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στον Σπύρο Μασούρη

Πώς υφαίνεται ο χρόνος τελικά; Με το ερώτημα 
αυτό ξεκινήσαμε την συνέντευξη με την Σοφία 
Δημοπούλου, συγγραφέα του βιβλίου «Πώς 
υφαίνεται ο χρόνος» που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις «ΨΥΧΟΓΙΟΣ».
Στο πέμπτο μυθιστόρημα της η Σοφία Δημοπού-
λου διερευνά τις αντοχές του χρόνου. Τι συμβαί-
νει με το παρελθόν; Επανέρχεται κάποτε ή είναι 
καταδικασμένο στη λήθη; Μέσα από την ιστορία 
που ξετυλίγεται στο βιβλίο της «Πώς υφαίνεται ο 
χρόνος», η συγγραφέας υποστηρίζει με σθένος 
πως το παρελθόν επιστρέφει. Για να μας δείξει τα 
λάθη μας, να μας θυμίσει τα σωστά που έγιναν και 
το πού αυτά μας οδήγησαν, να μας δώσει δύνα-
μη κι ελπίδα, να μας υπενθυμίσει πως ό,τι ζούμε 
το έχουμε βιώσει πάλι και ίσως κάποια στιγμή το 
βρούμε ξανά μπροστά μας…

] Ο τίτλος του βιβλίου σας είναι «Πώς υφαί-
νεται ο χρόνος». Μπορείτε να απαντήσετε; Πώς 
υφαίνεται ο χρόνος τελικά; 
Ο τίτλος είναι κατάφαση και ερώτηση μαζί κι αυτό 
γιατί δεν έχω την απάντηση τελικά. Η δική μου εκ-
δοχή, αυτή που προσπάθησα να διερευνήσω στο 
μυθιστόρημα αυτό είναι, πως ο χρόνος υφαίνεται 
με χαρά, ελπίδα, λύπη, διαψεύσεις, αγάπη, πάθος, 
λάθη, με ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει τη ζωή. 
Όπως και να υφαίνεται πάντως, είναι χρέος μας, 
το υφαντό της ζωής μας να είναι κρουστό από τις 
εμπειρίες μας.

] Ποιο ήταν το ερέθισμα για να γράψετε αυτό 
το βιβλίο; 
Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το χρόνο που 
περνάει και τι επίδραση έχουν οι παλιές ιστορίες 
στη ζωή μας. Τι νόημα έχει να γυρίζουμε πίσω στο 
παρελθόν, αν δεν αποκομίζουμε κάτι από αυτό. Η 
βασική πλοκή προέκυψε από μια ιστορία που μου 
διηγήθηκαν και η οποία ενσωματώθηκε στη μυθο-
πλασία.

] Υπάρχει κάποιος ήρωας που σας μοιάζει;
Η αλήθεια είναι πως η Νάνα, η σύγχρονη ηρωίδα 

του βιβλίου, έχει πολλά από τα δικά μου χαρακτη-
ριστικά κι αυτό γιατί κι εγώ έχω βιώσει καταστάσεις 
παρόμοιες με αυτές που κι εκείνη βρίσκεται. Πολλά 
από τα  ερωτήματά της είναι και δικά μου και πολ-
λούς από τους φόβους της τους έχω ζήσει κι εγώ. 
Παρ’ όλ’ αυτά, δεν θα έλεγα πως η ιστορία της είναι 

μέρος της δικής μου ζωής. Οι καταστάσεις της ζωής 
της είναι μυθοπλαστικές.

] Και υπάρχει κάποιος αγαπημένος σας ήρω-
ας; Ποιος σας δυσκόλεψε σαν προσωπικότητα;
Αγαπημένη μου ηρωίδα στο βιβλίο είναι η Ανθή, 
η υφάντρα, γιατί είναι μια γυναίκα με ένα κρυμμέ-
νο δυναμισμό που παρ’ όλο που η κοινωνία και 
η τύχη την καθήλωσαν σε μειονεκτική θέση, αυτή 
κατάφερε με τη δύναμη της ψυχής της και με την τέ-
χνη της να ξαναβγεί στο φως και να γίνει τελικά ευ-
τυχισμένη. Η προσωπικότητα που με δυσκόλεψε 
ήταν του Αλβέρτου, του αγαπημένου της Ανθής, 
διότι ήταν αντιφατική και εύπλαστη από τις συνθή-
κες του περιβάλλοντος.

