Πως σας ήρθε η ιδέα;
Ε.Τ.: Μας παιδεύει ο Έρωτας και στήνει παιχνίδια ο κατεργάρης!
Που γράψατε το βιβλίο σας;
Ε.Τ.: Στον καναπέ μου!
Πόσο χρόνο σας πήρε η συγγραφή;
Ε.Τ.: Κοιμάμαι + τρώω + περπατάω + ονειροπολώ + σκέφτομαι
πάντα και συνεχώς + γράφω = [χρόνος Χ].
Πως θα χαρακτηρίζατε το βιβλίο σας με δυο λόγια;
Ε.Τ.: Φιλοσοφική τοποθέτηση της ύπαρξής μας, με αφορμή τον
Έρωτα!
Θέλετε να μας δώσετε μια περιγραφή;
Ε.Τ.: Ένας άντρας, δυο γυναίκες, δυο μεγάλες αγάπες, οι οποίες
φωτίζουν κι ενδυναμώνουν διαφορετικές πτυχές της
προσωπικότητας του καθενός.
Τι αγαπήσατε περισσότερο σε αυτό το βιβλίο;
Ε.Τ.: Την προσωπική αναζήτηση, την οποία οφείλουμε όλοι να
ξεσκαλίσουμε, ώστε ν’ αγαπήσουμε την Ύπαρξή μας.
Ποιος είναι ο πιο αγαπημένος σας ήρωας και γιατί;
Ε.Τ.: Ο ζωγράφος, Ρωμανός, επειδή με πολύ πόνο και προσωπικό
κόστος, κατέκτησε την αλήθεια μέσα του.
Τι προσφέρει αυτό το βιβλίο στον αναγνώστη, βιβλιόφιλο ή βιβλιοφάγο;
Ε.Τ.: Προβληματισμό για την εσωτερική του Ύπαρξη κι Αλήθεια και
την ψευδαίσθηση των κοινωνικών πεποιθήσεων.
Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας;

Ε.Τ.: Να προλάβω να ζήσω όσα λαχταρώ.
Φοβάστε...
Ε.Τ.: Την απώλεια όσων αγαπώ... και τα αεροπλάνα.
Αγαπάτε...
Ε.Τ.: Όλα τα πλάσματα και τη φύση... του δικού μου ονειρεμένου,
προσωπικού Σύμπαντος!
Ελπίζετε...
Ε.Τ.: Ν’ ανάβει συνέχεια Φως από παντού... και να διώχνει το
σκοτάδι.. στη ψυχή μας, τη ζωή μας, τη χώρα μας, τον κόσμο
ολάκερο!
Θέλετε...
Ε.Τ.: Να γνωρίσω πολλές πανέμορφες γωνίτσες της Γης.
Ποιοι αναγνώστες θα λατρέψουν αυτό το βιβλίο;
Ε.Τ.: Όσοι το διαβάσουν με τα μάτια της καρδιάς τους.
Γιατί πρέπει να το διαβάσουμε;
Ε.Τ.: Φωτίζει από διαφορετική οπτική, ριζωμένες εσωτερικές
πεποιθήσεις.
Γιατί δεν πρέπει;
Ε.Τ.: «Ενοχλεί» ίσως, η διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις
κοινωνικές προκαταλήψεις.
Που/πως μπορούμε να βρούμε το βιβλίο σας;
Ε.Τ.: Οι κλασσικοί... στο βιβλιοπωλείο... οι πιο μοντέρνοι στο
E-Book.
Που μπορούμε να βρούμε εσάς;
Ε.Τ.: elsitsoukaraki@gmail.com
Ποιο χρώμα του ταιριάζει;
Ε.Τ.: Ένα φλογερό ηλιοβασίλεμα.
Ποια μουσική;
Ε.Τ.: Barcarolle του Offenbach!

