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Πόζν θνληά είλαη ε δεκνζηνγξαθία κε ηε ζπγγξαθή ;  

«Πνιύ θνληά», ζα απαληήζνπλ θάπνηνη, έρνληαο ζην λνπ ηνπο ην πόζν θαη ε 

έθδνζε ελόο βηβιίνπ είλαη δεκόζηα γξαθή, πόζν αλαγθαίν είλαη θαη γηα ηηο δπν 

δξαζηεξηόηεηεο  ην σξαίν γξάςηκν, πόζν θαη ζηε κηα κα θαη ζηελ άιιε 

πεξίπησζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε έιθεηαη κε ηελ  αθήγεζε ππνζέζεσλ, 

πεξηπεηεηώλ ή έζησ πεξηζηαηηθώλ.  

«Πνιύ καθξηά», ζα απαληήζσ εγώ, έρνληαο ππεξεηήζεη πξώηα ηε 

δεκνζηνγξαθία γηα εηθνζηπέληε ρξόληα, θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα άιια ηόζα πεξίπνπ 

δηαθνλώ ηε κπζνπιαζία. Καη ρξεζηκνπνίεζα απηή αθξηβώο ηε 

ιέμε,«κπζνπιαζία»,  ηόζν γηαηί κε ξσηάηε κε αθνξκή ηελ έθδνζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ κνπ κπζηζηνξήκαηνο, όζν θαη γηαηί  δηαθνξνπνηεί απόιπηα ηε 

δεκνζηνγξαθία από ηε ζπγγξαθηθή, όπσο ην νξίζαηε εζείο.  

Η κεγάιε δηαθνξά νθείιεηαη αθξηβώο ζην «κύζν». ην ςέκα δειαδή, πνπ γηα ην 

ζπγγξαθέα  γίλεηαη   ε κεγάιε πξόθιεζε λα γξάςεη έηζη, ώζηε λα ην δείμεη γηα 

αιήζεηα. Ελώ ν δεκνζηνγξάθνο έρεη θαζήθνλ  λα γξάθεη ηελ αιήζεηα. ‘Όζν 

βέβαηα ππάξρεη «αληηθεηκεληθή» αιήζεηα. Όζν ππάξρεη ε ςεπδαίζζεζε  πσο 

ηέηνηα αιήζεηα ππάξρεη.  
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Χο παζηαζκέλνο  από παηδί γξαθηάο,  εξγάζηεθα   θη εγώ κεηά καλίαο θη 

εληηκόηεηαο γηα λα πξνβάιισ ζην επξύ θνηλό θάπνηεο αιήζεηεο. Με ηελ ίδηα 

καλία θαη κ’ επθνιόηεξε ηελ εληηκόηεηα, θηηάρλσ ηώξα , γύξσ από ηελ 

«αιήζεηα» πνπ πξνβάιιεηαη από ηε δεκνζηνγξαθία, έλα κεγάιν ςέκα. Πάληα 

ειπίδνληαο  λα αθνπκπήζσ θάηη βαζύηεξν απ’ ηηο κηθξέο αιήζεηεο θαη ηα κεγάια 

ςέκαηα.      

Από πνύ αληιείηε ηε ζεκαηνινγία ζαο ;  

Μεηξώ, γηαηί λνκίδσ όηη απηό ζαο ελδηαθέξεη: Από ηα δεθαηέζζεξα 

κπζηζηνξήκαηά κνπ, ηα πέληε λαη, αληιήζεθαλ από ηηο εηδήζεηο ησλ εθεκεξίδσλ 

ή από πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ κνπ αθεγήζεθαλ. Σν «Υνξεύνληαο κε ηηο 

ζθηέο» είλαη γξακκέλν ζην ζθειεηό κηαο «αιεζηλήο» ηζηνξίαο: Μνπ κίιεζαλ γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν παηέξα --- όρη βέβαηα ηνλ Φίιηππν ηνλ βνπιεπηή --- πνπ ην 

έζθαζε απ’ ην λνζνθνκείν ηε κέξα πνπ ζα δώξηδε ζηνλ γην ηνπ ην λεθξό ηνπ.  

