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Πξόζσπα

Σνθία Βόηθνπ

(ζπγγξαθέαο)
Η ζπγγξαθέαο από ηε Θεζζαινλίθε, πνπ από ην
πξώην ηεο θηόιαο κπζηζηόξεκα βξέζεθε ζηηο
ιίζηεο ησλ best-sellers, καο κηιά γηα ην ηειεπηαίν
ηεο βηβιίν «Τν ηαμίδη ηεο θσηηάο» θαη γηα ηελ
πνξεία ηεο ινγνηερλίαο ηηο εκέξεο ηεο θξίζεο.
Πόηε ζπκάζηε λα πξωηναλαθαιύπηεηε όηη
ζέιεηε λα αζρνιεζείηε κε ηε ζπγγξαθή;
Από ηόηε πνπ ζπκάκαη ηνλ εαπηό κνπ, γξάθσ…
Σθέςεηο, εκεξνιόγηα, κηθξά δηεγήκαηα. Από όια
απηά όκσο, ηίπνηα δελ ζεσξνύζα αμηόινγν γηα
δεκνζίεπζε. Ωζηόζν, πάληα ππήξρε ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ κνπ, ε ηδέα λα
γξάςσ έλα κπζηζηόξεκα. Η ηδέα απηή σξίκαζε έλα θαινθαίξη ζηε Φαιθηδηθή θη εθεί
άξρηζε λα παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ην πξώην κνπ βηβιίν, «Τν Κόθθηλν Σεκάδη».
Η Θεζζαινλίθε απνηειεί κηα πόιε πνπ επηιέμαηε λα δείηε θαη λα δεκηνπξγείηε, ή
απιά είλαη ε πόιε πνπ έηπρε λα δείηε;
Η Θεζζαινλίθε είλαη ε πόιε όπνπ γελλήζεθα, κεγάισζα θαη δσ. Είλαη όιεο κνπ νη
κλήκεο. Δπζηπρώο όκσο, αλαθαιύπησ όηη πνιύ ζπρλά γίλεηαη κηα πόιε κίδεξε, πνπ
αξλείηαη λα αλνηρηεί ζηνλ έμσ θόζκν, πνπ γθξηληάδεη θαη πάληα ηεο θηαίλε νη άιινη.
Παξ?όια απηά, ε δσή κνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ πόιε απηή θαη δελ
κπνξώ λα κελ ηελ αγαπάσ.
Πηζηεύεηε όηη ν Έιιελαο έρεη ζηελή ζρέζε κε ην βηβιίν; Δπζηπρώο όρη θαη
γη?απηό επζύλνληαη πνιινί παξάγνληεο: ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ε πνιηηηθή ηεο
επίζεκεο Πνιηηείαο γηα ην βηβιίν, ηα ΜΜΕ πνπ δελ ην πξνβάινπλ όπσο ζα έπξεπε.
Υπάξρεη όκσο, έλα πηζηό αλαγλσζηηθό θνηλό ζηελ Ειιάδα πνπ αλ θαη είλαη
αλαινγηθά κηθξό κε άιιεο ρώξεο ηεο Επξώπεο, δηαβάδεη ζπζηεκαηηθά θαη
ελδηαθέξεηαη γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ειιεληθό εθδνηηθό ρώξν θαζώο θαη γηα ηηο λέεο
θπθινθνξίεο.
Η θξίζε επεξεάδεη ην βηβιίν;
Σαθέζηαηα. Όηαλ θάπνηνο αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ην βηβιίν δελ ζα
είλαη ζηηο άκεζεο πξνηεξαηόηεηεο ηνπ. Από ηελ άιιε όκσο, ην βηβιίν είλαη από ηνπο
πην νηθνλνκηθνύο ηξόπνπο δηαζθέδαζεο. Πηζηεύσ όηη εθείλνη πνπ ιαηξεύνπλ ην
δηάβαζκα, ζα ζπλερίζνπλ λα ηαμηδεύνπλ κε έλα βηβιίν, αθόκα θαη αλ ην έρνπλ πάξεη
από ηα ξάθηα θάπνηαο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο.

