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n Κυρία Κοντολέων μας έχετε χαρίσει 
ήδη πολλά αξιόλογα βιβλία, με διαφο-
ρετική θεματολογία και πολλές σημαντι-
κές μεταφράσεις. Το πιο πρόσφατο είναι 
το «Μέσα απ’ τις ζωές των άλλων», που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 
Ποιο ήταν το έναυσμα για την ενασχό-
λησή σας με τη συγγραφή και τη μετά-
φραση;

Η συγγραφή υπήρχε εν υπνώσει από 
πολύ παλιά μέσα μου κι όταν τελικά ξύ-
πνησε ήταν από δύσκολο έως αδύνατο να 
την κρατήσω αδρανοποιημένη. Όσο για 
την μετάφραση αυτή μπήκε εντελώς τυ-
χαία στην ζωή μου, από μια απίθανη αλλά 
καθοριστική σύμπτωση, ωστόσο, ήρθε να 
μείνει για πάντα.  Και οι δυο αυτές ιδιότη-
τες παραμένουν ομοούσιες και αδιαίρετες 
για μένα και μου είναι απαραίτητες όπως 
το οξυγόνο που αναπνέω.      

  
n «Μέσα απ’ τις ζωές των άλλων», 

ένας όμορφος τίτλος με ουσία. Πόσο δύ-
σκολο είναι να ζήσει κάποιος  μέσα από 
τις ζωές άλλων; 

Όσο δύσκολο είναι να ζει κανείς «μέσα 
από τις ζωές των άλλων» είναι και απελ-
πιστικά εύκολο να ολισθήσει χωρίς να 
το καταλάβει σ’ αυτές. Παγιδευμένος σε 
αναχρονιστικές ιδεοληψίες, οικογενεια-
κές αγκυλώσεις, προκαταλήψεις, συμβιβα-
σμούς και προσωπικές υποχωρήσεις, όλα 
αυτά που τον κρατούν δέσμιο στα θέλω 
των άλλων και στις δικές τους ζωές. Η από-
φαση να ζήσει κανείς «μέσα από την δικιά 
του ζωή» βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο 
στα χέρια του γιατί είναι η μόνη ζωή που 
έχει και δεν πρέπει να την αφήσει να κα-
τασπαταληθεί «μέσα στις ζωές των άλλων», 
κυρία Δούλη.   

  
n Η Ροδάνθη, η Φωτεινή, η Δέσπω, η 

Πέτρα είναι οι τέσσερις ηρωίδες του τε-
λευταίου σας βιβλίου. Τέσσερις γυναίκες 
που χάνουν και κερδίζουν καθώς η ζωή 
της καθεμιάς εισέρχεται στις ζωές των 
άλλων. Φτάνουν οι ηρωίδες σας τελικά 
στη λύτρωση;

Οι τέσσερεις βασικές ηρωίδες μου, γυ-
ναίκες της ίδιας οικογένειας, μάνα-κό-
ρες-εγγονή, θύτες και θύματα ταυτόχρονα 
βρίσκονται σε έναν αέναο χορό επικράτη-
σης ανάμεσα τους, σε  έναν θανάσιμο ενα-
γκαλισμό που μπλέκει τόσο τις ζωές τους 
ώστε να πάψουν να ζουν μέσα από αυτές, 
και να οδηγηθούν σε μια εικονική πραγμα-
τικότητα, την ζωή «μέσα από τις ζωές των 
άλλων». Φτάνουν έτσι στα όρια τους καθώς 
βιώνουν την διάψευση των ονείρων τους 
σε μια κοινωνία που αλλάζει με καταλυτι-
κούς ρυθμούς. Προσπαθούν, ωστόσο, να 
σταθούν στα πόδια τους, να παλέψουν με 
όλες τις δυνάμεις τους για να κερδίσουν 
αυτά που έχασαν, τολμούν ακόμη και να 
κονταροχτυπηθούν με την μοίρα τους, να 

την ακυρώσουν και να λυτρωθούν. 

n Πόσο εύκολη διαδικασία είναι τε-
λικά η αναζήτηση του εαυτού μας έτσι 
ώστε να λυτρωθούμε, κυρία Κοντολέων; 

