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1. Πότε συνειδητοποιήσατε τη δύναμη της «πένας» σας;  

Ξεκίνησα να γράφω από πολύ μικρή, καθώς είχα μια εξαιρετικά ζωηρή 

φαντασία και λάτρευα να αποτυπώνω τις ιστορίες μου στο χαρτί. 

Ενθουσιαζόμουν καθώς οι φίλοι μου αγαπούσαν πολύ να τις ακούν, και 

μάλιστα ύστερα ανεβάζαμε αυτοσχέδια θεατρικά, αναλαμβάνοντας τους 

ρόλους των ηρώων. Το γράψιμο ποτέ δεν έλειψε από τη ζωή μου, γιατί με 

βοηθούσε να αποφορτίζομαι και να χαλαρώνω. Όταν σε κάποια φάση η 

καθημερινότητά μου έγινε πολύ πιεστική, αποφάσισα να αποδράσω, έστω 

για λίγο, και να ξεκουραστώ, φτιάχνοντας μια δική μου πραγματικότητα. 

Έτσι με το άφθονο λαογραφικό υλικό που βρισκόταν στο αρχείο της 

οικογένειας μου για την Πρέβεζα ξεκίνησα να γράφω την Κασσάνδρα, το 

πρώτο μου βιβλίο που εκδόθηκε το 2013 από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

2. Τι μπορεί να λειτουργήσει ως σπίθα, ώστε να ξεκινήσετε το ταξίδι 

της συγγραφής κάθε φορά; 

Τα πάντα! Ένα συναίσθημα, μια εικόνα, μια ιστορία, μια διήγηση, μια 

ανάμνηση, ένα βλέμμα, μια χειρονομία, μια αντίδραση, ένα χαμόγελο, μια 

φράση, όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα γύρω από το οποίο 

θα αρχίσει να πλέκεται ο ιστός της επόμενης ιστορίας. 

3. Γράφετε κυρίως για γυναίκες ηρωίδες (Κασσάνδρα, Βαλεντίνα, 

Αννέτα κτλ.). Πόσο εύκολο είναι να σκιαγραφήσετε τη γυναικεία φύση 

από διαφορετική κάθε φορά οπτική; 

Ειλικρινά θαυμάζω τον άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου, γιατί είναι ένα 

σύνθετο πλάσμα με εξαιρετικά πολύπλοκο ψυχισμό. Εφόσον με ρωτάτε 

συγκεκριμένα για τις ηρωίδες μου, υπάρχουν άπειρες οπτικές για να δει και 
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να διερευνήσει κανείς το θαύμα “γυναίκα” και υπάρχουν άπειροι γυναικείοι 

χαρακτήρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες και συμπεριφορές. 

Για αυτό, άλλωστε, είναι και τόσο ενδιαφέρουσα η εις βάθος ενασχόληση 

μαζί τους και η ένταξή τους στην εκάστοτε ιστορία.  

Φορτίζεστε συναισθηματικά όταν γράφετε είτε αγαπώντας είτε 

μισώντας έναν χαρακτήρα ή είστε αποστασιοποιημένη και αυτό που 

τραβά 100% του συγγραφικού σας ταλέντου είναι η ιστορία και η 

πλοκή της; 

Συντροφεύω τους ήρωές μου καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας τους, 

παρακολουθώ τις επιλογές τους, ανησυχώ για τα λάθη τους και γενικότερα 

συμπάσχω μαζί τους ως το μεδούλι. Γνωρίζω καλά πως αν δε συνδεθώ 

πρώτα εγώ μαζί τους βαθιά, θα είναι δύσκολο κατόπιν και για τον 

αναγνώστη να κάνει το ίδιο και να εμβυθιστεί αβίαστα στη μαγεία της 

ιστορίας.  

4. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει κάτι το μεταφυσικό. Πόσο εύκολο ή 

δύσκολο είναι για έναν συγγραφέα να δημιουργεί μια ιστορία σε έναν 

«άπιαστο» κόσμο; 

Τα πάντα εξαρτώνται από την κοσμοθεωρία του κάθε ανθρώπου. 

Προσωπικά πιστεύω ότι πέρα από τον υλικό κόσμο στον οποίο ζούμε 

υπάρχει και ένας ολόκληρος κόσμος που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε 

μέσω των αισθήσεών μας αλλά μόνο μέσω της πίστης. Παρόλα αυτά επειδή 

δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να μοιράζονται τις ίδιες πεποιθήσεις, επιλέγω το 

μεταφυσικό στοιχείο στις ιστορίες μου να ακροβατεί ανάμεσα στη δική μας 

πραγματικότητα και σε αυτό τον άλλο κόσμο. Έτσι, εξαρτάται απόλυτα από 

τον ίδιο τον αναγνώστη αν θα επιλέξει μία εξήγηση λογική ή μεταφυσική.  

