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Μυστικά και πάθη µε φόντο τη Θεσσαλονίκη 

Βιβλίο «Στη σκιά των αιώνων» 
Στην ιστορία της πολυπολιτισµικής 

Θεσσαλονίκης µέσα 
από την ιστορία µιας οικογένειας 

επικεντρώνεται το νέο 
µυθιστόρηµα της ∆ήµητρας 
Παπαναστασοπούλου µε 
τίτλο "Στη σκιά των αιώνων" 
(εκδόσεις ∆ιόπτρα). To δεύτερο 

βιβλίο της συγγραφέως 
φωτίζει επίσης άγνωστα περιστατικά 

από τη ζωή της 
πόλης. 

Της Κυριακής Τσολάκη 

To Μακεδόνικο, η απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης, η δολοφονία 

του Γεωργίου A', η µεγάλη 
πυρκαγιά του 1917, η 

υποδοχή των προσφύγων του 1922, ο 
πόλεµος του 1940, είναι µερικά µόνο 
από τα ιστορικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης 

που ο αναγνώστης του βιβλίου 
θα βρει µπολιασµένα µε πολλή µυθοπλασία 

στο νέο µυθιστόρηµα της ∆ήµητρας 
Παπαναστασοπούλου µε τίτλο 

"Στη σκιά των αιώνων". 
Η συγγραφέας, αν και γεννήθηκε και 

µεγάλωσε στη Λάρισα, ήθελε να γράψει 
ένα βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη, γιατί 
έχει ισχυρούς δεσµούς µε την πόλη, 
αφού έµεινε και εργάστηκε ο' αυτήν για 
είκοσι χρόνια. "Αγαπώ πάρα πολύ τη 
Θεσσαλονίκη. Είναι γοητευτική και παρουσιάζει 

τροµακτικό ιστορικό ενδιαφέρον. 
∆εν είχα καµία αµφιβολία για 

την πόλη που ήθελα να γράψω. To ζήτηµα 
ήταν σε ποια εποχή θα κατασταλάξω", 

λέει στη "ΜτΚ" η συγγραφέας. 
Τελικά επέλεξε να καταπιαστεί µε το 

έµπα του εικοστού αιώνα. "Τότε συνέβησαν 
στην πόλη πολύ σπουδαία πράγµατα 

και, παρόλο που αυτά δεν είναι 
πολύ µακριά µας, ήθελα να τα θυµίσω", 
συµπληρώνει η κ. Παπαναστασοπούλου. 

ΠΟΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Ήρωας της ιστορίας της είναι ο Ηλίας 
Αλεξόπουλος, που στα τέλη του 19ου 
αιώνα, τελειώνοντας την Ιατρική Σχολή 
Αθηνών, αναγκάζεται για διάφορους 
λόγους να αναζητήσει καταφύγιο στην 
τουρκοκρατούµενη Θεσσαλονίκη, µια 
πολύχρωµη τοιχογραφία εθνών και πολιτισµών. 

Εκεί µεγαλουργεί, 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 θεωρούν 
πατρίδα τους. 

Η συ νραφέας ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου. 

To Μακεδόνικο, n απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης, n δολοφονία 
του Γεωργίου A', n µεγάλη 
πυρκαγιά του 1917, n υποδοχή 
των προσφύγων του 1922, ο 
πόλεµος του 1940, είναι µερικά 
µόνο ano τα ιστορικά γεγονότα 
της Θεσσαλονίκης που ο 
αναγνώστης του βιβλίου 
θα βρει µπολιασµένα µε πολλή 
µυθοπλασία στο νέο 
µυθιστόρηµα της ∆ήµητρας 
Παπαναστασοπούλου µε τίτλο 
«Στη σκιά των αιώνων» 

To εξώφυλλο του βιβλίου 
«Στη σκιά των αιώνων» 

(εκδόσεις ∆ιόπτρα). 

Μια απόπειρα σύνδεσης της µυθοπλασίας 
µε τα ιστορικά γεγονότα της 

πόλης εκείνης της περιόδου δεν είναι 
εύκολη υπόθεση και απαιτεί πολλή ιστορική 

µελέτη. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι η συγγραφέας δούλευε επί έναν 
χρόνο "από το πρωί µέχρι το βράδυ", 
όπως λέει, προκειµένου να ολοκληρώσει 
το µυθιστόρηµά της. "Πάντοτε ανατρέχω 
σε ιστορικές πηγές. Μάλιστα, σε άλλη 
περίπτωση, έχω αναζητήσει στοιχεία 
από εφηµερίδες της εποχής. Με τη Θεσσαλονίκη 

όµως είχα την ευχέρεια µέσα 
από το έργο του Κώστα Τοµανά να δω 
καθηµερινότητα και να επιλέξω αυτά 

που χρειαζόµουν για τη µυθοπλασία 
µου". 

