Ο Χρήστος Λαμπρούδης... έδωσε συνέντευξη στην Σύλβια Λουκά
1. Πείτε μας λίνα λόγια για το βιβλίο σας "Ακόμη και οι θεοί συγκινούνται".
Το “Ακόμη κι οι Θεοί συγκινούνται” είναι
μία ιστορία φαντασίας, η οποία είναι
γραμμένη με ύφος ημερολογίου. Είναι
ουσιαστικά
ένα
εσωτερικό
ταξίδι,
βασισμένο στις εσωτερικές σκέψεις και
συναισθήματα του ήρωα. Ο ήρωας είναι
ένα… όν… ο οποίος κάποια στιγμή άνοιξε
τα μάτια του και συνειδητοποίησε, ότι
βρίσκεται στον κόσμο των ανθρώπων. Δεν
ξέρει ποιός είναι, ούτε από που προέρχεται.
Δεν θυμάται τίποτα, όσον αφορά το
παρελθόν του. Υπάρχει μέσα του μόνο μία
αμυδρή ανάμνηση σχετικά με μία γυναικεία
φιγούρα, για την οποία όμως δεν είναι
σίγουρος, εάν η ανάμνηση αυτή είναι
αληθινή η κάποια παγίδα του μυαλού του.
Αντιμετωπίζει δυσκολίες στον κόσμο των
ανθρώπων. Δεν του είναι εύκολο να
συνυπάρξει με αυτούς. Δεν μπορεί να
καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούν οι άνθρωποι… Από ένα σημείο
και μετά δεν τους έχει σε εκτίμηση. Δεν
θέλει να βρίσκεται ανάμεσά τους. Πρέπει
όμως να βρει απαντήσεις!!! Έτσι ξεκινάει
την αναζήτηση του. Όπως ανέφερα πριν, η
ιστορία αυτή είναι γραμμένη αφηγηματικά
σαν ημερολόγιο, μέσα από μία αναζήτηση. Επίσης αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι
δεν πρόκειται απλά για μία ιστορία και με αυτό το βιβλίο προσπάθησα να δώσω κάτι
διαφορετικό. Ας μην περιμένει κανείς να διαβάσει μία απλή μία ιστορία ευχάριστα, με
αρχή, μέση και τέλος. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, σαν
ημερολόγιο, αλλά και με τρόπο όπου ο ήρωας μονολογεί, ή εάν θέλεις, κάνει εσωτερικό
διάλογο απευθυνόμενος σε ένα πρόσωπο, το οποίο δεν ξέρει εάν υπάρχει. Επίσης, το
βιβλίο δεν επικεντρώνεται στην ίδια την ιστορία, αλλά στις σκέψεις και τα
συναισθήματα του ήρωα κατά την διάρκειά της. Είναι μία διαφορετική οπτική
σκηνοθετική γωνία, εάν θέλεις. Είχα επίσης υλικό να το κάνω μεγαλύτερο σε έκταση,
αλλά μετά είδα ότι εάν έκανα κάτι τέτοιο θα έχανε από την ουσία και την ατμόσφαιρα
που ήθελα να περιέχει. Σκέφτηκα πάρα πολύ, μέχρι να καταλήξω στην τελική του μορφή
και τελικά αποδόθηκε ακριβώς όπως θα ήθελα.
2. Το να γράψετε ένα βιβλίο φαντασίας ήταν κάτι εύκολο για εσάς;
Πιστεύω, ότι όταν κάποιος έχει έμπνευση για να γράψει, τότε τα πράγματα είναι πιο
εύκολα. Εγώ όταν πρόκειται να μπω, στην διαδικασία να γράψω, έχω ήδη τον κορμό

ολοκληρωμένο στο μυαλό μου. Οι δυσκολίες είναι κυρίως στην τελική επεξεργασία και
απόδοση του κειμένου. Το συγκεκριμένο βιβλίο βέβαια πέρασε από πολλές διαδικασίες
μέχρι να φτάσει στην τελική του μορφή. Είχα ξεκινήσει να το γράφω σαν μία απλή
ιστορία την οποία και κάποιες φορές απλά βελτίωσα, ώσπου κάποια στιγμή κατέληξα
στην παρούσα μορφή. Μπορώ να πω, ότι μέσα από όλο αυτό βρήκα το στυλ, το οποίο
πιστεύω ότι με αντιπροσωπεύει και από εδώ και πέρα έχω την πεποίθηση, ότι θα είναι
ακόμη πιο εύκολα για μένα, όταν αποφασίσω να ξαναγράψω.
3. Οι σκέψεις που εκφράζονται από τον ήρωα του βιβλίου μπορούμε να πούμε ότι
είναι σκέψεις που αντιπροσωπεύονται κι από εσάς;
Σίγουρα όταν κάποιος δημιουργεί, αφήνει και ένα κομμάτι της ψυχής του αποτυπωμένο
επάνω στο δημιούργημά του, όποιο κι αν είναι αυτό. Μπορώ να πω, ότι κάθε
δημιούργημα είναι και ένα πνευματικό παιδί αυτού που το δημιούργησε. Πολλές φορές
είναι και ένα προσωπικό ταξίδι του ίδιου του δημιουργού, ο οποίος πρώτος απ’ όλους
ταυτίζει τον εαυτό του (το ίδιο κάνουν και αναγνώστες άλλωστε) με τους ήρωες του
ακόμη και με τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουν. Όλα αυτά είναι προέκταση του
εαυτού και της ψυχής του δημιουργού. Οπότε ναι, το δημιούργημα αντιπροσωπεύει τον
δημιουργό του.
4. Ποια ήταν η αφορμή να γράψετε ένα τέτοιο βιβλίο που φαινομενικά
απευθύνεται σε κάποιο πρόσωπο, ενώ εξετάζοντας το λίγο καλύτερα μπορούμε
να πούμε ότι απευθύνεται και σε όλους εμάς;
Σίγουρα ο κυριότερος λόγος που με ώθησε να γράψω αυτό το βιβλίο, ήταν η ανάγκη της
έκφρασης, όπως και το να βγάλω έξω και να μοιραστώ αυτό το οποίο είχα μέσα μου. Η
επιλογή του να γραφτεί το βιβλίο αυτό, με τρόπο ώστε να απευθύνεται ο ήρωας με
μονόλογο σε ένα πρόσωπο, το οποίο δεν είναι σίγουρος εάν υπάρχει, ήταν για να
αποδοθεί με ένα διαφορετικό όπως προανέφερα τρόπο και να αποδοθεί επίσης από μία
διαφορετική οπτική γωνία. Εδώ καλό θα ήταν να αναφέρω, ότι πολλοί αναγνώστες
ένοιωσαν σαν να απευθύνεται στους ιδίους. Υπήρξαν δε και πολλοί που ένοιωσαν, ότι
οι σκέψεις του ήρωα ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με δικές τους σκέψεις και
προβληματισμούς, γεγονός το οποίο με χαροποίησε πολύ.
5. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε μέσα από το βιβλίο σας;
Δεν θα έλεγα, ότι θέλω να περάσω μηνύματα. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι, οι οποίοι
ισχυρίζονται ότι κατέχουν αλήθειες, τις οποίες και θέλουν να τις προσφέρουν στους
άλλους. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του σκέψεις. Μπορώ να πω όμως, ότι αυτό που
θέλω να κάνω είναι να δημιουργήσω προβληματισμούς. Εγώ έκανα το δικό μου
εσωτερικό ταξίδι αναζητώντας τον δικό μου προορισμό και μέσα από αυτό έκανα την
δική μου κατάθεση ψυχής. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο έγραψα αυτό το
βιβλίο, με τον τρόπο που προανέφερα. Αυτό που πραγματικά θέλω, είναι να δώσω
ερεθίσματα, κλειδιά και εικόνες, ώστε αυτός που θα το διαβάσει, να κάνει το δικό του
ταξίδι, να βρει τον δικό του προορισμό, να κάνει τις δικές του σκέψεις. Αυτό που πάντα
είχα στο μυαλό μου, είναι ότι, εάν καταφέρω να βάλω σε μία τέτοια διαδικασία, έστω
και έναν αναγνώστη, τότε θα θεωρήσω, ότι πέτυχα τον σκοπό μου.

