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χνουν» ψυχολογικά. Είναι στάση
ζωής το χιούμορ και μήπως μία
λύση για τα προβλήματα; Τι ση-
μαίνει για εσάς; 

Γεωργία Δεμίρη: Το χιούμορ εί-
ναι για μένα σανίδα σωτηρίας. Ισως
επειδή είμαι εκ φύσεως στενόχωρος
τύπος το να προσπαθώ να βλέπω
και την αστεία πλευρά των πραγ-
μάτων και να αυτοσαρκάζομαι όποτε
χρειάζεται είναι ένας τρόπος να απο-
φορτίζομαι και να χαλαρώνω. Αλ-
λωστε είναι τόσο δύσκολη η ζωή
που πρέπει κανείς να έχει μεγάλη
αίσθηση του χιούμορ για να τα βγά-
λει πέρα και να επιβιώσει. 

«Περιοδικό»: Η πρωταγωνί-
στρια πληγωμένη από τη συμπε-
ριφορά του πατέρα της αποφεύγει
την λέξη γάμος. Πιστεύετε ότι οι
παιδικές μας αναμνήσεις κρίνουν
τις μελλοντικές μας αποφάσεις ή
τουλάχιστον τις επηρεάζουν; 

Γεωργία Δεμίρη: Το πιστεύω
ακράδαντα. Η προσωπικότητά μας
διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια
της ζωής μας για αυτό και είναι
πολύ σημαντικά τα βιώματα που θα
έχουμε τότε γιατί θα κρίνουν το
μέλλον μας. Δυστυχώς το βάρος της
ευθύνης πέφτει στους γονείς γιατί
τυχόν λάθη στην ανατροφή των παι-
διών τους θα τα ταλαιπωρούν ίσως
για ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή τους. 

«Περιοδικό»: Δράκος ο άντρας,
σύμβολο θα έλεγα. Παρ’ όλη την
αρρενωπότητά του έχει ακριβώς
το ίδιο σύνδρομο της ηρωίδας
μας: Το φόβο στη δέσμευση. Ο
φόβος είναι που μας κρατάει μα-
κριά από τις επιθυμίες μας ή ο
εγωισμός;

Γεωργία Δεμίρη: Ο φόβος νο-
μίζω, ο φόβος να μην πληγωθούμε,

να μη μας προδώσουν. Και αυτό πι-
στεύω ότι είναι θέμα ανατροφής και
εκπαίδευσης. Το να μάθεις να δεί-
χνεις εμπιστοσύνη, να συγχωρείς
όταν χρειάζεται και να αφοσιώνεσαι
σε μια σχέση είναι κάτι που καλ-
λιεργείται από τη παιδική ηλικία. 

«Περιοδικό»: Πως και στείλατε
τόσο μακριά την πρωταγωνίστρια;
Πως και δεν επιλέξατε έναν ποιο
κοντινό προορισμό; 

Γεωργία Δεμίρη: Την έστειλα
στη Μελβούρνη γιατί η ιδέα για το
βιβλίο προέκυψε όταν διάβασα ένα
άρθρο στο ίντερνετ για την αύξηση
του αριθμού των Ελλήνων που με-
ταναστεύουν στην Αυστραλία. Εξάλ-
λου η συγκεκριμένη χώρα παρότι
έχει πολύ αυστηρή νομοθεσία για
τους μετανάστες και δεν δίνει εύκολα
βίζες εργασίας εξακολουθεί να είναι
ένας τόπος που προσφέρει προοπτι-
κές εξέλιξης και ευημερίας σε αυτούς
που θα κυνηγήσουν την τύχη τους
εκεί.

«Περιοδικό»: Το βιβλίο σας θυ-
μίζει κατά πολύ την ιστορία πολ-
λών ομογενών μας. Μόνη, ακόμα
και μέσα σε δικούς σου, σε μια
ξένη χώρα. Εχετε η ίδια εμπειρίες
από ανθρώπους εκτός συνόρων;
Εχετε σκεφθεί εσείς τη μετανά-
στευση; 

Γεωργία Δεμίρη: Οπως σχεδόν
όλοι οι Ελληνες έτσι κι εγώ έχω
συγγενείς που ζουν στο εξωτερικό
εδώ και πολλές γενιές και συγκε-
κριμένα στον Καναδά. Οσο για το
αν έχω σκεφτεί εγώ τη μετανάστευ-
ση, ναι φυσικά, ακόμη τη σκέφτομαι
και αν ήμουν μερικά χρόνια νεότερη
άρα και πιο παράτολμη δεν θα έμενα
μόνο στη σκέψη αλλά πιθανόν να
το έκανα και πράξη. 

