
Βοσηιά ζηα βιβλία: "Το ζπίηι ζηην Οδό 

Παραδείζοσ", Σόθκα Ζηνόβιεθ 

(Ψστογιός) 

12/08/2012 

 Αύμεζε κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο 

 Μείσζε κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο 

 

1 εηθόλα 

ηνπ Βαγγέιε Πξνβηά Σρόιηα  

Άιιε κία θξέζθηα θπθινθνξία, κε πνιύ Διιεληθό ελδηαθέξνλ θαη θαιέο θξηηηθέο 

ζηελ Βξεηαλία όπνπ πξσηνεθδόζεθε – κέρξη θαη ν απζηεξόο Economist ην πξνηείλεη 

αλεπηθύιαθηα! Γηπιή αθήγεζε εδώ, από δύν γπλαίθεο. Ζ κία, ε Μνλη είλαη κία 

ηππηθή, θνληά ζηα 40 θιεγκαηηθή Αγγιίδα πνπ έρεη βξεζεί ζηελ Διιάδα δηόηη 

παληξεύηεθε από παζηαζκέλν έξσηα έλαλ Έιιελα δεκνζηνγξάθν, θηκπάξε, αηίζαζν, 

θακηά 20αξηά ρξόληα κεγαιύηεξό ηεο. Ζ άιιε, ε Αληηγόλε πνπ είλαη θνληά ζην ηέξκα 

ηεο δσήο ηεο, δεη ζηελ... Μόζρα. Δθεί θαηέθπγε γηα λα γιπηώζεη ηηο δηώμεηο ησλ 

αξηζηεξώλ κεηά ηνλ εκθύιην. Από ηόηε έρεη μεράζεη ηελ πξώηεξε δσή ηεο, ηηο 

θπιαθίζεηο θαη ηα βάζαλα ηνπ Δκθύιηνπ, ηνπο εθεβηθνύο έξσηεο θαη ην παηδί πνπ 
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έθαλε όηαλ ήηαλ αθόκα ζηελ Διιάδα... θαη δελ έρεη θακκία επαθή κε ην γην ηεο, ηνλ 

Νηθήηα, ηνλ άληξα ηεο Μνλη, ν ζάλαηνο ηνπ νπνίνπ ζε έλα απηνθηλεηηζηηθό 

δπζηύρεκα μεθηλά ην κπζηζηόξεκα. 

Πνιιέο νη εξσηήζεηο: Απηνθηόλεζε ν Νηθήηαο ή νδεγνύζε κεζπζκέλνο; Πσο 

κπόξεζε ε Αληηγόλε λα ηνλ εγθαηαιείςεη κηζό αηώλα πξηλ θαη κάιηζηα ζηελ αδειθή 

ηεο κε ηελ νπνία ηελ ρώξηδαλ δήιεηα θαη έρζξα; Πόζα ζεκαληηθά δελ ήμεξε ε Μνλη 

γηα ηελ δσή ηνπ άλδξα ηεο; Τη έκαζε εθείλνο ιίγν πξηλ πέζεη κε ην απηνθίλεηό ηνπ 

ζηα βξάρηα ζηα Ληκαλάθηα; Πόζα είλαη ηειηθά ηα κπζηηθά πνπ θξύβεη ε κεγάιε, 

θαζόινπ θξόληκε (παξαδνζηαθή, δειαδή) ηππηθή Διιεληθή νηθνγέλεηα ηνπ Νηθήηα; 

Αμηνζαύκαζηε ε Σόθθα Εελόβηεθ. Πόζε έξεπλα πξέπεη λα έθαλε γηα ην βηβιίν απηό! 

Τν νκνινγώ θαη ληξέπνκαη, αιιά ζε βηβιίν Έιιελα δελ έρσ πεηύρεη ηέηνηα 

«βησκαηηθή» πεξηγξαθή ηνπ αληάξηηθνπ θαηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν, ησλ 

δηαδειώζεσλ θαη ησλ ηαξαρώλ ζηα Γεθεκβξηαλά, ησλ θπιαθίζεσλ ζηηο ηξνκεξέο 

θπιαθέο Αβέξσθ, ηεο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο ησλ δεθαεηηώλ 40 θαη 50, ηεο θαηνρήο. 

Μα πσο πεξηέγξαςε ηόζν θαιά ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ ζε ηόζν καθξηλέο 

επνρέο; Απηή είλαη κία πηπρή ηνπ βηβιίνπ πνιύ ελδηαθέξνπζα  – καδί κε ηελ 

παξνπζίαζε ηεο νπηηθήο γσλίαο ελόο μέλνπ γηα ηνπο Έιιελεο. Ζ Μνλη πνιύ ζπρλά 

παξεκβάιεη ζηελ δηήγεζή ηεο πεξηγξαθέο ηεο Διιεληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο (λαη, κε 

θεθαιαίν) θαη ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζπλήζεηώλ καο. Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ λα 

δηαπηζηώλεηο ηη ζθέθηεηαη έλαο κε – Έιιελ γηα ηηο ηδηόηεηεο θαη ηηο ξνπηίλεο καο, πνπ 

αθξηβώο επεηδή είλαη ζηελ θύζε καο δελ ζπλεηδεηνπνηνύκε ηελ κνλαδηθόηεηά ηνπο. 

«Μόλν αλ δεηο θάηη από καθξπά ην βιέπεηο πιήξσο»... θαη ζα εθπιαγείο! 

Όκσο ην βηβιίν δελ είλαη έλαο ηξόπνο λα γλσξίζεη θαλείο ηελ πνξείο ηεο Διιάδαο ή 

ηηο λννηξνπίεο καο – θπξίσο είλαη κία κεγάιε ηζηνξία γηα ην πσο ην πξνζσπηθό 

θαζνξίδεηαη από ην ηζηνξηθό θαη ηα γεγνλόηα ηεο Ηζηνξίαο. Γηα ηελ δύλακε ηνπ 

έξσηα, εηδηθά ηνπ αλεθπιήξσηνπ. Γηα ηελ αλειέεηε ζθιεξάδα ηνπ αλζξώπνπ όηαλ 

παίδεηαη ε επηβίσζή ηνπ – θαη δπζηπρώο όηαλ βξεζεί λα έρεη εμνπζία. Καη βέβαηα γηα 

ηελ δσή... πνπ παξά ηα άπεηξα δξάκαηα, ζπλερίδεηαη – θαη απηό είλαη ηόζν παξήγνξν 

αιιά θαη ηόζν ζηελαρσξεηηθό, ηελ ίδηα αθξηβώο ζηηγκή. 

Ζ Εελόβηεθ αγαπά ηελ Διιάδα – θαη πηζηεύσ πσο πνιινί Έιιελεο ζα αγαπήζνπλ ηελ 

Εελόβηεθ όηαλ δηαβάζνπλ ην βηβιίν ηεο. 

*Ο Βαγγέλης Προβιάς έτει ηο blog www.provato.gr και ηο 2012 θα εκδοθεί η πρώηη 

ηοσ ζσλλογή διηγημάηων. 

 

http://www.provato.gr/

