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Τα μυθιστορήματα της τα διαβάζω πάντα με μανία!  Αγαπώ τον τρόπο που 

γράφει και γίνομαι πάντα ένα με τους ήρωες της! Θέλησα να γνωρίσω και την 

ίδια και το αποτέλεσμα ήταν να διαπιστώσω ότι η εντύπωση που είχα 

σχηματίσει για τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, δεν ήταν 

λανθασμένη!  Γλυκιά, όμορφος άνθρωπος που ακόμη έχει πολλά να δώσει… 

Ο θεός να μας δίνει χρόνια να την διαβάζουμε…! 

Πώς ήταν η παιδική σου ηλικία; Η αγάπη σου για τη συγγραφή υπήρχε πάντα ή 

εκδηλώθηκε σε μετέπειτα στάδιο; 
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Στην ενασχόλησή μου με τον κόσμο της λογοτεχνίας, πιστεύω πως με ώθησε η 

πληγωμένη παιδική μου ηλικία.  Γιατί προτού προλάβω να γνωρίσω τη μητέρα μου, 

εκείνη έφυγε για ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό…  Για πολλά χρόνια, στην προσπάθειά 

μου να νιώσω τη μητρική αγάπη και την ασφάλεια που τόσο μου έλειπε, έκλεινα τα 

μάτια και έφτιαχνα με τη φαντασία μου μια μαμά για μένα, μια ολοζώντανη μητέρα 

που με αγκάλιαζε σφιχτά, που μου έφτιαχνε τηγανητές πατάτες, που με φιλούσε 

συνέχεια.  Έκανα δηλαδή συνεχείς ασκήσεις φαντασίας.  Μέχρι που τα 

συναισθήματα άρχισαν να «ξεχειλίζουν» από μέσα μου, μέχρι που βρήκαν τελικά 

διέξοδο στο χαρτί και τις λέξεις.  Μια μέρα, έτσι εντελώς φυσικά, άρχισα να γράφω. 

Έρεε η γραφή από μέσα μου από πολύ μικρή και οι δασκάλες στο σχολείο με 

ρωτούσαν: «Μα είναι δυνατόν να την έγραψες μόνη σου αυτή την έκθεση;» Με 

σήκωναν όμως –παρόλο που ήμουν δειλό παιδάκι- να τη διαβάσω στα άλλα παιδιά.  

Τα χρόνια περνούσαν κι εγώ αρνιόμουν πεισματικά να μεγαλώσω.  Δεκαεννέα ετών 

μόλις, έγινα για πρώτη φορά μητέρα, για να βιώσω και πάλι την παιδική μου ηλικία, 

αυτή τη φορά όπως ακριβώς την ονειρευόμουν μέσα απ’ το δικό μου παιδί. Ήταν η 

ίδια αυτή ενδόμυχη ανάγκη που με ώθησε να σπουδάσω παράλληλα νηπιαγωγός. 

Μέχρι που τα συναισθήματα άρχισαν να «ξεχειλίζουν» από μέσα μου, βρίσκοντας 

τελικά διέξοδο στο χαρτί και τις λέξεις…   Η συγγραφή, δεν αποτελούσε, ούτε 

αποτελεί για μένα μια επαγγελματική επιλογή. Δε χρειάστηκε ποτέ να πειθαρχήσω 

για να είμαι παραγωγική. Γιατί η γραφή είναι μια βαθιά ανάγκη έκφρασης του 

εσωτερικού μου κόσμου. Σπούδασα παιδαγωγική και παιδική ψυχολογία και οι 

σπουδές αυτές πιστεύω πως με έχουν βοηθήσει στην κατανόηση των ηρώων μου. Το 

πολύτιμο μυστικό είναι να ξέρεις πως ακόμα και οι ενήλικες είναι «μεγάλα παιδιά», 

πως κάποιος πρέπει να τους θυμίσει τη χαμένη, αλλά τόσο πολύτιμη αθωότητά τους, 

το ξεχασμένο τους χαμόγελο, αυτό που κάνει να φαίνονται όλα ωραία…  Γράφω, 

γράφω συνέχεια, πολλά χρόνια τώρα. Η γραφή ήταν και είναι, η ίδια μου η ανάσα. Κι 

όταν γράφω νομίζω πως ζω τη ζωή μέχρι το μεδούλι της. 

 

Γνωρίζω ότι έχεις σπουδάσει και εργαστεί ως νηπιαγωγός.  Μίλησέ μας για τις 

σπουδές σου και για την εμπειρία σου στον χώρο. 

