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ΠΡΟΣΩΠΑ

q Τι σημαίνει η γραφή για σας, κυ-
ρία Παπαναστασοπούλου;

Είναι το ίδιο σημαντική με το οξυγόνο. 
Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να 
μη γράφει ή να μην ερευνά για να γράψει.

q  Το νέο σας μυθιστόρημα, «Η σκιά 
των αιώνων», που κυκλοφόρησε πριν 
λίγες μέρες από τις εκδόσεις «Διόπτρα», 
«κατακλύζεται» από πρόσωπα, γεγονό-
τα, σασπένς. Ποιος ήταν ο κεντρικός 
άξονας, πάνω στον οποίο πατήσατε για 
να στηρίξετε όλα αυτά τα γεγονότα χω-
ρίς να χαθεί η έμπνευση;

Η έμπνευση δεν χάνεται με τίποτε. 
Ωστόσο, κεντρικός άξονας είναι η ιδιαίτερα 
σημαντική  και ταραγμένη ιστορική περίο-
δος της Θεσσαλονίκης από το 1892 έως το 
1943. Πάνω της χτίστηκε το βιβλίο και δί-
πλα-δίπλα πήρε σάρκα και οστά ο βασικός 
ήρωας, ο γιατρός Ηλίας Αλεξόπουλος, που 
είναι φανταστικό πρόσωπο. 

q Είναι το δεύτερο βιβλίο σας που κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις «Διόπτρα». 
Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει (αν παί-
ζει) για τον συγγραφέα ποιος εκδοτικός 
οίκος θα μεταφέρει τα γραπτά του στο 
κοινό;

Για μένα παίζει ρόλο. Είναι οι άνθρωποι 
που πρώτοι διαβάζουν και πιστεύουν στην 
αξία των γραπτών μου, αυτοί που τα βγά-
ζουν στον κόσμο. 

q Τι είδε ο κεντρικός ήρωας του βι-
βλίου, ο γιατρός Ηλίας Αλεξόπουλος, 
όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη; Ισοδυνα-
μεί μια απλή βόλτα στη Θεσσαλονίκη 
με μαθήματα ιστορίας, τέχνης και αν-
θρωπιάς;

Ο κεντρικός ήρωας πηγαίνει στη Θεσσα-
λονίκη το 1892 και ζει εκεί μέχρι τον θάνα-
τό του το 1943. Εκείνη την εποχή παντού σε 
όλη την πόλη υπήρχαν απομεινάρια, πολύ 
περισσότερα από όσα υπάρχουν σήμερα, 
που μαρτυρούσαν την  πολύχρονη ιστορία 
της (στα κάστρα, στα ερείπια, στις εκκλησί-
ες). Στη Σαλονίκη εκείνου του καιρού, πολύ 
σημαντική πόλη και λιμάνι, με ακμάζουσα 
οικονομία και παρουσία πολλών ξένων πρε-
σβευτών και προξένων, έχουν χτιστεί πολλά 
και έξοχα αρχιτεκτονικά κτήρια, πραγματι-
κά αριστουργήματα, ενώ μέσα στα πλούσια 
σπίτια υπάρχουν  ζωγραφικοί πίνακες  και 
έργα τέχνης.  Όσο για την ανθρωπιά, ο επι-
σκέπτης τής πόλης  την  έβλεπε  διάχυτη 
μπροστά του, διότι εκείνα τα δύσκολα χρό-
νια το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο που 
ζούσε δίπλα σου ήταν αμέριστο και αυτο-
νόητο.  

q Να υποθέσουμε ότι η Θεσσαλονίκη 
είναι η αγαπημένη σας πόλη; 

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ αγαπημέ-
νη πόλη. Έζησα 22 ολόκληρα χρόνια στην 
αγκαλιά της, έχω φίλους και συγγενείς εκεί, 

τη νοιώθω «δική» μου πόλη.

q Αγαπάτε την ιστορία; Σας αρέσει 
να αντλείτε στοιχεία από κάποιες πό-
λεις που έχουν μια μυστηριακή ατμό-
σφαιρα; 

Λατρεύω την ιστορία! Αντλώ στοιχεία 
κάθε φορά και από μια άλλη πόλη. Δεν εί-
ναι απαραίτητη η «μυστηριακή» ατμόσφαι-
ρα, όσο το παρελθόν τής πόλης αυτής. Και, 
μελετώντας το παρελθόν, αναπηδούν εικό-
νες – αυτές που οδηγούν στην επιλογή τής 
εποχής και μετά στο γράψιμο.

q Τι χρειάζεται ο γραπτός λόγος για 
να έχει άξια;

Χρειάζεται την τέχνη να «ψυχαγωγεί» 
τον αναγνώστη, να του μεταδίδει μηνύμα-
τα που τον βοηθούν να νοιώσει ανώτερος, 
ψηλότερος, χρησιμότερος για τον εαυτό του 
και τους συνανθρώπους του. 

