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Θέιεζα λα γλσξίζσ θαιύηεξα ηελ ζπγγξαθέα Υξπζείδα Γεκνπιίδνπ θαη αλαθάιπςα 

έλαλ μερσξηζηό άλζξσπν. Αεηθίλεην,ηνικεξό,ηαιαληνύρν αιιά θαη επαίζζεην. 
Γηαβάδνληαο ηελ ζπλέληεπμε ίζσο αλαθαιύςεηε γηα εθείλε θη άιια πνιιά,πνπ δελ ηα 
μέξαηε κέρξη ζήκεξα... 
 
 
 
-Κα Γεκνπιίδνπ, ζαλ παηδί είραηε θάπνηα ηδηαίηεξε θιίζε, ζάο ηξαβνύζε ην 
ελδηαθέξνλ θάηη δηαθνξεηηθό από ό,ηη η΄άιια παηδηά ηήο ειηθίαο ζαο, πνπ 
έθαλε ηνύο γύξσ (θαζεγεηέο-γνλείο) λα ζθεθηνύλ πσο "απηό ην παηδί κηα 
κέξα ζα γίλεη ζπγγξαθέαο" ή πξνέθπςε ηπραία ; 

 
Ήκνπλ αλήζπρν θαη πνιύ άηαθην  παηδί. Έγξαθα ζελάξηα, ηα ζθελνζεηνύζα θαη κεηά 
κνίξαδα ηνπο ξόινπο ζηα άιια γεηηνλόπνπια  θξαηώληαο ηνλ πξσηαγσληζηηθό γηα 
κέλα. Ήζεια λα είκαη αξρεγόο. Οη γνλείο κνπ ηξαβνύζαλ ηα καιιηά ηνπο θαη ζθεθηόηαλ 
όηη ζα θαηαιήμσ ζηνλ δξόκν. Σελ ίδηα γλώκε είραλ θαη θάπνηνη θαζεγεηέο κνπ. Καλείο 
δελ πεξίκελε, νύηε θη εγώ θπζηθά, όηη ζα θηάζσ εδώ πνπ έθηαζα. Με ζεσξνύζαλ 
αθύζηθε.  πκπέξαζκα; Πίζσ από έλα πνιύ άηαθην παηδί κπνξεί λα θξύβεηαη έλα 
δεκηνπξγηθό παηδί. 
 

-Μεγαιύηεξε αμία έρεη γηα εζάο ε απνδνρή ησλ βηβιίσλ ζαο από ηνλ θόζκν ή ε 
γλώκε ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο γηα ην έξγν ζαο ; 
 
Γηα κέλα πξώηα κεηξάεη  ε γλώκε ηνπ θόζκνπ. Η γλώκε ζπλαδέιθσλ κνπ, δελ είλαη 
πάληα αληηθεηκεληθή  δηόηη επεξεάδεηαη από ηελ επαγγεικαηηθή  αληαγσληζηηθόηεηα θαη 
απηό σο έλα  ζεκείν είλαη θπζηνινγηθό. Από εθεί θαη κεηά, κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε 
εκπάζεηα…. 
 



 
  

-Πνηα είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία ζηνλ ηξόπν γξαθήο ζαο, πνπ θάλνπλ πηα ηνπο 
αλαγλώζηεο κε θιεηζηά κάηηα λα ιέλε "απηό είλαη Γεκνπιίδνπ" ; 
 
Έρσ έλα δηθό κνπ ηξόπν γξαθήο πνπ  είλαη κελ απιντθόο όκσο παξάιιεια  θαη 
πνιπζύλζεηνο  δεκηνπξγώληαο  δηθέο κνπ ιέμεηο ή ζπληαθηηθό. ίγνπξα όκσο  ηα 
βηβιία κνπ εκπεξηέρνπλ   πνιιά ρξώκαηα,  εηθόλεο, κπξσδηέο,  πνπ αθππλίδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα πνιιάθηο μεραζκέλα. Δπίζεο πεξλάσ πάληα κελύκαηα. Θέισ ν  
αλαγλώζηεο ηειεηώλνληαο έλα κπζηζηόξεκά   κνπ, λα έρεη πάξεη ην κάζεκά ηνπ.  
 
