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Τα σκουλαρίκια της μνήμης
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Όταν η Δανάη ονειρεύτηκε τις καλεσμένες της

ΕΥΗ ΤΣΕΚΟΥ
Εκδόσεις «ΚΕΔΡΟΣ»

ΦΩΤΗΣ ΘΑλΑΣΣίνΟΣ

Σ τις 298 σελίδες του βιβλίου, ξετυλίγεται η ιστο-
ρία του Κωνσταντίνου, γιου της Σμυρνιάς της 
Ακριβής. Μάλλον του θετού γιου της, αφού η 

Αïσέ, η Τουρκάλα ήταν η πραγματική του μάνα.
Λίγο πριν την πυρπόληση της Σμύρνης και την ο-

λοσχερή καταστροφή της Μικρασίας, μια δεκαεξά-
χρονη Τουρκάλα βιάζεται από τον Ελληνικό Στρατό, 
ο οποίος βρισκόταν εκεί προκειμένου να προστατεύ-
σει τους χριστιανικούς πληθυσμούς. 

Η νεαρή κοπέλα μένει έγκυος, αλλά πριν πεθάνει, 
γράφει με το αίμα της στον τοίχο: «Καχρ ολσούν σα-
βασά». Ανάθεμά σε, πόλεμε. Αυτό το σύνθημα κυρι-
αρχεί σε όλους τους ήρωες, οι οποίοι στις δύσκολες 
στιγμές τους, κατά τη διάρκεια μαχών και συγκρού-
σεων, το ψιθυρίζουν.

Η ιστορία εξετάζει την εξέλιξη της δεύτερης γε-
νιάς των προσφύγων, όσων είτε ήρθαν βρέφη, εί-

τε γεννήθηκαν στη νέα τους πατρίδα. Στο πρόσωπο 
του Κωνσταντίνου, που είναι μισός Έλληνας - μισός 
Τούρκος, η ζωή εξυφαίνει το δικό της σχέδιο.

Ιστορίες από τη Σμύρνη, που δεν υπάρχει πια, μπλέ-
κονται με ιστορίες από το παρόν του νέου, που αν-
δρώνεται στη νέα του πατρίδα, τη Χίο.

Τα πρόσωπα περνούν γρήγορα, κινηματογραφι-
κά, ερμηνεύοντας λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας α-
λήθειες που πληγώνουν.

Το ύφος του συγγραφέα συνεπές κατά την αφή-
γηση. Γλαφυρό. Το ίδιο και η γλώσσα. Παραμένει πι-
στός, γράφοντας στο μικρασιάτικο ιδίωμα, αφού το 
ξαναζωντανεύει και το φέρνει στα αυτιά μας ατόφιο, 
απέριττο, ηχηρό.

Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, που προσθέτει 
γνώσεις στην ιστορική μας μνήμη.

Χαρακτηρίζεται από τις αντιπολεμικές ιδέες.

Η περσόνα της διάσημης Εύης Τσέ κου, με το 
όνομα Δανάη, υποδέχεται κα θισμένη σε θρόνο 
τις διάσημες ονειρικές καλεσμένες της (Κάλλας, 

Γκρέις Κέλλυ, Μέριλιν Μονρόε, Κοκό Σανέλ, κ.ά.) και 
τις βάζει να καθίσουν σε πουφ (!!!), προκειμένου 
να συζητήσουν για θέματα που ενδιαφέρουν τις 

σύγχρονες εργαζόμενες γυναίκες, δηλαδή για τα 
διαμάντια (!!!) και τον άπιστο έρωτα των αντρών. 
Κα  μία πολιτική νύξη. 

Απολύτως ορθόν (αν και καθήμενο), το πρώτο λο-
γοτεχνικό πόνημα της πολύπαθης πρωταγωνίστριας 
ενός σήριαλ βγαλμένου από τη ζωή.

Ένας αθυρόστομος, τολμηρός πεζογράφος 
γεννήθηκε. Αιρετικός, ανατρεπτικός, ει-
ρωνικά πικραμένος, σχολιάζει τα κακώς 

κείμενα της ελληνικής, κυρίως, επαρχίας. 
Η μικροαστική ηθική και η δολοφονική υποκρισία 

οδηγεί τα ερωτικώς παρεκκλίνοντα άτομα στην αυ-
τοκαταστροφή. Αξίζει να διαβαστούν οι δύο μέχρι 
τώρα εκδοθείσες συλλογές διηγημάτων του Φώτη 

Θαλασσινού (με τίτλους «Λούπα» και «Ο θάνα-
τος του κόμη του Λωτρεαμόν», από τις εκδόσεις 
Καστανιώτη), για την τρυφερότητα της ματιάς του 
πάνω στο διαφορετικό, και περιθωριοποιημένο, ενί-
οτε. Ευαισθησία και τόλμη. Από τις εκδόσεις «Οδός 
Πανός» θα κυκλοφορήσει σε λίγο το πρώτο μυθι-
στόρημά του με τίτλο «Αντάλια». Το περιμένουμε 
με ενδιαφέρον.
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