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ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

"ΣΑΝ ΣΤΑΧΥΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ" 
της ∆ήµητρας Παπαναοτασοπούλου 

+»<^.,.^*i^^^..l1gfl6τις εκδόσεις ∆ιόπτρα 
∆υο νεαρά αδέλφια κατω από δραµατικές συνθήκες αναγκάζονται να* έγΚαταλείψουν 

τον τόπο τους. Τα βήµατά τους βαριά µα και αποφασιστικά. Τώρα πια µόνη τους περιουσία 
δύο φυλαχτά να µαρτυρούν την κοινή µέχρι πρότινος ζωή τους. Χωριστοί και 

άγνωστοι δρόµοι ανοίγονται µπροστά τους. Χαµένες πατρίδες, νέοι* προορισµοί... Και 
ένα ηµερολόγιο να καταγράφει τα χρόνια που κυλούν... 

Πόλεις που µεταµορφώνονται... Ανατροπές, φόνοι, αιµοµιξίες, αδικίες πορεύονται 
παράλληλα µε τον έρωτα, την αγάπη, την ελπίδα. 

Ζωές που εναλλάσσονται, πρωταγωνιστές του χθες που δίνουν τη θέση τους στους 
ήρωες του σήµερα. Στάχυα που χάνονται στο χρόνο... Και η ζωή, ένα ατελείωτο µωσαϊκό, 

αφήνει ανεξίτηλα τα ίχνη της καθώς η ιστορία εξελίσσεται και διαγράφει τους δικούς 
της κύκλους. 

∆ιαβάστε παρακάτω µία ενδιαφέρουσα συνέντευξη 1. Ποια ήταν η πηγή της έµπνευσης; 

∆εν τη γνωρίζω. Η ανάγκη να γράψω ήρθε ξαφνική και επιτακτική. 
2. Πόσο εύκολη είναι η συγγραφή; 
Για µένα είναι πολύ εύκολη. Είναι ηµερήσια ανάγκη. Αν κάτι µε κρατήσει µακριά µιαηµέρα, 

την εποµένη γράφω µε βιάση. 
3. Συνεχίζουν οι ήρωες του βιβλίου να υπάρχουν; Σκέφτεσαι άραγε κάποια φορά για 

το ποια θα µπορούσε να είναι η συνέχεια της πορείας τους; 
Ναι, συνεχίζουν. Υποφέρω όταν βάζω τέλος στα βιβλία, γιατί θέλω να γράψω κι άλλα. 
4. Θα άλλαζες κάτι στην ιστορία του βιβλίου αν µπορούσες; 
∆εν γίνεται. Τα χέρια µου είναι δεµένα. Αν κάνω αλλαγή, θα µιλήσουµε για άλλο 

βιβλίο. 
5. Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έδωσες να διαβάσει το χειρόγραφο; 
Ο σύζυγός µου. Του το έδωσα όταν τελείωσε και αφού είχά κάνει τις διορθώσεις µου. 
6. Τι αισθάνθηκες όταν κράτησες για πρώτη φορά στα χέρια σου τυπωµένο το έργο 

σου; 
Απόλυτη γαλήνη και ηρεµία. Χάιδεψα το εξώφυλλο και χαµογέλασα. 'Ηταν σα να έβλεπα 

το παιδί µου µε τα καλα του ρούχα, έτοιµο να βγει έξω. 
7. Σχεδιάζεις ήδη το επόµενο σου βιβλίο; 
To επόµενο έχει ήδη τελειώσει και βρίσκεται στη ∆ΙΟΠΤΡΑ για αξιολόγηση. Τώρα 

γράφω το τρίτο. 
8. Ποισείναι το αγαπηµένο σου βιβλίο; 
∆ύσκολη ερώτηση. ∆ιαβάζω από έξι χρονών συνεχώς. Θα µπορούσα όµως να ξεχωρίσω 

το «ταπεινωµένοι και καταφρονεµένοι» του Ντοστογιέφσκι από τα εφηβικά µου 
χρόνια και την τριλογία του Ζαν Πωλ Σάρτρ « η ηλικία της λογικής, η αναστολή, µε το 
θάνατο στην ψυχή» αργότερα. 

9. Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που διάβασες; 
«οι αλεπούδες του Γκόσπορτ» του Μένη Κουµανταρέα. \ 
10. Περιέγραψε τον εαυτό σου µε δέκα επίθετα. 
Επίµονη, απαιτητική, σοβαρή .αισιόδοξη, πιστή, τελειοµανής, οργανωτική, φιλική,, 

κλασσική, εγκάρδια. \ 
11. Ποιες είναι οι σκέψεις σου στο άκουσµα των λέξεων, Εκδόσεις ∆ιόπτρα (χωρίς 

λογοκρισία). 
Η ∆ΙΟΠΤΡΑ µου είναι οικεία. Τη γνωρίζω σαν αναγνώστρια εδώ και τριάντα χρόνια. Τα 

βιβλία της µε συντρόφευαν συχνά. 
12. Ποιο είναι το αγαπηµένο σου παιγνίδι; 
To σκάκι, αν και το έχω εγκαταλείψει λόγω έλλειψης χρόνου. 
13. Χρώµα; 
Μπλε , σε όλες του τις αποχρώσεις. 
14. Φαγητό; 
Χοιρινό µε άγρια χόρτα. 
15. Λέξη; 
Γνώση. 
16. Ιστορική περίοδος; -, 
Αυτή κι αν είναι δύσκολη ερώτηση! ∆εν µπορώ να τις ξεχωρίσω. Πάντοτε συνέβαιναν 

σηµαντικά γεγονότα. Θα µπορούσα να πω ότι προτιµώ τις περιόδους για τις οποίες 
µπορώ να βρω πολλές πληροφορίες- εννοώ λεπτοµέρειες. 

17. Ήρωας; 
∆εν είναι ένας. Ο πρώτος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Μετά προστέθηκαν ο Πλάτων, 

ο Αριστοτέλης, ο Κοραής, ο Ίων ∆ραγούµης, η Μαντάµ Κιουρί. 
18. Τι λατρεύεις στη ζωή; 
Τα µεγάλα ταξίδια. 
19. Κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις; 
Μια ευχή: Να βρεθεί λύση στα προβλήµατα όλου του κόσµου. Ο Μπρέχτ έλεγε ότι αν 

κάποιος γυρίζει το βράδυ νηστικός και κουρασµένος στο σιτίτι του, δεν υπάρχει καµία 
περίπτωση να θαυµάσει το φεγγάρι. Εγώ θέλω όλος ο κόσµος να είναι σε θέση να 
σηκώνει το κεφάλι του και να θαυµάζει το φεγγάρι. 
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