  
-Πνπ αιινύ εθηόο από ην γξάςηκν, δηνρεηεύεηε ηελ δεκηνπξγηθόηεηά ζαο ; 
 
Γελ θάζνκαη ιεπηό. Πάληα θάλσ θάηη. Γηαβάδσ πνιύ, γπκλάδνκαη, ζθαξθίδνκαη 
ζπληαγέο θαη κεηά βγαίλσ ζην ζεξγηάλη λα κνηξάζσ ηα θαινύδηα κνπ θαζόηη πξνζέρσ 
πνιύ ηελ δηαηξνθή κνπ, βιέπσ πνιιέο ηαηλίεο, ην ΚΑΙ αλειιηπώο, ιαηξεύσ  Πνπε 

Σζαπαλίδνπ, δελ ράλσ ηνπο ΑΜΑΝ θαη ΑΛ ΣΑΝΣΙΡ,   παξαθνινπζώ  ηηο παγθόζκηεο  
εμειίμεηο θαη γεγνλόηα ζην ηληεξλέη  θαη κεηά ςάρλσ εθεί κέζα γηα  ηζηνξηθά γεγνλόηα 
θα βηνγξαθίεο. Έρσ ηόζα πνιιά λα θάλσ, πνπ δελ κνπ πεξηζζεύεη  ν ρξόλνο. 
 
 
-Δίζηε ζπκσκέλε κε όζα ζπκβαίλνπλ ζηε ρώξα ;  
 
Δζείο ηη ιέηε; Γελ ππάξρεη πνιίηεο πνπ λα κελ είλαη ζπκσκέλνο εθηόο από ηα ιακόγηα 
θαη ηνπο αξρηθιέθηαξνπο . Όκσο είκαη ζπκσκέλε θαη κε ηνλ Έιιελα πνιίηε πνπ 

ςήθηζε  απηά ηα ιακόγηα θαη ηνπο έδσζε εμνπζία. Γελ έρσ δώζεη ηελ  ςήθν κνπ  πάλσ 
από 6 ρξόληα θαη  κπνξεί λα ην θάλσ  θαη πάιη. Από ηνπο ζπάληνπο πνιηηηθνύο πνπ κνπ 
αξέζνπλ,  είλαη ε Ληάλα Καλέιιε , όρη γηα ηελ πνιηηηθή ηεο επηινγή  άιια  δηόηη έρεη 
γλώζεηο  θαη ιέεη ηα ζύθα ζύθα θαη ηελ ζθάθε ζθάθε. Γεληθόηεξα νη  πνιηηηθνί 
πνληάξνπλ ζ έλα πξάγκα. ηνπο πνιίηεο ρσξίο γλώζεηο . Γη απηό ηνλ ιόγν ζα έπξεπε 
λα δίδεηαη  ην δηθαίσκα ςήθνπ,   θαηόπηλ εμεηάζεσλ,  απαληώληαο  ζ έλα καθξύ 
εξσηεκαηνιόγην πνιηηηθώλ   γλώζεσλ  θαη  ζπλείδεζεο.  Γελ κπνξεί ν θάζε αδαήο  ε 
παξηάθηαο λα νξίδεη ην δηθό κνπ κέιινλ. Γελ κπνξεί λα ςεθίδεη ε θάζε άζρεηε 
γηαγηνύια πνπ  ηεο παζάξνπλ έηνηκν ην ςεθνδέιηην ή ν θάζε ξνπζθεηνξνπθηάλνο. 
ηραίλνκαη ηελ πνιηηηθή θαη ηα παηρλίδηα ηεο  ζε παγθόζκην επίπεδν, θαη  νη 

πεξηζζόηεξνη    πνπ αζρνινύληαη καδί ηεο είλαη   άξξσζηνη γηα εμνπζία . Φπζηθά 
ππάξρνπλ θαη νη εμαηξέζεηο, δελ βξάδνπλ όινη ζην ίδην θαδάλη, θάπνηνη δέρνληαη πηέζεηο. 
Δπίζεο κε ελνριεί ε κνηξνιαηξία ησλ Διιήλσλ, ηνπο πάεη θαίλεηαη ν δπγόο, 
Σνπξθνθξαηηθό  απνκεηλάξη, γηαηί αλέρνληαη πνιιά· πάξα πνιιά. Να απνθηήζνπλ 