6. Σαν Τέλος
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, για την τιμή που μου έκανες, να φιλοξενήσεις το βιβλίο
μου «Ακόμη κι οι Θεοί συγκινούνται» στο πολύ όμορφό περιοδικό σου. Εύχομαι τα
καλύτερα στο μέλλον για εσένα, το περιοδικό αλλά και τους αναγνώστες. Να είστε όλοι
σας καλά!!!
Σύλβια Α. Λουκά

Ασβεστωμένα όνειρα σε κόμβους ατσαλένιους η αγάπη μας.
Στο άσβεστο του πόθου μας παραδοθήκαμε.
Τιμωρημένοι μαθητές στο θρανίο μιας ζωής.
Ζωής παράλογης με μίση φορτωμένη.
Τι έμαθα;
Τα όνειρα ραγιάδες δεν σηκώνουν.
Και οι ψυχές ελεύθερες θα αρμενίζουνε στα αστέρια.
Αντέχεις;
Πρέπει να αντέξεις αν θες τα όνειρα τον κόσμο να αντικρύσουν.
Παιδιά αγέννητα πνιγμένα στις κοιλιές μας.
Τον κόσμο λαχταρήσανε να δούνε.
Αμαρτωλά κριθήκανε πως είναι στης ζωής την ιερά εξέταση.
Και ο έρωτας;
Αυτό το αερικό που την ψυχή μαγεύει.
Ας φύγει, δεν το θέλω.
Με ψέματα ετούτος δεν μιλάει.
Ποτέ ξανά.
Εσύ τι έμαθες;
Πάρε μια ανάσα βαθειά και πες μου.
Τόσο κρατάει ξέρεις το ψέμα που αποκαλείς ζωή.
Εισπνοή και έπειτα εκπνοή.
Εισπνοή έρωτα.
Εκπνοή θανάτου.
Κωνσταντίνος Σιάκκας

Ε.Π.Λ: Η ποίηση . Ο ορισμός για το Τάσο Σταυρακέλη , ποιος είναι ;
Τ.Σ. Για μένα η ποίηση, είναι αυτό που έχει πει ο μεγάλος Νομπελίστας ποιητής
Πάμπλο Νερούδα. Είναι μια πράξη λιγότερο ή περισσότερο επίσημη, στην οποία
συμμετέχουν ως ίσοι μέτοχοι η μοναξιά ,η αλληλεγγύη ,το συναίσθημα, η δράση και η
γνώση του εαυτού μας, καθώς και οι αποκαλύψεις της ίδιας της φύσης.
Ε.Π.Λ: Έχετε εκδώσει το βιβλίο σας με τίτλο «Οι κραυγές της σιωπής» από τις
εκδόσεις Λεξίτυπο . Μιλήστε μας για το βιβλίο σας; Τι σας ενέπνευσε ;
Τ.Σ. Το βιβλίο με την συλλογή ποιημάτων μου, ομολογώ πως έγινε
απρογραμμάτιστα!!!! Κάποιοι φίλοι κ φίλες συγγραφείς και ποιητές διαβάζοντας τα
ποιήματά μου με παρότρυναν για την έκδοση τους
μιας και τα βρήκαν ενδιαφέροντα. Δεν ξέρω αν θα τα είχα εκδώσει χωρίς την
παρότρυνσή τους και τους ευχαριστώ ολόψυχα γι' αυτό.
Στο βιβλίο μου θα δείτε ότι εμπνέομαι από πολλούς παράγοντες, με πρώτον και κύριο
την μοναξιά που βιώνει ο σημερινός άνθρωπος.
Ε.Π.Λ: Εάν δεν γράφατε ποίηση , με ποια άλλη τέχνη θα θέλατε να ασχοληθείτε;
Τ.Σ.: Και πάλι θα σας πω με την ποίηση. Ίσως και με την ζωγραφική μιας και επίσης
ζωγραφίζω.
Ε.Π.Λ: Ποια είναι η άποψη σας για την σημερινή απάθεια της κοινωνίας
απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν ; Οικονομική κρίση και βιβλίο.
Τ.Σ : Εγώ δεν θα το χαρακτήριζα απάθεια. Η κοινωνία μας πλέον έχει κουραστεί και
απηυδήσει με όλα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα μας. Το ότι δεν μένουμε απαθείς το
βλέπουμε με τον τόσο κόσμο που συρρέει πάντα στις διαδηλώσεις. Σαφώς η οικονομική
κρίση επηρεάζει το βιβλίο, γι’ αυτό οι τιμές θα πρέπει να πέσουν κι άλλο, μιας και το
βιβλίο εκτός από μόρφωση είναι και ψυχαγωγία.
Ε.Π.Λ : Τρεις λέξεις που σας χαρακτηρίζουν;
Τ.Σ : Ονειροπόλος, αυθόρμητος, αισιόδοξος.
Ε.Π.Λ: Ετοιμάζετε κάποιο άλλο βιβλίο ;
Τ.Σ: Ναι, λίγο μετά το Πάσχα βγαίνει η δεύτερη ποιητική μου συλλογή ''Δρώμενα
Ψυχής'' και πάλι από τις εκδόσεις Λεξίτυπο.
Εύα Πετροπούλου-Λιανού

Βιογραφικό Τάσου Σταυρακέλη
Γεννήθηκε το 1971 στο Κερατσίνι. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, στυλό και
σημειωματάρια ήταν το φετίχ του, σε αυτά τα σημειωματάρια που γέμιζε με στιχάκια
και στίχους.
Διαβάζει ποίηση από παιδί, με αγαπημένους του ποιητές τον Τάσο Λειβαδίτη, τον
Νίκο Καρούζο, τον Καβάφη ,τον Μίλτο Σαχτούρη και τον Pablo Neruda.
To 1992 εισήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό όπου και υπηρετεί έως σήμερα σε πλοία του
Στόλου.

Το παιχνίδι ήταν χαμένο
Το ήξερα, το ένιωθα απ’ την αρχή
Όμως η τόση ανάγκη μου στη χαρά
Το έντυσε με τα όμορφα
Χρώματα της ελπίδας
Και τα πλουμιστά χρώματα της βεβαιότητας
Η δύναμη του να παίρνεις
Ένα γεγονός και να το κάνεις
Όνειρο
Θέριεψε μέσα μου
Μου έδωσε ζωή
Με έβγαλε
Από την αδράνεια
Και δεν λυπάμαι
Που το παιχνίδι χάθηκε
Ήταν όμορφο
Και εγώ καλός παίκτης.
Κάκια Ξύδη

Μέσα στα έγκατα του ψυχισμού μας μεγαλώνει μια Ματιά, δίχως βλέφαρο, δίχως να
ησυχάζει ποτέ. Μια Ματιά που δε βολεύεται μ’ ό,τι και να δει. Μια Ματιά που λυσσάει
να δει πέρα από το Γνωστό και Άγνωστο, πέρα από το Φως και το Σκοτάδι, πέρα από
το Φόβο και την Ελπίδα, πέρα από το Θάνατο και τη Ζωή, πέρα από τα Όσα ζήσαμε και
τα Όσα δε ζήσαμε, πέρα από τα Όσα ζητήσαμε και τα Όσα δε ζητήσαμε, πέρα από το
Ανικανοποίητο και το συμβιβασμό, πέρα από το Όνειρο και την Πραγματικότητα, πέρα
από το Παρελθόν και το Μέλλον, πέρα από το Βάσανο και την Λύτρωση, πέρα από τη
Δύση και την Ανατολή, πέρα από το Εγώ και το Εσύ, πέρα από την Σταύρωση και την
Ανάσταση, πέρα από το Τέλος και την Αρχή πέρα από το Πάντα και το Τίποτα, πέρα
από το Πάντοτε και το Ποτέ, πέρα από την Αθανασία και την Θνητότητα, πέρα από την
Ποίηση. Αυτή η Ματιά είναι εμείς όλοι και ο Θεός μαζί. Αυτή η Ματιά είναι το
Αδοκίμαστο, ο κοινός τύπος αίματος που τρέχει στις φλέβες του Πάντα και του Τίποτα,
το νόθο παιδί που έγινε από το σπέρμα του Τέλους μες στην μήτρα της Αρχής, το ένοχο
βρέφος που το τραβάνε μέσα σ’ ένα κύκλο από κιμωλία από τη μία το Ποτέ κι από
την άλλη το Πάντοτε. Για τα μάτια του ωραίου Αδοκίμαστου λοιπόν σταυρωνόμαστε
και ανασταινόμαστε.

