
Η Δήμητρα Ιωάννου στο CRETALIVE 

συνέντευξη στη Μαίρη Ζαβιανέλη 

"«Τα πιο όμορφα δώρα πολλές φορές έρχονται στα πιο άσχημα περιτυλίγματα». Σίγουρα 
η συγκεκριμένη κατάσταση που βιώνουμε είναι ένα άσχημο περιτύλιγμα, όμως ναι, 
μορφοποιεί αξίες και καταστάσεις. Αν δραστηριοποιηθούμε, αντί να βουλιάζουμε και να 
αδρανοποιούμαστε, θα δούμε την ανατολή μιας νέας εποχής με ανώτερα συναισθήματα 
και ενδιαφέρον και σεβασμό προς τον άνθρωπο και το συνάνθρωπο." λέει στο cretalive η 
συγγραφέας Δήμητρα Ιωάννου . 

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και κατόπιν ολοκλήρωσε την πενταετή εκπαίδευσή της στη Σωματική Ψυχοθεραπεία. 
Ασχολείται ενεργά με το τραγούδι, κάνει μαθήματα φωνητικής και χορού, και είναι μέλος 
ενός μουσικού ντουέτου. Το γράψιμο ήταν ανέκαθεν η μεγάλη αγάπη της. Η 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. 

η συνέντευξη 

-Τι σας οδήγησε να γράψετε το πρώτο σας βιβλίο ''ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ'' το οποίο 
διάβασα και σας ευχαριστώ πολύ ,με ενθουσίασε άλλα θα θελα να μοιραστείτε 
μερικές σκέψεις σας ,μαζί μας ... 

-Πιστεύω πως η δημιουργικότητα ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Το γράψιμο είναι για 
μένα το κανάλι, από το οποίο εκφράζεται αυτή η ιδιαίτερη ποιότητα. Συνδυαζόμενο με μια 
μάλλον αεικίνητη φαντασία, δημιούργησαν τελικά το κοκταίηλ, από το οποίο και 
γεννήθηκε η Κασσάνδρα. 

-Τελικά κάθε δημιουργός επηρεάζεται από προσωπικές καταστάσεις που 
αποτελούν κομμάτι του εαυτού και της ζωής του; 

-Τα βιώματα και οι εμπειρίες μας φωλιάζουν στη δεξαμενή του υποσυνειδήτου μας. Ένας 
συγγραφέας από εκεί ανασύρει σύμβολα και μνήμες, τa οποίa μετά χρησιμοποιεί για να 
πλάσει το σκηνικό της ιστορίας που δημιουργεί. 

-Πιστεύετε ότι το να είσαι συγγραφέας είναι ''χάρισμα θεού''; 

-Συν Αθηνά και χείρα κίνει! Τα πάντα είναι δώρα Θεού, αλλά όλα τα βελανίδια δεν 
γίνονται και βελανιδιές! Το δώρο θέλει να επενδυθεί με μεγάλη προσωπική επιμονή, 
υπομονή και προσπάθεια για να καρποφορήσει. 

-Συγγραφέας γίνεσαι μέσα από την σκληρή δουλειά, τις ατέλειωτες ώρες 
διαβάσματος, το διαρκές «γράψε-σβήσε-ξαναγράψε», την επιμονή να πετύχεις; 

-Νομίζω ότι κάθε συγγραφέας έχει τους δικούς του τρόπους, μέσω των οποίων 
αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα και τη δυναμική 
του κάθε ανθρώπου και έτσι δεν υπάρχουν νόρμες. 

-Συγγραφέα που ξεχωρίζετε; 

-Αυτή την εποχή με ιντριγκάρει ιδιαίτερα η λεπτή ειρωνεία της πένας του Όσκαρ Ουάιλντ. 
Είναι από τους λίγους συγγραφείς που δεν κουράζομαι να ξαναδιαβάζω! 

 

 



 

-Με ποιο κριτήριο επιλέγετε ένα βιβλίο; 

-Το επιλέγω ανάλογα με τι θέλω να αντλήσω από το συγκεκριμένο βιβλίο! Χαλάρωση και 
γέλιο, προβληματισμό, ταξίδι στο παρελθόν, συναίσθημα, μυστήριο, αυτογνωσία, 
γνώσεις. Διαλέγω και παίρνω! 

-Η λογοτεχνία είναι μια σοβαρή υπόθεση για μια χώρα. Είναι, πρώτα απ’ όλα, το 
πρόσωπό της. Λ.ΑΡΑΓΚΟΝ Γάλλος συγγραφέας. 

-Φυσικά! Ότι συμβαίνει σε μια κοινωνία, επηρεάζει τα μέλη της και οι συγγραφείς είναι οι 
πιο ευαίσθητες κεραίες της. Αυτοί θα δεχτούν και αυτοί θα εκπέμψουν πρώτοι τα σήματα. 

-Ζούμε σε μια εποχή κρίσης του χρήματος ,των αξιών στην ανώτερη μορφή 
.Μήπως πρέπει να ξανακοιτάξουμε το κόσμο δίνοντας σημασία στον άνθρωπο και 
στην αγάπη γι αυτόν; 

-Μια από τις πιο αγαπημένες μου φράσεις είναι ότι «τα πιο όμορφα δώρα πολλές φορές 
έρχονται στα πιο άσχημα περιτυλίγματα». Σίγουρα η συγκεκριμένη κατάσταση που 
βιώνουμε είναι ένα άσχημο περιτύλιγμα, όμως ναι, μορφοποιεί αξίες και καταστάσεις. Αν 
δραστηριοποιηθούμε, αντί να βουλιάζουμε και να αδρανοποιούμαστε, θα δούμε την 
ανατολή μιας νέας εποχής με ανώτερα συναισθήματα και ενδιαφέρον και σεβασμό προς 
τον άνθρωπο και το συνάνθρωπο. 

-Τι ετοιμάζει η πένα σας τώρα; 

-Μια νέα ιστορία που πολύ την έχω αγαπήσει, με ιδιαίτερους ήρωες και ενδιαφέρουσες 
διαδράσεις μεταξύ τους. Ελπίζω να σας αρέσει! 

-Αγαπημένο ρητό ή μότο; 

-Visibilia ex invisibilibus! Μέσα σε αυτές τις τρεις λέξεις κρύβεται η ενέργεια της 
υλοποίησης των υλικών αγαθών μέσω της δύναμης της θέλησης. Με άλλα λόγια, 
επιθυμώντας κάτι βαθιά και πραγματικά, είναι η απαρχή για να κινητοποιήσεις τον εαυτό 
σου και να το κάνεις πραγματικότητα. 

 