επηηέινπο  πνιηηηθή ζπλείδεζε  θαη λα κε δίλνπλ έηζη αβαζάληζηα ηελ ςήθν ηνπο ζην 
θάζε «Θα…»,  γηαηί δελ βάδνπλ κόλν ηνλ δηθό ηνπο ιαηκό ζηελ ιαηκεηόκν , αιιά θαη 
ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπο. Σν λνκνζεηηθό ζύζηεκα πξέπεη λα αιιάμεη, λα αλνίμνπλ νη 
θπιαθέο θαη γηα ηνπο πνιηηηθνύο επηηέινπο θαη θάπνηνο από απηνύο λα θάλεη έλα 
ραξαθίξη. Αξθεηά!!!   Όηη δελ θαηάθεξε ν Υίηιεξ κε ην αίκα, ην θαηάθεξε ε Γεξκαλία 

κε ηνπο ξνπθηάλνπο.  

 
 

-Σαο πέξαζε θαζόινπ από ην κπαιό ηα ηειεπηαία κλεκνληαθά ρξόληα,λα 
θύγεηε ζην εμσηεξηθό ; 
 
πλερώο. Θέισ λα δήζσ Ακεξηθή, όκσο έρσ εδσ ηελ πεξηνπζία κνπ, ηελ δνπιεηά κνπ, 
ηελ  νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο  θίινπο κνπ, ηηο ππνρξεώζεηο  κνπ  πνπ είλαη πνιιέο. 
Ύζηεξα,  ζαλ πξώελ αεξνζπλνδόο ,κπνξώ λα πσ κε βεβαηόηεηα, όηη ρώξα κε ηηο 
νκνξθηέο ηεο Διιάδνο θαη ηελ  ελέξγεηα ηεο , δύζθνια λα βξεηο.  Όκσο πνηέ δελ μέξεηο 
 
-Πσο αληηδξάηε όηαλ θάπνηνο άλζξσπνο πξνδώζεη ηελ εκπηζηνζύλε ζαο ; 
 

Γίλνκαη ξάθνο. Δηιηθξηλά έρσ θιάςεη πάκπνιιεο θνξέο γηα ηελ πξνδνζία άιισλ. Δίλαη 
κεγάιε θαηάληηα λα πξνδίδεηο εθείλνλ πνπ ζε εκπηζηεύηεθε. Καη δελ κηιώ γηα 
εξσηηθνύο ζπληξόθνπο. Δθεί δελ πόλεζα ηόζν πνιύ. 
 
 
-Αζθνύλ πάλσ ζαο θάπνηα γνεηεία νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζην πεξηζώξην ; 
Βξίζθεηε πσο θξύβνπλ κέζα ηνπο κηα αιήζεηα πνπ πεξηκέλεη λα ηελ 
αλαθαιύςεηε ; 
 

Όπσο ην ηνπνζεηήζαηε. Ναη, κε γνεηεύνπλ αθάληαζηα. Δηδηθά νη πόξλεο,  γη απηό θαη 
έγξαςα ηα δάθξπα ηνπ Θενύ. Μ αξέζεη πνπ  ζνπ ιέλε ηελ αιήζεηα θαηάκνπηξα. Γελ 
αληέρσ ην ςέκα θαη ηελ ππνθξηζία. Γελ αληέρσ ηνπο δήζελ. Γελ αληέρσ ηα ςώληα θαη 
ζηραίλνκαη ηελ έθθξαζε είζαη όηη δειώζεηο. Όρη θίιε κνπ, δελ είζαη όηη δειώζεηο ,  



αιιά απηό πνπ πξαγκαηηθά θάλεηο. Αλ είζαη επηρεηξεκαηίαο θαη θιέβεηο, ηόηε είζαη θαη 
θιέθηεο θαη ςεύηεο. Ναη, απηό είζαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 
 