Δεν είναι καθόλου εύκολη, χρειάζεται 
καθημερινός αγώνας και τόλμη για να 
σταθούμε αντιμέτωποι σ’ αυτά που μας 
έμαθαν να θεωρούμε -ως δεδομένα και μη 
αποδεχόμενα καμιά αμφισβήτηση- στην 
ζωή μας.  Είναι καθήκον μας να το κάνου-
με, αν δεν θέλουμε να ζήσουμε όλη τη ζωή 
μας αποκλεισμένοι σε ψευδεπίγραφες αλή-
θειες και αξίες, που μόνο σε αδιέξοδες κα-
ταστάσεις μπορούν εντέλει να μας οδηγή-
σουν.  Μόνο μέσα από αυτήν την επίπονη, 
δυστυχώς, διαδικασία θα έχουμε τολμήσει 
το μεγάλο βήμα που θα μας φέρει πιο κο-
ντά στην πολυπόθητη  λύτρωση μας.

n Το μυθιστόρημά σας αναφέρεται 
στα ασυνήθιστα πάθη καθημερινών αν-
θρώπων.  Πιστεύεται ότι τα πάθη «κυ-
βερνούν» τις ζωές μας;

Μια ζωή χωρίς πάθη, ακόμη και ασυ-
νήθιστα, είναι μια ζωή άχρωμη και χωρίς 
νόημα, σαν φαγητό χωρίς αλάτι. Αυτό που 
καθορίζει τα πάντα κατά την γνώμη μου 
είναι το πάθος. Η κινητήρια δύναμη στις 
ζωές των απλών ανθρώπων που τους οδη-
γεί στην διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριο, 
που τους ενεργοποιεί να πάνε πιο πέρα, 
που τους δίνει τους λόγους να τολμήσουν 
το αδύνατο και να παλέψουν με τους ανε-
μόμυλους των ονείρων τους.Το πρόβλημα, 
ωστόσο, αρχίζει όταν αφήνουμε τα όποια 
πάθη μας να δρουν ανεξέλεγκτα στις ζωές 
μας, να τις «κυβερνούν» και να τις «αιχ-
μαλωτίζουν» στις δικές τους βουλήσεις.  
Πάθη που εκπορεύονται από την ανάγκη 
επιβολής των προσωπικών πιστεύω των 
άλλων αλλά και των δικών μας, μέσα από 

στερεότυπα όπως αυτά του πολιτικού λό-
γου, της θεοποίησης του χρήματος και 
της κοινωνικής ανισότητας.  

n Τι μας κάνει να επιλέγουμε τον 
δρόμο μας, κυρία Κοντολέων;

Έχουμε, άραγε το δικαίωμα της επιλο-
γής ή είμαστε δέσμιοι μιας αδυσώπητης 
μοίρας που είναι αυτή που ορίζει το πώς 
θα πορευτούμε, κυρία Δούλη; Καλά ή κακά, 
ευτυχισμένα ή δυστυχισμένα, δημιουργικά 
ή αποτυχημένα.  Είναι εντέλει δικιά μας η 
επιλογή για το πώς θα ζήσουμε ή αποκλει-
στικό προνόμιο της μοίρας μας;  Προσωπι-
κά πιστεύω πως πρέπει να έχουμε εμείς οι 
ίδιοι το δικαίωμα της επιλογής στην ζωή 
μας. Ακόμη κι όταν όλα είναι αρνητικά για 
μας, ακόμη κι όταν όλο το σύμπαν συνω-
μοτεί εναντίον μας, ακόμη κι όταν όλες οι 
πόρτες παραμένουν κλειστές και απροσπέ-
λαστες εμείς πρέπει να βρούμε το κλειδί να 
τις ανοίξουμε, να πάμε παραπέρα, να διεκ-
δικήσουμε το αύριο μας μέσα από τα δικά 
μας θέλω και να ακυρώσουμε τα κακόβου-
λα τερτίπια της μοίρας μας.   

