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Η συγγραφέας Μαίρη Κωνσταντούρου μιλάει εκ βαθέων στο «Περιοδικό» για το νέο της βιβλίο

Η «Αγνωστη» που φωτίζει την 
αδιαφορία και βγάζει τις... ετικέτες

Η κ. Μαίρη Κωνσταντούρου, έκα-
νε όμως τη δική της... επανάσταση,
μέσα από την «Αγνωστη». Μία
«Αγνωστη» που βρήκε... τροφή μέσα
από όλες αυτές τις σκέψεις μας για
την αποξένωση, την αδιαφορία, την
επιπολαιότητα, τις «ετικέτες» των
άλλων και πήρε... σάρκα και οστά
μέσα από ένα καταπληκτικό βιβλίο.

Ενα έργο που δεν αναφέρεται
μόνο σ’ αυτές τις σκέψεις μας, αλλά
«δένεται» μοναδικά και με άλλους
προβληματισμούς μας, όπως το υπερ-
φυσικό, ο έρωτας, η ζήλια, η φιλία,
η αγάπη, οι μηχανοραφίες, οι απά-
τες, ενώ παράλληλα μάς βάζει, όλους
εμάς που έχουμε αφήσει τα χωριά
μας για τις μεγαλουπόλεις στην αν-
τίστροφη διαδρομή.

Ως πετυχημένη συγγραφέας η κ.
Κωνσταντούρου, μας τονίζει με έμ-
φαση -μέσα από τη συζήτησή μας-
ποιες είναι οι πραγματικές αξίες
που μας δίνει ένα βιβλίο και όχι
μόνο η «βιτρίνα» που βλέπουμε,
ενώ ως άνθρωπος και ως Ελληνίδα
αισθάνεται... μικρή «για να συμ-
βουλέψω τους ομογενείς γονείς που
ξέρω σίγουρα ότι μεταδίδουν αυτή
την αγάπη τους και τον πόνο τους
για την Ελλάδα και στα παιδιά τους».

Ποιο ή ποια ήταν τα ερεθί-
σματα που σας ενέπνευσαν

για τη συγγραφή αυτού του
βιβλίου;

«Η ‘Αγνωστη’, σαν ιδέα και εικό-
να, βασάνιζε το μυαλό μου εδώ και
δύο χρόνια, όμως δεν είχα αποφα-
σίσει πώς να τη χρησιμοποιήσω.
Οταν άρχισα να προβληματίζομαι
υπερβολικά πολύ με την αποξένωση
και την αδιαφορία που παρατηρώ
γύρω μου, με την ευκολία και την
επιπολαιότητα που ο κόσμος βγάζει
συμπεράσματα και ‘κολλάει’ ετικέτες
στους άλλους, τότε η ‘Αγνωστη’ βρή-
κε ακριβώς τον ρόλο που της ταί-
ριαζε, τον ρόλο που με ικανοποιού-
σε...».

Η Μελίνα ξεκίνησε το ταξίδι
της από το τέλος μιας σχέσης.

Πόσο εύκολα βρίσκει ο άν-
θρωπος το κουράγιο να πάει
παρακάτω; ’Η μήπως τελικά
το πιο δύσκολο είναι να κα-
ταλάβει πότε κάτι έχει τελει-
ώσει;

«Πολλές φορές είναι δύσκολο να
αποδεχτούμε το τέλος -οποιοδήποτε
τέλος- γι’ αυτό και εθελοτυφλούμε,
δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες και
αβάσιμα ελαφρυντικά. Οσο για το
κουράγιο να προχωρήσουμε, αυτό
πιστεύω πως είναι καθαρά θέμα χα-
ρακτήρα. Για άλλους ευκολότερο,
για άλλους δυσκολότερο. Ωστόσο,
η Μελίνα της ιστορίας μου είχε ήδη
αντιληφθεί πως η σχέση της είχε
λήξει εδώ και καιρό. Είχε συνειδη-
τοποιήσει πως η ζωή της στη μεγα-

λούπολη δεν ήταν αυτή που πραγ-
ματικά ήθελε, αυτή που την ευχα-
ριστούσε. Φυσικά, και σε αυτή την
περίπτωση, χρειάζεται μεγάλο θάρ-
ρος για να απαρνηθείς τα ‘γνωστά’,
τα σίγουρα - ακόμη κι όταν μέσα
στα σίγουρα συμπεριλαμβάνεται και
η θλίψη. Το θεωρώ παράλογο και...
κάπως αστείο, όμως εμείς οι άν-
θρωποι έχουμε την τάση να προτι-
μάμε μία θλιβερή και βαρετή ρουτίνα
από το να ρισκάρουμε κάποια ση-
μαντική αλλαγή. Αλλά χωρίς ρίσκο,
σίγουρα δεν υπάρχει ελπίδα βελ-
τίωσης, έτσι δεν είναι;».

