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Η Θεσσαλονίκη στη... «Σκιά των Αιώνων» 
To νέο βιβλίο της ∆ήµητρας Παπαναστασοπούλου µε επίκεντρο την πολυπολιτισµική Θεσσαλονίκη 

Όπως αναφέρουν οι εκδόσεις ∆ιόπτρα για το νέο βιβλίο 
«Η Σκιά των Αιώνων», πρόκειται για «ένα µυθιστόρηµα µε 
τη µορφή ιστοριογραφίας για τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα σηµαντικά 

γεγονότα από το καλοκαίρι του 1892 µέχρι τις αρχές 
Απριλίου του 1943 περνούν µπροστά από τα µάτια του ανα'^νώστη, 

µέσα από τη ζωή και την ακατάπαυστη δράση των 
ηρώων, που επηρεάζεται άµεσα από αυτά». Η συγγραφέας 
∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου* µίλησε στον «Τύπο Θεσσαλονίκης» 

για το νέο της βιβλίο: 

-Ποιος είναι ο ρόλος της Θεσσαλονίκης 
στο νέο βιβλίο σας; 

Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης είναι 
κεντρικότατος και θα έλεγα καταλυτικός. 

To αποδεικνύει, άλλωστε, 
το γεγονός ότι αφιερώνω τις περισσότερες 

σελίδες του βιβλίου σ' 
αυτή, διατρέχοντας ένα µεγάλο 
ιστορικό της κοµµάτι. Όλα τα σηραντικά 

γεγονότα από το καλοκαίρι 
του 1892 µέχρι τις αρχές Απριλίου 
του 1943 περνούν µπροστά από τα 
µάτια του αναγνώστη, µέσα από τη 
ζωή και τη δράση των ηρώων, που 
επηρεάζεται άµεσα από αυτά. 

-Ποιο είναι το κίνητρο για µια 
νέα συγγραφέα να ασχοληθεί µε 
το είδος του ιστορικού µυθιστορήµατος; 

Να κάνω πρώτα µια διευκρίνιση. 
Εγώ δεν γράφω καθαρό ιστορικό 
µυθιστόρηµα, αλλά ιστοριογραφία, 
δηλαδή, οι ήρωες µου είναι φανταστικοί 

και όχι πραγµατικοί- όπως 
συµβαίνει στο ιστορικό µυθιστόρηµα. 

Όµως, ιστορικό µυθιστόρηµα 
ή ιστοριογραφία, το κίνητρο είναι 
το ίδιο: η µεγάλη αγάπη στην Ιστορία 

και η επιδίωξη να µεταφερθούν 
ιστορικές πληροφορίες στο ευρύ 
κοινό. Εγώ, προτιµώντας την ιστοριογραφία, 

δελεάζω τον αναγνώστη 
µε µια φανταστική υπόθεση, µε 
φανταστικούς ήρωες που τον οδηγούν 

στην καρδιά των ιστορικών 
γεγονότων. 

-Σας αρέσει να αντλείτε στοιχεία 
από πόλεις που έχουν µια µυστηριακή 

ατµόσφαιρα. Μήπως 
"υπάρχουν και αυτοβιογραφικά 

στοιχεία; 

Όχι, κανένα απολύτως. ∆εν έχω 
την ανάγκη να µιλήσω για µένα, 
αλλά για σηµαντικά γεγονότα που 
έλαβαν χώρα στον τόπο µας ή 
αλλού και που επέδρασαν αποφασιστικά 

στην εξέλιξη της ζωής των 
ανθρώπων που έζησαν εκεί. 

-Ποιά είναι η πηγή της έµπνευσης 
σας; Τα ιστορικά ντοκουµέντα 

ή οι ανθρώπινες ιστορίες; 

Η έµπνευση έρχεται από τα γεγονότα. 
Καθώς κάνω ενδελεχή 

έρευνα, οι εικόνες που σχηµατίζονται 
στο µυαλό µου, δηµιουργούν 

αρέσει πολύ και εποµένως µού 
είναι εύκολο να ερευνώ και να 
«ανακατεύω» τον χρόνο, όπως 
λέτε,, αλλά και όταν έρχεται η ώρα 
του γραψίµατος, πάλι αυτό το γεγονός 

µου δίνει µεγάλη ικανοποίηση, 
και εποµένως µού είναι πάλι 

εύκολο, να περιγράφω τις ζωές και 
τα ανθρώπινα πάθη των ηρώων µου 

-Η σηµερινή Θεσσαλονίκη, 
άραγε, κρατάει κάτι από το παρελθόν 

της; Η τα έχασε όλα; 

Η Θεσσαλονίκη, όπως όλες οι 
πόλεις του κόσµου, κουβαλά το παρελθόν 

της. Όσο περνούν τα χρόνια 
και οι αιώνες διαφοροποιείται, αλλάζει, 

αλλά το παρελθόν είναι 
πάντα παρόν. Ο Λευκός Πύργος, τα 
Κάστρα, οι λίγες ξεχωριστές επαύλεις 

της λεωφόρου Βας. Όλγας, οι 
πάµπολες εκκλησίες της, η Ροτόντα, 

η Καµάρα, τα αρχαιολογικά 
ευρήµατα , µαζί µε πολλά άλλα που 
δεν αναφέρω εδώ, είναι δείγµατα 
που σε πάνε πίσω στο χρόνο, στο 
χρόνο που ανήκει στην πόλη. Οι 
άνθρωποι από την άλλη µεριά, υπόκεινται 

και αυτοί στις αλλαγές των 
καιρών. Πιστεύω, όµως, ότι και η 
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νεώτερη γενιά που µεγαλώνει τώρα, 
κάτι παίρνει από τον τρόπο των γονιών 

και των παππούδων της. To 
άρωµα και η γοητεία της κοσµοπολίτισσας 

Νύφης του Θερµαϊκού δεν 
σβήνει. 

* Η ∆ήµητρα 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 ∆ιόπτρα 
κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο της 
«Σαν στάχυα στο χρόνο». 

σιγα- σιγα και τους ήρωες, εποµένως 
και τις ζωές τους. 

-Περισσότερο δύσκολο είναι να 
«ανακατεύετε» τον χρόνο η να περιγράφετε 

ανθρώπινα πάθη; 

∆εν µου είναι δύσκολο ούτε το 
ένα , ούτε το άλλο. Αντίθετα, µου 

Η εκδιίλωση-παρουσίαση του βιβλίου «Η Σκιά των Αιώνων» θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαίου 
στις 19: 00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της φιλόπτωχου αδελφότητας ανδρών (Ay. Σοφίας 38). To βιβλίο θα παρουσιάσει 

η δηµοσιογράφος Ναυσικά Γκράτσιου, ενώ αποσπάσµατα θα διαβάσουν η ηθοποιός Αία ∆οµνηνού 
και η συγγραφέας. 
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