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Αλάτι κόκκινο 

To ξηµέρωµα tns 26ns Ιουλίου 2001 
βρίσκει το νησί τπε Σκύρου ανάστατο 
µετά την επίσκεψη του Εγκέλαδου. Ο 
σεισµόε διώχνει tous τουρίστεε και επισκιάζει 

τον θάνατο Tns δεκαεξάχρονηε 
"σηµαδεµένηε" Καλλιώε. που βρέθηκε 
νεκρή σε ένα ξωκλήσι. Ο αστυνόµοε Ψαθάε 

καταφθάνει στο νησί και µε τη συνοδεία 
\iias ετερόκλητηε παρέαε προσπαθεί 

να εξιχνιάσει to αίνιγµα. Η υπόθεση κρύβει 
παγίδεε. Ο Ψαθά5 θα κοπιάσει για να 

βρει άκρη ανάµεσα otis φήµεε που διασπείρονται, 
oas προλήψειε των ντόπιων, 

στουε φόβουε και στα µυστικά tous. 

Ο συγγραφέαε των βιβλίων Πικρά κεράσια 
και Αµαρτωλά θαύµατα συνθέτει αριστοτεχνικά 

ένα αστυνοµικό παραµύθι, µε φόντο µια 
µικρή κοινωνία σε µετασεισµική κρίση. 

Ο συγγραφέαε γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1974. Η καταγωγή του είναι από το Αγρίνιο 
και τη Σκύρο. Αποφοίτησε από το 1 ο Πειραµατικό 

Λύκειο Αθηνών και τη Νοµική Σχολή 
Αθηνών. Είναι δικηγόροε. 

Εκδόσειε ∆ιόπτρα. Σελ. 345 

Πότε ξεκινήσατε να γράφετε 
την ιστορία σαεΓΙσωε 

ένα καλοκαιρινό βραδάκι 
στην ιδιαιτέρα πατρίδα 
oas, τη Σκύρο; 
Όχι, n ιστορία ξεκίνησε να 
γράφεται στην Αθήνα εν 
µέσω µιαε φρενήρουε καθηµερινότηταΞ, 

και µάλιστα 
αρκετά χρόνια πριν. Ήταν 
όµωε το παραµύθι που 
χρωστούσα στο νησί µου, 
ήταν n επιθυµία να περιγράψω 

nxous, εικόνεε. µυρωδιέε 
και συναισθήµατα 

του νησιού µου που µε διακατείχε 
γράφοντάε το. 

Γνωρίζοντα5 από κοντά 
tous Σκυριανούε. νοµίζω 
ότι µέσα από το Κόκκινο 
αλάτι oas βλέπω συγκεκριµένουε 

τύπουε, 'ολοζώντανου5 
", να παίρνουν 

ρόλου5. 
Προσπάθησα να κρατήσω 
την ατµόσφαιρα και την αίσθηση 

που έχει ο ξένο5 
στο νησί. Χρησιµοποίησα 
υπαρκτά µέρη και πραγµατικό 

χωροχρόνο - δηλαδή 
τον σεισµό του 2001. αυθεντικά 

σκυριανά ονόµατα. 
Κράτησα ακόµα και την ντοπιολαλιά 

που οι Σκυριανοί 
χρησιµοποιούν µεταξύ tous 
σαν δικό tous κώδικα επικοινωνίαε. 

Όµωε τα πρόσωπα 
του βιβλίου είναι όλα 

µυθιστορηµατικά και δεν 
υπάρχουν πάρα µόνο στη 
φαντασία µου. 

"Η αγορά, n µεγάλη Στράτα 
αποτελεί άτυπο χώρο 

ραντεβού για όποιον ντόπιο 
θέλει να βρει κάποιον, 

να επικοινωνήσει µια είδηση, 
να βρει δουλειά. 

Πόσο πιο φυσιολογική 
επαφή". σκέπτεται ο πρω- 

ταγωνιστήε oas. Όµωε n 
πραγµατικότητα δεν είναι 
καθόλου ροµαντική. Κατά 
διάνοια... 
Η αλήθεια είναι ότι στη 
Σκύρο n πραγµατικότητα 
είναι ακόµη έτσι. Autos ο 
τρόποε και ο ρυθµόε ζωήε 
είναι που µαε έκανε να αποφασίσουµε 

οικογενειακοί^ 
να µείνουµε µόνιµα πλέον 
στη Σκύρο. Στην Αθήνα n 
ζωή µαε έχει απλώσει σε 
βαθµό που δύσκολα µπορούµε 

να συµµαζέψουµε. 

Ο άνθρωποε µπορεί να είναι 
πιο επικίνδυνο5 και 

από τα φυσικά φαινόµενα 
φαινόµενα, λέτε. Και πιο 
απρόβλεπτος... 
Η φύση έχει συγκεκριµένουε 

τρόπουε να ξεσπάει 
και να πολεµάει τιε ανθρώπινεε 

συνήθειέε pas. 
Tous ξέρουµε, αλλά δεν 
εξαρτώνται από εµάε. Στη 
σχέση µαε µε τουε άλλουε 
ανθρώπουε n δική µαε 
συµµετοχή µπορεί να είναι 
απρόσµενοε καταλύτηε για 
πράγµατα που δεν είχαµε 
φανταστεί ποτέ. 

Γράφετε µια αστυνοµική 
αµιγώε ελληνική ιστορία, 
γνωρίζονταε ότι το ελληνικό 

κοινό δεν λατρεύει 
ακριβώε την αστυνοµική 
λογοτεχνία, όµω5 εσείΞ 

To παραµύθι 
το χρωστούσα 

σΐΌ νησί µου, 
in Σκύρο 

npocpavcos την αγαπάτε... 
∆εν είµαι φανατικόε αναγνώστηε 

αστυνοµικήε λογοτεχνίαε.Ήθελα 
να γράψω 

ένα βιβλίο όπου έναε τρίτοε 
ωε προε τον τόπο και τουε 
ανθρώπουε ήρωαε προσπαθεί 

να ανακαλύψει αίτια 
και αλήθειεε για τον άνθρωπο 

και την κοινωνία. 
∆εν µε απασχολεί ιδιαίτερα 
ποιοε είναι ο δολοφόνοε 
ούτε ποιοε αναγνώστηε θα 
τον βρει πριν από το τέλοε 
του βιβλίου. 

Ασχολείστε µε tous παραδοσιακούε 
xopous... 

Από 8 χρόνων παιδί στον 
Όµιλο Ελληνικών Λαϊκών 
Χορών "Ελένη Τσαούλη". 
∆εν µε κράτησε µόνο το 
είδοε, µε κράτησε n συγκεκριµένη 

παρέα και συντροφιά. 
Και εδώ οι άνθρωποι 

κάνουν τη διαφορά. Και 
n δική µου σχέση µαζί tous. 

Είστε όµωε και φίλοε ms 
ζαχαροπλαστικήε... los 
εκτονώνει αυτή οσε n ενασχόληση; 

θεωρώ τη µαγειρική γενικότερα 
εξαιρετικά δηµιουργική. 

Τη ζαχαροπλαστική 
την επέλεξα, για να 

µην υπάρχει σύγκρουση 
αρµοδιοτήτων µε τη γυναίκα 

µου και γιατί έχω 
δυστυχώε ιδιαίτερη αδυναµία 

στα γλυκά. 
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