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ΥΡΤΗΙΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FRESH MAGAZINE  
 

 
Τη είλαη απηό πνπ ζαο έθαλε λα ζηξαθείηε ζηε ζπγγξαθή; Πνην ήηαλ ην εξέζηζκα 

πνπ ζαο νδήγεζε ζηε ζπγγξαθή θαη πόηε θάλαηε ηελ πξώηε ζαο απόπεηξα; 
 

Μηα αθαηαλίθεηε εζσηεξηθή αλάγθε.  Γηάβαδα γηα ρξόληα θαη ζπλέιεγα εκπεηξίεο , 

εληππώζεηο, παξαηεξνύζα, άθνπγα. Κη όηαλ ήξζε ν θαηξόο κνπ βγήθε απζόξκεηα. 

Σηελ δσή κνπ έθαλα δύν επαγγέικαηα  πνπ δελ είραλ πεξάζεη πνηέ από ην κπαιό 

κνπ, νύηε ηα θπλήγεζα. Έγηλα αεξνζπλνδόο θαη ζπγγξαθέαο. Όια έγηλαλ μαθληθά θαη 

απξόζκελα από ηελ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Τν πξώην κνπ βηβιίν ην έγξαςα ην 1996 

θαη εθδόζεθε ην 1997. 
 

Πνηνο ζαο πξνέηξεςε λα εθδώζεηε ηηο ηζηνξίεο ζαο; 

 

Έλαο  κηθξνεθδόηεο   θίινο κνπ. Σρεδόλ κε πίεζε λα ην θάλσ επεηδή εγσ επεηδή δελ 

ηνικνύζα λα πάσ ζε κεγάιν εθδνηηθό νίθν. Τνλ είρα ξώηεζα αλ ήζειε λα εθδώζεη ην 

πξώην κνπ βηβιίν, αξλήζεθε   θαη κε πξνέηξεςε λα πάσ ζηνλ εθδνηηθό νίθν  Ληβάλε. 

Καη πήγα. Τελ ζπλέρεηα ηελ μέξεηε... 
 
 
 

Τη ζεκαίλεη γηα ζαο έκπλεπζε; 
 

Τα πάληα είλαη έκπλεπζε γηα κέλα. Μηα εηθόλα, έλαο ήρνο, κηα ιέμε,  έλα ζπλαίζζεκα 

έλα  αληηθείκελν… 

 

Θέιεηε εηδηθέο ζπλζήθεο γηα λα γξάςεηε; Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα γξάθεηε; 
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Αλ γξάθσ θαζεκεξηλά ζέισ 45 κέξεο  γηα ηα κπζηζηνξήκαηα θαη κία κέξα γηα ηα 

παξακύζηα. Αξθεί λα έρσ έκπλεπζε. Δπεηδή όκσο ν νίζηξνο δελ είλαη θαζεκεξηλόο 

θαη ην ρέξη κνπ  πνλάεη θξηρηά  όηαλ ην θνπξάδσ,  γξάθσ  ηέζζεξεηο-πέληε 

ζπλερόκελεο  κέξεο , ζηακαηώ έλα κήλα θαη ηειηθά κνπ παίξλεη θνληά ζηνλ ρξόλν 

καδί κε ηελ έξεπλα πνπ θάλσ όηαλ είλαη απαξαίηεηε.   

 
 

Φξεζηκνπνηείηε απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία ζηα βηβιία ζαο θαη ζε πνην βαζκό;  
 

Όια εθηόο ελόο, είλαη κπζνπιαζία θαζαξή. Όκσο θαη απηό ην έλα  έρεη θαη κύζν. 

Δθείλν πνπ κπνξώ λα αληιήζσ απν κέλα είλαη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα κνπ, 

όπσο ην πείζκα θαη ε δπλακηθόηεηα κνπ, ε αλάγθε κνπ γηα ειεπζέξηα.  

 
 

Υπάξρνπλ θξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία ελόο βηβιίνπ; Δειαδή πξηλ μεθηλήζεηε λα 

γξάθεηαη έλα κπζηζηόξεκα, ζθέθηεζηε ηη ζα αξέζεη ζηνλ αλαγλώζηε; 

 

Όρη δελ  ζθέθηνκαη ηη αξέζεη ζηνλ αλαγλώζηε αιιά ηη ζα άξεζε ζε κέλα λα δηαβάζσ. 