Ό,τι είμαι, ό,τι γράφω το χρωστάω στα παιδιά. Εκείνα με έμαθαν να γράφω για τους 

ενήλικες, βουτώντας την πένα μου στο μελάνι της καρδιάς. Με έμαθαν να είμαι 

αληθινή, να χαίρομαι, να λυπάμαι, να γελάω ακόμα και να κλαίω γράφοντας.  Να μη 
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φοβάμαι να ανοιχτώ συγγραφικά. Με έμαθαν όμως να κάνω και «σκανδαλιές». Να 

γεμίζω ανατροπές κάθε μου μυθιστόρημα, να κόβω ακόμα και την ανάσα του 

αναγνώστη μου.  Τα λατρεύω τα παιδιά! Σπούδασα στη Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών 

και στο Lοndon Montessori Centre. Δούλεψα σε ένα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της 

Αθήνας. Δεκαέξι ολόκληρα χρόνια είχα τη δική μου τάξη. Πέρασαν από τα χέρια μου 

πολλά παιδιά. Κι ύστερα παραιτήθηκα από το λειτούργημα της νηπιαγωγού για να 

δουλέψω ως υπεύθυνη έκδοσης σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Ποτέ δε σταμάτησα 

όμως να γράφω παιδικά βιβλία, ποτέ δε σταμάτησα να ασχολούμαι με τα παιδιά. 

Τρέχω σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, όπου κι αν με ζητήσουν οι παιδαγωγοί, 

«παίζω» με τα παιδιά, σχεδόν καθημερινά. Τους βοηθάω να γίνουν τα ίδια μικροί 

συγγραφείς, κάνω μυθοπλασία μαζί τους, γίνομαι ένα με τους μικρούς μου φίλους. 

Όταν ταξιδεύεις παρέα με τα παιδιά, μοιάζει σαν να ταξιδεύεις παρέα με την ίδια τη 

μαγεία. Είναι ονειρικό ταξίδι, δεν  μπορείς να το εκφράσεις με λόγια. Γιατί τα 

μικρούλια μου, συμμετέχουν αυθόρμητα στο παιχνίδι της συγγραφής. Η φαντασία 

τους βρίσκεται στο ζενίθ της. Ο ανιμισμός και ο εγωκεντρισμός είναι τόσο έντονος 

που τα πάντα έχουν ψυχή. Ζώα, πουλιά, παιχνίδια έχουν ίδιες ανάγκες, επιθυμίες, 

δυνατότητες. Πολλά ζευγάρια μάτια με κοιτούν, όταν ταξιδεύουν με τα παραμύθια, 

αλλά βρίσκονται αλλού. Έχουν γίνει ένα με τη  μαγεία. Το ταξίδι είναι τόσο 

συναρπαστικό που τα παιδιά μένουν στην κυριολεξία με «ανοιχτό το στόμα». Κι αν 

δεν καταφέρεις τα πάρεις μαζί σου στο ταξίδι αυτό, από τα πρώτα κιόλας λεπτά, 

χασμουριούνται, βαριούνται, φεύγουν μακριά. Είναι μαγεία να δουλεύεις με τα 

παιδιά. Γιατί δεν προσποιούνται, γιατί είναι αθώα, γιατί αποτελούν το ιδανικό κοινό, 

το κοινό που σε κρίνει και σε δέχεται ή σε απορρίπτει από το πρώτο κιόλας λεπτό. 

Πόσο έχει επηρεάσει την μετέπειτα πορεία σου το γεγονός ότι προέρχεσαι από μια 

οικογένεια με εμπειρία στις εκδόσεις; 

Ο πατέρας μου ήταν που με έμαθε πως δεν αξίζει η ζωή χωρίς να ανοίγεις 

καθημερινά ένα βιβλίο, το ίδιο της το παράθυρό της. Έχω διαβάσει τόσα παραμύθια. 

Αμέτρητα. Γιατί με δίδαξε πως τα βιβλία είναι κάτι σαν το νερό, κάτι σαν το φαγητό. 

Απολύτως απαραίτητα στη ζωή μας. Εκείνος διάβαζε πολύ. Και το παιδί μιμείται. 

Έτσι έμαθα να λατρεύω τα βιβλία. Θυμάμαι με νοσταλγία πως με έπαιρνε πολλές 

φορές μαζί του στο εργοστάσιο Γραφικών Τεχνών που είχε στο Περιστέρι, καθώς 

ήταν ο ίδιος ο εκδότης των βιβλίων του. Κοιτούσα με θαυμασμό τις τεράστιες 

μηχανές του εργοστασίου, που έκαναν τόσο θόρυβο, που με κούφαιναν. Αντίκριζα με 

δέος όλα τα μηχανήματα που δημιουργούσαν τελικά ένα βιβλίο. Μαγικός κόσμος, 

παραμυθένιος για μένα. Κι ύστερα εκείνη η μυρωδιά του χαρτιού κάθε καινούριου 

βιβλίου που δεν την αλλάζω με τίποτα. Είναι η μυρωδιά του ταξιδιού στον κόσμο, 

αλλά και στον ίδιο μου τον εαυτό… 

Δεν ξέρω αν το ταλέντο είναι κληρονομικό. Πάντως το όνομα του παππού μου που 

ήταν ο επιφανής φιλόλογος και συγγραφέας Ιωάννης Θ. Ρώσσης έπεφτε βαρύ στους 

ώμους μου, τουλάχιστον για όλα τα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου, όσον 

αναφορά τους φιλολόγους μου. Ήμουν η εγγονή του Ρώσση. Έπρεπε να είμαι κάτι 

παραπάνω από διαβασμένη στα φιλολογικά μαθήματα. Ευτυχώς που τα λάτρευα! 

