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Ένα τρυφερό αυτοβιογραφικό βιβλίο από την αγαπημένη 

συγγραφέα Μάρω Βαμβουνάκη με αφορμή την εγγονή της. 

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. 

Η Mάρω Βαμβουνάκη γεννήθηκε στα Χανιά, όπου έζησε τα παιδικά της 

χρόνια, πριν μετακομίσουν οικογενειακώς στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά 

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

εργάστηκε ως συμβολαιογράφος. Σήμερα ζει στην Αθήνα. Είναι μια 

πολυγραφότατη πεζογράφος, η οποία χειρίζεται με μαεστρία τα θέματα της 

καρδιάς. 



Το νέο της βιβλίο «Το βιβλίο της εγγονής μου» όπως αναφέρει η 

συγγραφέας ,στον πρόλογο αποτέλεσε μια έκπληξη και για την ίδια. 

Πρόλογος 

Ούτε το φανταζόμουν, ούτε ήθελα ποτέ μου να γράψω ένα εντελώς 

αυτοβιογραφικό βιβλίο. Είναι όμως ψεύτης όποιος πει «ποτέ» ή «πάντα» για 

τον εαυτό του, το πλάσμα δηλαδή που γνωρίζει λιγότερο. Έρχονται μετά 

γεγονότα που σε μεταμορφώνουν. Σ’ εμένα ήρθε η εγγονή μου κι όσα πια 

την ακολούθησαν. Τον ίδιο μήνα που γεννήθηκε, έτσι όπως κυκλοφορούσα, 

κάπως σαν εκστατική, βρέθηκα στον υπολογιστή σπρωγμένη από τυφλή 

ανάγκη. Εξομολόγησης; Σημειώσεων να μην ξεχαστούν; Τραγουδιού που 

πιέζει να το πεις, αφού μέσα μας υπάρχουν μουσικές που αποφασίζουν 

αυτές για εμάς; Υπήρχαν όμως και οι γονείς! Πιο σοβαροί, πιο προσεχτικοί, 

πιο υπεύθυνοι, πιο χαμηλότονοι από εμένα. Μια χαρούμενη στιγμή –η χαρά 

σε κάνει πιο γενναίο– τους το ξεφούρνισα. «Θα γράφεις και για μας;» 

ρώτησε ο γιος μου. «Είναι δυνατόν να σας αποφύγω;... Είστε ένα με την 

υπόθεση!» είπα μαζεμένη. Δεν ενθουσιάστηκαν. Ορκίστηκα με πάθος να το 

δουν πριν το παραδώσω για έκδοση. Να αφαιρέσω ό,τι δε θέλουν να 

ειπωθεί· στην ανάγκη, να μην το εκδώσω καν... 

Μάρω Βαμβουνάκη 

Το Timelink.gr  εξασφάλισε συνέντευξη με την αγαπημένη συγγραφέα και 

σας την παρουσιάζει: 

Πώς ξεκινήσατε να γράφετε; Tι ήταν αυτό που σας ώθησε να γράψετε 

το πρώτο σας βιβλίο; 

Ιδέα δεν έχω πώς ξεκίνησα…Μια πολύ πρώιμη μαγεία στο να διαβάζω και 

να γράφω λέξεις, ακόμα και με κιμωλία στους τοίχους του σπιτιού στα 

Χανιά. 

«Το βιβλίο της εγγονής μου» είναι ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο. Ήταν 

μια πρόκληση για εσάς; 

Ναι, είναι εντελώς αυτοβιογραφικό. Σαν ημερολόγιο σαράντα ημερών και σε 

όσες μνήμες σε στέλνουν τα δυνατά γεγονότα σου. Δεν ήταν ακριβώς 

πρόκληση, ήταν κάτι που δε μπορούσα να αποφύγω 

Τι θα θέλατε να σκέφτεται και να νιώθει η οικογένεια σας , όταν 

διαβάζει αυτό το βιβλίο σας; 

Πως είναι αλήθεια και ειλικρινή όσα λέω. Πως καλά τα κατάλαβα. Πως δεν 

παραποιώ πραγματικότητες που μαζί ζήσαμε, και την αγάπη που τους έχω. 



