
H Ννέι Μπάμεξ θαη ε ινγνηερλία ηεο «αλεξγίαο»... 

ΚΔΙΜΔΝΟ/ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ: ΔΛΙΣΑΒΔΤ ΣΠΑΝΤΙΓΑΚΗ 
 
...Η δρακαηηθόηερε ζηηγκή ζηο ηειεζεαηηθό κας κεροθάκαηο είλαη όηαλ βρεζούκε ζε ζσδήηεζε 
ποσ κηιάλε γηα ηελ αλεργία. Αργά ή γρήγορα ζα προζγεηωζούκε ζε ηειεοπηηθό «ηοθ-ζόοσ» ποσ 
αλαθέρεηαη ζε κας, ηολ αλώλσκο άλεργο. Θα πέζοσκε πάλω ζε κηα οκάδα εργαδοκέλωλ ποσ 
έτοσλ προζθιεζεί ζηελ ηειεόραζε λα κηιήζοσλ γηα ηελ αλεργία ποσ αγλοούλ. Θα ζσδεηάλε 
ζηελ ηειεόραζε «ηο ζέκα κας»... 

 

Έρεηε μεθηλήζεη κηα «εθζηξαηεία» γηα ηελ αλεξγία. Κείκελά ζαο, άιια θαπζηηθά, άιια 
ζπγθηλεηηθά, δεκνζηεύνληαη θη αγγίδνπλ κεγάιν πνζνζηό ησλ αλαγλσζηώλ δεδνκέλνπ όηη είλαη 
θνληά ή κέζα ζηελ θαηάζηαζε απηή. Πώο ζαο γελλήζεθε ε ηδέα γηα ηα θείκελα απηά; 
Ξεθηλάκε ηελ θνπβέληα καο από ην θπξίσο ζέκα, ηελ αλεξγία, θαη πνιύ θαιά θάλνπκε! Υαίξνκαη πνπ δελ 
ρξεηάδεηαη λα δεζηάλνπκε ηελ αηκόζθαηξα κηιώληαο γηα ηνλ θαηξό! 
Σα θείκελα απηά γηα ηελ αλεξγία πνπ γλσξίδεηε θαζώο θαη ηα επόκελα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, είλαη 
εηθόλεο, γεύζεηο, κπξσδηέο, αθή, όιεο νη αηζζήζεηο ηέινο πάλησλ, πνπ κάδεςα πεξλώληαο ε ίδηα κέζα 
από ηελ αλεξγία. Από ηελ πύξηλε ιαίιαπα, πεξί απηνύ πξόθεηηαη. Γελ κειέηεζα ην θαηλόκελν ζε βηβιία 
θνηλσληνινγίαο, ην ζπνύδαζα ζην ζπίηη κνπ. Δίρα, ινηπόλ, ην πιηθό θη είρα επίζεο θαη ηνλ ρξόλν ώζηε 
λα γίλεη ε δύκσζε. Απηό ην εύγεπζην θαη ζξεπηηθό πνπ πξνέθπςε από ηελ δύκσζε, έζπξσρλε θάπνπ λα 
βγεη. Βγήθε ζην «Σε λύρηα πνπ γύξηζε ν ρξόλνο», ην δεύηεξν κπζηζηόξεκά κνπ, θαη ζηελ ζπιινγή απηή 
κε ηηο επηθπιιίδεο γηα ηελ αλεξγία. Η αθνξκή ήηαλ πινπζηνπάξνρε: ό,ηη άθνπγα ή δηάβαδα ζρεηηθό κε 
ηελ αλεξγία, δελ αθνξνύζε ηνλ άλεξγν! Δίδα λα αληηκεησπίδεηαη ν άλεξγνο άλζξσπνο ζαλ θσδηθόο 
ζηνλ ΟΑΔΓ, ζαλ πνζνζηό ζε ζηαηηζηηθέο, ζαλ κνλάδα, ...ό,ηη ζέιεηε εθηόο από απηό πνπ είλαη: έλαο 
άλζξσπνο ρσξίο δνπιεηά. Πνπ ζεκαίλεη, έλαο εξγαδόκελνο πνπ ηνπ έρεη ζηεξεζεί ην δηθαίσκα, θαη ε 