Υπάξρεη θάηη πνπ πξνζπαζείηε λα πεξάζεηε, κέζα από ηα βηβιία ζαο, ζηνπο
αλαγλώζηεο;
Σπλεηδεηά, όρη. Δελ κνπ αξέζεη νύηε λα δίλσ ζπκβνπιέο νύηε λα επηβάιισ ηηο ηδέεο
κνπ. Με ελδηαθέξεη όκσο, λα ραξίζσ ζηνπο αλαγλώζηεο έλα ηαμίδη. Τν «Κόθθηλν
ζεκάδη» είλαη έλα ηαμίδη ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν, ην «Ταμίδη ηεο θσηηάο» είλαη έλα
ηαμίδη πξνο ηελ απηνγλσζία, πξνο ηελ γλώζε ηνπ αιεζηλνύ καο εαπηνύ θαη ηελ
απνδέζκεπζε καο από όια ηα βαξίδηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξνζσπηθή καο αλάπηπμε.
Θα ζέιαηε λα δείηε ηε κεηαθνξά ηωλ βηβιίωλ ζαο ζηε κηθξή νζόλε;
Θεσξώ όηη είλαη ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθό γηα έλα ζπγγξαθέα λα δεη θάπνην βηβιίν ηνπ
λα «δσληαλεύεη» ζηελ νζόλε. Ωζηόζν, ην όιν εγρείξεκα εκπεξηέρεη πνιινύο
θηλδύλνπο: πώο ζα απνδνζεί ζην ζελάξην, ε ζθελνζεηηθή καηηά, ε επηινγή ησλ
εζνπνηώλ θιπ, θιπ. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ην θνηλό απνγνεηεύεηαη από ηε
κεηαθνξά ελόο βηβιίνπ ζηελ νζόλε, γηαηί έρεη ραζεί ε καγεία πνπ ππήξρε κέζα ζηηο
ζειίδεο. Όκσο ζίγνπξα θάησ από θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο, αλ γηλόηαλ κηα ηέηνηα
πξόηαζε, ζα ην έβιεπα ζεηηθά ην όιν εγρείξεκα.
Πνηνη είλαη νη αγαπεκέλνη ζαο ζπγγξαθείο;
Λαηξεύσ ηνλ Καδαληδάθε, ηόζν γηα ηελ ηδηόκνξθε γξαθή ηνπ όζν θαη γηα ηηο ηδέεο
πνπ πξεζβεύεη κέζα από ην ζπλνιηθό ηνπ έξγν. Από μέλνπο ζπγγξαθείο, κνπ αξέζεη
επίζεο πνιύ ν Irvin Yalom, κε ην ζύλδεζε ςπρνινγίαο – ινγνηερλίαο πνπ έρνπλ όια
ηα έξγα ηνπ.
Υπάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε έλαλ άλδξα θαη κηα γπλαίθα ζπγγξαθέα;
Έλαο θαιόο ζπγγξαθέαο είλαη πάληα έλαο θαιόο ζπγγξαθέαο, είηε είλαη άληξαο, είηε
γπλαίθα. Σε γεληθέο γξακκέο όκσο, πηζηεύσ όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ιόγσ ηεο
δηαθνξεηηθήο ςπρνζύλζεζεο ηνπο.
Εηνηκάδεηε θάηη ζην άκεζν κέιινλ; Υπάξρνπλ ζρέδηα γηα ην άκεζν κέιινλ, ηα
νπνία όκσο δελ κπνξώ λα ζαο απνθαιύςσ αθόκα. Τνλ πξώην ιόγν, έρεη ν εθδνηηθόο
νίθνο.
Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο.
Κη εγώ ζαο επραξηζηώ

