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«Ο θαμμένος γίγαντας» 
Συγγραφέας: Καζούο Ισιγκούρο 

Μετάφραση: Αργυρώ Μαντόγλου 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 

  
  
  
Σ’ ένα απομονωμένο χωριό στην Αγγλία, την εποχή των θρύλων, λίγο μετά τον θάνατο 
του βασιλιά Αρθρούρου, ζει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Βρετανών, ο Αξλ και η Μπέατρις. Οι 
αναμνήσεις τους είναι θολές, όπως και όλων των κατοίκων, λόγω μιας μυστηριώδους 
ομίχλης που προκαλεί ένα είδος φθοράς. Παρά την αρρώστια της Μπέατρις, το ζευγάρι 
αποφασίζει να αφήσει την ασφάλεια του σπιτιού του με σκοπό να ταξιδέψει μακριά και να 
βρει τον γιο του, που έχει να δει εδώ και χρόνια. 
  
  
Αυτό για το οποίο είναι πιο γνωστός ο Καζούο Ισιγκούρο, είναι το απροσδόκητο. Κάτι 
που είδαμε και το «Τ’ απομεινάρια μιας μέρας» στο οποίο την ιστορία αφηγείται ένας 
Αγγλος μπάτλερ, στο «Τότε που είμασταν ορφανοί» που έχει την μορφή μίας 
αστυνομικής ιστορίας ενώ στο «Μη μ’ αφήσεις ποτέ» χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία 
επιστημονικής φαντασίας για να πει την ιστορία ενός οικοτροφείου όπου ανατρέφονται 
κλώνοι για να χρησιμοποιηθούν αργότερα για τα όργανά τους… 
  
  
Το κοινό στοιχείο όλων των βιβλίων είναι μία γοητεία με τη μνήμη, την ταυτότητα και την 
ένταση μεταξύ της υποχρέωσης και της επιθυμίας. Σε αυτό το βιβλίο ο νικητής του 
βραβείου Μπούκερ καταφέρνει να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό, δημιουργώντας 
μία… ομιχλώδη ιστορία της εποχής του Αρθούρου, που μας δίνει την αίσθηση πως 
διασώθηκε από ένα ετοιμόρροπο μοναστήρι στην Ουαλία. Όμως, παράλληλα, όπως και 
όλα τα μυθιστορήματα του Ισιγκούρο, μπορεί κάποιος να το διαβάσει ως έναν διαλογισμό 

http://plusmag.gr/


πάνω στο τραύμα, τη μνήμη και τα συλλογικά ψέματα που τα έθνη και οι ομάδες 
δημιουργούν για να εξιλεωθούν από την ενοχή τους. 
  
  
Η ιστορία ακολουθεί τον Αξλ και την Μπέατρις, ένα παντρεμένο ζευγάρι το οποίο ζει σε 
ένα χωριό αγροτών. Επειδή είναι ηλικιωμένοι και αργοί, τα παιδιά τους κοροϊδεύουν και 
έχουν εξοριστεί στα λιγότερο επιθυμητά καταλύματα. Η κοινωνία είναι γεμάτη 
δεισιδαιμονίες και καχυποψία, ανά πάσα στιγμή φαίνεται πως θα μπορούσε να ξεσπάσει 
ένα κυνήγι μαγισσών. Όμως, οι φόβοι των χωρικών δεν είναι τελείως αβάσιμοι: σκοτεινές, 
υπερφυσικές δυνάμεις υπάρχουν σε αυτή την έκδοση της Αγγλίας και θέτουν σε κίνδυνο 
τη ζωή των θνητών… 
  
  
Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Αξλ και η Μπέατρις είχαν την πρόθεση να επισκεφθούν 
τον γιο τους, που ζει μακριά από αυτούς. Αλλά συνεχώς ξεχνούν αυτό το σχέδιο… Στην 
πραγματικότητα ξεχνούν πολλά πράγματα. Όπως και όλοι στο χωριό. Τον τελευταίο 
καιρό, η περιοχή έχει κατακλυστεί από μία ομίχλη που φαίνεται να επηρεάζει την 
ανθρώπινη μνήμη. Για παράδειγμα, μία κρίση που αναστατώνει και προκαλεί πανικό στο 
χωριό μία νύχτα, έχει σχεδόν ξεχαστεί το επόμενο πρωινό. 
  
  
Ακόμα και ένα ζευγάρι παντρεμένο χρόνια όπως ο Αξλ και η Μπέατρις δεν μπορούν να 
θυμηθούν τι είδους ήταν η ζωή που μοιράστηκαν. Το μόνο που ξέρουν είναι πως η 
αμοιβαία αγάπη τους έχει επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και είμαστε σίγουροι πως αν 
έφευγε η ομίχλη, τότε θα ερχόντουσαν στην επιφάνεια μία σειρά χαρούμενων συζυγικών 
αναμνήσεων. 
  
  
Μπορεί το βιβλίο να περιλαμβάνει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και αστυνομικού 
μυθιστορήματος, αλλά «υπονομεύει» το είδος, χρησιμοποιώντας τα ως ένα όχημα για το 
ξεχωριστό όραμα του συγγραφέα. Αντλεί στοιχεία από την ιπποτική ρομαντική 
λογοτεχνία και τον θρύλο του Αρθρούρου. Και αν και βλέπουμε δράκους και 
περιπλανώμενους ιππότες δεν βλέπουμε τους συνήθεις «παληκαρισμούς» που ίσως θα 
περιμέναμε σε μια τέτοια περίπτωση. Ακόμα και όταν ο Σερ Γκάουεϊν, ένας από τους 
ιππότες της στρογγυλής τραπέζης, κάνει την εμφάνισή του, δεν είναι ο λαμπερός νέος 
ήρωας, αλλά ένας κουρασμένος γέρος προσκολλημένος στα απομεινάρια του ηρωικού 
«επαγγέλματός» του. 
  
  
Πρόκειται για άλλο ένα λαμπερό και βαθιά συγκινητικό έργο του Ισιγκούρο πάνω στην 
απώλεια και την τραγική φύση της ζωής. Ο Ισιγκούρο έξυπνα δομεί μία ιστορία που 
αντανακλά τη συνεχή διάβρωση του παρελθόντος.  Μερικά κεφάλαια κάνουν άλμα προς 
τα εμπρός και το μέλλον, σε μια σκηνή όπου οι λεπτομέρειες δεν βγάζουν κανένα νόημα 
και τότε πάμε πάλι προς τα πίσω καθώς ο Αξλ και η Μπέατρις προσπαθούν να 
θυμηθούν το πώς έφτασαν εκεί. 
  
  
Το βιβλίο από την αρχή έως το τέλος, έχει κινηματογραφική δομή. Και αν σας θυμίσει κάτι 
από το Memento δεν θα έχετε άδικο… 
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