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Βαζηά αλζξώπηλε ηζηνξία πνπ εμειίζζεηαη ζε κηα πεξαζκέλε όρη όκσο θαη μεραζκέλε Διιάδα, ηελ
νπνία εμαθνινπζνύκε λα κεηαθέξνπκε κέζα καο ζαλ βηώκαηα πνπ δηεγείξνπλ κλήκεο ή ζαλ
καξηπξίεο πνπ ηαμηδεύνπλ από ζηόκα ζε ζηόκα, πνιύηηκεο απνζθεπέο ηνπ ρξόλνπ.
Μηα όκνξθε θαη θαιιηεξγεκέλε θνπέια αλαζαίλεη ζηνπο ξπζκνύο ηεο άγνλεο Νηζύξνπ ππό ηελ
πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο ηεο, ιαβσκέλεο από ηελ απνπζία ηνπ παηέξα ζηελ Ακεξηθή ησλ
νλείξσλ. Δξσηεύεηαη θαη απνγνεηεύεηαη καζαίλνληαο επώδπλα πσο ηα όλεηξα παξακέλνπλ σο
ηέηνηα παξά ηελ ζέιεζε θαη ηηο επηζπκίεο πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ θαη πέξα από ηελ ελειηθίσζε ηεο.
Αλαπόθεπθηα ίζσο γηαηί ε ίδηα κε βαζηά ζπλείδεζε ηνπ κνηξαίνπ ξόινπ ηεο απνθαζίδεη λα ππεξβεί
ην εγώ ηεο, όρη όκσο θαη ηηο επζύλεο απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ αγαπά, ζπζηάδνληαο έηζη ηνλ
εαπηό ηεο δεζκεπκέλε από ην θαζήθνλ όπσο απηό ελλνείηαη ζηα ήζε θαη ηνπο ηξόπνπο ηεο
κεζνπνιεκηθήο θαη ύζηεξεο Διιάδαο. Σν ηέινο ζα βξεη ηνλ απνινγηζκό ηεο δσήο ηεο κε ζεηηθό
πξόζεκν ράξε ζην ζεκαληηθόηεξν επίηεπγκα ηεο κε ηελ κνξθή ηνπ άμηνπ γηνπ ηεο, αιιά θαη κε
αλάκεηθηε γεύζε ζηα ζηηγκαηηζκέλα από ηελ πξνδνζία ρείιε ηεο πνπ πξνθάιεζαλ ζαλ
αλέκπλεπζην επαθόινπζν ηνλ ζπκβηβαζκό.
Εσληαλνί ραξαθηήξεο νιόθξεζθνη παξά ηελ ξεηξό ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ, κε ππνβιεηηθή
εζσηεξηθόηεηα όζν όκσο θαη ελέξγεηα πνπ κνηξάδεηαη έληερλα ζηηο γξακκέο ησλ θεηκέλσλ κε κηα
θακηλεπκέλε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε πνπ απέρεη έληερλα από ηελ ππεξβνιή ηνπ κειό.
Ρπζκόο πνπ ξέεη κε γιώζζα αζπγθξάηεηε όζν θαη ηηζαζεπκέλε πνπ απνζαθελίδεη θαη πεξηγξάθεη
κε θξπζηάιιηλε ελάξγεηα ην θνηλσληθό πιαίζην θαη ηα ήζε κηαο επνρήο θαζόινπ καθξηλήο εληέιεη.
Οη βαζηθέο εξσίδεο, κάλα θαη θόξε, θαζόινπ επηθαλεηαθέο, ζησηθέο ελίνηε, αληηκάρνληαη κέζα ζην
πνιύπινθν ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ άιινηε σο ληθήηξηεο ελόο αγώλα πνπ δελ ηνλ επέιεμαλ θαη
άιινηε σο εηηεκέλεο ηεο επόκελεο κέξαο, παξόια απηά ρσξίο λα κεηαληώλνπλ γηα ηηο επηινγέο,
δηθέο ηνπο ή ππό ην βάξνο ησλ ζπλζεθώλ. Δμέρνπζα κνξθή ε κεηέξα, πνπ αλαγθάδεηαη δησγκέλε
νπζηαζηηθά από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε λα δήζεη ζε έλαλ άγνλν ηόπν θαη λα κεηαηξαπεί από
θηλεηζάηε θνζκνπνιίηηζζα ζε ζθιεξαγσγεκέλε ρσξηθή πνπ πξνζπαζεί λα επηβηώζεη κε ηελ
νηθνγέλεηα ηεο επηδεηθλύνληαο αλεπάληερε αλζεθηηθόηεηα απέλαληη ζηελ απξόζκελε εμέιημε ηεο
δσήο ηεο.
Ζ ηζηνξία είλαη αιεζηλή, όπσο παξαδέρεηαη θαη επηζεκαίλεη ε ζπγγξαθέαο. Ίζσο γη απηό,
νινδώληαλε ε πεξηγξαθή, καθξηά από ππεξβνιέο θαη αθθηζκνύο πξνζθέξεηαη ξένπζα κε κεζηή
ιηηόηεηα πνπ επηζεκαίλεη θαη ππνγξακκίδεη ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο καθξηά από λνζηαιγηθνύο
εμσξατζκνύο θαη ζηξνγγπιέκαηα. Σαπηόρξνλα, δίρσο θξηηηθή δηάζεζε , πξνθαιεί ηελ ζπκκεηνρή
ηνπ αλαγλώζηε εθζέηνληαο ην δηθό ηεο ζρόιην θαη ηελ νπηηθή κε ηελ νπνία παξαηεξεί ηα γεγνλόηα
θαη ην πιαίζην ζην νπνίν πθίζηαληαη. Δπηηξέπεη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηεο λα θαλεξσζνύλ, ζαλ λα
ηαπηίδεηαη κε ηνπο ήξσεο ηεο, κε παξνύζα ηελ εζηθή σο βαζύηεξε θηινζνθία θαη όρη ζαλ
επηθαλεηαθή θιπαξία.
Πέξα από ην θαηεμνρήλ θνκκάηη ηνπ κύζνπ, γηλόκαζηε κάξηπξεο θαη κηαο εηιηθξηλνύο όζν θαη
εκπεξηζηαησκέλεο παξνπζίαζεο ηόζν ηνπ ηόπνπ όπνπ εμειίζζεηαη ε ηζηνξία, όζν θαη ηεο επνρήο.
πλήζεηεο, εθθξάζεηο θαη εζηθή παξνπζηάδνληαη απηνύζηα, ρσξίο λα ππνλνκεύνπλ ηελ πινθή.
Αληηζέησο, ζπλππάξρνπλ θαη εμεγνύλ θαηά θάπνην ηξόπν ρσξίο λα εμαξηνύλ ηελ εμέιημε ηνπ. Ζ
πινθή, δίρσο ηνλ απηνζθνπό ηεο έθπιεμεο θαη ηνπ εληππσζηαζκνύ δεζκεύεη όζν ρξεηάδεηαη ηελ
πξνζνρή, θπξίσο όκσο αθήλεη ρώξν ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηήξσλ ράξε ζηελ ηθαλόηεηα ηεο
ζπγγξαθέσο λα δηεηζδύεη ζηνλ ςπρηζκό ησλ εξώσλ. Γελ πξόθεηηαη απιά θαη κόλν γηα έλα

κπζηζηόξεκα κε αξρή κέζε θαη ηέινο, αιιά ζαθώο γηα θάηη πεξηζζόηεξν απαηηεηηθό, πεγαίν,
θαινδνπιεκέλν θαη μεθάζαξν όζνλ αθνξά ηηο πξνζέζεηο ηνπ.