Με λένε Max είμαι Rottweiler κουταβάκι
και έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό
Είμαι μικρό και ζωηρό και αν και μόλις 45 ημερών
Πήγα με τον μπαμπά σε κλινική και βάλαμε εμβόλιο
Λάθος φάρμακα μου δώσανε για την ηλικία μου
Δεν έφανα για μέρες γιατί με πόνεσε η κοιλίτσα μου
Έκανε ζέστη κάναμε μπάνιο και μετά από αυτό έβρεχε συνεχώς
Αν και ήμουν καθαρός πάλι ήμουν νηστικός
Η μανούλα και ο μπαμπάς πολύ στεναχωρέθηκαν
και τα υπόλοιπα φάρμακα αμέσως τα σταμάτησαν
Δεν με άφησαν να κλαίω μου δώσαν φαγητούλι
Τους γείτονες ρωτήσανε για το περιστατικούλι
Ευθείς τους συμβουλέψανε να με πάρουν στο δικό τους γιατρό
Τηλέφωνο αμέσως πήρανε εκεί στην κλινική
Και ραντεβού μου κλείσανε για την Παρασκευή
Δεν μου πολυαρέσει πολύ στο αυτοκίνητο
Το μικρό μου κεφαλάκι γίνεται καζάνι
Μια είναι ζέστη , μια φυσάει

Μια ξεκινάει, μια σταματάει
Ωραίος χώρος μ’ άρεσε με κόσμο και σκυλάκια
Νοσοκόμες και παιδάκια μου κάνανε χαδάκια
Ήθελα να γνωρίσω όλα τα κοριτσάκια
Μα ήμουν ατακτούλι και έφαγα και φάπα
Εκεί στο εξεταστήριο γνώρισα τον γιατρό
Πολύ πολύ μου άρεσε που συμβουλές μας έδωσε
Μου γράψανε το εμβόλιο και τα χαρακτηριστικά
Μου δώσανε διαβατήριο και πότε θα πάω ξανά
Δωράκια μ’ αγοράσανε απ’ το μεγάλο Pet Shop
Και έτσι μετά από αυτό έγινα ο Super Dog
Πήγαμε και Δημαρχείο για δική μου εγγραφή
Μα η κυρία είπε «Λυπάμαι μα δεν έχει microchip»
Το γιατρούλι μου θα πάρω
Και ερώτηση θα κάνω
Τι είναι αυτό το microchip
Που πρέπει να ’χω σαν σκυλί???
Βάσια-Ραμόνα Χριστοφόρου
2012

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών!!!
Βγείτε έξω και διασκεδάστε! Χαρείτε την ζωή σας! Κάντε καινούργιους φίλους!
Διαβάστε ένα καλό βιβλίο... Απολαύστε τις όμορφες παραλίες...

Το τρίγωνο μάνα-γιος-ερωτική σύντροφος είναι πάντα προβληματικό και καμιά
φορά θανάσιμο. Για το γιο!
Η μάνα-χταπόδι (Σιάνα), που θέλει να διαφεντεύει τη ζωή του κανακάρη της και
τρέμει στη σκέψη πως κάποια άλλη γυναίκα θα της τον πάρει. Ο επαναστάτης, αλλά
υποταγμένος γιος (Μπίλλυ), που ασφυκτιά, μέσα στα πλοκάμια της, αλλά δεν τολμά
να κόψει τον ομφάλιο λώρο και από φόβο γιατί βολεύεται. Οι γυναίκες-πεταλούδες,
οι γυναίκες-αράχνες, οι γυναίκες-σύντροφοι, που αναστατώνουν και ανατρέπουν
κάθε τόσο τη ζωή του. Το όνειρο της μουσικής καριέρας και της διασημότητας, που
πνίγεται μέσα σ’ ένα οικογενειακό εστιατόριο. Οι αποτυχημένες απόπειρες
δραπέτευσης από τα μητρικά δεσμά.
Θα κλείσει τελικά ο Μπίλλυ τους λογαριασμούς; Θα καταφέρει να αντιτάξει
«Goodbye, κύριε Φρόυντ»;
Ρεαλιστική, με χιούμορ, ρέουσα και τολμηρή γραφή που αιχμαλωτίζει τον
αναγνώστη.
Μια τρισδιάστατη αξονική τομογραφία των σχέσεων μάνας-γιου, των νεανικών
ονείρων, των ερωτικών αναζητήσεων, των απογοητεύσεων και των επαναστάσεων
της εποχής μας και της ανθρώπινης φύσης, μέσα στην οποία θα βρουν τον εαυτό τους
πάρα πολλές αναγνώστριες και αναγνώστες.
Λίνα λόγια για την συγγραφέα
Η Λένα Τερκεσίδου είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος (Master του Πανεπιστημίου
Mιddlesex της Αγγλίας) και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Έχει δημοσιεύσει πλήθος
άρθρων στον περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο και έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με
τηλεοπτικές εκπομπές. Έχει γράψει εικοσιένα βιβλία για ενήλικες και για παιδιά.

Ε.Π-Λ : Αγαπητή Κάκια
Ξύδη, πώς αποφασίσατε
να ασχοληθείτε με το
μυθιστόρημα;
ΚΑΚ..ΞΥΔΗ.: Το
μυθιστόρημα έχει
μεγαλύτερη απήχηση στο
κοινό από την μια μεριά
και από την άλλη σου δίνει
την δυνατότητα να
αναλύσεις και να
περιγράψεις ό,τι θέλεις σε
όση έκταση εσύ επιθυμείς.
Μπορείς να φτιάξεις
φανταστικές ιστορίες και
να τις ντύσεις με αληθινά
γεγονότα, να δώσεις και να
πάρεις ζωή, έρωτα, αγάπη
και να περάσεις τα
μηνύματα που θέλεις μέσα
από τους ήρωες σου.
Μπορείς να
κατακερματίσεις τα
συναισθήματά σου, να τα
κάνεις μια ιστορία και να
την παραδώσεις σε ξένα
μάτια, προσφέροντας με
αυτό τον τρόπο στον εαυτό σου την λύτρωση.
Ε.Π-Λ: Μετά το επιτυχημένο μυθιστόρημα σας Ταξίδι στην Ομίχλη, ένα νέο
βιβλίο έρχεται να συναρπάσει το αναγνωστικό κοινό. Ποιο είναι το θέμα;
Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου μυθιστορήματος ;
ΚΑΚ.ΞΥΔΗ.: Το «Σε ελεύθερη πτώση» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Oσελότος, είναι μια κατάθεση ψυχής. Έχω καταγράψει κομμάτια αυτούσια από την
αρρώστια και την πορεία της μητέρας μου προς το τέλος. Είναι, αν θέλεις, ο δικός
μου φόρος τιμής στη μάνα που με μεγάλωσε και με έκανε αυτό που είμαι σήμερα.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μητέρα του βιβλίου μου είναι η μητέρα μου, ούτε κι
εγώ η κόρη της.

Νομίζω ότι το «Σε ελεύθερη πτώση» είναι κάτι διαφορετικό από το «Ταξίδι στην
ομίχλη».
Το «Ταξίδι στην ομίχλη» περιείχε μέσα του το στοιχείο του ονείρου με τον έρωτα να
έρχεται και να ξεσηκώνει τις καρδιές με την ορμητικότητα και την ποίηση που τον
διακρίνει, του ταξιδιού –του πραγματικού και του φανταστικού- που μας οδηγεί στην
αυτογνωσία και του άπιαστου που κάποια στιγμή γίνεται πραγματικότητα.
Το «Σε ελεύθερη πτώση» είναι, θα έλεγα, πιο γήινο. Μας μιλάει για κάποιες
δύσκολες πλευρές της ζωής μας. Έχει να κάνει με την σφοδρή επιθυμία της γυναίκας
που θέλει να ολοκληρωθεί μέσα από ένα παιδί και την πορεία της μέχρι αυτό να γίνει
πραγματικότητα… αν γίνει!
Φυσικά και από αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσε ποτέ να απουσιάσει ο έρωτας και το
ταξίδι.
Ε.Π-Λ: Από πού αντλείτε τα θέματα σας; Στα βιβλία σας υπάρχουν στοιχεία
αυτοβιογραφίας;
ΚΑΚ.ΞΥΔΗ: Πολλές φορές αρκεί μόνο μια σκηνή, μια κουβέντα, ένας πίνακας, ένα
απλό γεγονός που θα πυροδοτήσει την φαντασία μου και θα χτίσω γύρω από αυτό μια
ολόκληρη ιστορία. Άλλες πάλι καρφώνεται μια ιδέα στο μυαλό μου και δεν φεύγει αν
δεν πάρω μολύβι και χαρτί να την καταγράψω.
Ναι και στα δύο βιβλία μου υπάρχουν στοιχεία αυτοβιογραφίας και πιστεύω ότι όσα
βιβλία και να γράψω γύρω από αληθινές ιστορίες θα περιστρέφονται και κάπου εκεί
σε μια σκέψη, σε μια συμπεριφορά, σε ένα διάλογο θα βρίσκομαι κι εγώ.
Ε.Π-Λ: Αποφασίσατε να εκδώσετε τα βιβλία σας, σ ένα εκδοτικό οίκο αυτό–
έκδοσης Oσελότος , δηλαδή ότι ο συγγραφέας στηρίζει εξ ολοκλήρου την έκδοση
του βιβλίου. Ποια είναι η άποψη σας γι αυτό; Γιατί διαλέξατε αυτό το είδος
έκδοσης των βιβλίων σας;
ΚΑΚ.ΞΥΔΗ: Ναι αποφάσισα να κάνω αυτοέκδοση γιατί βρήκα αυτό ακριβώς που
ήθελα για το βιβλίο μου. Δηλαδή κάποιον να ενδιαφερθεί για όλη την έκδοση από το
εξώφυλλο έως τις παρουσιάσεις και κυρίως να υπάρχει η δυνατότητα διακίνησής του
σε όλα τα βιβλιοπωλεία και από την άλλη να ορίζω εγώ το βιβλίο μου και κανένας
άλλος. Δεν μου αρέσει να εκμεταλλεύονται οι άλλοι τον δικό μου κόπο και την
πνευματική μου ιδιοκτησία. Το αποφάσισα, το έκανα και δεν έχω μετανιώσει
καθόλου γι αυτό, είμαι πολύ ευχαριστημένη και από την συνεργασία μου με τον
Οσελότο
και
από
την
πορεία
του
βιβλίου
μου.
Ε.Π-Λ: Ποια είναι η άποψη σας για την οικονομική κρίση και το βιβλίο;
ΚΑΚ.ΞΥΔΗ: Το ενθαρρυντικό είναι ότι συναντάω καθημερινά ανθρώπους που όσο
μεγάλο και αν είναι το οικονομικό τους πρόβλημα ένα βιβλίο θα το πάρουν.
Σίγουρα όμως δεν υπάρχει πια η δυνατότητα να αγοράζουμε ανεξέλεγκτα βιβλία
όπως ίσως κάναμε στο παρελθόν. Πρέπει να γίνονται αυστηρές επιλογές για να μην
πάνε τα χρήματά μας χαμένα. Όμως πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου αυτό θα είναι προς
όφελος του βιβλίου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επιπλεύσουν μόνο τα καλά βιβλία.