Ποια ήταν η πρώτη σκέψη σας όταν τελειώσατε τη συγγραφή του 

βιβλίου; 

Δεν θυμάμαι, ζούσα μονάχα ξανά εκείνη την Κυριακή που περιγράφω στο 

τέλος… 

Έχετε γράψει τόσα βιβλία! Αγαπάτε κάποιο από αυτά λίγο παραπάνω; 

Πιστεύω αυτό, το τελευταίο, είναι το πιο αληθινό μου και με ξεχείλισε. 

Όταν το καινούργιο έργο σας βγει στα βιβλιοπωλεία, αγωνιάτε για την 

τύχη του; 

Όχι πολύ. Γενικά το γράψιμο και οι εκδόσεις δεν μου δίνουν αγωνίες. Θα 

έλεγα μάλιστα ότι με γιατρεύουν από τις αγωνίες της ζωής. 

Διαβάστε ένα απόσπασμα: 

Η πνοή των πραγμάτων Εκείνο το χάραμα του βροχερού Νοεμβρίου του 

2015, πρέπει ακόμη να ήταν έξω σκοτάδι, κι ενώ κοιμόμουν βαθιά, 

εμφανίστηκε στον ύπνο μου ο μπαμπάς μου. Έχει φύ- γει από το 2006, κατά 

τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του, χωρίς να φύγει στην πραγματικότητα 

απ’ τη ζωή μας ποτέ. Αντιθέτως! Υπήρξε συνεπής σε εκείνο που μου έλεγε 

την τελευταία χρονιά της ζωής του εδώ, άμα υπέφερε από την άγνωστη για 

αυτόν τον γενναίο και δραστήριο άντρα ανη- μποριά: «Άσε με να πεθάνω, 

παιδί μου, κι εγώ θα σε προ- στατεύω από εκεί πάνω πιο πολύ…» Τον είδα 

λοιπόν, την αυγή του βροχερού φετινού Νοέμ- βρη, λουσμένο δυνατά μέσα 

σε καλοκαιρινό φως, σε φως ήλιου χρυσό, πιο χρυσό από το φως που 

ξέρουμε τα καλο- καίρια, ασυνήθιστα λαμπερό, να ανεβαίνει αργά τη σκάλα 

του σπιτιού όπου τώρα μένω, του σπιτιού που πριν και επί περίπου δυο 

χρόνια έμενε ο γιος μου, και ανέβαινε όπως ήλιος που ανατέλλει σιγά. 

Μόλις, λέει, είχα ανοίξει την εξώ- πορτα του διαμερίσματος, για κάποιο 

λόγο που δεν καλο- θυμάμαι, και βλέπω ξάφνου τον πατέρα μου δυνατό, 

γερό, υγιέστατο και ωραίο να ανεβαίνει αργά την άσπρη σκάλα, πιο άσπρη 

και πιο μαρμάρινη στο όνειρο από όσο πράγμα- τι είναι, ντυμένο με τα 

καλοκαιρινά του· τη χακί βερμούδα και ένα άσπρο μακό μπλουζάκι από 

πάνω. 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

 https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1004531/to-biblio-ths-eggonhs-

moy  

Aπό τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα έργα της: 

Ο ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΙΜΑ, ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΞΟΔΕΥΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, 

ΧΟΡΟΣ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ, ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ, 

https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1004531/to-biblio-ths-eggonhs-moy
https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1004531/to-biblio-ths-eggonhs-moy


ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ (υποψήφιο για το Βραβείο Αναγνωστών – 

ΕΚΕΒΙ 2012), ΣΙΩΠΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΣΑΙ, Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΖΗΛΙΑΣ, η 

συλλογή διηγημάτων ΑΥΤΗ Η ΣΚΑΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ, σε κοινό τόμο ΤΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ, ΝΤΟΥΛΙΑ και Ο ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, το 

βιβλίο της για παιδιά ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ, καθώς και τα 

μυθιστορήματά της Ο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΩΝΟΣ (υποψήφιο για το Βραβείο 

Αναγνωστών – ΕΚΕΒΙ 2011), ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΞΑΝΑ, Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και το νέο της 

βιβλίο «ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΟΝΗΣ ΜΟΥ». 
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