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Τα ρόδα της μοναξιάς
Eκδόσεις Συνάψεις

Τ ο βιβλίο της γνωστής Ελληνί-
στριας κ. Jacqeline de Romilly 
με τίτλο «τα ρόδα της μονα-

ξιάς» μου δώρισε η αγαπημένη φίλη 
μου, γνωστή ηθοποιός στο πανελλή-
νιο, κ. Α. Λαδικού. Η αλήθεια είναι 
ότι για καιρό το βιβλίο παρέμενε στα 
ράφια της βιβλιοθήκης, μέχρις ότου 
το ξεκίνησα. Μετά μου ήταν αδύνατο 
να αντισταθώ, έπρεπε να το φτάσω 
στο τέλος. Η συγγραφέας παρά τα 
ενενήντα της χρόνια το έγραψε με 
τέτοια γλαφυρότητα, με τέτοια δύνα-
μη και κέφι, που οι ιδέες της ακόμα 
τριγυρίζουν στο μυαλό μου. Νέες και 
δροσερές.

«Αυτό το βιβλίο έγινε με αναμνήσεις 
και ονειροπολήματα: μιλά γι’ αντικείμε-
να οικεία που το καθένα τους κουβα-
λά ίχνη της ζωής μου. Κανονικά, μόλις 
που τα παρατηρούμε· τα έχουμε συνη-
θίσει, δεν τα προσέχουμε. Κάποιες φο-
ρές, όμως, καθώς στην διάρκεια μιας 
στιγμής προσηλωνόμαστε φευγαλέα 
σε κάτι, συμβαίνει να ξαναβρίσκουμε 
λίγες αναμνήσεις που με τα χρόνια εί-

χαν συνδεθεί μ’ αυτό. Πρόκειται για μια 
πολύ απλή και ιδιαίτερα ξεχωριστή ε-
μπειρία. Θέλησα να επιχειρήσω μια πε-
ριγραφή της, χωρίς καθόλου να μετα-
ποιήσω την αλήθεια που, μερικές φο-
ρές, είναι απλοϊκή κι αφελής. Ας είναι: 
για μια φορά θέλησα να την πω όπως 
ήταν, χωρίς τίποτε να επινοήσω, χωρίς 
τίποτε να προσθέσω ή να διορθώσω. 
Θα έπρεπε, αναμφίβολα , να δικαιολο-
γηθώ γι’ αυτή μου την αδιακρισία, τέ-
τοιες όμως εμπειρίες δεν έχουν νόημα 
παρά μόνο εάν αντανακλούν κάτι αυθε-
ντικό και είναι σε θέση να συναντήσουν 
την ηχώ τους στους άλλους».

Το επίμετρο έχει γράψει η Ελένη  
Τζαβάρα και την μετάφραση έχει κά-
νει η Άννυ Σπυράκου. Οι αναμνήσεις 
της συγγραφέως ξετυλίγονται σε έξι ενό-
τητες: Τα άλογα του Ολύμπιου, Η κορ-
νίζα του ληστή, Η μέρα της Βερενίκης, 
Λεκέδες πάνω σ’ ένα παλαιό έπιπλο, 
Κέντημα στον καμβά και Οι καινούρ-
γιες κουρτίνες. 

Με βάση τα αντικείμενα η συγγρα-

φέας ξετυλίγει τον καμβά των αναμνή-
σεων της. Παρά τα γηρατειά της και την 
αδυναμία που τα συνοδεύουν, η γλαφυ-
ρότητα των ιδεών και των απόψεων της 
είναι απερίγραπτη. Καταγράφει την δύ-
ση μιας ζωής, της δικής της, που  παρά 
τις αντιξοότητες και την φυσική ανικα-
νότητα η ζωή της συνεχίζεται κανονικά. 
Οι μνήμες συγχέονται με το παρόν, το 
ημερεύουν, το γλυκαίνουν, το κάνουν 
ανεκτό.  Όταν το φως κοντεύει να χα-
θεί, εμφανίζεται η ελπίδα να σταθεί δι-
ακριτικά πιο κει. Να εμψυχώσει, να το-
νώσει και γιατί όχι να παρηγορήσει. Η 
γηραιά συγγραφέας, παρόλο που δεν 
βλέπει, καταφέρνει να καταγράψει τις 
σκέψεις της. Φρέσκιες απόψεις, δροσε-
ρές. Το βιβλίο αξίζει να το διαβάσετε, 
θα γεμίσετε αισιοδοξία. Κι αν υπάρχουν 
αρνητικές σκέψεις για τα γερατειά και 
τον θάνατο, θα μπουν στην άκρη, θα 
κρυφτούν μπροστά στο μεγαλείο και 
στην δύναμη της ζωής.

