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ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!  

 
Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers . Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα . 
Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο ηελ δηαθνξά θαη αλαηξέπεηο ην θαηεζηεκέλν . 
 

http://www.ladynews.gr/ln/viewarticle.asp?a=1985
http://www.ladynews.gr/ln/viewarticle.asp?a=1985


 
Πόζν δύζθνιν ήηαλ? 
 
Καη αξρήλ ππήξμα σο γλσζηφλ αεξνζπλνδφο  ζηελ Ο.Α. θαη γηα λα  ζε δερηνχλ εθεί κέζα,  
βαζηθή πξνυπφζεζε  πέξα απφ ηηο γιψζζεο, ήηαλ ε θαιή εκθάληζε. 
 
Δεχηεξνλ ππάξρνπλ πιένλ πάξα πνιχ σξαίεο εκθαληζηαθά γπλαίθεο ζπγγξαθείο, φπσο θαη 
άλδξεο θπζηθά,   πνπ γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο, δηφηη ε θνζκεηνινγία θάλεη πιένλ 



ζαχκαηα, αξθεί λα είζαη ιίγν θνθέηα. 
 
Είλαη ιάζνο λα πηζηεχνπκε φηη κηα γπλαίθα κε εληππσζηαθή εκθάληζε δελ είλαη δηαλννχκελε, 
δηφηη έρσ ζπλαληήζεη πνιιέο άζρεκεο ζπγγξάθεηο πνπ κφλν δηαλννχκελεο δελ ήηαλ.  Γηα λα 
είζαη δηαλννχκελνο πξέπεη  έρεηο εξεπλήζεη ηελ ζθνηεηλή πιεπξά ηεο δσήο, εθείλα πνπ καο 
απέθξπςαλ γηα λα καο θαηαληήζνπλ πηφληα. 
 
Πάξαπηα  είλαη γεγνλφο φηη ε πιεζψξα ησλ γπλαηθψλ ζπγγξαθέσλ αδηαθνξνχλ   γηα ηελ 
εκθάληζε ηνπο, θάηη πνπ εκέλα δελ κε βξίζθεη ζχκθσλε. 
 
Σν φηη παξνπζηάζηεθα  εγψ κε δηαθνξεηηθή  εηθφλα, λαη, κνπ  δεκηνχξγεζε πξφβιεκα 
απφξξηςεο ηεο ζπγγξαθηθήο κνπ ηθαλφηεηαο θαη απηά πνπ εηπψζεθαλ θαη δεκνζηεχηεθαλ  

θαηά θαηξνχο νχηε ιέγνληαη νχηε γξάθνληαη. 
 
Σν ζπκπέξαζκα κνπ φκσο είλαη έλα, φηη  εκπάζεηα είλαη  πξντφλ  ηεο απφξξηςεο ηνπ ίδηνπ ζνπ 
ηνπ εαπηνχ γηα ιφγνπο πνπ γλσξίδεηο ή δελ γλσξίδεηο. 

 
Αλ είρεο κπξνζηά ζνπ έλα θηιόδνμν λέν ζπγγξαθέα  ηη ζα ηνλ ζπκβνύιεπεο? 

 
Εμαξηάηαη αλ θαη θαηά πφζν είρε ηαιέλην. Αλ είρε, θπζηθά θαη ζα ηνλ ελζάξξπλα λα ζπλερίζεη 
θαη λα παιέςεη γηα ηελ δνπιεηά ηνπ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ γηαηί ηίπνηε δελ ραξίδεηαη ρσξίο πνιχ 
θαη επίκνλε δνπιεηά θη φπνηνο πηζηεχεη ην αληίζεην, ην έραζε ην παηρλίδη.  Αλ φρη, ην μεθφβσ 
απφ ηελ αξρή κε ηαθη θπζηθά. 
 
Δελ κπνξνχλ φινη λα είλαη ζπγγξαθείο. πγγξαθέαο γελληέζαη, δελ γίλεζαη. Είλαη ζέκα D.N.A. 
εκπεηξηψλ, γλψζεσλ, ηαμηδηψλ θαη πνιιψλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ έλαλ θαιφ 
θαη θαηά εμαθνινχζεζε επηηπρεκέλν ζπγγξαθέα. 
 
Αθφκε θαη ν αξηζκφο ή  ην πνηφλ ησλ ζπληξφθσλ ζνπ, κπνξεί λα είλαη  έλα ζπλ ή πιελ ζηελ 
δνπιεηά ζνπ γηαηί  έλαο ηδηαίηεξνο ζχληξνθνο κπνξεί λα αιιάμεη κέρξη θαη ηνλ ηξφπν γξαθήο 
ζνπ. 
 
