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∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου 
Συγγραφέας 

«Στάχυα» σκορπισµένα 
στον χρόνο 
∆ύο δίδυµα αδέλφια χωρίζουν το 1770 κατά τους διωγµούς 
των Τούρκων και εγκαταλείπουν τη Λάρισα όπου ζούσαν. 
Από εκεί αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι των γενεών, πολλές 
Ιστορίες, πολλά γεγονότα Συνέντευξη στην Έλσα Σπυριδοπούλου 

Ολα αυτά θα τα βρείτε στο 
πρώτο βιβλίο της ∆ήµητρας 
Παπαναστασοπούλου «Σαν 
στάχυα στον χρόνο» (εκδ. 

∆ιόπτρα), που βρίσκεται ήδη στη δεύτερη 
έκδοση του. 

Μη σας τροµάξει ο όγκος του βιβλίου 
(531 σελίδες). Η ανάγνωση ρέει σαν νερό. 
Οι ιστορίες των πολλών προσώπων δένονται 

µεταξύ τους, καθώς κυλάνε τα 
χρόνια, σε µια πορεία που ξεκινά από το 
1770 και ολοκληρώνεται το 1995. Η γενέτειρα 

της Παπαναστασοπούλου, η Λάρισα, 
βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Οι ήρωές 

της πονούν, αδικούνται, αγαπούν και 
πεθαίνουν, ενώ γύρω τους ο τόπος αλλάζει. 

Στο πέρασµα του χρόνου η Λάρισα 
της τουρκοκρατούµενης εποχής δίνει τη 
σκυτάλη στις µάχες για την απόκτηση 
της ελευθερίας. Η πόλη µεταµορφώνεται, 
ενώ οι ζωές των ηρώων διασταυρώνονται. 
Οι πρωταγωνιστές του χθες, σαν στάχυα 
στον χρόνο, δίνουν τη θέση τους σε αυτούς 

του σήµερα. Η ιστορία παντρεύεται 
µε τη µυθοπλασία και οι εκπλήξεις είναι 
πολλές. 

Η συγγραφέας θα βρεθεί απόψε στο 
βιβλιοπωλείο «Ιανός», για να παρουσιάσει 
το βιβλίο της µαζί µε τη Ναυσικά Γκράτσιου 

και τον Κώστα Ττσιο. Με αυτή την 
αφορµή µιλήσαµε µαζί της. 

∆εν είναι ιδιαίτερα εύκολο κάποιος να 

η ιστορία που γράφω δεν είναι ποτέ έτσι 
όπως έγινε. 

Πρωταγωνίστρια στο βιβλίο είναι n γενέτειρα 
σας Λάρισα. Και µε τη Θεσσαλονίκη 
όµως έχετε ισχυρούς δεσµούς.Έχετε 

ζήσει εδώ είκοσι χρόνια 
πριν βρεθείτε στην Αθήνα, 

σωστά; 
Ναι, ναι. Τη Θεσσαλονίκη την 
αγαπώ λίγο περισσότερο, χωρίς 
να αδικώ τη Λάρισα. Να, βλέπετε 

το πρώτο βιβλίο µου, χωρίς 
να το σκεφτώ, το έγραψα 

για τη Λάρισα, για τον τόπο 
όπου πρωτοείδα τον κόσµο. 
Η Θεσσαλονίκη όµως είναι ο 
τόπος όπου στην ουσία µεγάλωσα, 

έγινα αυτό που είµαι 
σήµερα, έζησα ως γυναίκα. 
Στη Θεσσαλονίκη έµεινα µόνη 

µου, δούλεψα, σπούδασα, 
έκανα φίλους. Εποµέ 
νως, µου είναι πιο 
οικεία. 

Η συγγραφέας θα 
βρεθεί απόψε στο βιβλιοπωλείο 

«Ιανός», 
για να παρουσιάσει το 

βιβλίο της. 
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στον χρόνο, δίνουν τη θέση τους σε αυτούς 
του σήµερα. Η ιστορία παντρεύεται 

µε τη µυθοπλασία και οι εκπλήξεις είναι 
πολλές. 

Η συγγραφέας θα βρεθεί απόψε στο 
βιβλιοπωλείο «Ιανός», για να παρουσιάσει 
το βιβλίο της µαζί µε τη Ναυσικά Γκράτσιου 

και τον Κώστα Ττσιο. Με αυτή την 
αφορµή µιλήσαµε µαζί της. 

∆εν είναι ιδιαίτερα εύκολο κάποιος να 
µπολιάσει τόσα πρόσωπα και γεγονότα 
χωρίς να χάνεται ο ειρµός της αφήγησης... 

Κοιτάξτε, τα πρόσωπα τα έχω βάλει γιατί 
και στη ζωή µας έχουµε πολλά πρόσωπα 
γύρω µας. Σε όλη µας τη ζωή γνωρίζουµε 
ένα σωρό ανθρώπους, οπότε δεν µπορούσα 

να αποµονώσω το θέµα (γελάει). 

Και n ιστορία ano πού πηγάζει; Υπάρχουν 
κάποια βιωµατικά στοιχεία ή πρόκειται 

για ιστορίες που έχετε ακούσει; 
Όχι, όχι, δεν είναι βιωµατικά. Ιστορίες 
που έχω ακούσει υπάρχουν και θα υπάρχουν 

σε ό,τι γράφω, γιατί είναι αδύνατο 
να µη βγουν όταν κάποιος αρχίζει να 
γράφει. Όταν κάτι µε εντυπωσιάζει, παίρνω 

ένα µικρό κοµµάτι του, και µετά τα 
υπόλοιπα είναι φαντασία µου, εποµένως 

έκανα φίλους. Εποµέ 
νως, µου είναι πιο 
οικεία. 
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«Σαν στάχυα 
στο χρόνο». 
Είσοδος 
ελεύθερη. 

Επόµενες εκδόσεις Γεύση ano Θεσσαλονίκη 
To δεύτερο βιβλίο της ∆ήµητρας Παπαναστασοπούλου θα αφορά τη Θεσσαλονίκη. 
Η ιστορία του θα διαδραµατίζεται την περίοδο 1892-1943 και αφορά, όπως µας 
είπε π συγγραφέας, «µια οικογένεια και τα παρακλάδια που δηµιουργούνται 
από τα παιδιά της, αλλά µε έναν κεντρικό ήρωα. Ανακατεύω συγκεκριµένα 
πρόσωπα που έζησαν και έδρασαν στη Θεσσαλονίκη, βλέπουµε όλα τα µεγάλα 
γεγονότα της πόλης δεµένα πάντοτε στις ζωές των ηρώων και καταλήγουµε 
στο '43 µέσα στον πόλεµο». To τρίτο βιβλίο της θα είναι τοποθετηµένο στη Χίο 
την περίοδο 1300-1453, µε ένα πέρασµα στον 20ό αιώνα και το τέταρτο^αιςο 
αφορά τη Ρόδο και κατά το µεγαλύτερο µέρος του την ιταλοκρατία (1912-l«)4Ji)vOA 

«Στάχυα» σκορπισµένα 
στον χρόνο 
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