
             
Οη ζπγγξαθηθέο εκκνλέο ηεο Ζπξάλλαο Ζαηέιε 

(όπσο ηηο εμνκνινγείηαη ε ίδηα ζην νκώλπκν βηβιίν) 
 

Απνζπάζκαηα από ην βηβιίν «Σπγγξαθηθέο εκκνλέο», Καζηαληώηεο 2007. 
Η επηινγή έγηλε από ηε θηιόινγν Μαρία Τσαγκαράκη (Θάξξνο 17-04-2010). 

 

  Έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ζε βάζνο ην «Ζαηέιεην 

ζύκπαλ», όπωο αλαδύεηαη από ηα έξγα ηεο Ζπξάλλαο Ζαηέιε είλαη ε 
εμνκνιόγεζε πνπ έθαλε ε ίδηα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ζηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 

2007, καδί κε άιιεο ζεκαληηθέο ειιελίδεο ζπγγξαθείο, θαη 
δεκνζηεύηεθαλ από ηηο εθδόζεηο Καζηαληώηε ην 2007, κε ηνλ ηίηιν: 

«Σπγγξαθηθέο εκκνλέο-έμη ζπγγξαθείο εμνκνινγνύληαη.» Από ην βηβιίν 
απηό επηιέρηεθαλ ηα ζεκεία εθείλα πνπ θαηά ηε γλώκε καο θωηίδνπλ ηε 

ζεκαηνινγία θαη ηε δηαδηθαζία γξαθήο ηεο ζπγγξαθέωο. 
 

1.  Η «καγηά» πνπ ζπληζηά ηα αγαπεκέλα κνπ ζέκαηα θαη αλαθηλεί κε 
ηξόπν θαζνξηζηηθό ηα εζώςπρά κνπ, θαη θαη΄ επέθηαζηλ ηελ πέλα κνπ, 

έρεη λα θάλεη νπσζδήπνηε θαη κε θάπνηα πξάγκαηα πνπ μέραζα, όρη κόλν 
κε όζα ζπκάκαη… 

Αηζζάλνκαη θαηνηθεκέλε θαη από ηα ιεζκνλεκέλα, ςπραλεκίδνκαη ηελ 
άδειε ύπαξμή ηνπο, ηελ αλππνιόγηζηε δύλακή ηνπο… 

Απηή ε θξπκκέλε κλήκε, ε ιαλζάλνπζα, κε ζαγελεύεη ηδηαίηεξα ζηελ 

δνπιεηά κνπ σο ζπγγξαθέα. 
 

2.  Τν βιέκκα ηνπ «εληνκνιόγνπ» πάλσ ζηα πξάγκαηα…  
Όζν πην άπηαζην έλα ζηνηρείν, ηόζν κε ηξώεη λα ην «ζπιιάβσ», λα ην 

απνηππώζσ … όρη από πείζκα αιαδνληθό, κα επεηδή, εηιηθξηλά, απηό είλαη 
πνπ κ΄ έρεη θαη΄ εμνρήλ καγέςεη θαη «γνλαηίζεη» θαη κέζσ απηνύ αμίδεη 

λνκίδσ ηνλ θόπν λα ζπλεπάξσ ηνλ αλαγλώζηε. 
 

3.  Τα δώα επίζεο, ην πέξαζκά ηνπο από ηηο ζειίδεο κνπ είλαη θη απηό 
ζεκαληηθό ή ζεκαδηαθό …Είρα ηελ ηύρε λα θνηλσλήζσ από ηνλ παηέξα 

κνπ κηα ζπάληα αληίιεςε γη΄ απηά. «Τα δώα», έιεγε επί ιέμεη, «είλαη νη 
γνλείο καο θαη πξέπεη λα ηα ζεβόκαζηε»… 

 
4.  Η θύζε ζαλ κηα γεληθόηεξε ζέαζε, δελ ζα κπνξνύζε λα ιείπεη από ηηο 

ηζηνξίεο κνπ. Μηα θύζε βίαηε, αδπζώπεηε, κε ηα ζηνηρεία ηεο λα 

καίλνληαη κπζηζηνξεκαηηθά, λα καο ζηεθαλώλνπλ θαη πόηε πόηε, κνηξαία, 
λα καο ζθνηώλνπλ. 

