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Το πρώτο της έργο έχει άρωμα Κρήτης, το αίσθημα της εκδίκησης και την 

ελπίδα του έρωτα. 

  

Πώς ξεκινήσατε να γράφετε; 

Από παιδί, θυμάμαι να επιλέγω να περνώ τον ελεύθερο χρόνο μου στο σπίτι, 

αγκαλιά με ένα βιβλίο. Ακόμη και σήμερα, όσο κουρασμένη και να είμαι, μου 

είναι αδύνατον να καταφέρω να κοιμηθώ, αν δεν ταξιδέψει έστω για λίγο το 

μυαλό μου στις σελίδες ενός καλού βιβλίου. Διάφορες ιστορίες γύριζαν κατά 

καιρούς στο μυαλό μου, όμως δεν τολμούσα να ξεκινήσω να γράψω κάποια 

από αυτές. Μάλλον δεν είχαν ωριμάσει αρκετά μέσα μου, ή δεν είχα ωριμάσει 

εγώ τόσο, ώστε να τις διαχειριστώ και να διεισδύσω στην ανθρώπινη ψυχή, με 

τον τρόπο που απαιτείται να κάνει κάθε συγγραφέας, για να μπορέσει να 

καταλάβει πρώτα ο ίδιος και να εξελίξει τους ήρωές του. Όταν γεννήθηκαν 

στο μυαλό μου ο ήρωας και η ηρωίδα αυτού του βιβλίου, ο Τζάκος και η 

Εριφύλη μου, η επιλογή ήταν πια μονόδρομος. Μέρα με την μέρα, 

διεκδικούσαν όλο και περισσότερο έδαφος μέσα στο μυαλό και την ψυχή μου 

και ο μόνος τρόπος να «απαλλαγώ» από αυτό το γλυκό βάσανο, ήταν να 

ξεκινήσω να γράφω για εκείνους και την ιστορία τους. Έπιασα λοιπόν το 
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τιμόνι σε αυτό το ταξίδι που πάντα αγαπούσα και ομολογώ πως με μάγεψε 

όλη η διαδικασία. Πόνεσα όταν έγραψα την λέξη «Τέλος» αποχαιρετώντας 

τους και πλέον ανυπομονώ, να ξεκινήσω και πάλι την μαγική διαδρομή, παρέα 

με τους νέους μου ήρωες αυτή τη φορά! 

  

Τι ήταν εκείνο που σας ενέπνευσε να γράψετε το βιβλίο σας; 

Η ιστορία του βιβλίου εκτυλίσσεται στην Κρήτη· έναν τόπο που αγαπώ βαθιά 

από παιδί. Η έμπνευση όμως, ή αν θέλετε η γέννηση του ήρωά μου, έγινε σε 

μια καλοκαιρινή συναυλία, ακούγοντας τον Ερωτόκριτο. Παρόλο που τον έχω 

ακούσει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες φορές από τότε που ήμουν παιδί, 

εκείνη την στιγμή σε εκείνη την συναυλία, δεν θα την ξεχάσω ποτέ! Η 

καλοκαιρινή αύρα, το άρωμα των πεύκων τριγύρω, η θέα της θάλασσας από 

μακριά και μια μοναδική εκτέλεση του Ερωτόκριτου από μια υπέροχη, 

ατμοσφαιρική φωνή, αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για να γεννηθεί ο 

Τζάκος, κι έπειτα η Εριφύλη του. Όλο αυτό, συνέπεσε με μια περίοδο της ζωής 

μου που ένιωθα έντονα την ανάγκη για έκφραση και δημιουργία. Έτσι λοιπόν, 

άρχισε σιγά σιγά να εμπλουτίζεται η ιστορία μέσα στο μυαλό μου, κι εγώ 

αποφάσισα να παιδευτώ, να… «λαβωθώ» μαζί με τους ήρωες και πάνω 

απ΄όλα να τους αγαπήσω γνωρίζοντάς τους, ώσπου να πάρει τελικά την 

μορφή του βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε! 

  

Τι σημαίνει για εσάς έμπνευση; 

Μαγεία, δημιουργία, αγάπη, πάθος… πολλές φορές και ψυχαναγκασμός και 

βάσανο. Όμως με όλα της τα χαρακτηριστικά, η έμπνευση είναι πάντα ένα 

εισιτήριο για αξέχαστα ταξίδια, όχι απλά στην πρώτη θέση… αλλά στην 

καμπίνα του πιλοτηρίου, όπου η θέα είναι πανοραμική κι εσύ μπορείς να 

επιλέξεις την διαδρομή του ταξιδιού! Και αυτό είναι που διογκώνει τα 

συναισθήματα όταν γράφει κάποιος και κάνει την διαδικασία ακόμη πιο 

μαγική. 

  

Ποιο στοιχείο του χαρακτήρα σας δυσκολεύει τη γραφή σας; 



Ωραία και πρωτότυπη ερώτηση! Σαν χαρακτήρας λοιπόν είμαι πολλές φορές 

ανυπόμονη, ειδικά όταν θέλω κάτι πολύ, και αναβλητική, όταν έχω να κάνω 

πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Όταν όμως αποφασίζει κάποιος να γράψει ένα 

βιβλίο και τα δύο αυτά στοιχεία, μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικά. Οι 

ήρωες, δεν δέχονται να αναβάλεις τα ραντεβού μαζί τους, επειδή μπορεί να 

έχει προκύψει κάτι άλλο. «Απαιτούν» από σένα απόλυτη συνέπεια και την 

καθημερινή σου παρουσία στο πλάι τους, αλλιώς μπορεί να σε τιμωρήσουν με 

την δική τους «σιωπή». Η διαδικασία της γραφής του βιβλίου λοιπόν, με 

βοήθησε σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσω αυτά τα δυο ελαττώματά μου, αφού η 

συνέπεια, η υπομονή και η επιμονή, είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχει κάποιος, πέρα από την αγάπη γι΄αυτό που κάνει, όταν 

αποφασίζει να γράψει. 

