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 «Στη θάλασσσα! 

Με τα πολλά σίγμα. 

Τη μεγάλη θάλασσα, που χωράει 

την ανθρώπινη ιστορία. Τις μικρές, 

μεσαίες και μεγάλες ανθρώπινες ιστορίες μας.» 

Ακολουθώντας, λοιπόν, τη γραμμή της θάλασσας διαβάζουμε τρεις ιστορίες, 

που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Κολυμπάμε στον 18ο αιώνα με την ιστορία 

του χαρτογράφου προγόνου, βουτάμε στην ιστορία της γιαγιάς Βενέτας και 

αναδυόμαστε από τη θάλασσα με την ιστορία της νεαρής Βενετίας. Όλοι 

θύματα ενός χαμένου ονείρου. Ή μήπως όχι; 

  

  

  

Το κυνήγι του ονείρου 

 

Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για να κάνει όνειρα και να θέτει στόχους. Όλοι 

έχουμε σκεφτεί τον εαυτό μας όπως θα επιθυμούσαμε να τον δούμε. Συνήθως, 

απομονωνόμαστε για να σχεδιάσουμε την επίτευξη ενός ονείρου. Ύστερα 

αρχίζει το άγχος, η προσπάθεια, ο ιδρώτας, το κλάμα, το γέλιο.  Η ζωή πολλές 
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φορές μας δοκιμάζει, μας βάζει εμπόδια για να δει πόσο πολύ θέλουμε κάτι 

και πόσες θυσίες είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να το αποκτήσουμε. 

 Έτσι και οι ήρωες του βιβλίου, ακολουθώντας τη γραμμή της θάλασσας, 

ταυτοχρόνως ονειρεύονται: ο Ενετός  πρόγονος έναν χάρτη, ο Ερρίκος 

Σλήμαν το παλάτι του Οδυσσέα, η Σοφία Εγκαστρωμένου το Ερρικακίδιον 

κοντά της, η γιαγιά Βενέτα τον Γιάννο, η Ζαμπία έναν γάμο, η  Ρέα μια 

διαφορετική σχέση με τον άντρα της, ο Αποστόλης το άλυτο σταυρόλεξο του 

κόσμου, η  Σμαρώ το αγόρι της αδερφής της και ο Σίμος σημαντικές 

μεταγραφές σε ποδοσφαιρικές ομάδες έχοντας πάντα στο πλάι του τη 

Βενετία. Η Βενετία ονειρευόταν να γίνει αρχαιολόγος.   

Η συγγραφέας του βιβλίου δεν αφήνει κανένα όνειρο να χαθεί ή τουλάχιστον, 

να χαθεί αμαχητί. Με μεγάλη τρυφερότητα προσεγγίζει τα όνειρα και τις 

επιθυμίες του κάθε ήρωα. Εστιάζει στις ψυχολογικές μεταβολές που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς και στις ανθρώπινες 

δυνάμεις που ενεργοποιούνται όταν ένα όνειρο τείνει να χαρακτηριστεί 

χαμένο. Τότε είναι το σημείο που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα μεγαλύτερα 

λάθη της ζωής του. 

  

Ερρίκος Σλήμαν 

 

 

«Το μαγευτικό ταξίδι του Σλήμαν στη ζωή ξεκίνησε με ένα ναυάγιο στη 

θάλασσα, που τον άφησε αδέκαρο και φοβισμένο σε ξένη γη. (…) Όταν 

διάλεξε η Βενετία τον Σλήμαν για ίνδαλμα, δε γνώριζε πως δεν ήταν η πρώτη 

φορά που συναντούσε στη ζωή της μια διάσωση από τη θάλασσα». Κάποιοι 

άνθρωποι συνδέονται ανά τους αιώνες μεταξύ τους με κρυφούς δεσμούς.  Η 

Βενετία έχοντας ως πρότυπο, μέντορα, ίνδαλμα και σύντροφο στα 

κοριτσίστικα όνειρά της τον Ερρίκο Σλήμαν ταυτίζεται μαζί του, αλλά και με 

τη γυναίκα του Σοφία Εγκαστρωμένου. 