ραξά, ηεο εξγαζίαο, έλαο νηθνγελεηάξρεο πνπ ηα θέξλεη δύζθνια βόιηα, έλαο λένο άλζξσπνο πνπ 
μεθηλάεη ηελ δσή ηνπ θαζπζηεξεκέλα θαη ζπρλά δπζηπρώο κε ηα θηεξά πεζκέλα, έλαο παηέξαο πνπ 
πεξλάεη ην παηδί ηνπ βηαζηηθά έμσ από ηηο βηηξίλεο ησλ παηρληδάδηθσλ.  Όπσο βιέπεηε, ηα θείκελα ηεο 
αλεξγίαο πξνζθαιέζηεθαλ από κόλα ηνπο. Υηύπεζαλ ηελ πόξηα θαη ήξζαλ. Δγώ απιώο ηνπο άλνημα ηελ 
πόξηα, ηόζν αβίαζηα δεκηνπξγήζεθαλ. Η αλεξγία είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ δελ κπνξείο λα ηελ 
παξαθάκςεηο. Ούηε λα θάλεηο πσο δελ ππάξρεη θαη λα ζθπξίδεηο θιέθηηθα. Γελ κπνξώ λα ιύζσ ην 
πξόβιεκα, κπνξώ λα ζπκίζσ όηη ε θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη αλζξώπηλε. Λίγν-πνιύ απηό δεηείηαη 
λα θάλνπλ ηα θείκελά κνπ. 
Δπέιεμα ζθόπηκα ηελ ινγνηερληθή γξαθή ε νπνία ζε θάπνηα θείκελα είλαη πην έληνλε ελώ ζε άιια 
ιηγόηεξν, ζσζηά ζηαζήθαηε ζηελ πνηθηιία ηνπ ύθνπο, γηαηί πηζηεύσ όηη ε ινγνηερληθή γιώζζα πνλάεη 
ιηγόηεξν. Βέβαηα, απηή είλαη ε γιώζζα κνπ. Έηζη ζθέθηνκαη, έηζη γξάθσ, έηζη κηιώ (πηα). Δηιηθξηλά όκσο 
δελ μέξσ πώο ρσξίο ην θηεξό ηεο ινγνηερλίαο ζα κπνξνύζα λα πξνζέδηδα ηελ ηξπθεξόηεηα πνπ 
έιεηπε. Πίζηεςα όηη ην ελδηαθέξνλ απηώλ ησλ θεηκέλσλ ζα ήηαλ όρη κόλν ην ηη ιέλε αιιά θαη πώο ην ιέλε 
θαη ραίξνκαη πνπ δελ βγήθα ιάζνο. 
Έλα ηειεπηαίν πξάγκα, ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ όηη δελ πξόθεηηαη γηα «εθζηξαηεία», απηό είλαη πνιύ 
κεγάιν θαη πνκπώδεο. Έλαο θνύθνο, ηη άλνημε λα θέξεη. Ούηε θίλεζε είλαη, νύηε ελέξγεηα είλαη, νύηε ην 
μελόθεξην project είλαη, ...ηίπνηα δελ είλαη ίζσο, πέξα από κηα ρεηξνλνκία θίινπ. Σν ζθόξπηζκα ησλ 
θεηκέλσλ ζην Γηαδίθηπν, ε ρέξη κε ρέξη δηαλνκή ηνπο ειεύζεξα θαη απζόξκεηα από άγλσζηνπο ζε κέλα 
αλζξώπνπο πνπ παίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία απηή επεηδή ην ζέινπλ, δελ ηνπο ην δεηάεη θαλείο, είλαη κηα 
εθδήισζε γεληθήο θηιηθόηεηαο. 



