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[ Συνέντευξη ∆ήµητρα Παπανοστασοπούλου ] 
Μιλάει για το νέο βιβλίο της και δηλώνει: «Η Θεσσαλονίκη είναι για µένα ένας αγαπηµένος τόπος» 

«Οι σχέσεις των δύο φύηΐων σήµερα 
είναι ελεύθερες, συχνές και στενές» 
Ηπένα της αγγίζει ψυχές 

και ξυπνάει µυαλά, ενώ 
n πλοκή τού βιβλίου 

της κρατάει σε εγρήγορση τον 
αναγνώστη µέχρι την τελευταία 
σελίδα. Ο λόγος για τη 
συγγραφέα ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου, 

n οποία µιλάει 
στην «E» για το νέο µυθιστόρηµα 

της µε τίτλο «Στη σκιά των 
αιώνων», τη θεσσαλονίκη και 
το µέλλον τού λογοτεχνικού 
βιβλίου στη χώρα µας... 

στον ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΟΥΖΟΥΜΗ 

Τι πραγµατεύεται το νέο µυθιστόρηµά 
σας; 

Είναι n ζωή µιας οικογένειας µε 
κύριο φόντο τη θεσσαλονίκη του 
19ου και του 20ού αιώνα. Κεντρικός 

ήρωας είναι ο γιατρός Ηλίας 
Αλεξόπουλος, ένας Αρκάς που πατάει 

το πόδι του στη θεσσαλονίκη 
σε ηλικία 29 ετών, το 1892. Μέσα 
από τη ζωή της οικογένειας του γιατρού 

ο αναγνώστης θα «δει» εικόνες, 
θα «µυρίσει» γεύσεις της πόλης, 
θα την παρακολουθήσει καθώς 
αλλάζει µε την πάροδο του 

χρόνου. Τα ιστορικά γεγονότα ανακατεύονται 
µε τα προσωπικά βιώµατα 

των ηρώων, τα µυστικά είναι 
πολλά και n δράση παραµένει αµείωτη 

µέχρι τις τελευταίες σελίδες. 

Τι σηµαίνει για εσάς n συµπρωτεύουσα; 
Είναι τυχαία n 

επιλογή της ως γεωγραφικό 
φόντο του βιβλίου; 

Καθόλου τυχαία. Η θεσσαλονίκη 
είναι για µένα ένας πολύ αγαπηµένος 

τόπος. Εκεί σπούδασα, εκεί 
εργάστηκα, εκεί µεγάλωσα στην 
ουσία. 

Ποια γεγονότα του 20ού αιώνα 
επιλέξατε και γιατί; 

Επέλεξα σχεδόν όλα τα σηµαντικά 
γεγονότα για την πόλη και τους 

κατοίκους της. Ο αναγνώστης θα 
µάθει, µεταξύ άλλων, για τον µακεδόνικο 

Αγώνα, την απελευθέρωση, 
τη δολοφονία του Γεωργίου A', τον 
A' Παγκόσµιο Πόλεµο και τις ιδιαιτερότητες 

του am θεσσαλονίκη, τη 
µεγάλη πυρκαγιά, τον ερχοµό των 
προσφύγων, τις αλλαγές που έγι- 

info 
To µυθιστόρηµα «Στη 

σκιά των αιώνων» διά 
χειρός ∆ήµητρας Παπανοστασοπούλου 

κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις 

∆ιόπτρα, όπως επίσης 
και το προηγούµενο βιβλίο 

της συγγραφέως µε 
τίτλο «Σαν στάχυα στον 
χρόνο». 