 
-Αλ ν άλζξσπνο πνπ αγαπνύζαηε, ζηαδηαθά, άξρηδε λα θέξεηαη αληαγσληζηηθά 

απέλαληί ζαο, ζα θάλαηε ππνρσξήζεηο ξίρλαηε ην Δγώ ζαο, ζα ππνβηβάδαηε ηνλ 
εαπηό ζαο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επραξηζηήζεηε ; 
 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα πεξηζώξηα ζε κέλα θαη δελ ζα κπνξνύζα λα δήζσ κε έλαλ ηέηνην 
θνκπιεμηθό βιάθα 
 

 
  

-Τη ζεσξείηε αζπγρώξεην ζε κία ζρέζε,πνπ ζα ζάο έθαλε λα θύγεηε ρσξίο λα 
θνηηάμεηε πίζσ θαη πόηε ζα δίλαηε κηα δεύηεξε επθαηξία ; 
 
Η εθκεηάιιεπζε ζηελ πξώηε πεξίπησζε, ην θέξαην ζηελ δεύηεξε. Καιό ζα ήηαλ 
βέβαηα λα κελ ην κάζσ… 

 
-Η κεγάιε επηηπρία ηνύ facebook αιιά θαη άιισλ sites θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
κήπσο δείρλεη πσο ππάξρεη πνιιή κνλαμηά ηξηγύξσ ; 
 
Φπζηθά θαη ππάξρεη κεγάιε κνλαμηά. Δγώ πξνζσπηθά είκαη θαλ ηνπ facebook  θαη ην 
βξίζθσ απίζηεπηα ελεκεξσηηθό θαη θαζόινπ παηεξίηζα ζηελ κνλαμηά κνπ, ηελ νπνία 
θπζηθά δελ πξνιαβαίλσ λα λνηώζσ πνηέ. Όκσο γηα ζθεθηείηε θάπνηνλ πνπ γηα 
θάπνηνπο ιόγνπο π.ρ. αλεκπνξηάο ή νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ή αζζέλεηαο δελ κπνξεί λα 
βγαίλεη έμσ; Σν δηαδίθηπν έλαο θίινο, κηα παξεγνξηά,  αξθεί βέβαηα λα κελ ην 

παξαθάλνπκε.  
 
 
-Πεξπαηώληαο ζηνπο δξόκνπο ηη ζα κπνξνύζε λα θπιαθίζεη ην βιέκκα ζαο ; 
 
Σν βιέκκα  θαη ην ρακόγειν ελόο παηδηνύ , έλαο αλζηζκέλνο θήπνο, έλα δών, έλαο 
ρακνγειαζηόο θαη επγελήο άλζξσπνο, κηα όκνξθε κέξα, κηα  θαζάξηα  ζάιαζζα θαη 
θπζηθά ε βξνρή. Η βξνρή είλαη ε αγαπεκέλε κνπ, ηελ ιαηξεύσ, κε θάλεη δεκηνπξγηθή 
θαη δπλαηή.  Δίλαη ηόζα πνιιά απηά πνπ κε θάλνπλ λα λνηώζσ ππέξνρα 
 

 
-Τη επίδξαζε έρεη πάλσ ζαο,ην ρακόγειν ελόο παηδηνύ ; 
 



Μνπ θηηάρλεη ηελ δηάζεζε , κε θάλεη λα ειπίδσ όηη ίζσο  απηό ην παηδί αύξην, λα είλαη 
έλαο θσζηήξαο, έλαο ηθαλόο εγέηεο πνπ ζα ζώζεη ηνλ θόζκν.  

