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«ΑΥΤΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΜΕ ΤΡΕΛΑΝΕΙ»
"Τρελαθήκατεεε; Τρελαθήκατεεε;
Κοντεύετε; Α, ωραία. Μια στιγμή να απολυμάνω στα
γρήγορα έναν ζουρλομανδύα και πάμε παρέα να
γελάσουμε, να ξεφύγουμε από τους πάντες και τα πάντα.
Είχα, που λέτε, τον άντρα, τα παιδιά, τον σκύλο, μια
δουλειά, και μια ωραία πρωία έκαναν την εμφάνισή τους η
παγκόσμια πανδημία και τα πεθερικά μου! Γιατί χέρι χέρι
έρχονται πάντα οι καταστροφές. "Ο καλός ο πεθερός,
γάιδαρος καμαρωτός, και η κακιά η πεθερά, κολοβή οχιά".
Και για περισσότερη τρέλα, σας έχω καυτό κούκλο toy boy,
που χορεύει τσίτσιδος στο απέναντι μπαλκόνι, έχω
"καθαρισμό αύρας" για να διώξετε την αρνητική ενέργεια,
έχω σούπερ σέξι μεγάλο έρωτα dj, όχι παίξε γέλασε, φίλες
σε απόγνωση, τρελές παρακολουθήσεις και ωραιότατα
υπαρξιακά τού τύπου "ποια είμαι;", "πού πάω;" και "με
αδυνατίζει καθόλου η κόκκινη μάσκα με τις ροζ καρδούλες ή
να αρκεστώ στα κίτρινα γάντια που έχω στολίσει με
πολύχρωμα φωτάκια;"
Μια οικογένεια που θα μπορούσε να είναι... η δική σας, στο
πιο αστείο και επίκαιρο βιβλίο της εποχής μας που έγραψε η
Σερραία Κατερίνα Μανανεδάκη.
Και μόνο η περίληψη με έκανε να γελάσω καθώς φαντάστηκα τις σκηνές απείρου κάλλους που
διαδραματίστηκαν μέσα στο σπίτι της οικογένειας που πρωταγωνιστεί το βιβλίο “αυτή η
οικογένεια θα με τρελλάνει” το διάστημα της καραντίνας. Έτσι πήγα και το αγόρασα και
διαβάζοντάς το πέρασα ένα από τα πιο διασκεδαστικά Σαββατοκύριακα της ζωής μου. Αναζητησα
την συγγραφέα η οποία με χαρά δέχτηκε να μου μιλήσει στα serraikanea.gr για το νέο της βιβλίο
(17ο στη σειρά) αλλά και για την αγάπη της για τις Σέρρες.

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

Από που κατάγεσαι;
Από τις Σέρρες! Μέσα από την πόλη. Ευγενικοί άνθρωποι, όμορφος τόπος ,εικόνες, χρώματα και
αρώματα.
Σε τι ηλικία έφυγες από τις Σέρρες και κάτω από ποιες συνθήκες;
Γύρω στα είκοσι. Ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω δημοσιογραφία. Ήμουν πάντα ανήσυχο πνεύμα και
ήθελα να τριγυρίζω και να γνωρίζω ανθρώπους. Άλλωστε ως αθλήτρια του στίβου, έκανα έπταθλο, είχα
μάθει από πολύ μικρή να ταξιδεύω μακριά από το σπίτι μου και να δίνω…αγώνα για την επόμενη νίκη!
Ποιες είναι οι πιο έντονες αναμνήσεις σου;
Πέρασα υπέροχα παιδικά χρόνια. Ήμουν το μοναδικό κορίτσι σε μια αντροκρατούμενη οικογένεια και
μεγάλωσα σαν αγοροκόριστο παίζοντας με αεροπλάνα και ελικόπτερα, κρεμασμένη σε δέντρα και
τρέχοντας ατελείωτα!
Πήρα άπειρη αγάπη από όλους και είμαι ευγνώμων γι αυτό. Θυμάμαι μεγάλες βόλτες στην κοιλάδα,
προπονήσεις στο στάδιο με καυτό ήλιο ή χιόνι, τα τρένα στο σταθμό να φεύγουν βγάζοντας μαύρο
καπνό, τις εκδρομές στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο , ατέλειωτες ώρες με καφέ και κουβέντα με τους
φίλους μου αλλά και τα πρώτα βήματα μου στη δημοσιογραφία, στο ράδιο Ε και την τηλεόραση των
Σερρών, δίπλα στον αείμνηστο και εξαιρετικό δημοσιογράφο Χρήστο Λιθαρή. ΄Νομίζω πως έζησα μια
ολόκληρη ζωή πριν έρθω στην Αθήνα, για και ξεκινήσω μια καινούρια.
Τι σου λείπει περισσότερο;
Η οικογένεια μου. Τα αδέλφια μου, οι θείοι μου, τα ανίψια μου, οι φίλοι μου και φυσικά η μαμά μου που
έχει την μεγαλύτερη αγκαλιά του κόσμου και τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις μου! Α ναι και φυσικά
το υπέροχο φαγητό! Άντε τώρα να βρεις στην Αθήνα καλό σουβλάκι κι άντε να εξηγήσεις πως το
σουβλάκι, είναι «σουβλάκι» και όχι καλαμάκι!
Μίλησέ μας για το νέο σου βιβλίο...
Έχει τίτλο «Αυτή η Οικογένεια θα με Τρελάνει!» ,είναι το δέκατο έβδομο στη σειρά και κυκλοφορεί από
τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι ένα χιουμοριστικό βιβλίο που περιγράφει και καταγράφει όσα περάσαμε
και περνάμε με την παγκόσμια πανδημία ενώ ταυτόχρονα η ηρωίδα του η Λίτσα φτάνει στα όρια της
…τρέλας με την …έλευση των πεθερικών της στη ζωή της! Είναι μια ηθογραφία της εποχής μας, και των
οικογενειακών σχέσεων, με πολύ γέλιο και είμαι τόσοοοο χαρούμενη που από τις πρώτες κιόλας μέρες
της κυκλοφορίας του οι αναγνώστες το αγκάλιασαν θερμά.
Η ελληνική οικογένεια "τρελλαίνει;"
Ουοουυυ. Όρεξη να έχεις. Αλλά επειδή ο καθένας από μας είναι μέλος αυτής της οικογένειας, όλοι μας
βάζουμε από ένα λιθαράκι σε αυτή την τρέλα!
Από που αντλείς έμπνευση για τα βιβλία σου;

