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Με το δεύτερο της βιβλίο, «To Σκίτσο», n συγγραφέαςκοινό 
της «σκιτσάρει» με την ιδιαίτερη γραφή της πρόσμε 

τη 
συγγραφέα 
r*** ^ 

Ano τα μαθηματικά στο μυθιστόρημα. 
Πώς οδηγηθήκατε α' ουτό; 
«Έχουν και τα δύο μια κοινή απαίτηση: μπόλικη 
φαντασία. Η μαμά μου βρέθηκε πολλές φορές σε 
δύσκολη θέση με τις ιστορίες που επινοούσα από 
παιδί και κανείς δεν μπορούοε να καταλάβει τι ήταν 
αλήθεια και τι ψέματα. Πάντως, τα μαθηματικά έχουν 
μια φιλοσοφία που βοηθάει νο προσεγγίσεις με 
καθαρότητα τα ανθρώπινα πράγματα κι εμένα αυτή 

n καθαρότητα μου ταιριάζει πολύ ως τρόπος σκέψης, 
μολονότι τα μυθιστορήματά μου εστιάζονται στα 

αιώνια ανθρώπινα θέματα, τον έρωτα, τη δικαιοσύνη, 
τη διεκδίκηση... και καθόλου στα μαθηματικά». 

Γιατί επιλέξατε άνδρες για κεντρικούςχαρακτήρες; 
«To "Σκίτσο"" πράγματι αναπτύσσει τα θέματα 
που ανέφερα πριν μέσα από τις ζωές δυο 

ολόιδιων αντρών, οι οποίοι όμως στέκονται πολύ 
διαφορετικά απέναντι στη ζωή, στα διλήμματα, 
στη γυναίκα, στο ταλέντο τους. Αυτός ο δυιομός 
της ανθρώπινης φύσης μ' ενδιέφερε, αλλά στο 

μυθιστόρημα ανακαι 
οι γυναικείοι χκέντρο 

του "Σκίτσπραγματικότητα 
τβαρύτητα 

δίνεται 
Πραγματοποιείτε 
περιήγηση σε πολΤι 

οας ενδιέφερε 
«Ο Πάνος στο 

σωπευτικός τύποδεκαετίας 
του 7του 

Έλληνα να 
κοινωνικοπνευματτου. 

Ο αναγνώσκόσμο 
μαζί του κΠαρισιού, 

της Νέκαι 

της ζωής τουςερωτισμό 
σαν θέλίγο, 

να συμπεριλκαι 
διάφορες πολ φέας 

που έχει ήδη «βρει» το 
πρόσωπα, τόπους και εποχές. α 

αναπτύσσονται εξίσου οι ανδρικοί κείοι 
χαρακτήρες. To δεύτερο θεματικό Σκίτσου" 

είναι το ζευγάρι στην ελληνική ητα 
των τελευταίων δεκαετιών, οπότε n νεται 
στο σύμπλεγμα όντρας-γυναίκα». οιείτε 
ταυτόχρονα και μια ε 

πολλές πόλεις του κόσμου. φερε 
να αποτυπώσετε από αυτές;  

στο μυθιστόρημα είναι ο αντιπρο 

τύπος του κοσμοπολίτη Έλληνα της ου 
70 και ταυτόχρονα της ανάγκης  

να επηρεάσει και να διεισδύσει στο ευματικό 
γίγνεσθαι πέραν των αυνόρων αγνώστης 

ταξιδεύει κι εκείνος στον 
του και εκτίθεται στην ατμόσφαιρα του ης 

Νέας Υόρκης, των ανθρώπων τους  

τους. Κι επειδή "To Σκίτσο" έχει και τον αν 
θέμα, με ενδιέφερε να το απλώσω περιλάβω 

και διαφορετικούς ψυχισμούς ς 
πολιτισμικές παραμέτρους». 
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