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Με αφορµή ένα βιβλίο... B 
Επιµελείται και παρουσιάζει ο Κ.Γ.Π. 

ΝΤΟΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

«ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ» 
Από τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

ΑΞΙΖΕΙ να διαβάσετε κι εσείς το νέο µυθιστόρηµα 
της Ντόρας Γιαννακοπούλου, µιας από 

τις πιο δηµοφιλείς συγγραφείς στην Ελλάδα, 
το οποίο µόλις κυκλοφόρησε µε τίτλο «Στον 
γκρεµό» από τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα, που µας 
προσφέρουν πάντα βιβλία - µπεστ σέλερ. 

Στο συναρπαστικό αυτό βιβλίο, που συνδυάζει 
την γεµάτη εξάρσεις και προβληµατισµούς ερωτική 

περιπέτεια µε το έντονο αστυνοµικό 
στοιχείο, ένα βαρύ µυστικό δένει δύο οικογένειες 

µε αόρατα νήµατα, ενώ τα αναπάντεχα και 
πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα διαδέχονται το ένα 

το άλλο. 
Ένα άγγιγµα και ένα βλέµµα ήταν αρκετά να ερωτευτούν 

παράφορα ο Παύλος και η Ελένη, 
αλλά ένα τραγικό γεγονός που ακολουθεί θα 
βυθίσει στο πένθος τους αγαπηµένους τους δηµιουργώντας 

πολλά ερωτηµατικά. 
∆έκα πέντε χρόνια αργότερα, στον καιρό της 
φτώχειας και των µνηµονίων, ο κόσµος του θεάτρου 

προσπαθεί να επιβιώσει περιοδεύοντας 
στην επαρχία και ο θίασος της Στέλλας θα αναστατωθεί 

στα Τρίκαλα από την εξαφάνιση ενός 
νέου ηθοποιού, του Βασίλη Πετρόπουλου. Κι ενώ 

η Βίκη, το κορίτσι του, βρίσκεται σε απόγνω¬ 

ση, δύο ντετέκτιβ, ο Στρατής και ο Βλάσης αναλαµβάνουν 
να βρουν πού βρίσκεται ο Βασίλης 

και γιατί έφυγε ξαφνικά µέσα στη νύχτα. Καθώς 
σι έρευνες προχωρούν διαπιστώνουν ότι η εξαφάνιση 

του σχετίζεται µε µια παλιά αλλά ανεξιχνίαστη 
υπόθεση. Ποια είναι όµως αυτή η σχέση 

και ποια δολοφονικά µυστικά κρύβονται πίσω 
on' όλα αυτά; Και θα αντέξουν η Βίκη και ο 

Βασίλης τη φοβερή αποκάλυψη για τα όσα έχουν 
συµβεί στο παρελθόν και στις εκπλήξεις 

που τους επιφυλάσσει το µέλλον; 
ΗΝΤΟΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ γεννήθηκε 

και µεγάλωσε στην Μυτιλήνη. Με το τέλος 
των θεατρικών σπουδών της στην Αθήνα θα παίξει 

και θα τραγουδήσει στο έργο «Ένας Όµηρος» 
του Μπρένταµ Μπίαµ, που ανέβασε ο Λεωνίδας 
Τρεβιζάς στο «Κυκλικό Θέατρο» µε τραγούδια 

που είχε γράψει ο Θεοδωράκης για το 
έργο. Ένα από αυτά, το εµβληµατικό «Γελαστι- 

κό Παιδί», το τραγούδησε τότε σε χιλιάδες συναυλίες 
αλλά και σε δίσκους. Έτσι αρχίζει µια 

παράλληλη καριέρα στο θέατρο, στον κινηµατογράφο 
και στις πρώτες µπουάτ της Πλάκας. 

Στην διάρκεια της χούντας φεύγει στο εξωτερικό 
και µε µια µικρή οµάδα πραγµατοποιεί τουρνέ 
στην δυτική και ανατολική Ευρώπη, ενώ µετά 

την µεταπολίτευση σταµατά αµέσως το θέατρο 
και το τραγούδι και αρχίζει να γράφει. «Η πρόβα 

νυφικού» (1993) είναι το πρώτο µυθιστόρηµά 
της. Αυτό και «Ο µεγάλος θυµός», το δεύτερο 
µυθιστόρηµά της (1996), έγιναν επιτυχέστατες 
τηλεοπτικές σειρές. Ακολούθησαν τα µυθιοτορήµατά 

της: «Με τα µάτια του έρωτα» (1999), 
«Οι τρεις χήρες» (2001), που έγινε επίσης τηλεοπτική 

σειρά, «Αµαρτωλέ µου άγγελε» (2002), 
«Έρως µετ* εµποδίων» (2004), «To µενταγιόν» 
(2007), «Ένοχα µυστικά» (2009) και «Πεθαίνω 
για σένα» (2011). 
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