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Είναι λάτρης της ιστορίας και 

υποστηρίζει θερμά το ιστορικό μυθιστόρημα. Φέρει στο συγγραφικό βιογραφικό 

της τίτλους που προβληματίζουν αλλά παράλληλα κα που πληροφορούν τους 

αναγνώστες για στοιχεία άγνωστα. Η πένα της είναι άλλοτε γλαφυρή κι άλλοτε 

σκληρή. Οι πλοκές της είναι πλούσιες και η εξέλιξή τους μαγνητίζει τον αναγνώστη 

ώστε να διαβάσει το κάθε της βιβλίο απνευστί. Τέλος, η ίδια παραμένει δραστήρια, 

ερευνά σε βάθος το περιεχόμενο του κάθε της βιβλίου και στην πορεία 

απομονώνεται, ώστε να το αποδώσει στο χαρτί. Ο λόγος για τη συγγραφέα 

Δήμητρα Παπαναστασοπούλου, η οποία μιλάει στο NOW24 για το νέο της 

μυθιστόρημα με τίτλο «Από ξύλο και ασήμι», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Διόπτρα, τη Ρόδο, το είδος του βιβλίου στις μέρες μας κ.α. 

  

Συνέντευξη στον Κυριάκο Κουζούμη  
  
Κ.Κ: Τι πραγματεύεται το τελευταίο σας μυθιστόρημα; 
Δ.Π: Ως επί το πλείστον ρίχνει φως στην δύσκολη περίοδο της Ιταλοκρατίας, 
συγκεκριμένα στο νησί της Ρόδου και όχι σε όλα τα Δωδεκάνησα. Είναι μια πολύ 
ενδιαφέρουσα -από πολλές απόψεις- εποχή, που έδωσε περισσότερο μυστήριο και 
περιπέτεια στο βιβλίο. Στην αρχή του βιβλίου υπάρχει μια εκτενής αναφορά στην 
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πολιορκία του 1522, επειδή, αφ’ ενός ήθελα να μιλήσω για την καθημερινότητα 
εκείνης της εποχής και αφ’ ετέρου να στηρίξω την ιστορία της εικόνας, στην οποία 
αναφέρομαι. 
  
Κ.Κ: Γιατί επιμένετε συγγραφικά στο είδος του μυθιστορήματος και πιο 
συγκεκριμένα στο ιστορικό μυθιστόρημα; Τι περισσότερο νομίζετε πως 
έχει να προσφέρει στον αναγνώστη μια πλοκή αναπτυγμένη σε ιστορικό 
φόντο; 
Δ.Π: Είναι ο δικός μου τρόπος να διηγούμαι. Μιλώντας συγχρόνως και για το 
ιστορικό υπόβαθρο, θεωρώ ότι δίνω μια πληρέστερη εικόνα της εποχής στον 
αναγνώστη. Του μιλώ για πράγματα που τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζει και 
φωτίζω τις ζωές των ηρώων μου με γεγονότα, άλλοτε ιστορικά, άλλοτε πολιτικά και 
άλλοτε λαογραφικά. Μου είναι αδύνατον να μιλήσω-ακόμη και για σήμερα- χωρίς 
να κάνω κάποιες αναφορές στην πολιτική ή την πρόσφατη ιστορία. Αυτά 
βρίσκονται σε όλες μας τις συζητήσεις. 
  
Κ.Κ: Γιατί επιλέξατε το νησί των ιπποτών ως φόντο για το βιβλίο σας; 
Αλήθεια, σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για σας η Ρόδος ή η επιλογή του 
συγκεκριμένου νησιού έγινε αποκλειστικά και μόνο χάρη στην 
πολυσέλιδη και βαριά ιστορία που φέρει; 
Δ.Π: Η επιλογή της Ρόδου έχει δύο παραμέτρους. Πρώτον, έχω σπουδάσει 
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις στο νησί, δηλαδή, το γνωρίζω και το αγαπώ. Δεύτερον, 
διατηρώ στενές φιλίες, και οι Ροδίτες φίλοι μου, διαβάζοντας τα προηγούμενα 
βιβλία μου, εκδήλωσαν την επιθυμία να γράψω και για το νησί. Η «βαριά» ιστορία 
του, δεν ήταν πρόκληση, αφού όλη η Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία. Εγώ, 
διαβάζοντας την ιστορία κάθε τόπου, επιλέγω την εποχή που μου προκαλεί 
περισσότερο ενδιαφέρον. 
  
