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Συνέντευξη με τη συγγραφέα Νίκη Ταγκάλου  

8/3/2018 

Καλθςπζρα και ευχαριςτοφμε που δζχτθκεσ να απαντιςεισ ςτισ 

ερωτιςεισ μασ.  

 Τι ζχεισ ςπουδάςει; 

Ζχω ςπουδάςει φωτογραφία. Με ςυναρπάηει θ τζχνθ ςε κάκε 

μορφι τθσ.  

 

 Πωσ αποφάςιςεσ να ξεκινιςεισ να γράφεισ; 

Σε μια δφςκολθ εποχι για μζνα, απομονωμζνθ και κλειςμζνθ 

πολφ ςτον εαυτό μου άρχιςα να αποτυπϊνω ςυναιςκιματα και 

ςκζψεισ πάνω ςτο χαρτί. Για μζνα αυτό ιταν πολφ λυτρωτικό. 

Εξοφ και ο ςτίχοσ “ Ζνα βράδυ με ζςωςαν οι ςτίχοι μου κι από 

τότε τουσ υπθρετϊ”. 
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 Σου αρζςει να γράφεισ ποίθςθ ι πεηογραφία; 

Moυ αρζςει να γράφω οτιδιποτε μου υπαγορεφει θ ψυχι μου 

όμωσ ότι και να γράψω δεν μπορϊ να αποβάλω το ςτοιχείο τθσ 

ποίθςθσ. 

 

 Πωσ αποφαςίηεισ τι κα γράψεισ; 

Νομίηω δεν υπάρχει ςαφι απάντθςθ να ςασ δϊςω. Με οδθγεί 

κάκε φορά το ςυναίςκθμα. Με οδθγεί αυτι θ φουρτοφνα που 

βρίςκεται μζςα ςτθ ψυχι μου κάκε φορά που κζλω να βγάλω ότι 

υπάρχει μζςα τθσ. Τα κείμενα μου τα κεωρϊ εξομολογιςεισ και 

ωσ γνωςτόν μετά τθν εξομολόγθςθ νιϊκεισ γαλινθ. 

 

 Πωσ αιςκάνεςαι όταν γράφεισ; 

Όταν γράφω δεν κατοικϊ ςε αυτόν τον κόςμο, βρίςκομαι αλλοφ. 

Μου μιλοφν και δεν ακοφω κανζναν. Όλεσ μου οι αιςκιςεισ 

μπαίνουν μζςα ςτο βιβλίο που δθμιουργείται εκείνθ τθ ςτιγμι. 

 

 Πόςα βιβλία ζχεισ γράψει; 

Ζχω γράψει ζξι βιβλία και είναι ςτο τυπογραφείο το ζβδομο. 

 

 Ποιο από τα βιβλία που ζγραψεσ αγαπάσ περιςςότερο; 

Ξεχωρίηω τισ “30 Ημζρεσ”. Είναι το θμερολόγιο μια μοναχικισ 

γυναίκασ που για όλθ τθσ τθν ηωι ονειρευόταν τθν αγάπθ που 

ποτζ δεν βρικε. Τουσ μινεσ που γραφόταν εκείνο το βιβλίο 

βριςκόμουν ςε πολφ άςχθμθ ψυχολογικι κατάςταςθ και αυτό 

ιταν  κάτι που βγικε ςε εκείνα τα κείμενα. Αυτι ιταν μια εποχι 
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για μζνα που μου δίδαξε πολλά για αυτό κα ςασ αναφζρω και τον 

επίλογο του βιβλίου. 

« Κη ακ δεκ μπμνείξ κα βνεηξ ηεκ αγάπε μεκ απειπίδεζαη. 

Κιείζε ηα μάηηα ζμο θαη ράλε μέζα ζμο. 

Κάκε ηεκ ροπή ζμο μονακό θαη πνμζπάζεζε κα γαιεκέρεηξ. 

Η αγάπε δεκ ένπεηαη ζε όιμοξ, μάζε κα δεηξ με αοηό. 

Κη ακ εκηόξ ζμο γίκεηαη πόιεμμξ,  

μεκ παναζένκεηξ θη άιιμοξ ζημκ πόιεμμ αοηόκ. 

Τμ θαηαιαβαίκς όηη δηράξ, αιιά αθμύ δεκ βνίζθεηξ πεγή 

γηαηί πκίγεζαη ζηεκ ζηενηά; » 

 

 Διαβάηεισ βιβλία; Ποιοσ είναι ο αγαπθμζνοσ ςου ςυγγραφζασ; 

Διαβάηω πολφ και ωσ επί το πλείςτον ποίθςθ. Είναι πολλοί οι 

αγαπθμζνοι μου, μεταξφ αυτϊν Λειβαδίτθσ,  Ελφτθσ,  Βρεττάκοσ, 

Γϊγου, Sexton. 

 

 Μίλθςζ μασ για το βιβλίο που ετοιμάηεισ 

Το βιβλίο φζρει τον τίτλο “ Ζρωτεσ Εν Τάφω”  και μιλάει για τουσ 

αποτυχθμζνουσ ζρωτεσ μιασ γυναίκασ. Το νεκροταφείο που 

βρίςκεται μζςα ςτθ ψυχι τθσ. Πρόςωπα-τάφοι που τθν 

ςθμάδεψαν. 

 

Σφντομο Βιογραφικό 

Η Νίκθ Ταγκάλου γεννικθκε ςτον Πειραιά. Σποφδαςε φωτογραφία και 

δοφλεψε για ζνα χρόνο ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ςαν 

φωτογράφοσ.   
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Είναι μζλοσ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Λογοτεχνϊν και Επίτιμο Μζλοσ του 

International Art Academy.  

Κείμενά τθσ ζχουν δθμοςιευκεί ςε διαδικτυακά λογοτεχνικά περιοδικά, 

ενϊ ζχουν κυκλοφοριςει τα παρακάτω βιβλία τθσ: 

- Μάχθ των Ερϊτων (Lovers Battle και μεταφραςμζνο) 

- Ψυχζσ από μολφβι 

- Επανάςταςθ ςιωπισ 

- Το κορμί τθσ λφπθσ 

- 30 θμζρεσ 

- Ο κφκλοσ των καταραμζνων ποιθτϊν 

- Ζρωτεσ εν τάφω (υπό ζκδοςθ) 

 