ΧΡΗΣΤοΣ ΝΑούΜ

Στις 258 σελίδες του κομψού τό-
μου, η Χέρτα Μύλερ σε πρω-
τοπρόσωπη γραφή αφηγείται 

την ιστορία του 17χρονου Γερμανού 
Λέοπολντ Άουμπεργκ από την Τραν-
συλβανία. 

«Ο νεαρός άνδρας συλλαμβάνεται κι 
εκτοπίζεται σε ένα σοβιετικό στρατόπεδο 
στο τέλος του Β’ παγκόσμιου πολέμου. 
Παραμένει για πέντε ολόκληρα χρόνια 
προσπαθώντας να επιβιώσει από τις α-
πάνθρωπες συνθήκες, που επικρατούν 
εκεί. Αρχικά θέλοντας να ξεφύγει από 
τον ασφυκτικό κλοιό της οικογενείας και 
της κωμόπολης που ζει, αναγκάζεται να 
καλύπτει την ομοφυλοφιλία του, η ιδέα 
ότι θα εκτοπιστεί δεν τον τρομάζει κα-
θόλου- το αντίθετο μάλιστα. Σύντομα 
θα έρθει αντιμέτωπος με την αμείλικτη 
πραγματικότητα του στρατοπέδου, ό-
που οι ταπεινωτικές συνθήκες εργασί-

ας και η εξευτελιστική καθημερινή μά-
χη για την επιβίωση θα σημαδέψουν 
την ψυχή του και θα τον συνοδεύουν 
για την υπόλοιπη ζωή του.»

Η Χέρτα Μύλερ στις σελίδες αυτού 
του βιβλίου της εστιάζει στην έννοια 
της Πείνας, όπως παλαιοτέρα έκανε κι ο 
γνωστός συγγραφέας Κνουτ Χάμσουτ. 
Το θέμα της πείνας μορφοποιείται στο 
πρόσωπο του αγγέλου, ο οποίος κατα-
λαμβάνει κάθε άτομο που ζει και εργά-
ζεται μέσα στο στρατόπεδο. Η ζωή έχει 
απεκδυθεί του ανθρώπινου προσώπου 
της. Όσοι ζουν και κινούνται στα σκο-
τάδια και στις στοές του κάτεργου, α-
ποκτούν συμπεριφορές ζώου. Μόνον 
τα ένστικτα επιβίωσης οδηγούν την λο-
γική. Τα συναισθήματα είναι ελάχιστα, 
όσα στηρίζουν και βοηθούν την αυτό-
επιβίωση. Ο ήρωας χάνεται στις ανα-

μνήσεις του, τις οποίες άλλοτε διατη-
ρεί για να επιβιώσει κι άλλοτε προσπα-
θεί να ξεχάσει.

«Το βράδυ της επιστροφής μέσα στο 
σούρσιμο των βημάτων, έλεγα συχνά 
στον εαυτό μου: Το τσιμέντο λιγοστεύει 
διαρκώς, μπορεί και εξαφανίζεται από 
μόνο του. Είμαι κι εγώ από τσιμέντο και 
λιγοστεύω κι εγώ διαρκώς. Γιατί άραγε 
δεν μπορώ να εξαφανιστώ.»

Το κείμενο σκληρό περιγράφει τον 
αγώνα των ανθρώπων, που είχαν την 
κακή μοίρα να εκτοπισθούν  σ’ ένα σο-
βιετικό στρατόπεδο με καταναγκαστι-
κή εργασία. Η συγγραφέας μπορεί κι 
ελίσσεται στα μονοπάτια της ύπαρξης. 
Άλλωστε, δεν είναι τυχαία η κατάκτηση 
ενός βραβείου Νόμπελ.

ΧΡΗΣΤοΣ ΝΑούΜ

Τα  κ ύ κ ν ε ι α  δ ο κ ί μ ι α  τ η ς  μ ε γ ά λ η ς  Ε λ λ η ν ί σ τ ρ ι α ς  σ υ γ γρ α φ έ ω ς  J a c q e l i n e  d e  R o m i l l y

Το  ν έ ο  β ι β λ ί ο  τ η ς  ν ο μ π ε λ ί σ τ ρ ι α ς  Γε ρ μ α ν ί δ α ς  σ υ γ γρ α φ έ ω ς  Χ έ ρ τ α  Μ ύ λ ε ρ 
Ο άγγελος της πείνας
Εκδόσεις Καστανιώτης
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Μονίμως σε εγρήγορση

Αντάλια μυθιστόρημα

ΦΩΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
Εκδόσεις «Οδός Πανός», σ. 250, 15,00€.