Κ.Κ: Τι είδος λογοτεχνίας νομίζετε πως αγαπάει να διαβάζει περισσότερο 
ο σύγχρονος Έλληνας αναγνώστης; Νουβέλες, μυθιστορήματα, 
διηγήματα, χρονογραφήματα… Και γιατί; 
Δ.Π: Οι προτιμήσεις του κοινού βρίσκονται στα νούμερα των πωλήσεων. Στις 
κορυφές βρίσκονται τον τελευταίο καιρό τα αστυνομικά, τα φανταστικά και τα 
αισθηματικά. Πολύς κόσμος θέλει να διαβάσει για να «ξεχαστεί», επομένως 
επιλέγει ένα βιβλίο που δεν θα τον προβληματίσει. 
  
Κ.Κ: Βρίσκετε πως το είδος του ιστορικού μυθιστορήματος έχει αρκετούς 
αποδέκτες στη χώρα μας ή πως στον μέσο αναγνώστη «πέφτει βαρύ»; 
Δ.Π: Το ιστορικό μυθιστόρημα έχει κι αυτό τους οπαδούς του. Από διάφορες 
συζητήσεις αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ περισσότεροι από όσοι, ενδεχομένως, 
φαίνονται. Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να μάθουν και λίγη ιστορία, μέσα από 
ένα μυθιστόρημα. 
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Κ.Κ: Ποιος συγγραφέας, Έλληνας ή ξένος, λαμπυρίζει στον νου σας ως 
πρότυπο; Και γιατί; 
Δ.Π: Δεν έχω κανέναν συγγραφέα σαν πρότυπο. Διαβάζω από παιδί και είχα τις 
προτιμήσεις μου, ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά μου. 
  
Κ.Κ: Βρίσκετε το είδος του βιβλίου να αποτελεί πολυτέλεια στις μέρες μας 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης – άγνοιας για το τι μέλλει γενέσθαι επί 
των οικονομικών ζητημάτων στη χώρα μας ή θεωρείτε πως το είδος του 
βιβλίου αποτελεί κλασική αξία και πως πάντα παραμένει βαθιά στις 
προτιμήσεις των καταναλωτών; 
Δ.Π: Δεν νομίζω ότι είναι πολυτέλεια, τώρα μάλιστα που γίνονται τόσα μπαζάρ με 
πολύ χαμηλές τιμές. Βέβαια, για έναν άνθρωπο που θέλει να διαβάζει ένα βιβλίο 
την εβδομάδα, αγοράζοντας πάντα κάποιο καινούριο, βγαίνει ένα ποσό, που δεν 
είναι εύκολο να ξοδεύεται στις μέρες μας. Ακόμη, όμως, και σαν δώρο, ένα βιβλίο 
είναι μια πολύ καλή λύση, δεδομένου ότι με τα ίδια χρήματα δεν είναι δυνατόν να 
προσφέρεις κάτι τόσο διαχρονικό. Άλλωστε, υπάρχουν πάντα και οι δανειστικές 
βιβλιοθήκες που λύνουν δραστικά το οικονομικό πρόβλημα. 
  
Κ.Κ: Αν σας συναντούσε ένας αναγνώστης και σας ζητούσε να του 
χαρίσετε ένα αντίτυπο του τελευταίου σας τίτλου, επειδή ο ίδιος θα ήθελε 
πολύ να το διαβάσει, θα του το δωρίζατε ή ως επαγγελματίας θα του 
ζητούσατε να απευθυνθεί σε κάποιο βιβλιοπωλείο, ώστε να το 
προμηθευτεί; 
Δ.Π: Ένας άνθρωπος που σου ζητά προσωπικά να του χαρίσεις ένα βιβλίο, 
σημαίνει ότι δεν μπορεί να το αγοράσει, επομένως είναι τουλάχιστον σκληρό να 
του πεις να πάει να το αγοράσει. Εγώ, λοιπόν, το χαρίζω και υπήρξαν περιπτώσεις 
που πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο για να το αγοράσω πριν το χαρίσω. 
  
