
Η βραβευμένη- νησιώτισσα συγγραφέας, απαντά στην 
εξίσου νησιώτισσα δημοσιογράφο μας Αναστασία 
Κορινθίου:  
" Έλληνας σημαίνει φως, σημαίνει ψυχή, σημαίνει πάθος. 
Μας λούζει ένας ήλιος ηλιάτορας. Η καρδιά μας χτυπάει σε 
κάθε κοχύλι της θάλασσάς μας." 

Πόσο «ζυγίζει» η ευθύνη να σε αγαπούν τόσο πολύ οι 
αναγνώστες σου; 
Έχασα μωρό σχεδόν τη μητέρα μου, πέρασα δύσκολη 
παιδική ηλικία κι έναμόνο ζήτησα από τον Θεό: Να με 
πλημμυρίζει η αγάπη. Είμαι ευτυχισμένη γιατί την 
ανακάλυψα, γράφοντας. Η συναισθηματική ανταπόκριση 
των αναγνωστών μου, αυτή η πολύτιμη αγάπη που μου 
προσφέρουν απλόχερα και καθημερινά, είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα βραβεία της ζωής μου. Κι είναι ευθύνη 
βαριά. Κάθε μέρα παλεύω να τους χαρίζω κι εγώ την 
αγάπη μου, να μην τους απογοητεύσω ποτέ . 
Μέσα από τα βιβλία σας περνάτε μηνύματα ζωής. 
Ελπίζετε σε έναν...καλύτερο συναισθηματικά κόσμο 
μέσα από μαθήματα χάρτινων ηρώων; 
Ελπίζω να καταλάβουμε όλοι πως σε αυτή τη ζωή 
έχουμε έρθει για έναν καιμόνο λόγο: Να αγαπήσουμε και 
να αγαπηθούμε. Ο δρόμος της αγάπης είναι 
μονόδρομος. Προσπαθώ να χαρτογραφήσω την ψυχή 
των ηρώων μου, να πείσω τους αναγνώστες μου να 
συνειδητοποιήσουν πως όλα ξεκινούν από την παιδική 
μας ηλικία. Αυτή καθορίζει όλη την υπόλοιπη ζωή μας. 
Προσπαθώ ακόμα να τους πείσω να αγαπήσουν τον 
εαυτό τους και να μεγαλώσουν αυτόνομα,ευτυχισμένα 
παιδιά, ελπίζοντας σε έναν κόσμο πολύ καλύτερο 
συναισθηματικά. Ναι, περνάω μηνύματα ζωής και 
παλεύω, μέσα από τους χάρτινούς ήρωές μου να 
βρίσκω λύσεις σε ό,τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά, γιατί 
πιστεύω πως αυτός είναι ο ρόλος του συγγραφέα. 
Οργώνετε την Ελλάδα με παρουσιάσεις βιβλίου . 
Πόσο ίδιοι και πόσο διαφορετικοί είμαστε οι Ελληνες 
σε ότι αφορά τον έρωτα και την αγάπη; 
Οι νησιώτες μας είναι πιο ανοιχτοί συναισθηματικά, σε 
αντίθεση με όλους όσοι δε ζουν κοντά στο νερό, κοντά 



στη θάλασσα, που είναι πιο κλειστοί σαν 
χαρακτήρες.Όμως είμαστε όλοι Έλληνες κι αυτό τα λέει 
όλα. Έλληνας σημαίνει φως, σημαίνει ψυχή, σημαίνει 
πάθος. Μας λούζει ένας ήλιος ηλιάτορας. Η καρδιά μας 
χτυπάει σε κάθε κοχύλι της θάλασσάς μας.Ζούμε για τον 
έρωτα και την αγάπη, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη.   
 
Τι σημαίνει για εσάς ευπώλητο βιβλίο τελικά; 
Να «μιλάει» στην καρδιά του αναγνώστη. Να ξυπνάει τα 
συναισθήματά του,να τον διασκεδάζει, να τον ταξιδεύει 
κι όταν φτάσει στην τελευταία του σελίδα, να τον έχει 
βοηθήσει να μάθει λίγο καλύτερα τον εαυτό του.  

