
Η ζσγγραθέας Παζταλία Σρασλού μας μιλά  

 

1.Ο ζσγγραθέας ηελικά γεννιέηαι? 

Ο ζπγγξαθέαο γελληέηαη κε κηα ηδηαίηεξε πξνδηάζεζε θαη κε κηα πξσηόηππε νπηηθή 

λα πξνζεγγίδεη ηνλ θόζκν όπσο θαη θάζε θαιιηηέρλεο. Ζ εθδήισζε όκσο ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ηαιέληνπ ηνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζπγθπξηώλ κέζα ζηηο νπνίεο θαιείηαη 

λα δήζεη θαη ησλ εκπεηξηώλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα εξεζίζκαηα γηα λα εθδεισζεί ε 

δεκηνπξγηθή ηνπ θιίζε. Ούηε κόλν ην ηαιέλην ρσξίο ην εξέζηζκα, νύηε ην εξέζηζκα 

ρσξίο ην ηαιέλην κπνξεί λα αλαδείμεη ηε δεκηνπξγηθή θύζε ελόο αλζξώπνπ.  

  

2.Πόηε νιώζαηε εζείς για πρώηε θορά ηο "κάλεζμα"ηες ζσγγραθής? 

H ζρέζε κνπ κεην γξάςηκν έρεη ηε ξίδα ηεο ζηε ζρέζε κνπ κε ην δηάβαζκα. ρέζε 

εξσηηθή, ζρέζεαθνζίσζεο, πίζηεο θαη πάζνπο. Γηάβαδα από πνιύ κηθξή θαη ηίπνηε 

δελ κπνξνύζε λακε απνζπάζεη από ην δηάβαζκα ελόο θαινύ βηβιίνπ. Θπκάκαη όηη ηα 

βηβιία ηνπΗνπιίνπ Βεξλ θαη ηεο Εσξδ αξξή είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηα κεζεκέξηα ησλ 

παηδηθώλθαινθαηξηώλ κνπ. Εήιεπα ηόζν ηνπο θιαζηθνύο δεκηνπξγνύο θαη ε δήιηα 

κνπ κενδήγεζε λα δνθηκάζσ ηηο δπλάκεηο κνπ ζηε γξαθή θη εγώ. Έπεζα ζηελ παγίδα 

θηέγηλα «εξσκέλε ηεο γξαθήο».  

 

3.Ποιες είναι οι πεγές ηες έμπνεσζες ζας? 

Θα ρξεζηκνπνηήζσ κηα θξάζε από ην δνθίκηό κνπ κε ηίηιν «νη εξαζηέο ηεο γξαθήο» 

ην νπνίν ζα εθδνζεί ην 2011 από ηηο εθδόζεηο Φπρνγηόο: έκπλεπζε είλαη ε αηθλίδηα 

επίζεζε πνπ δέρεηαη ν δεκηνπξγόο από κηα ηδέα, ζπλπθαζκέλε κε κηα κλήκε, κε  έλα 

όξακα, κε κηα ζηηγκηαία εκπεηξία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε κέλα. Έκπλεπζε απνηειεί 

θάζε δξάζε γύξσ κνπ θαη θάζε βηβιίν κνπ είλαη κηα αληίδξαζε πξνο ηα εξεζίζκαηα 

πνπ κε θπξηεύνπλ. Eίλαη απηό πνπ πξνθύπηεη από κηα καηηά κέζα κνπ ή γύξσ κνπ, 

όηαλ μαθληθά θάηη πνπ γηα ηνπο άιινπο κπνξεί λα είλαη αζήκαλην ή αδηάθνξν, γηα 

κέλα γίλεηαη ζεκαληηθό.  
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4.Μιλήζηε μας για ηο βιβλίο ζας Η ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ 

Ζ«γπλαίθα ηνπ θάξνπ» είλαη ην ςπρηθό κνπ πξντόλ από ηελ επίδξαζε πνιιώλ 

αλαγθώλ θαη εξεζηζκάησλ. Πξώηα απ’ όια είλαη έλα πεδίν κπζνπιαζίαο πνπ κε 

γνήηεπζε θαζώο έρεη πνιιά κεηαθπζηθά, ηζηνξηθά θαη παξακπζηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, 

θάιπςε ηελ αλάγθε κνπ λα μεθύγσ από ηε ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθόηεηα κεηά από ην 

πξνεγνύκελν βηβιίν κνπ «Έζησ κηα θνξά» πνπ ήηαλ έλα άθξσο ξεαιηζηηθό έξγν.  

Με ηε γπλαίθα ηνπ θάξνπ κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα «δσγξαθίζσ» ηνπία θαη ςπρηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηηο ιέμεηο κνπ ελώ ηαπηόρξνλα λα θάλσ έλα ελδηαθέξνλ πείξακα, αλ 

κπνξνύλ λα πξσηαγσληζηήζνπλ νη ίδηνη ήξσεο,ζην ίδην βηβιίν, ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξίεο πνπ ζεκαηνδνηνύλ θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο επνρέο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ε 

ελαιιαγή ηεο ζθηάο θαη ηνπ θσηόο, ν θάξνο, ε θξάζε ηεο Απνθάιπςεο «ε ιύηξσζε 

έξρεηαη κέζα από ηε κεγάιε ζιίςε» θαη ην ξεηό ηνπ Πιάησλα «νη ζθηέο ππάξρνπλ γηα 

λα δηαθξίλνπκε ην θσο». Θέιεζα λα ραξίζσ ζηνπο αλαγλώζηεο κνπ έλα ηαμίδη ςπρήο 

κέζα από κηα ηζηνξία ηελ νπνία θαζέλαο πηζηεύσ ζα ήζειε λα δήζεη πξνθεηκέλνπ λα 

πάξεη ηελ απάληεζε πνπ ελδόκπρα ιαρηαξάεη ζην δήηεκα ηεο κεηά ζάλαηνλ ηεο δσήο 

θαη ηεο αλεθπιήξσηεο επηζπκίαο. Ζ γπλαίθα ηνπ θάξνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα 

απνδώζσ κηα εξσηηθή ηζηνξία ηδσκέλε όκσο κε κηα πξσηόηππε νπηηθή πνπ 

επειπηζηώ λα γνεηεύζεη θαη λα μεθνπξάζεη ην αλαγλσζηηθό θνηλό.  

