Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Συζητώντας με τη Μαίρη Παπαπαύλου

Ερώτηση 1η: Ποιος/α είναι ο/η αγαπημένος/η σας συγγραφέας;
Μ.Π.: Είναι περισσότεροι από ένας. Ενδεικτικά, Φρέντυ Γερμανός, Βικτώρια Χίσλοπ,
Σόφη Θεοδωρίδου ….

Ερώτηση 2η: Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που διαβάσατε;
Μ.Π.: Τα μυστικά του Βάλτου της Πηνελόπης Δέλτα.

Ερώτηση 3η: Τι σας ώθησε να ξεκινήσετε τη συγγραφή;
Μ.Π.: Πάντα έγραφα. Από τα σχολικά μου χρόνια. Ο λόγος που δεν είχα επιχειρήσει
να γράψω βιβλίο μέχρι τώρα ήταν καθαρά από έλλειψη ελεύθερου χρόνου, ίσως
πάλι,απλά τώρα να ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να γράψω ένα βιβλίο.

Ερώτηση 4η: Πώς θα χαρακτηρίζατε το βιβλίο σας “Κάθε ηλιοβασίλεμα”;
Μ.Π.: Ευχάριστο, ρομαντικό, ευκολοδιάβαστο. Είναι ένα βιβλίο που αν και απλά
γραμμένο, εμπεριέχει πολλά μηνύματα.

Ερώτηση 5η: Η Μαρίνα στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της θα αποφασίσει να
αποκτήσει το πτυχίο που τόσο επιθυμούσε και οι συγκυρίες απέτρεπαν για να
πραγματοποιηθεί. Στήριγμα σε όλη αυτή την προσπάθεια θα είναι η οικογένειά της.
Πιστεύετε πως κάθε άνθρωπος για να επιτύχει κάτι θα πρέπει να έχει τη στήριξη της
οικογένειας ή από μόνος του μπορεί να καταφέρει τα πάντα;

Μ.Π.: Και τα δύο είναι εφικτά αρκεί κάποιος να θέλει κάτι, πολύ. Η βοήθεια και η
αρωγή της οικογένειας της, σίγουρα έκανε την προσπάθεια της πιο εύκολη όμως
κατά τη γνώμη μου ισχύει πάντα το «θέλω = μπορώ».

Ερώτηση 6η: Η Μαρίνα θα βιώσει τρεις διαφορετικές πτυχές του έρωτα και της
αγάπης. Μία όμως θα ταράξει τη ζωή της. Μπορεί κάποιος να ακολουθήσει το άλλο
του μισό ακόμα και αν αυτό θα σημαίνει πως θα εγκαταλείψει τη μέχρι τώρα πορεία
της ή τα πρέπει είναι πιο ισχυρά;
Μ.Π.: Αυτό εξαρτάται από την ανατροφή, τον χαρακτήρα αλλά και τις προτεραιότητες
που βάζει ο κάθε άνθρωπος. Όποιο δρόμο και να ακολουθήσει κάποιος, να μείνει
στη σιγουριά και την ασφάλεια ή να ακολουθήσει το άλλο του μισό, θέλει δύναμη.

Ερώτηση 7η: Το βιβλίο σας είναι ένα ταξίδι στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Μαρόκο
και στην Ελλάδα. Σας αρέσει να ταξιδεύετε και να γνωρίζετε νέους τόπους,
κουλτούρες, ήθη και έθιμα;
Μ.Π.: Πάρα πολύ. Λατρεύω τα ταξίδια και θεωρώ πως ο καλύτερος τρόπος να
κατακτήσεις μια χώρα, είναι εξερευνώντας τα τοπία, τους ανθρώπους και τον
πολιτισμό της.

Ερώτηση 8η: Η αγάπη και η φιλία αποτελούν τοβασικό κορμό του βιβλίου σας. Στη
δική σας ζωή τι ρόλο παίζει το καθένα;
Μ.Π.: Τον σημαντικότερο. Ο έρωτας, η αγάπη για την οικογένεια και οι φίλοι είναι ό,τι
μας καθορίζει. Δεν νοείται να θεωρείς ότι έζησες αν δεν ερωτεύτηκες, δεν έδωσες και
δεν πήρες αγάπη κι αν δεν μοιράστηκες όμορφες όπως και δύσκολες στιγμές με
φίλους.

Ερώτηση 9η: Αν μπορούσατε να περιγράψετε το ηλιοβασίλεμα, με ποιες λέξεις θα το
κάνατε;
Μ.Π.: Μεγαλείο της φύσης, μαγεία, έρωτας, διακοπές, ρομαντισμός.

Ερώτηση 10η: Θα θέλατε να μας πείτε μερικά λόγια για το επόμενο συγγραφικό βήμα
σας;
Μ.Π.: Βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία, ελαφρώς «πειραγμένη», που ξεκίνησε κάπου
στην Κρήτη το 1942 και τέλειωσε κάπου στην Αθήνα το 2016.

Β.Δ.: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου παραχωρήσατε!
Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλοτάξιδο το βιβλίο σας!!!
Μ.Π.: Ευχαριστώ κι εγώ για το χρόνο και τις ευχές σας.

