
 

Η Ζωή είναι γλυκιά, Δεμίρη Γεωργία 
Η Γεωργία Δεμίρη γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε αγγλική φιλολογία και εργάστηκε για 

πολλά χρόνια στα ΜΜΕ, στον τομέα της επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, υπήρξε για χρόνια 
στέλεχος και συνεργάτης στο Γραφείο Τύπου τηλεοπτικών σταθμών και εφημερίδων.  

 

Μιλήστε μας λίγο για την Ζωή του «η Ζωή είναι Γλυκιά». Ένα κορίτσι με τα δικά 

του «προβλήματα» αλλά αν το εξετάσει κανείς καλύτερα έχει τα στοιχειώδη και 
είναι καλά. Έχουμε γίνει «δύσκολοι» προς την ευτυχία; 

Η Ζωή είναι μια κοπέλα που για διάφορους λόγους έχει «πέσει» ψυχολογικά για αυτό έχει 

κλειστεί στο σπίτι της και στον εαυτό της και ζει περισσότερο στη σφαίρα της φαντασίας 
παρά στην πραγματικότητα. Μέχρι που κάποια στιγμή γίνεται ένα κλικ στο μυαλό της και 
αποφασίζει να βγει από το καβούκι της, να δοκιμάσει καινούργιες εμπειρίες και να 
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απολαύσει τις χαρές της ζωής. Δεν νομίζω ότι έχουμε γίνει «δύσκολοι» ως προς την 

ευτυχία, η ίδια η ευτυχία, παρόλο που πιστεύω όπως και πολλοί άλλοι ότι κρύβεται στα 
απλά πράγματα, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. 

Όσο διάβαζα την ιστορία του βιβλίου οι εικόνες έμοιαζαν πολύ τηλεοπτικές. Έχετε 
φανταστεί ένα μια ιστορίας σας να γίνεται σενάριο; 

Ναι, στο παρελθόν το είχα φανταστεί και μάλιστα είχε προκύψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
αλλά λόγω της κρίσης δεν προχώρησε. Εννοείται πως θα ήθελα να δω τους ήρωες μου να 
«ζωντανεύουν» στην οθόνη, νομίζω ότι όλοι οι συγγραφείς θα επιθυμούσαν κάτι τέτοιο. 

Γιατί η λογοτεχνία που απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες ανθεί; Οι γυναίκες 
διαβάζουν περισσότερο; 

Εγώ όταν γράφω δεν έχω στο μυαλό μου ότι γράφω μόνο για γυναικείο κοινό και μάλιστα 

ξέρω ότι έχω κι αρκετούς άνδρες αναγνώστες γιατί μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε τις 
εντυπώσεις τους από τα βιβλία μου. 

Και αν αρχίζαμε να γράφαμε βιβλία για άντρες μήπως τους δίναμε κίνητρο να 
διαβάζουν περισσότερο; 

Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία βιβλία, δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους 
διαχωρισμούς. 

Εσείς τι διαβάζετε; 

Εγώ διαβάζω στην κυριολεξία τα πάντα. Το προηγούμενο διάστημα ξαναδιάβασα δυο πολύ 
αγαπημένα βιβλία της Αγκάθα Κρίστι, ξαναδιάβασα τις «Μεγάλες Προσδοκίες» του Ντίκενς 
τον οποίο λατρεύω, διάβασα τα «Τρελοκόριτσα» της Σόφι Κινσέλα και τώρα διαβάζω το 
«Στο ντιβάνι» του Γιάλομ που είναι ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς. 

Και το blogging τι ρόλο παίζει στην καθημερινότητα μιας συγγραφέως; Στη δική μου 
ζωή αυτή την περίοδο δεν παίζει 

σημαντικό ρόλο γιατί προσπαθώ να «αποτοξινωθώ» από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 
διαδίκτυο εν γένει και να κάνω άλλα πράγματα. 

Τι να περιμένουμε στο μέλλον από εσάς; 

Μια καινούργια ιστορία, ένα καινούργιο βιβλίο που ελπίζω να αγαπηθεί! 

“Η Ζωή είναι γλυκιά. Και συνήθως πρόσχαρη και αισιόδοξη. Μόνο που τώρα τελευταία έχει 
χάσει το κέφι της και όλα της φαίνονται αν όχι μαύρα, τουλάχιστον γκρίζα. Η δουλειά της 
είναι βαρετή, δεν έχει κάνει σχέση εδώ και αιώνες και η καλύτερή της φίλη θα λείψει όλο 
τον Αύγουστο και θα την αφήσει μόνη στην Αθήνα που βράζει από τον καύσωνα. 

Η Ζωή είναι επίσης πολύ θυμωμένη. Για την ακρίβεια, είναι έξαλλη με τη μητέρα της, που 
έφυγε ξαφνικά χωρίς καν να την αποχαιρετήσει. Για να ξεχνιέται, παρακολουθεί κάθε βράδυ 
το αγαπημένο της τουρκικό σίριαλ στην τηλεόραση, διαβάζει ερωτικά μυθιστορήματα μετά 
μανίας και ονειρεύεται να γνωρίσει το πάθος στα στιβαρά μπράτσα κάποιου μυστηριώδους 
άντρα που θα μπει ξαφνικά στη ζωή της και θα τη συνεπάρει. 

Ώσπου μια μέρα συμβαίνει ένα απροσδόκητο γεγονός που την ταράζει συθέμελα. Από εκείνη 
τη στιγμή το «άδραξε τη μέρα» γίνεται το αγαπημένο της μότο και η αφορμή για να βγει 
από το καβούκι της, να δοκιμάσει πρωτόγνωρες εμπειρίες, να το ρίξει έξω και να ξεσαλώσει. 
Έλα, όμως, που τα πράγματα συχνά πυκνά παρεκτρέπονται… Τελικά, θα καταφέρει η γλυκιά 
Ζωή να κάνει τη δική της ζωή γλυκιά σαν μέλι;” 
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