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"Σαν στάχυα στο χρόνο" στο βιβλιοπωλείο "Παιδεία" 
Παρουσιάζεται την Παραοκευή 2 Μαρτίου το βιβλίο της ∆. Παπαναοταοοπούλου 

Οι εκδόσεις ∆ιόπτρα 
και τα βιβλιοπωλεία 
"Παιδεία", παρουσιάζουν 

την Παρασκευή 
2 Μαρτίου στις 8 µ.µ., στο 

χώρο του βιβλιοπωλείου (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 6), το νέο βιβλίο 

της Λαρισαίας συγγραφέως 
∆ήµητρας Παπαναοταοοπούλου 

"Σαν στάχυα στο 
χρόνο". 
To βιβλίο θα παρουσιάσει ο 
λογοτέχνης, Νίκος Νοµικός 

κι n συγγραφέας του θα 
συνοµιλήσει µε το κοινό. 
Κατά την παρουσίαση, θα διαβαστούν 

σχόλια, του βουλευτή 
Λάρισας και συγγραφέα 

Μάξιµου Χαρακόπουλου 
και του καθηγητή Αγγλικών 
Λάµπρου Γερογιώκα. 

Με φόντο πάνω από διακόσια 
χρόνια ιστορίας της Λάρισας, 

εκτυλίσσεται µια συγκλονιστική 
µυθιστορηµατική ιστονία 

του στην Λάρισα αφανίζοντας 
τον άµαχο πληθυσµό, 

καταφέρνουν να σωθούν και 
να φύγουν µακριά, παίρνοντας 

µαζί τους ως µοναδικά 
ενθύµια, ο µεν ένας το ρολόι 
του πατέρα του, ο δε άλλος 
δυο κοσµήµατα της µάνας. 
Η τραγική µοίρα χωρίζει για 
πάντα τα δίδυµα αδέλφια. 
Πολλά χρόνια αργότερα, µετά 

την απελευθέρωση, οι απόγονοι 
των δύο παιδιών, βρίσκονται 
στον θεσσαλικό κάµπο, 

προκειµένου να φτιάξουν 
τις ζωές τους, αγνοώντας 
n µια οικογένεια την ύπαρξη 

της άλλης! To δέντρο 
απλώνεται, νέα παιδιά γεννιούνται, 

µεγαλώνουν, βιώνουν 
την καθηµερινότητα δύσκολων 

και ταραγµένων χρόνων, 
παντρεύονται, στερούνται 

αγαπηµένα πρόσωπα, αγωνίζονται 
για την επιβίωσηπολιτικές, 

ιστορικές, τοπικές 
τους επηρεάζουν και µεγαλώνουν 

το βάρος στους ώµους 
τους. Τελικά, έρχεται 

µια νέα γενιά, απαλλαγµένη 
από τις αµαρτίες του παρελθόντος, 

για να ενώσει τα κοµµάτια 
της κληρονοµιάς που 

είχαν χωρίσει τα δυο αδέλφια 
και να ολοκληρώσουν έτσι 

έναν µεγάλο κύκλο, δυο 
αιώνων ζωής... 
Ανατροπές, φόνοι, ληστείες, 
αδικίες, δίπλα-δίπλα µε την αγάπη, 

τον έρωτα και την δύναµη. 
Ήρωες που εναλλάσσονται, 
αγωνίζονται να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες, σαν στάχυα 

στον χρόνο... Στάχυα ανθεκτικά 
στις καταιγίδες, που 

καρπίζουν κι ωριµάζουν ανάλογα 
µε τον καιρό και τον 

τόπο... Ζωές που έρχονται και 
φεύγουν, πρωταγωνιστές του 
χθες παραχωρούν την θέση 

Λάρισα, Αγιά, Τύρναβος, Βόλος 
αλλά και Σµύρνη, Αθήνα, 
Καβάλα, Μακρόνησος, 

Τουρκία, Νέα Υόρκη.... 
225 χρόνια ιστορίας, µε την 
µαγική πένα της ∆ήµητρας 
Παπαναοταοοπούλου, που 
κάνοντας ένα συγκλονιστικό 
ντεπούτο στην µυθιστορηµατική 

ιστοριογραφία, καταγράφει, 
είτε µέσα από τα παρένθετα 
ηµερολόγια που τηρούν 

οι ήρωές της(1770-1919), 
είτε µέσα από την λογοτεχνικά 

µεθυστική πλοκή του µυθιστορήµατος(1919-1995). 