Η ίδηα ππήξμαηε ζεκαληηθό ζηέιερνο δηνίθεζεο θαη πήξαηε ηελ απόθαζε λα αθήζεηε απηνύ ηνπ 
είδνπο ηε δσή πίζσ πξνθεηκέλνπ λα αθνζησζείηε ζ' απηά πνπ αγαπάηε: ηελ νηθνγέλεηα θαη ην 
γξάςηκν. Πόζν εύθνιε ή δύζθνιε ήηαλ απηή ε απόθαζε. Καη πόζν εύθνια ή δύζθνια ζα ηελ 
παίξλαηε ζήκεξα; 
Η Γηαθήκηζε θαη ην Marketing είλαη απαηηεηηθά επαγγέικαηα. Γίλεηο θνκκάηηα από ηνλ εαπηό ζνπ, όρη 
κόλν έλα ζθέην 8σξν. Έβιεπα ζηε δνπιεηά ηνύο κεγαιύηεξνπο από κέλα ζε ειηθία θαη ήμεξα πσο ε 
κειινληηθή εηθόλα πνπ είρα γηα ηνλ εαπηό κνπ δελ ηαίξηαδε. Από ηελ άιιε, ππήξραλ θνκκάηηα από ηνλ 
εαπηό κνπ πνπ ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη δηθά κνπ θαη κόλν δηθά κνπ. Παξάδεηγκα, κηα πνπ ην ζέζαηε, ην 
γξάςηκν θαη ε κεηξόηεηα σο δηθαίσκά κνπ. Όπσο θαηαιαβαίλεηε, ε απόθαζε ήηαλ κεγάιε γηαηί 
αλέηξεςε ηα πάληα, γύξηζε ηνύκπα ηε δσή κνπ, αιιά δελ κπνξνύζα λα θάλσ αιιηώο ...άξα δελ ήηαλ 
κεγάιε απόθαζε. Απηό αζθαιώο ην ιέσ ηώξα. Δθείλε ηελ πεξίνδν ην πξνζσπηθό θόζηνο ήηαλ 
ηεξάζηην. 
Η δηθή κνπ Απόδξαζε πέηπρε θαη δελ ζα είρα θαλέλαλ ελδνηαζκό λα μαλαπνδξάζσ ζην κέιινλ αλ 
ρξεηαζηεί. Όκσο λα θξαηάκε ζην κπαιό καο όηη όιεο νη απόπεηξεο δελ είλαη επηηπρείο, δελ ζεκαίλεη όηη 
θάζε θνξά ζα καο βγαίλεη ζε θαιό. Σν όηη θάπνηνο θάπνπ θάπνηε κηα θνξά ην πέηπρε δείρλεη πάλησο όηη 
αμίδεη θαλείο λα ην πξνζπαζήζεη! 

