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Η ζπγγξαθέαο Υξπζείδα Γεκνπιίδνπ εδώ θαη ρξόληα βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή 

ησλ πσιήζεσλ κε όηη θη αλ γξάςεη. Καη απηό ην ιέσ, δηόηη κε ηελ 

πνιπγξαθηθόηεηα θαη πνιπκνξθία ησλ βηβιίσλ ηεο, είλαη κνλαδηθή ζην είδνο 

ηεο. Από όηη γλσξίδσ ν θάζε ζπγγξαθέαο παξακέλεη πηζηόο ζ έλα είδνο γξαθήο, 

είηε απηό νλνκάδεηαη θνηλσληθό κπζηζηόξεκα, είηε είλαη ηζηνξηθό, είηε 

αζηπλνκηθό ή κεηαθπζηθό θιπ. Όκσο εδώ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ζπάληα 

πεξίπησζε όπνπ έλαο ζπγγξαθέαο επηρεηξεί θαη γξάθεη δηαθνξεηηθά θαη  

παληειώο  αλόκνηα κεηαμύ ηνπο βηβιία πνπ όκσο  όια γίλνληαη best sellers. Καη 

εθεί είλαη πνπ αμίδεη  πξνζνρήο.  Έρεη θαλαηηθό αλαγλσζηηθό θνηλό πνπ είλαη 

ηθαλό λα αγνξάζεη αθόκε θη έλα βηβιίν κε ιεπθέο ζειίδεο αξθεί λα αλαγξάθεη ην 

όλνκα ηεο. Ξεθίλεζε ηελ ζπγγξαθή  πξηλ από 14 ρξόληα θαη έθηνηε έρεη εθδώζεη 

23 έξγα , κπζηζηνξήκαηα δξακαηηθνύ θαη θσκηθνύ πεξηερνκέλνπ, αζηπλνκηθά, 

ηζηνξηθή έξεπλα, κεηαθπζηθό, επηζηεκνληθήο  θαληαζίαο, παηδηθά παξακύζηα 

θαη πνίεζε. Τπήξμε αεξνζπλνδόο ζηε Οιπκπηαθή αεξνπνξία θαη όπσο έρεη 

δειώζεη επαλεηιεκκέλσο, ε δνπιεηά ηεο  ζαλ ηπηακέλε  επζύλεηαη γηα ηελ 

επηηπρία ησλ βηβιίσλ ηεο, κηα θαη νη εκπεηξίεο δσήο πνπ ηεο πξόζθεξε ήηαλ ην 

κεγαιύηεξν θαη θαιύηεξν παλεπηζηήκην γλώζεσλ. Υεηκαξξώδεο θαη αεηθίλεηε 

κηιά κε ζηγνπξηά ελώ ζε θνηηάδεη εξεπλεηηθά ζηα κάηηα  ιέγνληαο πσο  ζεσξεί 

αλόεην λα ππάξρεη ε αληίιεςε όηη έλαο  ζπγγξαθέαο, θαη δε επηηπρεκέλνο,  

πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ παλεπηζηεκηαθά δηπιώκαηα ή λα είλαη απόθνηηνο 

Ννκηθήο ζρνιήο. Γειώλεη πσο ζπγγξαθέαο γελληέζαη θαη ε ζπγγξαθή δελ 

ζπνπδάδεηαη, απιά κέζα από ηελ πείξα θαη ηηο γλώζεηο δηακνξθώλεηαη πξνο ην 

θαιύηεξν, όηαλ θπζηθά θάπνηνο είλαη δηα βίνπ καζεηήο. Γη απηό θαη ηηο 

ππάξρνπζεο ζρνιέο  ηνπ ηύπνπ «πσο ζα γίλεηαη πεηπρεκέλνο ζπγγξαθέαο», ηηο 

ζεσξεί ηελ κεγαιύηεξε θνξντδία. Αθόκε θαη ην ηερληθό κέξνο ελόο βηβιίνπ ή ην 

ζπληαθηηθό ή ην ιεμηιόγην πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε ζπγγξαθέαο,  κπνξεί λα γίλεη  