Χρειάζεται τη γνώση να τον μυήσει στη 
γλώσσα, να του μάθει να εκφράζεται καλύ-
τερα.

Χρειάζεται τη δύναμη να τον αφήνει 
ελεύθερο να πλάσει τις δικές του εικόνες, 
να βρει τους ήρωες που τον εκφράζουν, τις 
συμπεριφορές που θέλει να μιμηθεί για να 
γίνει καλύτερος άνθρωπος.

q Τι αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
σας: ο έρωτας, το ταξίδι, ένα ποίημα, 
μια ιστορία, ένα τραγούδι;

Πηγή έμπνευσής μου είναι η ιστορία. 
Όλα τα άλλα υπάρχουν μέσα στις μνήμες 
μου, στις ζωές όλων των ανθρώπων που 
γνώρισα ή άκουσα γι’ αυτούς. Αυτά που 
ανεφέρετε, μαζί με πολλά άλλα, απλώς έρ-
χονται αβίαστα και βρίσκουν τη θέση τους 
μέσα στις ιστορίες μου.

q Η σύγχρονη λογοτεχνική εποχή 
δίνει καλά δείγματα γραφής;

Όπως σε όλες τις εποχές, υπάρχουν κακά, 
καλά και, ευτυχώς, υπέροχα δείγματα.

q Ξεχωρίζετε κάποιον συγγραφέα 
και γιατί;

Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, διότι ο 
κάθε ένας αφήνει το δικό του σημαδάκι. 
Επειδή πρέπει να δώσω ένα όνομα, θα ανα-
φέρω τον Καζαντζάκη. Ο λόγος είναι η ίδια 
του η ύπαρξη, η πολυπλοκότητα του έργου 
του μέσα από μια εκπληκτική δωρική γρα-
φή – γνωστή σε όλους. Κάθε μέρα μπορεί 
κανείς να βρει μια λέξη, μια φράση που θα 
τον απογειώσει.

q Η Ελλάδα περνά μια κρίση (πολιτι-
στική, πολιτική, υπαρξιακή, οικονομι-
κή). Αναμφισβήτητα θα έρθει η άνοιξη. 
Ποιος θα μας βγάλει από τον βυθό προς 
το φως;

Μόνοι μας θα βγούμε, όταν καταλάβουμε 
τι έχουμε κάνει και τι πρέπει να αλλάξουμε, 
όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο 
παρελθόν. Κανείς άλλος, όπως άλλωστε έχει 
δείξει η παγκόσμια ιστορία,  δεν είναι σε 
θέση να μας βγάλει από αυτού του είδους 
την κρίση, στην οποία βρισκόμαστε.  Όλοι 

έχουν να λύσουν τους δικούς τους γρίφους, 
να βρουν τις δικές τους λύσεις, που είναι 
διαφορετικές από αυτές που χρειαζόμαστε 
εμείς. Κι αυτό, διότι κατά τη γνώμη μου η 
κρίση μας είναι κατ’ ουσίαν ηθική και πο-
λιτιστική.

q Ισχύει κατά τη γνώμη σας αυτό 
που γράφει ο Β. BRECHT «Δυστυχισμέ-
νη η χώρα που χρειάζεται ήρωες»;

Ναι, ισχύει, κυρία Δούλη. Μια κοινω-
νία, μια χώρα, δεν μπορεί να περιμένει 
έναν ήρωα για να λύσει τα καθημερινά της 
προβλήματα, να φροντίσει για την πρόοδο 
και την ευημερία της. Αυτά πρέπει να εί-
ναι συλλογικό έργο πολλών ανθρώπων και 
όχι ενός. Κι ένας ήρωας δεν εμφανίζεται 
συχνά.

q Πόσο εύκολο είναι να ενταχθούν 
ιστορικά ντοκουμέντα σε μια ιστορία 
πάθους;

Για μένα είναι εύκολο. Η μέθοδος αποκα-
λύπτεται διαβάζοντας το βιβλίο μου.