n Ο σύζυγός σας κ. Μάνος Κοντολέ-
ων επίσης συγγραφέας, είναι κριτής των 
βιβλίων σας; Είναι ο πρώτος που διαβά-
ζει τα βιβλία σας και πόσο σας επηρεάζει 
η γνώμη του;

Δεν είναι κριτής μου, είναι σύντροφος 
και συμπαραστάτης μου. Διαβάζουμε ο 
ένας στον άλλο τα πονήματα μας, τα κου-
βεντιάζουμε διεξοδικά, ανταλλάσσουμε 
απόψεις. Άλλοτε συμφωνούμε κι άλλοτε 
διαφωνούμε. Φυσικά και είναι εκείνος 
που πρώτος θα διαβάσει αυτό που γράφω, 
όπως και εγώ η πρώτη που θα μου δια-
βάσει το δικό του γραπτό. Με επηρεάζει, 
ωστόσο, η γνώμη του και είναι πολύτιμη 
βοήθεια για μένα.  

n Ο συγγραφέας είναι ένας πνευμα-
τικός άνθρωπος της εποχής του. Ποιος 
πρέπει να είναι ο ρόλος του στα σημερι-
νά δίσεκτα χρόνια που ταλανίζουν την 
πατρίδα μας;

Ο συγγραφέας μπορεί, μόνο με την 
πένα του, να προτείνει κάποιες λύσεις, να 
εμπνεύσει αισιοδοξία, να δείξει τον δρό-
μο. Ωστόσο, επειδή κανείς δεν έχει το αλά-
θητο, πρέπει ο καθημερινός άνθρωπος να 
πάρει ο ίδιος την ζωή στα χέρια του και 
ν’ αγωνιστεί για το καλύτερο αύριο που 
ευαγγελίζεται.      

n Υπάρχει φως ελπίδας για την κατα-
πονημένη, μικρή μας χώρα κι από πού 
πρέπει να αντλήσουμε δύναμη;

Πάντα υπάρχει φως ελπίδας, κυρία 
Δούλη, έστω κι αν δείχνει έτοιμο να 
σβήσει, πάντα υπήρχαν και πάντα θα 
υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητας, και πάντα θα τις 
ακολουθούν μεγάλα φωτεινά διαστήματα 
αισιοδοξίας, ευμάρειας και κοινωνικής 
προόδου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗ ΔΟΥΛΗ

ΚΩΣΤΙΑ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ:

{{   Το πάθος είναι η κινητήρια 
δύναμη στις ζωές των ανθρώπων

Η Κώστια Κοντολέων είναι συγγρα-
φέας και μεταφράστρια. Έχει μεταφράσει 
περισσότερα από εκατό βιβλία (συλλογές 
παραμυθιών και κυρίως μυθιστορήματα 
για ενήλικες, εφήβους και παιδιά), με-
ταξύ των οποίων έργα των: Τζόις Κάρολ 
Όουτς, Φίλιπ Πούλμαν, Τόμας Σάβατζ, 
Ρόαλντ Νταλ, Μάρκους Ζούσακ, Ρό-
μπερτ Κόρμιερ, Πένελοπ Φιτζέραλντ, Ρ. 
Κ. Νάραγιαν, Μάγια Αγγέλου, Μέλβιν 
Μπέρτζες κ.ά.

Έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία, ανά-
μεσά τους ξεχωρίζουν το Κρατικό Βραβείο 
Μετάφρασης 1992, το Βραβείο Ελληνικής 
Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας 
2003 και η διπλή αναγραφή της στον Τι-
μητικό Πίνακα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ). 

Υπήρξε για τέσσερα χρόνια υπεύθυνη 
του ένθετου για το βιβλίο της εφημερί-
δας «Αδέσμευτος της Κυριακής». Είναι 
παντρεμένη με τον συγγραφέα Μάνο 
Κοντολέων και έχουν δύο παιδιά.

Από τις «Εκδόσεις Ψυχογιός» κυ-
κλοφορούν τα βιβλία της «Φεύγω» και 
«Μέσα από τις ζωές των άλλων».

Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη συγγρα-
φή από τη μετάφραση. Για εκείνη 
είναι εξίσου σημαντικά και τα δυο. 

