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Χαμσίνι: Ο άνεμος της ερήμου

ΚΑΙΤΗ ΘΗΡΑΙΟΥ
Eκδόσεις: «ΙΑΜΒΟΣ»

Α πό τις εκδόσεις ΙΑΜΒΟΣ η Καίτη Θηραίου 
εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα, με 
303 σελίδες. 

Ο άνεμος, που έρχεται από την έρημο, όσο ε-
πικίνδυνος και να είναι, όση διάρκεια και αν έχει, 
σίγουρα κάποια στιγμή παύει. Μπροστά στην ορ-
γή του ο άνθρωπος είναι αδύναμος, ανίσχυρος· η 
μόνη αντίδραση, που του επιτρέπεται, είναι η ακι-
νησία, η παθητικότητα, η υπομονή. 

Οι θύελλες που ξεσπούν αιφνίδια, αφορούν, την 
ηρωίδα της κ. Κ. Θηραίου, -την Ευδοκία- η οποία 
από τη γέννησή της οφείλει να αντιπαρέλθει τις δυ-
σκολίες. Η μητέρα, βαριά άρρωστη, καταφέρνει να 
τη φέρει στη ζωή. Μετά, τα πάντα κλονίζονται, α-
φού αντιμετωπίζουν τη δύναμη και την ορμή ενός 
επικίνδυνου ανέμου. Οι άραβες τον αποκαλούν 
χαμσίνι, τον φοβούνται και προστατεύονται.

Η Ευδοκία, όμως, παρόλο που γεννιέται σε μια 
πλούσια οικογένεια Αιγυπτιωτών αντιμετωπίζει, α-
παρχής, προβλήματα. Το βάρος και η πίεση, ξεκι-
νούν μέσα από το ίδιο το σπίτι της, ενώ εκείνη έχο-
ντας την εσωτερική δύναμη να παλέψει, σκοτώνει 
τα δικά της στοιχειά αλλά και τα πάθη των κοντι-
νών της, των αγαπημένων της αδερφών. Σίγουρα, 
η ηρωίδα πολεμά συνέχεια και λόγω καλής προ-
αίρεσης σκοντάφτει στις παγίδες, που η τεχνήτρα 
ζωή υφαίνει με απαράμιλλη μαστοριά. 

Το ύφος της συγγραφέως είναι λιτό. Μέσα από 
ένα απέριττο, στεγνό γράψιμο, οι ιστορίες περι-
γράφουν ακριβώς τα συναισθήματα των πρωτα-
γωνιστών μεταφέροντας τα άμεσα στον αναγνώ-
στη. Πίσω από τις λέξεις εμφανίζεται και, καθόλου 
δεν υπονοείται, η πολιτική θέση της συγγραφέως. 
«Μάχαιρα έδωκε, μάχαιρα έλαβε». Δικαίωση.

«Η αυτοκρατορία του είχε γιγαντωθεί πάνω στον 
πόνο και στην απελπισία των χηρών και των ορφα-
νών. Είχε αναφέρει τα μοιρολόγια, που ξέσχισαν 
την πολυκατοικία τους, όταν η γειτόνισσά της η 
Φατμά έμαθε το θάνατο και των δύο της παιδιών, 
τότε στον πόλεμο του Σινά, κι έψαχνε και ρωτούσε 
το γιατί και καταριόταν όλο τον κόσμο, δικούς της 
κι εχθρούς και πως τη λέγανε τρελή, επειδή έκαψε 
τις επιστολές του Υπουργείου Πολέμου. Ήταν δει-
λή που δε σταμάτησε τον πόλεμο. Τόσο δειλή που 
φοβόταν να αυτοκτονήσει. Για χρόνια τριγυρνού-
σε στους δρόμους, ζητιανεύοντας το μαχαίρι που 
θα τερμάτιζε τη ζωή της».

Οι περισσότερες σκηνές περιγράφονται με φόντο 
το Κάιρο και όλη τη χώρα της Αιγύπτου. Κυριαρχεί 
ο Νείλος με τα νερά του, τη ζέστη, το ηλιόκαμα, τις 
χουρμαδιές που προσφέρουν άπλετα τη σκιά τους 
στα βασανισμένα πρόσωπα της οικογένειας. 

«Περιπλανήθηκαν στα στενά του Σουκ. Χάζεψαν 
τους μικροπωλητές. Έφαγαν σάντουιτς με ψιλοκομ-
μένα συκωτάκια, τηγανισμένα σε τόσο καμένο λά-
δι, που θύμιζε κατράμι. Ήπιαν «ασίρ αργισούς», 
χωρίς να νοιάζονται αν τα ποτήρια δεν είχαν πλυ-
θεί ποτέ». Η επαφή του αναγνώστη με την εικόνα 
είναι άμεση. Ακόμα και για όποιον δεν έχει επισκε-
φθεί τη χώρα των Φαραώ.

Η ηρωίδα της Κ. Θηραίου, παρά τη φαινομε-
νική της παθητικότητα, καταφέρνει να βοηθήσει 
τον εαυτό της αλλά και τους αγαπημένους της μέ-
σω του συμπαντικού νόμου, που διέπει τον κόσμο 
μας· την αγάπη. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο με γρήγορη κι αναπά-
ντεχη πλοκή. Τα όποια μηνύματα της συγγραφέως, 
αφορούν εσωτερικές καταστάσεις και πάθη, που, 
όμως, αντιμετωπίζονται χάρις στην καρτερικότητα, 
την υπομονή και την αγάπη. 

Το χαμσίνι είναι ο άνεμος από την έρημο. Η σκό-
νη που μεταφέρει, μουδιάζει τις αισθήσεις. Η όρα-
ση θολώνει. Η ακοή εξασθενίζει. Η γεύση σκονί-
ζεται. Τα πάντα εκμηδενίζονται στο κίτρινο πέπλο 
της άμμου. Το ένστικτο αφυπνίζεται. Δεν κινείσαι... 
Περιμένεις... Θα περάσει... Η αναμονή είναι η σο-
φία για την επιβίωση. Ένα κορίτσι γεννιέται... Και 
αρχίζει την ανάβαση της συνειδητοποίησης... Η 
Ευδοκία ψάχνει την ταυτότητά της μέσα από α-
ναμνήσεις και νεκρούς. Έρχεται αντιμέτωπη με το 
θάνατο. Εκβιάζεται και εκβιάζει για να επιβιώσει. 
Ταξιδεύει... Μυείται σε αρχαίες θρησκείες και μυ-
στικούς πολιτισμούς. Ένα μωρό, που θα το φέρει ο 
άνεμος της ερήμου, θα θυμίσει μια υπόσχεση που 
τελικά δεν ξεχάστηκε. Μια ιστορία μέσα από ιστο-
ρίες: Αίγυπτος, Ελλάδα, Κύπρος, Λίβανος, Ευρώπη. 
Παιδιά, φονιάδες, προαγωγοί, λαθρέμποροι, ενά-
ρετοι και ιερόσυλοι, ήρωες και φυγάδες, άγγελοι 
και δαίμονες, θύτες και θύματα. Όψεις των νομι-
σμάτων που η Ευδοκία καλείται να εξαργυρώσει 
για να κάνει την υπέρβαση. Το χασμίνι θα περά-
σει και ο ήλιος θα φανεί ακόμα πιο λαμπρός. Και 
η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει με τη διαύγεια της 
κάθαρσης.




