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Ειαβα ην βηβιίν ηεο Νόξαο ζην παγσκέλν Μόληξεαι ηηο κέξεο αθξηβώο 

πνπ κεηαθόκηδα από ην κεγάιν ζπίηη ζην επίπεδν αλαθαηληζκέλν 

δηακέξηζκα. Η αλαγλσζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο έγηλε ε αλάπαπιά κνπ από 

ηελ θαζεκεξηλή ζσκαηηθή θνύξαζε. Ολεηξεπόκνπλ λάξζεη ε ώξα λα ην 

αλνίμσ λα δηαβάζσ ηε γξήγνξε γξαθή ηεο , λα ληώζσ ηελ θαπηή αλάζα 

ησλ εξώσλ ηεο ζην ζβέξθν κνπ. 

ηελ πεξίιεςε ηνπ έξγνπ δηάβαζα όηη επξόθεηην γηα έλα πνιππξόζσπν 

κπζηζηόξεκα. Δηαβάδνληαο ελδειερώο ην κπζηζηόξεκα αλαθάιπςα όηη ην 

βηβιίν εζηηάδεη ζε έλα θαη κόλν πξόζσπν, ηε Λόε , από ην Θενινγία, ζηε 

Λόε από ηελ ηξαπκαηηθή Δξάκα. Απηή ηε Λόε πνπ ηειηθά δεί ηε δσή ηεο κε 

απόιπηε καλία ζπκπαξαζύξνληαο ζην δηάβα ηεο άληξεο, γπλαηθόπαηδα, 

ηζηνξία... 

Η Λόε ινηπόλ έγηλε αληηθείκελν πόζνπ ηνπ Μελά, ελόο πινύζηνπ γόλνπ 

από ηελ Κξήηε πνπ ηελ παληξεύηεθε γηα ηελ νκνξθηά ηεο, ην αξρνληηθό ηεο 

παξάζηεκα, ηελ παξαθνξά ηεο ζην θξεβάηη ηνπ έξσηα.  

Η Λόε αγαπήζεθε από ηνλ άληξα ηεο βαζεηά θαη ακεηάθιεηα, κα δε 

κπόξεζε λα ηνλ αγαπήζεη θαζώο πνηέ δε γλώξηζε ηελ αγάπε ζην ζιηβεξό 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηεο. Σν κόλν πνπ ζπκάηαη είλαη ν μπινδαξκόο ηεο 

κάλλα ηεο από ηνλ παηέξα ηεο νλόκαηη Αξίζην, πξώελ νκνξθάληξα, πξώελ 

πνιπέξαζην άλδξα, πξώελ νξγαλνπαίρηε, πξώελ αγσληζηή γηα ηνλ 

θνκκνπληζκό, πξώελ πξνδνκέλν από ην θόκκα, πξώελ , πξώελ, πξώελ...  

Η Λόε κεγαιώλεη κε θόλην ηελ νηθνγελεηαθή ηξαγσδία, ηνλ κέζπζν θαη 

βίαην παηέξα, ηνλ αδειθό ηεο Γησξγή αλάπεξν ζην θαξνηζάθη από ηελ 

ηπθιή βία ηνπ παηέξα, ηελ πνιύπαζε θαη ππνκνλεηηθή κάλλα, ηηο 

αδηάθνξεο κηθξναζηέο αδειθέο. 



Η Λόε σξηκάδεη καζαίλνληαο λα θνηκάηαη κε ηα αθεληηθά ηεο γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα, ε Λόε δελ ηόρεη ζε ηίπνηε λα μαπιώλεη κε 

άλδξεο, δελ ελαπνζέηεη πλεύκα ζηε ζάξθα, αθήλεηαη ζηε δσή θη όπσο 

εθείλε έξζεη. 

Ο γάκνο κε ην Μελά ηε θέξλεη αληηκέησπε κε ηε ζηηβαξή κάλλα ηνπ θαη 

ηνλ άηνικν παηέξα ηνπ. Η θπξία Ληιίθα είλαη ν ραξαθηεξηζηηθόο ηύπνο ηεο 

γπλαίθαο-ιάκηαο πνπ θαηεπζύλεη ηα πξάγκαηα ζην ζπηηηθό ηεο κεγαιόθσλα 

δείρλνληαο ζε όινπο πσο είλαη ην αθεληηθό θη όπνηνο δελ ζπκθσλήζεη κε 

απόιπηε δνπινπξέπεηα ζα πξέπεη λα θνβάηαη γηα ηελ επόκελε κέξα... 

Η Λόε, ινηπόλ, δξάηεηαη ηεο επθαηξίαο ελόο θαινύ θαη πινύζηνπ γάκνπ κε 

ηνλ αξραηνιόγν Μελά, κα δελ ηεο είλαη αξθεηή απηή ε ηύρε. Δελ ηνπ 

μεδηπιώλεηαη πνηέ, αξγά αξγά θέξλεη ζηε γλώζε ηνπ ην πνιύπιεπξν δξάκα 

ηεο δσήο ηεο ζηε Δξάκα, κε επίθεληξν ηνλ αλάπεξν αδειθό ηεο ην Γησξγή.  

