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1.Μέσα από τις ζωές των άλλων λοιπόν. Πόσο δύσκολο είναι αυτό; Να 

ζήσεις μέσα από τις ζωές άλλων; 

Το να ζει κανείς μέσα από τις ζωές των άλλων θεωρητικά είναι όχι μόνο 

δύσκολο αλλά και καταστροφικό γι’ αυτούς που εμπλέκονται στην 

περιπλοκότητα μιας τέτοιας σχέσης. Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο να 

ολισθήσει κανείς στην παγίδα που υποκρύπτεται επιμελώς κάτω από 

τον μανδύα της ιερότητας των οικογενειακών δεσμών. Εκεί είναι που 

υπάρχει το έφορο έδαφος για να αναπτυχθούν οι αντιπαλότητες, οι 

ζήλιες, η ανάγκη επιβολής στους άλλους. Με λίγα λόγια ο εγκλωβισμός 

του ατόμου, μέσα σε μια ζωή που δεν είναι η δική του ζωή, αλλά εκείνη 

που έχουν ορίσει κάποιοι άλλοι. 

2.Υπάρχει κάποια στιγμή λύτρωση των ηρώων; 
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Οι ηρωίδες μου πασχίζουν να λυτρωθούν αλλά είναι τόσο μπερδεμένο 

το κουβάρι της ζωής τους και η άκρη του τόσο καλά κρυμμένη που 

παρά την προσπάθεια τους δεν θα καταφέρουν να την ανακαλύψουν. 

Εξαίρεση η τελευταία της σειράς, η κόρη, ανιψιά και εγγονή Πέτρα, 

είναι η μόνη που θα βρει την άκρη του κουβαριού, είναι η μόνη που θα 

αποφασίσει να ζήσει μέσα από την δικιά της ζωή και όχι μέσα από τις 

ζωές των άλλων. 

3.Πόσο δύσκολο είναι να πάρεις την απόφαση να ζεις για σένα μόνο 

ανεπηρέαστος από τις αποφάσεις του κόσμου; 

Δύσκολο ναι, ακατόρθωτο όχι! Είναι θέμα στάσης ζωής και τόλμης να 

αμφισβητήσεις όσα δοτά θεωρούσες ως τότε δεδομένα και ακριβώς 

επειδή είναι δοτά μπορεί εύκολα να ακυρωθούν. 

4.Ποια είναι η πηγή έμπνευσής σας 

Ξέρετε, συχνά παρομοιάζω τον εαυτό μου σαν ένα σφουγγάρι που 

απορροφά αχόρταγα τα πάντα γύρω του. Κι ύστερα έρχεται κάποια 

στιγμή η ώρα να το στύψω και να κρατήσω αυτά που πάνω τους θα 

πατήσω για να ξεκινήσω μια καινούργια ιστορία, να στήσω τον δικό 

τους κόσμο και να πετάξω όσα άχρηστα απορρόφησε το σφουγγάρι μαζί 

με τα πολλά χρήσιμα για το δικό μου προσωπικό ταξίδι της συγγραφής. 

5.Υπάρχει αγαπημένος χαρακτήρας; Και γιατί; 

Ναι, αγαπώ την Πέτρα, γιατί μπόρεσε από την κόλαση της παιδικής της 

ηλικίας να βρει εντέλει τον δρόμο της, έξω από τις ζωές των άλλων και 

μέσα από την δικιά της μόνο ζωή, απαλλαγμένη από τις όποιες 

δεσμεύσεις ενός στείρου και άδικου παρελθόντος. Είναι η νέα γυναίκα 

που ξέρει τι θέλει και το διεκδικεί με πάθος. 

6. Ετοιμάζετε κάτι καινούριο; 

Είναι πολύ νωρίς ακόμη, το βιβλίο μου δεν έχει ακόμη σαραντίσει, μια 

έκφραση που ο λαός χρησιμοποιεί συχνά για τα νεογέννητα, πρέπει να 

το βοηθήσω στα πρώτα του βήματα, να το δω να πορεύεται μόνο του, κι 

όταν θα είμαι σίγουρη πως τα κατάφερε, να βάλω μπρος για μια 

καινούργια γέννα.  
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ΚΩΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 

Η ΚΩΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ είναι συγγραφέας και μεταφράστρια. Έχει 

μεταφράσει περισσότερα από εκατό βιβλία, μεταξύ των οποίων έργα των: 

Τζόις Κάρολ Όουτς, Φίλιπ Πούλμαν, Τόμας Σάβατζ, Ρόαλντ Νταλ, 

Μάρκους Ζούσακ, Ρόμπερτ Κόρμιερ, Πένελοπ Φιτζέραλντ, Ρ. Κ. Νάραγιαν, 

Μάγια Αγγέλου, Μέλβιν Μπέρτζες κ.ά. Έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία∙ 

ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης 1992, το 

Βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας 2003 και η διπλή 

αναγραφή της στον Τιμητικό Πίνακα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για 

τη Νεότητα (ΙΒΒΥ). Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί επίσης το 

μυθιστόρημά της ΦΕΥΓΩ και ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

Πριν η ψύχρα του σούρουπου την αναγκάσει να μπει και πάλι μέσα στο 

διαμέρισμα, μένει για λίγο να χαζέψει ένα τσούρμο παιδιά που παίζουν στο 

πεζοδρόμιο από κάτω και με φωνές και γέλια αναστατώνουν τη γειτονιά. 

Στον ίδιο δρόμο που κάποτε αντηχούσαν οι δικές της φωνές και τα δικά της 

γέλια. Ασυναίσθητα προσπαθεί να ξεχωρίσει ανάμεσά τους εκείνο το 

ξανθόμαλλο κοριτσάκι που κάποτε υπήρξε, με τα γδαρμένα γόνατα και τα 

μονίμως ξεχτένιστα μαλλιά, νομίζει πως το είδε να κρύβεται πίσω από μια 

γκρίζα καγκελόπορτα, να της γνέφει παιχνιδιάρικα και να χάνεται για πάντα, 

όπως για πάντα έχει χαθεί κι εκείνο το κεφάλαιο της ζωής της, τόσο μακρινό 

σήμερα μα τόσο κοντινό χθες. 

 

Από τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα έως τις μέρες μας. Από τη Σαντορίνη 

σε μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας και μετά σε κάποιο παραθαλάσσιο 

προάστιο. Τα σημάδια μιας αρρώστιας. Ένας γάμος που δεν πρόλαβε να 

χρονίσει. Ένας έρωτας που προδόθηκε. Μια παιδική ψυχή που δεν τολμά να 

μεγαλώσει. 

 

Η Ροδάνθη, η Φωτεινή, η Δέσπω, η Πέτρα… Τέσσερις γυναίκες που χάνουν 

και κερδίζουν καθώς η ζωή της καθεμιάς εισέρχεται στις ζωές των άλλων. 

Ένα μυθιστόρημα για τα ασυνήθιστα πάθη καθημερινών ανθρώπων. 

 