5. Σας ιντριγκάρει περισσότερο μια ιστορία για την οποία έχετε βρει 

από την αρχή το πού θα καταλήξει ή εκείνη που μεταλλάσσεται κατά 

τη συγγραφή; 



Επειδή περνώ πολύ χρόνο μέχρι να καθίσω μπροστά στο πληκτρολόγιο του 

υπολογιστή μου, η ιστορία μου έχει ήδη δομηθεί μέσα στο μυαλό μου μετά 

από πολύμηνη σκέψη και απασχόληση του νου. Έτσι, γνωρίζω ήδη καλά την 

πλοκή, τους βασικούς ενδιάμεσους σταθμούς και το τέλος της ιστορίας. 

6. Τι σημαίνει για εσάς ως Δήμητρα η συγγραφή; 

Η συγγραφή είναι η ψυχοθεραπεία μου, η καλύτερη αποφόρτιση και 

παράλληλα μια ευεργετική απόδραση από την καθημερινότητά μου. Με τη 

συγγραφή ξεκουράζομαι και ταξιδεύω σε άλλους κόσμους, για να επιστρέψω 

και πάλι κάποια στιγμή στη δική μου πραγματικότητα ανανεωμένη και πιο 

αισιόδοξη. 

7. Εσείς ως αναγνώστρια τι ζητάτε από ένα βιβλίο; 

Καλή ισορροπία μεταξύ λογικής και συναισθήματος, ούτως ώστε το κείμενο 

να μη γίνεται “ξερό” αλλά ούτε και υπερβολικά μελοδραματικό. 

Ενδιαφέρουσα πλοκή, έξυπνοι διάλογοι, αίσθηση του χιούμορ και 

οπωσδήποτε σωστή και αβίαστη χρήση της γλώσσας. Επίσης, μου αρέσουν 

τα βιβλία τα οποία αποτελούνται από πολλά γευστικά υλικά και δεν 

απουσιάζει το συναίσθημα, ο έρωτας, οι ανθρώπινες σχέσεις και διαδράσεις, 

το μυστήριο και ένα όμορφο ολοζώντανο σκηνικό του παρελθόντος και/ή 

του παρόντος. 

8. Μια κακή κριτική σας επηρεάζει περισσότερο όταν προέρχεται από 

κάποιον «του χώρου» ή από έναν αναγνώστη; 

Διαφωνώ μόνο με τις κακόβουλες κριτικές, από όποιον κι αν προέρχονται. 

Κατά τα άλλα, κατανοώ ότι είναι αδύνατον ένα βιβλίο να αρέσει σε όλους και 

δε με ενοχλούν καθόλου οι αντίθετες γνώμες που εκφέρονται με σοβαρότητα 

και σεβασμό. Ίσα ίσα που μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για τον 

δημιουργό να διορθώσει πτυχές του και να γίνει ακόμα καλύτερος.  

10.Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συμβουλέψετε έναν νέο συγγραφέα;  



Να αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και να καταθέτει την καρδιά του στους 

ήρωες και στην ιστορία του. Όταν έγραφα την Κασσάνδρα δεν είχα καμία 

σχέση με τον κόσμο των εκδόσεων κι ούτε σκεφτόμουν πως ίσως κάποια 

στιγμή θα μπορούσα να τη δω στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Απλά τη 

λάτρεψα κι εκείνη και τον κόσμο της, της έδωσα την ψυχή μου και κάπως 

έτσι ξεκίνησε η πορεία μου στο μονοπάτι της συγγραφής. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Ιωάννου για την πολύ ωραία συνέντευξη που 

παραχώρησε στη σελίδα Σάραξ Παπύρου, καθώς και τις Εκδόσεις Ψυχογιός για 

την άμεση ανταπόκριση και άψογη επικοινωνία μας πριν από αυτήν. 

 

Σύντομο βιογραφικό της συγγραφέως 

Η Δήμητρα Ιωάννου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και ασχολείται επαγγελματικά με τη Σωματική Ψυχοθεραπεία και τη 

Βιοανάδραση. Η μελέτη των ανθρώπινων σχέσεων, συμπεριφορών και 

διαδράσεων ανέκαθεν τη γοήτευε, ενώ το γράψιμο είναι το μεγάλο της πάθος. 

Η αγάπη της για την Ελλάδα είναι ριζωμένη βαθιά, γι’ αυτό και ερευνά επίμονα 

τη λαογραφία και τα μυστικά κάθε γωνιάς της. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ – ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ 

ΜΑΓΙΣΣΑΣ, ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΝΝΕΤΑΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, Η ΓΗΤΕΥΤΡΑ ΤΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΑΣ. Το τελευταίο της μυθιστόρημα που 

κυκλοφορεί από τον Νοέμβριο του 2018 είναι Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ.  

 


