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ψιµο αν ξεπεράσεις την κατάθλιψη που σου δη-
µιουργεί.
Ταυτόχρονα όµως δεν έχεις και µια οµήγυρη να 
συζητήσεις για λογοτεχνία, είσαι µόνος, αυτό εί-
ναι άχαρο, µπορεί και να ξεραθείς.
Ευτυχώς που τώρα γύρω από την εφηµερίδα 
«Οδό» δηµιουργήσαµε έναν κύκλο 5-6 ατόµων 
που γράφουµε, συναντιόµαστε και συζητούµε 
για τη λογοτεχνία».

ΚΚ: Εσύ ο ίδιος, ο συγγραφέας, πώς το 
«βλέπεις» το βιβλίο σου;
ΗΠ: Χαίροµαι που ορισµένα πράγµατα έχουν 
µπει στο βιβλίο αναπόδραστα και δεν µπορούν 
να φύγουν πλέον από εκεί.
Το πώς είναι τα σπίτια, το βάρος της λίµνης, ο 
θάνατος ο οποίος είναι έκδηλος στην Καστοριά, 
το χειµώνα έχεις πεισιθάνατα αισθήµατα.
Το βιβλίο θα µπορούσε να ειδωθεί και ως ένα 

κατακερµατισµένο µυθιστόρηµα µε έναν αφηγη-
τή που έχει πολλές προσωπικότητες.
∆ιάλεξα τη µαγεία της πύκνωσης και της ποιητι-
κής του διηγήµατος γιατί έτσι µπόρεσα να εστιά-
σω καλύτερα σε κάθε πρόσωπο.
Γράφοντας αυτό το βιβλίο µ, ενδιέφερε περισ-
σότερο το αν θα το αισθανθεί ο αναγνώστης και 
όχι αν θα το καταλάβει, πράγµα που ισχύει και 
στην ποίηση.
Είµαι περήφανος που διέσωσα ένα κοµµάτι από 
την προσωπική µου διαδροµή, κοµµάτι το οποίο 
αναγνωρίζουν και οι Καστοριανοί, ιδιαίτερα οι 
παλιότεροι.

ΚΚ: Τελικά είναι το γράψιµο ξεκαθάρισµα 
λογαριασµών, µε τον εαυτό µας πρώτα από 
όλα;
ΗΠ: ∆εν ξέρω τι είναι.
Πιστεύω ότι υπάρχει ένας δηµιουργικός πυρετός.

Όταν γράφεις είσαι εγωκεντρικός, υπερφίαλος, 
πέφτεις µε τα µούτρα σ, ένα πράγµα που δε σ, 
αφήνει ήσυχο παρά µόνο όταν τελειώσεις και 
µετά ούτε ξέρεις γιατί έγραψες ότι έγραψες.
Για µένα είναι κορυφαίο πράγµα αυτό που λέµε 
λογοτεχνία.
Θέλουν µια εντιµότητα οι λέξεις.
Ένιωσα φοβερά ευάλωτος όταν τελείωσα το βι-
βλίο µου.
Το βιβλίο είναι µια εκδοχή για το τι συνέβη, οι 
εκδοχές είναι άπειρες.
Επίσης, το νόηµα που δίνουµε σε αυτό που δια-
βάζουµε έχει να κάνει µε την προσωπική προ-
σέγγιση του καθενός µας, µε το υπόβαθρο που 
κουβαλάει ο καθένας στην ανάγνωση, τα πράγ-
µατα είναι έτσι όπως τα έλεγε και ο Σεφέρης, 
έχουν να κάνουν µε το τι κουβαλάµε µέσα µας 
όταν προσεγγίζουµε ένα ποίηµα, ένα λογοτεχνι-
κό κείµενο.