Μεταφράζει λογοτεχνικά και γράφει λογο-
τεχνία με το ίδιο πάθος. Και οι δυο αυτές 
ιδιότητες παραμένουν ομοούσιες και αδι-
αίρετες για εκείνη και της είναι απαραίτη-
τες όπως το οξυγόνο που αναπνέει.

Η λογοτεχνία επιβάλλει τους δικούς της 
νόμους και έχει τους δικούς της τρόπους 
να αντιστέκεται, έχει τη δική της οντότη-

τα. Ο δύσκολος αγώνας με την λογοτεχνία 
κρατάει πολύ αλλά δίνει και στιγμές απί-
στευτης χαράς. Πάνω στο χαρτί μπορείς 
να αποτυπώσεις τα θέλω σου και να ανα-
καλύψεις τα μυστικά σου μιας και η συγ-
γραφή αλλά και η μετάφραση είναι θέμα 
κρίσης, ρυθμού και ατέλειωτης δουλειάς.

Η Κώστια Κοντολέων ξέρει να παίρνει 
το ρίσκο στη ζωή που φέρνει το ρίσκο και 
στην Τέχνη. Θεωρεί πως είναι μεγάλη 
τύχη να πορεύονται στη ζωή δύο συγγρα-

φείς. Έχοντας κοινά ενδιαφέροντα με τον 
σύζυγό της, Μάνο Κοντολέων, και ασίγα-
στο πάθος για την λογοτεχνία η ίδια πι-
στεύει ότι είναι συναρπαστικό να γίνεσαι 
μέρος και ταυτόχρονα αρωγός στην γέν-
νηση μιας ιστορίας καθώς επίσης και στο 
πλάσιμο των χαρακτήρων της και στην 
εξέλιξη του μύθου της.  

Κι όλα αυτά χωρίς να υπάρχει ίχνος 
ανταγωνισμού παρά μόνο αμφίδρομη 
επιρροή.

Απόσπασμα από 
το βιβλίο «Μέσα από 
τις ζωές των άλλων»
Μεγάλη Παρασκευή και οι καμπάνες 

στον Άγιο Παύλο χτυπούν πένθιμα, η 
εκκλησία ντυμένη στα μωβ επιτείνει την 
γενικότερη θλίψη.  Της Πέτρας όσο οξύ-
μωρο κι αν ακούγεται της αρέσει αυτή η 
μέρα.  Της αρέσει να χάνεται στη μελαγ-
χολία της, ν’ ανατριχιάζει από συγκίνη-
ση όταν ακούει ‘Το φως ιλαρό’, να γονα-
τίζει όταν ο παπάς περνάει από μπροστά 
της ψέλνοντας το ‘Ότε εκ του ξύλου σου 
σε νεκρόν ο Αριμαθέας καθείλε, την 
των πάντων ζωήν, σμύρνη και συνδόνι 
σε, Χριστέ, εκήδευσε,’  και γύρω της οι 
γυναίκες να κλαίνε, «Ήμαρτον, Χριστέ 
μου!» να ψιθυρίζουν!

Κι ο επιτάφιος κατάφορτος από μωβ 
και λευκές βιολέτες, μπρος από το ιερό, 
να δεσπόζει στο χώρο, συμβολίζοντας 
την φθαρτότητα του κόσμου τούτου και 
την επερχόμενη ανάσταση των πάντων.

Μέρα προσευχής και κατάνυξης κι 
όμως η ουρά αυτών που περιμένουν 
να προσκυνήσουν μοιάζει με πασαρέλα 
καθώς πράσινα, γαλάζια, ροζ μαντό και 
ταγιέρ παρελαύνουν κρατώντας ικανές 
αποστάσεις μεταξύ τους για να είναι 
ορατή από όλους η καινούργια τσάντα 
και τα ασορτί παπούτσια!

Μεγάλη Παρασκευή!
Αποκαθήλωση!
Επιτάφιος!
Κι αυτές, ως άλλες μυροφόρες, πορεύ-

ονται στον Γολγοθά ντυμένες τ’ ανοιξιά-
τικα μοντελάκια τους.
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