Ε.Π-Λ: Είσαστε κι εσείς μια νέα πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέας και σίγουρα
έχετε έρθει αντιμέτωπη με σχόλια του είδους, ότι το καλό βιβλίο σπανίζει στις
μέρες μας. Ποια είναι η γνώμη σας;
ΚΑΚ.ΞΥΔΗ: Δεν συμφωνώ ότι το καλό βιβλίο σπανίζει στις μέρες μας. Υπάρχουν
πάρα πολύ καλές εκδόσεις και βιβλία που πιστεύω ότι θα διαβάζονται για πολλά
χρόνια μετά. Μόνο, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί
στις επιλογές μας γιατί στην πληθώρα των βιβλίων που βγαίνουν πρέπει να είμαστε
σε θέση να επιλέξουμε αυτό που θα μας ικανοποιήσει από κάθε άποψη.
Ε.Π-Λ: Ποιες λέξεις σας χαρακτηρίζουν;
ΚΑΚ.
ΞΥΔΗ:
Συνέπεια,

εργατικότητα,

εμπιστοσύνη.

Ε.Π-Λ: Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον;
ΚΑΚ.ΞΥΔΗ: Όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια ο Θεός γελάει λέει μια παροιμία. Δεν
κάνω ιδιαίτερα σχέδια για το μέλλον. Αυτό που θέλω είναι να μπορέσω να γράψω και
άλλα βιβλία και να κάνω πολλά ταξίδια.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Κάκια Ξύδη γεννήθηκε στη Σελλασία Λακωνίας, όπου έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της.
Τελείωσε το Λύκειο στη Σπάρτη και το St. George College στην Αθήνα. Ζει και εργάζεται στην
Αθήνα, όπου παρέχει γραμματειακή υποστήριξη σε ιδιώτες.
Το μυθιστόρημα «Σε ελεύθερη πτώση» είναι το δεύτερο βιβλίο της. Από τις εκδόσεις Oσελότος
κυκλοφορεί επίσης το «Ταξίδι στην ομίχλη», που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2010.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το καινούργιο μου βιβλίο έχει θέμα την προσπάθεια που κάνει μια γυναίκα να
ισορροπήσει ανάμεσα στην αρρώστια της μητέρας της και τη δική της ζωή. Βλέπουμε
τη ζωή της από όταν ήταν μικρό κοριτσάκι μέχρι την ηλικία των σαράντα πέντε ετών
περίπου. Τις επιρροές από την μητέρα της, την προσπάθειά της να κάνει ένα δικό της
κοριτσάκι, τον έρωτα που συνεχώς της φεύγει μέσα από τα χέρια της, τις
υποχρεώσεις στην εργασία της που δεν την αφήνουν να σηκώσει κεφάλι. Είναι ένα
μυθιστόρημα με πολλούς προβληματισμούς και πολλές ανατροπές έως την τελευταία
του σελίδα.
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
Ένα τηλεφώνημα σε ανύποπτο χρόνο, μια δίκη που μοιάζει αδιάφορη και μια γυναίκα
καθισμένη στο έδρανο, άλλοτε κριτής μα συνήθως κρινόμενη στα μάτια της μητέρας
της. Μεγαλωμένη σε μια τυπική ελληνική οικογένεια, η Βασιλική τόλμησε να ανοίξει
τα φτερά της και να ζήσει. Σπούδασε, ερωτεύτηκε, βίωσε τον πόνο αλλά και την
ευτυχία και κάπου εκεί πριν το τέλος…
Η μοίρα παίζει τελικά παράξενα παιχνίδια και ο χρόνος πάντα συνηγορεί υπέρ της.
Κι εκεί που όλα φαντάζουν ιδανικά έρχεται η ανατροπή. Γιατί το παρελθόν βρίσκει
πάντα τρόπο να πατήσει στο παρόν και να ανατρέψει το μέλλον.
Πώς είναι δυνατόν αυτό που κάποτε φάνταζε ονειρεμένο να μετατρέπεται σε εφιάλτη
δίχως τέλος; Κι όταν η ζωή σου όλη καταρρέει, είναι δυνατόν να σηκωθείς ξανά
όρθιος και να οικοδομήσεις τα πάντα από την αρχή σε νέα θεμέλια;
Την ελεύθερη πτώση λίγοι την τολμούν, μα ακόμα λιγότεροι επιβιώνουν από
αυτήν, αν σας τα καταφέρεις στέφεσαι νικητής, για πάντα...

Be beautιful by Fotoulla
Για όλες τις σημαντικές σας στιγμές, στις οποίες θέλετε να ξεχωρίζετε με
την κόμμωσή σας… κοπιάστε στο κομμωτήριο «be beautιful», στο
Τραχώνι στη Λεμεσό και θα μείνετε ευχαριστημένοι… Η πολύχρονη πείρα
και η φαντασία συνεργάζονται άψογα και το αποτέλεσμα εκθαμβώνει όχι
μόνο εσάς, αλλά και τους γύρω σας… Περαιτέρω πληροφορίες: 9961261

Για όσους και όσες θέλουν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα επάνω τους…

της Ευτυχίας Καπαρδέλη
Το σπίτι μου έχτισα με
γαλάζιες πέτρες αστέρια
που στην γη έπεσαν
και η θάλασσα ακίνητη
σε ένα χέρι παιδικό
φυλακισμένη μένει
σε έναν ορίζοντα
λευκή πινελιά την
Αγάπη στην καρδιά
σμιλεύει
Οι δρόμοι έγιναν σύννεφα
που διψούν για βροχή και το
μελίσσι που ζητά τον καρπό
στων λουλουδιών το μεθύσι
Είναι καιρός
να μοιράσουμε νέο φως
να ξεριζώσουμε θυμούς
με φιλιά και δάκρυα γλυκά
να μοιράσουμε τις στιγμές
που τις ώρες κυνηγούν
και τα δεσμά του χρόνου
μεγαλώνουν
Είναι καιρός για την αμοιβή
χύνεται ο νους στον
αμίλητο αιώνα σαν ώριμος
πόθος σαν καρπερό φιλί

"ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ"

Διαβαίνω την οδό
των ονείρων...
Φώτα, χρώματα, πόθοι
που σχίζουν την
ήρεμη θάλασσα της
υποτιθέμενης σιγουριάς μου.
Τα μάτια ανακατεύονται
μέσα στις ξεχασμένες
λέξεις που αποτύπωναν
την αθωότητα μου.

Δεν ξέρω πια ότι
υπάρχω στην αιματηρή
αλήθεια της κοινωνίας.
Έχω χαθεί στη γωνιά
που νοιώθω ευτυχισμένη,
στην αγκαλιά του Θεού
που καθρεφτίζει αυτά
που μπορώ να καταφέρω.
Άννα Θεοδωρίδου

Θρηνώ πάνω στο Πέπλο της Αθωότητας, που χάθηκε…
Στο Λουλούδι της Αγνότητας που έμεινε γυμνό και μαράθηκε…
Σκέψεις φτηνές και πάθη ’στήσαν χορό στα ερείπια.
Και μέσα από πονεμένα βλέμματα τραγουδούν τα Επινίκια.
Αναζητώ απεγνωσμένα μια Ηλιαχτίδα να φανεί στο Σκοτάδι.
Που θα με βγάλει απ’ της ζωής μου το πυκνό και απέραντο Βράδυ.
Αναζητώ μια Ξαστεριά στον θλιμμένο Ουρανό του Χειμώνα.
Που θα διώξει μια για πάντα τον αβάσταχτο αυτό Κυκεώνα.
Κι ιδού η Ωδή για τις Ψυχές όλων αυτών που πλανήθηκαν.
Με Όνειρα ψεύτικα απατηλά εξαπατήθηκαν.

