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∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΙΙΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Στη σκιά των αιώνων 
-.Αί 

L Ii] ΟΧΙ Q, 

των αιώνων 
Γράφει ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Ηλίας Αλεξόπουλος 
τελειώνει την Ιατρική Σχολή Αθηνών και κάνει 
µεγάλα όνειρα για το µέλλον. Όµως ένας απαγορευµένος 

έρωτας και ένα κοινωνικό σκάνδαλο 
τον αναγκάζουν να αναζητήσει καταφύγιο στην 
τουρκοκρατούµενη Θεσσαλονίκη, µια πόλη 
εξωτική και παράξενη, µια πολύχρωµη τοιχογραφία 

εθνών και πολιτισµών. Ο Ηλίας Α/£ξόπουλος 
µεγαλουργεί στη νέα του πόλη, γίνεται 

ισχυρός παράγοντας, αφιερώνει τη ζωή του 
σε φιλανθρωπίες και δηµιουργεί οικογένεια. 
Καθώς τα χρόνια κυλούν και τα σύνορα αλλάζουν, 

η ιστορία της Θεσσαλονίκης αφήνει 

σηµάδια στα άψυχα κτίρια και σε όσους τη 
λογίζουν για πατρίδα τους. Στα βαριά µυστικά 
του Ηλία, έρχονται να προστεθούν αυτά του 
αινιγµατικού φίλου του, Πιερ Μαλέρµπ. Η 
µοίρα δεν ξεχνά τα κρίµατα του παρελθόντος, 
στήνει εµπόδια και παγίδες, και φέρνει τελικά 
τον Ηλία αντιµέτωπο µε όσα προσπαθούσε 
µάταια να αποφύγει. Μετά από δεκαετίες 
πόνων και παθών, ένας ακόµα κατακτητής 
κάνει δικιά του τη Θεσσαλονίκη και οι ήρωες 
πρέπει να βρουν κουράγιο να αντιµετωπίσουν 
όχι µόνο τη ζοφερή πραγµατικότητα, αλλά και 
τις πληγές της καρδιάς τους 

Ούτε που καταλαβαίνεις πως τρέχει 
ο χρόνος, πως οι εξελίξεις σε καρφώνουν 

στη θέση σου, πως η πυκνή, 
και χειµαρρώδης, γραφή της 

∆ήµητρας Παπαναστασοπούλου ποτίζει τα 
σωθικά σου, πως οι χαρακτήρες του µυθιστορήµατος 

είναι αξιολάτρευτοι, ακόµα και µε 
τα µειονεκτήµατα τους, πως η µοίρα βάζει, 
προκλητικά, κάποτε, τη σφραγίδα της στις 
διαδροµές των ανθρώπων αδιαφορώντας ή, 
για να είµαι ακριβής, αποδεκατίζοντας τις επιθυµίες 

τους, πως αυτά που προσπαθούµε να 
αποφύγουµε έρχονται και µας βρίσκουν εκεί 
που δεν το περιµένουµε, πως τα χρόνια κρύ¬ 

βουν, στα σπλάχνα τους, µυστικά αιώνων και 
αιώνες µυστικών, πως η έννοια της πατρίδας 
δεν είναι µόνο γεωγραφική, είναι και συναισθηµατική, 

θα έλεγα, µε κάποια δόση υπερβολής, 
ότι είναι και ερωτική, πως η αγάπη 

δεν γνωρίζει και, κυρίως, δεν αναγνωρίζει 
σύνορα. 
Η ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου κρατά το 
ενδιαφέρον µας, από την πρώτη έως την τελευταία 

σελίδα, αµείωτο. Με σταθερό ρυθµό, 
παρά τα ψυχολογικά σκαµπανεβάσµατα· που 
µας προκαλεί, µε φινετσάτο στυλ, µε έντονα 
χρώµατα, µε περιγραφική δεινότητα που δεν 
της βρίσκεις ψεγάδι αφηγείται σηµαντικούς 

ιστορικούς σταθµούς της Ελλάδας που είτε 
ανέτρεψαν, τότε, τον ρουν της ιστορίας, είτε 
δηµιούργησαν νέα δεδοµένα που, συχνά, 
έπαιρναν καταιγιστικές διαστάσεις. To «Στη 
σκιά των αιώνων» είναι ένα µεστό, και πληθωρικό, 

βιβλίο 
που περιστρέφεται, κατά κύριο λόγο, γύρω 
από τον Ηλία Αλεξόπουλο και την ισχυρή, 
εποµένως και επιβλητική, προσωπικότητά του, 
καθώς αναµετριέται, αναπόφευκτα, µε το παρελθόν 

του. 

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ. Σελίδες: 
558. 

Τροµαγµένες φωνές, η απότοµη διακοπή της µουσικής από την ορχήστρα... 
Τον έβγαλαν από το όνειρο. 

Κάποιος είχε λιποθυµήσει. 
Άφησε στο λεπτό το ποτήρι 

του και έτρεξε λέγοντας δυνατά: 
«Αφήστε µε να περάσω, είµαι γιατρός». 

