
Τετάρτη, 13 Μαΐου Η Γεωργία Δεμίρη "Ντετέκτιβ μόνη ψάχνει" 
 

 
 

 

Τι σας ώθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο; 

Γ.Δ.: Επειδή μου αρέσουν πολύ τα αστυνομικά μυθιστορήματα ήθελα να γράψω μια 

ιστορία όπου η ηρωίδα θα είναι ντετέκτιβ.  

 

Αν θα έπρεπε να το περιγράψετε με μία μόνο λέξη, ποια θα ήταν αυτή; 

Γ.Δ.: Γλυκόπικρο. 

 

Τι θα συμβουλεύατε εκείνον που επρόκειτο να το διαβάσει; 

Γ.Δ.: Τίποτε. Θα ευχόμουν μόνο να το απολαύσει και να του κρατήσει ευχάριστη 

συντροφιά. 

 

Αν το βιβλίο σας ήταν ή γινόταν ένα κανονικό ταξίδι κάπου στον κόσμο, που θα πηγαίναμε 

και πόσες μέρες θα κρατούσε; 

Γ.Δ.: Θα ήταν ένα ταξίδι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην αγαπημένη μου πόλη τον 

Πειραιά και θα διαρκούσε όσο θα χρειαστεί ο αναγνώστης να το τελειώσει. 

 

Κλείστε τη μίνι συνέντευξη με μια φράση/παράγραφο από το βιβλίο. 

Γ.Δ.: «Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας δικαιούται να είναι ο εαυτός του». 

 

 

 
Στην αγγελία γράφει... 
 

Υποψιάζεστε ότι ο άνδρας σας σάς απατά; Ότι το παιδί σας έχει μπλέξει με κακές παρέες; Ότι 

ο υπάλληλός σας προδίδει τα μυστικά της επιχείρησής σας; Θέλετε να μάθετε την αλήθεια; 

Τότε η Λούκα Τσακαλώτου και η έμπειρη ομάδα της είναι οι άνθρωποί σας. 
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Γραφείο ιδιωτικών ερευνών «Η αλήθεια»: Εχεμύθεια, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα. 

Λούκα Τσακαλώτου: ένα όνομα εγγύηση. 

 

Η Λούκα, πρώην αθλήτρια του καράτε και μητέρα ενός πεντάχρονου κοριτσιού, εργάζεσαι 

ως ντετέκτιβ. Μαζί με τους συνεργάτες της Σαμψών, Τιτή και Βαρβάρα αναλαμβάνουν 

πάσης φύσεως έρευνες και τις φέρουν σε πέρας με συνέπεια και διακριτικότητα. Ή μήπως 

όχι; Οι εχθροί της λένε ότι είναι γκαφατζού και οι κακές γλώσσες επιμένουν ότι δεν τη θέλει 

το επάγγελμα κι ότι πρέπει να τα παρατήσει. Εκείνη όμως επειδή λατρεύει τη δουλειά της, 

ονειρεύεται να εξιχνιάσει μια σημαντική υπόθεση που θα τη βγάλει από την αφάνεια και θα 

κλείσει τα στόματα των επικριτών της. Έτσι όταν η ευκαιρία τής χτυπάει την πόρτα δε 

διστάζει να την αρπάξει και να πέσει με τα μούτρα σε μια περιπέτεια με πολλούς κινδύνους 

κι ανατροπές. Και εκεί που παλεύει να βγάλει άκρη και να παραμείνει ζωντανή εμφανίζεται 

αναπάντεχα ο μεγάλος έρωτας και σαρώνει τα πάντα στο πέρασμα του. 

 

 
 

 

Η Γεωργία Δεμίρη γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε αγγλική φιλολογία και εργάστηκε για 

πολλά χρόνια στα ΜΜΕ, στον τομέα της επικοινωνίας. Από τις Εκδόσεις 

Ψυχογιός κυκλοφορούν επίσης τα μυθιστορήματά της Ζητείται επειγόντως γαμπρός, Πες το 

ψέματα! Κάπου σε ξέρω, Επάγγελμα αρραβωνιαστικιά, Η ζωή είναι γλυκιά και Νύφη με το 

ζόρι. 
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