LAWRENCE DURRELL
ένας νομπελίστας φιλέλληνας συγγραφέας

Μόνο ο Ιωάννης, όταν έγραφε στο σπήλαιο 
της Πάτμου την «Αποκάλυψη», ήταν – φα-
ντάζομαι– σε μεγαλύτερη εγρήγορση από το 

Φώτη Θαλασσινό, όταν έγραφε την «Αντάλια» στην 
Κω –όχι, σε σπήλαιο, αλλά και πάλι, δε γνωρίζω–, το 

δικό του συναρπαστικό μυθιστόρημα, που απαιτεί 
οξύνοες αναγνώστες σε διαρκή εγρήγορση. 

Το απόλυτο ελληνικό «Avatar». Διαβάστε το μετά 
μανίας και δε θα πλήξετε, αν το ζητούμενό σας είναι 
η (δια των λέξεων) έκσταση.

Α πό την πρώτη εφηβεία μου, τότε που διάβασα 
για πρώτη φορά στο πρωτότυπο το «Αλεξανδρινό 
Κουαρτέτο» του Νομπελίστα Lawrence Durrell, 

μέχρι τώρα που έπεσε στα χέρια μου η ιδιαίτερα προσεγ-
μένη έκδοσή του στα ελληνικά από το «Μεταίχμιο», σε 
ρέουσα μετάφραση της Μαριάννας Παπουτσοπούλου, 
είμαι διαρκώς στην …τσίτα με αυτόν τον πολύπλευρο, 
άνισο, καινοτόμο, αντιφατικό (και αμφιλεγόμενο, ενίοτε) 
συγγραφέα, που αγαπούσε τόσο την Ελλάδα. 

Ως μέλος της «Διεθνούς Εταιρείας Lawrence Durrell» 
και ερευνητής του έργου του στα πανεπιστήμια Paris 

III et X, μίλησα το 2000 σε ένα συνέδριο που έλαβε 
χώρα στην Κέρκυρα, όπου γνώρισα την κόρη του, με 
την οποία βρήκα ένα κοινό σημείο, τον τόπο γεννήσε-
ώς μας: την Καλαμάτα. Όταν, κάποτε, ολοκληρώσω τη 
διδακτορική μου διατριβή για το δραματικό του έργο 
και μεταφράσω στην ελληνική γλώσσα τα τρία σωζό-
μενα θεατρικά του έργα, ε, τότε ελπίζω να πάρω μια α-
νάσα και να αποτοξινωθώ, έχοντας πάρει υπερβολική 
…δόση από το πολύτομο έργο του πληθωρικού αυτού 
συγγραφέα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ ΜΠούΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ ΜΠούΡΑΣ

Τ ο βράδυ της 30ής του μή-
να, μαζευτήκαμε να γιορτά-
σουμε την παρουσίαση του 

τελευταίου βιβλίου του Παύλου 
Μάτεση. Στο ζεστό και φιλόξενο χώ-
ρο της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής 
Τέχνης «Μιμή Ντενίση», ο κόσμος 
μαζεύτηκε να ακούσει το διακε-
κριμένο συγγραφέα. Από το πάνελ 
των εισηγητών, διακρίναμε τον κ. Α. 
Δήμου, ο οποίος με λιτές, αλλά ουσι-
αστικές κουβέντες αναφέρθηκε στο 
έργο. Επιστολή του Ν. Παπανδρέου 
διαβάστηκε στο κοινό, επειδή ο 
εν λόγω συγγραφέας απουσίασε. 
Επίσης, εξαιρετικοί οι ηθοποιοί Ρ. 
Βασιλακοπούλου και Τ. Χαλκιάς. 

Τον επίλογο έκανε ο κ. Κ. Γεωρ-
γουσόπουλος. Ο συγγραφέας ολο-
κλήρωσε την παρουσίαση διαβά-
ζοντας το απόσπασμα της μοναχής 

Πανσέμνης, προκαλώντας το ακρο-
ατήριο να ξεσπά συχνά σε γέλια. Το 
ίδιο συνέβη και κατά την ανάγνωση 
από τους ηθοποιούς.