  

Ποια μοίρα ελπίζετε για το βιβλίο σας; 

Για το βιβλίο, ελπίζω ν’ αγαπηθεί στα χέρια των αναγνωστών όσο το έχω 

αγαπήσει εγώ, και για τους αναγνώστες, εύχομαι να καταφέρουν, ή μάλλον να 

καταφέρω εγώ μέσω της γραφής μου, να τους κάνω να νιώσουν την ιστορία 

μέσα τους, όσο έντονα την ένιωθα εγώ γράφοντάς την. 

  

Έχετε συγκινηθεί με ένα βιβλίο που έχετε διαβάσει; 

Φυσικά! Πώς θα μπορούσα άλλωστε να αγαπήσω τόσο πολύ τα βιβλία, ώστε 

να θελήσω κι εγώ να γράψω, αν δεν με συγκινούσαν πολλά από αυτά; Η λίστα 

με τα βιβλία που με έχουν κάνει να δακρύσω και να χάσω τον ύπνο μου, είναι 

πολύ μεγάλη και ξεκινάει από πολλά χρόνια πριν… 

  

Ποια είναι η αγαπημένη σας φράση; 

Μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη «Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν 

ποθήσαμε αρκετά!». Με γεμίζει με δύναμη να διεκδικήσω τους στόχους μου, 

με αισιοδοξία ότι μπορώ να τους καταφέρω, αλλά και με την αίσθηση της 

ευθύνης για την πορεία της ζωής μου, αφού για τα περισσότερα πράγματα 

που μας συμβαίνουν, εκτός της υγείας φυσικά, είμαστε υπεύθυνοι 

αποκλειστικά και μόνο εμείς και όσα επιτρέπουμε, ή δεν επιτρέπουμε να 



έρθουν στην ζωή μας. Από την στιγμή που θα το συνειδητοποιήσει κάποιος 

αυτό, πιστεύω πως θα νιώσει μεγάλη λύτρωση και δύναμη στην ψυχή του. 

  

Για ποιο λόγο θα σταματούσατε να γράφετε; 

Τώρα που έζησα αυτή την εμπειρία, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον λόγο να 

μην το επαναλάβω ξανά και ξανά! Πλέον είναι ανάγκη! Επειδή όμως έχω μια 

οικογένεια και δυο μικρά παιδάκια, αν κάτι με ανάγκαζε να σταματήσω, θα 

ήταν κάτι που θα αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την οικογένειά μου. Και 

πάλι όμως πιστεύω πως θα ήταν προσωρινό. Τα προβλήματα άλλωστε είναι 

για να τα ξεπερνάμε και η ζωή μας για να την ζούμε με τον τρόπο που 

αγαπάμε, κάνοντας την ψυχή μας να νιώθει γεμάτη, ώστε να είμαστε 

ευτυχισμένοι και εμείς και οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν. 

  

 

ΤΑ ΛΑΒΩΜΕΝΑ Σ΄ΑΓΑΠΩ 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός 

Μια μαχαιριά κι ένα παρ’ ολίγον φονικό κάνουν τη φλόγα της εκδίκησης να 

σιγοκαίει ανάμεσα στις οικογένειες των Βενιέρηδων και των Αρχοντάκηδων. 

Χρόνια μετά, ένας όρκος και ένας χρησμός όρισαν πως το σμίξιμο του Τζάκου 

Βενιέρη και της Εριφύλης Αρχοντάκη θα σήμαινε την καταστροφή. Η μοίρα, 



ωστόσο, επιλέγει να μη λογαριάζει φραγμούς. Ο έρωτάς τους ορμά σαν 

ανεξέλεγκτη θύελλα, για να φουντώσει τη φωτιά της βεντέτας που για χρόνια 

προσπαθούσαν οι δυο οικογένειες να κρατήσουν σβηστή. Οι δρόμοι του 

Τζάκου και της Εριφύλης χωρίζουν και τα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά 

τους ποτίζονται με το αίμα αγαπημένων τους ανθρώπων.  

Τι γίνεται όμως όταν η καρδιά επιμένει να χτυπά εκεί όπου της απαγορεύουν;  

Ένα μυθιστόρημα πλημμυρισμένο με το άρωμα των βουνών της Κρήτης του 

παρελθόντος. Η ιστορία δύο ανθρώπων που για χάρη της αγάπης καλούνται 

να υπερβούν τον εαυτό τους, για ν’ αντιμετωπίσουν τον αυστηρό κώδικα τιμής 

που στοιχειώνει τρεις ολόκληρες γενιές. 

Λίγα λόγια για την συγγραφέα: 

 

 Γεννήθηκε το 1983 στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει μόνιμα. Σπούδασε 

μάρκετινγκ και διοίκηση επιχειρήσεων, και μιλά αγγλικά και βουλγαρικά. 

Σχεδόν αμέσως μετά τις σπουδές της, προσελήφθη στο τμήμα εξαγωγών 

μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας χάλυβα, στην οποία εργάζεται μέχρι και 

σήμερα. Μεγάλη της αγάπη ήταν πάντοτε τα βιβλία και όνειρό της να 

καταφέρει κάποτε να ζήσει αυτό το «ταξίδι», από τη θέση του οδηγού. ΤΑ 

ΛΑΒΩΜΕΝΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ είναι η πρώτη της μαγική διαδρομή και, 

ενθουσιασμένη πλέον, ανυπομονεί να εξερευνήσει τα επόμενα μονοπάτια της 

φαντασίας. 

 


