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ΝΤΟΡΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ένα άγγιγµα και ένα βλέµµα ήταν αρκετά για να ερωτευτούν 
παράφορα ο Παύλος και η Ελπίδα. Ένα τραγικό γεγονός όµως 
το επόµενο καλοκαίρι θα βυθίσει στο πένθος τους αγαπηµένους 
τους και θα αφήσει πολλά αναπάντητα ερωτηµατικά. ∆εκαπέντε 
χρόνια αργότερα, στον καιρό της φτώχειας και των µνηµονίων, 
ο κόσµος του θεάτρου προσπαθεί να επιβιώσει περιοδεύοντας 
στην επαρχία. Ο θίασος της Στέλλας στα Τρίκαλα θα αναστατωθεί 
από την εξαφάνιση ενός νέου ηθοποιού, του Βασίλη Πετρόπουλου. 
Η Βίκη, το κορίτσι του, βρίσκεται σε απόγνωση. Τότε αναλαµ- 
∆εν είναι µονάχα το προσωπικό, 

και µη αντιγράψιµο, 
στυλ της Ντόρας Γιαννακοπούλου 

που κάνει το µυθιστόρηµα 
να λάµπει. Είναι και η πυκνή 

γραφή που σφίγγει, σαν τανάλια, τον 
αναγνώστη. Πρόκειται για µια αστυνοµική 

ιστορία µε ερωτικές προεκτάσεις 
ή και το αντίθετο: Πρόκειται για µια 
ερωτική ιστορία µε αστυνοµικές προεκτάσεις. 

Πόσο άσπλαχνη, άραγε, γίνεται 
κάποτε η µοίρα και πώς τα φέρνει 

όλα τούµπα; Υπάρχει, όµως, µοίρα ή 
αποτελεί επινόηση των ανθρώπων για 
να ξορκίζουν τις ενοχές τους; Υπάρχει 
δεν υπάρχει, η αποκάλυψη της Βίκης 
γκρεµίζει τον κόσµο του Βασίλη ο 
οποίος, πια, οφείλει να αποφασίσει 
κατά πόσο θα εµπιστευτεί τη λογική 
του ή το συναίσθηµά του. Είναι, τέλος, 
άραγε σε θέση ο χρόνος να δαµάσει τις 
Ερινύες που µας καταδιώκουν, ή τις 
παίρνουµε, ως συνοδευτικά στοιχεία, 
στον τάφο; 
Η Ντόρα Γιαννακοπούλου αφήνει την 
αγωνία να στάζει κόµπο-κόµπο, δεν 
µας παραδίδει µαθήµατα ηθικής, δεν 
µας εγκλωβίζει στο φαίνεσθαι των χαρακτήρων 

της. Μπορούµε, και αυτό 
έπραξα προσωπικά, να συµπαθήσουµε 
όποιο και όποια θέλουµε, ακόµα και 

βάνουν δράση οι γνωστοί µας ντετέκτιβ, ο Στρατής και ο 
Βλάσης, για να ανακαλύψουν πού βρίσκεται ο Βασίλης και 
γιατί έφυγε ξαφνικά µέσα στη νύχτα. Καθώς οι έρευνες προχωρούν, 

το σοκ είναι µεγάλο όταν διαπιστώνουν ότι η εξαφάνιση 
του Βασίλη σχετίζεται µε µια παλιά και ανεξιχνίαστη υπόθεση. 
Ποια είναι όµως αυτή η σχέση και ποια είναι τα δολοφονικά 
µυστικά που κρύβονται πίσω απ' όλα αυτά; Πώς θα αντέξει η 
Βίκη και ο Βασίλης τη φοβερή αποκάλυψη όσων έχουν συµβεί 
στο παρελθόν και όσων τους περιµένουν στο µέλλον; 

ΝΤΟΡΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Στον γκρεµό ¦. - ¦' - 

Γράφει ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ 

την προδοµένη σύζυγο η οποία, πίσω 
από το χαµογελαστό πρόσωπο, καταστρώνει 

τα άνοµα σχέδιά της. 
Οι φίλοι της Γιαννακοπούλου θα ενθουσιαστούν, 

ξανά, µε τη συναρπαστική 
απλότητά της, αλλά και µε τον 

καταιγιστικό ρυθµό της. Μυθιστόρηµα 
που τρέχει, ή καλύτερα που καλπάζει, 
τυλιγµένο στο γρίφο µιας περίεργης 
εξαφάνισης και µιας άλλης, εξίσου περίεργης, 

εξαφάνισης που θα συµβεί αργότερα, 
διαβάζεται απνευστί, 

προκαλώντας άπειρα συναισθήµατα 
στο αναγνωστικό κοινό. Όσο για τα 
δύο λαγωνικά, που χρησιµοποιεί η 
Στέλλα για να διαλευκάνουν το έγκληµα, 

οι µεταξύ τους στιχοµυθίες 
σφύζουν από ευφυές χιούµορ που ανεβάζει 

κατά πολύ την αξία του βιβλίου. 