Ο κραυγή της Απόγνωσης έφτασε ψηλά στα Ουράνια.
Η κραυγή των προδομένων Προσδοκιών είναι Τιτάνια!!!
Αναζητώ απεγνωσμένα μια Ηλιαχτίδα να φανεί στο Σκοτάδι.
Που θα με βγάλει απ’ της ζωής μου το πυκνό και απέραντο Βράδυ.
Αναζητώ μια Ξαστεριά στον θλιμμένο Ουρανό του Χειμώνα.
Που θα διώξει μια για πάντα τον αβάσταχτο αυτό Κυκεώνα.

Χρήστος Λαμπρούδης (c) 2002

Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα πολύ μακρινό και άγνωστο για εμάς χωριό, το
Ποντικοχώρι, ζούσε ένα μικρό ποντικάκι. Το ποντικάκι αυτό λεγόταν Σταθάκος και
είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ποντικού, εκτός από τη μικρή του μυτίτσα. Η
μυτίτσα λοιπόν του μικρού Σταθάκου ήταν κάπως τριγωνική και είχε χρώμα κόκκινο.
Ήταν ο μοναδικός στο χωριό του με μια τέτοια μύτη και γι’ αυτό ένιωθε πάρα πολύ
άσχημα. Κανείς δεν τον ήθελε στην παρέα του, ακόμη ούτε και τα άλλα του αδέλφια.
Όλοι τον περιγελούσαν, τον έδιωχναν από κοντά τους και η μύτη του Σταθάκου είχε
γίνει ανέκδοτο στις ποντικοπαρέες.
Ρωτούσε συνεχώς την μητέρα του γιατί αυτός ήταν διαφορετικός από τους άλλους,
αλλά η απάντησή της ήταν πάντα ίδια: «Είσαι ξεχωριστός εσύ. Μια μέρα θα δεις που
αυτή η διαφορετικότητα θα σε βοηθήσει στη ζωή σου». Όλο αυτό όμως ήταν γενικό
και αόριστο και τις ανησυχίες του μικρού Σταθάκου δεν τις άγγιζε ούτε στο ελάχιστο.
Έτσι λοιπόν, ο μικρός Σταθάκος απογοητευμένος καθώς ήταν από όλους κι απ' όλα,
μαζεύει μια μέρα τα μπογαλάκια του και εγκαταλείπει το Ποντικοχώρι. Η μόνη που
αισθάνθηκε την απουσία του Σταθάκου ήταν η μητέρα του. Παρόλα αυτά όμως, δεν
έκανε καμιά προσπάθεια για να βρει το μικρό της ποντικάκι. Ήθελε να του δώσει
χρόνο να ξεθυμάνει το θυμό μέσα του και σίγουρα μόλις γινόταν αυτό θα επέστρεφε
πίσω στο σπιτάκι τους.
Ο μικρός Σταθάκος με την κόκκινη τριγωνική μυτίτσα, ξεκίνησε προς άγνωστη
κατεύθυνση αφού ποτέ του άλλοτε δεν βγήκε έξω από το χωριό του. Περπατούσε δύο
μερόνυχτα και το φαγητό του είχε ήδη τελειώσει. Τα μικρά του ποδαράκια
εξαντλήθηκαν αλλά δεν τον ένοιαζε. Το πείσμα του γινόταν ολοένα και πιο μεγάλο.
Δεν υπήρχε περίπτωση να τα βάλει κάτω. Ήταν αποφασισμένος να ζήσει κάπου
αλλού. Κάπου όπου θα τον δέχονταν έτσι όπως ήταν.
Όταν πλέον τα βήματά του έγιναν βαριά-βαριά απ' την κούραση, κάθισε κάτω από
ένα μεγάλο μανιτάρι για να ξεκουραστεί. Έκλεισε τα μάτια του για λίγο και είδε στον
ύπνο του την μητέρα του να κλαίει που έφυγε από κοντά της. Τα αληθινά δάκρυα στα
δικά του μάτια τον ξύπνησαν.
Μα πριν προλάβει ν' ανοίξει τα μάτια του καλά-καλά, διέκρινε μπροστά του μία
ψιλόλιγνη φιγούρα. Τρόμαξε γιατί αναγνώρισε πως ήταν μια ακρίδα και θυμήθηκε το
μάθημα που έκανε στο σχολείο για τις επιθέσεις των ακριδών σε φυτείες στην
Αυστραλία. Έμεινε να την κοιτάει έτοιμος να βάλει τα κλάματα.
Η ακρίδα αντιλήφθηκε πως το μικρό ποντικάκι έτρεμε από τον φόβο του και με
γλυκιά απαλή φωνή του είπε:
- Γεια σου μικρό ποντικάκι. Τι κάνεις εδώ πέρα μοναχό σου;
- Έφυγα από το σπίτι μου, απάντησε ο Σταθάκος, και ψάχνω να βρω ένα άλλο μέρος
να ζήσω.
- Γιατί έφυγες από το σπίτι σου; Ξαναρώτησε η ακρίδα με ύφος λυπημένο τώρα.
Και τότε Ο μικρός Σταθάκος άρχισε να κλαίει και να λέει πως ήταν διαφορετικός
από τα ποντίκια του χωριού του και πως κανείς δεν τον ήθελε και γι' αυτό αποφάσισε
να φύγει.

- Ήθελα να τους απαλλάξω όλους από την παρουσία μου για να μην αναγκάζονται να
με διώχνουν συνέχεια.
Η καλή ακρίδα τον λυπήθηκε και του είπε να μην ανησυχεί. Του υπέδειξε ποιο
δρόμο να πάρει και αν πήγαινε με γρήγορο ρυθμό, πριν να νύχτωνε θα έφτανε σε μια
πόλη.
- Η πόλη αυτή πως λέγεται; Ποιοι ζουν εκεί; Ρώτησε ο μικρός Σταθάκος.
- Ποντίκια νομίζω. Αλλά και ποντίκια να μην υπάρχουν εκεί σίγουρα θα βρεις
κάποιον άλλο να σε βοηθήσει.
- Ωραία, απάντησε ο Σταθάκος.
- Παραλίγο να ξεχάσω..., είπε η ακρίδα. Τριγωνική, ονομάζεται η πόλη εκείνη.
Αποχαιρετίστηκαν ο Σταθάκος και η ακρίδα και ο καθένας τράβηξε το δρόμο του.
Αυτή τη φορά ο Σταθάκος περπατούσε με πιο πολλή διάθεση αφού κάτι ένιωσε στην
καρδούλα του μόλις άκουσε για την Τριγωνική πόλη.
Μετά από περπάτημα τριών ωρών, ο Σταθάκος αποφάσισε να ξεκουραστεί και
πάλι. Εκεί που πήγαινε να κλείσει τα μάτια, να πάρει λίγο υπνάκο και μετά να βάλει
κάτι στο στόμα του, τον πλησίασε ένα άλλο ποντικάκι.
Ο Σταθάκος έμεινε έκπληκτος. Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Τι ήταν
αυτό που μόλις είδε; Το άλλο ποντικάκι είχε την ίδια μυτίτσα με τον Σταθάκο. Ο
Φερεντίνος όμως δεν είχε εκπλαγεί καθόλου αφού ήταν κάτι φυσικό γι’ αυτόν.
Ο Σταθάκος, κατενθουσιασμένος, άνοιξε την καρδιά του και του είπε την ιστορία
του. Ο Φερεντίνος, τότε, τον έπεισε να τον ακολουθήσει στην Τριγωνική πόλη, όπου
θα του έβρισκε δωμάτιο σε ξενοδοχείο για να μείνει γι’ αρχή και μετά θα έβλεπαν τι
θα κάνουν.
Προτού όμως να πάνε σε ξενοδοχείο, ο Φερεντίνος θέλησε να ενημερώσει την
μητέρα του για τον καινούργιο του φίλο που έφτασε από το Ποντικοχώρι. Την
άκουσε πολλές φορές να μιλά για τον τόπο καταγωγής της και ήταν σχεδόν σίγουρος
πως κι αυτή από το Ποντικοχώρι ήταν.
Ο Σταθάκος δεν έφερε αντίρρηση κι έτσι πήγαν στη μητέρα του Φερεντίνου, την κ.
Βύνη. Αυτή μόλις τον είδε κατάλαβε πως δεν ήταν κάποιο από τα ποντίκια της πόλης.
Όταν είπε και στην κ. Βύνη την ιστορία του ο Σταθάκος, αυτή τον αγκάλιασε και του
είπε:
- Το ’ξερα πως θα ερχόσουνα μια μέρα. Η μητέρα σου μου μίλησε για σένα.
Ο Φερεντίνος έμεινε να κοιτάζει χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα.
- Κυρία Βύνη, είπε δειλά ο Σταθάκος, η μύτη σας δεν είναι κόκκινη, και ούτε
τριγωνική...
Η κυρία Βύνη χαμογέλασε.
- Εγώ κι ο πατέρας σου είμαστε αδέλφια αλλά εγώ έφυγα από το Ποντικοχώρι μόλις
γέννησα το πρώτο μου παιδί με τριγωνική μύτη. Η μητέρα σου δεν ήθελε να φύγει. Ο