Πως επιλέγουμε  βιβλία πιστεύετε στο σήμερα; 
Με οδηγό κριτικές,ελκυστικά εξώφυλλα, δημοφιλή 
συγγραφέα ή... λόγια καρδιάς που γράφτηκαν με ψυχή; 
Η δημοφιλία, οι κριτικές, τα ελκυστικά εξώφυλλα, όλα, 
μα όλα βοηθούν στονα επιλέξουμε ένα βιβλίο. Το 
σπουδαιότερο όμως είναι να αγαπήσεις έναν 
συγγραφέα, να μη σε έχει απογοητεύσει ποτέ, να τον 
θεωρείς φίλο του. Γιατί έχει μιλήσει στην ψυχή σου. Έτσι 
μονάχα τον ακολουθείς πιστά. 
Πόσο βοηθούν τα social media σήμερα έναν 
δημιουργό; 
«Ξεσκεπάζουν» την ψυχή του, τον χαρακτήρα του, την 
προσωπικότητά του,τον φέρνουν ακόμα πιο κοντά 
στους αναγνώστες του. 
Λίγα λόγια για την πλοκή του νέου σας βιβλίου. 
Μια νύχτα με καταιγίδα, μια βάρκα με ένα νεογέννητο 
μωρό βρίσκεικαταφύγιο στη Δήλο. Η Άρτεμη, η 
αγαπημένη των θεών, μεγαλώνει μέσαστην αγάπη και 
την ασφάλεια, και τολμάει να κυνηγήσει τα όνειρά της. 
Ώσπου ένας μυστηριώδης άντρας με ζαφειρένια μάτια, 
αλλά κι ένας φόνος στο ιερό νησί θα την αναγκάσουν να 
παλέψει για την ίδια της τη ζωή. Κι ύστερα όλα 
μπλέκονται. Φωτεινοί και σκοτεινοί ήρωες, όνειρα 
κιελπίδες, κατάσκοποι και δολοφόνοι. Κι ύστερα το 
αδύνατο γίνεται δυνατό. Ηλιόλουστη Δήλος, 
κοσμοπολίτικη Μύκονος, πανέμορφη Ρήνεια, γραφικά 
ψαροχώρια της Κορνουάλης, όλα σε ένα μυθιστόρημα 



παθιασμένο. Σαν την Ελλάδα. Γεμάτο φως κι 
ανθρώπους «ηλιόλουστους». 
Ποιον ήρωα σας νιώσατε πιο... κοντά σας; 
Την Άρτεμη. Την έπιασα σφιχτά από το χέρι για να με 
βοηθήσει να καταλάβω τα λόγια του λατρεμένου 
Καζαντζάκη:«Ξέρεις πως εσύ, όχι η μοίρα, όχι η τύχη, μήτε 
οι άνθρωποι γύρω σου, εσύμονάχα έχεις, ό,τι και αν κάμεις, 
ό,τι και αν γίνεις, ακέραιη την ευθύνη». 
 
Αν την είχατε τώρα δίπλα σας τι... συμβουλή θα της 
δίνατε; 
Να συνεχίσει να κεντάει την τύχη της με τραγούδια 
ψυχής… 

Αν σας συναντούσα σε ένα βιβλιοπωλείο τι θα μου 
ψιθυρίζατε για να πάρω το βιβλίο σας; 
Θέλεις να σε λούσει ένα φως εκτυφλωτικό; Θέλε ις να 
χαμογελάσεις στηζωή, να ταξιδέψεις στο όνειρο; Πάρε 
βαθιά ανάσα και βούτηξε στην«Αγαπημένη των θεών» . 
Ποιον συγγραφέα θα θέλατε να γνωρίζατε αν κάνατε 
ένα ταξίδι στον χρόνο; 
Τον ένα και μοναδικό, Νίκο Καζαντζάκη. Για να τον 
ευχαριστήσω μέσα απότην καρδιά μου. Που με έκανε να 
καταλάβω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Που με 
έκανε να λατρέψω ακόμα περισσότερο την πατρίδα μας . 
Αυτό το καλοκαίρι που θα σας βρει; 
Όπως κάθε χρόνο, σε κάποιο νησί του Αιγαίου, 
γράφοντας… 
Ένα δικό σας μήνυμα για τους αναγνώστες μας. 
Παλέψτε με τους φόβους σας, αγκαλιάστε τον 
πραγματικό σας εαυτό. Μη μαρμαρώσετε ποτέ τα 
συναισθήματά σας.Ακούστε το μικρό παιδί που κρύβετε 
μέσα σας. Έχει τόσα πολλά να σας πει. Κι εμπιστευτείτε 
τους άλλους. Ή τουλάχιστον δώστε τους μια ευκαιρία. 
Δεν είναι επικίνδυνοι. Πληγωμένοι είναι μονάχα. Και 
πάνω απ’ όλα, χαμογελάστε στη ζωή. Μια αστραπή 
είναι… μα προλαβαίνουμε. 



 


