
Δ. Μαμαλούκας: «Ας βάλει ο Θεός 
το χέρι του… Είμαστε ένα βήμα 
πριν την καταστροφή» 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΡΩΤΑ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΠΑΝΤΑ! Ο Δημήτρης Μαμαλούκας στην Έλενα Αρτζανίδου  

1.Ποιό είναι το στίγμα του τελευταίου σας βιβλίου «Κράτα μου το χέρι»; 

Πρόκειται για μια βαθιά υπαρξιακή ιστορία, ένα συμβολικό κι αλληγορικό μυθιστόρημα που 

μιλάει για τη μοναξιά, το θάνατο και την αιώνια μάχη του Καλού και του Κακού. Ο ήρωας είναι 

ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ξεφύγει από μια κατάρα που τον κυνηγάει. Νομίζει ότι ο 

σκοπός της ζωής του είναι να τελειώσει το βιβλίο του. Όταν θα συναντήσει μια πολύ νεαρή 

κοπέλα όλα θ’ αλλάξουν. 
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2.Πείτε μας πέντε λόγους για να το διαβάσουν οι αναγνώστες. 

Πέντε; Ωχ! Νομίζω ότι πρόκειται για μια αρκετά πρωτότυπη ιστορία που ξεφεύγει από τα 

τετριμμένα και τα χιλιοειπωμένα και κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον χωρίς να καταφεύγει σε 

γλωσσικές εξάρσεις. Έχει αγωνία (τη γνωστή που έχει κάθε βιβλίο μου), απόλυτα ρεαλιστικές 

περιγραφές μιας πόλης σκιαγραφημένης με μια γκρίζα ματιά, ενώ οι κεντρικοί ήρωες ακόμα κι 

όταν ολοκληρώσεις την ανάγνωση εξακολουθούν να βρίσκονται στο μυαλό σου. 

3.Ποιον ήρωά σας αποχαιρετήσατε με δυσκολία; 

Τη Φίνι με διαφορά από τους άλλους. Ίσως και τον Γκαμπριέλε Αμπιάτι, αντιήρωα της 

Χαμένης βιβλιοθήκης του Δημητρίου Μόστρα, για τον οποίο νομίζω ότι είναι κάποιος που έχω 

γνωρίσει κάποτε στην πραγματικότητα και ο οποίος επιστρέφει στο επόμενο βιβλίο. Ένα 

debole –μια αδυναμία- το ’χω και για τον εκδότη, τον Αντόνιο Τζουλιάνι… 

4.Τι δεν μπορείτε με τίποτε να αποχωριστείτε; 

Τα παιδιά μου, φυσικά… 

5.Πείτε μας τρία πράγματα που σας θυμώνουν και τρία που θα θέλατε αμέσως να 

αλλάξετε στην εποχή μας. 

Η αγένεια, η ατιμωρησία, η διαφθορά, ο ωχαδερφισμός, η εκμετάλλευση των αδύναμων. Να, 

εδώ βρήκα εύκολα πέντε. 

6. Πείτε μια φράση που σας τρομάζει περισσότερο… 

Θέλω να μιλήσουμε. 

7.Ποιο από τα βιβλία που έχετε διαβάσει θα θέλατε να το είχατε γράψει εσείς και 

γιατί; 

Θαυμάζω τρελά μερικά βιβλία, αλλά δεν έχω νοιώσει αυτό που λέτε διότι κάθε βιβλίο είναι 

διαφορετικό. «Η λάμψη» του Στίβεν Κινγκ είναι αριστούργημα, μερικά διηγήματα του Πόε το 

ίδιο. 

8.Σκεφτήκατε ποτέ να εγκαταλείψετε την έκδοση βιβλίων σας και αν ναι γιατί; 

Δυστυχώς το σκέφτομαι τώρα… και δεν θα ήθελα να πω το λόγο. 

9.Υπάρχει κάτι καινούργιο που γράφετε; 



Γράφω ένα μεγάλο (σε όγκο σελίδων) αστυνομικό μυθιστόρημα που θα διαδραματίζεται στην 

Ιταλία και θα πρωταγωνιστεί το δίδυμο της Χαμένης βιβλιοθήκης, δηλαδή ο Νικόλα Μιλάνο κι 

ο Γκαμπριέλε Αμπιάτι. Όμως είμαι ακόμα στην αρχή παρόλο που το δουλεύω αρκετό καιρό. Ας 

ελπίσουμε ότι μια μέρα θα το τελειώσω. 

10.Ένα σχόλιο για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα σήμερα…  

Ας βάλει ο Θεός το χέρι του. Είμαστε ένα βήμα πριν την καταστροφή. Έχω χάσει για πάντα 

την εμπιστοσύνη σε όποιον σχετίζεται έστω και ελάχιστα με την πολιτική. Δεν πιστεύω 

κανέναν, και αμφιβάλλω αν η διαφθορά και η αργομισθία θα φύγουν ποτέ από τη χώρα μας. 

 

ΟΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Ένας άνθρωπος φτάνει μια νύχτα σε μια άγνωστη πόλη. Έχει αφήσει πίσω την προηγούμενη 

ζωή του θέλοντας να ξεφύγει από την κατάρα που τον συνοδεύει. Τώρα έχει μοναδικό σκοπό 

του τη συγγραφή του βιβλίου του. Τα λεφτά που διαθέτει του επιτρέπουν να νοικιάσει μόνο 

ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα στο πίσω μέρος μιας ψηλής πολυκατοικίας στην πρόσοψη της 

οποίας υπάρχει ένα μεγάλο σινεμά. Ο εκκωφαντικός θόρυβος από τα ηχεία του σινεμά όμως 

τον υποχρεώνει να περνάει τις ώρες των προβολών έξω από το σπίτι του. Εκείνες τις 

απογευματινές, και κυρίως τις βραδινές, ώρες θα περιπλανηθεί στην πόλη, απόλυτα 

προσηλωμένος στο σκοπό του, ώσπου η μοίρα θα στείλει στο δρόμο του μια πολύ νεαρή 

κοπέλα που ζει στη σκιά κάποιων σκοτεινών και απεχθών ανθρώπων. Η συνάντηση αυτή θα 

είναι η καταστροφή ή η σωτηρία του… Ένα αλληγορικό και συμβολικό μυθιστόρημα, ένα 

μοντέρνο παραμύθι για την ύπαρξη, τη μοναξιά, το τέλος και την αιώνια μάχη του Καλού και 

του Κακού. 

http://www.thinkfree.gr/wp-content/uploads/2012/11/mamaloukas.jpg


Ο Δημήτρης Μαμαλούκας γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα όπου 

και κατοικεί. Έχει γράψει επτά μυθιστορήματα μεταξύ των οποίων Η απαγωγή του εκδότη, Η 

χαμένη βιβλιοθήκη του Δημητρίου Μόστρα(υποψήφιο για το βραβείο αναγνωστών ΕΡΤ-ΕΚΕΒΙ 

το 2007) και Κοπέλα που σε λένε Φίνι. Το πρώτο του βιβλίο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, 

ενώ διηγήματά του έχουν συμπεριληφθεί σε πολλές ανθολογίες όπως Έρως 13, που 

κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ,Ελληνικά Εγκλήματα, Είσοδος Κινδύνου. Έχει γράψει 

επίσης τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς παιδικής λογοτεχνίας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΚΡΙΣ 

ΠΙΝΟΚΙΟ ΚΑΙ ΝΟΕΜΙ ΑΣΤΡΑΚΗ, που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. 
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