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Πώο λα κε ζαπκάζεηο απηή ηελ Διιελίδα κε ην μέλν όλνκα. Πώο λα κε δειέςεηο ηε
δύλακή ηεο θαη πώο λα κε ηεο βγάιεηο ην θαπέιν θαη λα ηεο πεηο «επραξηζηώ» γηα ηε
ζπλερή ηεο ζπκπαξάζηαζε ζηνλ Έιιελα πνιίηε πνπ δνθηκάδεηαη ηα ηειεπηαία
ρξόληα. Απηή είλαη ε Ννέι Μπάμεξ, ε ζπγγξαθέαο πνπ γεκίδεη ηηο ςπρέο καο κε ηα
ζαπκάζηα έξγα ηεο αιιά θαη κε ηηο θαζαξέο απόςεηο θαη ηε μεθάζαξε ζηάζε δσήο.
Μηα γπλαίθα πνπ βηώλεη ηε θξίζε κε ην άιιν ηεο κηζό μεληηεκέλν, κηα – θαηά ηα άιια
– γπλαίθα ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο πνπ όκσο δειώλεη ρσξίο δηζηαγκό πσο αλ θαη ζα
κπνξνύζε ιόγσ θαηαγσγήο (ζ.ζ. από Βξεηαλό παηέξα) λα εγθαηαιείςεη ηελ Διιάδα,
σζηόζν επηιέγεη ζπλεηδεηά λα κείλεη εδώ γηα λα παιέςεη.
Αθνξκή ζηάζεθε ην ηξίην θαηά ζεηξά κπζηζηόξεκα ηεο Ννέι Μπάμεξ
«Αθνινπζώληαο ηε γξακκή ηεο ζάιαζζαο», θη απηό από ηηο εθδόζεηο «Φπρνγηόο».
Έλα κπζηζηόξεκα πνπ εηζρσξεί ζηα άδπηα ηνπ κπαινύ θαη ηεο ςπρήο

απνθαιύπηνληαο κε ηνλ ηδηαίηεξν «κπαμεξηθό» ηξόπν, ηε δύλακε θαζεκεξηλώλ
αλζξώπσλ ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, πνπ έρνπλ «δέζεη» ηε κνίξα ηνπο κε ηνλ Δξξίθν
ιήκαλ θαη ηε ζύδπγό ηνπ νθία.
πλαληήζακε ηε ζπγγξαθέα ζην θαηαπξάζηλν κπαιθόλη ηεο ζηα Βξηιήζζηα. Ρίγαλε,
ζπκάξη θαη θάζε είδνπο βόηαλα βξίζθνληαλ νιόγπξά καο κέζα ζε γιάζηξεο θαη
δαξληηληέξεο. Ο ήιηνο έγεξλε θαη ηε ζέζε ηνπ πήξαλ ζην ηξαπέδη καο ηα θεξάθηα πνπ
θώηηδαλ γιπθά θάζε έθθξαζε ζην πξόζσπό ηεο. Καη ε ζπλέληεπμε πνπ άξρηζε καο
επεθύιαμε κνλαδηθέο εθπιήμεηο θαη ζπγθηλήζεηο.
Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο ηώξα πνπ ην ηξίην ζαο βηβιίν βξίζθεηαη ζηηο
πξνζήθεο ηωλ βηβιηνπωιείωλ;
Ν. Μπάμεξ: πσο θαη ζηα πξνεγνύκελα δύν, θπξηαξρεί πσο ραίξνκαη γηα ηνπο ήξσεο
ηνπ βηβιίνπ ιεο θαη είλαη αιεζηλνί άλζξσπνη θαη θίινη κνπ. Υαίξνκαη γη’ απηνύο. Πνπ
ηνπο βιέπσ ζηα βηβιηνπσιεία, πνπ ηνπο ζπλαληώ ζην κεηξό… Γεμηά θη αξηζηεξά
έρνπκε πνιιέο επθαηξίεο λα βξεζνύκε θαη θάζε λέα θνξά είλαη κηα λέα ραξά. Σνπο
βιέπσ θαιά, απηό εηζπξάηησ, θαη κε ραξνπνηεί ζαλ λα ήηαλ άλζξσπνη αιιά απηό κελ
ζαο μαθληάδεη γηαηί δήζακε καδί αξθεηνύο κήλεο θαη θπζηθό είλαη πσο δεζήθακε.
Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο πξέπεη λα νκνινγήζσ, όκσο, πσο απηή ε ραξά δέρεηαη κηθξέο
δαγθσκαηηέο όηαλ αλαθαιύπησ, ή ην ζπλεηδεηνπνηώ, πσο κέξα κε ηε κέξα νη ήξσεο
ηνπ βηβιίνπ κνπ απνκαθξύλνληαη από κέλα. Κάζε κέξα, αθόκε θαη ηηο Κπξηαθέο,
βξίζθνπλ λένπο αλαγλώζηεο. Κάλνπλ λέεο θηιίεο, κπαίλνπλ ζε άιινπο θόζκνπο θη
όια απηά ηα βιέπσ λα δηαδξακαηίδνληαη ζαλ πίζσ από ην ηδάκη κηαο βηηξίλαο. Δίκαη
ακέηνρε θη απηό είλαη παξάμελν ζπλαίζζεκα, θάπσο θξύν, θη αο είλαη ην θπζηνινγηθό
λα ζπκβαίλεη. Σν εξκελεύσ πσο έρεη λα θάλεη κε ηελ απώιεηα ηεο εμνπζίαο κνπ, ηε
ρακέλε δύλακε πνπ είρα πάλσ ζην βηβιίν, όρη κόλν πάλσ ζηνπο ήξσεο. ηαλ
θαηαιαβαίλεηο πσο δελ είζαη πηα παλίζρπξνο είλαη έλα ζνθ απηό, δελ ζπκθσλείηε;
Έξρεηαη πνηέ ε ζηηγκή πνπ «θόβνληαη» νινθιεξωηηθά νη δεζκνί ζαο;
Ν. Μπάμεξ: Καη βέβαηα! Αλαπόθεπθηα θηάλεη κηα ώξα πνπ πιένλ απνραηξεηώ
ηειεζίδηθα ην βηβιίν. Έξρεηαη αθνύ έρεη πεξάζεη θάκπνζνο θαηξόο από ηελ
θπθινθνξία ηνπ. Απηό έρεη πηα πεξπαηήζεη κόλν ηνπ απνθηώληαο βεκαηηζκό θαη
απηνπεπνίζεζε, θη εγώ είκαη έηνηκε λα ηξαβήμσ γηα αιινύ. Κάπνπ εθεί δίλνπκε ηα
ρέξηα θαη ρσξίδνπλ νη δξόκνη καο. Γελ ππάξρεη ζιίςε ζε απηό θαη αο θαίλεηαη έηζη.
Σόηε βιέπσ έλα λέν δξόκν κπξνζηά κνπ, πξνο έλα θαηλνύξγην βηβιίν, θη έρσ
εμαηξεηηθά θαιή δηάζεζε, κεγάιε όξεμε λα ηνλ αθνινπζήζσ.
Χωξίο δπζθνιία ζα ιέγακε όηη ε ζπγγξαθέαο Ννέι Μπάμεξ απεπζύλεηαη ζηνλ
αλαγλώζηε πνπ επηιέγεη ην πνιύ θαιό βηβιίν. Απηό θάλεθε από ην πξώην ζαο
έξγν "Από δξπ παιηά θαη από πέηξα" πνπ έγηλε κπεζη ζέιιεξ όπωο θαη ζην
δεύηεξν βηβιίν ζαο "Σε λύρηα πνπ γύξηζε ν ρξόλνο", ην νπνίν ζεκεηώλεη
εμαηξεηηθέο πωιήζεηο παξά ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Ο πξνζωπηθόο
ζαο ζηόρνο πνηνο είλαη όηαλ γξάθεηε;
Ν. Μπάμεξ: Να γξάςσ έλα θαιό κπζηζηόξεκα θαη λα ην ραξώ γξάθνληαο. Μόλν
απηό. Δίκαη πξνζθνιιεκέλε ζε απηή ηελ αξρή. Γελ έρσ ζην κπαιό κνπ ην κεηά.