Έρεηε ράζεη ηελ πίζηε ζαο ζηελ Διιάδα; Θα ζπξώρλαηε ηνπο λένπο λα ζπλερίζνπλ ην κέιινλ 
ηνπο εδώ ή πηζηεύεηε όηη ζην εμσηεξηθό ζα ζπλαληήζνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο; 
Δπηηέινπο, κε ξσηάλε θη εκέλα γηα ηελ πίζηε κνπ ζηελ Διιάδα! Δηδηθά ζηε αξρή, όηαλ 
πξσηνθπθινθόξεζε ην «Από δξπ παιηά θη από πέηξα» ηνύο κπέξδεπε ην μεληθό κνπ όλνκα, δηθαίσο 
βέβαηα νη άλζξσπνη, θαη ην εξώηεκα ήηαλ εάλ θαη θαηά πόζν είκαη Διιελίδα! αο επραξηζηώ πνιύ πνπ 
κε ξσηήζαηε θαη ζα ζαο απαληήζσ κε εηιηθξίλεηα θαη ζέξκε σο Διιελίδα ζην πνζνζηό ειιεληθόηεηαο 
πνπ δηθαηνύκαη, όηη ηελ πίζηε κνπ δελ ηελ έρσ ράζεη νύηε πξόθεηηαη λα ηελ ράζσ. Πξνέξρνκαη, μέξεηε, 
από έλαλ θαλαηηθό Φηιέιιελα θαη κηα θαλαηηθή Διιελίδα θαη ηα δεηήκαηα ηεο πίζηεο ηα παίδσ ζηα 
δάρηπια. Μηα δσή, ...αο πνύκε κηζή γηαηί δελ είκαη πηα θαη ηόζν κεγάιε, κνπ δεηείηαη λα αλαιύζσ ηα 
πνζνζηά κνπ: πόζν ηνηο εθαηό Βξεηαλίδα, πόζν ηνηο εθαηό Διιελίδα. Αληηκεησπίδσ ην παξάδνμν ζηελ 
Αγγιία λα ζεσξνύκαη Διιελίδα θαη ζηελ Διιάδα Αγγιίδα, άξα νη πάληεο κνπ ιέλε από κηθξή πσο δελ 
αλήθσ πνπζελά, κηα αιήζεηα πνπ ηζρύεη γηα όπνηνλ ζαλ ηνλ Κνινζζό ηεο Ρόδνπ  έρεη ην έλα πόδη εδώ 
θαη ην άιιν εθεί. Κη απηό αθνξά θαη ηα παηδηά ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ πνπ γελληνύληαη ζήκεξα 
ζηελ Διιάδα, γηα λα ην πηάζνπκε ιηγάθη θη απηό. Άλζξσπνη ζαλ εκέλα πηζηεύνπλ κε ζέξκε. Έρνπλ 
αλάγθε λα πηζηεύνπλ κε ζέξκε! 
ρεηηθά κε ην άιιν ζέκα, ην κέιινλ αλ πξνκελύεηαη θαιύηεξν εδώ ή έμσ, λα ζαο ζπκίζσ όηη 
παξαδνζηαθά ν Έιιελαο αλαδεηνύζε ηελ ηύρε ηνπ εθηόο Διιάδαο. Αο κελ πηάζνπκε νύηε Σξσηθό 
Πόιεκν νύηε Σνπξθνθξαηία θαη Γηαθσηηζκό νύηε όια η' άιια γηαηί ζα μεκεξσζνύκε. Να πάκε ζην κόιηο 
«ρζεο». Όηαλ ν παηέξαο κνπ ππεξεηνύζε σο ππνπξόμελνο ζηελ Καβάια, ζπκάκαη πόζνη λένη 
εξρόληνπζαλ γηα πιεξνθνξίεο, γηα λα ζπνπδάζνπλ έμσ. Γελ πεγαίλαλ όινη γηα ππξεληθνί 
επηζηήκνλεο... Αλαθέξεζηε ζε επθαηξίεο αιιά απηό είλαη πνιύ γεληθό. Μέζα ζηηο επθαηξίεο ζπρλά 
ρώλεηαη ε εύθνιε ιύζε, κηα αδπλακία, αλαβιεηηθόηεηα ελδερνκέλσο, ν θαθόο επαγγεικαηηθόο 
πξνζαλαηνιηζκόο πνπ είλαη γεγνλόο, αθόκε ρώλεηαη ην όλεηξν θάπνησλ γνληώλ λα γίλεη ην παηδί ηνπο 
ζώλεη θαη θαιά επηζηήκνλαο .Δίλαη ηόζν ζύλζεην ην ζέκα! Πηζηεύσ ζηηο επθαηξίεο, δελ πηζηεύσ ζηελ 
γεσγξαθηθή απνκόλσζή ηνπο. Δίηε εληόο είηε εθηόο. Οη επθαηξίεο πνιύ ζπρλά, λα κελ  ην μερλάκε απηό, 
πξνέξρνληαη από εκάο. ηελ πεξίπησζε απηή  ηζρύεη ην «εληόο». Πην πνιύ θαη από ηηο επθαηξίεο, 
πξνζσπηθά πηζηεύσ ζην «εληόο». 