Πιστεύετε στο υπερφυσικό ή
ανήκετε στους δύσπιστους;

«Ειλικρινά, δεν μπορώ να απαν-

τήσω με βεβαιότητα, ακόμη κι αν
προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω
μόνο τη λογική μου. Η λογική, λοι-
πόν, ισχυρίζεται πως δεν πρέπει να
πιστεύω, πως είναι παραμύθια πα-
ρηγοριάς όλα αυτά. Ωστόσο, η ίδια
πάλι μου λέει πως, αφού δεν έχει
αποδειχτεί ούτε η ύπαρξη ούτε η
μη ύπαρξη του μεταφυσικού, γιατί
να μην αφήνω κάποιες πιθανότητες
στην άκρη του μυαλού μου; Συνεπώς
η απάντησή μου είναι, πάντα ακού-
γοντας τη λογική, πως κατά ογδόντα
τοις εκατό δεν πιστεύω και κατά εί-
κοσι ίσως και να πιστεύω...».

Οι παρεξηγήσεις μεταξύ φίλων
είναι ένα συχνό φαινόμενο.
Τι δεν θα συγχωρούσατε ποτέ
σε έναν φίλο σας;

Της Μαρίας Παπανικολάου

Α λήθεια, πόσες φορές,
στην καθημερινότητά μας

λέμε «έχουμε αποξενωθεί»,
«δεν ενδιαφέρεται κανείς»,
«πόσο επιπόλαια ενήργησε»,
«αυτός είναι...». Πάρα πολλές
φορές. Κάποτε λιγότερο, σή-
μερα όμως, πολλές φορές μέσα
στη διάρκεια της ημέρας. Είναι
μέσα στις σκέψεις, μέσα στην
άμυνά μας, μέσα στο κλείσιμο
της πόρτας του σπιτιού μας,
και κάθε φορά που τα λέμε
και τα σκεφτόμαστε, τόσο κλει-
νόμαστε μέσα μας και μέσα
στο σπίτι μας.
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«Είμαι τόσο ευλογημένη στο θέμα
της φιλίας, που δεν θυμάμαι ούτε
μία φορά που να χρειάστηκε να
συγχωρήσω ή να με συγχωρήσουν.
Αλλωστε, αυτό δεν είναι φιλία; Να
σε αγαπάει και να σε δέχεται ο
άλλος γι’ αυτό που είσαι, αλλά κι
εσύ να τον αγαπάς τόσο που να
μην κάνεις ποτέ κάτι σοβαρό ώστε
να χρειαστεί να ζητήσεις ‘συγνώμη’.
Εννοείται πως είμαι πρόθυμη να
συγχωρήσω λάθη φίλου -ειδικά όσα
δεν γίνονται επίτηδες. Ισως αυτό
που δεν θα μπορούσα να αποδεχτώ
και να ξεπεράσω είναι το να μάθω
πως με κατηγορεί άσχημα πίσω από
την πλάτη μου».

Eρωτας. Πόσο εύκολα τον βρί-
σκει κάποιος και πόσο εύκολα
τον αναγνωρίζει και τον ξε-
χωρίζει από το απλό σκίρτημα
της καρδιάς;

«Δύσκολη ερώτηση. Και σηκώνει
πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα προ-
σπαθήσω να είμαι λιτή και σαφής.
Για το πόσο εύκολα ή δύσκολα μπο-
ρεί να βρει κάποιος τον πραγματικό
έρωτα, δεν μπορώ να απαντήσω με
βεβαιότητα. Πιστεύω πως είναι και
θέμα τύχης. Οσο για το δεύτερο

