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SMS > «Την Τασούλα την αγάπησα πολύ, παρόλο που ο χαρακτήρας της δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μου» λέει ο συγγραφέας για την 
ηρωίδα του βιβλίου του. Αλλωστε, πάντα συμπονά τους ήρωές του, κι ας μην ταιριάζουν. 

ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΤΑΣ

«Στη ζωή είμαστε νοικάρηδες. 
Μη χαραμίζουμε ούτε στιγμή»

 
 
 

 

 
Συνέντευξη στην 
ΚΡΙΣΤΥ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ 

εν είναι από κείνους 
που κυνηγούν τις ευ- 
καιρίες. Του έρχονται, 
τις καλοδέχεται, αλ- 

Για πότε το προγραμμα- 
τίζετε; 
Είχε προγραμματιστεί να ανε- 
βεί στη Θεσσαλονίκη, στο θέ- 

 
 
 
 
 
 
 

 

Η τύχη παίζει 
τεράστιο ρόλο 
στη ζωή μας. Κι 
εγώ αισθάνομαι 
τυχερός και, 
ίσως ακουστεί 
βαρύγδουπο, 
ευλογημένος. 
Ωστόσο, δεν 
είναι αρκετή 
από μόνη της. 
Χρειάζεται 
πολλή πολλή 
δουλειά. Κι εγώ 
στη ζωή μου έχω 
δουλέψει και 
δουλεύω πάρα 
πολύ 

λά ως εκεί. Οδεύοντας έτσι, 
πάντως, καίτοι μπορεί να 
έχασε χρόνο, κατάφερε να 
κατακτήσει το όνειρό του. 
Να γίνει συγγραφέας και δη 
βραβευμένος, (Βραβείο Λο- 
γοτεχνίας της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης 2014 για το «Μάρ- 
τυς μου ο Θεός») και συνάμα 
να ασχολείται με τη λογοτε- 
χνία: Διευθύνει το 8χρονο 
φέτος Diastixo.gr το μεγα- 
λύτερο ελληνικό ηλεκτρονι- 
κό περιοδικό για το βιβλίο, 
τις τέχνες και τον πολιτισμό 
και την arts.pr εταιρεία επι- 
κοινωνίας, κατασκευής ιστο- 
σελίδων και web marketing. 
Ο Μάκης Τσίτας είναι ένα 
σπάνιο κράμα αυθεντικού, 
ταλαντούχου, σκληρά εργα- 
ζόμενου και σεμνού ανθρώ- 
που. Ισως γι’ αυτό και του 
χαμογελά η ζωή. Σήμερα, με 
αφορμή  το  νέο  του βιβλίο 
«Πέντε Στάσεις» (εκδ. Με- 
ταίχμιο) μιλάει στην «ΠτΚ». 

 
Η ηρωίδα της νουβέλας 
σας, παρότι ισοπεδώνε- 
ται καθημερινά από τον 
άντρα που ερωτεύτηκε και 
παντρεύτηκε, κρατάει επί 
35 χρόνια γερά το τιμόνι 
της οικογένειάς της, γνω- 
ρίζοντας από τη Θεσσαλο- 
νίκη, όπου ζει, μονάχα τις 
πέντε στάσεις του λεωφο- 
ρείου, που τη μεταφέρει 
από το σπίτι στη δουλειά 
και τούμπαλιν. Πώς προ- 
έκυψε η Τασούλα; Είναι 
υπαρκτό πρόσωπο; 
Γεννήθηκα σ’ ένα χωριό των 
Γιαννιτσών τη δεκαετία του 
’70, όπου υπήρχαν περιπτώ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σεις σαν της Τασούλας, από 
τις οποίες πήρα κάποια ψήγ- 
ματα για να συνθέσω τον χα- 
ρακτήρα της. Ηταν μια συ- 
νηθισμένη κατάσταση τότε, 
αλλά αργότερα με λύπη δι- 
απίστωσα ότι τα ίδια συμ- 
βαίνουν μέχρι σήμερα, τό- 
σο στην επαρχία όσο και 
στις μεγάλες πόλεις. Εξα- 
κολουθούν να υπάρχουν 
ζευγάρια, σχέσεις, οικογέ- 
νειες που κρατιούνται χάρη 
στην προσπάθεια των γυναι- 
κών. Και, δυστυχώς, ο λόγος 
που συμβαίνει αυτό, κυρίως 
στις μικρές κοινωνίες, είναι 
η έγνοια για το «τι θα πει ο 
κόσμος», με αποτέλεσμα οι 
ανάγκες και τα θέλω να μπαί- 
νουν σε δεύτερη μοίρα. 