Ήρωες που ζουν τα πάθη 
τους, ερωτικά, βουλιµικά, 
φιλοχρήµατα, πολιτικά. Και 
δίπλα τους, άνθρωποι της Εβραϊκής 

κοινότητας, που παρά 
τον αποδεκατισµό και τις 

απίστευτες κι απάνθρωπες 
διώξεις τους, παρέµειναν άνθρωποι 

και φιλάνθρωποιrun 
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µε βία γενεαλογικού δέντρου. 
Μια βαθύτατα ανθρώπινη ιστορία 

και µια εκπληκτική σε 
µέγεθος κι έκταση τοιχογραφία 

σχεδόν δυόµιση αιώνων 
ιστορίας, κυρίως του θεσσαλικού 

κάµπου. Μια µοναδική 
µυθιστορηµατική ιστοριογραφία, 

κορυφαίο κι επίπονο έργο 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

µας. Μα πάνω απ' όλα, 
µάθηµα ζωής κι αισιοδο¬ 

ξίας σε τούτους τους δύσκολους 
καιρούς που βιώνει n 

πατρίδα µας. 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
Η ∆ήµητρα Παπαναοταοοπούλου, 

γεννήθηκε και µεγάλωσε 
στην Λάρισα. Σπούδασε 

στην Ρόδο (ΑΣΤΕΡ) και στην 
θεσσαλονίκη (Ανωτάτη Βιοµηχανική) 

όπου έµεινε κι εργάστηκε 
για 20 χρόνια. Είναι παντρεµένη 

και ζει στην Αθήνα. 

"Σαν στάχυα στο χρόνο" στο βιβλιοπΠαρουσιάζεται 
την Παραοκευή 2 Μαρτίου το βιβλίο της ∆. Παπαναοταοοπούλου 

Οι εκδόσεις ∆ιόπτρα 
και τα βιβλιοπωλεία 
"Παιδεία", παρουσιάζουν 

την Παρασκευή 
2 Μαρτίου στις 8 µ.µ., στο 

χώρο του βιβλιοπωλείου (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 6), το νέο βιβλίο 

της Λαρισαίας συγγραφέως 
∆ήµητρας Παπαναοταοοπούλου 

"Σαν στάχυα στο 
χρόνο". 
To βιβλίο θα παρουσιάσει ο 
λογοτέχνης, Νίκος Νοµικός 

κι n συγγραφέας του θα 
συνοµιλήσει µε το κοινό. 
Κατά την παρουσίαση, θα διαβαστούν 

σχόλια, του βουλευτή 
Λάρισας και συγγραφέα 

Μάξιµου Χαρακόπουλου 
και του καθηγητή Αγγλικών 
Λάµπρου Γερογιώκα. 

Με φόντο πάνω από διακόσια 
χρόνια ιστορίας της Λάρισας, 

εκτυλίσσεται µια συγκλονιστική 
µυθιστορηµατική ιστοριογραφία, 

που ξεκινάει όταν, 
δυο αδέλφια, την φοβερή κι 
εφιαλτική εκείνη νύχτα της 
6ης Μαρτίου 1770 για την 
πόλη µας, που ο Οθωµανός 
κατακτητής ξεσπάει την µα¬ 

νία του στην Λάρισα αφανίζοντας 
τον άµαχο πληθυσµό, 

καταφέρνουν να σωθούν και 
να φύγουν µακριά, παίρνοντας 

µαζί τους ως µοναδικά 
ενθύµια, ο µεν ένας το ρολόι 
του πατέρα του, ο δε άλλος 
δυο κοσµήµατα της µάνας. 
Η τραγική µοίρα χωρίζει για 
πάντα τα δίδυµα αδέλφια. 
Πολλά χρόνια αργότερα, µετά 

