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Σε ποιο έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας θα θέλατε να είχατε ζήσει;  

Νομίζω το “Πόλεμος και Ειρήνη”. Αισθάνομαι περίεργα άνετα στο κλίμα του 

Τολστόι…     

 Με ποια από τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στο γραφείο σας διατηρείτε 

μια φετιχιστική σχέση;  

Τα μολύβια, οι γόμες και οι συνδετήρες.     

 Λαμβάνετε υπόψη σας τις κριτικές ή θεωρείτε ότι οι κριτικοί είναι ευνούχοι 

που μιλούν για την ερωτική πράξη;  

Καμιά γενίκευση και για τίποτα δεν θέλω να κάνω. Υπάρχουν από όλα και μάλιστα 

στον ίδιο άνθρωπο. Θα έλεγα πως προσέχω κάτι σοβαρό που γράφεται για μένα. 

Όλα τα άλλα τα βαριέμαι πολύ! Ιδίως εκείνους του γενικούς ύμνους για 

οποιονδήποτε!      

Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις ή η σωστή λέξη είναι χιλιάδες εικόνες;  

Τι όμορφο! Τώρα που το σκέφτομαι και λέξη και εικόνα λειτουργούν έτσι!    

  Ποιον συγγραφέα θα χαστουκίζατε δημοσίως και ποιον θα φιλούσατε;  

Θα φιλούσα βέβαια τον Ντοστογιέφσκι, στο χέρι! Τώρα ποιον θα χαστούκιζα;…Άστε, 

μη σας το πω, που να τον αιφνιδιάσω!      

 Με ποια φράση δεν θα μπορούσατε ποτέ να ξεκινήσετε ένα έργο σας;  

“Τίναξε τα ξανθά μαλλιά της και με δακρυσμένα τα πράσινα μάτια της κοίταξε το 

ηλιοβασίλεμα”..Ένα παράδειγμα λέω, από τα πάρα πολλά.      

 Αν ήσασταν ένα σημείο στίξης, ποιο θα ήταν αυτό; 

 Ερωτηματικό.      

Συνεχίστε τη φράση:  Μου λείπει…  

…λίγη σοκολάτα.      

Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που σας έχουν πει;  

Πως είναι σεμνοί και ταπεινοί. Δεν έχω γνωρίσει κανένα!      

Πότε θα γράψετε την αυτοβιογραφία σας;  

Αναγκαστικά μετά θάνατο. Δίχως να ξέρεις το τέλος, τί να πεις;        



      Η ΜΑΡΩ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ γεννήθηκε στα Χανιά, όπου έζησε τα παιδικά της 

χρόνια. Από εννέα χρόνων ήρθε με την οικογένειά της στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά 

και ψυχολογία. Από το 1972 και για έντεκα χρόνια έζησε στη Ρόδο, όπου εργάστηκε 

ως συμβολαιογράφος. Σήμερα ζει στην Αθήνα. Τα μυθιστορήματά της Ο 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΩΝΟΣ και ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ήταν 

υποψήφια για το Βραβείο Αναγνωστών – ΕΚΕΒΙ 2011 και 2012 αντίστοιχα. Το 

τελευταίο της βιβλίο με τίτλο  ΣΙΩΠΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΣΑΙ κυκλοφορεί από τις 

εκδόσεις  Ψυχογιός.     
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