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n Πώς αποφάσισες να μετα-
φράσεις το εν λόγω βιβλίο 
και μάλιστα σε τόσο νεαρή 
ηλικία; Ποια ήταν η αφορμή; 
“Αφορμή για τη μετάφραση του 

βιβλίου στάθηκε μια συζήτηση που 
είχα με μια φίλη μου στα μαθή-
ματα ζωγραφικής. Μιλούσαμε για 
τα αγαπημένα μας βιβλία και της 
ανέφερα τα «Πλεονεκτήματα». 
Είπε ότι την ενδιαφέραν, αλλά μό-
λις ανέφερα ότι είναι γραμμένο 
στα αγγλικά δίστασε και είπε ότι 
δεν ξέρει καλα αγγλικά. Αυτό ήταν 
κάτι το οποίο με έκανε να λυπηθώ, 
το πώς μπορεί κάτι να σε ενδια-
φερει αλλά να μη μπορείς να το 
προσεγγίσεις λόγω γλώσσας. Και 
κάπως έτσι αποφάσισα να το με-
ταφράσω. Ελεύθερο χρόνο είχα 

(στα 15), μου άρεσε, κέφι είχα, δε 
χρειαζόταν τίποτε άλλο. 

n Υπήρξε αμέσως ανταπό-
κριση από την εκδοτικό οίκο; 
“Ναι, η πρόταση έγινε από εμέ-

να, αφού είχα ολοκληρώσει το με-
γαλύτερο μέρος του βιβλίου και οι 
Εκδόσεις “Τόπος” την δέχθηκαν, 
αφού το βιβλίο απέσπασε καλές 
κριτικές”. 

n Ποιο ήταν το πιο απαιτητι-
κό κομμάτι της μετάφρασης 
και γιατί; 
“Ολη η διαδικασία ήταν απαι-

τητική. Στην αρχή είχα την αί-
σθηση, όπως και αρκετοί, ότι θα 
ήταν εύκολο γιατί απλώς «μετα-
φράζεις». Καμία σχέση όμως. 
Επρεπε οι λέξεις να είναι προσε-
κτικά επιλεγμένες, να βγαίνει η 
ιστορία, αλλά να μένουν και οι 

χαρακτήρες πραγματικοί. Ο Τσάρλι 
του πρωτότυπου κειμένου επρεπε 
να μείνει ο ίδιος και στη μετά-
φραση. Τα συναισθήματα που σου 
έβγαζε το πρωτότυπο έπρεπε να 
μείνουν, να μη χαθούν. Και αυτό 
ήταν δύσκολο. Συχνά κοίταζα μια 
φράση και δε μπορούσα με τίποτα 
να βρω τον τρόπο που θα τη με-
τέφραζα. Εψαχνα λέξεις και προ-
σπαθούσα να δω ποια θα ταίριαζε 
καλύτερα, έβρισκα δεκάδες συνώ-
νυμα για το ίδιο πράγμα και επρε-
πε να βρω το πλέον κατάλληλο. 
Μια μετάφραση μπορεί να κρίνει 
το αν θα αγαπήσεις ή όχι μια 
ιστορία ή ακόμα και έναν συγ-
γραφέα και είχα ανάγκη οι άν-
θρωποι να αγαπήσουν αυτήν την 
ιστορία”. 

n  Τι σχέση έχεις με τον κι-
νηματογράφο; Ετσι "γνώρι-
σες" την ιστορία του βιβλίου; 
“Αγαπώ τον κινηματογράφο. Οχι 

όσο το θέατρο, αλλά πολύ, γιατί 
βρίσκω ότι έχει δώσει τη δυνατό-
τητα στην ηθοποιία να εφαρμόσει 
τεχνικές που δύσκολα εφαρμόζον-
ταν στο θέατρο, λόγω αντικειμενι-
κών συνθηκών. Ομως δεν στάθηκε 
αυτός η αφορμή για τη γνωριμία 
μου με το βιβλίο. Η «συνάντηση» 
έγινε μέσω του ίντερνετ, όπου βρή-
κα τυχαία το ποίημα που συμπε-
ριλαμβάνεται στο βιβλίο. Το διά-
βασα και με συγκίνησε, και αφού 
το έψαξα βρήκα ότι ανήκε στα 
«Πλεονεκτήματα»”.  