πατέρας σου δεν πρόλαβε να φέρει αντίρρηση γιατί το ίδιο βράδυ που γεννήθηκες
εσύ σκοτώθηκε από ένα τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού.
- Η μητέρα μου είπε σε όλους μας την ιστορία του πατέρα. Η φωτογραφία του ακόμη
κοσμεί το σαλόνι μας. Αυτό που δεν μας είπε ποτέ όμως είναι το γιατί εγώ γεννήθηκα
έτσι... και τότε ο μικρός Σταθάκος άρχισε να κλαίει και ο Φερεντίνος
κατασυγκινημένος κι αυτός έτρεξε και τον έβαλε στην αγκαλιά του.
- Είναι μια παραμόρφωση που προκλήθηκε από τον πυρηνικό πόλεμο που είχαμε με
τους αρουραίους πολλά πολλά χρόνια πριν, κι όμως μέχρι σήμερα εξακολουθεί να
εμφανίζεται. Γι’ αυτό και όσοι απέκτησαν παιδιά με τριγωνικές μύτες, εγκατέλειψαν
το Ποντικοχώρι και ήρθαν σ’ αυτήν εδώ την περιοχή και ίδρυσαν την Τριγωνική
πόλη, σε μια προσπάθεια να έμεναν πίσω όσοι ήταν φυσιολογικοί και να μείωναν τις
πιθανότητες να γεννιούνται άλλα παιδιά με τριγωνικές μύτες. Αυτή είναι η όλη
ιστορία.
Ο μικρός Σταθάκος έμεινε έκπληκτος, δεν ήξερε τι να πει πάνω στα λόγια της κ.
Βύνης. Τα έχασε πραγματικά. Άρχισε να καταλαβαίνει την μητέρα του που δεν του
ομολογούσε την αιτία της διαφορετικότητάς του.
- Κυρία Βύνη, υπάρχουν κάποιοι γιατροί που μελετούν το θέμα αυτό;
- Ναι, αγόρι μου, αλλά δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα.
- Μην αγχώνεστε. Θα γίνω κι εγώ ένας απ’ αυτούς μια μέρα και θα βάλω τα δυνατά
μου. θα τα καταφέρω. Θα βρω τον τρόπο να σταματήσουν να γεννιούνται άλλα
ποντικάκια με τέτοια μύτη. Δεν θα αφήσω να υπάρξει άλλος πόνος στις οικογένειες
και άλλη απόρριψη σ’ αυτά τα αθώα ποντικάκια με κόκκινες τριγωνικές μυτίτσες.
Έκατσε για λίγες μέρες μόνο στην Τριγωνική πόλη για να γνωρίσει από κοντά κι
άλλους ποντικούς σαν κι αυτόν. Μοιράστηκε μαζί τους τα προβλήματα που
αντιμετώπισε και έμαθε και για τα δικά τους συναισθήματα.
Αποφάσισε να ξαναγυρίσει στο χωριό του αισιόδοξος, αφού τώρα ήξερε όλη την
αλήθεια γι’ αυτόν. Δεν ντρεπόταν για τον εαυτό του και ήταν έτοιμος να
αντιμετωπίσει οποιονδήποτε τον κορόιδευε ξανά.
Η μητέρα του τον έσφιξε στην αγκαλιά της και γέμισε το πρόσωπό του με φιλιά και
δάκρυα. Τ’ αδέλφια του μετανιωμένα για τη συμπεριφορά τους τον καλωσόρισαν στο
σπιτικό τους και κάθισαν με αγωνία να ακούσουν όλα όσα έζησε και έμαθε όλες
αυτές τις μέρες που έλειπε. Κι έτσι όλα άλλαξαν στην ζωή του μικρού Σταθάκου,
ενός ποντικού με κόκκινη τριγωνική μύτη, ενός ποντικού που υποσχέθηκε στον εαυτό
του να γίνει γιατρός για να μελετήσει το πρόβλημα και να βρει τη λύση του, γιατί το
χρωστούσε πάνω απ’ όλα στον εαυτό του και την μητέρα του.
Σύλβια Α. Λουκά

Θέλετε

διαφημιστείτε στο περιοδικό μας;

Απλά επικοινωνήστε στο mplimplia@yahoo.gr
για περισσότερες πληροφορίες....
Γιατί το περιοδικό μας προσφέρει σίγουρη
ανταπόκριση και συνέπεια!!!

1) Διαβάζοντας κανείς τα
βιβλία σας, καταλαβαίνει
ότι έχετε μια ιδιαίτερη
ευαισθησία
και
τρυφερότητα απέναντι στον
έρωτα. Από που το αντλείτε
αυτό;
Ακούγεται ίσως απλοϊκό, αλλά
είναι ό,τι πιο περίπλοκο, να
σταθούμε ειλικρινείς στον
τρόπο που αντιλαμβανόμαστε
τον κόσμο γύρω μας. Έχω την
αίσθηση ότι ήμουνα τυχερός,
δε στάθηκε αναγκαίο να φανώ
ψεύτης, ένιωσα από παιδί την
αμεσότητα
της
αλήθειας.
Όμοια τυχερός αισθάνθηκα σε
προσωπικό επίπεδο: η ερωτική
μου πλευρά μπορεί συχνά ν' αλώθηκε κυριολεκτικά, να δυστύχησα. Αλλά χορτάτος σε
διάρκεια από αγάπη και αλήθεια, συνέχισα να 'χω οπτική έφηβου στην προσέγγιση του
έρωτα, να τον βλέπω σαν ευλογία, όχι σα τραύμα. Άντεξα την ασφυξία του
ανεκπλήρωτου, αλλά επένδυσα στη διαφάνεια των δικών μου σχέσεων και προθέσεων.
Έτσι μοιραία, οι πιο δυνατές ερωτικές στιγμές στα βιβλία μου, είχαν την οπτική του
Γιάννη: που επέμενε κι εννοούσε ν' αντιλαμβάνεται τον έρωτα σα χρίσμα φωτός. Γιατί
τις εποχές που νιώθουμε ερωτευμένοι, χαμηλώνει ο εγωισμός που συνήθως περισσεύει,
υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, προχωράμε σίγουρα ένα βήμα ακόμα προς την
ωριμότητα.
2) "Γράφω όπως ακριβώς θέλω να ζήσω" έχετε πει σε παλαιότερη συνέντευξη
σας. Με ποιον τρόπο εννοείτε;
Αληθινά, έντονα, παθιασμένα. Επενδύω στην καλή πίστη και τις έντιμες προθέσεις των
ηρώων μου, όπως κάνω και με τους φίλους και τ' αγαπημένα μου πρόσωπα. Θέλω να
'χουν ευθυκρισία, να 'ναι δίκαιοι κι ανθεκτικοί αγωνιστές όταν υπάρχει ανάγκη, να μη
στέκονται αχάριστοι στην εύνοια του φωτεινού τους πεπρωμένου. Επιμένω πρώτος εγώ,
ν' αντιλαμβάνομαι όσα απολαμβάνω από τη ζωή, με θετικό πρόσημο, να μη μετράω
μονάχα ελλείμματα.
3) Κάνετε συχνά περιπάτους στην πόλη. Πείτε μου ένα περιστατικό που συνέβη
και σας έκανε τόση εντύπωση, ώστε να θέλετε να το διατυπώσετε και στο χαρτί.
Μ' αρέσει να ανακατεύομαι στην πραγματική ζωή, να παίρνω μέρος στη ροή, την τριβή,
τα γεγονότα της. Στα βιβλία, η ζωή αναπαράγεται μέσα από φίλτρα υπερευαίσθητα, που
αναπτύσσει κανείς με τον καιρό. Σε μένα, σπάνια περνάει κάτι ατόφιο, την ίδια στιγμή,

