
 

Συνέντευξη με τον Πέτρο Γαλιατσάτο 

 
Ο Πέτρος Γαλιατσάτος με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του "Άσπρα 

γάντια" (εκδόσεις Παπαδόπουλος) μιλάει στον Στέφανο Ξένο και το 

Diavasame.gr 

 

Ας ξεκινήσουμε από το βιβλίο. Πώς και αποφασίσατε ο πρωταγωνιστής να 

εργάζεται ως μπάτλερ;  
Η αλήθεια είναι ότι ο Μάικ Ζάκρος είναι μπάτλερ και αυτό μπορεί να ξενίζει 

ορισμένους αναγνώστες, αλλά πολλοί από αυτούς που έχουν διαβάσει το βιβλίο 

«Άσπρα Γάντια» λατρεύουν τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. 

Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε πολλούς μπάτλερ, αλλά ανά τον κόσμο 

υπάρχουν πάρα πολλοί. Και στο εξωτερικό υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες σχολές 

που ασχολούνται με την εκπαίδευση των μελλοντικών μπάτλερ. Όσοι ασχολούνται 

χρόνια στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο, ανάμεσα σε αυτούς 

συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, γνωρίζουν ότι ο μπάτλερ εξασκεί ένα επάγγελμα 

δύσκολο, αλλά περιζήτητο και καλοπληρωμένο. 

http://www.diavasame.gr/page.aspx


Τώρα, στο βιβλίο υπάρχουν τρεις βασικοί χαρακτήρες. Ο ένας χαρακτήρας είναι 

τοκογλύφος και μαφιόζος, ενώ ο άλλος είναι πρέσβης. Και ανάμεσά τους πρέπει να 

υπάρχει ο τρίτος χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής. Εφόσον αναθέτει ο μαφιόζος στον 

πρωταγωνιστή να γίνει μέλος του προσωπικού του πρέσβη και ταυτόχρονα να είναι 

και κοντά του, μου φάνηκε πολύ λογικό να εξασκεί το επάγγελμά του μπάτλερ. 

 

Ομολογουμένως, η πλοκή του βιβλίου είναι αρκετά πλούσια. Πώς προέκυψε η 

ιδέα για την υπόθεση;  
Ενώ έγραφα πολλά μικρά κείμενα, μέσα μου είχε δημιουργηθεί η σκέψη να γράψω 

για τον τρόπο που οι πράξεις του παρελθόντος διαμορφώνουν τόσο το παρόν, όσο και 

το μέλλον μας. Όπως και για το ότι εμείς επιλέγουμε πως θα ζήσουμε στην τελική, 

εμείς θέτουμε τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας. Επομένως, εμείς 

(και μόνο εμείς) είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή μας. 

Και με βάση αυτή την κεντρική ιδέα, ξεκίνησα τη συγγραφή του πρώτου μου βιβλίου. 

Άρχισα να γράφω για έναν ανεύθυνο άνδρα, τον Μάικ Ζάκρος, ο οποίος έφυγε από 

την πόλη που ζούσε, έφυγε και από τη χώρα του, για να μην αντιμετωπίσει τις 

συνέπειες των πράξεων του. Με αυτή του την κίνηση προσπάθησε να αποφύγει το 

παρελθόν του. 

Όταν ξεκίνησα να γράφω, ευελπιστούσα ότι θα είναι διήγημα, κατέληξε όμως να 

είναι μυθιστόρημα. Είχα σκεφτεί μία αρχή και ένα τέλος, τίποτα όμως δεν παρέμεινε 

ίδιο τελικά. Η αρχή τροποποιήθηκε αρκετά, το τέλος ολοκληρωτικά, ενώ 

εμφανίστηκαν και ορισμένοι επιπλέον ήρωες. 

Πολλοί συγγραφείς λένε ότι οι ήρωες του βιβλίου τους οδηγούν την ιστορία εκεί που 

θέλουν αυτοί. Όταν ξεκίνησα να γράφω, αυτό δεν πίστευα. Θεωρούσα ότι εφόσον 

έχω μία ιδέα, αυτή την ιδέα θα κάτσω να γράψω. Τώρα όμως είμαι σίγουρος. Είχαν 

απόλυτο δίκιο. 

 

Γιατί αποφασίσατε το πρώτο σας βιβλίο να είναι αστυνομικό; Έγινε συνειδητά ή 

απλώς έτυχε;  
Όχι, δεν έγινε συνειδητά. Δεν είχα αποφασίσει τι θα γράψω. Όπως ανέφερα και 

παραπάνω, εγώ είχα βρει απλά την κεντρική ιδέα. Κατά τη διαδικασία της συγγραφής 

όμως κατάλαβα ότι το βιβλίο θα είναι αστυνομικό. Φαντάζομαι ότι δούλεψε καλά το 

υποσυνείδητο, κυρίως επειδή μου αρέσει να διαβάζω αστυνομικά βιβλία. 

 

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο κατά τη συγγραφή;  
Αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο από όλα ήταν η έλλειψη χρόνου. Καθότι 

εργάζομαι, το ωράριό μου είναι υπερπλήρες και ο ελεύθερος χρόνος μου ελάχιστος. 

Και προσπαθώ πάντοτε σε αυτόν τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο να μαζέψω το μυαλό 

μου, να αποκλείσω όλες τις άλλες σκέψεις και να γράψω. 

