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γράφει η Έλενα Αρτζανίδου 

http://ardjanidou.psichogios.gr/ 

Τι φαντάζεστε ότι μπορεί να βρείτε σε ένα κατάστημα όταν στην πινακίδα διαβάζετε 

«βιβλιοπαντοπωλείο».Και πως θα αντιδρούσατε εάν κάποιος σας συστηνόταν ως κύριο Τ ή 

κύριος Κ;Ή αν διαπιστώνατε πως παντού υπήρχαν βιβλία που ποτέ κανείς δεν τα είχε 

διαβάσει; 

Όλα αυτά και πολλά άλλα θα συναντήσετε στο Βαρεμαρεστάν. 

Στον μικρό τόπο, σαν μια κουκίδα στον χάρτη, ύστερα από μια αβαρία στο αυτοκίνητο του 

φτάνει ο ήρωας της Ιωάννας Μπουλντούμη, που τυχαίνει να είναι και συγγραφέας που 

μάλιστα έχει χάσει την έμπνευσή του. 

Η ιστορία της με αρκετή φαντασία, πολλές ανατροπές, γρήγορες εναλλαγές, έξυπνους 

διαλόγους, υπέροχο λόγο και σφιχτή πλοκή φωτογραφίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η 

φιλαναγνωσία ή καλύτερα το σκοτάδι που προσπαθούν κάποιοι ηθελημένα ή όχι να πετύχουν 

στον τόπο τους δικαιολογώντας τη δική τους αδυναμία, ανικανότητα ως κυβερνήτες. 

«Για ν΄ακούς μόνο εμένα 

τρυφερεύουν ώρες ώρες 

τα λόγια μου και γίνονται σαν τις πατημασιές 

των γλάρων στην άμμο του γιαλού. 
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Ο Κ. είχε κρύψει το βιβλίο; Μα, ήταν προφανές! Ποιο μεράκι σιγόκαιγε την καρδιά του και 

διάβαζε ερωτικά ποιήματα;…»  

Η Ιωάννα Μπουλντούμη, το στόχο που θέτει τον πετυχαίνει αβίαστα και με μυθοπλαστική 

μαεστρία. 

« Ένας συγγραφέας χωρίς έμπνευση ξεμένει σε μια χώρα γεμάτη από βιβλία, τα οποία όμως 

–περιέργως– οι κάτοικοί της δε διαβάζουν!  

Αντίθετα, τα χρησιμοποιούν σαν τούβλα για να χτίζουν τα σπίτια τους, προσάναμμα για να 

ανάβουν το τζάκι τους, βεντάλιες για να δροσίζονται τις ζεστές μέρες, δίσκους για να 

σερβίρουν τον καφέ τους... « 

Για διάβασμα, ούτε κουβέντα! Κάτι αλλόκοτο συμβαίνει, κάτι που ο συγγραφέας μας θα βάλει 

στόχο να ανακαλύψει και μαζί να αναζητήσει τη δική του πηγή έμπνευσης. 

Το βιβλίο έχει τιμηθεί με έπαινο από την Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά 2012 και 

κυκλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις Ψυχογιός.  

Η ασπρόμαυρη εικονογράφηση της Αμαλίας Κονταίου, ακολουθεί το κείμενο και φωτίζει όπου 

επιβάλλεται το σκοτεινό και μυστήριο της ιστορίας. 

 