απνδεθηό σο πξνζσπηθή ηερληθή ηνπ ζπγγξαθέα θαη αο  κελ ππόθεηηαη ζε 

γξακκαηηθνύο  θαλόλεο, αξθεί βέβαηα λα κελ μεθεύγεη εληειώο. Ο θάζε 

δεκηνπξγόο  έρεη ην δηθό ηνπ ύθνο γξαθήο θαη έθθξαζεο. Σν δεηνύκελν είλαη λα 

κπνξεί λα ηα πεξάζεη ζηελ ςπρή ηνπ αλαγλώζηε. Αλ ην πεηύρεη, ηόηε δελ έρεη λα 

θνβεζεί ηίπνηε. Η δπζθνιία έγθεηηαη κόλν ζ απηό. Να βξεη ην κνλνπάηη ηεο 

θαξδηάο. Όια ηα άιια είλαη δεπηεξεύνληα. 

Σνπ: Γεκήηξε Γθνζκάλε 
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Κπξία Γεκνπιίδνπ θέηνο εθδώζαηε δύν πνιπζέιηδα βηβιία, έλα επηζηεκνληθήο 

θαληαζίαο « Οη αγγειηαθόξνη ηνπ Πεπξσκέλνπ» θαη έλα αζηπλνκηθό «ν Λύθνο 

ηεο κνλαμηάο» θαη πνιύ ζύληνκα  εθδίδεηαη ην λέν ζαο βηβιίν κε ηίηιν 

«Ραγηζκέλνη άγγεινη» Αιήζεηα πσο ην θαηνξζώζαηε απηό  ηελ ζηηγκή πνπ νη 

πεξηζζόηεξνη ζπγγξαθείο εθδίδνπλ βηβιία θάζε δύν κε ηξία ρξόληα ? 

Η αιήζεηα ήηαλ πσο πηέζηεθα ιηγάθη δηόηη δελ είρα ηνλ ρξόλν πνπ ήζεια κηα θαη 

παξάιιεια  αλαθαίληδα  ην θαηλνύξγην κνπ ζπίηη ρσξίο ηελ παξακηθξή βνήζεηα 

από θαλέλα, κεηαθόκηδα θαη επηπιένλ είρα θαη πνιιά πξνζσπηθά ηξεμίκαηα. 

Όκσο έβαια ζηνίρεκα κε ηνλ εαπηό κνπ όηη ζα ηα πξνιάβσ όια θη όηαλ βάδσ 

ζηόρνπο  είλαη πνιύ δύζθνιν λα μεθύγσ από ην πξόγξακκά κνπ πνπ ζρεδόλ κνπ 

γίλεηαη εκκνλή. Ύζηεξα αλαθάιπςα όηη όζν κεγαιώλσ γίλνκαη θαη πεξηζζόηεξν 

εξγαζηνκαλήο ζε βαζκό θαθνπξγήκαηνο πνπ όκσο παξαδόμσο  δελ είλαη 

αγγαξεία, άιια αλείπσηε ηθαλνπνίεζε. 

Δπνκέλσο λα ζεσξήζσ όηη κε ηνπο ξπζκνύο πνπ εξγάδεζηε θαη ηελ επηηπρία πνπ 

ζεκεηώλεηε, δελ ζαο έρεη πιήμεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ? 

Θα έιεγα πσο κε έρεη πιήμεη ε εθνξία θαη όρη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Σα πνζά πνπ 

πιήξσζα θέηνο ήηαλ ηα  εηήζηα εηζνδήκαηα πνιιώλ νηθνγελεηώλ καδί. Με 

θαηαθξενύξγεζε θαλνληθά ιεο θαη κε ηηκσξνύζε γηα ηελ εξγαηηθόηεηα θαη 

επηηπρία πνπ έρσ. Γπζηπρώο ζηελ Διιάδα έηζη όπσο έγηλαλ ηα πξάγκαηα, ν 

εξγαηηθόο, πεηπρεκέλνο θαη θπξίσο έληηκνο πνιίηεο ηηκσξείηαη παξαδεηγκαηηθά 

θαη δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ αλαγθάδνληαη λα θαηαθύγνπλ ζε πιάγηα κέζα γηα 

λα γιπηώζνπλ κέξνο ηεο ηηκσξίαο. Σν ζεσξώ απαξάδεθην δηόηη κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν αγαλαθηνύλ ηνλ εξγαδόκελν  θαη ηνλ θάλνπλ λα κελ ζέιεη πιένλ λα 