την απελευθέρωση, οι απόγονοι 
των δύο παιδιών, βρίσκονται 
στον θεσσαλικό κάµπο, 

προκειµένου να φτιάξουν 
τις ζωές τους, αγνοώντας 
n µια οικογένεια την ύπαρξη 

της άλλης! To δέντρο 
απλώνεται, νέα παιδιά γεννιούνται, 

µεγαλώνουν, βιώνουν 
την καθηµερινότητα δύσκολων 

και ταραγµένων χρόνων, 
παντρεύονται, στερούνται 

αγαπηµένα πρόσωπα, αγωνίζονται 
για την επιβίωση, 

γερνούν και χάνονται... Μέσα 
από τα µάτια τους, στο διάβα 
του χρόνου, περνούν τα 

σηµαντικότερα γεγονότα της 
ιστορίας της σύγχρονης Ελλάδας. 

Οι µεγάλες υποθέσεις, 

πολιτικές, ιστορικές, τοπικές 
τους επηρεάζουν και µεγαλώνουν 

το βάρος στους ώµους 
τους. Τελικά, έρχεται 

µια νέα γενιά, απαλλαγµένη 
από τις αµαρτίες του παρελθόντος, 

για να ενώσει τα κοµµάτια 
της κληρονοµιάς που 

είχαν χωρίσει τα δυο αδέλφια 
και να ολοκληρώσουν έτσι 

έναν µεγάλο κύκλο, δυο 
αιώνων ζωής... 
Ανατροπές, φόνοι, ληστείες, 
αδικίες, δίπλα-δίπλα µε την αγάπη, 

τον έρωτα και την δύναµη. 
Ήρωες που εναλλάσσονται, 
αγωνίζονται να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες, σαν στάχυα 

στον χρόνο... Στάχυα ανθεκτικά 
στις καταιγίδες, που 

καρπίζουν κι ωριµάζουν ανάλογα 
µε τον καιρό και τον 

τόπο... Ζωές που έρχονται και 
φεύγουν, πρωταγωνιστές του 
χθες, παραχωρούν την θέση 
τους στους επόµενους του σήµερα. 

Και n ζωή, ένα ατέλειωτο 
µωσαϊκό µ' ανεξίτηλα ίχνη, 
καθώς n ιστορία καθηµερινά 
καταγράφει και διαγράφει 

τους δικούς της κύκλους.... 

Λάρισα, Αγιά, Τύρναβος, Βόλος 
αλλά και Σµύρνη, Αθήνα, 
Καβάλα, Μακρόνησος, 

Τουρκία, Νέα Υόρκη.... 
225 χρόνια ιστορίας, µε την 
µαγική πένα της ∆ήµητρας 
Παπαναοταοοπούλου, που 
κάνοντας ένα συγκλονιστικό 
ντεπούτο στην µυθιστορηµατική 

ιστοριογραφία, καταγράφει, 
είτε µέσα από τα παρένθετα 
ηµερολόγια που τηρούν 

οι ήρωές της(1770-1919), 
είτε µέσα από την λογοτεχνικά 

µεθυστική πλοκή του µυθιστορήµατος(1919-1995). 

Ήρωες που ζουν τα πάθη 
τους, ερωτικά, βουλιµικά, 
φιλοχρήµατα, πολιτικά. Και 
δίπλα τους, άνθρωποι της Εβραϊκής 

κοινότητας, που παρά 
τον αποδεκατισµό και τις 

απίστευτες κι απάνθρωπες 
διώξεις τους, παρέµειναν άνθρωποι 

και φιλάνθρωποι, 
συµπονετικοί κι αλτρουιοτές, 
φιλόξενοι κι εργατικοί. 
Ένα βιβλίο που µαγνητίζει από 

την πρώτη κιόλας σελίδα 
του. Ένα ηµερολόγιο επιβίωσης, 

ενός αποσπασµένου 
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