Πξνζπαζώ θηόιαο λα κελ ην έρσ, ζθόπηκα, επεηδή ζέισ λα είκαη ειεύζεξε όηαλ
γξάθσ. Άκα έρσ ην βάξνο ηνπ ηη ζα γίλεη κεηά, αλ ζα αξέζεη ην βηβιίν πνπ αθόκε δελ
έρεη γξαθηεί, δελ ζα κπνξέζσ λα «πεηάμσ» θη απηό ζα κνπ θόςεη από ηε ραξά ηεο
ζπγγξαθήο θαη επίζεο ζα ξίμεη ζθηά ζην θείκελό κνπ. Δίκαη πνιύ επηκειήο, δελ
αθήλσ ην γξαπηό κνπ λα ιεξσζεί. Ο ζηόρνο κνπ είλαη ε δνπιεηά κνπ, λα δώζσ έλα

θαιό θείκελν: θαιά ζηεκέλε θαη επξεκαηηθή πινθή, ραξαθηήξεο σξαίνπο θαη
ζηηβαξνύο θαη γξαθή άξηζηε θαηά ην δπλαηόλ θαη θαηά ην πξνζσπηθό κνπ γνύζην.
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, πξέπεη λα ζαο πσ πσο δελ κε απαζρνιεί νύηε ην πξηλ. Δθείλε
ηελ ώξα δελ έρσ θαλέλα δέζηκν κε ηα πξνεγνύκελα. Η δεκηνπξγία εθηηκώ πσο είλαη
κηα αλεμάξηεηε πξάμε, ρσξίο ζπλέρεηεο θαη θιεξνλνκηέο. Έλα λέν βηβιίν είλαη έλα
νινθάζαξν βηβιίν. Ξεθηλάεη από κηα ιεπθή ζειίδα.
«Δηςνύζακε αλάκεζα ζηηο πέηξεο θαη ζηα ρξόληα,
δηςνύζακε όζα δηςάζακε πξηλ απ’ ηε γλώζε ηεο δίςαο
ζε πέηξηλα κνλνπάηηα κηαλ έμνδν ζηνλ νπξαλό
ζε πέηξηλα ρείιε δπν θνύρηεο λεξό
λεξό»
Από ηνπο αλαγλώζηεο, ηνπο βηβιηνπώιεο θαη ην δηαδίθηπν θαίλεηαη όηη
δεκηνπξγήζεθε έλα "Μπαμεξηθό" αλαγλωζηηθό θνηλό, έλα θνηλό κε ηδηαίηεξεο
απαηηήζεηο. Πώο θαηαθέξλεηε λα ηθαλνπνηείηε απηό ην θνηλό; Πνην είλαη ην
ζπγγξαθηθό ζαο κπζηηθό;
Ν. Μπάμεξ: Πίζσ από θάζε γξακκή ν αλαγλώζηεο κνπ κπνξεί λα κε δεη. Γελ αθήλσ
από κόλε ηεο ηελ έκπλεπζε λα κε νδεγήζεη θη όπνπ κε βγάιεη. Σελ θνβάκαη ηελ
έκπλεπζε πνπ θαιπάδεη ζε έλα γξαπηό αλεμέιεγθηα. Ίζσο επεηδή έρσ κηα επθνιία κε
ηνπο ζπλεηξκνύο. Αλ ηελ ώξα πνπ γξάθεηο γηα έλα ιεπθό βόηζαιν δεηο ζηε ζέζε ηνπ
έλα άζπξν απγό, ράζεθεο! Κηλδπλεύεηο λα ραζείο ζίγνπξα αλ δελ κπεηο κέζα λα
ρσξίζεηο ην γόληκν θαη ρξήζηκν από ην πεξηηηό θαη ην δεκηνγόλν.
