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ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

Η κυρία Ιωάννου επιστρέφει με μία  τελείως 

διαφορετική δουλειά από αυτές που μας έχει 

συνηθίσει. Γραφή πιο μεστή από ποτέ!! Πλοκή μαγική 

και ατμοσφαιρική  με πολυδιάστατους χαρακτήρες 

!Τα σκήπτρα κρατάει η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο 

 καλό και το κακό .Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν 

ξέρεις ποιο θα επικρατήσει! Η ιστορία 

διαδραματίζεται στη Σύρο του 1841 και μας μεταφέρει 

με απόλυτη επιτυχία στη ζωή των ηρώων εκείνης της 

εποχής. Δολοπλοκίες, πάθη, λάθη,  μυστικά, τρελές 

ανατροπές  ξεδιπλώνονται σιγά σιγά μέχρι το τέλος 

της ιστορίας 40 χρόνια μετά. Είναι κατά βάση  ένα 

κοινωνικό μυθιστόρημα που δεν του λείπει όμως   σε 

καμιά  περίπτωση η αγωνία και το μυστήριο.. Άπειρα 

τα συναισθήματα που περνούν από μπροστά σου 

οργή κατάπληξη, λύπη ,χαρά, αγωνία όσο 

ολοκληρώνεις την ανάγνωσή του. Για την λύτρωση δεν 

θα μιλήσω αν θα έρθει ή όχι θα σας αφήσω να την 

ανακαλύψετε μόνοι σας.  Η Δήμητρα Ιωάννου σε μια 

από τις καλύτερες στιγμές της.  

 



 

ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ 

Σύρος 1841  

 

Δυο ξένοι εμφανίζονται από το πουθενά στην 

πανέμορφη αρχόντισσα του Αιγαίου και ταράζουν τις 

ζωές των ντόπιων. Ένας μεγάλος έρωτας θα σαρώσει 

την καρδιά του πρώτου, σηματοδοτώντας τις εξελίξεις. 

Ο δεύτερος, ένας διάβολος με αγγελική μορφή, θα 

προσπαθήσει να γητέψει τη μονάκριβη κόρη του 

Δομένικου Βονασέρα, στοχεύοντας στο όνομα και στα 

πλούτη της οικογένειας.  

 

«Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα», και οι 

επόμενες γενιές καλούνται να πληρώσουν τα φοβερά 

λάθη του παρελθόντος. Ο ουρανός σκοτεινιάζει και η 

σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Το καλό και το κακό 
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πολεμούν στις ψυχές των Βονασέρα, που αγωνίζονται 

να παραμείνουν στο φως ή καταποντίζονται νικημένες 

στην άβυσσο.  

 

Δαμιανός, Δομήνικος, Λορέντζος. Τρεις άντρες, τρεις 

γενιές, που αφανίζονται από τα παράφορα πάθη τους 

ή λυτρώνονται από το μεγαλείο της αγάπης και τη 

θέρμη του έρωτα.  

 

Και πάνω από όλους, ο ακοίμητος πατριάρχης, ο γερο-

Δομένικος Βονασέρας, που φυλάει καλά το φοβερό 

μυστικό της οικογένειας προστατεύοντας την 

αλήθεια.  

 

Ποια μυστικά περιφρουρούν εδώ και αιώνες οι 

φύλακες της οικογένειας; Ποιος θα κρατήσει στα χέρια 

του όλη τη δύναμη, κληρονομώντας τη γνώση; Θα 

επικρατήσει η σύνεση και η επιθυμία για το ανώτερο 

καλό ή όλα θα βουλιάξουν στην απληστία και στο 

σκοτάδι; 

Άποψη της Lena Papanikolao 
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