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«Ο Τοχέιρα μιλάει γι’ αυτό το πρωινό λες και πρόκειται για κάτι που έγινε πριν 

από μια εβδομάδα, πριν από έναν μήνα ή μια μέρα, γιατί οι εικόνες απ’ αυτήν 

την ολέθρια στιγμή, όσα είδα τότε με ένα βλέμμα που είχε σκληρύνει λόγων των 

περιστάσεων, δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεχάσει κανείς ακόμη κι όταν έχουν 

περάσει πολλά χρόνια, ακόμη κι αν έχουν περάσει όλα τα χρόνια της ζωής του, 

γιατί όταν έρθει η τελευταία του μέρα, αυτή η ανάμνηση θα διαγράφεται 

ανάγλυφα πάνω από τις άλλες. Και καθώς μου μιλάει για τα πτώματα των 

συντρόφων του, δε μου ξαναλέει πια πόσο φωτεινό ήταν το πρωινό, ούτε πως 

κελαηδούσαν τα πουλιά ή για το πώς είχε γυρίσει ο άνεμος και το χορτάρι γύρω 

απ’ τα πτώματα λικνιζόταν λες και τίποτα δεν είχε συμβεί, λες και ο θάνατος κι 

ο φόβος δεν ήταν παρά μια παράξενη επινόηση στον τρομερό κόσμο των 

ανθρώπων.» 
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Ο Χόρχε Γκαλάν «σκαλίζει» το αιματοβαμμένο παρελθόν του Ελ Σαλβαδόρ κατά 

τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου και γράφει ένα ιστορικό μυθιστόρημα 

εμπνευσμένο στην αληθινή ιστορία της σφαγής των Ιησουιτών μοναχών του 

πανεπιστημίου UCA (Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αμερικής) από το τάγμα του 

Ατλακάλτ, μιας ελίτ ομάδας του στρατού, επειδή τόλμησαν να υψώσουν τη φωνή 

τους απέναντι στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους 

στρατιωτικούς. Για αυτό ακριβώς το βιβλίο ο ίδιος ζει πλέον αυτοεξόριστος στην 

Ισπανία καθώς φοβάται για την ίδια του τη ζωή. 

Τα χαράματα της 16ης Νοεμβρίου του 1989 ο Ιγνάσιο Εγιακουρία, ο 

Μαρτίν-Μπαρό και άλλοι τέσσερις ιερείς βρίσκονται ξαπλωμένοι στο υγρό 

χορτάρι κάτω από ένα ολόγιομο φεγγάρι ψάλλοντας όλοι μαζί το «Πάτερ ημών» 

που στα αυτιά των κατοίκων των διπλανών σπιτιών έμοιαζε σαν ένας ρυθμικός 

θρήνος. Οι ένοπλοι άνδρες που έχουν εισβάλλει στο χώρο της οικίας τους, τους 

έχουν υποχρεώσει να στέκονται εκεί. Οι Ιησουίτες ιερείς είχαν έρθει στο Ελ 

Σαλβαδόρ πριν από πολλά χρόνια και ήθελαν να φύγουν με τον μόνο τρόπο που 

ήξεραν. Μερικά λεπτά αργότερα, ένας από τους στρατιώτες πλησιάζει και ρίχνει 

την πρώτη σφαίρα… Σύντομα ο ρυθμικός θρήνος σταματάει. Όλα σταματάνε… 

Ο πάτερ Τοχέιρα λαμβάνει γνώση των γεγονότων στην πανεπιστημιούπολη από 

τον σύζυγο της γυναίκας που βοηθούσε τους ιερείς καθώς είναι ανάμεσα στους 

δολοφονηθέντες μαζί με την κόρη της. Για τον Χοσέ Μαρία Τοχέιρα θα ξεκινήσει 

ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να αποκαλύψει ότι πίσω από τις δολοφονίες 

κρύβεται ο στρατός του Ελ Σαλβαδόρ και όχι οι αντάρτες όπως υποστηρίζουν 

όλοι. Οι αποδείξεις είναι αδιάσειστες αλλά τα στόματα παραμένουν σφραγισμένα. 



Και ο μοναδικός μάρτυρας σιωπά. Ο πάτερ Τοχέιρα θα διαπιστώσει ότι πρόκειται 

για έναν αγώνα ενάντια στο σκοτάδι. Ενάντια σε ό,τι κρύβεται στο σκοτάδι. 

Ενάντια στο κακό… 

Πάτερ Ιγνάσιο Εγιακουρία 

«Διέσχισε στα σκοτεινά τον διάδρομο, κατέβηκε τα σκαλιά, έφτασε στην πόρτα 

και γύρισε το κλειδί στην κλειδαριά. Το κρύο της αυγής τής πάγωσε τα 

μπράτσα και σταμάτησε. Πρόσεξε πως υπήρχαν πυγολαμπίδες στους θάμνους 

που βρίσκονταν στο παρτέρι του δρόμου. Το έντονο άρωμα των γιασεμιών 

μπερδευόταν μ’ εκείνο του καπνού που ανέδιδαν τα αναμμένα φανάρια και 

ένιωσε ευγνωμοσύνη γι’ αυτή τη μυρωδιά που σκέπαζε την άλλη, εκείνη που 

κυριαρχούσε στο πανεπιστήμιο όλη τη μέρα… Και τότε κατάλαβε, με απόλυτη 

διαύγεια, ότι αυτή η μυρωδιά που μύριζε από το πρωί, απ’ την ώρα του 

πρωινού, ήταν αίμα… Η μυρωδιά του αίματος ήταν στον αέρα σαν ένας λεκές 

στον τοίχο, ενώ συγχρόνως υπήρχε κι η οσμή από το μπαρούτι, και τότε 

συνειδητοποίησε ότι τα δέντρα μύριζαν διαφορετικά, δεν έδειχναν πια φρέσκα, 

είχαν μια μυρωδιά χωμάτινη, μεταλλική, απλωνόταν παντού και είχε μείνει 

κολλημένη στα κλαριά που λειτουργούσαν σαν δίκτυο μεταφοράς. Αίμα και 

μπαρούτι…» 

