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1) Γεια ςασ κυρύα Καύτη και ςασ ευχαριςτώ πολύ για το χρόνο ςασ και για αυτό 

τη μεγϊλη ευκαιρύα που μασ δώςατε ώςτε ςυνομιλόςουμε μαζύ ςασ....Αρχικϊ θα 

όθελα λύγα λόγια για τη ζωό ςασ.... 

Το επύςημο βιογραφικό μου αποτελεύται από μύα πρόταςη: «Η Καύτη Οικονόμου 

γεννόθηκε ςτην Αθόνα, όπου ζει και εργϊζεται μϋχρι ςόμερα». Εύναι μια ςυνειδητό 

επιλογό. Προτιμώ το ενδιαφϋρον να εςτιϊζεται ςτη δουλειϊ μου και όχι ς’ εμϋνα... 

  

2)Εύδαμε πρόςφατα, να εκδύδεται το καινούριο ςασ κομψοτϋχνημα, ενοω το 

βιβλύο ςασ " Σο φθινόπωρο τησ Μϊγιςςασ " το οπούο όταν πραγματικϊ πολύ 

πρωτότυπο και πρωτοποριακό, τι ςασ ώθηςε να το γρϊψετε? Πωσ και επιλϋξατε 

να γρϊψετε πϊνω ςε μια θεματολογύα η οπούα εύναι ϊκρωσ ευαύςθητη και 

εύκολα παρεξηγόςιμη; 



 Η ϋμπνευςη γι’ αυτό το βιβλύο όταν μια ολοζώντανη εικόνα που όρθε ςτο μυαλό μου 

μια νύχτα: Ένα δϊςοσ με τα εκρηκτικϊ χρυςοκόκκινα χρώματα του φθινοπώρου, ϋνα 

ποτϊμι, η μυρουδιϊ του βρεγμϋνου από τη βροχό χώματοσ και του καπνού από τισ 

καμινϊδεσ ενόσ χωριού. Όλα αυτϊ φορτιςμϋνα με ϋνα ϋντονο ςυναύςθημα υπαρξιακόσ 

ςύγκρουςησ. Προςπαθώντασ να ανιχνεύςω αυτό το ςυναύςθημα, ανακϊλυψα την 

ηρωύδα μου. Η ςύγκρουςη μϋςα τησ προερχόταν από το γεγονόσ ότι δεν αποδεχόταν το 

διαιςθητικό εαυτό τησ. Ήταν τόςο δυνατό η εικόνα που ςασ περιγρϊφω και τόςο 

ϋντονη η ανϊγκη μου να γρϊψω αυτό το βιβλύο ώςτε δεν εύχα ϊλλη επιλογό. Έπρεπε να 

το γρϊψω ανεξαρτότωσ θϋματοσ. 

  

3)Έχετε ζόςει ανεξόγητεσ εμπειρύεσ; 

 Δε θα το ϋλεγα. 

  

4)Για πεύτε μου τώρα ποιοσ υπόρξε το πρότυπο που ςασ ενϋπνευςε ώςτε να 

γρϊψετε αυτό το βιβλύο? 

 Για να γρϊψω αυτό το βιβλύο ϋκανα ϋρευνα και ςυνομύληςα με ϊτομα που ϋχουν 

αναπτυγμϋνη την ϋκτη αύςθηςη. Πολύ με βοόθηςαν οι ςυζητόςεισ μου με μια τϋτοια 

κοπϋλα ώςτε να καταλϊβω την ψυχολογύα αυτών των ανθρώπων και πώσ 

διαχειρύζονται το χϊριςμϊ τουσ. 

  

5) Μϊλιςτα εύναι βαςιςμϋνο από τι αναφϋρεται οπιςθόφυλλο του βιβλύο από 

αληθινό ιςτορύα...Πωσ μϊθατε για αυτόν και πωσ αντιδρϊςατε; ασ φϊνηκε ςτην 

αρχό ςαν κϊτι που το ϋβγαλε από το μυαλό τησ ό πειςτόκατε από την αρχό; 

 Το βιβλύο δεν αναφϋρεται ςε αληθινό ιςτορύα, εύναι δημιούργημα τησ φανταςύασ μου. 

Ωςτόςο, περιϋχει οριςμϋνα αληθινϊ περιςτατικϊ ςχετικϊ με την ϋκτη αύςθηςη, τα οπούα 

μου τα εμπιςτεύτηκε η κοπϋλα που ανϋφερα προηγουμϋνωσ και μου επϋτρεψε να τα 

ςυμπεριλϊβω ςτο βιβλύο μου. 

