
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΜΙΡΗ Συγγραφέας του 

μυθιστορήματος «Νύφη με το ζόρι» 

 

Ένα απολαυστικό ταξίδι μέχρι τη μακρινή Αυστραλία δεν μπορεί παρά να 

μας ξεναγήσει σε τόπους άγνωστους, σε ήθη και έθιμα διαφορετικά μα 

συγχρόνως πολύ οικεία σε κάποιους… Είναι λύση η φυγή από τα 

προβλήματα, είναι λύση η αποδοχή των καταστάσεων που δεν μπορούμε 

να αποφύγουμε και αποδεχόμαστε τη μαύρη (;) μοίρα μας; 

- Τρία από τα μυθιστορήματά σας έχουν ως θέμα τους το γάμο: το 

«ζητείται επειγόντως γαμπρός», το «επάγγελμα αρραβωνιαστικιά, και 

το πιο πρόσφατο, «νύφη με το ζόρι». Είστε παντρεμένη η ίδια, έχετε 

κάποιο απωθημένο με το γάμο ή είναι εντελώς τυχαίο το γεγονός; 

Όχι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Ο έρωτας και ο γάμος είναι ως επί το 

πλείστον το κεντρικό θέμα γύρω από το οποίο κινείται μια αισθηματική 

κομεντί.  

- Θα καταφεύγατε ποτέ στην ακραία λύση του να ξενιτευτείτε και να 

αποδεχτείτε ένα καταναγκαστικό γάμο ως λύση των οικονομικών σας 

προβλημάτων, όπως έκανε η ηρωίδα σας; 

Φαντάζομαι πως αν ήμουν απελπισμένη όπως κι εκείνη θα το εξέταζα ως 

προοπτική. 

- Η ελεύθερη συμβίωση και η ευκολία με την οποία χωρίζουν τα 

ζευγάρια σήμερα, είναι ένας λόγος που οι γυναίκες μπορεί να μην θέλουν 

το γάμο; 

Σίγουρα ο θεσμός του γάμου έχει δεχτεί πλήγματα και αυτό το δείχνει η 

αύξηση των διαζυγίων παρόλα αυτά πιστεύω ότι οι γυναίκες εξακολουθούν 

να τον επιθυμούν όχι μόνο για κοινωνικούς λόγους αλλά και για να 

προσφέρουν μια οικογένεια στα παιδιά τους. 

- Το μεγάλο θέμα της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων που 

έχει επιφέρει σε όλους μας θίγεται με πολύ ρεαλιστικό ως και 



χιουμοριστικό τρόπο θα έλεγα. Νομίζετε πως είναι αυτό που μας 

χρειάζεται, μια πιο χιουμοριστική ματιά στα προβλήματά μας ώστε να 

επιβιώσουμε ή είναι απλά θέμα χαρακτήρα; 

Δεν είναι εύκολο να δούμε τα προβλήματα μας με χιουμοριστική ματιά 

αλλά όποτε το καταφέρνουμε όλα φαίνονται πιο εύκολα. Εγώ προσωπικά 

προσπαθώ να το εφαρμόζω και πιστεύω στο απόφθεγμα που αποδίδεται 

στον Αριστοτέλη και λέει «Η περισσότερο χαμένη από όλες τις μέρες του 

ανθρώπου είναι εκείνη κατά την οποία δεν γέλασε». Γενικά πιστεύω ότι 

χρειάζεται μεγάλη αίσθηση του χιούμορ για να τα βγάλουμε πέρα με την 

σημερινή πραγματικότητα.  

- Πιστεύετε ότι το κοινό που σας ακολουθεί είναι καθαρά γυναικείο ή 

υπάρχουν και άντρες αναγνώστες που αναζητούν ένα ανάλαφρο 

μυθιστόρημα ώστε να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους; 

Είναι κατά κύριο λόγο γυναικείο. Υπάρχουν κι άνδρες βέβαια αλλά σχετικά 

λίγοι.  

- Εσάς τι σας αρέσει να διαβάζετε, πώς ξεφεύγετε από την 

καθημερινότητα; 

Διαβάζω πολύ και τα πάντα. Μόλις τέλειωσα δυο μυθιστορήματα του Τζο 

Νέσμπο και τώρα διαβάζω το αριστουργηματικό «Η πτώση ενός ειδώλου» 

του Graham Greene. Μετά απ’ αυτό σειρά θα πάρει το «Ανθρώπινο στίγμα» 

του Φίλιπ Ροθ.  

 

Ιουλία Ιωάννου 

 

 

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΜΙΡΗ γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε αγγλική 

φιλολογία και εργάστηκε για πολλά χρόνια στα ΜΜΕ, στον τομέα της 
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επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, ήταν για έξι χρόνια στέλεχος στο Γραφείο 

Τύπου του STAR CHANNEL και στη συνέχεια για έξι χρόνια υπεύθυνη 

Τύπου του Ομίλου ΑΝΤ1. Επίσης, συνεργάστηκε με την εφημερίδα 

ΕΘΝΟΣ και τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA. Από τις Εκδόσεις 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα μυθιστορήματά της ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΑΜΠΡΟΣ, ΠΕΣ ΤΟ ΨΕΜΑΤΑ!, ΚΑΠΟΥ ΣΕ ΞΕΡΩ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ και Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΓΛΥΚΙΑ.  

 


