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ΒΙΒΛΙΟ 
«ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙ∆Α» 

Πώς εµπνευστήκατε το νέο µυΟιστόρη- s. «I 
µα σας, «Γύρισε σελίδα»; 

Από σκηνές της καθηµερινής ζωής στην Λθή- k -λ 
να. τους αλλοδαπούς επαίτες, τους άστεγους, 
τις αντιδράσεις µέρους του ντόπιου πληθυ- ΓΓίΠΙΠΡ 
οµού απέναντι στους µετανάστες- Την τάση 
του ανθρώπου να ξεχνάει ότι αυτό που δεν 
θέλει να ιου κάνουν δε\ πρέπει να το κάνει '  
κι αυτός στους άλλους. 
Γιατί ο ήρωάς σας γυρνά σελίδα; 
Στην πραγµατικότητα δεν γυρνά σελίδα, απλά αποφασίζει 

κάποια στιγµή να το κάνει, να γίνει σκληρός για v' 
αντιµετωπίσει τη δυστυχία ιου και τη στάση της δικαιοσύνης 

απέναντι του. ∆εν τα καταφέρνει όµως, γιατί είναι 
µεγαλωµένος µε τα διδάγµατα της ηθικής και της 

ανθρωπιάς. Κι έτσι, αν και αποφασίζει να γυρίσει σελίδα, 
τελικά δεν τα καταφέρνει. 

Οι ήρωες σας, Άδωνης και ∆ανάη, σας «παίδεψαν» 
στην εξέλιξή τους; 
Οι ήρωες ενός µυθιστορήµατος είναι για πολύ καιρό, 
µέχρι να τελειώσει το µυθισιόρηµα. σι στενότεροι φίλοι 
ιου συγγραφέα, η καθηµερινή του συντροφιά. Περνάει 
πολλές ώρες µαζί τους. συνδέεται µαζί ιούς και βιώνει 
όλα ιουςτσ προβλήµατα. Χαίρεται µε τη χαρά τους, λυπάται 

µε τη λύπη τους. Εποµένως συµβαίνει ό.ιι συµβαίνει 
και µε τους φίλους µας στην πραγµατική ζωή, µε 

τους οποίους µοιραζόµαστε χαρές και λύπες. Όχι δεν 
θα πω πως µε παιδεύουν, απλά συµπάσχω, χαίροµαι και 
λυπούµαι µε τους ήρωες µου. 
Έχετε γράψει δεκατρία βιβλία. Ποιο είναι το mo αγαπηµένο 

σας και για ποιο λόγο; 
∆ύσκολη ερώτηση. Είναι σαν να ρωτάτε ένα γονιό ποιο 
από τα παιδιά ιου αγαπάει περισσότερο. Θα έλεγα πως 
τα αγαπώ όλα το καθένα για διαφορετικό λόγο. Γιατί σε 
κάθε βιβλίο του, ο συγγραφέας γράφει για πράγµατα 
που ιον απασχολούν, εκφράζει τις θέσεις του και τον 
προβληµαιισµά ιου για διάφορα θέµατα, περιγράφει 
καταστάσεις που βίωσε, εµπειρίες που τον έβαλαν σε 
σκέψεις. Ίσως. αν θα ξεχώριζα κάποια βιβλία µου. θα 
ήταν εκείνα που αναφέρονται σιις περιπέτειες της ιδιαίτερης 

πατρίδας µου. τον απελευθερωτικό αγώνα της 
Κύπρουτου 1955-59 και την τουρκική εισβολή του 1974, 
που υπήρξαν για µένα ιδιαίτερα τραυµατικά. 
Ποια στιγµή της ηµέρας απολαµβάνετε περισσότερο 
όταν είστε στη διαδικασία συγγραφής: 
Απολαµβάνω όλες τις σιιγµές που η φαντασία καλπάζει 
και η σκέψη είναι παραγωγική. 
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