Έχεις γράψει πάνω από 100 παιδικά βιβλία.  Μίλησέ μας για τα πιο σημαντικά. 

Όταν ασχολούμαι με την παιδική λογοτεχνία, ακούω τα παιδιά, μιλάω τη γλώσσα 

τους, απευθύνομαι στις ανάγκες τους. Κάθε βιβλίο γεννιέται μέσα από τις επιθυμίες 

και τα θέλω τους.  Είναι ποτέ δυνατόν να μη λατρεύω όλα τα παιδικά βιβλία που έχω 

γράψει; Όλα είναι σημαντικά για μένα, όλα είναι βγαλμένα μέσα από την καρδιά μου. 

Αγαπώ ιδιαίτερα την ηρωίδα μου, την Ντανιέλα, την κουνελίτσα. Με βοήθησε να 



αγγίξω δύσκολους στόχους για να βοηθήσω τα παιδιά και τους γονείς της. Όλα μου 

τα παιδικά βιβλία κυκλοφορούν αποκλειστικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός.  Η 

Ντανιέλα πρωταγωνιστεί στο, «Είμαι θυμωμένη!» Είναι ένα βιβλίο με στόχο τη 

διαχείριση του θυμού. Βοηθάει τους γονείς να διαχειριστούν αυτό το υγιές 

συναίσθημα του παιδιού, βοηθάει το παιδί να καταλάβει πώς αισθάνεται όταν 

θυμώνει. 

Η Ντανιέλα πρωταγωνιστεί στο, «Η Ντανιέλα λέει ΟΧΙ!» Είναι ένα παραμύθι που 

μαθαίνει στο παιδί από τη μικρή ηλικία, πως το σώμα του του ανήκει και πως 

κανένας δεν πρέπει να το αγγίζει αν δεν το θέλει το ίδιο. Προτρέπει τους γονείς να 

μιλήσουν στο παιδί για τα «καλά» και τα «άσχημα» αγγίγματα, να το ενθαρρύνουν να 

λέει «όχι» όταν το αγγίζουν κι αισθάνεται δυσάρεστα. 

Η Ντανιέλα, η μικρή κουνελίτσα, πρωταγωνιστεί και στο «Εγώ είμαι η αρχηγός!» 

Μια και θέλει πάντα να είναι η αρχηγός. Ένα παιχνιδιάρικο παραμύθι που βοηθάει το 

παιδί να καταλάβει την αξία της φιλίας. 

Πότε ξεκίνησες να γράφεις μυθιστορήματα για ενηλίκους; 

«Ο Τελευταίος Χορός της Σαλώμης», είναι το πρώτο μυθιστόρημά μου, που 

εκδόθηκε το 2005. Είναι ένα βιβλίο που μπλέκει παιχνιδιάρικα το παρόν με το 

παρελθόν για να βουτήξει στον ψυχισμό των ηρώων, για να προσπαθήσει να 

αναλύσει τα παιδικά τους χρόνια, πάνω στα οποία στηρίζεται ο χαρακτήρας του 

καθενός. Τα πολύτιμα εκείνα χρόνια που έχουν τόσο μεγάλη σημασία για όλη την 

υπόλοιπη ζωή μας.  Είναι τόσο έντονοι οι χαρακτήρες σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχουν 

τόσες πολλές ανατροπές. Και μια νοσταλγία για την Ελλάδα εκείνη που ζούσε κάποτε 

στον μικρόκοσμο ενός ταπεινού χωριού, που μεγάλωνε και θέριευε, αναζητώντας την 

ταυτότητά της.  Όλα τα παλαιότερα μυθιστορήματά μου, όπως το «Μην πιστεύεις 

στην αλήθεια» και το «Βαθύ Γαλάζιο», επανακυκλοφορούν επιμελημένα τρυφερά 

από μένα, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

Μπορείς να αναφέρεις τα πιο σημαντικά; 

Το 2010 έγραψα για την αγάπη. Που είναι ο ένας και μοναδικός δρόμος της ζωής, 

που είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθαμε σε αυτή τη γη. Κι έτσι γεννήθηκε το «Αγαπώ 

θα πει χάνομαι», εκδόσεις Ψυχογιός.  Για να το γράψω, πέρασε από τον νου μου μια 

απλή σκέψη. Κι ύστερα μια ερώτηση. Μια τόσο δύσκολη ερώτηση, που για να την 

απαντήσει κανείς πρέπει πρώτα να ψάξει βαθιά μέσα στην καρδιά του, μέσα στην 

ψυχή του την ίδια. Τι είναι η αγάπη;  Γιατί τη χρειαζόμαστε τόσο πολύ; Κι αν δεν 

έχουμε αγαπήσει κι αν δε μας έχουν αγαπήσει ποτέ, τι μπορούμε να πάθουμε; Πώς θα 

καταντήσει η ζωή μας; Οι καλές πράξεις, οι κακές πράξεις, όλες οι πράξεις μας, 

έχουν σχέση μαζί της; Κι αν, ναι, γιατί;  Τι είναι επιτέλους αυτό που ονομάζουμε 

αγάπη; Γιατί μερικοί άνθρωποι μπορούν να πουν τόσο εύκολα το ρήμα «σε αγαπώ» 

