
Σπλέληεπμε: Διέλε Γαθλίδε 

Η ζπγγξαθέαο Διελε Γαθλίδε κίιεζε ζην 
Arts and the City. Γελ ζαο θξύβσ πσο είλαη ε 
αγαπεκέλε κνπ, θαη είκαη από θείλεο πνπ 
πάλε ζην βηβιηνπσιείν θαη ςάρλνπλ ην λέν 
βηβιίν ιίγεο κέξεο πξηλ θπθινθνξήζεη. Έρεη 
θπθινθνξήζεη 4 κπζηζηνξήκαηα από ηηο 
εθδόζεηο Χπρνγηόο, θαη ζπλερίδεη… 

Τν πξώην ηεο βηβιίν «Η Δμνιόζξεπζε ηεο 
Μπάξκπη» ηελ ζύζηεζε ζην ειιεληθό 
αλαγλσζηηθό θνηλό, αιιά θαη ζην γεξκαληθό, 
θαζώο ην βηβιίν ηεο έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηα 
γεξκαληθά. Σεηξά είρε ην «Μηθξέο Απηζηίεο 
Μεγάιεο Τηκσξίεο» θαη ην «Σπλάληεζε κε ζηηο 

Γώδεθα». Φέηνο θπθινθόξεζε ην λέν ηεο έξγν «Δκκνλέο θαη Λεγκέλεο 
Αγάπεο». Κνηλό ηνπο ραξαθηεξηζηηθό ην ρηνύκνξ θαη ε εύθνιε ηαύηηζε ηνπ 
θνηλνύ κε ηνλ ή ηελ εξσίδα. Φαξαθηήξεο πξνζηηνί, πνπ βιέπνπκε δίπια καο, 
μεδηπιώλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη πνηέ δε ράλνπλ ηνλ απηνζαξθαζκό 
θαη ην ρηνύκνξ ηνπο. 

Η ζπγγξαθέαο καο κίιεζε γηα ηνπο ήξσεο ηεο, ηελ έκπλεπζε ηεο αιιά θαη γηα 
ην αλ εηνηκάδεη λέν βηβιίν. 

  

Από ηα ηέζζερα βηβιία ποσ έτεηε γράυεη ηο «Μηθρές Απηζηίες Μεγάιες 
Τηκφρίες» αθορά έλαλ άλδρα. Πόζο εύθοιο ήηαλ λα προζπαζήζεηε λα 
κπείηε ζηελ αληρηθή υστοιογία, θαη κάιηζηα ελός ηέηοηοσ ηύποσ άλδρα. 

ΔΓ: Η απηζηία αθζνλεί θαη ζηα δύν θύια ρσξίο κεγάιεο δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν 
πνπ απηή εθθξάδεηαη. Σηελ πεξίπησζε ηνπ βηβιίνπ κνπ έηπρε λα είλαη άλδξαο. 
Όινη έρνπκε αθνύζεη δεθάδεο ηζηνξίεο απηζηίαο θαη νη πην άηπρνη ηελ έρνπκε 
βηώζεη θηόιαο. Όπσο απνδείρζεθε δελ είλαη δύζθνιν λα γξάςεηο γη’ απηήλ. Τν 
δύζθνιν είλαη λα ηελ δεηο. 

Τα περηζζόηερα βηβιία ζας έτοσλ happy end. Πόζο εύθοιο πηζηεύεηε 
είλαη λα επηηεστζεί θάηη ηέηοηο θαη ζηελ δφή; 

ΔΓ: Αλ κε ηνλ όξν happy end ελλννύκε απηό ην καγηθό ξαβδάθη πνπ ηα θάλεη 
όια λα δνπιεύνπλ ξνιόη ηόηε θάζε άιιν παξά happy end έρνπλ ηα βηβιία κνπ. 
Ο ήξσαο κνπ δελ θαηαιήγεη πάληα κε όια όζα νλεηξεύηεθε. Καηαιήγεη όκσο 
λα καζαίλεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα θεξδίδεη από ηα ιάζε ηνπ. Απηή είλαη ε δηθή 
κνπ εξκελεία γηα ην happy end πνπ είλαη θαη πιεζηέζηεξε κε απηό πνπ 
ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Πνιιέο επρέο ή ζρέδηα  καο κέλνπλ 
αλεθπιήξσηα. Σεκαζία έρεη όηη ηα θπλεγήζακε. Όια κπνξνύλ λα γίλνπλ 



θαιύηεξα αξθεί λα αμηνπνηήζνπκε ηα νθέιε θαη ηα δώξα πνπ καο ράξηζε ην 
θπλήγη ησλ νλείξσλ καο. Αηζηνδνμία ιέγεηαη θαη ηελ πξνηείλσ αλεπηθύιαθηα. 

Οη ήρφες ζας ηαιαηπφρούληαη αρθεηά ζσλαηζζεκαηηθά. Πηζηεύεηε όηη 
ασηό θάλεη ηο ζσλαίζζεκα πηο έληολο θαη ελδετοκέλφς δσλακώλεη ηολ 
έρφηα θαη ηελ επηζσκία; 

ΔΓ: Κακηά θνξά ηνπο ιππάκαη αθόκε θαη εγώ! Οθείισ όκσο λα απνδώζσ 
ξεαιηζηηθά ηελ ηζηνξία κνπ. Έξσηαο ρσξίο ηαιαηπσξία είλαη Φξηζηνύγελλα 
ρσξίο ζηνιηζκέλν δεληξάθη. Κάηη ιείπεη. Μία καηηά ζηνπο κεγάινπο έξσηεο ηεο 
ηζηνξίαο ζε πείζεη όηη ηίπνηα δελ θαηαθηήζεθε πεξπαηώληαο  ζε δξόκνπο 
ζηξσκέλνπο κε ξνδνπέηαια. Γεληθεύνληαο ην, όιε ε δσή είλαη έλαο 
θαζεκεξηλόο αγώλαο γηα λα θαηαθηήζνπκε πξάγκαηα. Δδώ βξίζθεηαη όιε ε 
καγεία. Σηελ πξνζπάζεηα. Γώζε κνπ θάηη έηνηκν θαη ζα ην βαξεζώ πξνηνύ 
θαλ ην ρξεζηκνπνηήζσ. Βάιε κνπ δύζθνια θαη ζα θαηαβάισ ην δηπιάζην 
πείζκα. Η αλζξώπηλε θύζε. 

Όια ζας ηα βηβιία δηαθρίλοληαη από έλα ιεπηό θαη εθιεθηό τηούκορ. 
Αιήζεηα, ηη ρόιο παίδεη ασηό ζηε δφή ζας; 

ΔΓ: Τν λα ηα παίξλεηο ηε δσή ή ηνλ εαπηό ζνπ πνιύ ζηα ζνβαξά κνηάδεη 
κάιινλ κε ηηκσξία ζηα κάηηα κνπ. Γελ ππάξρεη πην βαξεηό είδνο αλζξώπνπ 
απ’ απηό πνπ δελ απηνζαξθάδεηαη. Κάλσ ηα πάληα γηα λα κελ ηνπ κνηάζσ. 
Πξέπεη λα κάζνπκε λα γειάκε κε ηνπο εαπηνύο καο, δελ είλαη θαθό, αληηζέησο. 

Εργάδεζηε φς δηθεγόρος. Τη ήηαλ ασηό ποσ ζας ώζεζε λα αρτίζεηε λα 
γράθεηε; 

ΔΓ: Ήηαλ ε αλάγθε λα παξακείλσ θαιά ζηα κπαιά κνπ. Ο άλζξσπνο 
ρξεηάδεηαη κία δηέμνδν πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα εθθξάδεηαη, λα δηαζθεδάδεη, λα 
εθηνλώλεηαη θαη παξάιιεια λα απηνςπραλαιύεηαη. Δίλαη ν ηξόπνο πνπ βξήθα 
γηα λα δηαηεξώ ηελ ηζνξξνπία κνπ. 

6.Από πού αληιείηε ηελ έκπλεσζε γηα ηοσς ταραθηήρες ζας θαη ηελ 
ηζηορία ηοσς; 

ΔΓ: Δίλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ εκπεηξηώλ κνπ, πξαγκάησλ πνπ έρσ αθνύζεη 
θαη ηεο θαληαζίαο κνπ. Υπεξέρεη όκσο ε θαληαζία κνπ. Πάληα είρα 
πεξίζζεπκα απ’ απηήλ. Πνιιέο θνξέο αλαξσηηέκαη ηη ζα έθαλα καδί ηεο αλ δελ 
ηελ εθηόλσλα γξάθνληαο. 

Το ηειεσηαίο ζας βηβιίο «Εκκολές θαη Λεγκέλες Αγάπες» θσθιοθόρεζε 
πρηλ ιίγο θαηρό. Ωζηόζο έτεηε αρτίζεη λα ζθέθηεζηε ή λα δοσιεύεηε 
ελδετοκέλφς ηο επόκελο; 

ΔΓ: Έρσ κία λέα εξσίδα ζηα ζθαξηά. Ξέξσ ήδε ηα πάληα γη’ απηήλ. Η ηζηνξία 
ηεο όκσο γξάθεηαη αθόκα. Θα πεξάζεη κεγάιεο ηαιαηπσξίεο θη απηή. Τν 
ληώζσ. 

  



Μίιεζε ζηε Ταηηάλα Τδηληώιε 

 
To λέν ηεο βηβιίν θπθινθόξεζε πξηλ ιίγνπο κήλεο απν ηηο εθδόζεηο Χπρνγηόο 

 

 