σκέλος της ερώτησής σας, η πιο λο-
γική απάντηση θα ήταν πως τον
αναγνωρίζεις εύκολα, έτσι δεν είναι;
Ωστόσο δεν είμαι απόλυτα σίγουρη
γι’ αυτό. Πολύς κόσμος μπερδεύει
τον έρωτα με τον πόθο, ο πάθος
όμως δεν είναι καθόλου το ίδιο.
Οπως, επίσης, υπάρχουν αρκετοί
άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι
με τον έρωτα, δηλαδή με την όλη
ιδέα. Εχουν την ανάγκη να νιώθουν
διαρκώς ερωτευμένοι. Ετσι κάθε
φορά ψάχνουν να βρουν το πρόσωπο
που θα μπορέσει να τους κάνει να
αισθανθούν αυτό που επιθυμούν.
Και, φυσικά, επειδή όλο αυτό είναι
μία αυταπάτη, ένα κατευθυνόμενο
συναίσθημα, ξεφουσκώνει γρήγορα
και... πάμε για το επόμενο. Γι’ αυτό
ακούω πολλούς να λένε πως ερω-
τεύονται συχνά, πολλές φορές. Προ-
σωπικά δεν πιστεύω πως είναι έρω-
τας αυτό. Ο άνθρωπος μπορεί να
ερωτευτεί αληθινά πολύ λίγες φορές
στη ζωή του. Και, όσο μεγαλύτερος,
έμπειρος και κατασταλαγμένος είναι,
τόσο πιο βαθιά και αληθινά ερω-
τεύεται».

Ζήλια, ένα συναίσθημα κατα-
στροφικό. Σε μικρές δόσεις
υπάρχει σε όλους μας. Ομως

σε μεγάλες μπορεί να οδηγή-
σει μέχρι και στον θάνατο.
Πώς κάποιος μπορεί να το χα-
λιναγωγήσει; Και πώς να προ-
φυλαχθεί από τους ανθρώπους
αυτούς;

«Ναι, σε μικρές δόσεις υπάρχει
σε όλους μας και είναι απολύτως
υγιές. Αλλωστε, πιστεύω πως αν δεν
υπάρχει μία πολύ μικρή δόση ζήλιας
σε μία σχέση, μάλλον έχουμε να
κάνουμε με αδιαφορία, και αυτό
δεν το θεωρώ καθόλου καλό. Αν μι-
λάμε για αρρωστημένη ζήλια, δεν
μπορώ να πω τι πρέπει να κάνει
κανείς για να θεραπευτεί. Ενας
καλός ψυχολόγος θα ήταν η καλύ-
τερη λύση για αρχή. Οσο για το
πώς να προφυλαχθούμε από τέτοιους
ανθρώπους; Μία λύση βλέπω: Μα-
κριά. Οσο πιο μακριά γίνεται απ’
αυτούς. Οι αρρωστημένες καταστά-
σεις μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ
επικίνδυνα μονοπάτια. Και ΔΕΝ
υπάρχει ούτε μία περίπτωση να κα-
ταφέρουμε εμείς να γιατρέψουμε
έναν παθολογικά ζηλιάρη άνθρω-
πο».

Το βιβλίο σας είναι γεμάτο:
Αγάπη, έρωτα, μηχανορρα-

φίες, απάτες, φαντάσματα. Τι
σας δυσκόλεψε περισσότερο;

«Πάντα τα αρνητικά συναισθή-
ματα είναι αυτά που με δυσκολεύουν
αρκετά, μάλλον επειδή είναι πολύ
έξω από μένα. Αυτό, όμως, που με
συγκλόνισε κατά τη διάρκεια της
συγγραφής του συγκεκριμένου μυ-
θιστορήματος, είναι η ιστορία και η
προσωπικότητα της ‘Αγνωστης’. Δεν
μπορώ να σας περιγράψω το πώς
ένιωσα όσο καιρό ασχολήθηκα μαζί
της. Και πόσο έκλαψα όταν πια ολο-
κληρώθηκε η ‘διαδρομή’ της...».

Κατάθεση ψυχής

Επί δεκαπέντε χρόνια ασχο-
λείστε με τη λογοτεχνία. Ποιο
δικό σας δημιούργημα ξεχω-
ρίζετε και αν υπάρχει κάποιο
για το οποίο θα θέλατε να το
είχατε γράψει διαφορετικά.

«Κοιτάξτε, όπως όλοι οι ομότεχνοί
μου, τα αγαπώ ειλικρινά όλα και
δεν μετανιώνω για κανένα. Ολα γρά-
φτηκαν όταν έπρεπε και, το ση-
μαντικότερο, γράφτηκαν πραγματικά

Στιγμιότυπα από παρουσιάσεις του βιβλίου της Μαίρης Κωνσταν-
τούρου «Η Αγνωστη δίπλα μου».

«Οι ομογενείς είναι

υπέροχοι άνθρωποι

και Ελληνες με όλη 

τη σημασία της λέξης.