κι άλλοι δεν τολμούν να το εκφράσουν; Τι κρύβει μέσα του το συναίσθημα της 

αγάπης; Πώς εκφράζεται; Φτάνει μόνο να ξεστομίσεις το περιβόητο ρήμα; Μήπως 

πρέπει να το δείξεις και με τις πράξεις σου; Κι αν όχι, γιατί; Και γιατί είναι τόσο 

σημαντική η αγάπη; Αν απουσιάζει; Αν δεν έχει δηλώσει ποτέ παρούσα;  Θέλοντας 

να απαντήσω στο ερώτημά μου, θέλοντας να βασανίσω τον ίδιο τον εαυτό μου, 

έχτισα με τα μάτια της φαντασίας μου μια οικογένεια. Κι ένα σπιτικό. Ένα σπιτικό 

της αδιαφορίας. Μια οικογένεια χωρίς αγάπη. Παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς να 

ξέρουν τι είναι η αγάπη.  Από την εμπειρία μου, τόσα χρόνια με τα παιδιά, ως 

παιδαγωγός, ξέρω καλά πως η αγάπη διδάσκεται. Όπως και το περπάτημα, όπως και η 

ομιλία, όπως το ποδήλατο, όπως αμέτρητα άλλα… 

Γρατσούνισα λοιπόν την ψυχή μου και δημιούργησα το «Αγαπώ θα πει χάνομαι».  



Υπάρχει όμως αγάπη χωρίς αλήθεια; Κι είναι η αλήθεια τόσο σημαντική κι είναι η 

εποχή που ζούμε που τη χρειάζεται αφόρητα. Έτσι γεννήθηκε το «Κόκκινο 

Κοράλλι», εκδόσεις Ψυχογιός, 2011.  Όταν καταπιάστηκα με τους ανθρώπους που 

θυσιάζονται για να λάμψει η αλήθεια, τότε θυμήθηκα τι είχε γράψει ο Νίκος 

Καζαντζάκης γι’ αυτούς. Το αίμα τους κόκκινο κοράλλι ποτίζει τη γη και ανθίζουν 

καινούργιοι βλαστοί που συνεχίζουν τον αγώνα… Και το «Κόκκινο Κοράλλι» 

αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό. Τον αγώνα για την αλήθεια σε όλα τα επίπεδα της 

ζωής μας: οικογενειακά, συναισθηματικά, φιλικά, κοινωνικά.  Το μυθιστόρημά μου, 

«Μικροί Άγγελοι», κυκλοφόρησε το 2012, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το 

εμπνεύστηκα από την ίδια την εποχή που ζούμε, καθώς όλοι γύρω μας έχουν 

σκοτεινιάσει, σταμάτησαν να χαμογελούν. Έγραψα για την προσφορά στον 

συνάνθρωπο, για την απίστευτη δύναμη της φιλίας, αναζήτησα παρέα με τις ηρωίδες 

μου το ίδιο το νόημα της ευτυχίας. Προσπάθησα να πιαστώ από κάποιες ξεχασμένες 

αξίες, από αυτές που αναζητούν τα χρόνια που ζούμε. Την αξία της αγάπης και της 

προσφοράς. Το γέμισα με μυρωδιά θάλασσας το βιβλίο, με τα αρώματα των 

λουλουδιών της ελληνικής γης, με γεύσεις αγάπης, ανακατεμένες με βανίλια, 

σοκολάτα, κανέλα. Μέσα από τη ζωή της κεντρικής ηρωίδας της Νεφέλης περνάει η 

ιστορία της πατρίδας μας από το 1955 ως τις αρχές του 1980. Ήταν πονεμένες εκείνες 

οι γενιές, μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, κι όμως χαμογελούσαν με αισιοδοξία 

στη ζωή. Γράφοντας τους «Μικρούς Αγγέλους» προσπάθησα να μαζέψω τζιτζίκια, σε 

εκείνες τις αλησμόνητες εποχές αθωότητας, να τα κλείσω στη χούφτα μου, να 

αφουγκραστώ τον ήχο τους, παρέα με τους αναγνώστες μου. Αλώνιζα ένα μικρό 

μαγευτικό νησί, με ένα κατακόκκινο ποδήλατο, μάζευα λουλούδια στους μικρούς 

λόφους του Πόρου, άκουγα νότες κιθάρας και καρδιοχτυπούσα. Προσπάθησα να 

σεργιανίσω στις ανθρώπινες γεύσεις, προσπάθησα να ξεχειλίσω το βιβλίο με ζεστή 

σοκολάτα.  Το «Άρωμα Βανίλιας», Ψυχογιός 2013, είναι πλημμυρισμένο από 

αρώματα και χρώματα. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας στον εαυτό κάθε γυναίκας, είναι 

ένας ύμνος στη μάνα. Ακολούθησαν τα «Δίδυμα Φεγγάρια», Ψυχογιός 2014, «Στην 

αγκαλιά του ήλιου», Ψυχογιός, 2015 και «Δυο φιλιά για την Αμέλια», Ψυχογιός, 

2016. 