Όηαλ εθδόζεθε «Η Νύρηα πνπ γύξηζε ν Φξόλνο», θαη πνιύ πεξηζζόηεξν όηαλ γξαθόηαλ, απηέο νη 
θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο δελ είραλ πάξεη ηε ζεκεξηλή δηάζηαζε. Τώξα, ζα γξάθαηε θάπνην 
κπζηζηόξεκα πνπ ζα είρε ζαλ θόλην ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα;  
Τπνβόζθαλε. Τπήξραλ αιιά δελ θαηλόληνπζαλ θαξακπάκ όπσο ηώξα. Η «Νύρηα» ιόγσ ηνπ ζέκαηνο 
ηεο αλεξγίαο πνπ έπηαζε, θαηά κία έλλνηα ήηαλ πξσηνπνξηαθό βηβιίν όηαλ θπθινθόξεζε πξηλ έλα 
ρξόλν. ε ιίγν ζα γίλεη ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα.. Δίλαη θαη ηώξα ηζηνξηθό ιόγσ ηνπ Πνληηαθνύ 
Δθηνπηζκνύ, ζε ιίγν ζα γίλεη ηζηνξηθό θαη ιόγσ ηεο αλεξγίαο! 
Σώξα-ηώξα-ηώξα δελ ζα έγξαθα έλα λέν κπζηζηόξεκα κε ζπγγελέο ζέκα.. ην λέν πνπ εηνηκάδσ, ηελ 
ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηελ πηάλσ όρη σο γεγνλόηα, δελ αλαθέξνκαη δειαδή ζηα έλα-δπν-ηξία 
ζπκπηώκαηα ηεο επνρήο καο, αιιά ζαλ αύξα, ζαλ αίζζεζε. Καηαπηάλνκαη κε ηελ επίγεπζε ηεο επνρήο 
καο, απηή ε πηθξάδα πνπ ζνπ κέλεη ζην ζηόκα όηαλ θαηαπίλεηο ηελ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα. 

Η πέλα ελόο ζπγγξαθέα κπνξεί θη έρεη ηζρύ. Έρεηε ζθεθηεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε, όπσο 
θάλαηε κε ην ζέκα ηεο αλεξγίαο, θαη γηα άιια θνηλσληθά θαηλόκελα; 
Απηό πνπ έθαλα γηα ηελ αλεξγία ήηαλ κηα θη έμσ. Δίλαη  έλα έξγν απηόλνκν. Με αξρή θαη ηέινο. Γελ 
ζθέθηνκαη νύηε ληώζσ ηελ «αληαλαθιαζηηθή θίλεζε» απηή ηελ ζηηγκή λα θαηαπηαζηώ κε θάπνην άιιν 
θνηλσληθό θαηλόκελν. Δμάιινπ ην -πώο ην είπακε;- ε θηιηθή ρεηξνλνκία κε ηελ αλεξγία δελ έρεη 
ηειεηώζεη, βξίζθεηαη ζε εμέιημε.  
Γελ απνθιείσ όκσο λα θάλσ ζην κέιινλ θάηη παξόκνηα ηδηόξξπζκν. Με ηελ έλλνηα ηνπ εθηόο 
πεπαηεκέλεο. Γνπιεύσ πνιύ ζπζηεκαηηθά, μέξεηε, πνιύ νξγαλσκέλα, ην λα μεθεύγσ κε θάηη 
δηαθνξεηηθό κνύ δίλεη κηα ειεπζεξία πνπ ηελ ζέισ. 