Έλα δεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό κνπ θαη όρη κπζηηθό κνπ είλαη πσο πξνεηνηκάδσ ην έξγν
θαη ηνλ εαπηό κνπ πνιύ πνιύ θαιά πξηλ θάηζσ λα γξάςσ. Γελ ελλνώ κόλν ηελ
ηζηνξηθή έξεπλα πνπ είλαη επλόεην πσο απαηηεί γεξή πξνεηνηκαζία γηα λα είζαη ην
κίληκνπκ ζπλεπήο. Γελ ζπκκεξίδνκαη ηελ άπνςε πσο επεηδή είλαη κπζηζηόξεκα
κπνξεί λα γξάθνπκε ό,ηη ζέινπκε. Σν κπζηζηόξεκα δελ καο παξέρεη ην δηθαίσκα λα
βάδνπκε κέζα ηζηνξηθέο αλαθξίβεηεο, απηή ηελ ειεπζεξηόηεηα ηελ παίξλεη ή δελ ηελ
παίξλεη κόλνο ηνπ ν ζπγγξαθέαο. Δίλαη κηα επηινγή, δειαδή. Πξνζσπηθά έρσ
επηιέμεη λα είκαη ζνβαξή. Η έξεπλα, λα ην πνύκε θη απηό, δελ είλαη απαξαίηεηα
ηζηνξηθή. Δκπιέθσ κέζα σο θαη Πνίεζε. ηαλ έγξαθα γηα ηνλ Μπζηξά ζην ηειεπηαίν
κνπ βηβιίν, παξάιιεια έςαρλα πνηήκαηα. Έιεγα πσο δελ κπνξεί λα κελ
εκπλεύζηεθαλ πνηεηέο από ηελ νκνξθηά θαη ηελ ηζηνξία ηνπ Μπζηξά. Έηζη
ζπλάληεζα ην πνίεκα ηνπ Ρίηζνπ. Γελ ην γλώξηδα πξηλ.
Πξηλ μεθηλήζσ, ινηπόλ, έρσ ζηήζεη ηα ζθεληθά κνπ, έρσ επηιέμεη ηηο ηερληθέο κνπ θη
έρσ βξεη θάπνηα ηερλάζκαηα, αο ηα πνύκε επξήκαηα, πνπ κνπ θαίλνληαη
ελδηαθέξνληα λα ρξεζηκνπνηήζσ θαη ηα έρσ βάιεη ζηελ άθξε. Αθόκε, έρσ
πξναπνθαζίζεη αλ ζα θάλσ πεηξακαηηζκνύο ζην θαηλνύξγην βηβιίν θαη έρσ ζην
κπαιό κνπ γηα πνύ ηνπο πξννξίδσ. Παξάδεηγκα, ζην «Σε λύρηα πνπ γύξηζε ν ρξόλνο»
έπιεμα πιεμνύδα ηξεηο ρξόλνπο, ην απόιπην ηώξα, ην ζύγρξνλν θαη ην παξειζόλ. ην
«Αθνινπζώληαο ηε γξακκή ηεο ζάιαζζαο» όιε ε 2ε ελόηεηα ήηαλ γηα κέλα έλαο
πεηξακαηηζκόο ζην ύθνο ηεο γξαθήο. Μηα δνθηκή λα βάισ ην ππεξβαηηθό. Οη
πεηξακαηηζκνί κε βνεζνύλ λα βειηησζώ, αζθαιώο ζπκβαίλεη απηό, είλαη όκσο θη έλα
παηρλίδη πνπ κε θξαηάεη ζε εγξήγνξζε ηνπο πνιινύο κήλεο ηεο ζπγγξαθήο. Οη
αλαγλώζηεο κνπ ζηγά-ζηγά, πνηνο μέξεη, ίζσο λα έρνπλ κάζεη λα ην ςάρλνπλ απηό.
Γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ηα ζηνηβάδσ όια κέζα κνπ θαη θνπζθώλσ επηθίλδπλα
όπσο θαηαιαβαίλεηε, αιιά είλαη απαξαίηεηε απηή ε δηαδηθαζία θαη πηζηεύσ απόιπηα
νξαηή ζην ηειηθό απνηέιεζκα, ζην βηβιίν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο. ινο απηόο
όκσο ν κεραληζκόο απηόκαηα θαηαξξέεη ηελ ζηηγκή πνπ γξάθσ ην πξώην γξάκκα ηεο

πξώηεο ιέμεο ζηελ πξώηε ζειίδα. Σόηε αθαξηαία ληώζσ ηνλ εαπηό κνπ καγηθά
ειεύζεξν. Γελ ζα ην έιεγα κπζηηθή θόξκνπια, νύηε βέβαηα καγεία. Τπάξρεη κηα
επαλαιακβαλόκελε πξαθηηθή πνπ βγαίλεη θπζηθά θη αο θαίλεηαη ζηα κάηηα ηξίησλ
ηδηαίηεξε. Πνπ ηζρύεη βέβαηα ζηα πάληα, σο θαη ζηνλ ηξόπν πρ πνπ ν θαζέλαο καο
πιέλεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηα πηάηα. Γελ είλαη θάηη ζπνπδαίν δειαδή. Ο θάζε
ζπγγξαθέαο έρεη ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν πνπ γξάθεη.
