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“Θαμμένος Γίγαντας”: Η Αργυρώ 
Μαντόγλου μας μιλάει για την 
πολυαναμενόμενη επιστροφή του Καζούο 
Ισιγκούρο! 

ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ 

 

\ 

Ο Καζούο Ισιγκούρο είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο αξιόλογα 

ονόματα της παγκόσμιας σύγχρονης λογοτεχνίας σήμερα. Βέβαια, όπως 
πιθανότατα συνέβη και σε εσάς, υπάρχει και κάτι άλλο που 
συμβαίνει με το όνομά του: παραπέμπει πολλούς στο να 
φαντάζονται τον Ισιγκούρο ως έναν Ιάπωνα πρωτοεμφανιζόμενο 
συγγραφέα, με το έργο του οποίου δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή. 
Κι όμως, ρίχνοντας μια ματιά στα βιβλία του, θα παρατηρήσουν ότι 
κάνουν λάθος: από “The Remains of the Day“, το βιβλίο 
που εκτόξευσε τη φήμη του στα ύψη και εκτός από τα εκατομμύρια 

αντίτυπα που κατάφερε να πουλήσει, έγινε και υποψήφια για 8 

Όσκαρ ταινία, μέχρι το πιο πρόσφατο “Never Let Me Go“, 
το σπαρακτικό μυθιστόρημα των εκατομμύρια πωλήσεων που 
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μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο σε μια απόλυτα επιτυχημένη και 
πιστή στο πνεύμα των δυνατών συγκινήσεων μεταφορά, το έργο 

του Ισιγκούρο είναι πιο οικείο σε εμάς απ’ ό,τι νομίζουμε.  
 

 

 
 
 
Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα και το comeback του 
βραβευμένου με Booker συγγραφέα, ο οποίος επιστρέφει με νέο 
μυθιστόρημα μετά από δέκα χρόνια!Ναι, ο χρόνος πέρασε δύσκολα 
χωρίς τα βιβλία του δεξιοτέχνη Ισιγκούρο να μας συντροφεύουν, 
αλλά δε χρειάζεται να ανησυχούμε πια. Ο “Θαμμένος Γίγαντας“, το 
έβδομο κατά σειρά βιβλίο του, μόλις κυκλοφόρησε και όπως όλα 
δείχνουν θα μας αποζημιώσει για την υπομονή μας και με το 
παραπάνω! Ανυπόμονοι, λοιπόν, να μάθουμε τι έχουμε να 
περιμένουμε από το νέο του μυθιστόρημα, στραφήκαμε 
στηνπολυγραφότατη συγγραφέα και μεταφράστρια του βιβλίου στα 

ελληνικά, Αργυρώ Μαντόγλου, προκειμένου να μας λύσει κάθε 
απορία! 
“Στον «Θαμμένο γίγαντα» του πολυβραβευμένου Καζούο Ισιγκούρο, ένα 
ηλικιωμένο ζευγάρι ξεκινάει ένα οδοιπορικό σε μια Αγγλία μυθική 
που κατοικείται από δράκους, ξωτικά, ιππότες και γίγαντες. Ο Αξλ 
και η Μπέατρις αποφασίζουν να ψάξουν τον γιο τους από τον οποίο 
διατηρούν ελάχιστες αναμνήσεις· δεν θυμούνται την όψη του, τα 
χαρακτηριστικά του, αλλά ούτε και το πως αυτός έχει χαθεί. Τον 
Αξλ «τον κατέτρωγε μια απώλεια χωρίς όνομα» και όπως και οι 
υπόλοιποι κάτοικοι του μυθικού αυτού κόσμου υποφέρει από τη 
μάστιγα της αμνησίας που τη λένε «ομίχλη» και που τους εμποδίζει 
να θυμούνται ακόμα και σημαντικά γεγονότα της ζωής τους. 
Ακολουθώντας τον Αξλ και την Μπέτρις στην περιπλάνησή τους, το 
μυθιστόρημα μας προκαλεί στο να αναρωτηθούμε για τη φύση της 
μνήμης αλλά και της λήθης. Πόσο σημαντική είναι η μνήμη για ένα 
άτομο, για ένα ζευγάρι και για μια κοινότητα; Ποιοι είναι οι λόγοι 
της καταστολής της;  