κνρζήζεη. Γηα λα ζεσξείηαη έλα θξάηνο ηνπ δηθαίνπ, πξέπεη ν πνιίηεο ηνπ λα 

είλαη επραξηζηεκέλνο. Πάξαπηα, πξνο ην παξόλ, ηα πεγαίλσ πνιύ θαιά 
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νηθνλνκηθά δηόηη είρα πξνβιέςεη ηελ θαηάζηαζε θαη ρεηξίζηεθα ζνθά ηα θέξδε 

κνπ. Αλ όκσο όινη πιήξσλαλ ηελ εθνξία ζηελ ώξα ηεο θαη αθέξαηα  όπσο θάλσ 

εγώ ρξόληα ηώξα θη αλ νη πνιηηηθνί  ελδηαθεξόηαλ γηα ηνλ ιαό θαη όρη γηα ηελ 

θαξέθια ηνπο, δελ ζα είρακε θζάζεη εδώ πνπ θζάζακε. Όκσο πνιίηεο ζαλ θη 

εκέλα πνπ είλαη θαζ όια λνκνηαγείο, αληί λα ηνπο επηβξαβεύζνπλ κε θάπνην 

ηξόπν, ηνπο  θαηαπνληίδνπλε. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζε παγθόζκηα θιίκαθα 

είλαη ακόξθσηνη θαη  δελ κπνξνύλ λα δνπλ πην πέξα από ηελ κύηε ηνπο. Καη απηό 

βνιεύεη ηνπο πνιηηηθνύο γηα λα ηνπο δνπιεύνπλ δηπιό γαδί. Όκσο σο εδώ ήηαλ ηα 

ςσκηά ηνπο. Βιέπεηαη δελ ππνιόγηζαλ ηνλ παξάγνληα ηληεξλέη face book, twitter, 

ηα blogs πνπ κπνξεί πιένλ λα ελεκεξώλεηαη θαη ν παππνύο κνπ θαη λα 

επηθνηλσλεί κε ηνπο επαΐνληεο. Δηδηθά ην face book ήηαλ ε ραξηζηηθή βνιή. Από 

εδώ θαη πέξα ην ηληεξλέη ζα αλεβάδεη θαη θαηεβάδεη ηηο θπβεξλήζεηο. Οη 

πνιηηηθνί πιένλ δελ ραίξνπλ ζεβαζκνύ από ηνλ ιαό. Διάρηζηνη είλαη εθείλνη πνπ 

πξαγκαηηθά λνηάδνληαη. Οη  πεξηζζόηεξνη είλαη παξακπζαηδήδεο αληάμηνη ελόο 

Μηλράνπδελ.. 

 

Σν ηειεπηαίν ζαο βηβιίν ν Λύθνο ηεο κνλαμηάο, πνπ είλαη αζηπλνκηθό έρεη ήδε 

θζάζεη ζηα 30.000 αληίηππα αλ θαη θπθινθόξεζε κόιηο ηνλ Οθηώβξην. Δλ κέζσ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο απηό ζεσξείηαη ζρεδόλ άζινο, έηζη δελ είλαη ? 

Όλησο. Οη πσιήζεηο όισλ ησλ εθδόζεσλ, εηδηθά θέηνο, έπεζαλ θάζεηα θαη ν 

αλαγλώζηεο δπζθνιεύεηαη λα δώζεη πάλσ από 10 επξώ γηα λα αγνξάζεη έλα 

βηβιίν. Γηα λα ηα δώζεη, ζεκάλεη όηη  αμίδεη ηα ιεθηά ηνπ ή όηη εκπηζηεύεηαη ηνλ 

ζπγγξαθέα. Η θαιή θήκε ελόο βηβιίνπ πάεη από ζηόκα ζε ζηόκα θαη εηδηθά κέζσ 

ηνπ face book γίλεηαη αθόκε κεγαιύηεξε πξνώζεζε ή απόξξηςε από ηνπο 

αλαγλώζηεο. Δπνκέλσο ε επηηπρία ηνπ Λύθνπ ηεο κνλαμηάο, ζεκαίλεη όηη αξέζεη  

θαη ηώξα ζπδεηάκε ηελ κεηάθξαζε ηνπ ζηελ Σνπξθία. 
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Από όηη μέξσ είζηε πνιύ θαιή ζην αζηπλνκηθό θαη ηόζν απηό ην κπζηζηόξεκά 

ζαο, όζν θαη ην θηιί ηνπ Γξάθνπ, αγαπήζεθαλ πνιύ. Δίλαη δύζθνιν λα γξάςεηε 

αζηπλνκηθό, ζε ζρέζε κε ηα άιια ζαο κπζηζηνξήκαηα ? 