Με «Τε Νύρηα πνπ γύξηζε ν ρξόλνο» καο απνδείμαηε όηη ε ζθέςε ζαο είλαη πνιύ κπξνζηά. 
Δπηπιένλ αζρνιείζηε ηόζν ελεξγά κε επίθαηξεο επηθπιιίδεο πάλσ ζην ζέκα ηεο αλεξγίαο, ελώ 
ηα δπν πξόζθαηα βηβιία ζαο ραξαθηεξίδνληαη «ηζηνξηθά» κπζηζηνξήκαηα. Με εληππσζηάδεη ε 
άλεζε πνπ θηλείζηε από ην ρζεο ζην ζήκεξα.  
Γελ πξέπεη. Σν ζήκεξα παηάεη ζην ρζεο.. Γελ αληηκεησπίδσ ην παξόλ μεθνκκέλν από ην παξειζόλ ηνπ. 
Λνγηθά έηζη θη αιιηώο ην παξόλ πξέπεη θάπνπ λα παηάεη, αιιηώο είλαη κεηέσξν. Θα κπνξνύζα λα κελ 
θαηαγξάςσ ην παξειζόλ ησλ εξώσλ ηνπ βηβιίνπ, λα ην αθήζσ λα λνείηαη, θη ίζσο ην θάλσ ζην κέιινλ, 
πνηέ κελ πεηο πνηέ. Γηα ηελ ώξα κ' αξέζεη λα παίδσ κε ηελ αιπζίδα δξάζε-αληίδξαζε-δξάζε-αληίδξαζε 
θαη λα βιέπσ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο κνπ λα θηλνύληαη πάλσ ζε απηή ηελ αιπζίδα θαη λα 
εμειίζζνληαη.  
Γελ κε θνβίδεη ην παξειζόλ ζε κηα κπζηζηνξία νύηε ην βαξηέκαη. Αληίζεηα κε γνεηεύεη. Πάξεηε 
παξάδεηγκα ηνλ Πνληηαθό Δθηνπηζκό ζηε «Νύρηα». Γελ είκαη πνληηαθήο θαηαγσγήο, δελ έγξαςα ηελ 
ηζηνξία ηεο γηαγηάο κνπ. Έξημα πνιιή κειέηε γηα ηνλ Πόλην. Η γλώζε δελ είλαη δύζθνιν λα θαηαθηεζεί, 
ην παλδύζθνιν είλαη λα πηάζεηο ηελ αύξα κηαο επνρήο πνπ έρεη πεξάζεη. Γηα λα νζκίδεζαη ζηνλ αέξα ηελ 
επνρή, θάπσο πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη ρεηξνπηαζηή γηα λα ηελ πηάζεηο...Δίλαη δύζθνιν λα ην 
εθθξάζσ κε ιόγηα, έρεη αλαθαιπθζεί ν αόξηζηνο όξνο «αίζζεζε» γηα απηέο ηηο πεξηπηώζεηο.. 
ηνλ Πόλην, ζπγθεθξηκέλα, βξήθα κηα «πεξηνρή γλώζεο» πνπ πξώηα απ' όια κε ελδηέθεξε εκέλα. Γελ 
κπνξνύζα λα θαηαιάβσ ην ιόγν θαη δελ κπνξώ λα ηνλ θαηαιάβσ αθόκε, γηαηί ελώ ππάξρνπλ ηόζα 
ζύγρξνλα κπζηζηνξήκαηα γηα ηελ ρακέλε παηξίδα ηεο Ισλίαο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηνλ Πόλην. Σν 
πήξα παηξησηηθά λα αθεγεζώ ηελ ηζηνξία ηνπο, έλα κηθξνύιη κέξνο αζθαιώο. ...Πξηλ ραξείηε ην βηβιίν 
σο αλαγλώζηεο, λα μέξεηε όηη πξνεγήζεθα, ην ράξεθα εγώ πξηλ σο ζπγγξαθέαο. 