ε θάζε κπζηζηόξεκά κνπ ππάξρνπλε σζηόζν «αιεζηλά» πεξηζηαηηθά. πρλά 

γίλνληαη θύξην ζέκα, ζπρλά εκπινπηίδνπλε ην θύξην ζέκα. πρλόηεξα 

αθόκα,πξνζσπηθέο κνπ εκπεηξίεο κπαίλνπλ  ζε δσέο άιισλ, ή νη δσέο ησλ άιισλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα κηιήζσ γηα δηθέο κνπ εκπεηξίεο. Αιιά θάπσο έηζη 

λνκίδσ όηη ζπκβαίλεη κε όινπο ηνπο ζπγγξαθείο.  

  

Πέξα από ην ηαιέλην, ην νπνίν αλακθηζβήηεηα πξέπεη θάπνηνο λα δηαζέηεη γηα λα 

γίλεη ζπγγξαθέαο, πνηα άιια, θαηά ηελ γλώκε ζαο, απνηεινύλ ζεκαληηθά 

εθόδηαγηα λα επηηύρεη?  

ην βηβιίν κνπ «Δεκηνπξγηθή γξαθή γηα κειινληηθνύο νκόηερλνπο» ( Εθδόζεηο 

Φπρνγηόο, 2006) αλαπηύζζσ  ηελ γλώκε κνπ ζε πνιιέο ζειίδεο θαη ηνικώ λα 

δεηήζσ λα απαληεζνύλ θνληά 100 αζθήζεηο από ηνποαλαγλώζηεο πνπ 

αλαξσηηνύληαη απηό πνπ κε ξσηάηε θη εζείο. αλ πεξίιεςε κπνξώ λα ζαο πσ όηη 

ρξεηάδεηαη πνιιή ζθέςε, πνιύ δηάβαζκα, πνιύ γξάςηκν  θαη, θπξίσο,  πνιύ 

ζβήζηκν. 

Χζηόζν,  ζηελ εξώηεζή ζαο ζήκεξα ζ’απαληήζσ κε κηα εξώηεζε, πνπ βέβαηα 

απεπζύλεηαη ζε θάζε έλαλ θαη θάζε κηα πνπ ζέιεη λα κπεη ζηνλ ρώξν ηεο 

ζπγγξαθηθήο:  

Ση αθξηβώο ελλνείηε όηαλ ιέηε «λα επηηύρεη»;  Αλ ην ζηνίρεκα είλαη ε 

δεκνζηόηεηα θαη ν πινπηηζκόο --- όζν βέβαηα  νη ειιεληθέο ζπλζήθεο 

επηηξέπνπλ ζηνλ γξαθηά λα δεη   από ην γξάςηκν --- ηα πξνζόληα πνπ πξέπεη λα 

έρεη ν επίδνμνο ζπγγξαθέαο  είλαη εληειώο δηαθνξεηηθά από εθείλνπ πνπ βάδεη 

ζηνίρεκα κε ηελ Σέρλε. Κάπνηεο θνξέο είλαη θαη δηακεηξηθά αληίζεηα.  

  

Σειηθά είλαη ηζρπξό ην αλαγλσζηηθό θνηλό ζηελ Ειιάδα ; Κάπνηνη ιέλε όηη σο 

ιαόο δελ έρνπκε θαιή ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε.  



Τπνζέηνληαο όηη κε ξσηάηε σο δεκνζηνγξάθν, δπζηπρώο δε κπνξώ λα 

ζαοαπαληήζσ. Δελ έρσ θάλεη έξεπλα πάλσ ζ’ απηό ην δήηεκα, αιιά ειπίδσ απηνί 

νη «θάπνηνη» πνπ «ιέλε», λα έρνπλ ςάμεη ην ζέκα επηζηεκνληθά  θαη λα κελ 

απνγνεηεύνπλ άδηθα ηνποζπγγξαθείο.  

