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Η ΛΑΡΙΣΑΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ∆. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ TO ∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Η ΛΑΡΙΣΑΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ∆. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ TO ∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ 

« 
To δεύτερο βιβλίο της ∆ήµητρας 

Παπαναστασοπούλου 
µε τίτλο «Στη σκιά των 

αιώνων» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
«∆ιόπτρα» που πραγµατεύεται 

την ιστορία της πολυπολιτισµικής 
θεσσαλονίκης µέσα από την ιστορία 

µιας οικογένειας. Είναι το δεύτερο 
βιβλίο της ∆ήµητρας Παπαναστασοπούλου. 

To πρώτο της «Σαν στάχυα στον 
χρόνο» αγαπήθηκε από τους αναγνώστες 

για το πρωτότυπο θέµα του 
και είχε πραγµατικά µεγάλη επιτυχία 
για πρωτοεµφανιζόµενη συγγραφέα. 

Η κεντρική ιστορία εµπεριέχει 
όλα τα στοιχεία της συναρπαστικής 
ανάγνωσης: µυστικά, µίση, πάθη, 
αµαρτία και αγωνία για συγχώρεση. 
Η ενδελεχής ιστορική έρευνα της 
Παπαναστασοπούλου δηµιουργεί 
µια σαγηνευτική ατµόσφαιρα που 
προκαλεί δέος. Ο αναγνώστης αφή- 

Στη σκιά των αιώνων» 

νεται να παρασυρθεί σε µια αλλοτινή 
Θεσσαλονίκη, σταυροδρόµι πολιτισµών 

και παθών. Στο βιβλίο φωτίζονται 
πολλά άγνωστα περιστατικά 

από τη ζωή της πόλης, κάνοντάς το 
ελκυστικό και για τους αναγνώστες 
αµιγώς ιστορικών µυθιστορηµάτων. 

Η περίληψη του βιβλίου 
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 Αλεξόπουλος 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 φί¬ 

λου 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 δική του τη 

Θεσσαλονίκη και οι ήρωες πρέπει 
να βρουν κουράγιο να αντιµετωπίσουν 

όχι µόνο τη ζοφερή πραγµατικότητα, 
αλλά και τις πληγές της καρδιάς 

τους. 
Η συγγραφέας 
Η ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου 

γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Λάρισα. 
Σπούδασε στη Ρόδο (ΑΣΤΕΡ) και 

στη Θεσσαλονίκη (Ανωτάτη Βιοµηχανική) 
όπου έµεινε και εργάστηκε 

για 20 χρόνια. Είναι παντρεµένη και 
ζει στην Αθήνα. Από τις εκδόσεις 
«∆ιόπτρα» κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο 

της «Σαν στάχυα στο χρόνο». 
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