Η κεντρική ιστορία περιέχει µυστικά, 
µίση, πάθη, αµαρτία και αγωνία για συγχώρεση. 

Στα βαριά µυστικά του Ηλία 
έρχονται να προστεθούν αυτά του αινιγµατικού 

φίλου του, Πιερ Μαρλέµπ. 
Η µοίρα θα φέρει τελικά τον πρώτο αντιµέτωπο 

µε όσα προσπαθούσε µάταια 
να αποφύγει. Τελικά, το µυθιστόρηµα 
ολοκληρώνεται µε την εισβολή των Γερµανών 

στη Θεσσαλονίκη και τους ήρωες 
να προσπαθούν να βρουν κουράγιο για 
να αντιµετωπίσουν τη ζοφερή πραγµατικότητα 

και τις πληγές τους. 

ΓΝΩΣΤΑ Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΓΝΩΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Είναι το δεύτερο βιβλίο της συγγραφέως 
- το πρώτο µε τίτλο "Σαν στάχυα στον 
χρόνο" κυκλοφορεί επίσης από τις εκδόσεις 

∆ιόπτρα. Η ίδια καταγράφει τα 
γεγονότα χωρίς να παίρνει θέση, βάζοντας 

απλώς τους ήρωες να τα παρατηρούν 
και να εκφράζονται για αυτά. "Υπάρχουν 
όλες οι πλευρές, αλλά δεν είναι δυνατόν 
να µη γραφτεί η αλήθεια", λέει και ενδεικτικά 

αναφέρεται στο περιστατικό 
της µεγάλης πυρκαγιάς του 1917. "∆εν 
γίνεται να µη γραφτεί από πού ξεκίνησε 
η φωτιά, ούτε και να αποκρυφτεί το γεγονός 

ότι δεν υπήρχε νερό γιατί δεν το 
έδιναν οι σύµµαχοι. Η αλήθεια είναι ότι 
οι Γάλλοι δεν έκαναν απολύτως τίποτε 
για να σβηστεί η φωτιά και ότι αυτοί 
που βοήθησαν ήταν οι Αγγλοι, σώζοντας 

µάλιστα τον Λευκό Πύργο 
και χάνοντας στην ^ 

προσπάθεια αυτή και τη 
δική τους περιουσία". 

Τέτοια γνωστά και λιγότερο 
γνωστά ή άγνωστα 

περιστατικά περιλαµβάνει 
αρκετά ο τόµος, 

που µε αυτόν τον 
τρόπο γίνεται ελκυστικός 
και για τους αναγνώστες 
των αµιγώς ιστορικών 
µυθιστορηµάτων. "Συνήθως 

ξεκινώ τη µελέτη 
µου µε την ανάγνωση 
µιας γενικής ιστορίας του 
τόπου στον οποίο θα αναφερθώ. 

Στην πορεία σηµειώνω 
τις χρονικές περιόδους 
που µε ενδιαφέρουν 

κι αρχίζω να διαβάζω 
την ιστορία τους µε περισσότερες 

λεπτοµέρειες, 
δηλαδή ανατρέχω στη βιβλιογραφία 

της βιβλιογραφίας 
για να βρω τη λεπτοµέρεια. 

Για παράδειγµα, 
για να είναι πιο αληθινή η 
παρουσίαση της πυρκαγιάς, 

βρήκα ένα βιβλίο που 
είχε αρκετές λεπτοµέρειες 
για τη δίκη των δύο γυναικών 

από το σπίτι των οποίων ξεκίνησε 
η φωτιά", τονίζει η συγγραφέας. 

Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 

To βιβλίο "Στη σκιά των αιώνων" θα παρουσιαστεί 
στις 17/5 στις 7 µ.µ_ στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Φιλόπτωχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης 
(Αγ. Σοφίας 38) από τη δηµοσιογράφο Ναυσικά 
Γκράτσιου. Αποσπάσµατα θα διαβάσουν n ηθοποιός 

Λία ∆οµνηνού και n συγγραφέας. 

Στις 18/5 στο πλαίσιο της 10ης ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Βιβλίου θεσσαλονίκης n ∆ήµητρα Παπαναστασοπούλου 

θα βρεθεί στον χώρο των εκδόσεων ∆ιόπτρα 
(περίπτερο 15, σταντ 28) στις 6 µ.µ.-9.30 µ_µ., 

όπου θα υπογράψει αντίτυπα. 

Βιβλίο «Στη σκιά των αιώνων» 
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