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Για μια ακόμα χρονιά, και με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, "Ασυγχώρητο 

λάθος", η αγαπημένη μας συγγραφέας Γιόλα Δαμιανού-Παπαδοπούλου, μας έκανε την τιμή να 

μας μιλήσει, όχι μόνο για το νέο της έργο, αλλά για τις αλήθειες της καρδιάς της. Την ευχαριστώ 

θερμά για τον χρόνο της και εύχομαι ν' αγαπήσετε τη συνέντευξη αυτή, όσο και εγώ. 

 

Έχετε ζήσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας στο εξωτερικό. Πόσο σας έχουν επηρεάσει 

αυτά τα χρόνια που βρισκόσασταν μακριά από την πατρίδα σας; Ποια στοιχεία θα λέγατε 

πως έχετε υιοθετήσει από τους τόπους που βρεθήκατε και από τους ανθρώπους που 

αλληλεπιδράσατε; Άλλαξε ο τρόπος που σκέφτεστε και αντιλαμβάνεστε τον κόσμο κι αν 

ναι, σε τι βαθμό; 

 

Είναι αλήθεια πως τα χρόνια που έζησα στο εξωτερικό επέδρασαν καταλυτικά στον χαρακτήρα 

μου. Η Αφρική είναι μια χώρα πλούσια που όμως οι άνθρωποι έμαθαν να ζουν απλά, να 

εστιάζουν σ’ αυτά που θα τους δώσουν άνεση και ασφάλεια. Γύρω μας υπήρχε φτώχεια, πόνος, 

ανημποριά… Παιδιά κουρασμένα, χωρίς μέλλον, που φοβούνται να ονειρευτούν. Όλα αυτά αν 

είσαι ευαίσθητος σε επηρεάζουν, γίνεσαι πιο εσωτερικός, παρατηρείς τη ζωή. Μελετάς τη φύση, 

τους ανθρώπους εις βάθος και έχεις ένα δικό σου ρόλο να παίξεις μέσα σ’ όλα αυτά. Είχα άπειρο 

χρόνο να σκέφτομαι. Σ’ ένα τόπο που δεν έχεις συγγενείς πιάνεσαι γερά από τον σύντροφό σου 
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και τους φίλους. Οι φιλίες είναι ανιδιοτελείς και μπορείς να στηριχθείς με εμπιστοσύνη. Όλα αυτά 

κι μ’ έκαναν το άτομο που είμαι σήμερα. 

 

Ποιο λάθος πιστεύετε πως είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς και ποιο αυτό 

που -ίσως- δεν θα μπορούσατε να συγχωρήσετε σε έναν άνθρωπο; 

 

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να μην συγχωρεί, να κουβαλά το βάρος 

του μίσους και της κακίας και να μολύνει τη ζωή του. Γι αυτό έμαθα να συγχωρώ και να πηγαίνω 

πάρα κάτω. 

 

Το νέο σας μυθιστόρημα τοποθετείται σε μία εποχή πολύ μακρινή σε σχέση με το σήμερα. 

Πόσο εύκολο ήταν, για εσάς, το να “ταξιδέψετε” στα χρόνια εκείνα; 

 

Αυτό είναι και το συναρπαστικό για έναν συγγραφέα να μπορεί να ταξιδεύει μέσα στο χρόνο, να 

συναντά ανθρώπους, σφάλματα, χαρές, λύπες και να συνυπάρχει μαζί τους. Βέβαια για να το 

πετύχει χρειάζεται να μελετήσει, να κάνει έρευνα αλλά και να μπορεί να μπαίνει στο πετσί του 

κάθε ρόλου. 

 

Αν και υπάρχουν κάποιες αμυδρές ιστορικές αναφορές, δεν αναφέρεστε εκτενώς σε αυτές. 

Αντιλαμβάνομαι πως το βιβλίο, στο σύνολό του, απέχει πολύ από το ιστορικό 

μυθιστόρημα, όμως για ποιον λόγο επιλέξατε να μείνετε μόνο στην επιφάνεια κάποιων 

γεγονότων και να μην εμβαθύνετε λίγο περισσότερο σε αυτά; 

 

Γιατί πιστεύω πως αν το έκανα θα αποδυνάμωνα το κύριο θέμα του μυθιστορήματος και θα 

κούραζα τον αναγνώστη με πράγματα που του είναι γνωστά. 