Ναη είλαη δπζθνιόηεξν είδνο γη απηό θαη γξάθσ όπνηε έρσ κηα πξαγκαηηθά θαιή 

ηδέα. Γελ ζα ην ξίζθαξα δηαθνξεηηθά. Σν κπζηήξην θαη ε αγσλία είλαη ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ελόο ηέηνηνπ κπζηζηνξήκαηνο θαη πξέπεη λα ππάξρνπλ θαζ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ρσξίο λα θάλεη θνηιηά ή λα θαίλεηαη βιαθώδεο. Έ, δελ 

είλαη θαη ηόζν εύθνιν λα ην πεηύρεηο. Δπηπρώο πνπ όηαλ απνθαζίζσ λα γξάςσ 

θάηη δελ κε ζηακαηά ηίπνηε. Μνηάδσ κε νξκεηηθό πνηάκη πνπ θαλέλαο πεζκέλνο 

θνξκόο ή αλάρσκα ζηακαηά ηελ πνξεία ηνπ. Θα ηα ππεξπεδήζεη ή ζα ηα 

παξαζύξεη ζην δηάβα ηνπ θαη ζα ζπλερίζεη αθάζεθην. Με ηα ρξόληα γίλνκαη όιν 

θαη πην νξκεηηθή ελώ νη ηδέεο γηα ηελ γέλλεζε ελόο λένπ κπζηζηνξήκαηνο 

γελληόληαη από ην πνπζελά θαη είλαη ζπλερόκελεο. Απηό ζα ην παξαηεξήζεηε ζην 

λέν κνπ βηβιίν «Ραγηζκέλνη άγγειν» όπνπ ππάξρνπλ πεξηιήςεηο πνιιώλ 

νινθιεξσκέλσλ βηβιίσλ καδί κε ηνπο ηίηινπο ηνπο  πνπ άλεηα ζα κπνξνύζαλ λα 

αλαπηπρζνύλ θαη λα θπθινθνξήζνπλ ζαλ κπζηζηνξήκαηα. 

Κη κηα θαη κηιάκε γηα απηό ην βηβιίν «Ραγηζκέλνη Άγγεινη» πιεξνθνξήζεθα όηη 

ζίγεηε έλα πνιύ ζνβαξό ζέκα, ηελ εηζβνιή ηνπ  Αηηίια ην 1974 ζηελ Κύπξν. Πσο 

ζαο ήξζε απηή ε ηδέα ηελ ζηηγκή πνπ δελ είζηε Κύπξηα θαη νύηε βηώζαηε 

πξνζσπηθά ηα γεγνλόηα ? 

Η αιήζεηα είλαη πσο πάλσ ζ’ απηό ην ζέκα νη πεξηζζόηεξνη Έιιελεο δελ 

γλσξίδνπκε ιεπηνκέξεηεο πέξα από απηά πνπ αθνύζακε, δειαδή όηη κηα κέξα νη 

Σνύξθνη επηηέζεθαλ ζηελ Κύπξν θαη θαηέιαβαλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο. Σν πώο 

όκσο βηώζαλε απηνί νη άλζξσπνη ηελ εηζβνιή έρνπκε καύξα κεζάλπρηα, πνιύ 

πεξηζζόηεξν ηα πνιηηηθά παηρλίδηα πνπ παίρηεθαλ. Όια μεθίλεζαλ πέξζη όηαλ 

επηζθέθηεθα γηα πξώηε θνξά ηελ θαηερόκελε Λεπθσζία θαη κεηά ζε κηα 

ζπδήηεζε κε Κππξίνπο είπα πσο επηζθέθηεθα ηελ Σνπξθία. Απηό δελ άξεζε 

θαζόινπ θαη κνπ ηόληζαλ πσο δελ επηζθέθηεθα ηελ Σνπξθία, αιιά ηελ 

θαηερόκελε Κύπξν. Δθείλε ηελ ζηηγκή έγηλε έλα θιηθ κέζα κνπ λνηώζνληαο ηνλ  

κεγάιν πόλν πνπ θνπβαιάλε απηνί νη άλζξσπνη. Άξρηζα λα ελδηαθέξνκαη λα 

κάζσ όρη κόλν γεγνλόηα θαη ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη λα βηώζσ απηόλ ηνλ πόλν. Κη 