Το Graffito είναι ένα μυθιστόρημα 
151 σελίδων. Στο οπισθόφυλλο δια-
βάζουμε: Αν παρουσιαστεί στη Βουλή 
αιφνίδια θανατηφόρα, μεταδοτική 
ασθένεια; Αν, για να εμποδίσει εξά-
πλωση του λοιμού, η Χωροφυλακή 
χτίσει πόρτες και παράθυρα; Αν, ο-
ρισμένα πτηνά από τη Βουλή, που 
θα ανέλθουν «ψηλά», μεταδώσουν 
το μίασμα σε ουράνια πλάσματα; 
Και εάν ο πολίτης θεάται και τα με-
τέπειτα έργα του λοιμού: την πρω-
τεύουσα μεταποιημένη σε επίπεδη, 
ανθηρή πεδιάδα, όπου οι κάτοικοι 
ευτυχούν πλέον…

Το σαρκαστικό πνεύμα του συγ-

γραφέα παίζει με τις λέξεις, σκαρώ-
νοντας καταστάσεις, πίσω από τις ο-
ποίες ελλοχεύουν οι πίκρες και οι δυ-
στυχίες των ανθρώπων. Καταφέρνει 
να ξεπερνά τις αντιξοότητες και να 
περιγράφει τα πράγματα με σουρεα-
λισμό, ο οποίος πολλάκις φτάνει στον 
κυνισμό. Οι σύντομες ενότητες του 
μυθιστορήματος επιγράφονται με τίτ-
λους, όπως «Η μοναχή Πανσέμνη της 
Μονής Τεκνοπαιδίου», «Τα χερουβείμ 
αστοί Πρόβλημα Φύλου», «Η Νήσος 
Μέδουσα εξώκειλε», κ.ά. Ο αναγνώ-
στης θα χαμογελάσει στα σημεία, θα 
βυθιστεί, όμως, και στον προβληματι-
σμό που απορρέουν. Όσοι αγαπούν 
τα κείμενα του Παύλου Μάτεση, θα 
τον απολαύσουν ξανά στο νέο του 
πόνημα.

ΧΡΗΣΤοΣ ΝΑούΜ

G r a f f i t o

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΤΕΣΗΣ
Εκδόσεις Καστανιώτη
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ 

«FUtURE PERFECt» - «ΤΕΤΕΛΕΣμΕΝΟΣ μΕΛΛΩΝ»     ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

Βαθιά συμβολική κι έντονα θεατρική η ζωγραφική 
ενότητα που παρουσιάζει η Ειρήνη Ηλιοπούλου 
στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, στη Δεξαμενή.

Το ανθρώπινο χέρι του κατασκευαστή σκηνικών ή σκη-
νογράφου ή σκηνοθέτη τοποθετεί λιλιπούτεια αντικείμε-
να στο ονειρικό κουκλόσπιτο, σαν παραπομπή και απο-
δόμηση ταυτόχρονα του παλιού μύθου ενός και μόνου 
Δημιουργού-Θεού, που έχει απόλυτη εξουσία ζωής και 
θανάτου απέναντι στα δημιουργήματά του. Είναι όμως 
τόσο χαοτικός ο «σκηνικός χώρος» αυτού του «δημιουρ-
γού», που κάθε απαίτηση αυθεντίας, παντογνωσίας και 
παντοδυναμίας καταρρίπτεται αυτόματα με το πρώτο βλέμμα του μυη-
μένου θεατή - «αναγνώστη». Θα μπορούσαν, λέω, αυτές οι ζωγραφι-
κές «συμβολοποιήσεις» να λειτουργήσουν ως μακέτες για ένα κάποιο 
σκηνικό του «Κουκλόσπιτου» του Ίψεν, όπου η Νόρα ασφυκτιά και α-

ποδρά εγκαίρως, πριν συναντήσει τη βέβαιη απελπισία της 
καθωσπρέπει και δειλής Έντα Γκάμπλερ.

Τα «τροπικά» σκηνικά, που παραπέμπουν ευθέως στην 
περίοδο που πέρασε ο Πωλ Γκωγκέν στην Αϊτή, δίνουν μια 
άλλη, χαρούμενη νότα, όπου ο ζόφος περιορίζεται στα σκο-
τεινά, γουρλωμένα και ταυτοχρόνως επίπεδα - από συναι-
σθηματικής αντανακλάσεως - πρόσωπα των ιθαγενών και  
παρεπιδημούντων λευκών κούκλων.

