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 Ο Ρίτσαρντ τα έχει όλα: είναι ανερχόμενος 
ζωγράφος, η πρώτη του έκθεση στο Παρίσι στέφεται με επιτυχία, έχει μια 
εκθαμβωτική Γαλλίδα σύζυγο που τον στηρίζει και μια αξιολάτρευτη κόρη. Ο 
Ρίτσαρντ, όμως, κάνει ένα λάθος. Δεν αρκείται στην ευτυχία του κι αναζητά 
την περιπέτεια εκτός του γάμου του. Ένας πίνακας από το κοινό παρελθόν 
του με τη γυναίκα του θα είναι το «χαστούκι» που θα τον συνεφέρει και θα τον 
ξάνει να συνειδητοποιήσει τι διακινδυνεύει να χάσει. Τότε ακριβώς, όμως, είναι 
που η γυναίκα του θα μάθει όλη την αλήθεια…  
 
Μπορεί μια σχέση να επιβιώσει μετά την προδοσία; Άραγε τι απογίνεται μια 
μεγάλη αγάπη; Πνίγεται στη ρουτίνα, χάνεται στη λήθη ή επιβιώνει κάπου 
βαθιά μέσα μας;  
 
Μια αφοπλιστικά ειλικρινής ματιά στο θέμα του γάμου, της αγάπης και της 
συζυγικής πίστης.  
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Της Μαρίας Μπακάρα: 

 

Ένας γάμος που διαλύεται εξαιτίας μιας παράνομης σχέσης, ένας 

πίνακας που θυμίζει στον σύζυγο τον ευτυχισμένο έγγαμο βίο και μια 

σύζυγος που αρνείται να δείξει περισσότερη υπομονή. Αυτά τα 

ζητήματα πραγματεύεται το βιβλίο της Courtey Maum «Θυμήσου την 

αγάπη», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.  

 

Οφείλω να ομολογήσω πως πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο δεν με 

κέρδισε απόλυτα. Εξαιρετικά καλογραμμένο και ρεαλιστικό, με το 

γνωστό γαλλικό ύφος και στυλ στο οποίο έχω ιδιαίτερη αδυναμία. 

Δεν έχει να κάνει με την τοποθέτηση ή την καταγωγή ηρώων ή 

δημιουργών. Το γαλλικό ύφος είναι τόσο μοναδικό και ξεχωριστό 

που το αναγνωρίζεις οπουδήποτε.  

 

Ως ιστορία δεν έχει τίποτα το 

πρωτότυπο να επιδείξει. Ένας άπιστος σύζυγος, με μια σύζυγο που 

έχει θυσιάσει τα δικά της θέλω ώστε να βοηθήσει στην προώθηση 

της καλλιτεχνικής του καριέρα. Όταν η ερωμένη του βαριέται πλέον 

αυτό τον ρόλο και τον χωρίζει εκείνος βρίσκεται αντιμέτωπος με 

συναισθήματα που δεν πίστευε πως έχει. Όχι για τον παράνομο 

δεσμό του, αλλά για την ίδια του τη γυναίκα. Αυτό ακριβώς με 

εμπόδισε στο να μπορέσω να ταυτιστώ με την ιστορία και να 

καταλάβω τους πρωταγωνιστές της. Σε ορισμένες στιγμές ένιωσα 

πως οι ήρωες –ο πρωταγωνιστής πιο έντονα- στερούνταν 

εσωτερικότητας, ενώ σε άλλα σημεία θεώρησα πως οι αντιδράσεις 

τους ήταν υπερβολικές σε σχέση με την πραγματικότητα.  

 

Ωστόσο, το βιβλίο είναι μια μοναδική απεικόνιση των σύγχρονων 

σχέσεων, αλλά και της κουλτούρας των πρωταγωνιστών. Το 

εξαιρετικό με το μυθιστόρημα «Θυμήσου την αγάπη» είναι ο τρόπος 
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που μας γνωστοποιεί η συγγραφέας όλες τις πληροφορίες που 

χρειαζόμαστε ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για τα 

γεγονότα. Με τις χρονικές αναδρομές να είναι ενωμένες με τους 

εσωτερικούς μονολόγους και τις σκέψεις των ηρώων, αλλά και 

άρρηκτα συνδεδεμένες με τις εξελίξεις των γεγονότων και τους 

τωρινούς διαλόγους.  

 

Μπορεί προσωπικά να ένιωσα συναισθηματική αποστασιοποίηση σε 

κάποια σημεία, ωστόσο πρόκειται για ένα ψυχογραφικό βιβλίο, το 

οποίο μπορεί να προκαλέσει στον αναγνώστη συναίσθημα και 

προβληματισμούς, χωρίς μελό αντιδράσεις ή ακραίες επεξηγήσεις. 
 