Κάθε μυθιστόρημά μου είναι σημαντικό για μένα, γιατί περιέχει κομμάτια της ψυχής 

μου. 

Πες μας λίγα λόγια για τη συνεργασία σου με τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

Μετά από τόσα χρόνια, τόσα βιβλία, έχω συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους Έλληνες 

εκδότες. Θεωρώ όμως τον εαυτό μου τυχερό, γιατί το 2010, τα συγγραφικά βήματά 

μου με οδήγησαν στις εκδόσεις Ψυχογιός.  Στ’ αλήθεια είναι ένας απίστευτος 

άνθρωπος ο κύριος Θάνος Ψυχογιός. Άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Είναι δοτικός, 

συνεργάσιμος, τρυφερός, λατρεύει τη δουλειά του. Οι εκδόσεις Ψυχογιός είναι από 

τους λίγους εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα που σέβονται πραγματικά τους 

αναγνώστες τους, όσο και τους συγγραφείς τους. Μέσα σε αυτή την εκδοτική 

οικογένεια ένιωσα ασφάλεια, θαλπωρή, ενθάρρυνση. Συναισθήματα πολύτιμα για 

κάθε άνθρωπο, για κάθε συγγραφέα. Κάθε φορά που γράφω, κάθε φορά που 

καταθέτω την ψυχή μου μέσα στα μυθιστορήματά μου, ξέρω πως οι εκδόσεις 

Ψυχογιός θα αγκαλιάσουν το βιβλίο μου, λες και είναι μωρό. Θα το μεγαλώσουν και 

θα το θεριεύσουν στον κόρφο τους. 



 

Με ποιον από τους χαρακτήρες σου έχεις ταυτιστεί περισσότερο; 

Κάθε φορά που γράφω ένα βιβλίο καταθέτω, θέλοντας και μη, πολλές προσωπικές 

μου εμπειρίες. Δε γίνεται αλλιώς.  Κάθε βιβλίο γεννιέται μέσα μου, είναι κομμάτι του 

εαυτού μου. Προσπαθώ να ρουφήξω κάθε τι γύρω μου, να αφουγκραστώ αξίες ζωής. 

Κι ύστερα ο κόσμος ο πραγματικός ενώνεται με τη φαντασία, τις εμπειρίες, τις χαρές 

και τους πόνους της ζωής μου. Κάπως έτσι αρχίζει να δημιουργείται σιγά σιγά κάθε 

μυθιστόρημά μου.  Πιστεύω πως όταν γράφεις ρουφάς τα θαύματα της ζωής, τα 

μετουσιώνεις  και τα προσφέρεις με τη δική σου προσωπική σφραγίδα, με τη δική 

σου ανάσα ψυχής.  Υπάρχουν μυθιστορήματα που έχω γράψει, όπως τα «Δίδυμα 

Φεγγάρια» που βασίστηκαν σε μια αληθινή ιστορία, μια ιστορία που μου διηγήθηκε η 

μαμά της μαμάς μου. 

Η γιαγιά μου ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του παρελθόντος της πατρίδας μας. Είχε 

ζήσει την προσφυγιά, είχε βιώσει χαρές και λύπες ανείπωτες. Μερικές από τις 

αναμνήσεις της, τις έχω αποτυπώσει στο μυθιστόρημά μου, «Μικροί Άγγελοι». Η 

γιαγιά Αγγελική των βιβλίων, είναι η δική μου η γιαγιά. 

Δεν υπάρχει μυθιστόρημα που έχω γράψει που να μην περιέχει κομμάτια της ζωής 

μου, λόγια ανθρώπων που αγαπώ, πράξεις κι ακούσματα που πίστευα πως έχω 

ξεχάσει στο διάβα της ζωής. Κι όλα αυτά μαζί ανακατεμένα με τη φαντασία κι όλα 

αυτά μαζί ένα με μένα. Δεν μπορώ να γράψω χωρίς να νιώσω, με όλη τη σημασία της 

λέξης. Γιατί τότε δεν θα νιώσει τίποτα κι ο αναγνώστης. Όταν γράφω για έναν ήρωα, 

γίνομαι ο ήρωας. Κι επειδή γράφω σε πρώτο πρόσωπο, αυτό με βοηθάει 

απεριόριστα.  Ο συγγραφέας πρέπει να είναι και καλός ηθοποιός. Να υποδύεται ένα 

ρόλο όταν τον γράφει. Να είναι μακριά από τον ήρωα, αντικειμενικός και δίκαιος και 