Με αθνξκή ηελ 4ε έθζεζε Παηδηθνύ θη Δθεβηθνύ βηβιίνπ ηνλ πξνεγνύκελν κήλα, πόζν ζεσξείηε 
όηη ην παηδηθό βηβιίν είλαη ηθαλό λα ζπκβάιιεη δηακνξθσηηθά; 
Δπηπρώο θαη δπζηπρώο είλαη ηθαλόηαην. Δπηπρώο γηα ηνπο πξνθαλείο ιόγνπο πνπ ίζρπαλ θαη ζηελ επνρή 
πνπ ήκαζηαλ εκείο παηδηά. πλ ηνλ εμαηξεηηθήο ζπνπδαηόηεηαο πξόζζεην ιόγν όηη, ζηελ επνρή ησλ 
ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, θξαηάλε κειινληηθνύο ελήιηθεο αλαγλώζηεο ζην βηβιίν, ηνπο εμνηθεηώλνπλ κε 
ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο θαη ηνπο  καζαίλνπλ λα αλαδεηνύλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ παίξλεη ν 
αλαγλώζηεο θάζε ειηθίαο, από 8 έσο 88 εηώλ όπσο γξάθαλε ηα θόκηθο, δηαβάδνληαο έλα βηβιίν πνπ ηνπ 
αξέζεη.  
Όια ηα «δπζηπρώο» πνπ κνπ έξρνληαη ζην κπαιό είλαη κακαδίζηηθα ιόγηα. Όηη ππάξρνπλ παηδηθά-
εθεβηθά «ηζηκπεκέλα» ζηε βία, επίζεο βηβιία πνπ θάλνπλ ηα θνξηηζάθηα κηθξέο Λνιίηεο ρηίδνληαο 
γπλαηθεία ζηεξεόηππα πνπ δελ είλαη ηνπ γνύζηνπ κνπ, ηέηνηα. Μελ κνπ δίλεηε ζεκαζία. 

Σήκεξα, αιιάδεη ε κνξθή ηνπ βηβιίνπ θαη ε κνξθή ηεο δηήγεζεο. Δίλαη θάηη πνπ ζαο αγρώλεη; 
Δίλαη θάηη πνπ ην δέρεζηε θαη πηζηεύεηε όηη ην βηβιίν κε ηε κνξθή πνπ ην μέξνπκε όινη δε ζα 
εθιείςεη; 
Να μεθηλήζσ κε ηελ κνξθή ηνπ βηβιίνπ θαη λα ζαο πσ γηαηί δελ κε αγρώλεη: Δκέλα ε δνπιεηά κνπ ζεσξώ 
όηη είλαη ην ζηήζηκν ηεο κπζνπιαζίαο, ην «θνπθιόζπηηό» κνπ όπσο ην ιέσ, θαη ην γξάςηκν, δειαδή ην 
πέξαζκα κε εξγαιείν ηελ γξαθή απηνύ πνπ έρσ ζην κπαιό κνπ ζε ζαο. Από κέλα ...πξνο ηα έμσ. Ση 
κνξθή ζα έρεη ην βηβιίν, αλ ν αλαγλώζηεο θξαηάεη ράξηηλν ή ειεθηξνληθό, δελ κε απαζρνιεί. Δίλαη δηθό 
ηνπ ζέκα, ζεσξώ. Ση ηνλ δηεπθνιύλεη. Γελ επεξεάδεη ην δηθό κνπ έξγν. Πνπ είλαη ζηάδηα πξηλ. Η 
ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ ηνπ βηβιίνπ, πνηα κνξθή ζα επηθξαηήζεη θαη ζε ηη βαζκό, κνύ ζπκίδεη ηελ ...πεξί 
παηξίδαο κνπ, ηη πνζνζηό Διιελίδα, ηη πνζνζηό Αγγιίδα. Δάλ πξόθεηηαη ην βηβιίν κε ηε κνξθή πνπ ην 
μέξνπκε λα εθιείςεη, ζα είλαη επεηδή ζα έρεη αληηθαηαζηαζεί από θάηη άιιν επθνιόηεξν, ειθπζηηθόηεξν, 
νηθνλνκηθόηεξν. Οπόηε γηαηί λα αλεζπρώ; 
Σν ζέκα ηεο κνξθήο ηεο δηήγεζεο είλαη πην πνιύπινθν. Πάιη έρσ θαηαθέξεη λα κελ κε απαζρνιεί. 
πλεηδεηά έρσ θιείζεη ηελ πόξηα γηαηί ζηηο ζπδεηήζεηο απηέο δελ έρσ βξεη ελδηαθέξνλ. Δάλ θάηη είλαη λα 
εμειηρζεί σο ύθνο, δελ ζα βγεη σο απόξξνηα ζπιινγηθήο ζπδήηεζεο κεηαμύ θαθέ θαη ηζηγάξνπ αιιά 
επεηδή έλα θσηεηλό κπαιό, άληε δύν θαη ηξεηο αλ πξνθύςεη «ζρνιή», νδεγήζεη ηελ δνπιεηά ηνπ ζην θσο 
πνπ έρεη ζην κπαιό ηνπ. Γελ πηζηεύσ όηη ε ινγνηερλία πξνρσξάεη κε ζρέδηα επί ράξηνπ αιιά κε έξγα 
επί ράξηνπ. Σν έξγν ην θάλνπκε ν θαζέλαο κόλνο ηνπ, δελ γξάθνπκε παξέα. Ο θαζέλαο ζπλεπξίζθεηαη 
κε ηνλ εαπηό ηνπ. πρλά ράλνπκε πνιύηηκν ρξόλν νη ζπγγξαθείο κε ζπδεηήζεηο πεξί όρζεο. Η όρζε ε 
ζνβαξή - ε όρζε ε κε ζνβαξή. Δπίζεο θαη γηα ην ρξώκα. Λίγν ξνδ, πνιύ ξνδ.  
Σα έρσ απινπνηήζεη ηα πξάγκαηα. Γνπιεύσ ζην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο κνπ κε ην ιάπηνπ κνπ. Γύξσ κνπ 
έρσ ηα κηθξναληηθείκελα πνπ κε θάλνπλ ραξνύκελε, ζηα πόδηα κνπ ηνλ ζθύιν κνπ  θαη έλα θαγεηό ίζσο 
ζηνλ θνύξλν. Κιείλσ πόξηεο, παξάζπξα, ηειέθσλα θαη είκαη κόλε κνπ κε ηνπο ήξσεο ηνπ βηβιίνπ κνπ. 
Απηνί θη εγώ, εγώ θη απηνί. Γελ αθνύγεηαη θαιά; 