http://www.public.gr/product/films/blu-ray/drama-historical-dra/mi-m-afiseis-pote/prod1791008pp/
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?trail=SRCH%3AIshiguro%2BKazuo%3A1002%3Acccat30001&pageNo=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat30001&sortProperty=&addFacet=1002%25253Acccat30001&activeSolution=book.writer&pageSize=
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?trail=SRCH%3AIshiguro%2BKazuo%3A1002%3Acccat30001&pageNo=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat30001&sortProperty=&addFacet=1002%25253Acccat30001&activeSolution=book.writer&pageSize=
http://www.public.gr/product/books/greek-books/literature/translated-literature/o-thammenos-gigantas/prod7440092pp/
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?trail=SRCH%3A%2522%25CE%259C%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%2591%25CF%2581%25CE%25B3%25CF%2585%25CF%2581%25CF%258E%2522%3A1002%3Acccat30001&pageNo=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat30001&sortProperty=&addFacet=1002%25253Acccat30001&activeSolution=book.writer&pageSize=
http://www.public.gr/product/books/greek-books/literature/translated-literature/o-thammenos-gigantas/prod7440092pp/
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?trail=SRCH%3A%2522Ishiguro%2BKazuo%2522%3A1002%3Acccat30001&pageNo=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat30001&sortProperty=&addFacet=1002%25253Acccat30001&activeSolution=book.writer&pageSize=
http://blog.public.gr/wp-content/uploads/2015/07/header-nees-ekdoseis-psix-864x400_c.jpg


 

 

 

Αργυρώ Μαντόγλου 

Άλλοτε άγριο και άλλοτε συγκινητικό, το καινούργιο μυθιστόρημα 
του Ισιγκούρο είναι ένα παραμύθι για τις χαμένες μνήμες, την αγάπη, 
την εκδίκηση και τον πόλεμο.Το ηλικιωμένο ζευγάρι ξεκινώντας το 
οδοιπορικό τους για να βρουν τον γιο τους και διασχίζοντας τη 
μεσαιωνική Αγγλία θα έρθουν αντιμέτωποι με πολλούς που έχουν 
καταπνίξει κι εκείνοι τις δικές τους οδυνηρές αναμνήσεις. Θα 
διαπιστώσουν πως η ειρήνη είναι βασισμένη πάνω σε γεγονότα που 
έχουν σβηστεί από τη μνήμη, και πως  αν το πέπλο ανασηκωθεί, αν 
η δράκαινα σκοτωθεί, ρισκάρουν την ακύρωσή της, τα παλιά μίση 
και οι έχθρες θα έρθουν στην επιφάνεια και νέες συγκρούσεις και 
μίση θα διχάσουν τους λαούς αλλά και κατοίκους, φίλους και 
συγγενείς που ζουν στην ίδια κοινότητα. Η δράκαινα είναι εκείνη 
που είναι υπεύθυνη για την ομίχλη, η ανάσα της θολώνει τις 
αναμνήσεις, αν τολμήσουν να τα βάλουν μαζί της, ποιο θα είναι το 
τίμημα που θα αναγκαστούν να πληρώσουν τόσο ο καθένας 
ξεχωριστά, όσο και οι υπόλοιποι, εκείνοι που δεν ερωτήθηκαν, οι 
αθώοι και οι αδύναμοι, οι γέροι, τα παιδιά και οι λιγότερο ικανοί; 
Στα έργα του Ισιγκούρο οι αφηγητές μιλούν απλά και απέριττα, 
παρότι η ιστορία και τα πάθη τους είναι συνήθως σκοτεινά και 
δυνατά.  Το κύριο μέλημά μου ως μεταφράστρια του 
μυθιστορήματος ήταν να  αναδείξω την ατμόσφαιρα που αγκαλιάζει 
τους ήρωες σε κάθε σκηνή και κάθε τους βήμα, αλλά και να 
αποδώσω τις περιγραφές και τους διαλόγους με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην ακυρωθεί ο υπαινιγμός που ελλοχεύει πίσω από κάθε τους 
φράση, και ο περιρρέων δισταγμός: ό,τι κι αν πουν είναι έτοιμοι να 
το πάρουν πίσω καθότι αβέβαιοι για την πραγματικότητα που 
έζησαν, δεν είναι ποτέ σίγουροι και την πραγματικότητα που ζουν. 
Μπορεί μεν τα συναισθήματά τους να είναι δυνατά αλλά θα 
παραμείνουν τα  ίδια μετά την απομάκρυνση της ομίχλης; Ο 
δισταγμός, ο υπαινιγμός, η αβεβαιότητα και ο φόβος κυριαρχούν σε 
κάθε τους βήμα, σε κάθε τους λέξη, με αυτή την έννοια το βιβλίο 
του Ισιγκούρο είναι δυο βιβλία: αυτό που  είναι γραμμένο στο χαρτί 