To εξώφυλλο 
του νέου βιβλ,Όυ 

µε τίτλο «Στη 
οτοά των αιώνων» 

«Ο δανεισµός καλύπτει την πνευµατική ανάγκη. Ο κόσµος πια δανείζεται από φίλους 
βιβλιοθήκες», λέει n ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου 
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και από τις δανειστικές 
Στη σκιά 

Μν αιώνων κ - 

«Μια γυναίκα 
αντιλαµβάνεται 
τόσο σωοτά και 
επάξια την αντρική 
ψυχοσύνθεση 
όσο και ένας άνδρας 
in γυναικεία» 

«Οι συγγραφείς 
θα συνεχίσουν να 
γράφουν, γιατί n 
γραφή είναι εσωτερική 
ανάγκη, άσχετα µε 
το ότι σχεδόν κανείς 
δεν µπορεί να φσει 
από τα έσοδα 
των βιβλίων του» 

ναν στην κοινωνία, την κήρυξη του 
B' Παγκοσµίου Πολέµου, την Κατοχή. 

∆ιάλεξα επίσης και κάποια άλλα 
γεγονότα που φάνηκαν στα µάτια 
µου συγκινητικά, τραγικά ή πολύ ενδιαφέροντα, 

διότι βάζονταςτους 
ήρωές µου να µετέχουν σε αυτά n 
συγκεκριµένη επιλογή θα προκαλούσε 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
στην πλοκή τού βιβλίου. 

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι 
για µια γυναίκα συγγραφέα 
να έχει ως κεντρικό ήρωα του 
µυθιστορήµατος της µια αντρική 

φιγούρα; Πιστεύετε 
πως µπορείµια γυναίκα να 
αντιληφθεί σωστά και επάξια 
την αντρική ψυχοσύνθεση; 

Μια γυναίκα αντιλαµβάνεται τόσο 
σωστά και επάξια την αντρική 

ψυχοσύνθεση όσο και ένας άνδρας 
τη γυναικεία. Ζούµε σε µια 

εποχή που οι σχέσεις ανάµεσα στα 
δύο φύλα είναι πλέον ελεύθερες, 

συχνές και στενές από την τρυφερή 
µας ηλικία. Έτσι δεν είχα 

καµία δυσκολία µε τον ανδρικό 
κεντρικό χαρακτήρα, που n διαφοροποίηση 

του από τους υπόλοιπους 
είναι n σπουδαιότητα 

του ρόλου του στην πλοκή τού 
µυθιστορήµατος. 

Πώς βρίσκετε να είναι το 
µέλλον τού βιβλίου και 
συγκεκριµένα του λογοτεχνικού 

στη χώρα µας; 

Η χώρα µας βιώνει µια πολύ δύσκολη 
οικονοµική, και όχι µόνο, 

κρίση. Όλοι οι τοµείς έχουν επηρεαστεί 
και το βιβλίο δεν θα µπορούσε 

να µείνει αλώβητο. Η υπερπαραγωγή 
των τελευταίων ετών υποχρεωτικά 
θα σµικρυνθεί. Όταν κάποιος 

δεν έχει χρήµατα για να καλύψει τις 
βασικές ανάγκες της οικογένειάς 
του, πώς θα αγοράσει ένα βιβλίο; 
Εδώ έρχεται ο δανεισµός να καλύψει 

αυτήν την πνευµατική ανάγκη. 
Ο κόσµος δανείζεται από φίλους 
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και από τις δανειστικές βιβλιοθήκες. 
Οι συγγραφείς πιστεύω ότι θα 

συνεχίσουν να γράφουν, γιατί n 
γραφή είναι εσωτερική ανάγκη, 
άσχετα µε το ότι σχεδόν κανείς δεν 
µπορεί να ζήσει από τα έσοδα των 
βιβλίων του. Επειδή είµαι πάντα αισιόδοξη, 

πιστεύω και ελπίζω ότι n 
πολιτεία τελικά θα στηρίξει τους Έλληνες 

συγγραφείς και δεν θα τους 
αναγκάσει να κρατήσουν στα συρτάρια 

τα έργα τους. 

«Οι σχέσεις των δύο φύηΐων σήµερα 
είναι ελεύθερες, συχνές και στενές» 
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