Μια δουλειά άξια να μελετηθεί από τους ειδικούς περί τα 
Εικαστικά.

(δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά  στο ηλεκτρονικό περιοδικό www.critique.gr)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Θεατρολόγος

www.konstantinosbouras.gr

ΗΩ ΑΓΓΕΛΗ  
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η αποθέωση της γυναικείας μορφής, θεατρική 
συμβολοποίηση της Φύσης, σκηνογραφημένη 
διαλογικότητα του φωτός με τη θηλυκότητα 

σε όλες τις εκδοχές και τους τόνους, μουσικότητα στη 
χρήση του χρώματος με τις άπειρες διαβαθμίσεις. 

Στους απόλυτα πρωτότυπους πίνακες της ιδιοφυ-
ούς Ηούς Αγγελή, με το δικό της αναγνωρίσιμο ύ-
φος, διέκρινα στιγμιαία κάποιες τονικότητες από το 
«Βούδα» του Odillon Redon, από τις εξωτικές γυναί-
κες του Gaugin, από την παραδοσιακή γιαπωνέζικη 
ζωγραφική με σινική μελάνη...

Όμως, η φύση και το φως όπως διϋλίζεται μέσα 
από τα φύλλα, η υπολανθάνουσα χαρά της ζωής και 
η θλίψη της γυναικείας φιγούρας, που είναι καταπιε-
σμένη κάτω από τα ρούχα και τις συμβάσεις του 
Δυτικού παραπαίοντος πολιτισμού μας, ήταν τα στοι-
χεία εκείνα που με μάγεψαν ως θεατή και αιχμαλώτι-
σαν τη ματιά μου.

(δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο ηλεκτρονικό περιοδικό 
www.critique.gr)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Θεατρολόγος

www.konstantinosbouras.gr

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Τα ονειρικά τοπία της Αικατερίνης Κωστογιάννου

Ο μαγικός ρεαλισμός στη ζωγραφική της διπλ. πο-
λιτικού μηχανικού Αικατερίνης Κωστογιάννου 
λειτουργεί ως μια άκρως υπολογισμένη απόσταση 

από τα πράγματα. 
Αυτή η μετρημένη έκσταση δίνει στους πίνακές της μια 

ονειρική απόχρωση, όμως τα στέρεα σχήματα, οι επιμε-
λώς σχεδιασμένοι όγκοι και τα διακριτά περιγράμματα 
προδίδουν έναν ρασιοναλιστικό ρεαλισμό, απόρροια των 
πολυτεχνικών σπουδών της ζωγράφου και της χρόνιας ε-
νασχόλησής της με το επάγγελμα του μηχανικού. Αυτός ο 
απολύτως προσωπικός της συνδυασμός εξασφαλίζει μιαν 
αισθητική ηδονή του τύπου «όλα είναι στη θέση τους, σοφά υπολο-
γισμένα από έναν αόρατο Γεωμέτρη». Ακόμα και η άναρχη δόμηση 
των τουριστικών περιοχών του πολύπαθου δυσαρμονικού ελληνι-
κού τοπίου, αποκαλύπτουν μέσα από την οπτική της ζωγράφου και 
από τα υφολογικά της πλήκτρα μια «κρυμμένη μελωδία» για να θυ-

μηθούμε τον περίφημο (βιετναμέζικης καταγωγής) φυ-
σικό Trinh Xuan Thuan και το περίφημο εκλαϊκευμένο 
πόνημά του (“La mélodie secréte – The secret melody”). 
Παρακολουθώ εδώ και είκοσι χρόνια τη ζωγραφική πο-
ρεία της συναδέλφου μηχανικού από έναν δειλό ερασι-
τεχνισμό με λουλούδια στο βάζο και νεκρές φύσεις έως 
τη σημερινή απογείωσή της, όπου το εσωτερικό της το-
πίο γίνεται ορατό στον καμβά και οδεύει ολοταχώς προς 
μια πλήρη αισθητική και υφολογική απελευθέρωση από 
εικαστικές επιρροές και πλήρη εξατομίκευση του ταλέ-
ντου της με παράλληλη υλοποίηση του οράματός της. 

Προσέξτε την! Κάτι καλό, κάτι μοναδικό γεννιέται.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Θεατρολόγος

www.konstantinosbouras.gr