Χο ζπγγξαθέαο, αηζζάλνκαη ηζρπξόηαην ην αλαγλσζηηθό θνηλό. Γξάθνληαο 

κπζηζηόξεκα, δελ έρσ ζην λνπ κνπ ζπγθεθξηκέλν ηύπν αλαγλσζηώλ νύηε θαη 

ζπγθεθξηκέλν πιήζνο --- απηό ελδηαθέξεη θπξίσο ηνλ εθδόηε, θαη θαη’ επέθηαζε 

θαη θαη’ αλάγθε εκέλα, όηαλ ςάρλσ γηα εθδόηε. Οπσζδήπνηε όκσο, αθξηβώο ε 

επηζπκία κνπ λα εθδνζεί ην έξγν κνπ καξηπξά όηη γξάθσ γηα λα δηαβαζηώ.  

πρλά αηζζάλνκαη ηνλ αλαγλώζηε θαη αληαγσληζηή κνπ. ’ απηόλ ην ξόιν θαη αλ 

είλαη ηζρπξόο! Ό,ηη αγάπεζα, έρεη δηθαίσκα λα ην πεξηθξνλήζεη. Ό,ηη πέηπρα, λα 

αξλεζεί λα ην δηαβάζεη.  

Πείηε καο ηα κειινληηθά ζαο ζρέδηα. 

Μάιινλ δελ έρσ ζρέδηα. Δε κπνξώ λα ζπγθξαηεζώ θαη λα πσ, «Σώξα ζα 

ηειεηώζσ απηό πνπ γξάθσ θη ύζηεξα ζα γξάςσ ην άιιν πνπ γελλήζεθε ζην λνπ 

κνπ». Γξάθσ  ζπλερώο. πρλά δύν θαη ηξία βηβιία  παξάιιεια --- θαηά θαηξνύο 

ην έλα κε απνξξνθά νινθιεξσηηθά θαη ηα άιια κέλνπλ κηζνηειεησκέλα, άιινηε 

πάιη, αλ κάιηζηα  ην έλα απ’ ηα βηβιία δελ είλαη κπζηζηόξεκα, ηα δνπιεύσ 

εμίζνπ.  

Όζν γηα εθδνηηθά ζρέδηα,  δε κνπ επηηξέπεηαη λα έρσ. Σν πνην βηβιίν κνπ ζα 

θπθινθνξήζεη, αλ ζα θπθινθνξήζεη,  θαη πόηε  ζα θπθινθνξήζεη εμαξηάηαη από 

ηηο ζπγθπξίεο,απ’ ηηο ζπκπηώζεηο, θαη βέβαηα από ηνπο εθδόηεο.  

Εξσηήζεηο: Μαξία Αζαλαζνπνύινπ 
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Η δσή ηνπ Μάλνπ Λεζπέξε ήηαλ δύζθνιε σο ηώξα. Αιιά απηέο νη ιίγεο κέξεο πνπ 

ζα πεξάζεη ζηελ Αζήλα ζα είλαη νη δπζθνιόηεξεο.Είθνζη ρξόληα πξηλ όηαλ ε κηθξή 

δσνύια ηνπ ζθξαγίζηεθε απ’ ηε κεηακόζρεπζε λεθξνύ, ν ίδηνο δελ θαηάιαβε πνιιά. 