Η αξραηνινγηθή ζθαπάλε ηνπ Μελά ζα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηνλ θξπκκέλν 

ηάθν ηεο αηγππηίαο πξηγθίπηζζαο Αθεζαλώξ πνπ αςεθάεη ηνπο λόκνπο ηεο 

παηξίδαο ηεο γηα ηνλ έξσηα ηνπ Μλεζία. Η Λόε ζα παζηαζηεί θαη ζα 

ηαπηηζηεί κε ηελ εξσίδα ηνπ Μελά, δειεύνληαο ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα 

αγαπήζεη παξάθνξα αιιά θαη ηνλ δηθό ηεο άληξα πνπ κε ηελ αλαθάιπςή 

ηνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ηα θώηα ηεο δεκνζηόηεηαο πάλσ ηνπ.  

Η Λόε,αξγά θαη βαζαληζηηθά ζα αλαθαιύςεη ηα κπζηηθά ηνπ παηέξα ηεο 

πνπ πνιέκεζε κε ηνπο θνκκνπληζηέο ζηνλ εκθύιην πόιεκν ηεο Ιζπαλίαο. 

Εθείλε πνπ θξαηνύζε πύιεο θιεηζηέο, θνβνύκελε ηελ πξνδνζία, γίλεηαη 

κεηά από ηηο απνθαιύςεηο έξκαην ηνπ πάζνπο γηά ηνλ κειακςό Ραζίλη , 

ζπλεξγάηε ηνπ άληξα ηεο.  

Η Λόε ζα γλσξίζεη ηελ πξνδνζία ηνπ έξσηα, ζα δηθαηώζεη ηνλ εθηάιηε ηεο, 

ζα επηβεβαηώζεη ην κύζν ηεο αρίιιεηαο πηέξλαο, ζα γίλεη έξκαην ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, πνπ είρε θξαηήζεη έμσ απ΄ηε δσή ηεο κέρξη ηόηε. Η Λόε ζα 

αλακεηξεζεί κε ην πάζνο θαη ζα ράζεη, γηαηί δελ μέξεη λα παίδεη ην αιεζηλό 

παηρλίδη ηεο δσήο. 



Αλαθεξόκελε ζηε Λόε θαη κόλν ζ΄απηήλ επηβεβαηώλσ απηό πνπ ιέσ εμ 

αξρήο, ην πνιππξόζσπν έξγν ηεο Νόξαο έρεη ζηόρν θαη πόζν θαη αθηίλα 

κόλν ηε Λόε ηεο καλίαο, ηε Λόε πνπ απν ρεηξηζηηθή γίλεηαη ππνρείξην ηεο 

αγάπεο... 

Η γιώζζα ηεο Ππιόξσθ νξγαζκηθή, κηθξέο θνθηέο θξάζεηο πνπ νδεγνύλ 

κε απόιπηε αθξίβεηα ζ’ έλα ξπζκηθό θξεζέλην , δηθαηώλνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ 

έξγνπ: Η αλάζα ζην ζβέξθν. 

Η εξσίδα ηεο ε Λόε ζύηεο θαη ζύκα παξαπέκπεη ζε αξρέηππν ειιεληθήο 

ηξαγσδίαο, ε πινθή ηνπ έξγνπ είλαη ζηέξηα , θακσκέλε από ηα γλήζηα 

πιηθά ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο γξαθήο. 

Οη ππόινηπνη δεύηεξνη ξόινη επίζεο ζκηιεκέλνη κε αθξίβεηα θαη κε 

ζπλέπεηα, από ηε Λίιίθα κέρξη ην Μελά θαη ηνλ Αξίζην. Ο Ραζίλη κέλεη κε 

ηε ζθηά ηνπ ζύηε πάλσ ζην απνκεηλάξη ηεο σξαίαο θαη κνηξαίαο Λόεο. 

Γηα κέλα ε γξαθή ηεο Νόξαο Ππιόξσθ –Πξνθνπίνπ ήηαλ κηα δηαξθήο 

κνπζηθή, κηα πέλλα ρσξίο αλάζα, κηα θνθηή ηνκή ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή 

κπζηζηνξία. Είλαη θαλεξό πσο ε Ππιόξσθ απόιαπζε ην γξάςηκν 

απνθαιύπηνληαο ην ρπκώδε εαπηό ηεο. 

Καη είλαη επίζεο θαλεξό πσο μέξεη θαιά ηε δνκή ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο 

ζύλζεζεο πξνθαιώληαο αλαηξηρίιεο ζηνλ αλαγώζηε, θαζώο πιέθεη κηα 

ζύγρξνλε ηζηνξία κε ηελ αξραηόηεηα, ηελ εκθπιηαθή ηζηνξία ηεο Επξώπεο 

θαη ηελ ςπρνινγία. 

Θεσξώ πσο ε Νόξα βαζεηά δηαβαζκέλε πεξί ηελ ςπρνινγία απνθαιύπηεη 

ζε ηνύην ην έξγν ηεο ηε θξνϋδηθή επηξξνή ηεο θη έηζη δηθαηώλεη ην δάζθαιν 

ηεο ςπραλάιπζεο γηα κηα θνξά αθόκε ζηε κπζηζηνξία. 

πγραξεηήξηα γηα ην έξγν, γηα ην εμώθπιιν, γηα ηελ εθπιεθηηθή γξαθή. Η 

Αλάζα ζην βέξθν απνξξόθεζε ηνπο θξαδαζκνύο κηαο κεηαθόκηζεο από 

έλα ζπίηη 20 ρξόλσλ θαη γέκηζε θόθθηλεο πηλειηέο ην ιεπθό ρξώκα ηνπ 

ρηνληνύ κνπ εθεί ζην καθξηλό Μόληξεαι. 