http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?trail=SRCH%3A%2522Ishiguro%2BKazuo%2522%3A1002%3Acccat30001&pageNo=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat30001&sortProperty=&addFacet=1002%25253Acccat30001&activeSolution=book.writer&pageSize=
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?trail=SRCH%3A%2522Ishiguro%2BKazuo%2522%3A1002%3Acccat30001&pageNo=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat30001&sortProperty=&addFacet=1002%25253Acccat30001&activeSolution=book.writer&pageSize=
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?trail=SRCH%3A%2522Ishiguro%2BKazuo%2522%3A1002%3Acccat30001&pageNo=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat30001&sortProperty=&addFacet=1002%25253Acccat30001&activeSolution=book.writer&pageSize=
http://blog.public.gr/wp-content/uploads/2015/07/32574-73655.jpg


κι αυτό που έχει γραφεί καιρό πριν, η κρυμμένη ιστορία των 
ηρώων, το παρελθόν τους που  αποκαλύπτεται βήμα βήμα και που 
συχνά ο αναγνώστης το υποψιάζεται πριν οι ίδιοι οι ήρωες το 
αντιληφθούν. 
Η ιστορία του Αξλ και της Μπέατρις αποκαλύπτεται κομμάτι 
κομμάτι, θραύσμα το θραύσμα, βήμα το βήμα,  και  η συμμετοχή 
στο οδοιπορικό τους είναι μια μαγική περιπέτεια, καθώς βιώνεις τη 
δική τους καταβύθιση ως εάν να είναι και δική σου υπόθεση και 
ευθύνη. Ένα βιβλίο που σε αναγκάζει να αναρωτηθείς για τη δική 
σου ομίχλη, τη δική σου αναγκαία αυτολογοκρισία, την καταστολή 
των  αναμνήσεων σου, το σβήσιμο στιγμών και επεισοδίων της ζωής 
σου. Και δεν μπορεί παρά να προβληματιστείς για το τι θα γινόταν 
εάν κάποια στιγμή όλα φωτίζονταν, αν ό,τι έχει καταχωνιαστεί 
έβγαινε στην επιφάνεια, αν όλες οι αλήθειες εμφανίζονταν ξάφνου 
μπροστά σου, θα εξακολουθούσε η ζωή να είναι η ίδια, κι εσύ θα 
παρέμεινες άραγε ο ίδιος άνθρωπος; Οι ήρωες είναι ένα ηλικιωμένο 
ζευγάρι αλλά ο μεγάλος συγγραφέας μας τους παρουσιάζει είναι 
σαν δυο παιδιά που ξεκινούν για να ανακαλύψουν τον κόσμο βήμα 
βήμα, και ταυτόχρονα ανακαλύπτουν και τις δικές τους δυνάμεις, 
τον χαρακτήρα τους αλλά και την ιστορία τους, μέσα από τον 
ξανακερδισμένο χρόνο του ταξιδιού τους, ανακαλύπτουν και τη 
δύναμη της μεγάλης αμοιβαίας αγάπης που εν τέλει υπερβαίνει 
ακόμα και τη μνήμη.” 

 

Αργυρώ Μαντόγλου 
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