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Ζ αγαπεκέλε καο ζπγγξαθέαο Σδηξίηα Μαξία έδσζε κηα ζπλέληεπμε γηα ηνπο 
αλαγλώζηεο ηνπ diabazoume.gr. H ζπγγξαθέαο ησλ «Αλ δελ ππήξρε αύξην», «Σν 
παηδί ηεο αγάπεο» θαη «Μάηηα κνπ» απαληάεη θαη καο βνεζάεη λα ηε γλσξίζνπκε 
θαιύηεξα. 
 

Πνην είλαη ην αγαπεκέλν ζαο ξεηό; 
Εήζε ηελ θάζε κέξα ζα λα είλαη ε ηειεπηαία.... Κάπνηα κέξα ζα έρεηο δίθην! 
 
Πσο μεθηλήζαηε λα γξάθεηε; 
Γξάθσ από ηόηε πνπ ζπκάκαη ηνλ εαπηό κνπ. θέςεηο, αηζζήκαηα, κπζηηθά, ηα 
πάληα! Ήηαλ ν ηξόπνο έθθξαζεο ελόο παηδηνύ θαηά η'άιια εζσζηξεθή θαη 
ληξνπαιό. 
 
Τη ήηαλ απηό πνπ ζαο ελέπλεπζε ή ζαο έθαλε λα ζέιεηε λα γξάςεηε ην 
ηειεπηαίν ζαο βηβιίν «Αλ δελ ππήξρε αύξην»; 
Ζ ηδέα κνπ ήξζε παξαθνινπζώληαο κηα εθπνκπή γηα ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή 
ηνπ θόζκνπ ην 2012. 
 
Πνηα είλαη ε πξώηε ζθέςε πνπ θάλεηε ην πξσί; 

Πξνζπαζώ λα ζπκεζώ ηη κέξα είλαη θαη ληώζσ απέξαληε ραξά όηαλ 
ζπλεηδεηνπνηήζσ όηη είλαη άββαην ή Κπξηαθή! 
 
Τν βξάδπ κε πνηεο ζθέςεηο θνηκόζαζηε; 
Με ηε ζθέςε πσο ό,ηη θαθό ζπλέβε πέξαζε θαη πάεη θη αύξην είλαη κηα θαηλνύξγηα 
κέξα... 
 
Τη ζεκαίλεη γηα εζάο έκπλεπζε; 

εκαίλεη όξεμε γηα δσή. Σελησκέλεο θεξαίεο πνπ ιακβάλνπλ ηα εξεζίζκαηα από 
ηελ ίδηα ηε δσή θαη ηνπο αλζξώπνπο. 
 
Τη είλαη απηό πνπ ζαο γεκίδεη θαη ζαο βνεζάεη λα ζπλερίζεηε ην γξάςηκν; 
Ζ αληαπόθξηζε από ηνπο αλαγλώζηεο κνπ, ηα θαιά ιόγηα πνπ κνπ γξάθνπλ θαη 
κνπ ιέλε, ην γεγνλόο πσο γηα κέλα ε ζπγγξαθή είλαη ε ςπρνζεξαπεία κνπ, ηε 
ζηηγκή πνπ κνηξάδνκαη ηελ ςπρή κνπ κε ηόζν θόζκν θη έηζη δε ληώζσ πνηέ κόλε. 



 
Πνην ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα ζαο δπζθνιεύεη ηε γξαθή ζαο; 
Ζ ηεκπειηά κνπ! 
 
Πόζεο ώξεο ηελ εκέξα γξάθεηε; 
Όηαλ μεθηλήζσ λα γξάθσ έλα βηβιίν, γξάθσ αθαηάπαπζηα - κνπ έρεη ζπκβεί θαη 
12 ώξεο ζπλερόκελεο! 
 