Με αυτές τις συνθήκες, κατάφερα να ολοκληρώσω το πρώτο μου βιβλίο σε δύο έτη 

και δύο μήνες. Το δεύτερο βιβλίο, με δυσκολεύει λίγο παραπάνω, κυρίως λόγω της 

έλλειψης χρόνου. 

 

Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει συνέχεια με πρωταγωνιστή τον Μάικ Ζάκρος;  
Ναι, έτσι νομίζω. Τουλάχιστον στο μυαλό μου υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αλλά θα 

χρειαστεί να περιμένει λίγο για να επανέλθει στο προσκήνιο ο Μάικ Ζάκρος. 

 

Για ποιο λόγο, θεωρείτε, ότι τα αστυνομικά μυθιστορήματα έχουν τόσο μεγάλη 

απήχηση στη χώρα μας;  
Όντως, τα τελευταία χρόνια η αστυνομική λογοτεχνία παρουσιάζει μία συνεχώς 



αυξανόμενη απήχηση στη χώρα μας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι νέοι 

συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας γράφουν αληθοφανείς ιστορίες με έναν νέο 

τρόπο προσέγγισης της ιστορίας τους. 

Επιπλέον όμως πρέπει να προσθέσω ότι είναι πεποίθησή μου ότι οι Έλληνες 

αναγνώστες έχουν κουραστεί από την συνεχόμενη και ασταμάτητη πίεση που 

δέχονται από την οικονομική και κοινωνική κρίση που πλήττει τη χώρα μας και 

στρέφονται σε βιβλία με τα οποία θα ικανοποιηθούν μεν, ταυτόχρονα όμως δεν θα 

τους προβληματίσουν ιδιαίτερα. 

 

Αγαπημένοι συγγραφείς;  
Έλληνες συγγραφείς: Γιάννης Μακριδάκης, Νίκος Καζαντζάκης, Γιάννης Μαρής . 

Αλλοδαποί συγγραφείς: Günter Grass, Amos Oz, Haruki Murakami, Daniel Quin 

(Θεωρώ ότι το βιβλίο του «Ισμαήλ» πρέπει να το διαβάσουν όλοι.) 

Αστυνομική λογοτεχνία: John Le Carre, Arne Dahl, Michael Connelly, James Ellroy. 

Φανταστική λογοτεχνία: Joe Hill, Clive Barker, Stephen King. 

 

Το «Άσπρα γάντια» είναι το πρώτο σας βιβλίο. Πώς βλέπετε εκ των έσω πλέον 

τον εκδοτικό χώρο; Άλλαξε η εικόνα που είχατε πριν την έκδοση του βιβλίου;  
Είχα ακούσει διάφορα για τον εκδοτικό χώρο, πολλά από αυτά δεν ήταν ιδιαίτερα 

καλά. Αυτό με είχε φοβίσει πολύ και η αλήθεια είναι ότι είχα αρκετούς ενδοιασμούς 

στην πιθανότητα να δώσω το βιβλίο μου σε διάφορους εκδοτικούς οίκους. 

Σε όλη αυτή τη διαδικασία στάθηκε δίπλα μου και με βοήθησε πάρα πολύ η καλή μου 

φίλη, η Μανίνα Ζουμπουλάκη. Αυτή με ώθησε να δώσω ένα αντίγραφο στον 

εκδοτικό μου οίκο, στις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα 

πήραν το δρόμο τους. Το διάβασαν, τους άρεσε και μπήκαμε σε μία διαδικασία 

έκδοσης του βιβλίου. Χωρίς αλλαγές και παραποιήσεις του κειμένου, χωρίς ιδιαίτερες 

διορθώσεις και επαίσχυντους όρους στο συμβόλαιο. 

Συμπερασματικά, μπορώ να πω ότι ενώ έχω ακούσει πάρα πολλά αρνητικά γι’ αυτόν 

τον χώρο, εγώ, μέχρι τώρα, δεν έχω δει κανένα από αυτά. 

 

Ποιον λογοτεχνικό ήρωα θα θέλατε να έχετε επινοήσει ο ίδιος και γιατί;  
Τον Έλληνα ήρωα με την μεγαλύτερη επιρροή, τον Αλέξη Ζορμπά. Κυρίως επειδή 

είναι ένας ήρωας που δεν έχει πάει σχολείο, αλλά είναι γεμάτος με γνώσεις που 

πηγάζουν από τις εμπειρίες της ζωής. Καθώς και επειδή είναι ένας άνθρωπος που 

αγαπάει τις πράξεις, δεν μπορεί να σταθεί άπρακτος. 

Θεωρώ ότι ο βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά δεν έχει αφήσει κάποιον 

αναγνώστη ανεπηρέαστο. 

 

Ο Πέτρος Γαλιατσάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Τέλειωσε τη Σιβιτανίδειο 

Σχολή, σπούδασε Τουριστικές Επιχειρήσεις στο ΤΕΙ της Αθήνας και εργάστηκε για 

πολλά χρόνια σε ξενοδοχεία και τουριστικούς οργανισμούς. Τα τελευταία χρόνια 

εργάζεται ως ανεξάρτητος σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων και παραδίδει 

μαθήματα σε σχολές που έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική του εμπειρία. 

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα δημιουργικής γραφής. Ζει στο Παγκράτι. Το 'Aσπρα 

γάντια είναι το πρώτο του βιβλίο. 
 

http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=spg2911 
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