 

Πιστεύετε πως οι επαρχιακές και κοινωνικές αντιλήψεις του τότε, και τις οποίες 

αντιμετώπισε τόσο η Μαργαρίτα όσο και άλλα κορίτσια σαν κι αυτήν στον καιρό τους, 

έχουν εξαλειφθεί στο σήμερα; 

 

Πιστεύω πως σε απομακρυσμένες περιοχές ίσως και να υπάρχουν αναχρονιστικές αντιλήψεις. Αν 

λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα ερευνών για τη βία και τον αναλφαβητισμό είναι 

αποκαρδιωτικά. Για την Ευρώπη δείχνουν 1 στις 5 γυναίκες μένουν αναλφάβητες. Σε μια εποχή 

που υπάρχουν προϋποθέσεις μάθησης ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι που μένουν μακριά από τα 

σχολεία αν όχι ο εξαναγκασμός; 

 

Μέσα από τα μυθιστορήματά σας μας έχετε αποδείξει πολλάκις το πόσο αγαπάτε τη 

γυναίκα. Αν σας ρωτούσε κάποιος: Τι συμβολίζει για εσάς η γυναίκα;, τότε τι θα του 

απαντούσατε; 

 

Για μένα η γυναίκα είναι Σύμβολο Ζωής! Η γυναίκα εδώ και χιλιετηρίδες θεωρείτο το σύμβολο της 

μητρότητας, αυτή που θα γεννήσει, θα θρέψει, θα διασφαλίσει τη λειτουργία και τη δικαιοσύνη 

στην οικογένεια. Στους δικούς μας καιρούς οι αρμοδιότητες της αυξήθηκαν, μορφώθηκε κι έχει 

ανέλθει όλες της βαθμίδες της ιεραρχίας της κοινωνίας. Όμως αυτές οι αξίες δεν έχουν 

αναγνωριστεί όπως της αξίζει, πρέπει να αποδεικνύει κάθε φορά το κάθε τι. Στον 21ο αιώνα οι 



απολαβές της είναι πιο χαμηλές από του άντρα. Δέχεται καθημερινά σεξιστικές παρενοχλήσεις 

στην εργασία, στο δρόμο, μέσα στην ίδια της την οικογένεια. Βέβαια ζούμε και στα χρόνια της 

ευμάρειας και συχνά γυναίκες χρησιμοποιούνται μέσω των lifestyle σαν διαφημιστές προϊόντων 

με άκρως σεξιστικές συμπεριφορές που μειώνουν την πραγματική της αξία. Για αυτούς τους 

λόγους γράφω βιβλία προβάλλοντας την πραγματική φύση της γυναίκας τη δύναμη και τις 

ψυχικές αντοχές της. Αν όλες οι γυναίκες αντιληφθούν την παντοδυναμία τους σε όλους τους 

τομείς τότε ίσως κερδίσουν τον σεβασμό και αυτά που τους αξίζουν.  

 

 

 

Η Μαργαρίτα, χωρίς να γίνεται εμμονική ή εκδικητή απέναντι σε όσους την πλήγωσαν 

-ειδικά η οικογένειά της-, όσο η ζωή της προχωρά και τα χρόνια φεύγουν, τόσο 
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περισσότερο μοιάζει να ξεμένει από αγάπη. Παρ' όλα ταύτα, το συναίσθημα δεν 

απουσιάζει από τα λόγια και τις πράξεις της. Πώς μπορέσατε να κρατήσετε μια ισορροπία 

ανάμεσα σε αυτά τα δύο, τόσο αντιφατικά στοιχεία; 

 

Πώς μπορεί ένα παιδί πληγωμένο να μην έχει αισθήματα; Ένα παιδί που αναζητά απεγνωσμένα 

τη λέξη σ’ αγαπώ; Εκείνη την αγκαλιά και το φιλί που δεν πήρε από τη μάνα όταν έφευγε από το 

σπίτι… Το συναίσθημα το κρατά φυλαγμένο τόσο βαθιά στην καρδιά της που φοβάται να το 

βγάλει προς τα έξω για να μην πληγωθεί ξανά. 

 

Ενώ ο συναισθηματικός κόσμος της Μαργαρίτας θα μπορούσε να διαλυθεί και να 

καταρρεύσει οριστικά, πάντα έρχεται κάποιος άνθρωπος που την βοηθά, έμμεσα ή άμεσα, 

να σταθεί στα πόδια της και να βρει τη δύναμη που χρειάζεται, είτε μιλάμε για φίλους είτε 

για εραστές. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία των άλλων στη ζωή μας, μα και πόσο 

σημαντική έχει υπάρξει στη δική σας τη ζωή; 

 

Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το χάρισμα να κάνουν τους άλλους να τους αγαπούν, 

ίσως στην περίπτωση της Μαργαρίτας να ήταν και θέλημα της μοίρας που αποφάσισε να της 

δώσει μια δεύτερη ευκαιρία και να ανεβάσει τη ζωή της πέρα από κάθε κανονικό και 

προκαθορισμένο. Στη δική μου ζωή είναι πολύ σημαντική η παρουσία άλλων ανθρώπων. Δεν 

νομίζω πως θα μπορούσα να ζήσω σ’ ένα κόσμο δίχως ανθρώπους γύρω μου να με αγαπούν. 