Σηελ Ειιάδα νη ζπγγξαθείο δελ δνπλ από ηα βηβιία ηνπο. Εζάο πνην είλαη 
ην θύξην επάγγεικα ζαο; 
Γνπιεύσ ζε κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία σο ππεύζπλε πσιήζεσλ. Απηό είλαη ην 
επάγγεικά κνπ. Ζ ζπγγξαθή δελ είλαη επάγγεικα, δε ζα γίλεη πνηέ, αθόκα θη αλ 

επηθέξεη πνιύ πεξηζζόηεξα θέξδε από ηε δνπιεηά κνπ. 
 
Τη αγαπάηε ζηνπο αλζξώπνπο; 
Σν ρακόγειν θαη ηελ απιόηεηά ηνπο 
 
Τη δελ ζπγρσξείηε ζηνπο άιινπο; 
Σελ θαθνκνηξηά θαη ηελ ηζηγθνπληά 

 
Τη ζεκαίλεη γηα εζάο επηπρία; 
Δπηπρία ζεκαίλεη έξσηαο. Έξσηαο ζεκαίλεη επηπρία. Απόιπηα. 
 
Πνην είλαη θαηά ηελ άπνςε ζαο ην ρεηξόηεξν πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε έλαλ 
άλζξσπν. 
Να θύγεη ην παηδί ηνπ από ηε δσή, πξηλ ηνλ ίδην 
 
Τη ρξεηάδνληαη νη ζεκεξηλνί άλζξσπνη γηα λα είλαη επηπρηζκέλνη; 
Να αλαθαιύςνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αιήζεηα. Να κάζνπλ λα ηνπο αξέζεη απηό 
πνπ έρνπλ θαη όρη λα έρνπλ απηό πνπ ηνπο αξέζεη. 
 
Πσο πεξλάηε ηνλ ειεύζεξν ζαο ρξόλν; 
Βιέπνληαο ηειεόξαζε, δηαβάδνληαο βηβιία, παίδνληαο κε ηα ζθπιηά κνπ, 
ζπδεηώληαο κε ηελ θόξε κνπ. 

 
Πόηε λα πεξηκέλνπκε ην επόκελν ζαο βηβιίν; 
Διπίδσ, πηζηή ζην ξαληεβνύ κνπ κε ηνπο αλαγλώζηεο κνπ, ηνλ εξρόκελν 
Φεβξνπάξην. 
. 
 
3-5 βηβιία πνπ δηαβάζαηε ζπζηεκαηηθά πάλσ από κηα θνξά. 
Όια ηα βηβιία ηεο Μάξσο Βακβνπλάθε, ηα δνθίκηα. Μόλν ηέηνηνπ είδνπο βηβιία 
μαλαδηαβάδσ δεύηεξε θαη ηξίηε θνξά. Σα κπζηζηνξήκαηα πνηέ. 
 
3-5 βηβιία πνπ έρνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ζεκεηώζεηο θαη ππνγξακκίζεηο. 
Σα παξαπάλσ. 
 
3-5 βηβιία πνπ μεθηλήζαηε αιιά δελ θαηαθέξαηε πνηέ λα ηα ηειεηώζσ. 
Γε κνπ έρεη ζπκβεί πνηέ. 
 
3-5 θιαζζηθά βηβιία πνπ δελ έρεηε δηαβάζεη. 
Φνβάκαη πσο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα! 
 
Τν βηβιίν πνπ ζα ζέιαηε λα έρεηε γξάςεη εζείο. 
Ο Θεόο ησλ κηθξώλ πξαγκάησλ, ηεο Αξνπληάηη Ρόη 
 

Τν βηβιίν πνπ δηαβάδεηε απηέο ηηο κέξεο. 



Γηαβάδσ ην "ησλ Μειηεκηώλ ηηο ξάρεο", έλα εθπιεθηηθό ςπρνγξαθηθό βηβιίν κε 
ζέκα ηελ νκνθπινθηιία, ηεο Ρίθεο Μαηαιησηάθε. 
  
Σν εξσηεκαηνιόγην ζπληάρηεθε από ηε Ναλνύ Νηθνιά, γηα ην 
www.diabazoume.gr, Μάηνο 2009. 

 

http://www.diabazoume.gr/

