη ην ππεξεηώ κε ζπλέπεηα θαη πάζνο. Άξα, δελ έρσ ην δηθαίσκα λα ζηεξήζσ από
ηνλ εαπηό κνπ ό,ηη κπνξώ λα ηνπ πξνζθέξσ κέζσ ηεο γξαθήο νύηε ζε όζνπο ζέινπλ
λα κε δηαβάδνπλ. ίγνπξα όκσο πηθξίεο ππάξρνπλ όηαλ δηαπηζηώλεηο όηη νη
πξνζέζεηο ζνπ αληηκεησπίδνληαη θνληόθζαικα ή κεξνιεπηηθά.
8.Τπάπσει κάηι καινούπγιο πος γπάθεηε; / Μόιηο ηειείσζα έλα ηδηαίηεξα δύζθνιν
βηβιίν κηαο θαη ζηνλ κπζηζηνξεκαηηθό ηζηό παξεκβάιινληαη θαη δώδεθα δηεγήκαηα.
Ήηαλ έλα επίπνλν εγρείξεκα θαη πεξηκέλσ ελαγσλίσο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ
αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ.
9. Λίγα λόγια για ηην ηπέσοςζα πολιηική καηάζηαζη; / Ννκίδσ όηη ην θαιύηεξν
πιένλ είλαη λα κελ αλαισλόκαζηε ζηα ιόγηα. Δμάιινπ, ζηέξεςαλ πιένλ θη απηά. Όιε
ε πνηθηιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην ιεμηιόγην ηεο δηαθζνξάο, ηεο αλαμηνθξαηίαο
θαη ηεο ιηηόηεηαο έρεη εμαληιεζεί. Δπίζεο, απεηινύληαη κε εμαθάληζε νη ιέμεηο όλεηξν,
κέιινλ, θηινδνμία, λέα γεληά. Δύρνκαη νη επίδνμνη λένη πνιηηηθνί ηεο Διιάδαο λα
εμειίμνπλ θαη λα εμπγηάλνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζύγρξνλεο πνιηηηθήο θαη λα κελ πάξνπλ
θαη απηνί ηε ζπλήζε θνςηά ησλ θαξεθινθεληαύξσλ.

ΟΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ
«Λάζνο, ιάζξα, όιεζξνο…» Έλα ζθάικα, έλα κπζηηθό, κηα θαηαζηξνθή. Σν ιάζνο
ηεο Άλλαο λα παληξεπηεί ηνλ Λνπθά, ε θξπθή ελνρή ηνπ Καξι Λνύληβηρ, ε ακαξηία
ησλ γνλέσλ πνπ παίδεςε αδπζώπεηα ηνλ πύξν, ε θπιάθηζε πνπ γίλεηαη
ιύηξσζε… Ο γιύπηεο Καξι Λνύληβηρ αλαζηαίλεη ηηο κλήκεο ηνπ κε ηε ζκίιε ηνπ
πάλσ ζηελ πέηξα, μνξθίδνληαο ηνλ παιηό ηνπ εαπηό, ηνλ Καξι βάηηο, εθείλνλ πνπ
έζβεζε κέζα ζηηο εηθόλεο ηνπ Άνπζβηηο, εθείλνλ πνπ άθεζε ελζύκην ζηελ αγθαιηά ηεο
Άλλαο. Μηα αγαικάηηλε γπλαίθα, πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηα ρέξηα ηνπ θαιιηηέρλε,
αηελίδεη κε άδεην βιέκκα ην κεηαπνιεκηθό Βεξνιίλν, ελώ ην κνληέιν ηνπ αλαινγίδεηαη,
ζηνλ θήπν κε ηα ξόδα ηεο ζησπήο, ηα ρακέλα ηνπ ρξόληα. Μηα ηζηνξία γηα όζνπο
θάησ απ’ ηε ιαίιαπα ηνπ Γ’ Ράηρ απέηπραλ λα γίλνπλ «πνιεκάλζξσπνη»
παξακέλνληαο απιώο άλζξσπνη…
Ζ ΠΑΥΑΛΙΑ ΣΡΑΤΛΟΤ γελλήζεθε ζηελ Σξίπνιε Αξθαδίαο. Μέρξη ηα δεθανθηώ ηεο
έδεζε ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο Διιάδαο. Σν 1988 εγθαηαζηάζεθε κόληκα ζηελ Αζήλα,
όπνπ ζπνύδαζε ειιεληθή θιαζηθή θηινινγία ζηε Φηινζνθηθή ρνιή. Σόηε έθαλε θαη
ηηο πξώηεο ζπγγξαθηθέο ηεο απόπεηξεο κε κηθξά δηεγήκαηα πνπ εθδόζεθαλ ζε ηνπηθή
εθεκεξίδα ηεο Βέξνηαο. Αζρνιείηαη κε ηε κνπζηθή θαη ηε δσγξαθηθή θαη ηαμηδεύεη
ζπρλά. Δίλαη κέινο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ. Από ηηο Δθδόζεηο
ΦΤΥΟΓΗΟ θπθινθνξνύλ κε κεγάιε επηηπρία ηα νθηώ κπζηζηνξήκαηά ηεο: ΜΔ
ΜΠΑΛΑΝΣΔΡ ΣΖ ΜΟΝΑΞΗΑ, ΖΘΔΛΑ ΜΟΝΟ ΔΝΑ ΑΝΣΗΟ, Ζ ΜΑΣΕΗΚΑ ΣΖ
ΑΓΑΠΖ, ΚΛΔΗΓΧΜΔΝΟ ΤΡΣΑΡΗ, ΦΣΔΡΑ ΑΠΟ ΜΔΣΑΞΗ, ην νπνίν ήηαλ ππνςήθην
γηα ην Βξαβείν Αλαγλσζηώλ 2008,ΔΣΧ ΜΗΑ ΦΟΡΑ, Ζ ΓΤΝΑΗΚΑ ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ θαη
ΣΑ ΡΟΓΑ ΣΖ ΗΧΠΖ, θαζώο θαη ην δνθίκην ΟΗ ΔΡΑΣΔ ΣΖ ΓΡΑΦΖ.