ταυτόχρονα να είναι ο ίδιος ο ήρωας.  Δεν υπάρχει κανένα μυθιστόρημά μου που να 

περιγράφει τη ζωή μου. Όμως στο «Κόκκινο Κοράλλι», μια από τις ηρωίδες μου, η 

Μελίνα, ζει τη δική μου τη ζωή μέχρι τα πέντε της χρόνια. Και το γράμμα της 

πεθαμένης μου μητέρας αυτό που ήθελα τόσο να έχει γράψει για να το διαβάσω όταν 

μεγαλώσω, το έγραψα τελικά εγώ, στο «Άρωμα Βανίλιας», έγινα για λίγο η μικρή 

Άρτεμη και πένθησα μαζί της κι εγώ τη δική μου μητέρα.  Όλα τα μυθιστορήματά 

μου τα αγαπώ, όλες μου τις ηρωίδες. Ακόμα και να μη ταυτίζεται η προσωπικότητά 

μου μαζί τους, είναι όλοι τους κομμάτι του εαυτού  μου. Ανάμεσά τους πιο πολύ θα 

έλεγα πως αγαπώ περισσότερο την Ελίνα από το «Αγαπώ θα πει χάνομαι», ένα 

κορίτσι με ειδικές ανάγκες που λάτρεψαν οι αναγνώστες μου, αλλά και την Αμέλια 
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την πολυαγαπημένη μου Αμέλια, στο καινούριο μυθιστόρημά μου, «Δυο Φιλιά για 

την Αμέλια». Γιατί κατάφερε να συλλαβίσει την αγάπη, να τη μεταδώσει σε όλους 

γύρω της, παρά τα δύσκολα παιδικά της χρόνια. 

Ένα από τα μυθιστορήματα σου, τα «Δίδυμα Φεγγάρια» έχει γίνει και τηλεοπτική 

παραγωγή στην Κύπρο.  Μίλησέ μας γι’ αυτή την δουλειά. 

Τα «Δίδυμα Φεγγάρια» αποτέλεσαν έναν σταθμό στη συγγραφική μου καριέρα. Δεν 

είναι πια δικό μου αυτό  το μυθιστόρημα, ανήκει σε όλους τους αναγνώστες μου.  

Είναι τιμή για μένα που το διάλεξαν για να μεταφερθεί στην τηλεόραση. Δε δίστασα 

να πω το «ναι» όταν έμαθα τα ονόματα των συντελεστών. Με τη σύμφωνη γνώμη 

των εκδόσεων Ψυχογιός, στις οποίες έχω την τιμή να ανήκω. Έχω εμπιστοσύνη στη 

σεναριογράφο Βάνα Δημητρίου, που ανέλαβε την τηλεοπτική του διασκευή. Ήμουν 

σίγουρη πως θα σεβαστεί το βιβλίο μου, πως θα το ζωντανέψει ακόμα περισσότερο.  

Και δεν είχα άδικο. Το τηλεοπτικό αποτέλεσμα με μάγεψε! Ο Γρηγόρης Βαλτινός 

είναι συγκλονιστικός στον ρόλο του. Έναν ρόλο τόσο σκοτεινό που, όπως έχει τονίσει 

και ο ίδιος, τον προκάλεσε ερμηνευτικά.  Υπέροχοι όλοι οι ηθοποιοί που 

εμφανίζονται, ακόμα και τα μικρούλια που παίζουν στη σειρά! Οι παραγωγοί, οι 

σκηνοθέτες, όλοι οι συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι 

παθιασμένοι με τη δουλειά τους. Ταξίδεψα στη λατρεμένη μου Κύπρο, τους γνώρισα, 

παρακολούθησα τα γυρίσματα στη Λευκωσία, είδα το μεράκι τους.  Ακόμα δεν το 

πιστεύω όταν βλέπω τη μεταφορά του βιβλίου μου στην τηλεόραση. Είμαι 

ενθουσιασμένη από την αγάπη που δείχνει το τηλεοπτικό κοινό, από την τηλεθέαση 

που πολλές φορές ξεπερνάει το 32% κι αυτό σημαίνει πως το παρακολουθούν πάνω 

από 1.500.000 τηλεθεατές.  Νιώθω πως ζω ένα όνειρο! 

Ποιοι οι δεσμοί σου με την Κύπρο; 

Τη λατρεύω την Κύπρο. Μου έδωσε τόσες πολλές χαρές! Κι έχω ένα σωρό φίλους 

και φίλες εκεί. Κάθε φορά που πάω γεμίζω τις μπαταρίες της καρδιάς μου με την 

αγάπη και την τρυφερότητά τους! 