«Περιοδικό»: Σας λείπουν οι
ήρωες σας; Τους ξαναδίνετε -
έστω νοερά- ζωή; Εχετε επιθυ-
μήσει να δώσετε μια συνέχεια σε
κάποιον από αυτούς; Ή μήπως
να τους μεταφέρετε σε άλλο έργο
σας;

Γεωργία Δεμίρη: Τους ήρωές
μου τους έχω στο μυαλό μου σαν
παλιούς φίλους με τους οποίους
έχουμε χαθεί αλλά παρόλα αυτά
εξακολουθώ να τους αγαπώ και να
τους σκέφτομαι με νοσταλγία. Καμιά
φορά θυμάμαι κάποιο περιστατικό
που τους έχουν συμβεί και είναι
σαν να αναπολώ αληθινά γεγονότα
που συνέβησαν σε πραγματικούς
ανθρώπους. Εχω σκεφτεί και να
δώσω συνέχεια και να μεταφέρω
κάποιους σε άλλο βιβλίο αλλά μέχρι
στιγμής δεν μου έχει προκύψει. 

«Περιοδικό»: Οι ομογενείς μας
πιστεύω ότι θα βρουν αρκετά να
ταυτιστούν σ’ αυτό το βιβλίο σας.
Πρώτα από όλα οι δυνατοί δεσμοί
ανάμεσά τους. Εχετε βιώσει την
ενότητα αυτή; 

Γεωργία Δεμίρη: Δεν την έχω
βιώσει από πρώτο χέρι αλλά την
ανακάλυψα και τη διαπίστωσα από
πληροφορίες και αφηγήσεις που
περισυνέλεξα στο διαδίκτυο και ει-
λικρινά εντυπωσιάστηκα από αυτούς
τους δυνατούς δεσμούς που ενώνουν
τους Ελληνες όταν βρίσκονται στο
εξωτερικό. Ισως η ξενιτιά να βγάζει
τον καλύτερό μας εαυτό και να ενι-
σχύει την ενότητα και την ομοψυχία
μας που είναι δυο συστατικά που
αν τα είχαμε σε μεγαλύτερη αφθονία
εδώ στην χώρα μας, τότε τα πράγ-
ματα να πήγαιναν πολύ καλύτερα. 

«Περιοδικό»: Πως ξεκινάτε μια

αφήγηση; Πως γεννιούνται οι χα-
ρακτήρες σας; Πως επιλέγεται
τους ήρωές σας;

Γεωργία Δεμίρη: Συνήθως έχω
πρώτα την κεντρική ιδέα και κατόπιν
οι χαρακτήρες γεννιούνται σχεδόν
από μόνοι τους. Δεν μπορώ να το
εξηγήσω αλλά άπαξ και έχω την
ιδέα οι ήρωες παίρνουν εύκολα «σάρ-
κα και οστά» στη φαντασία μου. 

«Περιοδικό»: Ο γάμος είναι
ένας δεσμός που ειδικά στα πα-
λαιότερα χρόνια ήταν πολύ δυ-
νατός. Βλέπετε σιγά - σιγά τη
φθορά του; 

Γεωργία Δεμίρη: Οι στατιστικές
και η αύξηση του αριθμού των δια-
ζυγίων αυτό δείχνει αλλά ακόμη και
αν δεν υπάρχει ο γάμος με τη συμ-
βατική έννοια του όρου θα υπάρχει
πάντα ένα μοντέλο συμβίωσης γιατί
είναι ανθρώπινη ανάγκη να μοιρά-
ζεσαι τη ζωή σου με κάποιον άλλο. 

«Περιοδικό»: Η γιαγιά είναι
μια αυταρχική γυναίκα που θέλει
να κρύψει το εύθραυστο πρόσω-
πό της αλλά παρ’ όλα αυτά βλέπεις
μέσα από την αφήγηση ότι αν
και θέλει να δείχνει σκληρή οι
πράξεις της δείχνουν την πείρα
της και τη γνώση της απέναντι
στη ζωή και πράττει για όφελος
όλων. Πιστεύετε στη φράση «Γη-
ράσκω αεί διδασκόμενος»; 

Γεωργία Δεμίρη: Πιστεύω στη
φράση αυτή αλλά δεν θεωρώ ότι
όλοι οι ηλικιωμένοι είναι σοφοί.
Διότι για να διδαχθεί κάποιος από
τις εμπειρίες του πρέπει να είναι
δεκτικός στη μάθηση και να έχει
στενή επαφή με τον εαυτό του. Επί-
σης να διαθέτει την δύναμη να πα-
ραδέχεται τα λάθη του και να αλ-
λάζει τις απόψεις του όποτε αυτό

χρειαστεί. 