Από πνύ αληιείο ηελ ζεκαηνγξαθία  ζηα βηβιία ζνπ? 

Πξνθαλψο απφ φια απηά πνπ έρσ δήζεη θαη δελ είλαη ιίγα θαη απφ ηνλ παξάγνληα θαληαζία 
πνπ είλαη ρεηκαξξψδεο θαη αλεμάληιεηνο.  Τπάξρνπλ ζπγγξαθείο πνπ γξάθνπλ βηνγξαθηθά 
ζηεξίδνληαο ηνπο ζθειεηνχο ησλ  ηζηνξηψλ  ηνπο πάλσ ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη απηνί πνπ 
πιάζνπλ ηζηνξίεο, πνπ κνηάδνπλ κε αιεζηλά γεγνλφηα θαη είλαη νη απζεληηθνί ζπγγξαθείο. 
 
Εγψ αλήθσ ζηνπο δεχηεξνπο θαη απφ ηα 23  έξγα κνπ κφλν έλα βηβιίν κνπ είρε ζηνηρεία απφ 
πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη απηά θαηά 50% Σν 24 βηβιίν κνπ πνπ ζα εθδνζεί ζηηο 6 Οθησβξίνπ 
απηνχ ηνπ ρξφλνπ θαη ζα είλαη ην δεχηεξν  γηα ην 2011, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ηνπο Αγγειηαθφξνπο ηνπ 
Πεπξσκέλνπ»[ Εθδφζεηο Φπρνγηφο]  είλαη αζηπλνκηθφ θαη ιέγεηαη «Ο Λχθνο ηεο Μνλαμηάο» 
Απηφ ινηπφλ ην βηβιίν ην εκπλεχζηεθα κέζα ζην γπκλαζηήξην βιέπνληαο   θάηη, δελ ζα πσ ηη  
γηα λα κελ θσηνγξαθίζσ  θάηη, θαη ζηεξηδφκελε επάλσ ηνπ έπιαζα έλαλ δνινθφλν. Σφζν 
απιά.  500 ζειίδεο απφ έλα κφλν γεγνλφο.  
 
Είλαη ην δεχηεξν κνπ αζηπλνκηθφ θαη θάηη κνπ ιέεη φηη ζα μεπεξάζεη θάζε κνπ πξνζδνθία. 



 
Έρεηο βξαβεπζεί θαη  ζην εμσηεξηθό  ήδε έρνπλ κεηαθξαζηεί θάπνηα βηβιία ζνπ . 
Είλαη δύζθνιν γηα έλα Έιιελα λα θάλεη θαξηέξα ζην εμσηεξηθό? 
 
Δελ καο δέρνληαη εχθνια εκάο ηνπο Έιιελεο ζην εμσηεξηθφ θη εθείλνη πνπ έθαλαλ επηηπρίεο 
είλαη ειάρηζηνη. Ο ιφγνο είλαη πσο δελ είκαζηε αγγιφθσλε ρψξα θαη δελ ηνπο ελδηαθέξεη ε 
ζεκαηνινγία καο πνπ έρεη ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. 
 



Σα ηειεπηαία δέθα πεξίπνπ ρξφληα, κεηά ηηο επηηπρίεο ζπγγξαθέσλ πνπ έγηλαλ πάκπινπηνη 
φπσο ε  Σδφαλ Ρφνπιηλγθ ηνπ Υάξπ Πφηεξ, μαθληθά εκθαλίζηεθαλ πάκπνιινη επίδνμνη 
ζπγγξαθείο κε ζθνπφ ην θέξδνο. Μα ρξπζέ κνπ είζαη απνηπρεκέλνο απφ ρέξη . πγγξαθέαο 
πνπ γξάθεη κε ζθνπφ θαζαξά ην θέξδνο δελ ζα επηβηψζεη γηα πνιχ, θαη απηφ ζα θαλεί. 
 
Οη απζεληηθνί ζπγγξαθείο πξέπεη λα είλαη νη ηππφηεο ηεο θαξδηάο , νη θαβαιάξεδεο ηεο 
θαληαζίαο, νη δεκηνπξγνί  πνπ φηαλ δεκηνπξγνχλ δηαρσξίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ 
ππφζηαζε. 
 



 
Πνην είλαη ην ηειεπηαίν ζνπ βηβιίν ? 
 