 
 
-Έρεηε κπεη ζηνλ πεηξαζκό λα γξάςεηε θάπνην/α βηβιίν/α γηα κηθξά παηδηά ; 
 
 Έρσ ήδε γξάςεη έμη θαη πεξηκέλνπλ ζηελ ζεηξά άιια ηξία. Πξνο ην παξόλ θπζηθά. 
Μάιηζηα  ην ηειεπηαίν κνπ «Ο Διιελνύιεο ην ράξηηλν θαξαβάθη» ήηαλ ππνςήθην γα 
βξάβεπζε θέηνο. Όια  κνπ ηα παξακύζηα έρνπλ πνπιήζεη πνιύ πεξηζζόηεξν από ην 
αλακκέλν όπσο θαη ε κία πνηεηηθή ζπιινγή κνπ. Σα παηδηά ηα ιαηξεύσ θαη όηαλ αθνύσ 
γηα ζεμνπαιηθή θαη γεληθόηεξα παηδηθή θαθνπνίεζε, γίλνκαη Σνύξθνο. Πην Σνύξθνο δελ 
γίλεηαη.  
 

-Γελ πεξηκέλεηε από κέλα λα ζάο πσ πόζν όκνξθε γπλαίθα είζηε,ζα΄ζεια 
όκσο λα κνπ πείηε αλ ζαο θνβίδεη ε ζηηγκή, πνπ ν ρξόλνο ζ΄αξρίζεη λ΄αθήλεη 
ηα ζεκάδηα ηνπ επάλσ ζαο. 
 
Γελ μέξσ θαηά πόζν είκαη σξαία ή κνηξαία, ζίγνπξα είκαη εξξαία, απηά είλαη 
ππνθεηκεληθά, θπζηθά θαη κε θνβίδεη, όκσο πξώηα κε θνβήζεθε απηόο γη απηό θαη   
θξαηάεη απνζηάζεηο. Θα ηα αθήζεη ηα ζεκάδηα ηνπ, αιιά ζα ην θάλεη κε ην γάληη. 
Βιέπεηε κε ζπκπαζεί αξθεηά 
 

-Σε ό,ηη αθνξά ηνλ ηξόπν δσήο ζαο. Θα ζέιαηε λα κνύ πείηε αλ γπκλάδεζηε,αλ 
πξνζέρεηε ηελ δηαηξνθή ζαο,αλ δίλεηε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα/πνζόηεηα ηνύ 
ύπλνπ ζαο ; 
 
 Όια ηα θάλσ, εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Πξνζέρσ γηα λα έρσ. Ννπο πγηήο ελ ζώκαηη πγηεί 
. Δίκαη Διιελναξραηνιάηξεο κέρξη ην κεδνύιη κνπ. Έιιελαο δελ είλαη απηόο πνπ δεη 
ζηελ Διιάδα, αιιά εθείλνο πνπ θνπβαιά ηελ Διιάδα κέζα ηνπ θαη εηδηθά ηνπο 
θηινζόθνπο ηεο. Κη εγώ αγαπώ πνιύ απηόλ ηνλ πιεγσκέλν ηόπν.  



 

 

-Έρεηε αηζζαλζεί πνηέ ηελ αλάγθε λα δεηήζεηε βνήζεηα απ΄ηνλ Θεό ή 
πηζηεύεηε ηόζν πνιύ ζηνλ εαπηό ζαο,πνπ αθόκα θαη ζηα πνιύ δύζθνια,ζα 
ζθίμεηε ηα δόληηα θαη ζα πείηε "ζα ηα θαηαθέξσ κόλε κνπ" ; 
 
Αλ δελ πξνζπαζήζεηο εζύ, θαλέλαο Θεόο δελ ζα ζε βνεζήζεη. ίγνπξα έρσ πεί όπσο 
όινη καο «Θεέ κνπ βνήζα κε ή δώζε κνπ θνπξάγην,» αιιά από εθεί θαη κεηά εκείο 
πξέπεη λα δίλνπκε ηελ κάρε θαη όρη ν Θεόο.  