n Επόμενοι στόχοι για τον 
χώρο του βιβλίου υπάρχουν; 
Και αν ναι, που προσανατο-
λίζονται; 
“Θα ήθελα πολύ να συνεχίσω 

να ασχολούμαι με τη μετάφραση, 
αλλά και να αρχίσω να ασχολούμαι 
με τη συγγραφή. Αυτή τη στιγμή 
δεν έχω κάποια συγκεκριμένα σχε-
δια, καθώς αρχίζω μια «νέα ζωή» 
(για να το πω ρομαντικά), στο πα-
νεπιστήμιο και αναζητώ τις νέες 
μου ισορροπίες. Ελπίζω να εκδώσω 
κάτι δικό μου, αλλά δεν μπορώ να 
πω με βεβαιότητα το πότε”.  

Γ.Σαρ. 
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“Τα πλεονεκτήματα του 
να είσαι στο περιθώριο” 

Η παρουσίαση του βιβλίου “Τα πλεονεκτήματα 
του να είσαι στο περιθώριο” του Στίβεν 

Τσμπόσκι, σε μετάφραση της Μεσσήνιας Ελένης 
Δριμή θα γίνει σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 
8.30 μ.μ. στο “Εν πλω” στην Κυπαρισσία. Στην 
παρουσίαση θα παρευρεθεί ο γνωστός ηθοποιός 
Φίλιππος Σοφιανός που θα διαβάσει αποσπάσμα-
τα από το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουν οι: Κώ-
στας Κόλλιας λογοτέχνης, πρώην δήμαρχος Τρι-
φυλίας, Ζωή Δημητρακάκη ψυχίατρος - ψυχοθε-
ραπεύτρια, Μαρίκα Καραμπά - Μελά φιλόλογος 
στο Λύκειο Κυπαρισσίας, μέλος του συμβουλίου 
Κοινότητας Κυπαρισσίας.  Επιπλέον το παρών θα 
δώσει ο γνωστός ηθοποιός Φίλιππος Σοφιανός 
που θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο. Θα 
συντονίσει η Δήμητρα Ανδρινοπούλου - Βρεττού 
φιλόλογος με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, 
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Λυκείου Κυπαρισσίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση 
πάνω στα θέματα της εφηβείας.  
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις “Τόπος”. 

Η Ελένη είναι ένα νέο κορίτσι με πολλά ενδιαφέροντα 

και προβληματισμούς, γεγονός που συνδέεται άμεσα 

με το βιβλίο το οποίο επέλεξε να μεταφράσει. Το 

έργο και η αντίστοιχη ταινία είναι παίγνωστα στους 

εφήβους και όχι μόνο, οι οποίοι μας δίνουν πλέον μια 

ακόμα αφορμή να ακούσουμε τη φωνή τους… Η Ελένη γεννήθηκε στην Αθή-
να, το 2002 και τελείωσα το 
Λύκειο Παλαιού Ψυχικού. Εδωσα 
φέτος πανελλαδικές και σύμ-
φωνα με τα μόρια που συγκέν-
τρωσε περνάει στη Νομική. Πέ-
ραν της ανάγνωσης βιβλίων, λα-
τρεύει τη μουσική, τη συγγραφή, 
το θέατρο και καθε άλλη μορφή 
τέχνης, καθώς και τις εξόδους 
με τους φίλους της. 

Στο Φαράγγι Κάκοβος 
στην Ηλεία ταξίδεψαν 

την περασμένη Κυριακή οι 
περιηγητές του Συλλόγου 
Πεζοπόρων - Ορειβατών 
Καλαμάτας ''Ο Ευκλής''. 