«Οη Αγγειηνθφξνη ηνπ Πεπξσκέλνπ» πνπ απνηειεί ηελ ζπλέρεηα απφ ην «ηαπξνδξφκη ησλ 
Φπρψλ»  θαη φπσο πξναλέθεξα αθνινπζεί θαη δεχηεξν βηβιην ηνλ  Οθηψβξε   κε ην 
αζηπλνκηθφ. Επίζεο θπθινθνξεί θέηνο θαη ην 5ν παηδηθφ κνπ παξακχζη «Ο Ειιελνχιεο ην 
ράξηηλν θαξαβάθη» θαη αθφινπζεί κέρξη ηα Υξηζηνχγελλα θαη ε  « θήγθα ε θαθηά βαζίιηζζα 
ηνπ βνπλνχ.»  



 
Σψξα νινθιεξψλσ ην «Ραληεβνχ κε έλαλ Άγγειν» πνπ ζα εθδνζεί ηνλ Μάην ηνπ 2012 θαη 
αθφινπζεί  «ν Επίνξθνο» θαη θπζηθά άιια 5 παξακπζάθηα  κνπ πνπ έρσ  ήδε γξάςεη. 

Πνηα είλαη ηα κειινληηθά ζνπ ζρέδηα? 

 
Να γξαθσ..λα  γξαθσ..λα γξάθσ…θαη λα έρσ πγεία 
 
Οη θίινη ζνπ όηαλ πηα πέηπρεο ζε απηό ηνλ δύζθνιν ρώξν άιιαμαλ ζπκπεξηθνξά 
απέλαληη ζνπ? 
 
Γηα λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά, πξέπεη πξψηα εζχ λα αιιάμεη ε δηθή ζνπ ζπκπεξηθνξά. Εγψ 

πνπ δελ ηελ άιιαμα δελ είρα πξφβιεκα. Χζηφζν δπφ ηξεηο θηιίεο κνπ, δπζηπρψο ηειείσζαλ εμ 
αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη  είρα πιένλ κεγάιε νηθνλνκηθή άλεζε θαη απηφ ηνπο ελφριεζε. 
 
Όηαλ ην αληηιήθηεθα δελ ήζεια λα ην πηζηέςσ γηαηί κηα  θηιία δελ ηελ θξαηνχλ  ηα 
ρξήκαηα,  αιιά ηα αηζζήκαηα. Η θηιία είλαη φηη αγλφηεξν κπνξεί λα ππάξμεη αλάκεζα ζε δχν 
αλζξψπνπο πνπ δελ ηνπο ζπλδέεη ε ζπγγέλεηα ή ην ζεμ θαη δελ πξέπεη λα ηελ πξνζβάινπκε 
κε απηφλ ηνλ θζελφ ηξφπν. 

 
Αληίζεηα πξέπεη λα ραηξφκαζηε κε ηελ επηηπρία ηνπ θίινπ καο, ρσξίο λα καο ελδηαθέξεη αλ 
εκείο ερνπκε ε δελ ερνπκε. Καη επί ηε επθαηξία ζα ζαο πσ  θάηη πνπ κνπ ζπλέβε θαη κε 
εμέπιεμε θη αο κελ αθνξά θίιν αιιά ηξφπν ζθέςεο . 
 
Πξφζθαηα είρα γλσξίζεη κηα θαινζηεθνχκελε νηθνλνκηθά  λέα γπλαίθα  πνπ κε δηάβαδε θαη  
θάλακε παξεηηζα, αιιά δελ είρε έξζεη πνηέ ζην ζπίηη κνπ, νχηε ήμεξε αλ έρσ θαλ   απηνθίλεην 
γηαηί θαηέβαηλα ζηα ξαληεβνχ καο  γηα θαθέ  κε ην πνδήιαην κνπ. 
 
Όηαλ ινηπφλ είδε πνιπζέιηδε θσηνγξάθηζε κνπ ζε πεξηνδηθφ κέζα ζην  ζπίηη κνπ, κνπ έθνςε 
ηελ θαιεκέξα ρσξίο  εμεγήζεηο. Πάγσζε θπξηνιεθηηθά ε ζπκπεξηθνξά ηεο  ρσξίο λα έρεη 
πξνεγεζεί θάηη δπζάξεζην , θαη αληηιήθηεθα  φηη έθηαημε ην γεγνλφο φηη έρσ έλα ζπίηη πνπ 
δελ ην πεξίκελε. 
 
Κάπνηνη άλζξσπνη δελ αληέρνπλ ν άιινο λα έρεη πεξηζζφηεξα, απφ ηνπο ίδηνπο  θάηη πνπ εγψ 
δελ θαηαιαβαίλσ κε ηίπνηε. 
 