 
 
-Υπάξρεη θάπνην πξόζσπν πνπ ζα ζέιαηε λα ηνύ γξάςεηε κηα κέξα ηελ 
βηνγξαθία ; 
 
Τπάξρνπλ πάξα πνιινί ελδηαθέξνληεο άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ ζα ήζεια λα γξάςσ 
ηελ βηνγξαθία ηνπο θαη επεηδή είλαη πάκπνιινη,  γξάθσ κπζηζηνξήκαηα 
 
 

-Σπδεηώληαο γηα εζάο κε κία θίιε κνύ είπε πσο έρεηε γξάςεη κέρξη θαη ηξία 
βηβιία ηαπηόρξνλα. Πσο ην θαηαθέξλεηε απηό ; 
 
Α, δελ έρσ ηέηνηα πξνβιήκαηα. Δθεί πνπ γξάθσ έλα βηβιίν κπνξεί λα εκπλεπζηώ έλα 
δεύηεξν θαη ζην δεύηεξν έλα ηξίην θαη λα ηα γξάθσ όια  ηαπηόρξνλα. Γελ κνπ είλαη 
δύζθνιν. Ο πξαγκαηηθόο δεκηνπξγόο δελ έρεη δεκηνπξγηθά όξηα. Ο «κατκνύ» 
δεκηνπξγόο, έρεη.  
 
-Μπνξείηε λα γξάςεηε νπνπδήπνηε ή πξέπεη πξώηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

αηκόζθαηξα κπζηαγσγίαο ζηνλ ρώξν πνπ βξίζθεζηε ; 
 
Σν κόλν πνπ ρξεηάδνκαη είλαη  εζπρία . Σίπνηε άιιν. Γξάθσ όπνπ ιάρεη αθόκε θαη  ζε 
δσκάηην ρσξίο παξάζπξα. Έηζη θη αιιηώο δελ είκαη εθεί. Όκσο  ν ζόξπβνο κπνξεί λα ηα 
θαηαζηξέςεη όια. Μόλν ε θσλή ηεο θύζεο δελ κε ελνριεί, είηε ιέγεηαη θειαίδεκα 
πνπιηώλ , είηε βξνρή , είηε βξνληή. Όζν δπλαηόηεξε, ηόζν ην θαιύηεξν γηαηί έρσ ηνλ 
Θεό θνληά κνπ. 



 

 

-Μηιήζηε κνπ αλ ζέιεηε γηα ηα βηβιία θαη ηνπο ζπγγξαθείο πνπ έρεηε ιαηξέςεη 
; 
 
 Έρσ δηαβάζεη εθαηνληάδεο βηβιία θαη κ έρνπλ ζεκαδέςεη πνιύ αμηόινγνη ζπγγξαθείο. 
Πξνζσπηθά έρσ θόιιεκα κε «ην δεύηεξν θύιιν» ηεο ηκόλ Νηε Μπνβνπάξ. Μαθάξη λα 
ην είρα γξάςεη εγώ. Κη αλ αλαινγηζηείηε όηη ην εμέδσζε  ην 1949  ζε κηα αθόκε ηζρπξή 

αλδξνθξαηηθή θνηλσλία, ε, γηα κέλα, είλαη ε απόιπηε δεκηνπξγόο.  
 
-Ιζρύεη απηό πνπ ιέγεηαη,πώο γηα λα γξάςεη θάπνηνο/α θαιά πξέπεη λα 
δηαβάζεη πνιύ ; 
 
Πνιύ ζσζηά. Καη λα έρεη δηαβάζεη παγθόζκηα θαη όρη κόλν ληόπηα  ινγνηερλία. Καη όρη 
κόλν. Απαηηνύληαη  γεληθόηεξεο γλώζεηο , βαζηά ζπλαηζζήκαηα, λα είλαη  
πνιπηαμηδεκέλνο  θαη λα έρεη αιήηηθε ςπρή. Σόηε κόλν ππάξρεη  ειπίδα  λα παξακείλεη 
θαη δηαρξνληθόο 

 
 
-Υπάξρνπλ ζηηο ηζηνξίεο ησλ βηβιίσλ ζαο θνκκάηηα ηνύ εαπηνύ ζαο, βηώκαηα ή 
αθόκα θαη (παηδηθά) ηξαύκαηα πνπ γξάθνληαο γη΄απηά θαηά θάπνην ηξόπν 
ζέιεηε λα ηα μνξθίζεηε ; 
 
Σα  μνξθίδσ αθόκε…γη απηό θαη γξάθσ αθαηάπαπζηα. Η ζπγγξαθή είλαη γηα κέλα είδνο 
ςπραλάιπζεο. Ο θαιύηεξνο γηαηξόο. 

 