που απορροφώ εκατοντάδες σημαντικές -φαινομενικά αδιάφορες συχνά- εντυπώσεις,
εικόνες και στιγμές. Αλλά πριν λίγα χρόνια, απέδωσα κάτι αληθινό γραπτά: την
πρόθεση μου ν' απαγάγω ένα αλλοδαπό γλυκό κορίτσι από το φανάρι στη συμβολή των
οδών Κεφαλληνίας και Αχαρνών, εκεί το εξέθεταν σε επαιτεία. Ακόμα κατηγορώ τον
εαυτό μου, που δε στάθηκα ανάλογα θαρραλέος, ελπίζω όταν έχασα τα ίχνη του, να
εξαφανίστηκε για καλό, η αδυναμία μου γονάτισε την αγανάκτηση που ένιωθα για την
ατυχία του να ζει σ' έναν τόσο σκληρό κόσμο. Έτσι γράφτηκε ένα διήγημα αυτούσιο,
όπως το ένιωσα.
4) Διαβάζετε πιο πολύ ελληνική ή ξένη λογοτεχνία; Έχετε κάποια προτίμηση από
Έλληνες συγγραφείς;
Ξεκίνησα να διαβάζω ξένο κι ελληνικό θέατρο αντί να σκύβω παραπάνω στα
φιλολογικά μου μαθήματα, που αγαπούσα πάντα έτσι κι αλλιώς. Με το πρώτο θράσος
της ενηλικίωσης, άλλαξα πατρίδα κι άρχισα να σπουδάζω θέατρο, παλεύοντας να
προσεγγίσω την ανθρώπινη ψυχή με τρόπο άμεσο και εσωτερικό. Την ίδια εποχή
ανακάλυψα έναν έναν τους Έλληνες συγγραφείς κι όχι περισσότερα βιβλία θεάτρου,
όπως θα 'τανε το φυσιολογικότερο. Ίσως και να 'τανε περασμένη στο υποσυνείδητό μου,
η αντίδραση όταν μου «επέβαλαν» να κάνω κάτι, εγώ έστρεφα το ενδιαφέρον μου στην
επόμενη στάση ελευθερίας. Ήθελα να δω πως αισθάνονται τη ζωή, οι Έλληνες που
έγραφαν γι αυτήν και τη χώρα τους. Ξένη πεζογραφία διαβάζω πιο επιλεκτικά, αλλά
έμεινα ολότελα πιστός στα δικά μας βιβλία. Θ' αποφύγω ωστόσο να προτείνω
αγαπημένα ονόματα, γιατί θ' αδικήσω κατάφορα πολλά άλλα. Κάθε βιβλίο και κάθε
άνθρωπος νιώθω ότι έχει τη δική του αξία, η παρουσία στα γράμματα -ακόμα κι όταν
δεν υποστηρίζεται από μεγάλη προσωπική βιβλιογραφία κάποιου- έχει πολλές μικρές
μαγικές στάσεις, δεν είναι καλό να σκαλώνει σε 5 ονόματα ή 5 υποτιθέμενα
«ευπώλητα».
5) Κάπου είχα διαβάσει ότι όποιος θέλει να γράψει ένα βιβλίο, πρέπει πρώτα να
διαβάσει πολύ. Ποια η άποψη σας;
Είναι αναγκαίο αλλά αλίμονο, συμβαίνει μονάχα κάποιες φορές. Θα το πω, όσο κι
ακούγεται σκληρό. Η ημιμάθεια δεν προοδεύει τη γνώση, προάγει απλώς τη μετριότητα,
την επιδερμική σκέψη, τη σαχλαμάρα ή την αδιαφορία. Οι άνθρωποι που ασχολούνται
με το γράψιμο, είναι καλό να 'χουν διαβάσει πολύ και να μη σταματούν, δύσκολα ασκεί
κανείς μια τέχνη σα τη συγγραφή ή το σινεμά, χωρίς να 'χει μελετήσει άξια το
αντικείμενο. Στη δική μου περίπτωση, η τακτική σχέση αναγνώστη και βιβλίου, γέννησε
μέσα μου την ανάγκη να γράψω. Αλλ' αυτό συνέβη μετά από πολλά χρόνια ανάγνωσης.
6) "Ζωή με λες", ο τίτλος του τελευταίου σας βιβλίου που κυκλοφόρησε
πρόσφατα, εσείς προσωπικά τι λέτε ζωή;
Ζωή λέω τη δράση, την επίγνωση της καλής και της κακής τύχης. Ζωή για μένα είναι η
ελπίδα, η αντοχή κι ο στόχος, που κάθε τόσο αξίζει να επαναπροσδιορίζεται. Ζωή είναι
το μέλλον, που φέρνει πρόοδο, η στιγμή που ερωτευόμαστε για άλλη μια φορά και
περισσότερα δε θα πω εδώ. Χρειάστηκα ένα ολόκληρο βιβλίο να την περιγράψω. Κι
έχω την αίσθηση, ότι λίγα κατάφερα να καταγράψω.

7) Πρόσφατα επανακυκλοφόρησε και το πρώτο σας βιβλίο "Η μυρωδιά σου στα
σεντόνια μου", από την «Άνεμος εκδοτική». Πείτε μου, πως αισθάνεστε που είναι
ήδη στην τέταρτη έκδοση του;
Μαγεία απολαμβάνω, ίσως κι ένα χθόνιο αίσθημα νίκης, μετά από χρόνια. Γιατί το
βιβλίο που μου όρισε συγγραφική ιδιότητα και συνέτεινε στην ίδρυση του «Ανέμου» του ολοδικού μας εκδοτικού σχήματος- επέστρεψε δυναμικά μέσα από τη σταθερή του
ζήτηση, ενόσω εμείς τρέχαμε να υπερασπίσουμε τα νέα μας βιβλία και το εκδοτικό μας
εγχείρημα. Το να προβάλλεται αντί να λησμονιέται ένα τέτοιο βιβλίο, έφερε έκπληξη και
συγκίνηση σε μένα, έτσι θέλησα να παρακολουθήσω ακόμα και την επανακυκλοφορία
του, βιβλιοπωλείο το βιβλιοπωλείο. Ποτέ μου ως τώρα, δεν ένιωσα τόσο
κολακευμένος, τόσο ασφαλής για τα επόμενα όνειρα-βιβλία, που θα 'ρθουν.
8) Ο αναγνώστης ταυτίζεται πολύ με την Βασιλική γιατί είναι πέρα για πέρα
αληθινή και επειδή είναι η " καλή ψυχή που κρύβουμε μέσα μας", για εσάς τι
άλλο είναι η Βασιλική;
Ένα ανυπόταχτο κορίτσι σε ηλιακή αναγωγή μιας ολόκληρης ζωής: παιδί, γυναίκα νέα,
ώριμη, υπερήλικη. Έτσι λειτούργησε μέσα μου σαν συγγενής. Είναι απρόβλεπτο
συναίσθημα ν' ανακαλύπτεις πόσο «πραγματικά» αισθάνεσαι τα χάρτινα αγαπημένα
σου πρόσωπα στη ροή του χρόνου. Όσο ντύνεσαι τα ρούχα τους, τόσο δένεσαι,
ανασαίνεις στο σφυγμό τους. Έτσι καταγράφονται μέσα σου ιστορικά, σα φιγούρες που
υπήρξαν με κάποιο τρόπο στ' αλήθεια.
9) Το ''Η μυρωδιά σου στα σεντόνια μου" εκτός του ότι αγαπήθηκε πολύ από τον
κόσμο, απέσπασε και πολύ καλές κριτικές. Για εσάς τι παίζει πιο σημαντικό
ρόλο; Η αποδοχή από τους αναγνώστες ή η κριτική που θα λάβει;
Εμένα μ' ενδιαφέρει η καλόπιστη γνώμη, όποιος κι αν την εκφράζει, ανεξάρτητα από
την υπογραφή του, τ' όνομα και το επώνυμό του, αποτελεί πάντα ένα πραγματικό
πρόσωπο για μένα, όχι ένα απόκομμα. Συνειδητά επένδυσα στην αγκαλιά των φίλων,
που ολοένα μεγάλωνε· όχι στην καλή φήμη, ούτε τη σκόπιμη δημοσιότητα. Η
καθοδηγούμενη και στοχευμένη προώθηση, είναι ένα απατηλό παιχνίδι, που γνωρίζω
καλά σαν υπεύθυνος εκδόσεων πια, θα ενείχε το ενδεχόμενο μιας απρόβλεπτης
«πτώσης» για μένα, αν δεν είχε τους σωστούς αποδέκτες η προσπάθεια μου. Με
νοιάζουν οι πραγματικοί άνθρωποι και το τι θα προλάβω να μεταδώσω με τα κείμενα
μου. Η ματαιότητα της αφίσας, του καταγέλαστα κατευθυνόμενου βραβείου ή της
ανυπόληπτης λίστας «ευπωλήτων» δε μπερδεύτηκε ποτέ στις συγγραφικές μου δράσεις
και σκέψεις.
10) Αν και στα βιβλία σας οι αντρικοί χαρακτήρες παίζουν ενεργό ρόλο, ο
κεντρικός ήρωας είναι γυναίκα. Σκέφτεστε να γράψετε βιβλίο με πρωταγωνιστή
έναν αντρικό χαρακτήρα;
Απέφυγα να δώσω ξανά ως τώρα τον πρώτο ρόλο σε άντρα πρωταγωνιστή. Το 'κανα
στην πραγματικότητα όταν μεταξύ δεκάξι και δεκαεπτά, ολοκλήρωσα την πρώτη
απόπειρα να γράψω μυθιστόρημα. Αλλά το στενό αγορίστικο μου «εγώ» υποβάθμιζε το
μύθο σε αφήγηση. Όταν χρόνια μετά στάθηκα σε πλήκτρα να ξαναγράψω, δεν είχα
άγνοια του κινδύνου. Ερωτεύθηκα με τον καιρό τη γυναίκα που περιέγραφα, ήταν το
κίνητρο να συνεχίσω το προσωπικό μου στοίχημα με τη γραφή, θα έπληττα θανάσιμα