 



 
Φνβνύληαη νη άληξεο λα πιεζηάζνπλ κηα όκνξθε ζπγγξαθέα? Η εμππλάδα θαη ε 
κόξθσζε ζε κία γπλαίθα είλαη εκπόδην ζε κηα ζρέζε? 
 
Ναη, θνβνχληαη ιεο θαη ε ζπγγξαθέαο είλαη ππξεληθφο επηζηήκνλαο  πνπ  ζα ζψζεη ηνλ θφζκν. 
Γεληθά νη άλδξεο θνβνχληαη φιεο ηηο  πεηπρεκέλεο γπλαίθεο θαη αλ είλαη θαη εκθαλίζηκεο, 
αθφκε πεξηζζφηεξν.  
 
νπ ιέλε. Πνπ λα κε πξνζέμεη ηψξα έκελα απηή; Άζε πνπ ζα δεηάεη ηνλ νπξαλφ κε ηα άζηξα, 
άζε πνπ δελ κπνξψ λα ηελ θνξντδέςσ γηαηί ζα κε πάξεη είδεζε, άζε πνπ ζα ιέσ εγψ κηα 
θνπβέληα θη απηή δέθα, άζε πνπ ζα θαίλνκαη ακφξθσηνο, άζε πνπ ζα είκαη ηζηξάθη ηεο λα 
ηξέρσ λα ηελ πξνιάβσ, άζε πνπ έηζη θαη κε βαξεζεί ζα κε πεηάμεη ζαλ ραξηνκάληηιν. 
 
Έλα ζα πσ . Κξίκα. Κξίκα δηφηη  απηέο νη ρνξηαζκέλεο γπλαίθεο γίλνληαη νη πην θαιέο θαη 
πηζηέο ζαλ ζχληξνθνη. Απηά θαη πεξαζηηθά καο. 
 
Πώο αληηκεησπίδεηο ην Internet ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ δσή? 
 
Είλαη πιένλ απαξαίηεην εξγαιείν γηα κέλα. Όηαλ γξάθσ, ην ηληεξλέη είλαη αλνηρηφ γηα θάζε 
πιεξνθνξία πνπ ζέισ ή γεγνλφο ηεο εκέξαο, λα δσ ηη ζπκβαίλεη αλά ηνλ θφζκν θαη λα 
επηθνηλσλήζσ φηαλ δελ εξγάδνκαη κε αλαγλψζηεο θαη θίινπο. 
 
Έρεη ηα πνιχ θαιά ηνπ, αιιά κπνξεί λα ζνπ θιέςεη ρξφλν, ηνλ ήιην, θίινπο έξσηεο, αθφκε 
θαη ηελ ίδηα ηελ δσή. Θέιεη πξνζνρή ην πξάγκα. 
 
Σε θάπνηα από ηα κειινληηθά ζνπ βηβιία ζα παίμεη ξόιν ζην story ην internet θαη ην 
facebook? 
 
ην επφκελν,  ζηνλ Λχθν ηεο Μνλαμηάο  ππάξρεη ην facebook 



 
Κιείλνληαο έλα κήλπκα ζηηο αλαγλώζηξηεο ηνπ ladynews από εζέλα. 

Παξ όηη έρεη ξνδνπιί ηίηιν, δελ ζα έιεγα όηη είλαη κόλν γπλαηθείν πεξηνδηθό, αιιά 
δηαβάδεηαη ζαπκάζηα θαη από άλδξεο. Εμ άιινπ λα δηαβάδνπλ όηη αθνξά ηελ 

γπλαίθα γηα λα ηελ θαηαιαβαίλνπλ θαιύηεξα. Θα ηνπο βνεζήζεη πνιύ. 
 
Εγώ εύρνκαη ζ όιεο ηηο γπλαίθεο λα κελ ην βάδνπλ θάησ ζηα δύζθνια, λα 
ζπκνύληαη όηη απηέο είλαη ην ηζρπξό θίιν  γηαηί ηζρπξόο δελ είλαη εθείλνο πνπ έρεη 
κπτθή δύλακε , αιιά απηόο πνπ αληέρεη θαη λα θάλνπλ πξαγκαηηθέο θαη δπλαηέο 
θηιίεο κε γπλαίθεο γηαηί ηόηε ζα έρνπλ ηνπο θαιύηεξνπο ζπκκάρνπο πνπ  θπξίσο λα 
ηνπο θαηαιαβαίλνπλ. 

 