Ξεθηλάσ κε γλώκνλα εκέλα, γηαηί  βξίζθνκαη ζηνλ ρώξν  πνιιά ρξόληα θαη ζαλ 

αλαγλώζηξηα. Σηελ πνξεία όκσο ηνπ βηβιίνπ ζθέθηνκαη όηη ζηηο  γπλαίθεο αξέζεη ην 

ζπλαίζζεκα θαη ζηνπο άλδξεο ν δξάζε.  Δίλαη ην αιαηνπίπεξν γηα λα πεηύρεη ε 

ζπληαγή. Καη θπζηθά   δελ κπνξεί λα απνπζηάζεη 
 

Όηαν ηελειώνεηε ένα βιβλίο ζας, ποιος ηο διαβάδει πρώηος; 
 

Ο  εθδόηεο κνπ θπζηθά . Απιά ν αδειθόο κνπ είλαη ν πξώηνο πνπ 
ελεκεξώλεηαη γηα θάζε θαηλνύξγηα ηδέα κνπ θαη μέξεη πάλω θάηω ηελ 
ππόζεζε. Πάληα ηνλ ξωηώ θαη ε γλώκε ηνπ κεηξάεη πνιύ. Είλαη αληηθεηκεληθόο 
θαη ν πην απζηεξόο κνπ θξηηήο όηαλ δηαβάδεη ην απνηέιεζκα. 
 

Υπάξρεη θάπνην βηβιίν πνπ μεθηλήζαηε λα γξάθεηε, αιιά δελ ην ηειεηώζαηε πνηέ; 
 

Γελ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε. Όηαλ αξρίδσ θάηη πξέπεη λα νινθιεξσζεί ν θόζκνο 

λα ραιάζεη. Γελ ρξεηάζηεθε βέβαηα λα ραιάζεη ηίπνηε γηαηί γξάθσ ρσξίο ηελ 

παξακηθξή δπζθνιία. Γελ θαηαζηξέθσ ζειίδεο πνηέ, απιά είλαη ζαλ αλ αληηγξάθσ 

έλα ήδε γξακκέλν βηβιίν.  
 
 

Αλ ηα βηβιία ζαο ήηαλ παηδηά ζαο, πνηα ζα ήηαλ ε αδπλακία ζαο; 
 

Μα είλαη παηδηά κνπ. Έγηλε ζύιιεςε, πεξάζακε πεξίνδν εγθπκνζύλεο,  γελλήζεθαλ. 

Καη ζαλ παηδηά  κνπ ηα αγαπώ όια. Κάπνηα όκσο είλαη πεξηζζόηεξν ραξηζκαηηθά από 

ηα άιια  θαη ηνπο έρσ  κηα κηθξή αδπλακία  όπσο ην «Σνπίηα ζηνλ Παξάδεηζν.» 

 

Γηαηί πηζηεύεηε ην αλαγλσζηηθό θνηλό έρεη αγαπήζεη ηόζν πνιύ ηα βηβιία ζαο; 

 

Πιςτεφω πωσ ευκφνεται ο  τρόποσ γραφισ μου  είναι που είναι ςυναιςκθματικόσ, 

απλόσ και κατανοθτόσ χωρίσ πολφπλοκα νοιματα και ζννοιεσ που χρειάηονται 

μετάφραςθ.  Τα βιβλία μου αρζςουν, γιατί  όπωσ μου αναφζρουν οι αναγνώςτεσ, 



είναι ςαν οδθγόσ ηωθσ,  οι περιςςότεροι βρίςκουν απαντιςεισ ςε ερωτιματα τουσ 

και επιπλζον ζχουν παντελώσ διαφορετικι κεματολογία και επομζνωσ δεν γίνονται 

επαναλαμβανόμενα 

 
 
 

Η δεκνζηόηεηα ηη αιιαγέο έθεξε ζηε δσή ζαο; 
 

Κακία απνιύησο. Σπκπεξηθέξνκαη θαη κνπ ζπκπεξηθέξλνληαη όπσο πξώηα. Γηα λα 

γίλνπλ αιιαγέο ζηελ δσή ζνπ, πξέπεη πξώηα λ αιιάμεηο εζπ. Η κόλε δηαθνξά είλαη 

όηη αηζζάλνκαη λα κε αγαπάεη πεξηζζόηεξνο θόζκνο θαη απηό είλαη ζεηηθή ελέξγεηα 

 

Αηζζάλεζηε αληαγσληζηηθά πξνο άιιεο Ειιελίδεο ζπλαδέιθνπο ζαο; 
 

Κνηηάμηε, ζα είκαη εηιηθξηλήο. Φπζηθό είλαη λα ππάξρεη θάπνηα αληαγσληζηηθόηεηα. 

