
q  Τι σημαίνει για σας η συγγραφή 
και από πότε οι σκέψεις, οι ιδέες και 
τα συναισθήματά σας πήραν τον δρό-
μο τους προς το χαρτί, κυρία Πανταζή;

Η συγγραφή είναι ένας τρόπος έκφρα-
σης. Προέκυψε όμως μάλλον καθυστερημέ-
να, αφού άρχισα να γράφω πριν από δέκα 
χρόνια. Μπορεί να σας φανεί περίεργο, 
αλλά δεν ονειρεύτηκα ποτέ ότι θα γινό-
μουν μια μέρα συγγραφέας. Είχα βέβαια 
διάφορες «φλασιές», ιδέες και σκέψεις, που 
άφηνα και περνούσαν αναξιοποίητες. Μέ-
χρι που, μια μέρα, αποφάσισα να τις κάνω 
βιβλία.

q  Το τελευταίο σας βιβλίο που κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» 
κι έχει τίτλο «Το άγγιγμα της αμαρτί-
ας», αγκαλιάστηκε από τους αναγνώ-
στες κι έγινε best seller. Αυτό ήταν 
κάτι που περιμένατε ή ξεπέρασε τις 
προσδοκίες σας;

Επειδή και τα προηγούμενα βιβλία μου 
είχαν μεγάλη ανταπόκριση από το αναγνω-
στικό κοινό, θα έλεγα ότι ήμουν αισιόδοξη.

q  Αυτό που σας απασχόλησε περισ-
σότερο σ’ αυτό το βιβλίο ήταν να φέ-
ρετε τους ήρωές σας αντιμέτωπους με 
την «καταιγίδα» της ζωής τους και να 
καταγράψετε τις αντιδράσεις τους κατά 
τη διάρκειά της;

Λίγο πολύ σε όλα μου τα βιβλία οι ήρωες 
έρχονται αναγκαστικά αντιμέτωποι με τις 
καταιγίδες της ζωής, ενώ οι αντιδράσεις 
τους και η διαχείριση των προβλημάτων 
τους αποτελούν στοιχεία του κάθε χαρα-
κτήρα και μέρος τής πλοκής.

q  Κυρία Πανταζή, τι θέλατε να προ-
σφέρετε στους αναγνώστες σας με την 
ιστορία αυτή αλλά και τους ήρωές της;

Αυτό που με απασχολεί περισσότερο σε 
όλα τα βιβλία μου είναι να αφηγηθώ όσο 
γίνεται πιο όμορφα μια ιστορία με αρχή, 
μέση και τέλος, να κερδίσω το ενδιαφέρον 
του αναγνώστη, να του μεταδώσω συγκί-
νηση και να τον ξαφνιάσω με πολλές ανα-
τροπές. Αν παράλληλα περάσουν υπογείως 
και μερικά μηνύματα, τόσο το καλύτερο. 
Δεν ξεκινάω όμως από εκεί. Γενικά, κυρία 
Δούλη, δεν μου αρέσει ο διδακτισμός.

q  Πιστεύετε γενικά ότι στα δύσκο-

λα φαίνεται ο αληθινός εαυτός μας, οι 
δυνάμεις μας και μέχρι πού μπορούμε 
να φτάσουμε;

Είναι γεγονός ότι οι μεγάλες δυσκολίες 
μπορούν να μας κάνουν πολύ εφευρετικούς 
και να μας αποκαλύψουν δυνατότητες και 
ικανότητες που αγνοούσαμε ότι διαθέτου-
με. Από την άποψη αυτή λοιπόν, μας βο-
ηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα όχι μόνο 
τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους.

q  Πώς αντιμετωπίζετε την αμαρτία 
στο βιβλίο σας;

Στο συγκεκριμένο βιβλίο η λέξη αμαρτία 
δεν έχει τη στενή θρησκευτική έννοια, γι’ 
αυτό και ο εμπλεκόμενος ήρωας είναι ένα 
πρόσωπο μάλλον τραγικό παρά αμαρτωλό.

q  Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι επιλέ-
γουν τη ζωή τους;