αλλιώς. Η παρατήρηση κι η εμβάθυνση
στο άλλο φύλο, με βοηθούσε να
κατανοήσω καλύτερα τη «θηλυκή
οπτική» για τη ζωή, ως τότε δεν είχα
επίγνωση της δύναμης και της αξίας της
σ' ό,τι υπάρχει κι ανασαίνει πλάι μας.
11) Κλείνοντας θέλω να μου πείτε για
τις πολύ ωραίες παρουσιάσεις που
γίνονται από την «Άνεμος εκδοτική».
Ανταμώνουμε μορφές πολιτισμού, λόγο,
θέατρο και μουσική. Το βιβλίο για μας
δεν είναι αποτέλεσμα έκφρασης
παγωμένο. Μέλλον του κι ανάδειξη είναι
η συνάντησή του με τους αναγνώστες, σε
προσωπικό σιωπηλό χρόνο ανάγνωσης
κύρια. Ταυτόχρονα όμως το βιβλίο είναι
αφορμή για επικοινωνία, ευκαιρία για
έναν ενδιαφέροντα διάλογο ή μια μεγάλη
γιορτή, γεμάτη φωτεινά βλέμματα. Έτσι,
παλεύοντας να νικήσω τη μοναχική
διάθεση του συγγραφέα, δε σταματάω να
ταξιδεύω ή να οργανώνω ξεχωριστές
βραδιές, οι προσκλήσεις εντείνονται, το
δέλεαρ ενός προορισμού κι ενός πυρήνα
φίλων, κάνει το δημιουργό να
αισθάνεται τα πόδια του λιγότερο πήλινα. Έτσι μια δύσκολη άνοιξη σα τη φετινή, δεν
ησυχάζουμε στιγμή.
Αυτή την εποχή, αξιοποιούμε παρέα με τον Πέτρο τον Κουμπλή και τις «12
ιστορίες που ονειρεύονται να γίνουν παραμύθια» του, που πλάι στο «Ζωή με λες»
αποτελούν δυο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ξεχωριστές προτάσεις βιβλίου, που αξίζει
να φανούν, ν' αγγιχτούν, να διαβαστούν. Και κάναμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον
σχέδιο συμπαρουσίασης, βασισμένο στο θεατρικό λόγο -μαγεία είναι να σμίγεις με
διαφορετικούς ηθοποιούς- μέσα από την ανάγνωση κειμένων μας, διανθισμένων με
μουσική σ' όποια πόλη είναι εφικτό. Κι είμαστε εμείς οι ίδιοι, που προσθέτουμε
λίγα λόγια ο ένας για τον άλλον και το βιβλίο του ο καθένας μας. Ναύπλιο,
Ζάκυνθος, Αίγιο, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη (2 μέρες) και Βέροια, ήταν οι
πρώτοι προορισμοί. Η ζεστασιά των φίλων κι η αλληλεγγύη στην προσπάθειά μας,
να εκδίδουμε τα βιβλία μας, έτσι όπως πραγματικά τα ονειρευτήκαμε, μας
συγκινούν και μας προικίζουν αντοχές, να συνεχίσουμε ευτυχείς και σταθερά
ονειροπόλοι.
Συνέντευξη στη Σταυρούλα Αλάτσα
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Αρχηγός Μακεδονομάχος από το 1903-1908. Πολέμησε με τον Παύλο Μελά και
πολλούς άλλους Κρητικούς, Μακεδόνες κ.λ.π. για την απελευθέρωση της
Μακεδονίας από τον τουρκικό ζυγό αλλά κι από τις αλβανικές και βουλγαρικές
ομάδες ληστών κι εγκληματιών, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την ανοχή του
τουρκικού στρατού, καταλήστευαν, ατίμαζαν και δολοφονούσαν ανυπεράσπιστους,
ειρηνόφιλους κατοίκους όλων των εθνοτήτων (Αλβανούς, Τούρκους και
Βούλγαρους) και κυρίως Έλληνες.
Σε πολλές περιπτώσεις όπου ο Ι. Πούλακας με το Σώμα του, αποτελούμενο αρχικά
από 6 Κρητικούς (1903) και μετέπειτα 26 (1908), αντιμετώπισε τους Βούλγαρους
ληστές-κομιτατζήδες με τη βοήθεια Τούρκων κατοίκων, όπως στο Ζέλενιτς,
Ζαγορίτσανι, Φλάμπουρο, Πρεκοπάνα και αλλού, και τιμώρησε πολλούς οι οποίοι
συνεργάζονταν με τις ληστρικές συμμορίες. Τα όσα διαδίδουν οι διάφορες
εθνικιστικές ομάδες και αρρωστημένα τυφλωμένα μυαλά περί δολοφονιών εις βάρος
του Ι. Πούλακα και των άλλων Μακεδονομάχων, αποτελούν ύβρεις και συκοφαντίες
καθώς και διαστρέβλωση της αλήθειας, για να αμαυρώσουν το ιδανικό του
Μακεδονικού αγώνα, ο οποίος απετέλεσε την αρχή της απελευθέρωσης της
Μακεδονίας, όπου ολοκληρώθηκε το 1912-1913.
Ολόκληρη η κρητική ομάδα, αποτελούμενη από περίπου 2000 ηρωικών αγωνιστών,
με επικεφαλής τον Ι. Πούλακα, Β. Πούλακα, Κλειδή, Μπολάνη, Καούδη, Σκαλίδη κι
όλους τους άλλους τιμημένους μας αδελφούς-συμπατριώτες των οποίων είναι
αδύνατο να θυμηθούμε τα ονόματά τους, αποτελεί μια στρατιά φωτεινών φάρων προς
μίμηση, όπου έδειξαν ότι ξέρουν καλά πώς να ζουν με το κεφάλι ψηλά και να
πεθαίνουν περήφανοι.
Όποιες κατηγορίες κι αν εκτοξεύσουν εναντίον τους, οι πληρωμένοι κονδηλοφόροι
των δυνάμεων του σκότους και της αντίδρασης μέσω των δηλητηριασμένων-κίτρινων
σελίδων του τύπου και του διαδικτύου, δεν μπορούν να αμαυρώσουν το τιμημένο
έργο των Μακεδονομάχων μας, καθώς επίσης κι όλων των άλλων ανιδιοτελών
υπερασπιστών της ελευθερίας και του δικαίου ανά τον κόσμο.
Τον Ι. Πούλακα τον δολοφόνησαν μπράβοι της Ελληνικής Κυβέρνησης και του
υποκόσμου στις 15 Οκτωβρίου 1908, στην οδό Λυκούργου 10, Αθήνα. Άφησε τη
γυναίκα του Ευγενία και τρία παιδιά, τον Ευάγγελο, την Ειρήνη και το
Δημήτρη. Ο Ευάγγελος έπεσε κατά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, στην αεροπορία. Ο δε
Δημήτρης, πολέμησε στη μικρασιατική καταστροφή το 1920-1922 όπου και
αιχμαλωτίστηκε στην Άγκυρα. Με την απελευθέρωσή του νυμφεύθηκε στην
Αλεξάνδρεια με τη Μαγδαληνή, όπου και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αντρέα, και
Γιώργο. Μετά μετοίκησαν στην Ασγάτα Λεμεσού Κύπρου, κι απέκτησαν τον Κώστα.
Κώστας Πούλακας

Υπέροχες τούρτες με πανάκια!!! Περισσότερα θέματα μπορείτε να βρείτε στο Facebook:
Mon bebe d’ amour ή επισκεφθείτε μας στην Γλάδστωνος 50, Λεμεσός 25342637

Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης
Μουσική: Δημήτρης Λάγιος

Όμορφη και παράξενη πατρίδα
ω σαν αυτή που μου 'λαχε δεν είδα
Ρίχνει να πιάσει ψάρια πιάνει φτερωτά
στήνει στην γη καράβι κήπο στα νερά
κλαίει φιλεί το χώμα ξενιτεύεται
μένει στους πέντε δρόμους αντρειεύεται
Όμορφη και παράξενη πατρίδα
ω σαν αυτή που μου 'λαχε δεν είδα
Κάνει να πάρει πέτρα την επαρατά
κάνει να τη σκαλίσει βγάνει θάματα
μπαίνει σ' ένα βαρκάκι πιάνει ωκεανούς
ξεσηκωμούς γυρεύει θέλει τύρρανους
Όμορφη και παράξενη πατρίδα
ω σαν αυτή που μου 'λαχε δεν είδα