Όινη ζέινπλ λα απνδείμνπλ όηη είλαη θαινί ζε απηό πνπ θάλνπλ. Όκσο παξάιιεια 

ππάξρεη θαη κεγάινο ζαπκαζκόο θαη ζεβαζκόο γηα θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο θαη 

θπζηθά  έρσ αλαπηύμεη κε πάξα πνιιέο γπλαίθεο θαη άλδξεο ζπγγξαθείο  θηιηθέο 

ζρέζεηο. Πνιπαγαπεκέλεο θίιεο είλαη ε Αλαζηαζία Καιιηνληδή, Βάζσ Παπάθνπ,  ε 

Χξηζηίλα Μπαιηδή. Δπίζεο  κηιάσ κε ηελ Καίηε Οηθνλόκνπ,  Μαληά, Μακαινύθα, 

Χεηκσλά, Καξαθάζε, Τξαπινύ ,Οκεξόιε, θαη ηόζνπο πνιινύο άιινπο πνπ ζα 

γεκίζεη ε ζειίδα..  Όηαλ θάπνηνο αμίδεη νθείινπκε λα ηνλ επηθξνηνύκε  θαη λα ηνλ 

παξαδερόκαζηε. Τα ππόινηπα  είλαη αλνεζίεο.. 
 
 
 
 
 
 

Σαο έρεη ζπκβεί ζε δεκόζην ρώξν λα βξείηε θάπνηνλ λα δηαβάδεη θάπνην από ηα 

βηβιία ζαο; Καη αλ λαη, πνηα ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο εθείλε ηε ζηηγκή; 
 

Φπζηθά έρεη ζπκβεί πνιιέο θνξέο θπξίσο ζηελ ζάιαζζα, ζε αεξνπιάλα, ζε 

βηβιηνπσιεία , ζην κεηξό.  Καη βέβαηα  λνηώζσ ραξά . Λνγηθό είλαη. Λέσ απηόο ν 

άλζξσπνο  θξαηάεη ην παηδί κνπ ζηελ αγθαιηά ηνπ.  Παηδί κνπ είλαη, ηη λα θάλσ… 

 
 

Τειεόξαζε παξαθνινπζείηε; Πνηα ε άπνςή ζαο γηα ηελ ειιεληθή ηειεόξαζε; 

 

Παξαθνινπζώ απηά πνπ ζέισ λα δσ. Γελ ράλσ εηδήζεηο θαη Λαδόπνπιν πνηέ, 

παξαθνινπζώ  ζην ΣΚΑΙ πνιιά ληνθηκαληέξ, θπξίσο ηζηνξηθά, βιέπσ θαιέο ηαηλίεο. 

Γελ βιέπσ πξσηλάδηθα , ξηάιηηπ, κεζεκεξηαλά, εθηόο από θάπνησλ εμαηξέζεσλ. 

Γεληθόηεξα  ε ηειεόξαζε   ελώ είλαη πνιύ ηζρπξό κέζνλ, δελ πξνβάιεη  αμηόινγνπο 

θαη ελδηαθέξνληεο αλζξώπνπο ή εθπνκπέο θαη ζήξηαι πνπ ζα επηκνξθώζνπλ ηνλ 

ηειεζεαηή θαη ζα ηνλ θάλνπλ λα πξνβιεκαηηζηεί  πξνο ην θαιύηεξν ή λα βξεη ιύζεηο 

ζε ηπρόλ πξνβιήκαηά ηνπ.    
 

Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ην θιάδν ηνπ βηβιίνπ; 
 

Τν θαιό βηβιίν πάληα ζα πνπιάεη θαη δελ ην επεξεάδεη θακία νηθνλνκηθή θξίζε. 