Πνηα πξόζωπα ζαο ελέπλεπζαλ ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηνπο πξωηαγωληζηέο ηνπ
βηβιίνπ ζαο: "Αθνινπζώληαο ηε γξακκή ηεο ζάιαζζαο";
Ν. Μπάμεξ: Φαληάδνκαη ελλνείηε εθηόο από ηνλ Δξξίθν ιήκαλ θαη ηελ νθία
Δγθαζηξσκέλνπ-ιήκαλ. Γελ μέξσ λα ζαο απαληήζσ. Γελ ππήξρε έηνηκνο θαλείο.
«Οη ερζξνί θαιύηεξα καληεύνπλ απ’ ηνπο θίινπο
ηη ζεζαπξνί ζηνηβάδνληαη θάηνπ απ’ ηηο πέηξεο.
Είρακε αξγήζεη αλάκεζα ζηα εξείπηα»
Σν λέν ζαο κπζηζηόξεκα είλαη πνιππξόζωπν. Θα ήζεια λα ζηαζώ ζε κηα
δεπηεξεύνπζα εξωίδα, ηε Ρέα. Ίζωο επεηδή είκαη γπλαίθα θνληά ζηελ ειηθία
ηεο, ηελ έληωζα βαζηά. Θα ήζεια λα ζαο ξωηήζω, ηη ζαο έθαλε λα ηελ ζπξώμεηε
λα πάξεη ηελ απόθαζε πνπ πήξε ζην βηβιίν;
Ν. Μπάμεξ: Έλα πνιππξόζσπν κπζηζηόξεκα είλαη ζαλ έλα ηξηαληάθπιιν. Έρεη
πνιιά πέηαια. Σα κέζα θαη ηα έμσ, ηα κεγάια θαη ηα κηθξά. Η Ρέα, ε κεηέξα ηεο
θεληξηθήο εξσίδαο, αλέιαβε λα ζεθώζεη κόλε ηεο ην θνξηίν κίαο παξάιιειεο
ηζηνξίαο. Σαπηόρξνλα κάλα θαη θόξε απνραηξεηνύλ ην όλεηξό ηνπο, ε κηα θξπθά από
ηελ άιιε. Σν όλεηξν ηεο Ρέαο, πνπ αλαθέξεζηε, είλαη απηό πνπ δπζηπρώο θαινύληαη
λα απνραηξεηήζνπλ νη ελλέα ζηηο δέθα γπλαίθεο όηαλ παηάλε ηα ζαξάληα, ην όλεηξν
ηεο κίαο θαη παληνηηλήο κεγάιεο αγάπεο. Οη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη λα αληηδξάζεη
θαλείο είλαη πνιινί, από ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ παξαίηεζε σο ηνλ ηξίην άλζξσπν ή
αθόκε πην εμηξίκ ιύζεηο, όπσο λα ηα καδέςεη θαη λα θύγεη. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν
βηβιίν θαη ηε δηθή κνπ Ρέα επέιεμα κηα εζσηεξηθή θξαπγή πνπ θαηέιεμε ζε κηα
κεγαιεηώδε έμνδν ηύπνπ Μεζνινγγίνπ. Άιινηε άθελα ηνλ ζπαξαγκό ηεο λα
θαινθαλεί ζηνλ αλαγλώζηε, ηνλ μεδίπισλα ζαλ απισκέλν ζεληόλη, θη άιινηε ηνλ
έθξπβα επηκειώο πίζσ από θέηεο ρηνύκνξ, όκσο απηό δελ έθαλε ηε Ρέα ιηγόηεξν
ηξαγηθό πξόζσπν. Κάπνηνη άλζξσπνη αλαδεηνύλ κόλν έληνλα ζπλαηζζήκαηα, όπσο
άιινη ζέινπλ λα θνξάλε κόλν ξνύρα κε έληνλα ρξώκαηα. Η Ρέα είλαη έλαο ηέηνηνο
άλζξσπνο. Νηώζεη ην παξακηθξό κεγάιν θαη απνδεηά ηελ έληαζε εξκελεύνληάο ηελ
σο γλεζηόηεηα.