Εάν σου δινόταν η ευκαιρία να επιλέξεις ένα από τα υπόλοιπά σου βιβλία για 

τηλεοπτικό σενάριο, ποιο θα ήταν αυτό; 

Όλα μου τα μυθιστορήματα τα αγαπώ. Όλα θα ήθελα να έχουν τη δυνατότητα να 

μεταφερθούν στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη.  Βρίσκεται ήδη στα σκαριά για να 

μεταφερθεί στη μικρή οθόνη το μυθιστόρημά μου, «Στην αγκαλιά του ήλιου». Ένα 

μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2015 από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ένα βιβλίο που 

αγαπώ πολύ, που περιμένω πώς και πώς να γίνει τηλεοπτική σειρά και μας προτρέπει 

να γίνουμε ήλιου για να φωτίσουμε τους σβησμένους ήλιους των άλλων. Προσπαθεί 

να μας κάνει κοινωνούς σε μια τόσο απλή, μα συνάμα τόσο πολύτιμη αλήθεια: Πως 

τη ζωή μας τη ζούμε στις πιο μικρές ευτυχισμένες μας στιγμές.  Κι είναι απίστευτο 

για ένα συγγραφέα να βλέπει να ζωντανεύουν οι ήρωές του στην μικρή ή τη μεγάλη 

οθόνη. Είναι όνειρο ζωής!  «Στην αγκαλιά του ήλιου», μέσα από την προσωπικότητα 

της ηρωίδας μου, προσπαθώ να αισθανθώ τον Έλληνα και την Ελληνίδα του σήμερα, 

όλα όσα βιώνουν καθημερινά. Τι συμβαίνει όταν η καθημερινή της ζωή, οι πολιτικές 

και κοινωνικές εξελίξεις μας οδηγούν στην απόγνωση; Και ποια συναισθήματα μας 

γεννά η καθημερινή αδικία; Το μυθιστόρημα αυτό παλεύει να φέρει στην επιφάνεια 

όλα όσα ζούμε σήμερα. Κάνει βουτιά στο παρελθόν σε μια αληθινή ιστορία, έχει 

τόσους πολλούς έρωτες, τόσες πολλές ανατροπές. 

Εύχομαι να αγαπηθεί σαν τα «Δίδυμα Φεγγάρια»! 



Από πού εμπνέεσαι; 

Η γραφή  ήταν και είναι η ίδια η ανάσα μου. Είναι όμως ποτέ δυνατόν να μη με 

επηρεάζει η εποχή μας; Ό,τι κι αν γράφω, ό,τι κι αν σκεφτώ, αφετηρία έχει την εποχή 

που ζω και τις ανάγκες της…  Εμπνέομαι από την ίδια τη ζωή. Από τους ανθρώπους 

γύρω μου. Προσπαθώ να  χαρτογραφήσω την ψυχή τους. Η ίδια η καθημερινότητά 

μας, είναι που με εμπνέει. Η κρίση, αυτά τα δύσκολα για όλους χρόνια… Παλεύω 

γράφοντας να βρω το πραγματικό νόημα της ευτυχίας και το ανακαλύπτω πολλές 

φορές στη χαρά της προσφοράς.  Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη, από τη χαρά να 

δίνεις, όπως λέει και ο Γιάννης Ρίτσος.  Σε μια συννεφιασμένη εποχή που δύσκολα 

πια χαμογελάμε, αξίζει να προσφέρουμε χαμόγελα στους συνανθρώπους μας. 

Αποκτάει νόημα η ζωή μας έτσι.  Δεν έχω πρόθεση να ωραιοποιήσω τη ζωή. Έχω 

όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, προσπαθώ να χαρίζω χαμόγελα 

καρδιάς, έχω απόλυτη ανάγκη να μου χαρίζουν και μένα.  Μου το δίδαξαν τα παιδιά 

αυτό, μου το διδάσκουν κάθε μέρα. Τα παιδιά που ξέρουν να προσφέρουν άδολα, 

είναι ατόφιοι μικροί άγγελοι, που προσμένουν καθημερινά τα δικά μας δώρα για να 

συνεχίσουν να αντικρίζουν τον κόσμο με ένα καθάριο βλέμμα.  Ζω παρατηρώντας τα 

πάντα γύρω μου, καταγράφω εικόνες, συναισθήματα, λέξεις. Τα συνδυάζω με τη 

φαντασία και τις εμπειρίες μου, προσπαθώ να ανοίγω την καρδιά και το νου στο κάθε 

τι, να τα μετουσιώνω με τη γραφή μου. Πάνω απ’ όλα σέβομαι το κοινό μου, πασχίζω 

με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να φανώ αντάξια των προσδοκιών του. Γιατί το 

κοινό, «νιώθει». Και για να το κερδίσεις πρέπει να ξυπνάς συναισθήματα, να 

καταθέτεις κομμάτι του εαυτού σου.  Είναι υπέροχο, πολύτιμο, συναρπαστικό, να 

γράφεις για τους ενήλικες. Κάθε μυθιστόρημά μου προσπαθεί να κλείσει μέσα του τις 

απαιτήσεις της ίδιας της εποχής μας, τα συναισθήματά μου, την ίδια την ψυχή μου. 