Απιά νη αλαγλώζηεο επεηδή δελ κπνξνύλε λα αγνξάζνπλ πνιιά βηβιία, επηιέγνπλ 

πξνζεθηηθόηεξα, θαη ζα δώζνπλ ηνλ νβνιό ηνπο εθεί πνπ αμίδεη. Έρνπλ κεησζεί νη 



πσιήζεηο ζηα θαθά βηβιία. Τα βηβιία είλαη ε κόλε ζσηεξία θαηά ηεο  πλεπκαηηθήο 

αλαπεξίαο  αξθεί λα επηιέγνληαη πξνζεθηηθά θαη   θαηόπηλ πξνζσπηθήο αλαδήηεζεο 

θαη όρη δηαθεκηζηηθήο πξνπαγάλδαο.    
 
 

Τώξα εηνηκάδεηε θάηη θαηλνύξην;  
 

Όηαλ  θπθινθνξεί έλα βηβιίν κνπ , απηό ζεκαίλεη όηη έρεη ηειεηώζεη ην επόκελν.  

Παξαδόζεθε ήδε ε ζπλέρεηα από ην «Σηαπξνδξόκη ησλ ςπρώλ» κε ηίηιν «νη 

αγγειηνθόξνη ηνπ πεπξσκέλνπ» πνπ ζα εθδνζεί ην 2011 θαη ηώξα γξάθσ έλα 

αζηπλνκηθό, θαη είκαη ζηελ κέζε, κε ηίηιν «ε κνλαμηά ηνπ ιύθνπ» θαη ζα εθδνζεί ην 

2012. 
 

Ο γάμος ζκοηώνει ηον έρωηα; 
 

Τνλ ζθνηώλεη όηαλ δελ ππάξρνπλ άκπλεο.  Καη νη άκπλεο είλαη λα θάλνπκε 
ρώξν γηα ηνλ άιινλ , λα κελ βνπιηάδνπκε ζηελ ξνπηίλα, λα κελ 
επαλαπαπόκαζηε, λα έρνπκε θαη  ρωξηζηά ελδηαθέξνληα , λα κελ είκαζηε 
παξηάθεδεο θαη εγωηζηέο θαη θπξίωο λα κελ ακεινύκε ηελ  ζεμνπαιηθή  καο 
δωή.  
 
 

 Αγαπεμένος προοριζμός… 

 

Σε κέξε κε πνιύ πξάζηλν, πνηάκη ή ζάιαζζα  κε ελδηαθέξνληαο αλζξώπνπο. 
 

Σι είδος μοσζικής ακούηε; 
 

Αθνύω ράνπο, πνπ, θιαζζηθή , θαη αληηπαζώ  ηα κπνπδνπθνηξάγνπδα. Όκωο 
κ αξέζεη πνιύ ν Φνίβνο ζαλ κνπζηθόο δεκηνπξγόο Από ειιεληθά κ αξέζνπλ 
ηα λεζηώηηθα, δεκνηηθά θαη ξεκπέηηθα θαη ην παιηό ιαϊθό ειιεληθό ηξαγνύδη. 
Τν ιεγόκελν έληερλν κ αθήλεη παγεξά αδηάθνξε.  
 
 

Ποιο είναι ηο αγαπεμένο ζας ποηό; 
 

Λεπθό θξαζί θαη  όηαλ δελ ππάξρεη, βόηθα θαη νπδάθη Πιωκάξη απνθιεηζηηθά 
κε κεδέ. 
 

Ποια είναι ε αγαπεμένε ζας ηαινία; 
 

Δίλαη παξά πνιιέο. Δίκαη ιάηξεο ηνπ ζηλεκα. Δθείλε πνπ κε ράξαμε από κηθξή εηαλ 

ην «όζα παίξλεη ν άλεκνο» Τελ έρσ δεη ίζα κε ηξηάληα θνξέο.  
 
 
 

Σπγγξαθέαο γελληέζαη ή γίλεζαη; 
 

Γελληέζαη. Δίλαη ράξηζκα. Απιά νη εκπεηξίεο, νη γλώζεηο, ηα ηαμίδηα βνεζάλε παξά 

πνιύ ζηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνύ ηαιέληνπ. Η ζπγγξαθή δελ δηδάζθεηαη, δηδάζθεηαη 

κόλν ην ηερληθό κέξνο.. 

 