Αγαπούν και πονούν

τη χώρα μας πολύ 

περισσότερο απ’ ό,τι

εμείς που ζούμε εδώ».
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Θα κυκλοφορήσει 
στα αγγλικά από το
Yale University Press

Οι Λύ�κοι 
της Ζυρα� ννας
στην Αμερικη�  

Το μυθιστορηματικο�
συ�μπαν της Ζυρα�ννας Ζατε�λη
έχουν πλέον τη δυνατότητα
να γνωρι�σουν οι αμερικανοι�
αναγνω�στες, καθω�ς το βιβλι�ο
της  «Και με το φως του λυ�κου
επανε�ρχονται» κυκλοφορεί
στα αγγλικά στην Αμερικη�
από τις 25 Οκτωβρι�ου.

Την έκδοση του βιβλίου
έχει αναλάβει το Yale Uni-
versity Press και η μετα�φραση
είναι του David Connolly. 

Το πρω�το μυθιστο�ρημα της
Ζυρα�ννας Ζατε�λη (ει�χαν προ-
ηγηθει� οι 

συλλογε�ς διηγημα�των
«Περσινη� αρραβωνιαστικια�»
και «Στην ερημια� με χα�ρη»)
ε�κανε επιτυχι�α απο� τη στιγμη�
που κυκλοφο�ρησε το 1993.

Την επόμενη χρονιά
απε�σπασε το Κρατικο� Βραβει�ο
Μυθιστορη�ματος. Από την
πρώτη κυκλοφορία του μέχρι
σήμερα παραμε�νει στις
πρω�τες επιλογε�ς των αναγνω-
στω�ν δηλαδή συνολικά και
ει�κοσι τρι�α χρο�νια. 

Οπως αναφε�ρει και ο Κω-
στη�ς Παπαγιω�ργης στο οπι-
σθο�φυλλο του βιβλίου, «ο
αναγνω�στης ε�χει τη σπα�νια
τυ�χη να μπει σε ε�ναν εραλδι-
κο� κο�σμο, ο�που οι α�νθρωποι
υπα�ρχουν σαν διαλυμε�να
ει�δωλα, τα οποι�α εμπλε�κονται
στο αφηγηματικο� υφα�δι με
τον αινιγματικο� τρο�πο που
μια μουσικη� φρα�ση παρει-
σφρε�ει αναπα�ντεχα σε ε�να
ζωγραφικο� πι�νακα».n

Η «Αγνωστη» που φωτίζει 
την αδιαφορία και βγάζει τις... ετικέτες

με την ψυχή μου. Πίσω από το κα-
θένα κρύβεται μια ιστορία και όλα
έχουν νοτιστεί με κάποιο δάκρυ
ψυχής. Παρόλα αυτά, ίσως για τα
θέματα τα οποία πραγματεύονται,
νιώθω μια μεγάλη αδυναμία για τις
‘Αγεφύρωτες Σιωπές’ και μία μεγα-
λύτερη για την ‘Αγνωστη Δίπλα
μου’. Οσοι τα έχουν διαβάσει, ίσως
μπορέσουν να με καταλάβουν.
Τώρα, αν θα ήθελα να είχα γράψει
κάποιο διαφορετικά; Το μόνο που
θα ήθελα είναι, τα τρία πρώτα μου
να είχαν πιο ‘ώριμη’ γραφή. Αλλά
κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να
γίνει αφού ήταν τα πρώτα, έτσι δεν
είναι;».

Η πρωταγωνίστρια μετακόμι-
σε σε ένα μικρό, γραφικό,
χωριό. Αυτή είναι μια δύσκολη
απόφαση. Πιστεύετε ότι ένας
άνθρωπος που έχει μεγαλώσει
σε πόλη μπορεί να αλλάξει
τόσο ριζικά τη ζωή του;

«Οχι, είναι πολύ δύσκολο. Ομως
όχι και ακατόρθωτο. Αν το σκεφτεί
καλά, ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά,
αποφασίσει να στερηθεί κάποια δε-
δομένα και προετοιμάσει τόσο τον
εαυτό του όσο και την καινούρια
ζωή του γι’ αυτή την αλλαγή, τότε
θα το καταφέρει. Πρέπει να ξέρει
τι ζητάει, τι περιμένει να βρει και
τι θα βρει. Να είναι απόλυτα συνει-
δητοποιημένος. Αλλωστε έχουμε
πολλά παραδείγματα ανθρώπων που
το τόλμησαν και δεν μετάνιωσαν
καθόλου».

