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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

«Σαν στάχυα στο χρόνο» από 
την ∆. ΠαπαναστασοπούΓίου 

To βιβλίο ms ∆ήµητρα$ Παπαναστασοπούλου 
"Σαν 

στάχυα στο χρόνο" (εκδόσειε 
"∆ιόπτρα") θα παρουσιαστεί 
σήµερα otis 7 µ.µ., στο ξενοδοχείο 

"Rex" (πεζόδροµο5 
Αριστοµένου5 26). Την παρουσίαση 

διοργανώνουν το 
ΤΕΙ Καλαµάτα5, ο Σύλλογο$ 
Θεσσαλών Νοµού Μεσσηvias, 

ο "Πολιτιστικ05 ΑντίλοYos", 
οι εκδόσειε "∆ιόπτρα" 

και τα βιβλιοπωλεία "Παπασωτηρίου". 

Για το βιβλίο θα µιλήσουν n συγγραφέα5 ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου, 
ο πρόεδρο$ του ΤΕΙ Καλαµάτα$ Ανδρέα$ 

Kav0Kns και ο δηµοσιογράφο5 Oav0ans Παντέε. 
To «Σαν στάχυα στο χρόνο», αποτελεί το ντεµπούτο ms 

∆ήµητρα$ Παπαναστασοπούλου στη γραφή. Είναι µια βαθύτατα 
ανθρώπινη ιστορία, είναι n αφήγηση ms luxns \i\as οικογένεια5 

που διασχίζει το χρόνο, n τοιχογραφία Mias ταραγµένη5 
εποχή$. 

Η συγγραφέα5 nas µίλησε για το βιβλίο ms και την ενασχόλησή 
ms µε m γραφή. 

¦ 77 oas έστρεψε στη γραφή; 
«Ηταν µια πρωτόγνωρη για µένα ανάγκη. Προέκυψε µόλιε 

απέκτησα ελεύθερο χρόνο, δηλαδή µόίϊιε πήρα σύνταξη». 

¦ ∆ώστε µαε µια σύντοµη περιγραφή Tns ιστορία s 
του βιΒπίου oas. 

«Είναι n παράλληλη ιστορία δύο οικογενειών. Η δράση 
εκτυλίσσεται στον 20ό αιώνα, από το 1919 im το 1995. 
Tonos είναι n Θεσσαλία eos επί το πλείστον, µε κέντρο 
την Λάρισα. Υπάρχουν αρκετέ$ αναφορέ$ όµω$ στην 
Αγυιά, στον ΤύρναΒο, στον Βόλο, στη Νέα Υόρκη και στο 
Πανεπιστήµιο Κορνέλ στην Ιθακα Tns Αµερικήε, ενώ αναφέρονται 

n Αθήνα, n θεσσαλονίκη, n Σµύρνη, n Κωνσταντινούπολη 
και ο Καναδάε σαν µικρά περάσµατα. Ενώ 

παρακολουθούµε us ζωέ$ των ηρώων, ένα παλιό ηµερολόγιο 
µα$ µεταφέρει πίσω στο 1770 και nas συνδέει 

λίγο-λίγο µε το παρόν. Τα ιστορικά γεγονότα ms περιοχήε 
συνδέονται µε us ζωέ$ των ηρώων, oncos συµβαίνει και 
στην πραγµατικότητα». 

¦ Πρόκειται για απόπυτη µυθιστοριογραφία π έχει 
και απηθινά στοιχεία; 

«Είναι µια απόλυτη µυθιστοριογραφία. Τα πραγµατικά στοιχεία 
είναι µόνο οι iotopikes αναφορέ$ και λίγα επώνυµα 

άτοµα, oncos ο Γ. Μιχαλακόπουλθ5 και ο Ελ. Βενιζέλοε». 

¦ Γ'aii επιπέξαιε να γράψετε ένα µυθιστόρηµα; 
«Αυτά που είχα να πω ήταν τόσα, ώστε δηµιουργήθηκε 

µυθιστόρηµα. Onoios το διαβάζει, αντιλαµβάνεται ότι θα 
µπορούσε να έχει και διπλάσιε5 σελίδεε, αν επέλεγα να γίνω 

περισσότερο αναλυτική». 

¦ To επόµενο BiBflio υπάρχει ήδη και σε τι στάδιο είναι; 
«To επόµενο βιβλίο, µυθιστόρηµα κι αυτό, έχει τελειώσει, 

βρίσκεται στα χέρια ms "∆ιόπτραε" και αφορά την θεσσαλονίκη. 
Αυτέε us ηµέρεε τελειώνω και το τρίτο, που αφορά 

την Χίο». 

¦ Η σχέση oas µε την Καλαµαια, in Μεσσηνία γενικά, 
ποια είναι; 

«Είναι µια πόλη και µια περιοχή που την έχω επισκεφθεί 
K0voras τουρισµό, πράγµα που συµβαίνει µε πολλέ$ περιοχέε 

ms Ελλάδα$. Πέρα από αυτό, n Καλαµάτα είναι ο 
ianos όπου ζει και εργάζεται ένα$ narlios και καλό$ µου φίλθ5 

µε την οικογένειά του». 
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