Ούηε αλαξσηήζεθεπνηνο ήηαλ ν δόηεο. Κη αξγόηεξα, ε κάλα ηνπ, ε Γηνιάληα, ε 

σξαία ρνξεύηξηα ηεο Λπξηθήο, θαη ε γηαγηά ηνπ, ε γελλαία Βάζσ, θξόληηζαλλα 

μεράζεη θαη όζα είρε αληηιεθζεί κέρξη ηα πέληε ηνπ. Σνλ έξημαλ λα κεγαιώζεη κεο 

ζηηο ζθηέο ηεο κλήκεο.Με απηή ηελ απνζθεπή ηεοθακέλεο κλήκεο έξρεηαη απ’ ηελ 

Ακεξηθή. Η αγσλία πνπ ηνλ πλίγεη έρεη πεγή ζπγθεθξηκέλε: ηε δσή ηεο Γηνιάληαο, 

πνπ θξέκεηαη απόκηα θισζηή. Αλ θαη βαζηά κέζα ηνπ γλσξίδεη πσο, απ’ ηε ζηηγκή 



πνπ έγηλε ν ίδηνο παηέξαο, ζαλ λα έρεη ππνρσξήζεη έλα βήκα ε κακάηνπ. αλ λα 

έρνπλ ππνρσξήζεη θαη νη ζθηέο.θηέο πνπ ζ’ αξρίζνπλ λα παίξλνπλ θσο όζν ν Μάλνο 

ζ’ απνραηξεηά ηε κάλα ηνπ. Όζν θαη εδηθή ηεο ε δσή, πνπ θάληαδε ζξηακβεπηηθή, 

ζηγά ζηγά ζα δείρλεη ηα ζθηάζκαηα ηνπ πόλνπ. Όζν ν Φίιηππνο Λεζπέξεο ν 

εμαθαληζκέλνο παηέξαο ηνπ, αλαδύεηαη απ’ ην θαιά ζακκέλν παξειζόλ θαη κηιά ζην 

γην ηνπ κέζα απ’ ην ρεηξόγξαθν εκεξνιόγην ηνπ ’85, όπνπ εκθαλίδνληαη νη πην βαξηέο 

ζθηέο: ηνπ εγσηζκνύ θαη ηεο δεηιίαο. Κη ν λένο παηέξαο ζα πξέπεη λα παιέςεη γηα λ’ 

αθήζεη πίζσ ηνπ ην ζθνηεηλό παξειζόλ, πξνθεηκέλνπ λα δήζεη ηελ ελήιηθε δσή ηνπ 

κεο ζην θσο. 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΕΑ 

Η ΠΟΛΤ ΜΗΛΙΩΡΗ γελλήζεθε, κεγάισζε θαη ζπνύδαζε Ιζηνξία ζηελ Αζήλα. Γηα 

κηα εηθνζηπεληαεηία εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνοδηεπζύλνληαο ην πεξηνδηθό 

Πάλζενλ θαη γξάθνληαο ρξνλνγξάθεκα θαη θξηηηθή βηβιίνπ. Μέζα από ηε δνπιεηά 

ηεο αιιά θαη έμσ απ’απηήλ, πξνώζεζε ηελ ηδέα θαη ηελ πξάμε ηεο ηζόηεηαο ησλ 

θύισλ. Από ην 1989, πνπ ε θύξηα επηθνηλσλία ηεο κε ην αλαγλσζηηθό θνηλόγίλεηαη 

κέζα από ηε ινγνηερλία, δηνρεηεύεη ζηα βηβιία ηεο όζα απνθόκηζε από ηε 

δεκνζηνγξαθηθή επαθή ηεο κε ηηο γπλαίθεο: ηελεπαηζζεζία ηνπο, ηελ αγσλία ηνπο λα 

δηαθξηζνύλ, ηα εκπόδηα πνπ ζπλαληνύλ, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ηηο πεξηνξίδνπλ, 

αιιά θαηπνπ ηηο αλαδεηθλύνπλ. Γξάθνληαο θπξίσο κπζηζηόξεκα, αληρλεύεη ην 

αλζξώπηλν δξάκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε κπζνπιαζία εθεί όπνπ είδηα ε δσή δίλεη ηελ 

έκπλεπζε. Η Πόιπ Μειηώξε έρεη γξάςεη δεθαέμη βηβιία. 

 


