
Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου 

της "Φως στις σκιές" 

 

Κυρία Παπαδάκη, το βιβλίο σας “Φως στις 

Σκιές” που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις 

Ψυχογιός, πραγματεύεται δύσκολα 

κοινωνικά θέματα, όπως τον εφιάλτη των 

ναρκωτικών. Για ποιο λόγο επιλέξατε ένα 

τόσο σκληρό, δυσάρεστο προς τον 

αναγνώστη αρκετές φορές, θέμα; Πόσο 

εύκολο σας ήταν να το “αγγίξετε”; 

Στο ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ πράγματι καταπιάνομαι 

με ένα δύσκολο θέμα  που είναι τα ναρκωτικά. 

Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με δύσκολα θέματα, κι αυτό 

οι αναγνώστες μου και το γνωρίζουν, και το περιμένουν.  Μέσα από τα 

βιβλία μου, έχω αναφερθεί στον εγκλεισμό ανθρώπων στις φυλακές, στην 

εγκατάλειψη παιδιών αλλά και ανθρώπων της τρίτης ηλικίας σε ιδρύματα, 

στην ενδοοικογενειακή βία, στην συναισθηματική και σωματική αναπηρία, 

και άλλα πολλά.  Βλέπετε η κοινωνία μας είναι γεμάτη από δύσκολα 

θέματα, κι αυτή μου δίνει το ερέθισμα μέσα από όσα καθημερινά 

συμβαίνουν γύρω μας. 

Ένα από τα ζητήματα που εξετάζει το βιβλίο είναι η φθορά των 

σχέσεων. Η περιγραφή της ρουτίνας του Άρη και της Ελένης -εκτός από 

μοναδική συγγραφική στιγμή- μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα 

εξαιρετικό παράδειγμα της τελμάτωσης μιας σχέσης. Πώς καταφέρατε 

κάτι τέτοιο χρησιμοποιώντας λέξεις και περιγραφές, χωρίς ακραίες 

σκηνές; 

Ο πανδαμάτωρ  χρόνος είναι αμείλικτος ακόμη και με  τις  ανθρώπινες 

σχέσεις, αν αυτές δεν συντηρηθούν σωστά από όλες τις πλευρές. Χρειάζεται 

καθημερινή προσπάθεια σε μία σχέση για να κρατηθεί υγιής, και στην 

περίπτωση των ηρώων μου, αυτή η προσπάθεια δεν υπήρχε. Αφέθηκαν σε 

μία αρρωστημένη κατάσταση με τις συνέπειες που περιγράφω. Σε ότι 

αφορά τις περιγραφές, γενικώς  τις αποφεύγω, και επιμένω σε δυνατές 

στιγμές που χαράζονται στο μυαλό του αναγνώστη. 

Ο Άρης είναι ένας από τους πιο σκοτεινούς ήρωες που μπορεί να 

συναντήσει ο αναγνώστης. Καταφέρατε να τον χτίσετε όπως τον είχατε 

στο μυαλό σας εξαρχής; Του δίνετε άλλοθι για τα λάθη του; 

Για τον Άρη είχα χαράξει μια συγκεκριμένη πορεία και παρότι οι ήρωες των 

βιβλίων μου συχνά με παρασέρνουν, αυτός ο ήρωας δεν τα κατάφερε κι έτσι 
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δεν ξέφυγα από αυτήν. Το μόνο ελαφρυντικό που του καταλογίζω είναι ότι 

προσπάθησε να κρύψει την αδυναμία του πίσω από την βιτρίνα του 

δυνατού. 

 



Το βιβλίο επανεκδίδετε αρκετά χρόνια μετά την πρώτη του 

κυκλοφορία. Πώς νιώσατε αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της 

επιμέλειας του; Όταν το πήρατε στα χέρια σας το συναίσθημα ήταν ίδιο 

με εκείνο του 2008; 

Σήμερα, 7 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, και παρά τις δυσκολίες 

που βιώνουμε σαν χώρα, η χαρά μου είναι μεγαλύτερη γιατί η πορεία του 

βιβλίου μου με την στήριξη του εκδοτικού μου οίκου, πιστεύω και ελπίζω 

να είναι καλύτερη. Του δίνεται μία δεύτερη ζωή, και σε μένα η ευκαιρία να 

πω για άλλη μία φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θάνο Ψυχογιό, αλλά και 

σε όλη την εκδοτική ομάδα, γιατί έδωσαν στέγη στα τρία πρώτα μου βιβλία 

που είχα εκδοθεί στην Εμπειρία Εκδοτική. 