Ποιο άρωμα;
Ε.Τ.: Γιασεμί.
Ποιο συναίσθημα;
Ε.Τ.: Χαρμολύπη.
Αν δεν ήταν βιβλίο, τι θα μπορούσε να είναι;
Ε.Τ.: Μια υπέροχη, ρομαντική εκδρομή με φίλους.
Αν δεν ήσασταν συγγραφέας τι θα μπορούσατε να είστε;
Ε.Τ.: Ζωγράφος!
Ποιον συγγραφέα διαβάζετε ανελλιπώς;
Ε.Τ.: Από κλασσικούς Ντοστογιέφσκι, από μοντέρνους Μουρακάμι.
Σας έχει επηρεάσει άλλος συγγραφέας στον τρόπο που γράφετε ή
σκέφτεστε ή ζείτε; Ποιος/ποιο βιβλίο;
Ε.Τ.: Μόνο τα φιλοσοφικά βιβλία.
Οι ήρωές σας μπορούν να σας κατευθύνουν ή εσείς και μόνο ορίζετε την
συνέχεια και τις τύχες τους;
Ε.Τ.: Α! Ό,τι θέλουν κάνουν... Αλλού πηγαίνω εγώ, αλλού εκείνοι.
Τι χρειάζεται κάποιος για να γράψει; Φαντασία ή εμπειρία;
Ε.Τ.: Περισσότερο... Φαντασία, Φαντασία, Φαντασία...
Τι καθορίζει την επιτυχία σε ένα βιβλίο;
Ε.Τ.: Να του κληρώσει λόττο.
Τι την αποτυχία;
Ε.Τ.: Ζζζ... από τις πρώτες σελίδες.
Η βιβλιοφαγία είναι/μπορεί να γίνει κατάχρηση;
Ε.Τ.: Δεν παχαίνει και γυμνάζει το μυαλό. Η κατάχρηση κρύβει
άλλους λαβύρινθους...
Ποιον τίτλο βάζετε στο βιβλίο της ζωής σας;
Ε.Τ.: «Έλση... Χαμογέλα...»!

Από το εξώφυλλο του μυθιστορήματος της Έλσης Τσουρακάκη "Ο ήλιος του
Σεπτέμβρη" και φωτογραφία πορτραίτο της ίδιας από το προσωπικό της αρχείο.

Ήταν το ερωτηματολόγιο Ριντ Φερστ για τα νέα βιβλία.
Ή αλλιώς, όχι μόνο το ερωτηματολόγιο του Προυστ.
Διανέμεται αποκλειστικά από το koukidaki.
Αν σας άρεσε, δείτε περισσότερες απαντήσεις επιλέγοντας την ετικέτα
Ριντ Φερστ.
Αν είστε συγγραφέας και θέλετε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο
ακολουθείστε τον σύνδεσμο.
¤
Οπισθόφυλλο
Η Φανή ήταν μια γυναίκα ανασφαλής, ευάλωτη, χωρίς ιδιαίτερα
χαρίσματα και ικανότητες. Η οικογένεια που δημιούργησε δεν τη
βοήθησε να βρει τη δύναμη να υπερνικήσει τα τρωτά σημεία της.
Πληγωμένη από την προδοσία, κλείδωσε την καρδιά της μέχρι τη στιγμή
που εισέβαλε στη ζωή της για να ανατρέψει τα πάντα ο Ρωμανός, που
μπόρεσε να φωτίσει την κρυμμένη δύναμη και την εσωτερική ομορφιά
της.
Η Μάγια, αντίθετα, υπήρξε δραστήρια και γεμάτη αυτοπεποίθηση, έτοιμη
να κατακτήσει τον κόσμο. Βίωνε την ψευδαίσθηση ενός ευτυχισμένου
γάμου, στον οποίο όμως ήταν εγκλωβισμένη. Όταν γνώρισε τον
αινιγματικό Ρωμανό, αφέθηκε στην αγκαλιά του, το πιο απάνεμο κι
ασφαλές λιμάνι στην πορεία της.
Ο Ρωμανός δέθηκε με τις δύο αυτές γυναίκες, που του χάρισαν την
ευτυχία και τον ολοκλήρωσαν η καθεμιά με διαφορετικό τρόπο.
Κατόρθωσε να τις μεταμορφώσει, να αναδείξει άγνωστες πτυχές του
χαρακτήρα τους και πάνω απ’ όλα να γεμίσει τις ζωές τους μ’ έναν
παράξενο, μεγάλο έρωτα∙ έναν έρωτα που τις σημάδεψε για πάντα.
Την αγάπη τη νιώθεις πραγματικά όταν παραδίνεσαι σ’ εκείνη χωρίς

όρους.