Κάποια στιγμή η Βενετία αισθάνεται ανίκανη να εκπληρώσει το όνειρό της 

και αποφασίζει να το αποχαιρετήσει. Αρχικά, θάβοντας σε έναν γκρεμισμένο 

ναό τα ψεύτικα στολίδια της Σοφίας, γράφοντας ένα γράμμα σ’ αυτήν και 

στην πορεία πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στην Πελοπόννησο με στόχο να 



επισκεφτεί τους αρχαιολογικούς χώρους και τους δρόμους που είχε βαδίσει ο 

Ερρίκος Σλήμαν. 

Η Βενετία έπρεπε, όμως, να έχει διδαχθεί από το ίνδαλμά της το πάθος που 

πρέπει να έχεις στη ζωή γι’ αυτά που αγαπάς. Ο Σλήμαν ήταν ένας φανατικός 

αρχαιολόγος  που επέμενε στην εκπλήρωση των ονείρων του. «Το δύσκολο 

είναι να γίνεις κάτι που δεν είσαι, όχι να γίνεις κάτι που είσαι», της είχε πει 

μια κυρία που γνώρισε τυχαία στο κτελ. Κάθε γνωριμία στη ζωή μας έρχεται 

για να μας πει κάτι. Και πάλι όμως δεν πρόσεξε η Βενετία τα λόγια αυτά και 

συνέχισε να αποχαιρετά τα όνειρα της και να τα πετάει στον Καιάδα. Πράξη 

που θα την οδηγήσει αργότερα σε μία λάθος επιλογή. 

  

Το ταξίδι 

 

Σημαντικό μέρος του βιβλίου –και πολύ διδακτικό θα μπορούσα να πω- 

αναφέρεται στο ταξίδι που πραγματοποιεί η Βενετία στην Πελοπόννησο. 

Στόχος της  για το ταξίδι αυτό, ήταν να αποχαιρετήσει το όνειρο της 

αρχαιολογίας, καθώς επίσης και το αγαπημένο της Ερρικακίδιον. Στην πορεία 

όμως το ταξίδι αυτό αποκτά άλλο χαρακτήρα. Ακολουθώντας τη γραμμή της 

θάλασσας, τα βήματα του ινδάλματός της, του προγόνου της, αλλά και της 

γιαγιάς της ταξιδεύει στην Πελοπόννησο και ξετυλίγει όλο το κουβάρι των 

μυστηρίων. Επισκέπτεται  τα μέρη που αναφέρει στο ημερολόγιο του ο 

Σλήμαν: Κόρινθος, Ακροκόρινθος, αρχαίες Κλεωνές, Νεμέα, Μυκήνες, Άργος 

και Ναύπλιο. 

Συνεχίζει το ταξίδι και κάπου εκεί τα βήματά της διασταυρώνονται με του 

προγόνου της, αυτής της μυθικής προσωπικότητας που φαινόταν να είναι 

και «άγιος και διάβολος ,και  αγνός και κολασμένος». Βάζει στη τσάντα της το 

ημερολόγιο του Σλήμαν και αρχίζει να έχει ως πυξίδα τα κομμάτια από έναν 

χάρτη που είχε φτιάξει ο πρόγονός της τον 18ο αιώνα: Σπάρτη, Μυστράς, 

Μάνη, Καλαμάτα, Πύλος, Πύργος. 

Κάποια στιγμή απομακρύνεται από τη θάλασσα, φτάνει στους Γαργαλιάνους 

και στον Μάραθο και σ’ αυτό το σημείο πατάει πάνω στα ίχνη της γιαγιάς 

της.  Βρίσκεται στο μέρος που η γριά Βενέτα έζησε μια τραγική ιστορία, την 

οποία όμως η νεαρή Βενετία αγνοεί και επρόκειτο να μάθει από τα χείλη της 

μεγαλύτερης εχθρού της. 

