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Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, γεννημέ-
νος στην Αθήνα το 1954, ανήκει 
εκ των πραγμάτων ηλικιακά σε ό,τι 

έχει οριστεί στον τόπο μας ως «γενιά του 
Πολυτεχνείου». Εμφανίζεται πολύ νωρίς στο 
χώρο της λογοτεχνίας, διαμορφώνοντας ένα 
ιδιαίτερο και διάφορο των συνομηλίκων του 
συγγραφικό ύφος και θεματική, που ανιχνεύ-
ονται ήδη στο πρώτο του μυθιστόρημα (Ο 
ψίθυρος της Περσεφόνης, Αθήνα, Άγρα 1985). 
Παράλληλα, εργάζεται ως δημοσιογράφος 
(πρώτος διευθυντής σύνταξης του πολιτιστι-
κού περιοδικού «Το Τέταρτο» που εξέδιδε ο 
Μάνος Χατζιδάκις). 

Σταδιακά αναδεικνύεται σ’ έναν από τους 
πιστότερους εργάτες του εκδοτικού χώρου με 
συνεχή παρουσία σ’ αυτόν από το 1996. Το 
γερό σκαρί που τον ταξιδεύει στην αγριεμένη 
θάλασσα των ελληνικών Γραμμάτων είναι ιδιαί
τερα στέρεο: χτίστηκε προσεχτικά πάνω σε μα
κροχρόνιες σπουδές στο Παρίσι, που πραγμα
τοποιήθηκαν κοντά στα μεγαλύτερα ονόματα μελετητών 
της κλασικής αρχαιότητας, ενώ δοκιμάστηκε αντιστεκό
μενο στις σειρήνες του μεταμοντέρνου, που μας καλούν 
να στρέψουμε τα νώτα στα θεμέλια της ευρωπαϊκής σκέ
ψης, δηλαδή στον ελληνικό και ρωμαϊκό Λόγο. 

Το προφίλ που διαμόρφωσε σταδιακά όλα αυτά τα 
χρόνια ο Τάκης Θεοδωρόπουλος θα μπορούσε να υπο
στηρίξει κανείς πως αντιστοιχεί περισσότερο σ’ αυτό των 
ευρωπαίων διανοουμένωνσυγγραφέων, που συχνότα
τα επιλέγουν μία ενεργή επαγγελματική παρουσία και 
προσωπική εμπλοκή σ’ όλο το φάσμα του χώρου των 
«Γραμμάτων», παρά σ’ αυτό των Ελλήνων μυθιστοριο
γράφων της γενιάς του, που επιμένουν να επισκέπτονται 
τη δημοσιότητα με την ευκαιρία της έκδοσης του τελευ
ταίου τους έργου. Σε εβδομαδιαία βάση και με αφορμή 
την κριτική παρουσίαση βιβλίων «εκθέτει», από τις σελί
δες του πολύτιμου Βιβλιοδρόμιου των Νέων, την ιδιαί
τερη ματιά του στα σύγχρονα σισύφια προβλήματα της 
ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας και διανόησης, δι
αμέσου ενός δημοσιογραφικού λόγου που αναδεικνύει 
ιδιαίτερα το ζήτημα της σύγχρονης ταυτότητας του σκε
πτόμενου πολίτη. 

Τα ζητήματα ταυτότητας, καθώς και το υπαρξιακό κε
νό, ως «παράγωγο ενός ακραίου αμοραλισμού και ενός 
άκρατου ναρκισσισμού» (Κατερίνα Σχινά), είναι παρό
ντα επίσης και στα μυθιστορήματά του (Νύχτες στην 
Αρκαδία, το Αδιανόητο τοπίο, η Πτώση του Νάρκισσου), 
που μεταφράζονται σε μια σειρά γλώσσες (γαλλικά, ιτα
λικά, σερβικά, τουρκικά, βουλγάρικα). Ανάμεσά τους 
διακριτή θέση κατέχει το μυθιστόρημά του «Η δύναμη 
του σκοτεινού θεού», που βραβεύτηκε από το Ίδρυμα 
Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών (1999). Οι ίδιες θεματι