Μια μόνο ομάδα έχει εξε-
ρευνήσει το συγκεκριμένο 
φαράγγι, ενώ η δεύτερη εί-
ναι των καλαματιανών πε-
ζοπόρων του “Ευκλή”, όπως 

τους ενημέρωσε ο Περικλής 
Πολυζωγόπουλος. Με την 
ευκαιρία αυτή επισκέφθη-
καν το κτήμα - φάρμα Πο-
λυζωγόπουλος, τους υπο-
δέχτηκε με χαρά ο ιδιο-
κτήτης της Φάρμας κος Πε-
ρικλής, τους ξενάγησε σε 
αυτήν και με υπερηφάνεια 
τους έδειξε τα ζώα που 
φροντίζουν, λέγοντάς τους 

ότι ο σκοπός αυτής της μο-
ναδικής φάρμας στον Δήμο 
Πηνείας εκτός από ψυχα-
γωγικός, είναι και εκπαι-
δευτικός, καθώς πιστεύουν 
πως η ευαισθητοποίηση 
του κοινού μπορεί, να βοη-
θήσει στην προστασία των 
ζώων και του περιβάλλον-
τος. Το απόγευμα βρήκε 
τους εκδρομείς, να απο-

λαμβάνουν το μπάνιο τους 
στην παραλία Κακόβατος. 
Επόμενη προγραμματισμέ-
νη εξόρμηση είναι η πο-
ταμοδιάσχιση του Αρκαδι-
κού ποταμού, η γνωριμία 
με το φαράγγι των Σταλα-
κτιτών και η επίσκεψή τους 
στον Αρχαιολογικό Χώρο 
της Περιστεριάς στις 23 
Αυγούστου. 

Ο Ευκλής εξερεύνησε 
το φαράγγι Κάκοβος  

«Δάφνες και πικροδάφνες» 
σήμερα στο Σαϊνοπούλειο 

Η παράσταση «Δάφνες και πικροδάφνες» των Δημήτρη 
Κεχαΐδη - Ελένης Χαβιαρά θα παιχτεί σήμερα Τετάρτη 

12 Αυγούστου στις 9.30 μ.μ. στο Σαϊνοπούλειο στη Σπάρτη. 
Ο Πέτρος Φιλιππίδης επιλέγει για το φετινό καλοκαίρι 

ένα γνώριμό του έργο, που είχε παρουσιάσει πριν από 5 
χρόνια με μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. 
Κοινωνικά και πολιτικά ανήσυχο, πρόκειται για ένα 
θεατρικό δείγμα γραφής που προσεγγίζει τη νέα πραγμα-
τικότητα με ευαισθησία, κριτικό πνεύμα αλλά και καμία 
διάθεση συμβιβασμού με τα κακώς κείμενα της εκάστοτε 
εξουσίας και όσων επιθυμούν να την περιβληθούν. Στην 
Ελλάδα του 2020 και των νέων κοινωνικών και πολιτικών 
δεδομένων, το έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χα-
βιαρά παραμένει επίκαιρο, 41 χρόνια μετά το πρώτο του 
ανέβασμα στο Θέατρο Τέχνης –για το οποίο και γράφτη-
κε– τον Οκτώβριο του 1979 σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν. 
Οι συντελεστές είναι οι: σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης, 
σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, κοστούμια: Γιάννης Με-
τζικώφ, φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος, μουσική επι-
μέλεια: Ιάκωβος Δρόσος, βοηθός σκηνοθέτη: Ντένια Στα-
σινοπούλου, παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη. 

Παίζουν οι: Πέτρος Φιλιππίδης, ο Μεσσήνιος Θανάσης 
Πατριαρχέας, Τάσος Χαλκιάς, Κωνσταντίνος Ασπιώτης. 
Εισιτήρια: 12 ευρώ. Η χρήση μάσκας στην είσοδο και 
στην έξοδο είναι υποχρεωτική.  