Κ.Κ: Αλήθεια ποια είναι η γνώμη σας για την ανταλλαγή των βιβλίων 
μεταξύ των αναγνωστών; Κρίνετε πως η συγκεκριμένη συνήθεια βλάπτει 
τις πωλήσεις και κατά προέκταση τόσο τους συγγραφείς όσο και τους 
εκδότες; 
Δ.Π: Βρίσκω ότι είναι μια πολύ καλή διέξοδος, τώρα που τα οικονομικά της 
πλειονότητας έχουν πληγεί. Προσωπικά μου αρέσει και με συγκινεί η δίψα του 
κόσμου να διαβάσει. Δεν είμαι βέβαιη αν πλήττονται τελικά οι πωλήσεις, γιατί όσοι 
ανταλλάσσουν βιβλία δεν θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να αγοράσουν 
περισσότερα. 
  
Κ.Κ: Τι γεύση νομίζετε πως μένει στον αναγνώστη σαν αυτός 
ολοκληρώσει το «Από ξύλο και ασήμι»; 
Δ.Π: Η γεύση της νίκης, της ψυχικής ανάτασης και της υπερηφάνειας. 
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Κ.Κ: Τι σημασία αποδίδετε στις κριτικές τόσο των ειδικών όσο και των 
απλών αναγνωστών; 
Δ.Π: Η κάθε γνώμη μετράει, την υπολογίζω, τη σκέφτομαι. Και την αρνητική και 
την θετική. Και προσπαθώ να βελτιώνομαι. 
  
Κ.Κ: Μελλοντικά σχέδια; 
Δ.Π: Η έκδοση ενός διαφορετικού μυθιστορήματος που βασίζεται σε πραγματικά 
γεγονότα και διαδραματίζεται, ως επί το πλείστον, στη Συρία και στον Λίβανο του 
20ού αιώνα. 
  
. 
Δυο λόγια για το βιβλίο… 
1522. Μέσα στο απόρθητο κάστρο της Ρόδου, κάτω από την απειλή των 
πολυάριθμων Τούρκων, η ζωή δεν κοστίζει τίποτα. Ο κόσμος, ιππότες και απλοί 
πολίτες, ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς να ξέρουν αν θα τους βρει η νύχτα, 
συνεχίζουν όμως να ζουν και να ερωτεύονται, παρά την αγριότητα που ξεχύνεται 
καταπάνω τους σαν καταιγίδα. Ενώ η πείνα, η προδοσία και ο θάνατος κυριαρχούν, 
φέρνοντας την ήττα των χριστιανών, ένας καλόγερος προσπαθεί να διαφυλάξει μια 
πολύτιμη εικόνα της Παναγίας, αγνοώντας τον κίνδυνο που τον περικυκλώνει. 
Τέσσερις αιώνες αργότερα. Τώρα, οι κάτοικοι του όμορφου νησιού ανεβαίνουν 
έναν διαφορετικό γολγοθά – αυτόν του φασισμού. Η ανηφόρα είναι δύσκολη, αλλά 
αντέχουν, αν και ζουν σε μια ζοφερή αβεβαιότητα. Ο κλοιός όλο και σφίγγει, σαν 
ένα μουσικό ρόντο, που ενώ είναι το ίδιο, η έντασή του αυξάνει μέχρι να φτάσει 
στην κορύφωση. 
Ένα μυθιστόρημα γεμάτο συγκινήσεις, ανατροπές και αλήθειες. Η καθημερινότητα 
ανακατεύεται με την αντίσταση και την κατασκοπεία και γίνεται αβάσταχτη, 
αποπνικτική, με την προδοσία να κυριαρχεί τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο 
μέρος, με το θάνατο να καραδοκεί, με την ελπίδα για ζωή να ξεθωριάζει, αλλά να 
μη χάνεται, μέχρι που το τέλος έρχεται αδυσώπητο αλλά λυτρωτικό. 
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. 
Δυο λόγια για τη συγγραφέα… 
Η Δήμητρα Παπαναστασοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Σπούδασε 
στη Ρόδο (ΑΣΤΕΡ) και στη Θεσσαλονίκη (Ανωτάτη Βιομηχανική) όπου έμεινε και 
εργάστηκε για 20 χρόνια. Είναι παντρεμένη και ζει στην Αθήνα. 
Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της Σαν στάχυα στο 
χρόνο και Στη σκιά των αιώνων. 

 

 

 