Από παντού. Από μια ιστορία που θα ακούσω, από μια εικόνα, από μια κουβέντα, από ένα άρθρο. Η
έμπνευση , σαν μικρή φλόγα, ξεπετάγεται από εκεί που δεν την περιμένεις. Ένα τσαφ και γίνεται η
ανάφλεξη της δημιουργίας.
Σε ταινίες του κινηματογράφου έχουμε δει συγγραφείς να αναζητούν την έμπνευση σε ένα
ιδανικό περιβάλλον, σε ταξίδια ή δίπλα στο κύμα. Πως είναι η πραγματικότητα μία συγγραφέως
που είναι και μητέρα επιφορτισμένη με υποχρεώσεις της καθημερινότητας ;
Είμαι τυχερή και ζω κοντά στη θάλασσα, άρα έχω την πολυτέλεια να κάνω βόλτες και να χαζεύω το
κύμα, το ηλιοβασίλεμα ή και την ανατολή του ήλιου κάποιες φορές όταν ξυπνάω νωρίς . Αλλά μεγάλα
κομμάτια των βιβλίων μου γράφονται πάντα ανάμεσα στις δραστηριότητες των παιδιών, την ώρα που
μπορεί να περιμένω να ετοιμαστεί το φαγητό ή το βράδυ που έχουν κοιμηθεί όλοι και υπάρχει ηρεμία
και γαλήνη!
Υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα στα βιβλία σου ;
Υπάρχουν στοιχεία από τη ζωή όλων μας. Οι φίλες και οι φίλοι , οι αγωνίες και οι ελπίδες, κάτι που
σκέφτομαι εγώ, μπορεί να γίνει μια σκέψη και της ηρωίδας μου . Πάντα όμως πίσω από τις λέξεις,
κρύβω ένα γλυκό χαμόγελο! Για όλους !
Ποιο είναι το μυστικό για να γίνει ένα βιβλίο best seller;
Να είναι αληθινό. Να μην έχει «τάχα» και «δήθεν». Να βγαίνει από την καρδιά του συγγραφέα και να
φτάνει απευθείας με άπειρη αγάπη στην καρδιά του αναγνώστη.
Το γεγονός ότι τα βιβλία σου έχουν τόσο μεγάλη απήχηση σε αγχώνει κάθε φορά που βγάζεις ένα
νέο για το αν θα ειναι το ίδιο επιτυχημένο ;
Καθόλου μα καθόλου δεν με αγχώνει. Χαίρομαι για την επιτυχία και την αγάπη που εισπράττω αλλά
γράφω για να φέρω το χαμόγελο στα χείλη των αναγνωστών μου. Θέλω με πάθος να τους κάνω να
περάσουν καλά κι αυτό το καταλαβαίνουν και με κάνουν μέλος της παρέας τους και καλύτερη τους
φίλη. Είμαι πολύ τυχερή…
Πολύς κόσμος ισχυρίζεται πως δεν βρίσκει χρόνο για διάβασμα ενώ ξοδεύει ατέλειωτες ώρες
μπροστά στο κινητό του. Πως καταφέρνεις να τραβάς το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού
και πως θα μπορούσε ο κόσμος να επιστρέψει στο διάβασμα;
Ζούμε στην εποχή της εικόνας αλλά έχουμε όπλο τις λέξεις. Τα παιδιά δεν θα διαβάσουν βιβλία αν δεν
δουν τους γονείς τους να διαβάζουν βιβλία. Θέλω να πιστεύω πως με το μυαλό και την καρδιά θα
κρατήσουμε το βιβλίο στη ζωή μας. Τη μυρωδιά του χαρτιού, τις τσαλακωμένες σελίδες και τις
σημειώσεις. Σκοπός δεν είναι να επιστρέψουμε στο διάβασμα αλλά να μείνουμε στο διάβασμα Από
επιλογή κι από αγάπη.
Στις Σέρρες, ανεβαίνεις τόσο όσο συχνά θα θελες;
Όχι δυστυχώς. Αλλά έχω τόσες πολλές υποχρεώσεις εδώ... Σίγουρα όμως, όσο μεγαλώνω νιώθω την
ανάγκη να πηγαίνω όλο και πιο συχνά. Νομίζω πως είναι μια εσωτερική ανάγκη να επιστρέφεις στις
ρίζες σου…
θα το σκεφτόσουν να επιστρέψεις και να ζήσεις μόνιμα;
Μμμμμ. Τι να σου πω Ελένη μου…Είναι πολύ δύσκολο αλλά και πάλι…ποτέ δεν ξέρεις πως τα φέρνει η
ζωή…
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