 
«Το βράδυ έκλαιγα και 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

το πρωί γελούσα» αφη- 
γείται η Τασούλα. Ταγμέ- 
νη, ωστόσο, στο καθήκον, 
υπομένει τα μύρια όσα. 
Πώς νιώθατε γράφοντας 
την ιστορία της; 
Την Τασούλα την αγάπησα 
πολύ, παρόλο που ο χαρα- 
κτήρας της δεν έχει καμία 
σχέση με τον δικό μου. Για 
την ακρίβεια, είναι το άκρως 
αντίθετό μου. Το ίδιο συνέ- 
βαινε και με τον Χρυσοβαλά- 
ντη στο «Μάρτυς μου ο Θε- 
ός». Οι ήρωές μου θα μπο- 
ρούσαν να με εκνευρίζουν 
και να με δυσαρεστούν, αλ- 
λά την ώρα που γράφω μπαί- 
νω στη θέση τους, προσπα- 
θώ να μπω στο μυαλό τους, 
κατανοώ τις αδυναμίες τους 
και τους συμπονώ. Ομως εί- 
μαι της λογικής ότι σε αυτή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τη ζωή είμαστε νοικάρηδες 
και δεν ξέρουμε πότε θα μας 
κάνει έξωση. Πιστεύω, λοι- 
πόν, ότι επειδή ακριβώς τί- 
ποτα δεν είναι δεδομένο στη 
ζωή, οφείλουμε να προστα- 
τεύουμε τον εαυτό μας, να μη 
χαραμίζουμε ούτε μια στιγ- 
μή, πόσω μάλλον ολόκληρες 
δεκαετίες, όπως η Τασούλα. 

 
Γιατί επιλέξατε να γράψε- 
τε νουβέλα; 
Παρότι είχα συγκεντρώσει 
για χρόνια πλούσιο υλικό, 
επέλεξα να αφήσω αρκετό 
εκτός βιβλίου, γιατί μου φά- 
νηκε γοητευτικό να προσπα- 
θήσω να κλείσω μέσα σε λί- 
γες, συγκριτικά, σελίδες, μια 
ολόκληρη ζωή. Μάλιστα, το 
βιβλίο θα μεταφερθεί και στη 
θεατρική σκηνή. 

ατρο «Αυλαία», σε σκηνοθε- 
σία Θοδωρή Γκόνη, κι έπειτα 
στην Αθήνα. Επειδή, όμως, 
τα πράγματα είναι ρευστά, θα 
πορευθούμε ανάλογα με τις 
εξελίξεις. Κι αν όλα πάνε κα- 
λά, ξεκινάμε τον Οκτώβρη. 

 
Ζείτε μέσα στον κόσμο 
του βιβλίου, κυριολεκτι- 
κά. Κάνετε αυτό που αγα- 
πάτε. Το επιδιώξατε ή ήταν 
θέμα συγκυριών; 
Η τύχη παίζει τεράστιο ρό- 
λο στη ζωή μας. Κι εγώ αι- 
σθάνομαι τυχερός και, ίσως 
ακουστεί βαρύγδουπο, ευλο- 
γημένος. Ξέρω, επίσης, ότι 
για να σου παρουσιαστεί η 
τύχη, πρέπει να την έχεις κα- 
λέσει εσύ, έστω και ασυνεί- 
δητα. Δεν έρχεται απρόσκλη- 
τη. Ωστόσο, δεν είναι αρκε- 
τή από μόνη της. Χρειάζε- 
ται πολλή πολλή δουλειά. Κι 
εγώ στη ζωή μου έχω δουλέ- 
ψει και δουλεύω πάρα πολύ. 
Ηξερα μεν ότι θα ασχολη- 
θώ με το βιβλίο, αφού έλε- 
γα από τα δεκαπέντε μου με 
σιγουριά ότι θα γίνω συγ- 
γραφέας, αλλά όσα ακολού- 
θησαν δεν τα φανταζόμουν. 
Οπως δε φανταζόμουν ότι 
θα κάνω μια δουλειά για την 
οποία ξεκινάω κάθε πρωί με 
όρεξη. Γιατί τη δουλειά μου 
-και το γράψιμο, αλλά και 
το Diastixo.gr και την Arts. 
Pr- δεν την αγαπάω απλώς, 
είμαι ερωτευμένος μαζί της. 
Αισθάνομαι, λοιπόν, πολύ 
χαρούμενος που ό,τι έγινε 
και γίνεται στη ζωή μου κι- 
νείται γύρω από το γράψιμο 
και τη λογοτεχνία. 

