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τι είδε η γυναίκα του Λωτ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Εκδόσεις Καστανιώτη

Ένας πρώην απατεώνας που 
παίζει το ρόλο του δικαστή 
της αποικίας, ένας πρώην 

εγκληματίας το ρόλο του ιερέα, μια 
πρώην πόρνη το ρόλο της γυναίκας 
του κυβερνήτη. 

Όλα αυτά σε μια αποικία εξόρυξης 
ενός παραισθησιογόνου μωβ αλατιού 
που αναβλύζει κάπου στην Ερυθρά 
Θάλασσα, στο σημείο των αρχαίων 
Σοδόμων, μετά από τη δημιουργία ε-
νός ρήγματος στην περιοχή που βύθι-
σε όλη τη Νότια Ευρώπη και έκανε το 
Παρίσι παραθαλάσσια πόλη. 

O κυβερνήτης της αποικίας μυστή-
ριο βρίσκεται πεθαμένος ένα πρωί και 
οι αυλικοί του, με πρώτη και καλύτερη 
τη σύζυγο, προσπαθούν να κρατήσουν 
μυστικό το αναπάντεχο προκειμένου 
να μη χάσουν τα προνόμια. 

Αυτά είναι μερικά από τα συστατικά 
του τελευταίου μυθιστορήματος της 
Ιωάννας Μπουραζοπούλου, «Τι είδε 
η γυναίκα του Λωτ», που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι 
ένα μυθιστόρημα σταθμός για την αυ-
τιστική νεοελληνική πεζογραφία που 
αναλώνεται κατά κύριο λόγο, είτε σε 
ψυχαναλυτικού τύπου αναμνησιολο-
γίες, γεροντοκορίστικες φαλοσκοπή-
σεις και μονότονους εσωτερικούς μο-
νολόγους. 

Σπάνια συναντάς στη νεοελληνική 
πεζογραφία τους προβληματισμούς 
και τα αδιέξοδα του ανθρώπου στην 
εποχή του παγκόσμιου χωριού. Οι 
συνηθισμένοι προβληματισμοί είναι 
συνήθως: η αναψηλάφηση των δει-
νών του εμφυλίου, η περιγραφή των 
συναισθημάτων που δημιούργησε 
αργότερα η εσωτερική μετανάστευ-
ση και γενικώς οι μπαρόκ αναπολή-
σεις της ήρεμης ζωής του βουνού και 
του λόγγου που φαντάζει σαν χαμέ-
νος παράδεισος. 

Η γυναίκα του Λωτ λοιπόν μοιά-
ζει με ένα τσεκούρι καρφωμένο στον 
παγωμένο ωκεανό της νεοελληνικής 
πεζογραφίας. Μοιάζει με επιστημο-
νική φαντασία, αλλά είναι ένα πολύ-

πλευρο μυθιστόρημα με θαυμάσιες 
αλληγορικές και σκηνές που κόβουν 
την ανάσα. Αλληγορίες σε σχέση με 
τις σχέσεις των ανθρώπων με την ε-
ξουσία, σε σχέση με τους θεούς τους 
και τους δαίμονες του ουρανού και 
της ψυχής. 

Το μυθιστόρημα της Μπου ρα ζο-
πούλου προβάλει σε κάποια ε κδοχή 
του μέλλοντος τις συνέπειες των ση-
μερινών χαρακτηριστικών των αν-
θρώπων. Συμπεριφορές που αναφύ-
ονται κάτω από τη σκιά του φόβου 
που γεννά η εξουσία μιας μυστηρι-
ώδους, σε ό,τι αφορά τη δομή, εται-
ρείας που μοιάζει με εξέλιξη των ση-
μερινών πανίσχυρων πολυεθνικών. Η 
ισχύς που έχουν αποκτήσει οι σημερι-
νές πολυεθνικές είναι τόσο μεγάλη που 
απειλεί τον πολιτισμό με την ανάδυση 
μιας μοντέρνας φεουδαρχίας. 

Στη νεοελληνική πεζογραφία η ει-
κόνα της πολυεθνικής παραμένει συ-
νήθως καδραρισμένη με τις προπολε-
μικές ρετσέτες της αριστεράς.