«Περιοδικό»: Ετοιμάζετε κάτι
καινούργιο;

Γεωργία Δεμίρη: Εχω ήδη γρά-
ψει ένα καινούργιο βιβλίο αλλά
μόνο μέσα στο μυαλό μου, δεν έχω
πληκτρολογήσει ακόμη ούτε λέξη.
Θα γίνει όμως κι αυτό, ελπίζω άμεσα. 

«Περιοδικό»: κ. Δεμίρη σας ευ-
χαριστούμε.

Γεωργία Δεμίρη: Εγώ σας ευ-
χαριστώ θερμά για τις πολύ ενδια-
φέρουσες ερωτήσεις σας και την
ευκαιρία που μου δίνετε να δημο-
σιευτεί συνέντευξη μου σε ένα τόσο
ιστορικό έντυπο όσο ο «Εθνικός Κή-
ρυκας». 

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΜΙΡΗ γεννή-
θηκε στον Πειραιά. Σπούδασε
αγγλική φιλολογία και εργάστη-
κε για πολλά χρόνια στα ΜΜΕ,
στον τομέα της επικοινωνίας.
Συγκεκριμένα, ήταν για έξι χρό-
νια στέλεχος στο Γραφείο Τύπου
του STAR CHANNEL και στη
συνέχεια για έξι χρόνια υπεύ-
θυνη Τύπου του Ομίλου ΑΝΤ1.
Επίσης, συνεργάστηκε με την
εφημερίδα ΕΘΝΟΣ και τον τη-
λεοπτικό σταθμό ALPHA. Από
τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλο-
φορούν επίσης τα μυθιστορή-
ματά της ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ-
ΤΩΣ ΓΑΜΠΡΟΣ, ΠΕΣ ΤΟ ΨΕ-
ΜΑΤΑ!, ΚΑΠΟΥ ΣΕ ΞΕΡΩ, ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ και
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΓΛΥΚΙΑ.

Βιογραφικό

Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτό δείχνει το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από την Ελλάδα προς την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Δυστυχώς για πολλούς συμπατριώτες μας η φυγή είναι η μόνη διέξοδος όπως ήταν και για τις παλιότερες γενιές των Ελλήνων μεταναστών

Aκολουθήστε μας στο Facebook:
Eθνικός Κήρυξ / The National Herald
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www.ekirikas.com

Επικοινωνήστε μαζί μας στο:

(718) 784-5255
(210) 361-4598
ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
info@ekirikas.com
periodiko@ekirikas.com
maria@ekirikas.com
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Γεωργία Δεμίρη
Η ξενιτιά ενισχύει την ενότητα και την ομοψυχία

Της Μαρίας Παπανικολάου

Αλήθεια, πόσες φορές έχουμε δια-
βάσει ένα βιβλίο και στο τέλος εί-
παμε «λίγα μου πρόσφερε για τις
σελίδες του», ή «ο συγγραφέας θα
μπορούσε να μην πλατιάσει και κου-
ράσει» και άλλα σχετικά; Πολλές
φορές. Ισως γιατί ο συγγραφέας
«χάνεται» στις σκέψεις του και δεν
μπαίνει στο ...πετσί του αναγνώστη,
δεν μπαίνει στον χρόνο που έχει
διαθέσιμο ο αναγνώστης ή δεν μπαί-
νει στα καθημερινά προβλήματα
που έχει ο αναγνώστης. Η Γεωργία
Δεμίρη όμως αποτελεί μία φωτεινή
εξαίρεση. Το συγγραφικό της έργο
ίσως με μία λέξη «μεστό» ή στην
καθομιλουμένη και λαϊκή γλώσσα
«μασίφ». Ισως την βοηθάει το γεγο-
νός ότι είναι και δημοσιογράφος
και έχει μάθει στην ταχύτητα και
στο «λίγα και ουσιαστικά», ή «πολλά
και μεστά». 

Οπως και να ’χει η κυρία Δεμίρη
και ειδικά με το τελευταίο της έργο
«Νύφη με το ζόρι» όχι μόνο καθη-
λώνει τον αναγνώστη με τις σκέψεις
και την... πένα της αλλά μπαίνει
μέσα στο μυαλό του και γράφει με
τα καθημερινά του προβλήματα,
μπαίνει μέσα στο...πορτοφόλι του
και την οικογένειά του και στενο-
χωριέται με την οικονομική του κα-
τάσταση και αυτή της Ελλάδας και
κυρίως μπαίνει μέσα στην καρδιά
του και ζει μαζί του την μεγάλη
απόφαση να μείνει ή να μετανα-
στεύσει για ένα καλύτερο μέλλον. 