Απέθιεηζα από ηελ αξρή ην λα αζρνιεζώ ζην «Αθνινπζώληαο ηε γξακκή ηεο
ζάιαζζαο» κε κηα ζρέζε ηξηγώλνπ. Η ζρέζε απηή είλαη εμσζηξεθήο, εκπιέθνληαη
ηξεηο, ελώ εγώ απνδεηνύζα ηελ εζσζηξέθεηα θαη ηνλ λπρηεξηλό ζησπειό κνλαρηθό
ζπαξαγκό. Δάλ έκελα όκσο κόλν ζε απηό ζα ήηαλ ιάζνο. Έλαο ήξσαο βηβιίνπ κε ην
ηζαγαλό ηεο Ρέαο δελ κπνξεί λα κελ ππεξρεηιίζεη. Κη απηό έθαλα. Υαίξνκαη πνπ ε
Ρέα ζάο έπεηζε.
Η ηζηνξηθή έξεπλα έρεη ηελ ηηκεηηθή ηεο θαη ζην ηξίην ζαο βηβιίν. Πνηνο είλαη ν
βαζκόο δπζθνιίαο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο;
Ν. Μπάμεξ: Πξνζσπηθά ηελ ζεσξώ επραξίζηεζε θαη όρη δπζθνιία. Κάζε έξεπλα έρεη
δπζθνιίεο. Δίλαη έλαο δξόκνο πνπ παίξλεηο θαη ηνλ πεξπαηάο. Άιινηε ζηακαηάεη ζε
έλα ζεκείν απόηνκα θαη ζε απνγνεηεύεη ελώ άιιεο θνξέο απξόζκελα ζε θέξλεη ζε
μέθσηα, ζε ζηαπξνδξόκηα θαη πεξίιακπξεο κεγαινππόιεηο. Απηή είλαη ε καγεία ηεο

έξεπλαο. Σν κέγα άγλσζην πνπ ζε ηξαβάεη λα ην γλσξίζεηο, λα ην νηθεηνπνηεζείο, λα
ην δπκώζεηο, λα ην καζήζεηο, λα ην κπξίζεηο. Να ρνπρνπιηάδεηο κε ηελ Ιζηνξία θαη
αλζξώπνπο πνπ έδεζαλ ζην παξειζόλ. Ή ζνπ αξέζεη απηό ή δελ ζνπ αξέζεη. Δκέλα
κνπ αξέζεη πνιύ!
Αιήζεηα, πνηα είλαη ε θαζεκεξηλόηεηα ηεο Ννέι Μπάμεξ όηαλ δελ εξεπλά θαη όηαλ
δελ γξάθεη;
Ν. Μπάμεξ: ,ηη θαη ε δηθηά ζαο. Απιώλσ ηελ κπνπγάδα κνπ θαη ηεγαλίδσ παηάηεο.
Έρσ ζύδπγν, παηδί θαη ζθύιν. πάληα δελ δνπιεύσ όκσο. Με ηελ έλλνηα πσο, όηαλ
δελ γξάθσ, ηόηε είηε βξίζθνκαη ζην ιαλζάξηζκα ηνπ βηβιίνπ είηε ζην κπαιό κνπ
δεκηνπξγώ ην επόκελν. Αθνύ κπνξώ λα ζθέθηνκαη όζν ζηδεξώλσ ηα ξνύρα, κπνξώ
θαη λα εξγάδνκαη!
«Σ’ απηό ηνλ ηόπν ε εππξέπεηα ρακνγειάεη πάλσ απ’ ηα θόθθαια πάλσ απ’ ηε δίςα
αζηξάθηνπλ η’ απζηεξά ζηγίιιηα ησλ άζηξσλ».
Κπξία Μπάμεξ από ηε ζεκεξηλή Ειιάδα, ηη κπνξνύλ λα πεξηκέλνπλ ηα παηδηά
καο; Εζείο πξνζωπηθά πωο βηώλεηε ηε θαζεκεξηλόηεηα ηνπ 2012;
Ν. Μπάμεξ: ιε ηελ πεξζηλή ρξνληά θπθινθνξνύζα θάζε Σεηάξηε ζην Γηαδίθηπν
έλα θείκελν πνπ ζηξηθνγύξηδε ηελ αλεξγία. Από κέζα πξνο ηα έμσ. Με αλζξώπηλα
κάηηα θνηηνύζαλ ηα γξαπηά κνπ ηελ αλεξγία θη όρη κε ζηαηηζηηθό ελδηαθέξνλ. Γελ
έθξπςα πσο ηα θείκελα απηά ήηαλ ηόζν βαζηά αλζξώπηλα επεηδή ήηαλ ηόζν νδπλεξά
αιεζηλά. Σα πιηθά κνπ ήζαλ βηνινγηθά: πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, άιιεο δηθέο κνπ θαη
άιιεο ζην πεξηβάιινλ κνπ. Απηόο ήηαλ ν δηθόο κνπ ηξόπνο λα αληηζηαζώ θαη ζπλάκα
λα βνεζήζσ. Κάπνηα από απηά είραηε ηελ θαινζύλε λα αλαδεκνζηεύζεηε θη εζείο.
