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Το «Big Little Lies» βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Λιάν Μοριάρτι και αποτελείται από επτά 
επεισόδια. Το γεγονός ότι μεταφέρεται στη μικρή οθόνη τόσο γρήγορα μετά την κυκλοφορία του, είναι 
ενδεικτικό της επιτυχίας του. 

Από τον Άγγελο Γεραιουδάκη 

Η Ρις Γουίδερσπουν στο ρόλο της Μάντλιν, υποδύεται μια δυναμική γυναίκα γεμάτη πάθος και 
χιούμορ, της οποίας ο πρώην άντρας με τη νέα του γυναίκα μετακόμισε πίσω στη μικρή τους 
κοινότητα. Θυμάται τα πάντα και δε συγχωρεί τίποτα. Η Νικόλ Κίντμαν στο ρόλο της Σελέστ διαθέτει 
εκείνη την ομορφιά που κάνει τους άλλους να τη χαζεύουν. Ωστόσο, πληρώνει το τίμημα αυτής της 
ψευδαίσθησης τελειότητας. Η νεοαφιχθείσα Τζέιν (Σέιλιν Γούντλεϊ) είναι η τρίτη της παρέας, μια μόνη 
μητέρα της οποίας η έλευση στην κοινότητα φέρνει αναστάτωση. Οι τρεις γυναίκες βρίσκονται σε 
διαφορετικά σταυροδρόμια, όμως θα καταλήξουν στο ίδιο σοκαριστικό σημείο. Το cast 
συμπληρώνουν οι ταλαντούχοι ηθοποιοί Άνταμ Σκοτ, Λόρα Ντερν, Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Τζέιμς 
Τούπερ και Ζόι Κράβιτζ. 

 

Η ιστορία σκιαγραφεί την εικόνα μιας πόλης που κινητοποιείται απ' τις φήμες και διαιρείται σε έχοντες 
και μη έχοντες, εκθέτει τις συγκρούσεις, τα μυστικά και τις προδοσίες που θέτουν σε κίνδυνο την 
εμπιστοσύνη ανάμεσα σε γονείς και παιδιά και κλονίζουν τις συζυγικές, αλλά και τις φιλικές σχέσεις. 
Όλες σχεδόν οι σκηνές, έχουν φόντο τη θάλασσα και διαθέτουν μόνιμο soundtrack τον ήχο των 
κυμάτων που σκάνε πάνω στην αμμουδιά. 

Αν και στην αρχή κάποιος θα μπορούσε να το μπερδέψει με μια πιο κυριλέ και σύγχρονη εκδοχή των 
Real Housewives και Desperate Housewives, γεμάτο κλισέ χαρακτήρες, η διαφορετική ματιά του Ζαν-
Μαρκ Βαλέ, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της σειράς, καταφέρνει με ευκολία να προσδώσει βάθος και 
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ουσία, να κάνει τρισδιάστατους και όχι χάρτινους, όλους όσους βρίσκονται μπλεγμένοι σε αυτό το 
παιχνίδι εξουσίας, σεξ και ψυχοσωματικής βίας. 

Είναι ένα πολυπρόσωπο και σύγχρονο έργο που μιλά για τη δυνατή γυναικεία φιλία και αλληλεγγύη, 
τη μητρότητα, τη δειλία, τη συγχώρεση, την κάθαρση και την επανόρθωση των λαθών και των αδικιών 
του παρελθόντος μέσα από το θάρρος, τη θέληση, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την 
πίστη στον εαυτό μας, πρώτα απ’ όλα, και μετά στους άλλους.  

 

Την προσοχή τραβάνε οι εξαιρετικές ερμηνείες των παιδιών, που στη σειρά αντιμετωπίζονται 
ως χαρακτήρες – κλειδιά του δράματος. Υποδύονται τέκνα δισεκατομμυριούχων και 
περιφέρονται αμήχανα και πληγωμένα σ' έναν κυκεώνα βαριάς ενήλικης παθολογίας. Πρόωρα 
μικρομέγαλα βρίσκονται μπλεγμένα ακόμα και σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης στην πρώτη 
δημοτικού. 

Πέρα, όμως, από διάφορα κοινωνικά θέματα που θίγει η σειρά, είναι ένα αστυνομικό μυστήριο κατά τη 
διάρκεια του οποίου πρέπει να διαλευκανθεί ένας φόνος. Οι κάτοικοι της παραθαλάσσιας περιοχής 
του Μοντερέι της Καλιφόρνια, λειτουργούν ως χορός αρχαίου δράματος κατά τις συνεντεύξεις τους 
στους δημοσιογράφους και στην αστυνομία μετά το έγκλημα. Μέσα από αυτούς μαθαίνουμε διάφορα 
στοιχεία για το παρελθόν και το χαρακτήρα του κάθε πρωταγωνιστή.  



 

Από την άλλη, στο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, η Λιάν Μοριάρτι σου περνάει 
μηνύματα χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες. Η γραφή της είναι δυνατή και επιβλητική. Η γλώσσα της 
κατανοητή, εύπεπτη, δεν σου αποσπά την προσοχή από αυτό στο οποίο έχει αξία να 
σταθείς. Με απλά λόγια, το «Big Little Lies» είναι μια ιστορία υψηλού πρεστίζ και βαθιάς ψυχολογικής 
σπουδής στα σύγχρονα αδιέξοδα μιας προνομιακής, αλλά γεμάτης ρωγμές ύπαρξης.  
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