  



6)Πιςτεύετε γενικϊ ςτα ανεξόγητα φαινόμενα; 

 Κατϊ τη γνώμη μου τα περιςςότερα φαινόμενα ϋχουν μια εξόγηςη, την οπούα δεν ϋχει 

ανακαλύψει ακόμη η επιςτόμη. Το ύδιο ιςχύει και για τον ανθρώπινο εγκϋφαλο. Οι 

τερϊςτιεσ δυνατότητϋσ του εύναι ανεξερεύνητεσ ακόμη. Πιςτεύω ότι αυτϊ που 

θεωρούμε ςόμερα ανεξόγητα ό μεταφυςικϊ εύναι οι επιςτημονικϋσ ανακαλύψεισ του 

αύριο. 

  

7) κϋφτεςτε ςτο μϋλλον να γρϊψετε παρόμοιο βιβλύο; 

 Δεν το γνωρύζω. Η ϋμπνευςη, τουλϊχιςτον για μϋνα, εύναι κϊτι αυθόρμητο που δεν 

ελϋγχω. 

  

8)Σι θα θϋλατε να προςφϋρει το βιβλύο ςασ ςτον αναγνώςτη; Πωσ περιμϋνετε να 

το χαρακτηρύςουν; 

 Θα όθελα το βιβλύο μου να προβληματύςει τον αναγνώςτη πϊνω ςε κϊποια θϋματα 

όπωσ ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και το να αποδεχόμαςτε και να αγαπϊμε τον εαυτό μασ 

ϋτςι όπωσ εύναι, παρϊ τισ τυχόν ιδιαιτερότητϋσ μασ. 

  

9)Ποια η γνώμη ςασ για το ανεξόγητο ςτην Ελλϊδα; 

 Νομύζω ότι ειδικϊ τα τελευταύα χρόνια υπϊρχει αρκετό κινητικότητα ςτην Ελλϊδα 

ςχετικϊ με το ανεξόγητο. Βλϋπω πολλϋσ ενδιαφϋρουςεσ ιςτοςελύδεσ ςαν τη δικό ςασ, 

καθώσ και περιοδικϊ και βιβλύα. 

  

10) ε ποιεσ κατηγορύεσ πιςτεύετε χωρύζεται ο κόςμοσ; Και ςυμπεριλϊβατε αυτό 

ωσ χαρακτηριςτικό ςτοιχεύο του βιβλύου ςασ μιασ και ϋχει ςτοιχεύα 

πραγματικότητασ ό δεν χρηςιμοποιόςατε χαρακτηριςτικϋσ ςυμπεριφορϋσ 

ανθρώπων; 

 Γενικϊ πιςτεύω ότι όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν διαύςθηςη, όπωσ ϋχει ερμηνευτεύ και 



επιςτημονικϊ, αλλϊ ςε κϊποιουσ εύναι ιδιαύτερα οξυμϋνη. Τότε μιλϊμε για ϋκτη αύςθηςη. 

Τα περιςτατικϊ που περιγρϊφω ςτο βιβλύο μου ςυμβαύνουν λύγο πολύ και ςτην 

πραγματικότητα. Σε κϊθε περύπτωςη πϊντωσ, προςπϊθηςα ν’ αφόςω ανοιχτό και την 

πόρτα τησ επιςτημονικόσ εξόγηςησ. Το πώσ θα το ειςπρϊξει ο αναγνώςτησ εξαρτϊται 

από τον τρόπο που θα επιλϋξει να διαβϊςει το βιβλύο. 

  

11) Σϋλοσ θα θϋλατε να πεύτε κϊτι ςτουσ αναγνώςτεσ που ςασ ςτηρύζουν και θα 

ςασ ςτηρύζουν για πϊντα;Και ςε ποιόν θϋλετε να αφιερώςετε το βιβλύο ςασ; 

 Στουσ αναγνώςτεσ μου θϋλω να πω κϊτι που δε θα κουραςτώ να επαναλαμβϊνω: Κϊθε 

βιβλύο εύναι ϋνασ δρόμοσ που ανούγει ο ςυγγραφϋασ και τον βαδύζει μαζύ με τον 

αναγνώςτη, ϋτςι ώςτε να μοιραςτούν τισ ύδιεσ εικόνεσ, παραςτϊςεισ, ςκϋψεισ και 

ςυναιςθόματα, με λύγα λόγια να ζόςουν μια κοινό εμπειρύα. Γι’ αυτό, αν γρϊψει κϊποιοσ 

ϋνα βιβλύο και το διαβϊςει κϊποιοσ ϊλλοσ, αυτού οι δύο ϊνθρωποι δϋνονται με κϊτι το 

ξεχωριςτό. Κατόπιν αυτού, θα όθελα να αφιερώςω το βιβλύο μου ςε όλουσ τουσ 

αναγνώςτεσ μου. 

  

Ευχαριςτώ λοιπόν για το χρόνο ςασ, και ςασ εύχομαι ακόμα μεγαλύτερεσ 

εμπειρύεσ αλλϊ αυτό εύναι αναπόφευκτο μετϊ από τϋτοιο αριςτούργημα.... 
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