 
5.  Η παηδηθή ειηθία: Ο ςπρηζκόο κνπ σο ελήιηθεο πιένλ ηεο γξαθήο, θαη 

θαηά ηνύην άρξνλεο, βξίζεη από παηδηά: παηδηά πνπ δελ έρνπλ αθόκα 
γελλεζεί ή πνπ έρνπλ θηόιαο πεζάλεη, παηδηά θαληάζκαηα θαη παηδηά 

νινδώληαλα, ηελ κηα ζηηγκή αιώβεηα θαη ηελ άιιε ιαβσκέλα, παηδηά 
ςπρνπνκπνί άιισλ παηδηώλ, όισλ ησλ ειηθηώλ παηδηά, κε κηα έκθαζε 

ίζσο ζην όξην εθείλν ησλ δώδεθα-δεθαηξηώλ ρξόλσλ… 



 

6.  Ο έξσηαο, θαη δε νη αλεθπιήξσηνη έξσηεο, νη πηθξνί, νη ζρεδόλ 
απόθνζκνη ή «θαηαξακέλνη» πνπ γεύνληαη ην κέιη ζην ηζεθνύξη … είλαη 

απηνί θπξίσο πνπ θνζκνύλ ηηο ζειίδεο κνπ. 
Ο έξσηαο … ζην ρέξη ηνπ θξαηάεη βέινο πνπ ιαβώλεη ηηο θαξδηέο θαη όρη 

κεηαμσηό γαληάθη ή έλα πνύπνπιν. Θέισ λα πσ όηη ην «βάξνο» ηνπ 
έξσηα, είηε ην ζέινπκε είηε όρη, πάεη ζηνλ πόλν πην πνιύ παξά ζηελ 

ραξά… Είλαη ν πόλνο πνπ εγείξεη πάζε θαη ζσξηάδεη θάζηξα θαη δίλεη 
θίλεηξν θαη «ιαβή» ζηελ ηέρλε. 

 
7.  Τέινο- last but not least- ν ζάλαηνο, ν γηνξηηλά ληπκέλνο ζάλαηνο, 

πνπ αξέζθεηαη ηδηαίηεξα λα δηεηζδύεη ζηηο ηζηνξίεο κνπ … Ο ζάλαηνο είλαη 
γηα όινπο καο ην κεγάιν αίληγκα πνπ δελ έρεη απάληεζε, ή κάιινλ πνπ 

δελ ζα αληέρακε κηα «ζίγνπξε» απάληεζε, νπόηε αο παξακείλεη αίληγκα. 
Είλαη αζθαιώο ην κεγάιν πιήγκα, ε αλαθαίξεηε νδύλε καο. Ο ζάλαηνο 

γηα κέλα θαζξεθηίδεη ηα βάζε ηεο δσήο, βάζε απξνζκέηξεηα αιιά 

νπδέπνηε αλώδπλα…   
Οη ζάλαηνη πνπ ραξίδσ ζηα πξόζσπά κνπ, ζηνπο ήξσέο κνπ, είλαη 

ζάλαηνη παξάμελνη, «κπζηζηνξεκαηηθνί», όρη αθξηβώο εμσξατζκέλνη, δελ 
ζα ην έιεγα, κα ίζσο καγεκέλνη κε ηελ ίδηα ηελ απνζηνιή ηνπο, ή κε ηα 

έκθνβα κάηηα ησλ «ζεξακάησλ ηνπο, ζάλαηνη-έξσηεο πεξίπνπ, ζπρλά 
παξάθνξνη, πνπ παξαζύξνπλ απηά ηα πξόζσπα γηα λα ηα νδεγήζνπλ ζε 

έλα είδνο ηειείσζεο: «Η δσή ζαο όιε είλαη γηα λα ζαο δνζεί απηή ε 
καγηθή έμνδνο , ην εμαίξεην ηέινο». 

 
    

 
 

   Η Ζπξάλλα Ζαηέιε είλαη θαιεζκέλε ησλ Λνγνηερληθώλ απνγεπκάησλ 
απόςε ην βξάδπ, ζηηο 7:30 ζηελ Κεληξηθή Σθελή ηνπ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Καιακάηαο. 

Οξγαλσηέο: Σύλδεζκνο Φηινιόγσλ Μεζζελίαο θαη ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 
 

              Είζνδνο ειεύζεξε 
 

 


