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     Ένα πολύ ξεχωριστό μυθιστόρημα της Τ. Μπάιλα που κυκλοφόρησε πριν από 

λίγο καιρό, είναι το «Τις Νύχτες Έπαιζε Με Τις Σκιές». 

      Αφηγείται τη ζωή του Ανέστη, ενός μεγάλου ζωγράφου 

που γεννήθηκε κοντά στο Ηράκλειο της Κρήτης, το 1898. Η δύσκολη γέννα, 

υπήρξε η αιτία του θανάτου της μητέρας του, της Δαναής, κάτι που προκάλεσε 

την οργή και την απέχθεια του πατέρα του προς το νεογέννητο. Ευτυχώς γι’ 

αυτόν, ο Ανέστης είχε τον παππού Λεωνίδα και τη θεία Λουλουδιά, που τον 

μεγάλωσαν με αγάπη και τον προστάτευαν-όσο μπορούσαν-από την οργή του 

πατέρα του, που όσο περνούσε ο καιρός γινόταν όλο και πιο αγροίκος. Ο μόνος 

άνθρωπος που μπορούσε να τον ηρεμήσει, η Δαναή, είχε φύγει από τη ζωή. 

Μάλιστα, δεν έβλεπε με καθόλου καλό μάτι την κλίση και την αγάπη που είχε ο 

γιος του για τη ζωγραφική. Όταν έφτασε στην εφηβεία, απηυδισμένος από την 

κακομεταχείριση, το έσκασε από το πατρικό του και πήγε στα Χανιά. Και μάλιστα 

έτυχε η μέρα εκείνη να είναι η 1η Δεκεμβρίου του 1913, όταν έγινε η επίσημη 

ανακήρυξη της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Εκεί γνώρισε έναν σχεδόν 

συνομήλικό του ελληνο-ιταλό τον Μικέλε. Αυτός έγινε από τότε ο πιστός του φίλος 

και σύντροφος. Τον βοήθησε τις δύσκολες πρώτες μέρες παραχωρώντας του 

στέγη και τροφή. Στη συνέχεια δεν δίστασε να τον ακολουθήσει στην Αθήνα, 

εγκαταλείποντας την οικογένειά του, αφού ο Ανέστης χάρη στο αστείρευτο 

ταλέντο του, έγινε δεκτός στη Σχολή Καλών Τεχνών.  

     Όμως, ήρθε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και οι δύο νέοι επιστρατεύτηκαν 

και στάλθηκαν στο μέτωπο. Τα όσα αντίκρισαν εκεί, οι εμπειρίες που αποκόμισαν 

και τελικά ο θάνατος του Μικέλε και ο τρόπος που αυτός έγινε, σημάδεψαν 

ανεξίτηλα τον Ανέστη. Όταν επέστρεψε από το μέτωπο ήταν ένας άλλος 

άνθρωπος. Είχε γίνει δύστροπος, μονόχνοτος, ανίκανος να συνάψει 
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οποιουδήποτε είδους σχέση με άλλον άνθρωπο! Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να 

ζωγραφίζει. 

     Παράλληλα με την αφήγηση της ζωής του Ανέστη, η συγγραφέας μας θυμίζει 

και την Ιστορία της Κρήτης. Τα όσα μεσολάβησαν από τη μεγάλη σφαγή στο 

Ηράκλειο το 1898, μέχρι την ένωση με την Ελλάδα το 1913. Ένα εξαιρετικό 

μάθημα Ιστορίας, χωρίς ίχνος διδακτισμού. Τα ιστορικά γεγονότα είναι τόσο 

έντεχνα τοποθετημένα μέσα στη ροή του μύθου, που δεν ξενίζουν ούτε αποσπούν 

την προσοχή του αναγνώστη. 

     Επειδή παρακολουθώ τη συγγραφική της πορεία από τα πρώτα της βήματα, 

είμαι σε θέση να πω ότι η Τ. Μπάιλα, γίνεται καλύτερη από βιβλίο σε βιβλίο. Το 

«Τις Νύχτες Έπαιζε Με Τις Σκιές», είναι ένα μυθιστόρημα που ξεχειλίζει από 

συναισθήματα, νοήματα που κρύβονται πίσω από τις λέξεις και βρίσκονται μέσα 

στις σιωπές. Εξαιρετική η σκιαγράφηση του κεντρικού χαρακτήρα, όπως και των 

υπόλοιπων που τον πλαισιώνουν. Όλα αυτά, δοσμένα με την μοναδική γραφή της 

Τ. Μπάιλα. Ένα πολύ καλό βιβλίο που θα συναρπάσει ακόμα και τους πιο 

δύσκολους αναγνώστες! 

 


