
Κυρία Μαργαρίτη καλησπέρα.  

Σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ για την επιθυμία σας να κάνουμε συνέντευξη και 

χάρηκα πολύ για όσα μου γράψατε όσον αφορά τα βιβλία μου. Είναι χαρά μου να 

επικοινωνώ με ανθρώπους που με έχουν διαβάσει, γιατί σίγουρα μπορούν να με 

καταλάβουν καλύτερα, από κάποιους άλλους. 

Ως τώρα δεν έτυχε να έρθω στα Τρίκαλα, εφέτος ελπίζω, και θα ήθελα να σας έχω 

συμπαραστάτη μου στην παρουσίαση μου εκεί.  

Να είστε καλά, Υγεία, Ευτυχία και Αγάπη. 

Καλές γιορτές σας εύχομαι 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Όταν φεύγουν τα σύννεφα… κ. Γαλανού μπορείτε να μου περιγράψετε εν 

συντομία την υπόθεση του νέου σας βιβλίου; 

 Είναι ένα ψυχογράφημα που δεν αρκείται μόνο την περιγραφή των πέντε 

κεντρικών ηρώων του, αλλά χώνεται βαθιά μέσα στην ζωή τους, στις 

απόκρυφες σκέψεις και στις πραγματικές επιθυμίες και επιδιώξεις τους. 

Αναφέρεται στις σχέσεις ανάμεσα σ’ ένα σύγχρονο ζευγάρι, ανάμεσα σε 

μητέρα και κόρη και στην αγάπη που εισβάλει σαν σίφουνας στην ζωή της 

τελευταίας ανατρέποντας τα πάντα. Αναλύει το απόλυτο κενό όπου 

κατρακυλούν εκείνοι που νομίζουν πως ορίζουν πεπρωμένα, όταν άξαφνα 

σβήνουν οριστικά οι προβολείς της ψεύτικης ζωής τους. Περιγράφει  την 

μοναξιά ενός επιτυχημένου άντρα που για χρόνια αναζητά πραγματικά 

αισθήματα και αληθινή αγάπη, αλλά και την απόγνωση μιας γυναίκας που 

ξαφνικά διαπιστώνει, πως όλα της τα χρόνια πήγαν χαμένα κυνηγώντας 

χίμαιρες.   

 

2. Ένας τίτλος συμβολικός και αλληγορικός; 

Έτσι, όπως ακριβώς το λέτε, και αυτό αποτελεί ανέκαθεν επιδίωξη μου. 

Προσπαθώ ο τίτλος κάθε βιβλίου μου να αντιπροσωπεύει την ιστορία του κι 

ας μην είναι και τόσο ‘’πιασάρικος’’. 

 

3. Ένα βιβλίο πολυπρόσωπο; 

Ένα βιβλίο που κυριολεκτικά μου ζήτησε να το ‘’εκπροσωπήσουν’’ αυτοί οι 

πέντε συγκεκριμένοι ήρωες + την Σωφρονία φυσικά… (αγαπημένη μου). Όλα 



μου τα βιβλία είναι πολυπρόσωπα, πως άλλωστε θα μπορούσαν να μην είναι, 

αφού πρωτίστως με ενδιαφέρει να περιγράψω τους χαρακτήρες και τις 

ιδιαιτερότητες τους. Άλλωστε η ζωή από μόνη της έχει πολλά, μα πάρα πολλά 

πρόσωπα. Και τα δικά μου βιβλία, την ζωή ακολουθούν πάντα. 

 

4. Πέντε άνθρωποι διαφορετικοί ανόμοιοι με διαφορετικούς χαρακτήρες, 

διαφορετικές ανάγκες διαφορετικές φιλοδοξίες και προτεραιότητες 

πλέκουν ένα γοητευτικό γαϊτανάκι; 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο, είναι αδύνατον να ξεφύγουν από την μοίρα τους. 

Μια κυκλική επαναφορά, από το παρελθόν στο παρόν, αλλά και στο μέλλον, 

που πλέον το ορίζει η γνώση που αποκτούν βήμα με βήμα. 

 

 

5. Διαβάζω «…Έτσι είναι όμως η ζωή, ένας κύκλος. Όλα ξεκινούν από εκεί 

που άρχισαν, τίποτα δεν γίνεται στην τύχη…». Πιστεύετε ότι όλα 

συμβαίνουν για κάποιο λόγο; 

Το πιστεύω απόλυτα και το υποστηρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Η ζωή είναι 

ένας κύκλος, χωρίς γωνίες και γραμμές. Αυτές τις βάζουμε εμείς, οι 

ανασφάλειες που κουβαλάμε, ο φόβος να σταθούμε απέναντι στον καθρέπτη 

της ψυχής μας και να απαντήσουμε ειλικρινά στις ερωτήσεις της. 

 

6. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν διεκδικεί την αληθινή 

αγάπη; 

Ο άνθρωπος που αναζητά την αληθινή αγάπη δεν βάζει ποτέ όρια μέχρι να 

την βρει. Αν είναι τυχερός και την συναντήσει, θα χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο 

για να την κρατήσει. Ξέρει πως αν δεν το κάνει είναι χαμένος. Θα μοιάζει με 

τον διψασμένο που κάποτε φτάνει σε μια πηγή και αφήνει το νερό να τρέχει 

μέσα από την ανοικτή του παλάμη.  

 

 

7. Τελικά όταν φεύγουν τα σύννεφα… ο ήλιος λάμπει; 

Ο ήλιος πάντα λάμπει, ακόμα και πίσω από τα σύννεφα. Θα μιλήσω 

αλληγορικά. Τα ‘’ανθρώπινα’’ σύννεφα είναι οι φόβοι και οι ανεπάρκειές μας. 

Είναι οι λάθος επιδιώξεις μας, η ματαιοδοξία και ο άμετρος εγωισμός μας. 



Ανθρώπινες αδυναμίες που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε. Κάποιοι τις παλεύουν 

και καταφέρνουν να ελευθερωθούν, κάποιοι άλλοι όμως τις ποτίζουν 

συνεχώς...  

 