Τι κι αν όλοι έχουμε αισθανθεί μια μαχαιριά στην καρδιά ερχόμενοι 

αντιμέτωποι με μιαν αλήθεια! Συνεχίζουμε να θέλουμε να την αναζητάμε κι ας 

πληγωνόμαστε. Η Βενετία γνώρισε έναν διαφορετικό άνθρωπο που μέσα του 

είχε κακία, μίσος και ζήλεια για την αγαπημένη της γιαγιά. Η ιστορία που 

έμαθε δεν της άρεσε καθόλου και έτσι προτίμησε να τη θάψει κάπου στο 

μυαλό της, να μην τη συζητήσει ποτέ με κανέναν και κάπως έτσι ύστερα από 

χρόνια να νομίζει ότι όλο αυτό μπορεί να ήταν και ένα κακό όνειρο. 



  

Το «Μπαξερικό» ύφος 

 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο μυθιστόρημα με ιστορικές αναφορές. Η Νοέλ 

Μπάξερ καταφέρνει να συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη μόρφωση. Εμφανώς 

επηρεασμένη από την αρχαία ελληνική ιστορία, μας ξεναγεί κι εμάς στους 

αρχαιολογικούς χώρους που επισκέπτεται η Βενετία. Όταν η ηρωίδα φτάνει 

στον Μυστρά, ακούγονται σαν «μουσικό χαλί», οι στίχοι του ποιήματος:  «Η 

δίψα στο Μυστρά», του Γιάννη Ρίτσου, κάνοντάς με να πιστέψω ότι χωρίς 

αυτή την προσθήκη τίποτα δεν θα ήταν ίδιο. Οι περιγραφές της είναι 

παραστατικές και ευχάριστες. Επίσης, παντρεύει με εκπληκτικό τρόπο την 

ιστορία με αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Ερρίκου Σλήμαν, αλλά και με 

εύστοχα σχόλια της συζύγου του, Σοφίας, από επιστολές που του έστελνε. 

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του βιβλίου γίνεται ένα διαρκές παιχνίδι 

ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν. Περνάει ανάμεσα σε γενιές και γενιές 

και φτάνει και πάλι στο σήμερα. 

Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς την αγάπη που νιώθει η Νοέλ Μπάξερ για τα 

πρόσωπα που δημιούργησε η φαντασία της. Το μυθιστόρημα είναι 

πολυπρόσωπο και έτσι ο καθένας μας βρίσκει τον εαυτό του σε κάποιον από 

τους ήρωες του βιβλίου. 

  

Συμπέρασμα 

 

«Δε γνώρισα κορίτσι μου τίποτα σημαντικό που να τελείωσε ασήμαντα», λέει 

η γριά Βενέτα στη νεαρή εγγονή της. Έτσι κι αυτό το βιβλίο τελειώνει με 

σημαντικά νοήματα: Δώστε σάρκα και οστά στα όνειρά σας γιατί μόνο έτσι θα 

ζήσετε πραγματικά ευτυχισμένοι και χωρίς απωθημένα. Με την ανάγνωση 

του βιβλίου αυτού, όλοι θα πεισθούν να ακολουθήσουν το όνειρό τους. Μία ή 

και δύο, αλλά ακόμα και τρεις αποτυχίες δεν είναι ικανές να σε κάνουν να 

εγκαταλείψεις κάτι που αγαπάς πάρα πολύ. Και μην ξεχνάτε: «Το δύσκολο 

είναι να γίνεις κάτι που δεν είσαι, όχι να γίνεις κάτι που είσαι». 

  

Νοέλ Μπάξερ 

 



  

Η Νοέλ Μπάξερ γεννήθηκε στην Αθήνα από Βρετανό πατέρα και Ελληνίδα 

μητέρα. Τα παιδικά της χρόνια τα έζησε στην Καβάλα. Σπούδασε στην 

Ελλάδα (Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και στην Αγγλία 

(μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαιολογία). Εργάστηκε στη διαφήμιση και, 

μετά, ως υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων σε ελληνικές 

επιχειρήσεις. Αρθρογραφεί σε περιοδικά και εφημερίδες. Κείμενά της 

κοινωνικού προβληματισμού εμφανίζονται τακτικά στο Διαδίκτυο. Έχει 

εκδώσει μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο Μια φορά και έναν καιρό σήμερα. 

Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της «Από δρυ 

παλιά κι από πέτρα», «Τη νύχτα που γύρισε ο χρόνος» και «Ακολουθώντας τη 

γραμμή της θάλασσας». 

  

 