Και είμαι ευγνώμων που έχω ένα υπέροχο σύζυγο, δυο παιδιά και μια εγγονή που με 

υπεραγαπούν! Έχω φίλους και αναγνώστες που μου δείχνουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο. 

Άρα είμαι ένα ευλογημένο άτομο. 

 

Η πρωταγωνίστριά σας, αν και στα πρώτα χρόνια της ζωής της βίωσε τον πόνο και την 

τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, στην πορεία της διαδρομής της στον κόσμο αυτό, 

αγαπήθηκε πολύ, βαθιά κι αληθινά. Πιστεύετε πως η αγάπη μπορεί να σώσει κάποιον, 

ακόμα κι απ' τον ίδιο του τον εαυτό; 

 

«Η αγάπη μπορεί να κάνει θαύματα» τουλάχιστο αυτό άκουγα από παιδί. Η αγάπη μπορεί να 

γητέψει τις πληγές, να ημερέψει τα πάθη, να σβήσει το μίσος. 

 

Σε προηγούμενα βιβλία σας είχατε αντλήσει έμπνευση από πραγματικά γεγονότα. Στο 

“Ασυγχώρητο λάθος” συμβαίνει το ίδιο; 

 

Ναι, το ίδιο συμβαίνει πάντα στα βιβλία μου. Δεν μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο εντελώς 

φανταστικά και να έχεις αληθοφάνεια. Εμπνέεσαι από κάποιο γεγονός ή πρόσωπο, παίρνεις 

κάποια στοιχεία και στήνεις τη δική σου ιστορία. Στην περίπτωση της Μαργαρίτας άκουσα την 

ιστορία μιας γυναίκας που με ενέπνευσε. Πήρα εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 

της που την έκαναν ξεχωριστή και έφτιαξα τη δική μου ηρωίδα τη Μαργαρίτα η οποία πορεύθηκε 

μέσα σε μια δική της διαδρομή. 

 

Τι χρειάζεται πραγματικά ένας άνθρωπος για να ωριμάσει και να μπορέσει να πορευτεί 

στη ζωή του; 

 



Χρειάζεται να κάνει τις δικές του επιλογές, να μάθει από τα δικά του λάθη, να περάσει από 

συμπληγάδες να πονέσει, να πέσει και να σηκωθεί και να συνεχίσει τον δρόμο του. Τότε σίγουρα 

θα ωριμάσει και θα πορευτεί στη ζωή του. 

 

Πιθανολογώ πως υπάρχουν στιγμές που κι εσείς, όπως ο περισσότερος κόσμος, νιώθετε 

να χάνετε τη δύναμη, ή ακόμα και την πίστη σας. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, από πού 

αντλείτε δύναμη για να συνεχίσετε; 

 

Στον Θεό. Πιστεύω πως τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη δική του βοήθεια. Έτυχε πολλές φορές να 

βρεθώ μπρος σε ανυπέρβλητες καταστάσεις ανάμεσα σε θάνατο και ζωή, κινδύνους μέσα σε 

δάση, αντιμετώπισα αρρώστιες σε τόπους που δεν υπήρχαν γιατροί. Πάντα είχα πίστη και 

απόβαλλα τον φόβο γιατί ήξερα πως δεν θα με άφηνε να χαθώ. 

 

Ποια είναι τα όνειρά σας για το μέλλον; Σε τι ελπίζετε, σε τι πιστεύετε; 

 

Αυτό που ελπίζω και ονειρεύομαι είναι ο κόσμος να ξαναβρεί τις ισορροπίες του, να βασιλέψει μια 

μέρα η δικαιοσύνη και η ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους γιατί είμαστε όλοι πλάσματα του 

ίδιου Θεού. Να πάψουν οι θάλασσες να ξεβράζουν παιδιά και να γίνει ειρήνη στη γη. Αυτά 

σκεπτόμενη τις γενιές που θα έρθουν. 

 

Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη, 

Γιόλα Δαμιανού Παπαδοπούλου 

 


