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Θεωρώ τη συγγραφέα Θεοφανία 

Ανδρονίκου-Βασιλάκη μια ιδιαίτερη 

περίπτωση πένας. Έχει αδυναμία στο να 

καταπιάνεται με στερεοτυπικά ζητήματα 

τα οποία ταλανίζουν τη σύγχρονη 

γυναίκα και τη μετατρέπουν σε 

αποκείμενο στα μάτια της κοινωνίας. Η κυρία Ανδρονίκου-Βασιλάκη 

επιλέγει στα προηγούμενα βιβλία της θέματα όπως το ηλικιακό πρότυπο της 

γυναίκας ή την κανονιστική ομορφιά και τη διαμόρφωση της θηλυκής 

εικόνας της. Αυτό όμως που πραγματικά κάνει τη διαφορά στις ιστορίες της, 

δεν είναι μόνο η συγγραφική της προσέγγιση, αλλά ο τρόπος γραφής της. 

Η Θεοφανία Ανδρονίκου-Βασιλάκη στο νέο της βιβλίο “Γυναίκες στα 

πρόθυρα… γάμου”, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μας 

διηγείται την ιστορία τεσσάρων γυναικών, με κοινό τόπο καταγωγής, οι 

οποίες συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια. Αφορμή για την επανασύνδεσή 

τους είναι ο γάμος μιας συγχωριανής τους και η διαπίστωση πως εκείνες 

αποτελούν αποτυχημένο πρότυπο επειδή, λίγο πριν το κατώφλι των 

σαράντα, δεν έχουν παντρευτεί. Στην πορεία διαπιστώνουν πως ίσως η 

αποτυχία τους δεν έχει να κάνει με το γάμο αλλά με το κατά πόσο ζουν μια 

γεμάτη ζωή, μια ζωή πιστή στα θέλω τους. Και ίσως, κατά τη διάρκεια 

αυτής της πορείας, ανακαλύψουν πως υπάρχουν σημαντικότερες σχέσεις 

από τις γαμήλιες. 

Γνωρίζοντας τα προηγούμενα έργα της συγγραφέως μπορεί κάποιος να 

καταλάβει πως στο τελευταίο της βιβλίο έχει καταφέρει το μεγαλύτερο 

επίτευγμα ενός καλλιτέχνη. Έχει εξελιχθεί. Πολύ πιο εσωτερικό, με 

αριστοτεχνικό χτίσιμο της χημείας των ηρώων μεταξύ τους –φυσικά η Κέλυ 

με τη Ρίτσα κλέβουν την παράσταση- μας δείχνει έναν υπέροχο κόσμο ο 

οποίος σέβεται απόλυτα τη διαφορετικότητα του ανθρώπου που επιλέγει να 

κάνει φίλο του ή σύντροφό του. Ένα σύγχρονο μυθιστόρημα, με τις 

περιγραφές να υπερισχύουν των διαλόγων και το ψυχογράφημα των 

πρωταγωνιστών να είναι ξεκάθαρο, αφήνοντας όμως τον αναγνώστη να 

ανακαλύψει μόνος του τους χαρακτήρες. 

Νιώθω μεγάλο θαυμασμό για τη γραφή της κυρίας Ανδρονίκου-Βασιλάκη 

καθώς με άγγιξε και με προβλημάτισε με τρόπους που δεν περίμενα. 

Κυρίως, λατρεύω το υπόγειο χιούμορ και τον σαρκασμό που κρύβει η πένα 

της και τον ευφυή τρόπο με τον οποίο τοποθετεί τις λέξεις στο κείμενο της. 
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Το βιβλίο “Γυναίκες στα πρόθυρα… γάμου” τα έχει όλα. Αντιεξουσιαστές, 

οπαδούς της μόδας και της μάρκας. Κοσμοπολίτες και λάτρεις της φύσης. 

Τρελαμένες οικογένειες και αποτυχημένες σχέσεις. Έρωτα, πάθος, φιλία, 

ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας πάνω από όλα, τη στιγμή 

που  καλούμαστε να παραδεχτούμε πως έχουμε δημιουργήσει τα θέλω μας 

σύμφωνα με τους τρόπους που φυσικοποιεί τα πρέπει η κοινωνία. Η 

συγγραφέας καταφέρνει με έναν εξαιρετικά προσωπικό- και ταυτόχρονα 

καθολικό- τρόπο να φωτίσει τη ζωή κάθε ήρωα της ξεχωριστά και να δείξει 

στον αναγνώστη πως πίσω από τα πρέπει υπάρχει η ευτυχία. Μια ευτυχία 

που για τον καθένα μας σημαίνει κάτι διαφορετικό και αυτό είναι τόσο μα 

τόσο όμορφο. 



 

Μαρία Μπακάρα 

  

 