Ο Χόρχε Γκαλάν δίνει φωνή στους Ιησουίτες ιερείς 25 χρόνια μετά από εκείνη 

την τραγική νύχτα και δημιουργεί ένα εξαιρετικό ιστορικό μυθιστόρημα που 

μπλέκει τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα. Αν και καθώς το διαβάζουμε θα 

διαπιστώσουμε ότι ο όρος μυθοπλασία ίσως να μην του ταιριάζει επειδή πρόκειται 

καθαρά για καταγραφή γεγονότων. Το βιβλίο χωρίζεται σε επτά μέρη ξεκινώντας 

από την ημέρα της δολοφονίας των ιερέων και περνάει και μέσα από το πρίσμα 

αρκετών άλλων προσώπων εκτός του πάτερ Τοχέιρα. Προσώπων που 

παρουσιάζονται ξεχωριστά μέσα στα κεφάλαια του βιβλίου αλλά που τελικά 

εξυπηρετούν τον σκοπό τους και όλοι συνδέονται λίγο ή πολύ με τα γεγονότα της 

πανεπιστημιούπολης. Πίσω από τα λόγια τους κρύβονται τεράστια πολιτικά 



συμφέροντα που οδηγούν στην συγκάλυψη της αλήθειας για τις δολοφονίες των 

ιερέων. Όλοι γνωρίζουν τους πραγματικούς ενόχους για αυτή την τόσο άδικη 

σφαγή αλλά τα στόματα τους παραμένουν ερμητικά κλειστά. Δύσκολο να αφεθείς 

και να μιλήσεις ανοιχτά όταν αισθάνεσαι την κάννη ενός όπλου στον κρόταφο 

σου. 

Πάτερ Μαρτίν-Μπαρό 

Ο συγγραφέας μοιράζεται με τους αναγνώστες τις συνέπειες ενός εμφύλιου 

πολέμου που έλαβε χώρα σε μια από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου, το Ελ 

Σαλβαδόρ. Ο ίδιος αναφέρει, σε μια συνέντευξη του, ότι είναι μια κοινωνία που 

νοσεί, μια κοινωνία όπου η βία κάνει κύκλους στην ιστορία της καθώς τον 

τελευταίο αιώνα είναι πάντα παρούσα. Είναι μια κατεστραμμένη κοινωνία και 

είναι δύσκολο να βρεθεί μια διέξοδος όταν όλες αυτές οι συνθήκες, το εμπόριο 

ναρκωτικών και το αντάρτικο, που οδήγησαν στον πόλεμο εξακολουθούν να 

ισχύουν. Κλείνοντας θα συμφωνήσουμε μαζί του πως αν ένας λαός δεν έχει 

ιστορική μνήμη, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα σφάλματα του παρελθόντος. Ας γίνει 

λοιπόν η λογοτεχνία η διατήρηση της ζωντανής μνήμης για τις επόμενες γενιές. 

Για να ξαναθυμηθούν στο Ελ Σαλβαδόρ ότι κάποτε ήταν μια υπέροχη χώρα για να 

ζει κανείς (Χόρχε Γκαλάν). 

Ένα συγκλονιστικό χρονικό βίας, τρόμου, ψυχολογικών βασανιστηρίων, 

βολιδοσκοπήσεων, πολιτικών συμφερόντων, φίμωσης και παραποίησης της 

αλήθειας αλλά και μια εξαιρετική σπουδή πάνω στον φόβο, το μίσος και την 

ατιμωρησία ενός βιβλίου που ρίχνει φως για πρώτη φορά στα περιστατικά που 

έλαβαν χώρα το 1989 με σκοπό να ακουστεί η φωνή των φτωχών και των 

καταπιεσμένων. Ένα ασύλληπτο μυθιστόρημα από έναν πολυβραβευμένο 

συγγραφέα άξιο συνεχιστή της παράδοσης του μαγικού ρεαλισμού. Ένα βιβλίο 

που περιγράφει τις συνέπειες ενός εμφύλιου πολέμου στα σώματα, στις ψυχές και 

στο μυαλό των ανθρώπων που βρέθηκαν στη δίνη του και βίωσαν τη σκληρότητα 



του χωρίς να μπορούν να ξεφύγουν από καταστάσεις που τους επιβλήθηκαν χωρίς 

τη θέληση τους. 

«Ήταν πολύ σκληρό. Κι όλα είναι πολύ μπερδεμένα, γιατί έτσι ήταν 

τα πράγματα τότε. Ο ένας αδελφός ήταν αντάρτης και ο άλλος 

στρατιώτης. Όλοι το ξέρουν αυτό. Μπορούσαν να σκοτωθούν 

μεταξύ τους και δεν ξεχώριζες ποιος ήταν ποιος… Έτσι ήταν ο 

πόλεμος». 

 

Το βιβλίο του Χόρχε Γκαλάν «Νοέμβριος» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός 

σε μετάφραση της Βασιλικής Κνήτου. 

 

https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1004233/noembrios