όηαλ έκαζα αξθεηά θαη ηνλ βίσζα, απνθάζηζα πσο είρε έξζεη ε ώξα λα ηνλ 

κεηαθέξσ θαη ζε βηβιίν. Έγηλα Κύπξηα θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ Κππξίσλ θίισλ 

κνπ, κεηαθέξζεθα ζηελ εκέξα ηεο επίζεζεο θαη ησλ κεηέπεηηα γεγνλόησλ κέζα 

από ηα κάηηα ηεο εξσίδαο κνπ ηεο Μπξηάιεο νθνθιένπο. Βέβαηα ην βηβιίν δελ 

είλαη ηζηνξηθό, αιιά εξσηηθό κπζηζηόξεκα κε ηζηνξηθά ληνθνπκέληα. Η έθδνζή 

ηνπ αλακέλεηαη ηνλ Μάην ηνπ 2012 θαη λνκίδσ όηη ζα θάλεη αίζζεζε. 



 

Απηόο ήηαλ θαη ν ιόγνο πνπ επηζθεθηήθαηε  ηώξα ηνλ Γεθέκβξην ηελ 

θαηερόκελε Ακκόρσζην; Γηα λα  δείηε θαη λα βηώζεηε ηνλ πόλν ηεο εξώσλ ζαο.  

Θα ζέιαηε λα καο πείηε ιίγα ιόγηα πάλσ ζ απηό ην ζέκα ? 

Ναη επηζθέθηεθα ηελ Ακκόρσζην παξακνλέο Υξηζηνπγέλλσλ, δηόηη ελώ ην 

βηβιίν είρε νινθιεξσζεί, ππήξρε κηα ζθελή όπνπ ε εξσίδα κνπ θάπνηα ζηηγκή 

ππνηίζεηαη πσο ηελ επηζθέπηεηαη θαη καδεύεη άκκν  θαη όζηξαθα από ηελ 

παξαιία ηεο Φακαγθνύζηα ηελ μαθνπζηή παξαιία ηεο πόιεο. Όκσο θάηη δελ 

κνπ άξεζε ζηα γξαπηά κνπ γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα πεξηγξάςσ ηελ πόιε κέζα 

από ηελ θαληαζία κνπ. Έπξεπε λα ηελ δώ θαη λα καδέςσ θη εγώ άκκν. Έηζη έλα 

σξαίν θπξηαθάηηθν πξσηλό καδί κε έλα  Κύπξην θίιν κνπ ηνλ Γηάλλν  πεξάζακε 

ηελ πξάζηλε γξακκή θαη βξεζήθακε ζηελ θαηερόκελε Κύπξν. Κη ελώ κέρξη 

εθείλν ην ζεκείν βξηζθόκαζηε ζην 2011, μαθληθά βξέζεθα ζην 1960 θαη πην 

πίζσ. Ο ρξόλνο έρεη ζηακαηήζεη. Φζάζακε ζηελ Ακκόρσζην, όπνπ ζηελ  

ιεγόκελε πόιε θάληαζκα, δελ ππάξρεη  πξόζβαζε θαη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε 

είζνδνο νπνηνπδήπνηε πνιίηε όπσο θαη ε θσηνγξάθηζε ησλ βνκβαξδηζκέλσλ 

θηηξίσλ δηόηη κπνξεί λα κπεηο αθόκε θαη θπιαθή. Πεξπάηεζα ηελ πεξηβόεηε 

παξαιία ηεο Φακαγθνύζηα κε ηελ ρξπζαθέληα άκκν θαη ηα θξπζηάιιηλα λεξά 

πνπ ήηαλ έξεκε θαη ξάγηζε ε θαξδηά κνπ. Έλαο  παξάδεηζνο απισλόηαλ ζηα 

πόδηα κνπ, έλαο παξάδεηζνο πνπ κέρξη ηελ 20ε Ινπιίνπ ηνπ 1974 έζθπδε από δσή. 

