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Ας ηχήσουν οι καμπάνες! 

Επιτέλους, επιτέλους, ένα ανέλπιστα καλό βιβλίο πέφτει στα χέρια μου 
ύστερα από καιρό και από εκεί που δεν περίμενα με τίποτα να με 
συναρπάσει, κατέληξα να το διαβάσω απνευστί και να το κατατάξω στα 
καλύτερα της φετινής χρονιάς.Κι όλα αυτά από μια σχετικά άγνωστη 
συγγραφέα που όμως φαίνεται ότι έχει πάρα πολλά τελικά. Και 
εξηγούμαι. 



Η ιστορία μας μεταφέρει στη Λέρο του 1975 όπου ο 16χρονος Άλκης 
βρίσκεται δεμένος και παρατημένος με άλλους στην ίδια με εκείνον 
κατάσταση μέσα σε ένα πλοίο με προορισμό το Ίδρυμα για τους ψυχικά 
ασθενείς που  βρίσκεται εκεί. Η ιστορία που κουβαλά επάνω του δε 
πρέπει να μαθευτεί για κανένα λόγο δεν πρέπει να φύγει ποτέ από εκεί. 
Χρόνια αργότερα η Έλλη ψάχνει το παρελθόν της οικογένειας της και 
ένα κουβάρι μυστικών και αποκαλύψεων ξετυλίγεται. Θα αντέξει όμως 
την αλήθεια; 

Πραγματικά είναι από εκείνες της φορές που με τίποτα δε μπορεί να σε 
προϊδεάσει ένα βιβλίο για το τι θα επακολουθήσει. Το ξεκίνησα 
θέλοντας απλά ένα βιβλίο για να χαλαρώσω, χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και, δεδομένης της περίληψης στο οπισθόφυλλο, δεν είχα 
κάποια αμφιβολία για το αντίθετο. Ήταν όμως από τις λίγες φορές που 
έκανα τόσο μεγάλο λάθος αλλά χαίρομαι γιατί χάρη σε αυτό το λάθος 
διάβασα μια εξαιρετική ιστορία, καθόλου συνηθισμένη, τουλάχιστον στη 
βασική της δομή, και με εξαιρετικές περιγραφές ψυχογραφημάτων και 
καταστάσεων που σε κάνουν κομμάτι του βιβλίου. Κυριολεκτικά 
αρπάζεσαι από τις σελίδες και παρακαλάς το κάθε κεφάλαιο να μη 
τελειώσει σύντομα. Νομίζω ότι σε ανταμείβει σε μεγάλο βαθμό και το 
βασικότερο-για μένα τουλάχιστον-δεν καταλήγει με όλους τους 
χαρακτήρες σε happy ending. Γιατί η ζωή δεν είναι πάντοτε ‘’ζήσαν 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα’’. 

Για τη γραφή έχω να πω ότι ενώ είναι απαλλαγμένη από λυρικές 
εκφράσεις και προσπάθεια εντυπωσιασμού, καταφέρνει να δημιουργεί 
έντονες εικόνες από όσα περιγράφει χωρίς ούτε μια στιγμή να χάνει σα 
κείμενο την αξία του. Θα πω μόνο ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο όπου η 
ιστορία με συγκλόνισε, δε ξέρω αν βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά 
αλλά με άφησε με ανοιχτό το στόμα κυριολεκτικά. Όλο όμως το βιβλίο 
έχει πράγματα να πει και σίγουρα δε χαραμίζεται ο χρόνος σου που το 
διάβασες. 

Τα συγχαρητήρια μου λοιπόν στην κυρία Θεοδώρου και εύχομαι να μας 
ξαναχαρίσει τόσο καλές ιστορίες. Μπράβο! 

  

Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 