Η δηθή κνπ νηθνγέλεηα δπζηπρώο αλήθεη ζε απηέο πνπ εκβόιηζε ε παιηνΚξίζε. Ο
άληξαο κνπ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη εξγάδεηαη ζην εμσηεξηθό, γίλακε ζθνξπνρώξη. Δλώ
θαλείο ζα έιεγε πσο ηώξα ζα ηνπ δώζσ λα θαηαιάβεη, πσο όρη θάζε Σεηάξηε αιιά
θάζε δεύηεξε κέξα ζα θπθινθνξώ λέν θείκελν, ζα βνκβαξδίζσ ην Γηαδίθηπν, ζα
γνλαηίζεη από ην βάξνο ηνπ πύξηλνπ ιόγνπ κνπ, εγώ ζίγεζα. Απηό έλησζα, απηό
έθαλα. Σν ηειεπηαίν κνπ θείκελν γηα ηελ αλεξγία ήηαλ ηα πεξίιππα ιόγηα πνπ έιεγε
ζηνλ άληξα κνπ ν ζθύινο ηνπ θαζώο εθείλνο εηνίκαδε ηελ βαιίηζα ηνπ λα θύγεη.
Έλαο δξακαηηθόο απνραηξεηηζκόο κε, επλόεηα, όιν ηνλ ζπαξαγκό ηεο εγθαηάιεηςεο
πνπ βίσζα.
Παξόια απηά, γηα λα πάσ ζην πξώην ζθέινο ηεο εξώηεζήο ζαο, ζα ζαο μαθληάζσ
ιέγνληαο πσο ηα παηδηά καο θαη ε ζεκεξηλή Διιάδα είλαη απόιπηα ζπκβαηά.
Ιζηνξηθά, ηα κεγάια κπαιά θαη νη ζπνπδαίνη άλζξσπνη δελ βγήθαλ από ηελ ριηδή θαη
ην θαζηζηό αιιά από ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζηέξεζεο θαη ηελ αλάγθε γηα
πξνθνπή, λα βειηηώζνπλ ηε ζέζε ηνπο. Γελ ζπκκεξίδνκαη ην εύθνιν θεπγηό ζαλ
ιύζε. Βιέπσ γύξσ κνπ ελνριεηηθή επηπνιαηόηεηα ζην ζέκα απηό. Γελ ζεσξώ θαιή
ζηάζε ηηο γπξηζκέλεο πιάηεο. Η παηξίδα καο είλαη απηή, έρεη δήζεη ελδνμόηεξεο κέξεο
αιιά ηώξα είλαη απηή, θαη εμαξηάηαη από εκάο. Γελ βιέπσ ζε απηό κόλν έλα ρξένο,
βιέπσ κηα επθαηξία, έλα ελδηαθέξνλ νκαδηθό πξόηδεθη, γηα λα ην πσ κε ηε δηεζλή
γιώζζα πνπ επηιέγνπλ λα κηιάλε πνιινί Έιιελεο. Δγώ ζέισ λα είκαη εδώ λα
ζπκκεηέρσ ζε απηόλ ηνλ ζπνπδαίν αγώλα. Δλώ ζα κνπ ήηαλ πην εύθνιν από ζαο λα
ην βάισ ζηα πόδηα επεηδή ην έρσ δίπνξην ιόγσ ηεο δηπιήο κνπ θαηαγσγήο θαη λα
ζπκεζώ ζηελ αλάγθε ηελ αζθαιή Αγγιία, έρσ απνθαζίζεη πσο ζα είκαη ε ηειεπηαία
πνπ ζα θύγεη. Δγώ ζα θιείζσ ηελ πόξηα!