Έθζαζα κέρξη ηα ζπξκαηνπιέγκαηα ζθεπαζκέλα κε πξάζηλν παλί πξνζπαζώληαο 

λα δσ από ηηο ηξύπεο ηελ εξεηπσκέλε θαη βνκβαξδηζκέλε πόιε, ελώ έλνησζα 

πίζσ από ηελ πιάηε κνπ ηνπο Σνύξθνπο έλνπινπο θξνπξνύο λα παξαθνινπζνύλ 

κε ηα θηάιηα θάζε κνπ θίλεζε. Γελ κπνξνύζαλ λα ηξαβήμσ θσηνγξαθίεο θαη 

απηό κε ζηελνρσξνύζε αθόκε πην πνιύ. Θα κε ζπιιάκβαλαλ ακέζσο. Μάδεςα 

άκκν ζέλα πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ, ηνπιάρηζηνλ απηό κπνξνύζα λα ην θάλσ, 

θάζηζα εθεί ζηελ ακκνπδηά θαη άθνπγα ηνλ Γηαλλν δαθξπζκέλνο λα κνπ 

δηεγείηαη ηόζα πνιιά.  Λίγν πξηλ θύγνπκε ν Γηάλλνο θαηόξζσζε λα κνπ ηξαβήμεη 

θξπθά κε κηα κηθξή θάκεξα θξπκκέλε ζηελ ρνύθηα ηνπ κηα δύν θσηνγξαθίεο. 

Φύγακε θαη  εθεί ζηελ άθξε ηεο πόιεο ππήξρε έλα εξεηπσκέλν ζπίηη κάιινλ  

παιηό αξρνληηθό αθόκε ζηξσκέλν κε ηα ραιηά ηνπ. Από εθεί πήγακε ζηελ αξραία 

αιακίλα όπνπ έμσ από ηνπο καξκάξηλνπο θίνλεο έθαλαλ πηθ ληθ νη Σνύξθνη 

πεηώληαο θάησ ηα ζθνππίδηα ηνπο ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ όηη βξίζθνληαλ ζε 

ηεξό αξραηνινγηθό ρώξν. Δπηζθέθηεθα θαη ην θάζηξν ηεο Ακκόρσζηνπ ή 

Πύξγνο ηνπ Οζέιινπ όπσο είλαη γλσζηόο θαη βξίζθεηαη ζηελ θαηερόκελε 

Ακκόρσζην. 

Δίλαη άγλσζην πόηε ρηίζηεθε γηα πξώηε θνξά, ζηε Βπδαληηλή επνρή ππήξρε έλαο 

πύξγνο πνπ ζηα ρξόληα ησλ Λνπδηηηαλώλ εγεκόλσλ επεθηάζεθε γηα λα θηάζεη 
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ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ από ηνπ Δλεηνύο κε ηα ηείρε λα έρνπλ κήθνο 3,5 

ρηιηόκεηξα, πάρνο 4 κέηξα θαη ύςνο 10 κέηξα θαη όια ηα θηίζκαηα ζην ρξώκα 

ηεο ζθνύξαο ώρξαο κε θαζνιηθνύο λανύο πνπ έγηλαλ ηδακηά θαη πνιιά 

κηζνγθξεκηζκέλα θαη εγθαηαιειεηκκέλα θηίζκαηα  αλππνιόγηζηεο αξραηνινγηθήο 

θαη αξρηηεθηνληθήο αμίαο. Πεξπάηεζα  ζε κηα  εζσηεξηθή πόιε, δηαζρίδνληαο  ηα 

πιαθόζηξσηα έξεκα ζνθάθηα όπνπ ππήξραλ καγαδάθηα γηα ηνπξίζηεο…όηη θαη 

λα πσ είλαη ιίγν. Έλα δηακάληη ρσξίο ην γπάιηζκα πνπ ηνπ αμίδεη. Απηό είλαη 

πιένλ ε Ακκόρσζηνο. 