  

5.Σι ζτεδιάδεηε για ηο άμεζο μέλλον? 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 από ηηο εθδόζεηο Φπρνγηόο, επίζεο, ζα εθδνζεί κία 

ζπιινγή δνθηκίσλ κε ηίηιν «νη εξαζηέο ηεο γξαθήο» ενπνία αθνξά ζηελ ςπρνινγία 

ηνπ ζπγγξαθέα από ηε ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ραξίζκαηόο ηνπ θαη ηε 

ζύιιεςε ηεο ηδέαο, έσο ηε ζηηγκή πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε όια ηα είδε ηεο 

θξηηηθήο. Πέξαλ απηνύ όκσο ήδε δνπιεύσ  έλα θαηλνύξγην κπζηζηόξεκα πνπ 

επειπηζηώ λα νινθιεξώζσ έσο ην ηέινο ηνπ επόκελνπ έηνπο.  

  



 

Η γσναίκα ηοσ θάροσ 

πγγξαθέαο: Παζραιία Σξαπινύ 
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Μόλν ν Άξεο Μαπξνεηδήο κπόξεζε λα θαηαιάβεη πνηα ήηαλ πξαγκαηηθά ε γπλαίθα 

ηνπ θάξνπ… Δθείλνο αλαγλώξηζε ζην πξόζσπν ηεο άιαιεο Απγήο ην πξόζσπν ηεο 

ζθηάο πνπ είρε ζηνηρεηώζεη ην λνπ ηνπ. Καη κόλν εθείλνο έκαζε όηη ην θνξίηζη πνπ 

απαξλήζεθε ηε γιώζζα ησλ αλζξώπσλ, πξνηηκώληαο λα αθνπγθξάδεηαη ηε γιώζζα 

ησλ πνπιηώλ, ήηαλ ην ίδην θνξίηζη πνπ ηξηγπξλνύζε ζην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο 

Φνιεγάλδξνπ ην 1978 θαη ζην θάξν ηεο Αζπξόπνπληαο ην 1715, πεξηκέλνληαο 

αηώλεο ηελ αγάπε λα επηζηξέςεη… 



Από ην κπζηηθό κηαο θσηνγξαθίαο ζην κπζηηθό ελόο θειαξηνύ θη έπεηηα ζην 

κπζηήξην ηεο Υξπζνζπειηάο, από ην παξόλ ζην παξειζόλ θαη από ηελ πξνδνζία ζηελ 

πξνζκνλή, ε γπλαίθα ηνπ θάξνπ ςάρλεη κηα απάληεζε ζην εξώηεκα ηεο κεηά 

ζάλαηνλ δσήο κέζα από ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο ελαιιάζζνληαη νη επνρέο, όρη όκσο θαη 

νη πξσηαγσληζηέο, πνπ παξακέλνπλ ίδηνη, παξαβηάδνληαο ηα ζύλνξα ηνπ ρξόλνπ ζην 

όλνκα ηεο αγάπεο… 

  

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΕΑ 

Ζ ΠΑΥΑΛΗΑ ΣΡΑΤΛΟΤ γελλήζεθε ζηελ Σξίπνιε Αξθαδίαο. Μέρξη ηα δεθανρηώ 

ηεο έδεζε ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο Διιάδαο. Σν 1988 εγθαηαζηάζεθε κόληκα ζηελ 

Αζήλα, όπνπ ζπνύδαζε ειιεληθή θιαζηθή θηινινγία ζηε Φηινζνθηθή  ρνιή. Σόηε 

έθαλε θαη ηηο πξώηεο ζπγγξαθηθέο ηεο απόπεηξεο κε κηθξά δηεγήκαηα πνπ εθδόζεθαλ 

ζε ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο Βέξνηαο. Αζρνιείηαη κε ηε κνπζηθή θαη ηε δσγξαθηθή θαη 

ηαμηδεύεη ζπρλά. Από ηηο Δθδόζεηο ΦΤΥΟΓΗΟ θπθινθνξνύλ κε κεγάιε επηηπρία ηα 

έμη κπζηζηνξήκαηά ηεο, ηα νπνία έρνπλ θεξδίζεη 250.000 αλαγλώζηεο: ΜΔ 

ΜΠΑΛΑΝΣΔΡ ΣΖ ΜΟΝΑΞΗΑ, ΖΘΔΛΑ ΜΟΝΟ ΔΝΑ ΑΝΣΗΟ, Ζ ΜΑΣΕΗΚΑ ΣΖ 

ΑΓΑΠΖ, ΚΛΔΗΓΧΜΔΝΟ ΤΡΣΑΡΗ, ΦΣΔΡΑ ΑΠΟ ΜΔΣΑΞΗ, ην νπνίν ήηαλ 

ππνςήθην γηα ην Βξαβείν Αλαγλσζηώλ 2008, θαη ΔΣΧ ΜΗΑ ΦΟΡΑ. 

  

Γηα κηα απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηε ζπγγξαθέα κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην 

πξνζσπηθό ηεο ηζηνιόγην (blog): http://pasxaliatravlou.psichogios.gr 

 