Ίζωο είλαη πνιύ λωξίο αιιά ζίγνπξα νη αλαγλώζηεο ζαο ζα ζέινπλ λα κάζνπλ

πόηε ζα αξρίζεηε ηε ζπγγξαθή ηνπ επόκελνπ βηβιίνπ. Μήπωο έρεηε θάηη ζην
κπαιό ζαο;
Ν. Μπάμεξ: …Έρεη αξρίζεη ε ραξαθηεξηζηηθή ηαξαρή. Έηζη μεθηλάλε όια. Από έλα
κόληκν θαξδηνρηύπη ζαλ εξσηεπκέλε. πνπ λα ‘λαη ζα έρσ ηελ αλαζηάησζε ηεο
γάηαο πνπ εηνηκάδεηαη λα γελλήζεη. Σα μέξσ ηα ζπκπηώκαηα πηα. Έρσ ζπιιάβεη ηελ
ηδέα θαη κπξνο κνπ έρσ κηα πνιύκελε πεξίνδν θπνθνξίαο. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε.
Γελ βηάδνκαη. Θέισ λα ην ραξώ.
«…όπσο θη ν ήιηνο κεο ζηνλ θύθιν ηεο θσηηάο ηνπ,
θαίγνληαο ηε κεηαιιηθή ηνπ ζάξθα,
θαίγνληαο θαη θσηίδνληαο, θσηίδνληαο θαη θαίγνληαο.»
Γηα ην έξγν ηεο Ννέι Μπάμεξ «Σε λύρηα πνπ γύξηζε ν ρξόλνο» ε ζπγγξαθέαο Διέλε
Σζακαδνύ έγξαςε: Σν βηβιίν απηό δελ είλαη έλα ηπραίν κπζηζηόξεκα. Γελ είλαη άιιε
κηα ηζηνξία γηα ρακέλεο παηξίδεο κε ιίγε αζηπλνκηθή πινθή θαη θάπνηα θξπκκέλα
κπζηηθά. Δίλαη όια ηα παξαπάλσ αιιά πάλσ απ’ όια είλαη έλα βαζύ ςπρνγξάθεκα,
κηα θαηάβαζε ζηα απύζκελα βάζε ηεο ςπρήο ησλ αλζξώπσλ. Σα επίπεδά ηνπ είλαη
πνιιά θαη όζν πξνρσξεί ε θαηάβαζε, ηόζν ν αλαγλώζηεο ληώζεη λα βπζίδεηαη καδί κε
ηελ εξσίδα ζε δαηδαιώδεηο αηξαπνύο πνπ δελ μέξεη πνύ ηειηθά ζα ηνλ νδεγήζνπλ. Η
Ννέι Μπάμεξ έρηηζε ην βηβιίν ηεο πάλσ ζε γεξά ζεκέιηα.
Γηα ην ίδην κπζηζηόξεκα ε Διηζάβεη παληηδάθε έγξαςε ζηελ εθεκεξίδα
«Θεζζαιία»: Η Μπάμεξ κπνξεί θαη παίδεη ζηα δάρηπια ηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή πνπ
έρεη επηιέμεη, κηα ηερληθή πνπ θαίλεηαη λα είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο, ην ιεγόκελν
«ζηηι» πνπ ηελ πξνζδηνξίδεη σο ζπγγξαθέα. Καη είλαη αθξηβώο απηό ην ζηηι πνπ ηεο
επηηξέπεη λα απνδνκεί ρξόλν, ρώξν, δηαιόγνπο, θείκελν θαη λα θάλεη ό,ηη ζέιεη. Οη
δηάινγνη, είηε ζηα πνληηαθά, είηε ζηα ειιεληθά, είηε ζηα ηνπξθηθά, έρνπλ ηελ
ηδηαηηεξόηεηα λα δσληαλεύνπλ κέζα από ηα γξαπηά ηεο. Η δηήγεζε παίξλεη άιιε
δηάζηαζε θαη δελ ππάξρεη πξόζσπν πνπ λα κε δσληαλεύεη κπξνζηά καο.
.ζ.: Οη ζηίρνη πνπ παξεκβάιινληαη ζηε ζπλέληεπμε είλαη από ην πνίεκα ηνπ Γηάλλε
Ρίηζνπ «Η δίςα ζην Μπζηξά»

