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Νιώθουμε μετέωροι σαν μαριονέτες που κάποιος άγνωστος θεός ή ιός τις 

κινεί 

  

Ποιο ήταν το έναυσμα για να γράψετε το νέο σας βιβλίο; 

Ο κύριος λόγος που σκέφτηκα να γράψω αυτό το βιβλίο ήταν γιατί ήθελα οι 

αναγνώστες να έρθουν σε επαφή με ένα κομμάτι της ιστορίας που οι 

περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουν κι έχει να κάνει με τη μετανάστευση 

πολλών κατοίκων των Δωδεκανήσων στις αλυκές της περιοχής Καμάργκ 

(Camargue) στο Δέλτα του Ροδανού, στον νότο της Γαλλίας. Μαζί τους 

βρέθηκαν και αρκετοί Μικρασιάτες που υποχρεώθηκαν να αφήσουν τον τόπο 

τους το 1922.  
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Γιατί δώσατε τον τίτλο «Δεξί Κίτρινο Λουστρίνι»;  

Ο τίτλος προέκυψε σχεδόν από μόνος του από την πρώτη κιόλας στιγμή που 

αποφάσισα ότι ο πρωταγωνιστής του νέου μου μυθιστορήματος θα είναι ένα 

ζευγάρι κίτρινα λουστρίνια. Αυτά αποτελούν το αντίβαρο στον φόβο, την 

υποταγή, το μίσος και όλα τα ποταπά συναισθήματα που αναδύονται στους 

χαλεπούς κι ανθρωποφάγους καιρούς που διαδραματίζεται η ιστορία μου. Ο 

λόγος που επέλεξα να τα «ντύσω»  με το κίτρινο χρώμα είναι καθαρά 

συμβολικός. Θεωρώ ότι το κίτρινο είναι το χρώμα του ήλιου που διώχνει το 

σκοτάδι.  

  

Εστιάζετε ιδιαίτερα στη φιλία και την αγάπη. Πόσο επενδύετε σ’ αυτές τις 

αξίες; 

Πράγματι εστιάζω σε αυτά τα δύο πολύ δυνατά συναισθήματα που για μένα 

είναι στην ουσία ένα, καθώς η φιλία είναι μια μορφή αγάπης. Προσωπικά, 

ασφαλώς και φροντίζω να επενδύω σε σχέσεις που προσφέρουν ευτυχία και 

ισορροπία σε κάθε άνθρωπο, απλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο ειδικά 

στις μέρες μας να διατηρηθούν, σε σημείο που καμιά φορά, ευτυχώς όχι πάντα, 

να θεωρούνται γλυκιά ουτοπία. 

  

Θυμάστε βιβλία άλλων συγγραφέων που σας έχουν επηρεάσει; 

Αν πρέπει να κατονομάσω μερικά θα πω τον «Μπαρμπα-Γκοριό» του 

Μπαλζάκ, τον «Ξένο» του Καμί, την «Αισθηματική Αγωγή» του Φλομπέρ, τις 

«Νεκρές Ψυχές» του Γκόγκολ, τον «Μπούντενμπροκ» του Τόμας Μαν, τον 

«Μόμπι Ντικ» του Μέλβιλ, την «Αγαπημένη» της Τόνι Μόρισον,  το «Περί 

Τυφλότητας» του Ζοζέ Σαραμάγκου, την «Κρύπτη» του Γονατά, τη 

«Σαρκοφάγο» του Ιωάννου, τον «Εξώστη του Καχτίτση»... Είναι πολλά 

περισσότερα και σε αυτά έχουν προστεθεί και αρκετοί σύγχρονοι Έλληνες και 

ξένοι λογοτέχνες. 

  

Πώς περνάτε αυτές τις μέρες της καραντίνας; 

Υπάρχουν μέρες που το άγχος ξεπερνά κι εμένα όπως όλους. Νομίζω πως το 

χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε ιδέα πότε επιτέλους θα επιστρέψει η 



φυσιολογικότητα στις ζωές μας και νιώθουμε μετέωροι σαν μαριονέτες που 

κάποιος άγνωστος θεός ή ιός τις κινεί.  Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που με 

βοηθούν να ξεχνιέμαι με αρκετά ευχάριστο τρόπο όπως η γυμναστική, το 

διάβασμα αγαπημένων βιβλίων, καμιά καλή σειρά στην τηλεόραση, το 

γράψιμο οπωσδήποτε και φυσικά η πολύ ενεργή ενασχόληση με τον γιο μου. 

  

Ποιο βιβλίο που διαβάσατε πρόσφατα συστήνετε στους βιβλιόφιλους; 

Το «Αστέρι του Βορρά» του Φίλιπ Πούλμαν από τις εκδόσεις Ψυχογιός, τη 

Σώσα του Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ από εκδόσεις Κίχλη και τις Φράουλες του 

Γιόζεφ Ροτ από εκδόσεις Άγρα. 
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