Με λίγα λόγια η κ. Δεμίρη μέσα
από το συγγραφικό της έργο θα μας
κάνει να δούμε τον διπλανό μας, το
συγγενή μας, τον εαυτό μας.

«Περιοδικό»: Εχετε εργαστεί
στον τομέα της επικοινωνίας με
τα μεγάλα κανάλια της Ελλάδας.
Πως θα χαρακτηρίζατε την εμ-
πειρία; Αυτή τη στιγμή πέρα από
την συγγραφή ασχολείστε με κάτι
άλλο; 

Γεωργία Δεμίρη: Η δουλειά μου
στα κανάλια ήταν μια πολύ ενδια-
φέρουσα και συναρπαστική εμπειρία
που μου δίδαξε πολλά. Εκτός από
την συγγραφή εργάζομαι σαν εξω-
τερικός συνεργάτης σε μια εταιρεία
Δημοσίων Σχέσεων. 

«Περιοδικό»: «Νύφη με το
ζόρι». Αυτό το βιβλίο τα έχει όλα.
Από τις πρώτες γραμμές βλέπουμε
αυτό που «καίει» όλη την Ελλάδα:
Την κρίση. Μέσα από μια νέα κο-
πέλα δείχνετε την μέγιστη αλλαγή
που υπέστη η Ελλάδα μας τα τε-
λευταία χρόνια. Μια που έχετε

μπει μέσα στο θέμα τι πιστεύετε
πως μπορούμε να κάνουμε σαν
άτομα ή και σαν σύνολο για να
ξημερώσει μία άλλη μέρα για
εμάς και την Ελλάδα; 

Γεωργία Δεμίρη: Από το 2010
και μετά όλα μου τα βιβλία εκτυ-
λίσσονται μέσα στην κρίση γιατί
από τη στιγμή που γράφω για το
παρόν δεν θα μπορούσα να αγνοήσω
την οικονομική κατάσταση που έχει
επηρεάσει τόσο δραματικά τις ζωές
όλων μας. Σε ατομικό επίπεδο και

κρίνοντας από τον εαυτό μου, την
οικογένεια και τους φίλους μου πι-
στεύω ότι έχουμε ήδη κάνει πάρα
πολλά. Εχουμε μάθει να αρκούμαστε
στα λίγα, να μην κάνουμε τις υπερ-
βολές του παρελθόντος και, θέλοντας
και μη, έχουμε προσαρμοστεί στη
λιτότητα που μας έχει επιβληθεί.
Από εκεί και πέρα είναι στα χέρια
των κρατούντων το αν θα ξημερώσει
μια άλλη μέρα για τη χώρα μας. Πι-
στεύω ότι η κοινωνία μας πήρε τα
διδάγματα που έπρεπε να πάρει

από την κρίση. Τώρα το αν θα βγού-
με από τη στενωπό είναι ένα ερώ-
τημα που θα απαντηθεί στο μέλλον. 

«Περιοδικό»: Η πρωταγωνί-
στρια θέλοντας να δώσει μια δεύ-
τερη ευκαιρία στη ζωή της παίρνει
την μεγάλη απόφαση να μετανα-
στεύσει. Οπως έκαναν τόσοι δικοί
μας άνθρωποι στο παρελθόν. Η
ιστορία τελικά επαναλαμβάνεται
και αν «ναι» είναι η φυγή λύση;

Γεωργία Δεμίρη: Ναι, η ιστορία

επαναλαμβάνεται, αυτό δείχνει το
μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από
την Ελλάδα προς την Ευρώπη, τις
ΗΠΑ και την Αυστραλία. Δυστυχώς
για πολλούς συμπατριώτες μας η
φυγή είναι η μόνη διέξοδος όπως
ήταν και για τις παλιότερες γενιές
των Ελλήνων μεταναστών. 

«Περιοδικό»: Το βιβλίο αν και
ξεκινάει με τραγικές καταστάσεις
οι οποίες όμως περιγράφονται
με τόσο χιούμορ που δεν σε «ρί-

Στα χέρια των κρατούντων είναι το αν θα ξημερώσει μια άλλη μέρα

για τη χώρα μας.  Πιστεύω ότι η κοινωνία μας πήρε τα διδάγματα

που έπρεπε να πάρει από την κρίση. Τώρα το αν θα βγούμε από τη

στενωπό είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στο μέλλον.  