Αν είχε γραφτεί στα αγγλικά και κυ-
κλοφορούσε μεταφρασμένο ίσως τύ-
χαινε καλύτερης υποδοχής από μια 
αγορά αναγνωστών που χρειάζεται 
ακόμη προσπάθεια να αυτοπροσδι-
οριστεί λογοτεχνικά με βάση τις ανά-
γκες και τις παραστάσεις του σήμε-
ρα. Μια αγορά αναγνωστών που εκ-
προσωπεί μια κοινωνία φοβική. Την 
κοινωνία που ενώ αρέσκεται να πα-
ριστάνει την οικονομική και πολιτι-
κή υπερδύναμη των Βαλκανίων, μό-
λις μετά βίας καταφέρνει να μη γίνει 
μέρος του όλου προβλήματος. Αυτό 
συμβαίνει ακριβώς γιατί σαν κοινω-
νία δεν έχει καταλάβει τι είναι και που 
πάει ο κόσμος. Με λίγα λόγια πως λει-
τουργεί η διεθνής κοινότητα. Το απο-
τέλεσμα είναι αυτή η κοινωνία να πο-
λιτεύεται στο εσωτερικό και το εξωτε-
ρικό με βάση τις φαντασιώσεις της να 
σπάει τα μούτρα. 

Η γυναίκα του Λωτ αφήνει την υ-
πόσχεση ότι υπάρχουν σπέρματα στη 
νέα γενιά, που προσπαθούν να γίνουν 
μέλη της διεθνούς κοινωνίας και των 

αξιών που τη διέπουν. Νησίδες με πο-
λιτισμικές παραστάσεις που προσπα-
θούν να απεγκλωβιστούν από τον νε-
οελληνικό αχταρμά, κοινωνικό και λο-
γοτεχνικό. 

Η Ε. Κοτζιά έγραψε για το μυθι-
στόρημα στην Καθημερινή στις 17/2: 
«Ποια είναι τα άγνωστα συστατικά, 
η απροσδιόριστη τεχνική που μετα-
τρέπουν ένα άξιο καλλιτεχνικό έργο 
σε επιτυχία, εξακολουθεί να αποτελεί 
μέγα μυστήριο. Διότι έχοντας κυκλο-
φορήσει πέρυσι το μυθιστόρημα της 
Ιωάννας Μπουραζοπούλου, παρέμει-
νε στην αφάνεια παρά το γεγονός ότι 
δεν υστερεί σε τίποτα, ούτε σε ευρη-
ματικότητα, ούτε σε υποβλητικότητα 
από παλαιότερες πολυσυζητημένες 
λογοτεχνικές επιτυχίες, όπως το «Και 
με το φως του λύκου επανέρχονται» 
της Ζυράννας Ζατέλη ή «Οι τέσσερις 
τοίχοι» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη 
(μόνο ορισμένοι από τους φανατικούς 
του Διαδικτύου έχουν μέχρι τώρα μι-
λήσει γι’ αυτό με απεριόριστο θαυμα-
σμό). Είναι πράγματι τόσο σπουδαίο 
το «Τι είδε η γυναίκα του Λωτ;». Ναι: 
Μια σύνθεση τόσο εκτεταμένη, ώστε 
να περιλαμβάνει ολόκληρη τη λεκάνη 
της Μεσογείου. Μια απεικόνιση τόσο 
ζωηρή, ώστε να αποδίδει τις λαβυριν-
θώδεις σχέσεις μιας πολυμερέστατης 
πυραμιδικής κοινωνίας. Μια διατομή 
της συλλογικής και ατομικής ψυχής 
τόσο πειστική, ώστε να διαγράφει ο-
λοζώντανα ολόκληρες επαγγελματι-
κές ομάδες (αλατορύχοι, ποδηλάτες, 
γιατροί και άγρυπνοι φρουροί), κα-
θώς και αδίστακτα υποκείμενα του 
κοινωνικού περιθωρίου (παραχαρά-
κτες, δολοφόνοι, αρχαιοκάπηλοι και 
μαστροποί). Μια εξιστόρηση με τό-
σες αλεπάλληλες ανατροπές και δια-
ψεύσεις, ώστε να αναρωτιέσαι τι θα 
γίνει παρακάτω σε κάθε ένα από τα 
κεφάλαια, όπως και σε ολόκληρο το 
έργο μαζί».
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