
«Δεν υπάρχει συνταγή για ένα αξιόλογο βιβλίο» 

 

Η μεταφράστρια του Χάρι Πότερ στην Ελλάδα μιλάει στο CRETALIVE 

Συνέντευξη στη Μαρία Ζαβιανέλη 

«Δεν υπάρχει συνταγή για ένα αξιόλογο βιβλίο. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν ορισμένα 
στοιχεία που μπορούν να καταχωρηθούν στα συν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζω τη συγκίνηση 
και το ενδιαφέρον που προκαλεί ένα βιβλίο στον αναγνώστη, την καλλιέπεια, τον 
προβληματισμό, τα ανθρωποκεντρικά μηνύματα» λέει στο CRETALIVE η Καίτη 
Οικονόμου που άρχισε το ταξίδι της στην ελληνική λογοτεχνία του 2005. 

 Η ΚΑΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα ως 
μεταφράστρια δεκάδων βιβλίων για ενηλίκους και παιδιά, μεταξύ των οποίων και της 
παγκοσμίως αγαπημένης σειράς με τις περιπέτειες του Χάρι Πότερ. Έχει συγγράψει άλλα 
εφτά μυθιστορήματα. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν με μεγάλη επιτυχία τα 
μυθιστορήματά της ΛΕΥΚΗ ΟΡΧΙΔΕΑ, ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ και ΕΡΩΤΑΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ. 

Η συνέντευξη 

- Πότε άρχισε το ταξίδι σας στη λογοτεχνία; 

Ξεκίνησε το 2005, όταν εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο, «Ο κήπος με τις μουριές». Το 
κοινό το υποδέχτηκε με μεγάλη αγάπη κι αυτό με ενθάρρυνε να συνεχίσω. 

- Πόσο σας βοήθησε η εργασία σας στη μετάφραση; 

Η μετάφραση είναι μια μοναδική εμπειρία που αποτελεί από μόνη της ένα πανεπιστήμιο. 
Αργότερα, έγινε για μένα και ο προθάλαμος που με οδήγησε στη συγγραφή. 

- Μοιραστείτε μαζί μας κάποιες σκέψεις σας για τον «Χάρι Πότερ», τη μετάφρασή 
του αλλά και την άποψή σας για την τόση επιτυχία του. 



Υπάρχει η αντίληψη ότι το παιδικό βιβλίο αποτελεί εύκολο είδος τόσο για τη συγγραφή 
όσο και για τη μετάφραση. Πρόκειται για μεγάλο λάθος. Η μετάφραση ενός παιδικού ή 
νεανικού βιβλίου είναι πολύ απαιτητική εργασία. 

Ομολογώ ότι η επιτυχία του Χάρυ Πότερ στο εξωτερικό υπήρξε για μένα μία επιπλέον 
πρόκληση ώστε να κάνω μια μετάφραση αντάξια του βιβλίου. Ευτυχώς, πήρα πολύ 
καλές κριτικές. 

Θεωρώ ότι ο «Χάρι Πότερ» συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν ένα 
παραμύθι για μικρούς και μεγάλους ελκυστικό: Μαγεία, απρόοπτα, αγωνία και, κυρίως, 
την αέναη πάλη μεταξύ Καλού και Κακού με ένα μήνυμα αισιοδοξίας στο τέλος. 

- Τελικά, είναι η γραφή τρόπος ζωής που καταφέρατε να κάνετε επάγγελμα; 

Για μένα, η συγγραφή δεν είναι ούτε τρόπος ζωής ούτε επάγγελμα. Είναι τρόπος 
έκφρασης. Αν για κάποιους συγγραφείς αποτελεί και μέσον βιοπορισμού, τόσο το 
καλύτερο. 

- Ποια στοιχεία πρέπει να διαθέτει ένα βιβλίο για να έχει αξία; 

Δεν υπάρχει συνταγή για ένα αξιόλογο βιβλίο. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν ορισμένα 
στοιχεία που μπορούν να καταχωρηθούν στα συν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζω τη συγκίνηση 
και το ενδιαφέρον που προκαλεί ένα βιβλίο στον αναγνώστη, την καλλιέπεια, τον 
προβληματισμό, τα ανθρωποκεντρικά μηνύματα κλπ. 

- Πέστε μας δυο λόγια για την τριλογία που άρχισε με την «Λευκή ορχιδέα». 

Η «Λευκή ορχιδέα» σηματοδοτεί και μία ευτυχή σύμπτωση: την έναρξη της συνεργασίας 
μου με τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η ιστορία συνεχίστηκε με το «Έρωτας πόλεμος» και θα 
ολοκληρωθεί με το βιβλίο που ετοιμάζω τώρα. Ελπίζω να αγαπηθεί κι αυτό όπως τα 
προηγούμενα. 

-. Πώς επιλέγετε εσείς τα βιβλία που διαβάζετε; 

Αγαπώ από μικρή το διάβασμα και τα ενδιαφέροντά μου ποικίλουν. Επανέρχομαι συχνά 
στους κλασικούς, αρχαίους και νεώτερους. Μου αρέσουν επίσης οι σύγχρονοι μεγάλοι 
συγγραφείς αλλά και τα αστυνομικά ή άλλα αναγνώσματα. Σε γενικές γραμμές, αντιπαθώ 
τις ετικέτες και κριτήριό μου είναι το κατά πόσον ένα βιβλίο είναι καλό στο είδος του. 

- Αγαπημένοι σας συγγραφείς και γιατί; 

Ο κατάλογος είναι μακρύς. Κινδυνεύω να ξεχάσω κάποιους και να φανώ άδικη. Τον 
τελευταίο καιρό πάντως, ξαναδιαβάζω τους Έλληνες συγγραφείς του '30. Τερζάκη, 
Καραγάτση κλπ. 

Το κοινό στοιχείο όλων των αγαπημένων μου συγγραφέων είναι ο ουμανισμός σε όλες 
του τις μορφές. 

-. Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο; 

Ναι. Όπως σας είπα όμως, πρώτα όμως θα ολοκληρώσω την τριλογία. 

 