Ένας διάδροµος άνοιξε αυτόµατα 
στο διάβα του, για να βρεθεί 

µπροστά σε µια νεαρή κοπέλα, 
ξαπλωµένη στο πάτωµα µε τα µάτια 

κλειστά. Ζήτησε επιτακτικά 
ένα µαξιλάρι, νερό, λίγο άρωµα 
και να κάνουν περισσότερο χώρο. 
Όλα έγιναν όπως είπε. Έσκυψε 
και έβαλε το αυτί του στο στήθος 
της. Η καρδιά της χτυπούσε αδύναµα. 

Έπιασε το λεπτό της χέρι 
και πήρε το σφυγµό της. Κι αυτός 
αδύναµος. Στο µεταξύ του έφεραν 
το άρωµα και, βάζοντάς το πάνω 
στο µαντίλι του, το ακούµπησε 
κάτω από τη µύτη της νεαρής. 
Εκείνη, εισπνέοντας την έντονη 
µυρωδιά, άνοιξε τα µάτια της. 
«Αααα...» ακούστηκε σε όλη την 
αίθουσα Ο Βασίλης είχε πλησίασα 
και καθησύχαζε τους γονείς της 
κοπέλας, λέγοντας ότι ο νέος είναι 
φίλος του και πολύ καλός γιατρός. 
Εκείνοι εξακολουθούσαν να είναι 
ανήσυχοι, µέχρι που είδαν το κοριτσάκι 

τους να ανοίγει τα µάτια. 

Ο Ηλίας ανασήκωσε απαλά το 
. κεφάλι της και της έδωσε να πιει 

λίγο νερό. Μετά, µε σιγανή, απαλή 
φωνή, τη ρώτησε πώς αισθανόταν. 

«Λίγο ζαλισµένη...» είπε εκείνη 
άτονα. ^ 
Ο Ηλίας σήκωσε το κεφάλι του 

'"και είδε τον Βασίλη να στέκεται 
κοντά του. 
«Έλα να µε βοηθήσεις, να τη σηκώσουµε 

και να την πάµε σε ένα 
ήσυχο δωµάτιο». 
Ο Βασίλης έσκυψε και έπιασε την 
κοπέλα από τα πόδια, ενώ ο Ηλίας 
την κρατούσε από τους ώµους. 
Τους ακολούθησαν οι γονείς της, 
ενώ η κυρία Κοντολέοντος προπορεύθηκε, 

για να τους δείξει πού 
να την πάνε. Την ανέβασαν επάνω, 
σε ένα από τα πολλά δωµάτια του 
ορόφου. Οι δύο φίλοι την ακούµπησαν 

στο κρεβάτι και ο Ηλίας 
είπε στον Βασίλη να φέρει την 
ιατρική του τσάντα. Μέχρι να 
γίνει αυτό, ζήτησε από τις κυρίες 
να την ξεντύσουν, εκείνος, διακριτικά, 

βγήκε να περιµένει στο 
διάδροµο, ακολουθούµενος από 
τον πατέρα της νεαρής. 
«Κύριε, σε ευχαριστώ που βοή- 
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θησες το παιδί µου». 
«To καθήκον µου κάνω», απάντησε 

µε ένα αχνό χαµόγελο ο 
Ηλίας. 
«Ο Βασίλης µας είπε ότι είστε φίλοι 

και ότι διαπρέπετε στην ιατρική. 
Επιτρέψτε µου να συστηθώ. 

Λσύκας Κάρολος Βίντερχοφ, Συνταγµατάρχης». 

«Τιµή µου», είπε κάνοντας µια 
µικρή υπόκλιση ο Ηλίας. «Ηλίας 
Αλεξόπουλος»· 
Ο δούκας του έδωσε το χέρι σε 

µια δυνατή χειραψία. Την ίδια 
στιγµή ήρθε ο Βασίλης µε την 
τσάντα. Πίσω του, δύο καµαριέρες 
κρατούσαν καθαρές πετσέτες, ένα 
λαβοµάνο και µια πορσελάνινη 
κανάτα µε δροσερό νερό. Μπήκαν 
στο δωµάτιο και ο Ηλίας ακροάστηκε 

τη νεαρή, ξαναπήρε το 
σφυγµό της και τη ρώτησε αν αισθανόταν 

καλύτερα. 
«Ναι, πολύ καλύτερα, σας ευχαριστώ», 

απάντησε εκείνη µε καθαρή, 
κελαρυστή φωνή». 

«Τι φάγατε σήµερα, δεσποινίς;» 
«Τίποτε», είπε εκείνη κοκκινίζοντας. 

Ο Ηλίας, ευχαριστηµένος, της χαµογέλασε, 
έβγαλε τα ακουστικά 

και γύρισε προς τους γονείς της: 
«∆εν είναι τίποτε σπουδαίο. Ο 
κόσµος ήταν πολύς στην αίθουσα, 
η κόρη σας δεν είχε βάλει στο 
στοµάχι της τίποτε όλη τη µέρα, 
στη συνέχεια χόρεψε και η πίεσή 
της έπεσε τόσο, ώστε λιποθύµησε. 
Ο οργανισµός της είναι γερός και 
µε λίγο µόνο νερό αισθάνεται καλύτερα. 

Ωστόσο, εγώ θα συνιστούσα 
να πιει ένα ποτήρι χυµό 

πορτοκαλιού και να φάει λίγο 
µέλι» (σ.σ.30-32). 

∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΙΙΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

www.clipnews.gr