κές, αλλά και η σχέση των θεμελίων του πυρή
να του ευρωπαϊκού πολιτισμού με το μέλλον 
της ευρωπαϊκής προοπτικής και την πολυπο
λιτισμικότητα είναι παρόντα και στο δοκιμιακό 
του έργο (Α. Μαρλώ: Οι μεταμορφώσεις της 
κρυφής Ελλάδας, Με την ανάσα της Αθήνας 
και της Ρώμης). Το 2004 η Γαλλική Ακαδημία 
του απονέμει ένα από τα μεγάλα της βραβεία, 
το «Αργυρό Μετάλλιο για την ακτινοβολία της 
γαλλικής γλώσσας και της λογοτεχνίας» για το 
σύνολο του έργου του που έχει μεταφραστεί 
στα γαλλικά.

Τέλος, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος φαίνεται να 
επιχειρεί τον τελευταίο καιρό τη σύντηξη των 
πνευματικών του ενδιαφερόντων με τη γραφή 
δύο ιστορικών (;) μυθιστορημάτων. Πρόκειται 
για «Το μυθιστόρημα του Ξενοφώντα» και «Το 
αριστερό χέρι της Αφροδίτης». Στο πρώτο κυ
ριαρχεί η προβληματική της αναζήτησης των 
απαρχών του Εγώ του σύγχρονου ανθρώπου. 

Η αφήγηση της ιστορίας μας μεταφέρει στην εποχή που 
ο ελληνικός κόσμος πνέει τα λοίσθια και οι Αθηναίοι ανα
ρωτιούνται για την αξία της Δημοκρατίας, κάπου στους 
μακρινούς δρόμους της Μικρασίας, όπου ο Ξενοφών, 
το καμάρι της Αθήνας ως ηττημένος πλέον μισθοφόρος, 
αρθρώνει το μοναχικό του λόγο, επιχειρώντας να οδηγή
σει τους συμπολεμιστές του πίσω στην πατρίδα ή σε μια 
ουτοπία την οποία και συνθέτει βασανιστικά με τις ψη
φίδες της μνήμης του Λόγου των μεγάλων φιλοσόφων 
δασκάλων της Αθηναϊκής Αγοράς. Στο δεύτερο παρακο
λουθούμε την τύχη της Αφροδίτης της Μήλου, μετά την 
ανακάλυψή της τον Απρίλιο του 1820 από τον Έλληνα 
Γιώργο Κεντρώτα και στη συνέχεια την απαγωγή της 
από τους Γάλλους μνηστήρες, καθώς και τη μεταφορά 
της στο Λούβρο. Οι περιπλανήσεις, πραγματικές και φα
νταστικές, της ντίβας της σύγχρονης Αισθητικής, που κα
θορίζει ακόμα και σήμερα τους κανόνες της σύγχρονης 
Τέχνης και συνεχίζει για δύο αιώνες μετά την αναγέννη
σή της να σαρώνει τις προτιμήσεις του κοινού, συνεπαίρ
νουν τον αναγνώστη, που αποκαλύπτει ότι η απάντηση 
στο μυστικό της κυριαρχίας της βρίσκεται στην ίδια τη 
μορφή. Μορφή που συμπυκνώνει το πνεύμα της ελλη
νικής αρχαιότητας και κυριαρχίας στις αναζητήσεις των 
ευρωπαίων διανοουμένων λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας 
για την Αναγέννηση της νέας Ελλάδας στην Ευρώπη της 
Ιεράς Συμμαχίας. 

Η κατάθεση ενός τόσο πλούσιου και πολυσχιδούς έρ
γου δεν καθιστά απλά τον Τάκη Θεοδωρόπουλο έναν από 
τους κορυφαίους Έλληνες ανθρώπους των Γραμμάτων, 
αλλά αποτελεί υπόσχεση και παρακαταθήκη για κείμενα 
που και στο μέλλον θα μας χαρίσουν στιγμές πνευματι
κής και αναγνωστικής απόλαυσης και χαράς.

Τάκης  Θεοδωρόπουλος
Ο σύγχρονος Οδυσσέας των ελληνικών γραμμάτων

ΝiΚΟΣ ΣΑΛΤΕΡhΣ

 