Να σεβόμαστε τα ζώα

Σε όλο το βιβλίο φαίνεται
ολοκάθαρα η αγάπη σας για
τα ζώα. Τι πιστεύετε για τη
σχέση ανθρώπων-ζώων;

«Ναι, είναι αλήθεια πως τα λα-
τρεύω. Είναι τόσο ανυστερόβουλα
πλάσματα, τόσο γνήσια και αθώα!
Η σχέση μας πιστεύω πως πρέπει
να είναι σχέση αρμονικής συνύ-
παρξης. Δεν είμαστε τα αφεντικά
τους, δεν τους κάνουμε χάρη που
επιτρέπουμε να ζουν κι αυτά πάνω
στη γη. Είμαστε συγκάτοικοι, μοι-
ραζόμαστε τον ίδιο πλανήτη, έχουμε
ανάλογες ανάγκες. Πρέπει να τα
σεβόμαστε και να τα αγαπάμε. Ολα.
Οχι μόνο αυτά που τυχαίνει να
έχουμε στα σπίτια μας».

Ετοιμάζετε κάποιο άλλο έργο;
Αν «ναι» βάλτε μας το μικρό-
βιο της ανυπομονησίας...

«Ναι, κάτι ετοιμάζω. Ομως έχει
‘σκαλώσει’ λόγω έλλειψης χρόνου.
Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα
ιστορία με λίγο μυστήριο και μία
μικρή δόση σασπένς, που εκτυλίσ-
σεται στο όμορφο νησί της Λέσβου.
Με κάποιες παραβολές μέσα που
εκφράζουν το βασικό μήνυμα που
ήθελα να δώσω».

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί κά-
ποιο βιβλίο να βοηθήσει έναν
νέο -και όχι μόνο- να αγαπή-
σει την Ελλάδα;

«Φαντάζομαι πως θα μιλάτε για
έναν Ελληνα που ζει μακριά και
δεν βλέπει συχνά -ή και ποτέ- τη
χώρα μας. Αυτός, λοιπόν, ο νέος -ο
οποιασδήποτε ηλικίας νέος- θα γνω-
ρίσει και θα αγαπήσει την Ελλάδα
μέσα από τις εικόνες που θα του

ζωγραφίσει το βιβλίο. Εικόνες όχι
μόνο από όμορφες ακρογιαλιές, πα-
ραμυθένια νησιά και λαμπερό ήλιο,
αλλά εικόνες από την ελληνική κα-
θημερινότητα, από τον μόχθο των
γονιών για την επιβίωση της οικο-
γένειας, από τις σοφές συμβουλές
των παππούδων, από την περηφάνια
του φτωχού βιοπαλαιστή, από την
προθυμία του γείτονα να μοιραστεί
το υστέρημά του, από τον σεβασμό
του ανθρώπου στον συνάνθρωπο...
Από όλες αυτές τις αξίες που μας
χαρακτηρίζουν σαν λαό και που,
ευτυχώς, καταφέραμε να διατηρού-
με ακόμα».

Οι ομογενείς μας αγαπούν
κάθε τι ελληνικό. Προτείνετέ
τους κάποια βιβλία δικά σας
και συναδέλφων σας. Τι θα
συμβουλεύατε τους ομογενείς

γονείς;

«Οι ομογενείς είναι υπέροχοι
άνθρωποι και Ελληνες με όλη τη
σημασία της λέξης. Αγαπούν και
πονούν τη χώρα μας πολύ περισ-
σότερο απ’ ό,τι εμείς που ζούμε
εδώ. Ποια είμαι εγώ για να συμ-
βουλέψω τους γονείς αυτούς που
ξέρω σίγουρα ότι μεταδίδουν αυτή
την αγάπη τους και στα παιδιά τους;
Είμαι σίγουρη πως ξέρουν πολύ
καλά τι πρέπει να κάνουν και το
κάνουν. Οσο για βιβλία, υπάρχουν
τόσα πολλά Ελλήνων συγγραφέων
που είναι πραγματικά διαμάντια.
Πώς θα μπορούσα να ξεχωρίσω κά-
ποια και να αδικήσω έτσι κάποια
άλλα; Αλλωστε, πάντα κάτι έχουμε
να πάρουμε από οποιοδήποτε βιβλίο
κι αν διαβάσουμε. Πάντα. Το πι-
στεύω απόλυτα αυτό». n
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«Ο νέος θα

γνωρίσει και θα

αγαπήσει την 

Ελλάδα μέσα από

τις εικόνες που θα

του ζωγραφίσει

το βιβλίο. Εικόνες

όχι μόνο 

από όμορφες

ακρογιαλιές, 

παραμυθένια 

νησιά και λαμπερό

ήλιο, αλλά εικόνες

από την ελληνική

καθημερινότητα».