Γιατί, όταν όλα βγαίνουν στο φως, ή θα λάμψουν ή θα καούν. Πόσο σας 

αντιπροσωπεύουν τα λόγια στο οπισθόφυλλο του βιβλίου; 

Με αντιπροσωπεύουν απόλυτα. Θεωρώ πως το φως, από τη μία σβήνει τα 

σκοτάδια, αλλά και από την άλλη φανερώνει ότι ήταν κρυμμένο μέσα στο 

σκοτάδι. 

Μελετώντας το σύνολο του έργου σας μπορούμε να συμπεράνουμε πως 

έχετε αδυναμία στους ήρωες που είναι αγωνιστές. Που δε λυγίζουν, δεν 

το βάζουν κάτω, αλλά με τη δική τους προσωπική ηθική προσπαθούν 

να τα καταφέρουν. Θεωρείτε πως είναι εφικτό να πορευτεί κάποιος με 

αυτά τα ιδανικά;  Έχετε ιδιαίτερη αγάπη σε κάποιον από τους ήρωες 

σας; 

Ναι αγαπώ τους αγωνιστές, γιατί μεγάλωσα με μία αγωνίστρια της ζωής 

που όσο κι αν λύγισε δεν τσάκισε. Μιλάω για την Κατίνα στο 

ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΙΝΑΣ που ήταν η μητέρα μου. Απαντώ επομένως 

στο ερώτημα σας, σε ποιον έχω ιδιαίτερη αγάπη. 



 

Σας επηρεάζουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οι κριτικές και οι απόψεις των 

αναγνωστών για τα λογοτεχνικά σας έργα; Εσείς ως αναγνώστρια 

κρίνετε αυστηρά τον εαυτό σας; 



Τις κριτικές τις λαμβάνω πολύ σοβαρά υπ όψιν μου, και κυρίως τις 

αρνητικές. Με τα χρόνια όμως έχω μάθει να ξεχωρίζω αν γίνονται από 

εμπάθεια ή με διάθεση βελτίωσης. Σε ότι με αφορά ως αναγνώστρια, ναι, 

κρίνω αυστηρά τον εαυτό μου. 

Ξέρω πως ο αγαπημένος σας λογοτέχνης είναι ο Νίκος Καζαντζάκης. Τι 

αγαπάτε στην πένα του; Ανατρέχετε συχνά σε αυτόν; 

Νίκος Καζαντζάκης είναι για μένα ένα μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο της 

ελληνικής και όχι μόνο, λογοτεχνίας. Αγαπώ την ελευθερία της έκφρασής 

του, την τόλμη του, και την διεισδυτικότητά του στην ανθρώπινη φύση. 

Η χώρα μας βιώνει δύσκολες στιγμές και οι άνθρωποι φαίνεται να 

χάνουν την ελπίδα τους. Πιστεύετε πως η λογοτεχνία μπορεί να 

βοηθήσει τις ψυχές των συνανθρώπων μας να πλημμυρίσουν όνειρα και 

αισιοδοξία; 

Η σπουδαία λογοτέχνης Διδώ Σωτηρίου έχει πει πως « λογοτεχνία είναι να 

υπηρετείς την ιστορία και τη ζωή». Μέσα στη ζωή και την ιστορία μας 

υπάρχουν τόσα παραδείγματα που δίνουν στον αναγνώστη, δύναμη, 

μηνύματα, αλλά και αισιοδοξία. 

Παράλληλα με τη συγγραφική σας ιδιότητα, ασχολείστε ενεργά με τον 

εθελοντισμό και μάλιστα στον πολιτιστικό τομέα. Πόσο σας γεμίζει 

αυτή σας η δραστηριότητα; 

Μου αρέσει να προσφέρω από ψυχής, και με το να ασχολούμαι εθελοντικά 

με τον πολιτισμό, είναι κάτι που με γεμίζει αφάνταστα. 

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σας στους τομείς όπου 

δραστηριοποιείστε; Έχετε κάποιο όνειρο που επιθυμείτε να 

πραγματοποιήσετε; 

Στα επόμενα σχέδια μου, είναι η συγγραφή ενός νέου βιβλίου, και να πάω 

ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Δεν με ενδιαφέρει ο προορισμός όσο το ίδιο το 

ταξίδι, και σαν άλλος Οδυσσέας, να συλλέξω εμπειρίες και εικόνες. 

Επομένως ένα όνειρο που θέλω να πραγματοποιήσω, είναι μέσα στα σχέδιά 

μου. Το ταξίδι. 

  

Μίλησε στη Μαρία Μπακάρα 

 

 