Έρεηε θάηη θαηλνύξην πνπ δνπιεύεηε απηόλ ηνλ θαηξό; 
Ναη! 

Θα ζέιαηε λα θιείζεηε κε κία ελζαξξπληηθή, ίζσο, θξάζε απηή ηε ζπλέληεπμε γηα όινπο όζνη 
παξαθνινπζνύλ ηα θείκελά ζαο θαη παίξλνπλ δπλάκεηο απ' απηά; 
Θα πξνηηκνύζα λα θιείζσ επραξηζηώληαο ηνπο. ηα θείκελά κνπ γηα ηελ αλεξγία ζα έρνπλ βξεη πνιιέο 



ελζαξξπληηθέο θξάζεηο θαη πξώηα θαη θύξηα όηη δελ είλαη κόλνη ηνπο ζε απηόλ ηνλ θόζκν. Οπόηε δελ 
ρξεηάδνληαη θη άιιε. Μέλεη, εδώ, λα ηνπο πσ επραξηζηώ. 

Δπραξηζηώ πνιύ θαη εζάο... 

.ζ. Η Ννέι Μπάμεξ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα από Βξεηαλό παηέξα θαη Διιελίδα κεηέξα. Σα παηδηθά ηεο 
ρξόληα ηα έδεζε ζηελ Καβάια. πνύδαζε ζηελ Διιάδα (Διιεληθή Φηινινγία ζην Παλεπηζηήκην 
Ισαλλίλσλ) θαη ζηελ Αγγιία (κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Αξραηνινγία). Δξγάζηεθε ζηε δηαθήκηζε θαη, 
κεηά, σο ππεύζπλε επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  
Αξζξνγξαθεί ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Γηα ρόκπη γξάθεη παηδηθέο ηζηνξίεο γηα ηελ θόξε ηεο. Έρεη 
εθδώζεη κία ζπιινγή δηεγεκάησλ κε ηίηιν «Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό ζήκεξα». Από ηηο Δθδόζεηο 
Φπρνγηόο θπθινθνξνύλ ηα βηβιία ηεο «από δξύ παιηά θη από πέηξα» θαη «ηε λύρηα πνπ γύξηζε ν 
ρξόλνο». 

 