q Με ποιον τρόπο αποφεύγετε την 
παγίδευση των αναγνωστών στο χρό-
νο και το χώρο, για  να «μπουν» στην 
ιστορία τού ήρωα;

Ο χρόνος και ο χώρος περιγράφονται με 
θεατές τους ήρωες ή είναι μέρος τής ζωής 
τους. Δεν είναι μεγάλα ξεκομμένα από τη 

δράση κείμενα και δεν αποσπούν τον ανα-
γνώστη, διότι είναι κι αυτά μέρος τής δρά-
σης. Ο αναγνώστης ακολουθεί τους ήρωες, 
βλέπει ό,τι βλέπουν, ζεί ό, τι ζουν, κινείται 
όπου κινούνται. Με λίγα λόγια, οι ήρωες 
παίρνουν από το χέρι τους αναγνώστες και 
τους ταξιδεύουν. 

q Χρειάζεστε την απομόνωση ή λει-
τουργείτε και εν μέσω ενός φορτωμέ-
νου προγράμματος;

Μπορώ να λειτουργήσω με φορτωμένο 
πρόγραμμα τον καιρό που κάνω έρευνα.  
Όταν όμως έρχεται η ώρα να γράψω, ναι, 
απομονώνομαι, αφαιρούμαι, κατακλύζομαι 
από εικόνες που με πιέζουν να βγουν στην 
επιφάνεια – δεν ακούω και δεν βλέπω τί-
ποτε άλλο.

q Πώς λειτουργείτε στο χτίσιμο ενός 
βιβλίου; Με τη ροή ή μέσω της συρ-
ραφής πολλών κομματιών και με την 
ανάλογη επεξεργασία καταφέρνετε να 
βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα;

Όταν αρχίζω να γράφω, η βασική δομή 
τού μυθιστορήματος έχει ήδη σχηματιστεί, 
και υπάρχει στο μυαλό μου. Ξεκινώ από 
την αρχή και αναπτύσσω την υπόθεση, 
με τη ροή, όπως λέτε, μέχρι να τελειώσω 
το βιβλίο. Σπανίως αλλάζω κάτι, πέρα από 
κάποιες λέξεις, που στη δεύτερη ανάγνωση 
μου φαίνονται λίγο «φτωχές». 

{{

Ε ίναι από εκείνους τους ευχά-
ριστους, εύγλωττους και δη-
μιουργικούς ανθρώπους, που 

επιδίδονται με αβίαστη ετοιμότητα 
σε έξυπνους λεκτικούς αυτοσχεδι-
ασμούς. Ευδιάθετη, άριστη συνομι-
λήτρια, με ρητορική δεινότητα, αλλά 
και ενίοτε με καυστικό πνεύμα. Η 

συγγραφή αποτελεί για εκείνη την 
προσωπική της διαδρομή. Γράφει με 
πείσμα, με σεβασμό και πάρα πολλή 
αγάπη. Δίνει στο κείμενο ζωή και 
βαθιά συναισθηματική κατάθεση. 
Στη ζωή δεν πρέπει να αμελούμε τη 
μελέτη τού ωραίου. Διότι η αισθητι-
κή χρησιμεύει στον κόσμο μας. Στο 

πρόσωπο της Δήμητρας Παπανα-
στασοπούλου διακρίνεις μιαν ακλό-
νητη καθαρότητα. Είναι από τις 
φωτεινές εκείνες περιπτώσεις των 
συγγραφέων, που δεν μπορείς να 
τους αντισταθείς. Για τη δοτικότητά 
τους, για τον αυθορμητισμό τους, 
για τη δυναμική τους. Οι ιστορίες 

της φτάνουν κατευθείαν στην καρ-
διά μας και μας κατακτούν από την 
πρώτη κιόλας σελίδα. Κόντρα λοι-
πόν στον κλοιό των προσωπικών 
συμφερόντων, γνωρίζει πως η ζωή 
μεταμορφώνεται απείρως σε ωραι-
ότερη, όταν γίνεται συλλογικό έργο 
πολλών ανθρώπων, και όχι ενός.

{{Μόνοι μας θα βγούμε από την κρίση
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗ ΔΟΥΛΗ

Η Δήμητρα Παπανα-
στασοπούλου γεννή-
θηκε 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 Διόπτρα 
κυκλοφορεί επίσης το 
βιβλίο της Σαν στάχυα 
στο χρόνο.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ


