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«Σαν στάχυα στο χρόνο» 
Ο Η συγγραφέας του µυθιστορήµατος, ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου, 

µιλά στη «metro» για το πρώτο της βιβλίο 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

x.diamantopoulou@metrorama.gr 

Τρυφερό, έντονο, ενδιαφέρον, 
µε γρήγορη εξέλιξη και την ικανότητα 

να σου δηµιουργεί πολλές 
εικόνες στο µυαλό. Αυτό 

είναι το πρώτο µυθιστόρηµα της 
∆ήµητρας Παπαναστασοπούλου 
«Σαν στάχυα στο χρόνο», που 
κυκλοφορεί από m Εκδόσεις 
∆ιόπτρα. Η συγγραφέα; µίλησε 
στη «metro» για το πρώτο τπε 
εγχείρηµα, όλα όσα την ενέπνευσαν 

αλλά και όσα µα* επιφυλάσσει... 

Γιατί αποφασίσατε να 
ασχοληθείτε µε το συγκεκριµένο 
θέµα στο βιβλίο oas; 
Η Λάρισα είναι η ιδιαίτερη 
πατρίδα µου. Ήταν, απλά, 
αναπόδραστο για µένα να 

αφιερώσω το πρώτο µου 
βιβλίο στον τόπο των παιδικών 

µου αναµνήσεων. 
Περιγράφετε µε πολλές λεπτοµέρειες 

γεγονότα και πρόσωπα 
πολλά χρόνια πίσω... Πώς το 
καταφέρατε αυτό; 
Οι αναφορές σε πρόσωπα 
και γεγονότα του ιδου και 
του 19ου αιώνα είναι προϊόν 
καθαρά ιστορικής έρευνας, 
ενώ τα αντίστοιχα που αφορούν 

τον 2θό αιώνα είναι 
µίγµα ακουσµάτων και έρευνας. 

Μιλήσατε µε ανθρώπους των 
οποίων οι πρόγονοι έζησαν την 
καταστροφή Tns Σµύρνης, 
προκειµένου να έχετε πιο «έντονες» 

εικόνες και πληροφορίες; 
Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. 
Αλλά η καταστροφή της 
Σµύρνης είναι ένα γεγονός 
που δεν έχει αφήσει κανέναν 

ασυγκίνητο, πιστεύω. Η ιστορική 
έρευνα, πάλι παρούσα, 

αν και δεν θίγω εκτενώς το 
θέµα. 
Είναι πιο δύσκολο να γράψεις το 
πρώτο βιβλίο ή να βρεις 
έµπνευση να συνεχίσεις το επόµενο; 

Για µένα δεν ήταν δύσκολο 
ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο, 

γιατί το γράψιµο είναι 

εσωτερική µου ανάγκη. 
Είναι το δικό µου οξυγόνο. 
To δεύτερο βιβλίο ήρθε σαν 
φυσική συνέχεια. Εννοώ ότι 
ήταν αυτονόητο ότι θα συνεχίσω 

να γράφω. 
Τα «Στάχυα» έχουν αγαπηθεί 
πολύ από το κοινό. Σας αγχώνει 
αυτό για το επόµενο βιβλίο σας; 
∆εν πρόλαβα να αγχωθώ. Τα 
επόµενα δύο βιβλία µου 
είναι ήδη τελειωµένα. Η 
αγάπη του κόσµου για τα 
«Στάχυα» µου µε γεµίζει 
χαρά και βάζει φωτιά στην 
καρδιά και τις ελπίδες µου. 
Γιατί νιώθω ότι η δική µου 
δύναµη και πίστη στο 
συνεχή και αέναο αγώνα για 
µια καλύτερη ζωή βρίσκει 
πολλούς συµµάχους. 
Αλήθεια, έχετε έµπνευση για το 
επόµενο βιβλίο σας; To έχετε 
γράψει, είστε στη διαδικασία... 

Όπως είπα, έχω 
τελειώσει τα δύο 
επόµενα. To 
δεύτερο αναφέ 
ρεται στη θεσσαλονίκη 

- έναν 
άλλο πολύ αγαπηµένο 

τόπο 
και το τρίτο 
στη Χίο. 
Ποια είναι τα 
επαγγελµατικά 
σας όνειρα και 
σχέδια; 
Να είµαι 
πρώταπρώτα 

υγιής 
και µε σώας 
τας φρένας. 
Να µπορέσω να συνεχίσω 
αυτό που άρχισα, δίνοντας 
κάθε φορά κάτι διαφορετικό, 
να κρατώ το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών, να γίνουν τα 
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βιβλία µου µια όαση γαλήνης 
και αναζωογόνησης. Να 

γίνοµαι κάθε φορά 
καλύτερη. 
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