Πόσο έχει επηρεάσει τον χώρο η κρίση στην Ελλάδα; 

Δυστυχώς μόνο το 8% του ελληνικού λαού διαβάζει. Για να αγαπήσει ο Έλληνας το 

βιβλίο, πρέπει να μάθει από μικρούλης πόσο σημαντικό είναι το διάβασμα. Το μικρό 

παιδί μαθαίνει να αγαπάει το βιβλίο μέσω της οικογένειάς του και μέσω του σχολείου 

του.  Πόσο θα ήθελα να διδάξουν οι γονείς στα παιδιά τους να έχουν καθημερινά 

στην αγκαλιά τους ένα βιβλίο. Πόσο θα ήθελα να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι 

η παιδική λογοτεχνία! Η συμβολή της στην ανάπτυξη του παιδιού είναι πολύτιμη. 

Αποτελεί το αντίδοτο στην ψυχολογική πίεση της εποχής μας, είναι απαραίτητη για 

τη διανοητική ισορροπία του παιδιού. Αναπτύσσει πνευματικά και συναισθηματικά 

το παιδί, το βοηθάει να πάρει σωστή στάση απέναντι στη ζωή, του γνωρίζει την ίδια 

τη ζωή από τα πρώτα τρυφερά πρωτοσχολικά του χρόνια. Το βοηθάει να γνωρίσει 

τους ανθρώπους και τον εαυτό του. Να πλουτίσει τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τη 

φαντασία, τις ιδέες του, να αναπτύξει την κρίση του, να καλλιεργηθεί αισθητικά, να 

μάθει να αγαπάει ότι καλό, ωραίο και αληθινό. Όπου πάω κι όπου σταθώ προσπαθώ 

να πείσω τους γονείς να αφιερώνουν δέκα λεπτά την ημέρα, δέκα πολύτιμα λεπτά, για 

να διαβάζουν ένα βιβλίο στο παιδί τους, λίγο πριν κοιμηθεί. Το βιβλίο προσφέρει στο 

παιδί χαρά, το φέρνει σε ουσιαστική επαφή με τον ίδιο το γονέα του. Το παιδί όμως 

μιμείται κι αν δεν δει το δάσκαλο να «δουλεύει» το βιβλίο στην τάξη, αν δεν δει τους 

γονείς να διαβάζουν, πώς θα μάθει κι αυτό; Πρέπει να υπάρξουν οργανωμένες 

βιβλιοθήκες σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, πρέπει να καλλιεργηθεί η 

αναγνωστική συμπεριφορά σε κάθε τάξη, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 

σωστούς αναγνώστες που σέβονται κι αγαπούν το βιβλίο, που το θεωρούν πιστό τους 

φίλο.  Κάθε φορά που γεννιέται ένας καινούργιος αναγνώστης στη χώρα μας πάντως, 

πρέπει όλοι να νιώθουμε περήφανοι.  Η κρίση ανάμεσα σε όλα τα στενόχωρα όμως 



μας έκανε και καλό. Μας έφερε πιο κοντά, μας έμαθε να βοηθάμε, μας προέτρεψε να 

σταματήσουμε να είμαστε ατομικιστές, να προσπαθούμε να φωτίζουμε τους 

σβησμένους ήλιους των συνανθρώπων μας.  Πιστεύω στην Ελλάδα μας, λατρεύω τον 

λαό μας.  Θα δείτε. Θέμα χρόνου είναι. Θα τα καταφέρουμε! Πάντα τα καταφέρνουμε 

εμείς οι Έλληνες σε όλες τις δυσκολίες! 

Με τι σου αρέσει να ασχολείσαι στον ελεύθερο σου χρόνο; 

Με το διάβασμα και τα καλά κινηματογραφικά έργα το χειμώνα. Με το διάβασμα και 

κολύμπι το καλοκαίρι. 

Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του χαρακτήρα σου; 

Ένα από τα αδύνατα σημεία του χαρακτήρα μου είναι η ευαισθησία μου. Που ίσως 

τελικά να είναι και ένα από τα πιο δυνατά μου. Γιατί δε θέλω να σκοτώσω το μικρό 

παιδί που κρύβω μέσα μου. 

Ποια τα μελλοντικά σου σχέδια; 

Το περασμένο καλοκαίρι σε ένα από νησιά του Αιγαίου, εντυπωσιάστηκα από ένα 

μεγάλο πολυτελέστατο  γιοτ που άραξε στο λιμάνι κι έκανε τα βλέμματα όλων να 

στραφούν πάνω του. Δίπλα στο γιοτ, στην προκυμαία, έπαιζαν ξυπόλητα παιδάκια, 

παιδιά προσφύγων…  Κι αυτό ήταν! 

Βούτηξα στο καινούργιο μυθιστόρημά μου, αυτό που εύχομαι να βρίσκεται στην 

αγκαλιά των αναγνωστών μου τον Μάιο του 2017.  Ένα μυθιστόρημα που εύχομαι να 

κόψει ανάσες! 

 