 

Καη πνηα είλαη ηα κειινληηθά επαγγεικαηηθά ζαο ζρέδηα ? 

Άξρηζα ήδε ηελ ζπγγξαθή ελόο λένπ κπζηζηνξήκαηνο κε ηίηιν «Σν θειάξη ηεο 

ληξνπήο» όπνπ ζίγσ έλα κεγάιν θνηλσληθό ηακπνύ γηα πξώηε θνξά ζηελ 

Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ από όζν γλσξίδσ, θαη πνπ πηζηεύσ ζα θάλεη αίζζεζε. Σν 

βηβιίν έρεη θαη κηα ειαθξηά αζηπλνκηθή ρξνηά θαη απηό ζα ην θάλεη αθόκε πην 

ελδηαθέξνλ. Θα κπνξνύζα λα ην έρσ έηνηκν γηα ην θζηλόπσξν ηνπ 2012 θαη λα 

εθδώζσ θαη ηνπ ρξόλνπ πάιη δύν βηβιία, όκσο ιέσ λα θξαηεζώ θαη λα 

ραιαξώζσ ιίγν ηνπο ξπζκνύο, δηόηη θνληεύσ λα ράζσ ηνπο θίινπο κνπ θαη ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ αγαπώ. Όκσο κέζα ζηνλ Γελάξε ζα θπθινθνξήζεη θαη ην λέν 

κνπ παηδηθό παξακπζάθη όπνπ ε θαηαπιεθηηθή εηθνλνγξάθεζε ηεο Μάξσο 

Καςνθέθαινπ  πνπ εηνηκάδεηαη από ην θαινθαίξη θαη ιέγεηαη «Μπόηλγθ ην 

αεξνπιαλάθη λνζνθόκνο». 

αο επραξηζηώ πνιύ γηα όια όζα καο είπαηε θαη ζαο εύρνκαη θαιή επηηπρία ζε 

θάζε ζαο βήκα. Κιείλνληαο ηη κήλπκα ζα ζέιαηε λα πεξάζεηε ζηνπο άγλσζηεο ? 

Κη εγώ ζαο επραξηζηώ θαη ζα ήζεια λα πσ πσο όηη θη αλ καο ζπκβαίλεη ζηελ δσή 

καο, είλαη έλα ζθαινπάηη πξνο ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ πνπ ιέγεηαη ζνθία. Μέζα 

από ηηο δνθηκαζίεο σξηκάδνπκε θαη αληηιακβαλόκαζηε πσο ε ύιε, όηαλ δελ 

γίλεηαη ζσζηή δηαρείξηζε θαη εθηίκεζε, δελ είλαη παξά κηα καηαηόηεηα. Μπνξεί 
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ε νηθνλνκηθή θξίζε λα έπιεμε ηηο ηζέπεο καο, όκσο καο θαηέβαζε από ην θαιάκη 

ηνπ λενπινπηηζκνύ θαη καο έθεξε πην θνληά  κέζα από μεραζκέλεο αμίεο, όπσο 

απηή ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θηιίαο, ηεο αγάπεο. Δπνκέλσο καο έθαλε πην 

αλζξώπηλνπο, ινγηθόηεξνπο, ζπλαηζζεκαηηθόηεξνπο θαη ξεαιηζηέο. Σν λα δεηο έλα 

ηδαληθό έξσηα κέζα από έλα κπζηζηόξεκα είλαη πνιύ σξαίν, όκσο κε ην θιείζηκν 

ηνπ βηβιίνπ, μέξεηο πσο απιά ήηαλ κηα θαληαζίσζε. Σν λα δεηο όκσο κηα νπηνπία 

κέζα ζηελ ίδηα ηελ δσή ζνπ  θαη λα θαληάδεζαη θάηη ην νπνίν δελ είζαη π.ρ. 

πινύζηνο επεηδή έρεηο κηα βίδα θάξηα ή δεηο ζ έλα παιάηη κε δάλεηα, απηό δελ ζα 

ζηακαηήζεη θακία ηξάπεδα από ην λα ζε θπλεγήζεη αλειέεηα. Η θξίζε πέηπρε 

απηό. Να δεηο ηη είλαη κύζνο θαη ηη πξαγκαηηθόηεηα… 

 

 

 

 