]Κι επειδή πάντα μας ενδιαφέρει και ο συγγρα-
φέας σαν πρόσωπο, παρακαλώ, απαντήστε και 
τις παρακάτω ερωτήσεις. Πώς έχει επηρεάσει τη 
ζωή σας το να είστε συγγραφέας;
Ασφαλώς έχει μειώσει στο ελάχιστο τον ελεύθερο 
χρόνο μου, αφού προσπαθώ να συνδυάσω το 
γράψιμο με τις ανάγκες της δουλειάς μου και της 
οικογένειάς μου. Από την άλλη πλευρά η δυνα-
τότητα να εκφράζομαι μέσω της Τέχνης, με έχει 
ηρεμήσει ως προσωπικότητα, μου δίνει ψυχική 
δύναμη και ενέργεια.

] Όταν πρωτοδηλώσατε συγγραφέας, νιώ-
θατε το ίδιο ή έχει αλλάξει το συναίσθημα αυτό 
μετά από 5 βιβλία;

Στην πραγματικότητα δεν δηλώνω συγγραφέας, 
αλλά απλά ένας άνθρωπος που του αρέσει να 
γράφει, αφού στην πραγματικότητα δεν ζω από 
τα βιβλία μου, ούτε είναι η συγγραφή η μόνη μου 
ενασχόληση. Νομίζω πως μετά από πέντε βιβλία, 
το μόνο που άλλαξε είναι η ευθύνη απέναντι στους 
αναγνώστες, που αγάπησαν τα προηγούμενα βι-
βλία μου.

] Ξέρουμε πως είστε πολιτικός μηχανικός και 
μάλιστα πολύ επιτυχημένη. Ωστόσο υπάρχει η 
σκέψη να γίνετεfulltime συγγραφέας;
Προς το παρόν όχι. Ίσως, αν το επιτρέψουν οι συν-
θήκες μετά τη συνταξιοδότησή μου, να έχω πε-
ρισσότερο χρόνο για τη συγγραφή, γνωρίζοντας 
όμως καλά τον εαυτό μου υποθέτω πως πάντα θα 
υπάρχει και κάτι άλλο στη ζωή μου που θα ζητά 
ενέργεια και σκέψη. 

] Έχει αλλάξει η οπτική της οικογένειάς σας ή 
των φίλων σας για εσάς από τότε που έχετε γίνει 
συγγραφέας;
Δεν νομίζω! Η μόνη διαφορά είναι πως οι γνωστοί 
και οι φίλοι μού εμπιστεύονται πια τις ιστορίες τους 
ή τις εμπειρίες τους για να τις αξιοποιήσω συγγρα-
φικά. Ούτε εγώ όμως ούτε εκείνοι έχουμε αλλάξει 
τρόπο που αλληλοεπιδρούμε.

Περισσότερες πληροφορίες για την ίδια θα βρείτε 
στην προσωπική της ιστοσελίδα:
www.sophiadimopoulou.gr

Το Πολυτεχνείο, η Πάτρα και τα βιβλία της
Η Σοφία Δημοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Αθήνα, η καταγωγή της όμως είναι από τα Λουσικά, ένα 
χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα.
Σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων. Εργά-
στηκε ως μηχανικός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και 
ασκεί το επάγγελμά της ως σήμερα. Παράλληλα ασχολείται 
με τη συγγραφή και την ποίηση και παραδίδει μαθήματα 
δημιουργικής γραφής, έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμ-
μα «Δημιουργική ανάγνωση και γραφή της πεζογραφίας» 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει γράψει άλλα τέσσερα μυθιστορήματα: Lapis lazuli, η πέ-
τρα που λείπει (2012), Άλμα θα πει ψυχή (2013), Σε σωστή 
ώρα νυχτώνει (2014) και Η ζωή απέναντι (2016), ενώ διηγή-
ματά της έχουν κατά καιρούς συμπεριληφθεί σε λογοτεχνι-
κά περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα (themachine.gr, fractalart.
gr, diastixo.gr) και σε εφημερίδες.
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