Τη ζωή μας την επιλέγουμε και την ορί-
ζουμε μέχρις ενός σημείου. Από και πέρα, 
όλα εξαρτώνται από το πού, πότε και σε τι 
περιβάλλον γεννηθήκαμε. Ας πάρουμε για 
παράδειγμα ένα παιδί που γεννιέται σ’ ένα 
χωριό της Αφρικής που λιμοκτονεί. Όση 
θέληση κι αν διαθέτει, όσο προικισμένο κι 
αν είναι, πόσες πιθανότητες έχει να μορ-
φωθεί, να προκόψει και να ευτυχήσει; Θα 
είναι τυχερό, αν δεν πεθάνει από την πείνα 
και τη δίψα…

q  Θέλετε να μας μιλήσετε για τη σχέ-
ση σας με τα ταξίδια, τα αληθινά αλλά 
και τα φανταστικά, κυρία Πανταζή;

Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα έτοιμη 
για το ταξίδι που θα μου προσφέρει ένα βι-
βλίο. Η σχέση μου όμως με τα άλλα ταξί-
δια έχει πολλές διακυμάνσεις. Είναι εποχές 
που θέλω πολύ να ταξιδέψω και άλλες που 
βαριέμαι να ετοιμάσω ακόμα κι ένα νεσε-
σέρ…

q  Στην εποχή μας οι μεγάλοι έρω-
τες είναι μόνο για τα βιβλία ή μόνο για 
τους... τολμηρούς;

Είναι κοινότοπο, αλλά ισχύει: Ο έρωτας 
θα υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι. Όσο 
για τους μεγάλους έρωτες, πιστεύω ότι σε 
κάνουν τολμηρό, παράτολμο έως τρελό 
ακόμα κι αν δεν είσαι. Εξ ου και η φράση 
«τρελά ερωτευμένος»…

q  Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι φο-
βούνται το συναίσθημα; Τι φταίει γι’ 
αυτό;

Πράγματι, πολλοί άνθρωποι φοβούνται 

να εκδηλώσουν τα συναισθήματά τους, δι-
ότι πιστεύουν ότι αυτό θα τους κάνει πιο 
ευάλωτους. Η δήθεν αδιαφορία ή ψυχρό-
τητα είναι στην πραγματικότητα ένα είδος 
πανοπλίας. Μόνο που τελικά δεν κερδίζουν 
τίποτε. Αργά ή γρήγορα, όλοι οι άνθρωποι 
πληγώνονται, απλώς εκείνοι έχουν στερη-
θεί τη χαρά τού να εκφράζονται.

q  Θα μπορούσατε να ζήσετε χωρίς 
να γράφετε;

Και βέβαια θα μπορούσα να ζήσω χω-
ρίς να γράφω! Άλλωστε, ασχολήθηκα με τη 
συγγραφή σε μεγάλη ηλικία και σας διαβε-
βαιώ ότι ζούσα μια χαρά και πριν. Αγαπώ 
πολύ τη ζωή, έχω πάμπολλα ενδιαφέροντα, 

είμαι περίεργη, μου αρέσει να ανακαλύπτω 
καινούργια πράγματα… Όσο είμαι καλά, δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση να πλήξω, κυρία 
Δούλη.

q  Πόσο σας επηρέασε η κρίση, αλ-
λάξατε τρόπο ζωής;

Με επηρέασε όπως όλους μας τόσο οι-
κονομικά, όσο και ψυχολογικά. Υπήρξε 
μια εποχή που αρρώστησα κυριολεκτικά 
ακούγοντας τα δελτία ειδήσεων. Αυτό που 
με απασχολεί περισσότερο είναι το μέλλον 
των παιδιών μας. Ωστόσο, η ζωή μου δεν 
έχει αλλάξει δραματικά, διότι υπήρξε πά-
ντοτε απλή. Ευτυχώς, τα πράγματα που με 
συναρπάζουν, με συγκινούν και μου δίνουν 
χαρά είναι είτε δωρεάν είτε πολύ προσιτά. 
Αναφέρομαι στην αγάπη, τους φίλους, τη 
φύση, το διάβασμα, τη μουσική…

q  Με την πολιτική θα θέλατε ν’ 
ασχοληθείτε, κυρία Πανταζή;

Όχι, παρόλο που ήμουν ανέκαθεν πο-
λιτικοποιημένο άτομο και παρακολουθώ 
συστηματικά όλες τις πολιτικές εξελίξεις. 
Ίσως η πολιτική δεν ταιριάζει στην ιδιοσυ-
γκρασία μου.

q  Ένας συγγραφέας κατά τη γνώμη 
σας, πρέπει να βγαίνει και να παίρνει 
θέση για τα πολιτικά θέματα της χώ-
ρας του;

Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν «πρέπει» στο 
θέμα αυτό. Είναι δικαίωμα του καθενός να 
αποφασίσει αν θα εκφράσει τις απόψεις 
του ή αν θα τις κρατήσει για τον εαυτό του. 
Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασι-
κό: Με το έργο του ο συγγραφέας έχει ήδη 
πάρει θέση, έχει ήδη εκφράσει την κοσμο-
θεωρία του, ακόμη κι όταν αυτό συμβαίνει 
υποσυνείδητα.

q  Τι σημαίνει καταξίωση για εσάς;
Καταξίωση σημαίνει για μένα να κερδί-

σεις την εκτίμηση των πέντε-δέκα ανθρώ-
πων που ξεχωρίζεις, θαυμάζεις και υπολή-
πτεσαι. Δεν είναι δυνατόν να αρέσουμε σε 
όλους, άρα πρέπει να διαλέξουμε. Αν θέλετε 
να σας απαντήσω ειδικά ως συγγραφέας, 
θα σας έλεγα ότι για την καταξίωσή σου 
αποφασίζει το αναγνωστικό κοινό.

q  Έχετε σχεδιάσει το επόμενο βιβλίο 
σας;

Ευτυχώς, δεν μου λείπουν οι ιδέες. Πριν 
ακόμη τελειώσω το κάθε βιβλίο που γράφω, 
κλωθογυρίζει στο μυαλό μου το επόμενο.
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Θ εωρεί ότι οι μεγάλες δυσκολίες 
μπορούν να μας κάνουν πολύ 
εφευρετικούς, να μας αποκαλύ-

ψουν δυνατότητες και ικανότητες που 
αγνοούσαμε ότι διαθέτουμε και ότι μας 
βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα όχι 
μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τους άλ-
λους. Η ίδια αγαπά πολύ τη ζωή, έχει 

πάμπολλα ενδιαφέροντα, είναι περίερ-
γη και της αρέσει να ανακαλύπτει και-
νούργια πράγματα…

Η συγγραφή για την  Φανή Πανταζή 
είναι ένας τρόπος έκφρασης. Γι’ αυτό 
και στα βιβλία της μιλά για τον έρωτα, 
τη θλίψη, την ενοχή, με λόγο καθαρό, 
σαφή κι ελεύθερο. Αυτό που την απα-

σχολεί περισσότερο σε όλα τα βιβλία 
της είναι να αφηγείται όσο γίνεται πιο 
όμορφα μια ιστορία με αρχή, μέση και 
τέλος, να κερδίζει το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη, να του μεταδίδει συγκί-
νηση και να τον ξαφνιάζει με πολλές 
ανατροπές. Γι’ αυτό, δηλώνει πως ήταν, 
είναι και θα είναι πάντα έτοιμη για το 

ταξίδι που θα της προσφέρει ένα βιβλίο. 
Η γραφή τρέχει ξεπερνώντας την πένα 
της και τα συναισθήματα πηγάζουν αυ-
θόρμητα από μέσα της. Η λειτουργία 
τής φαντασίας της γίνεται ολοένα και 
πιο δημιουργική και εκείνη συνεχίζει 
ακάθεκτη γράφοντας το επόμενο μυθι-
στόρημά της…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗ ΔΟΥΛΗ

Η Φανή Πανταζή γεννήθηκε στην Αθήνα και 
σπούδασε οικονομικές επιστήμες στη Νομική 
Σχολή Αθηνών. Εργάστηκε σε γνωστές πολυε-
θνικές εταιρείες και ασχολήθηκε πέντε χρόνια 
με τη διαφήμιση ως κειμενογράφος. Σήμερα, 
κύρια απασχόλησή της είναι η λογοτεχνική 
μετάφραση και η συγγραφή. Είναι παντρεμένη 
και έχει δύο παιδιά. Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός 
κυκλοφορούν με μεγάλη επιτυχία τα μυθιστορή-
ματά της «Το θρόισμα της λεύκας», «Από Αγά-
πη», «Η νύχτα των γιασεμιών» και «Το άγγιγμα 
της αμαρτίας».

Η ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣΈγκυρα, Υπεύθυνα και Αντικειμενικά

ΦΑΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ

{{Η πολιτική δεν ταιριάζει 
στην ιδιοσυγκρασία μου {{