 
 
 

«Ξεκουράζομαι, γράφοντας» 
 

Επί πανδημίας, βιβλίο και θέατρο δέχτηκαν πλήγμα. 
Πώς αντιμετωπίσατε την κατάσταση; 
Στην αρχή υπήρχαν ο φόβος, η αβεβαιότητα για το μέλλον… 
Αλλά, επειδή είμαι ψύχραιμος άνθρωπος, έκανα αυτό που 
κάνω πάντα σε δύσκολες καταστάσεις: Επικεντρώθηκα στη 
δουλειά από το σπίτι -έγραψα, μάλιστα, και αρκετά- και στη 
σωστή ατομική μου συμπεριφορά. Η καταστροφολογία δεν 
οδηγεί πουθενά. Ακόμα και στην Κατοχή -αν και δεν συγκρί- 
νεται με όσα ζήσαμε επί κορονοϊού- η δημιουργία υπήρχε. 
Η ζωή προχωράει πάντα. Με τα πάνω της και τα κάτω της. 

 
Συνδέεστε τρόπον τινά με την πόλη μας, αφού το βι- 
βλίο σας «Και βγάζω το καπέλο μου», που συμπεριλή- 
φθηκε στη βραχεία λίστα των Κρατικών Βραβείων Παι- 
δικού Βιβλίου 2020, κυκλοφορεί από τις πατρινές εκ- 
δόσεις «Κόκκινη Κλωστή Δεμένη». 
Ναι, βέβαια. Είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία. Ο εκδοτι- 
κός οίκος το πρόσεξε πολύ, με τη θαυμάσια εικονογράφηση 
της Ντανιέλας Σταματιάδη. Γνώρισε την αποδοχή των κριτι- 
κών, αλλά δεν είναι από τα εμπορικά μου βιβλία, λόγω θέ- 
ματος. Βλέπετε, έχει να κάνει με τις εξαφανίσεις παιδιών, ένα 
πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο όμως μάλλον φοβίζει τους γο- 

νείς, που πολλές φορές ίσως νομίζουν ότι ξορκίζουν ένα κα- 
κό αν δεν ασχοληθούν μαζί του. 

 
Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να μι- 
λάμε στα παιδιά για τέτοια δύσκο- 
λα θέματα; 
Να τους λέμε την αλήθεια και να τα 
ενημερώνουμε -όχι να τα τρομοκρατού- 
με- για τους κινδύνους που καιροφυλα- 
κτούν εκεί έξω. Οπως ξέρουν να αποφεύ- 
γουν τα επικίνδυνα αντικείμενα, όντας στην 
ασφάλεια του σπιτιού τους, έτσι πρέπει να 
γνωρίζουν να μην εμπιστεύονται αγνώστους 
που μπορεί να τα σταματήσουν στον δρόμο. 

 
Με τόσο φορτωμένο καθημερινό πρόγραμ- 
μα, τι σχεδιάζετε για το καλοκαίρι; 
Θα πάω για δέκατη έκτη χρονιά στην Πάρο, όπου 
θα κάνω τις διακοπές μου γράφοντας. Ετσι ξεκου- 
ράζομαι. Με το να είμαι περίπου 40 μέρες απερί- 
σπαστος, παρέα με τους ήρωές μου, είτε κλεισμέ- 
νος στο δωμάτιο είτε κάνοντας βόλτες στα δρομά- 

κια του νησιού. Ακόμα και την ώρα 
που κολυμπάω, είμαι με τους ήρωές 
μου. Το απολαμβάνω πραγματικά. 

 
Υπάρχει κάτι στον χαρακτήρα 
σας που θα θέλατε να αλλά- 
ξετε ενδεχομένως; 
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω 
να «πλασάρω» τον εαυτό μου 

και ζηλεύω τους ανθρώπους 
που ξέρουν να το κάνουν. 
Εγώ παραήμουν χαμηλών 
τόνων και ίσως ακόμα να 

είμαι… 
 

Εχοντας φτάσει ως 
εδώ, αν κάνατε μια 

στάση, για να κοιτάξε- 
τε πίσω, τον 15χρο- 
νο που ήθελε να γί- 

νει συγγραφέας, τι θα του λέγατε; 
Θα του έκλεινα το μάτι και θα του χαμογελούσα. 
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