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Πάντοτε θαυμάζω τις γυναίκες που καταπιάνονται με πολλά πράγματα. Είστε πολι

τικός μηχανικός, έχετε 4 

παιδιά, διατηρείτε κατάστημα ένδυσης και φέτος εκδόθηκε το πέμπτο σας βιβλίο. 

Ποιο είναι το μυστικό σας; 

Η πολύ καλή οργάνωση του χρόνου μου. 

Όλα γίνονται με πρόγραμμα το οποίο 

ακολουθώ με πειθαρχία. Σκληρή δουλειά, 

προτεραιότητες στις καθημερινές ανάγκες 

και  βέβαια πάθος. Ό,τι κάνω, το αγαπώ 

πολύ, το κάνω με μεράκι. Ασφαλώς, πάνω 

από όλες τις προτεραιότητες είναι η 

οικογένειά μου και οι ανάγκες της πολλές 

φορές τροποποιούν το πρόγραμμά μου. 

Ακόμα κι έτσι, επιστρέφω στο χρονοδιάγραμμά μου φροντίζοντας να συμπεριλαμβάνει 

πάντα στιγμές με τους αγαπημένους μου και λίγη ξεκούραση. Έτσι κι αλλιώς, όταν 

καταπιάνεσαι με όσα αγαπάς, η κούραση στο τέλος της μέρας είναι ευλογημένη. 

Αν σας ζητούσα να βάλετε τα παραπάνω σε σειρά προτεραιότητας για τη ζωή σας, 

πώς θα τα ταξινομούσατε; 

Ασφαλώς πρώτα η οικογένειά μου, γιατί από αυτήν αντλώ ενέργεια και δύναμη για να 

αντιμετωπίσω τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Έπειτα η δουλειά του πολιτικού 

μηχανικού την οποία σπούδασα και η οποία μου έχει προσφέρει καταξίωση και τη χαρά της 

δημιουργίας, αλλά και το επιχειρηματικό κομμάτι της ζωής μου που είναι η επίβλεψη του 

καταστήματος που διατηρώ με μια πολύ καλή μου φίλη, γιατί λατρεύω να ανακατεύομαι με 

χρώματα και σχέδια. Τέλος η συγγραφή, που αυτή τη στιγμή ασκείται στο περιθώριο μιας 

έντονης καθημερινότητας, αφού υπάρχει η βιοποριστική μου δουλειά και για το λόγο αυτό 
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επέλεξα να την αναφέρω τελευταία. Επιθυμία μου είναι, αργότερα, οι προτεραιότητες να 

αλλάξουν, ίσως μετά τη συνταξιοδότησή μου, ώστε να μπορώ να αφοσιωθώ στη συγγραφή 

όπως της αξίζει και όπως η ψυχή μου λαχταρά. Ό,τι και να γίνει όμως, πάντα στην κορυφή 

της λίστας θα υπάρχει η οικογένεια. 

Ποια ήταν η αφορμή για να γράψετε το νέο σας βιβλίο, Πώς υφαίνεται ο χρόνος; 

Καθώς μεγαλώνω, αναρωτιέμαι για τη βαρύτητα του 

παρελθόντος στη ζωή μας. Ο χρόνος, αυτός ο μεγάλος 

πανδαμάτωρ, περνά και βγάζει στο φως τα θαύματα και τα 

τραύματά μας. Το παρελθόν ποτέ δεν χάνεται. Έχει έναν τρόπο 

πάντα να επιστρέφει, άλλοτε για να διορθώσει και άλλοτε για 

να τιμωρήσει. Όλα αυτά με απασχολούσαν πολύ καιρό. Όταν 

μια φίλη μου διηγήθηκε κάτι από τη ζωή της, πάνω στο οποίο 

στηρίχτηκε όλη η μυθοπλασία, βρήκα το μίτο για να ξετυλίξω 

το κουβάρι των σκέψεών μου. 

 

Έχετε καταλήξει στην απάντηση; Πώς υφαίνεται ο χρόνος; 

Ο χρόνος υφαίνεται με χαρά, με δάκρυα, με ελπίδα, με αγωνία, με διαψεύσεις, με όνειρα, 

με αγώνα, με όλα όσα συνθέτουν την ανθρώπινη ζωή. Όπως και να υφαίνεται πάντως, 

χρέος μας είναι να υφαίνεται κρουστά, με υφάδι τις εμπειρίες μας και στημόνι τα 

συναισθήματά μας. 

Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευαισθησία. Προφανώς είστε έτσι σαν άνθρ

ωπος. Τι σας ευχαριστεί και τι σας δυσαρεστεί στη ζωή σας; 

Αγαπώ τη ζωή και ό,τι την περιέχει· τα ζώα, τα φυτά, τους ανθρώπους, τη φύση, τα 

βιβλία. Αυτή είναι η ευαισθησία μου, αυτή προσπαθώ να εκφράσω και με τις λέξεις. Με 

ευχαριστεί το διάβασμα στη φύση· οι καλύτερες στιγμές του έτους είναι το πρωινό 

διάβασμα κάτω από τη μουριά στο χωριό απ’ όπου κατάγομαι, τα καλοκαίρια. Με 

δυσαρεστεί η μικροψυχία κάποιων ανθρώπων που μου ανατρέπει τη ρομαντική ιδέα που 

έχω για τον άνθρωπο και την πνευματικότητά του. 

Αν θέλατε να μάθετε τη συνέχεια της ζωής ενός από τους ήρωες του βιβλίου σας, 

ποιος θα ήταν αυτός και γιατί θα τον επιλέγατε; 



Σίγουρα θα επέλεγα την Ανθή Γεραμάκη, την υφάντρα του 19ου αιώνα που είδε τη ζωή 

της να ανατρέπεται και που είχε το σθένος μέσα από την τέχνη της να την βάλει πάλι σε 

ορθή τροχιά. Θα ήθελα να την ξανασυναντήσω στο μέλλον, να μου διηγηθεί πώς 

κατάφερε να φτιάξει μια ζωή και μια οικογένεια από την αρχή και αν εντέλει έγινε 

ευτυχισμένη. Η Ανθή του βιβλίου είναι μια γυναίκα με δύναμη, την οποία αργεί να 

ανακαλύψει, αλλά όταν το κάνει καταλαβαίνει πως μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προς 

όφελός της, κόντρα στις αντιλήψεις της εποχής και τις αντιξοότητες της ζωής.  

  

Σας ευχαριστώ από καρδιάς 
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