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ. 
Σελίδες: 192. 

«Η Βίκη, η γιαγιά 
Ο µπαµπάς όταν έχασε τη µαµά 
κλείστηκε στον εαυτό του και άλλαζε 

µέρα µε τη µέρα. Με τα χρόνια 
είχε γίνει νευρικός και γκρινιάρης. 

Πού να τολµήσω να του 
πω ότι θα άφηνα το Πανεπιστήµιο 
για το θέατρο. Γι' αυτό άλλαξα το 
σνοµά µου όταν κατάφερα να βγω 
στη σκηνή. Κράτησα µόνο το αρχικό 

γράµµα και από Μανιάτη 
έγινε Μιχελή. Ευτυχώς που πριν 
από χρόνια δέχτηκε να µείνω µόνη 
µου στο µικρό διαµέρισµα των 
Εξαρχείων, κληρονοµιά της γιαγιάς 
µου, αλλά δεν ήθελε µε τίποτα να 
µε δει στο θέατρο, ούτε φυσικά 
να γνωρίσει τον Βασίλη. Ελπίζω 
µε τον καιρό v' αλλάξει γνώµη. Η 
αλήθεια είναι πως έχει περάσει 
πολλά στη ζωή του». 
Σταµάτησε να µιλά. To µυαλό της 
Βίκης ξεστράτισε στις παλιές διηγήσεις 

της γιαγιάς της, τότε που 
κόντεψε να πεθάνει όταν τον έπιασαν 

στη Χούντα το 1967. 
«Νεαρός, µπήκε στην Ε∆Α κοντά 
στον Ηλιού - αν θυµάµαι καλά το 

και ο πατέρας της» 

ΓΚΡΕΜΟ^ 
ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ<»4£ 

όνοµά του. Ναι, Ηλίας Ηλιού. 
Ήταν φίλος του παππού µου, που 
είχε πεθάνει στο µεταξύ λίγο προτού 

γίνει η δικτατορία, και πήρε 
τον µπαµπά υπό την προστασία 
του. Τον συνέλαβαν απ' τους πρώ¬ 

τους και η γιαγιά έκανε-καφόµέχρι 
να καταφέρει να τον δει. 

Όταν τον συνάντησε στις φυλακές 
Αβέρωφ, το µάτι του µπαµπά ήταν 
µελανό και το πόδι του κούτσαινε. 
Βασανιστήρια, φυλακές, εξορίες... 
Ασ' τα, παιδί µου, άσ' τα, έλεγε η 
γιαγιά µου κι έτρεχε απ' το ένα 
µέρος στο άλλο για να τον βρει. 
Κέρκυρα. Τρίκαλα. Αίγινα. Φυλακές 

Αβέρωφ. Κορυδαλλός. 
Υπέφερε πολύ ο πατέρας σου, 
παιδί µου.. .Και πώς µπορούσε να 
ξεχάσει το σκοτάδι της φυλακής, 
τη µοναξιά, τη µαυρίλα πίσω απ' 
τους τοίχους και τα κάγκελα... 
Του έµειναν πολλές πληγές.. .Σωµατικές 

και ψυχικές. 
Ήµουν δεκατεσσάρων χρονών όταν 
µου τα 'λεγε αυτά η γιαγιά µου 
και τα θυµάµαι όλα.. .Ύστερα πέθανε... 

Πέντε µήνες πριν εξαφανιστεί 
η µαµά. 

Η Βίκη σταµάτησε να µιλά. Η 
έξαψη απ' τις διηγήσεις της γιαγιάς 
της είχε δώσει τη θέση της στη 
θλίψη και στην πίκρα για τη µητέρα 

της, αλλά προπάντων για τον Βασίλη. 
Ύστερα απόδιωξε µια σκιά 

απ' τα µάτια της και συνέχισε. 
Ο µπαµπάς δεν µιλάει ποτέ γι' 
αυτά που συνέβησαν στη Χούντα. 
Μου έχει µιλήσει όµως για τη µεταπολίτευση. 

Τότε που οργανώθηκε 
στο ΠΑΣΟΚ. Γνώρισε τον Αντρέα 
και τον αγάπησε. Τον θαύµαζε. 
Ορκιζόταν στ' όνοµά του. Πίστευε 
πως θα αλλάξει την Ελλάδα. 
Ο µπαµπάς ήταν ωραίος άντρας, 
έλεγε η µαµά µου. Πολύ µεγαλύτερος 

της, αλλά όταν τον γνώρισε 
στη νεολαία του ΠΑΣΟΚ πιτσιρίκα, 

τον ερωτεύτηκε αµέσως. Κι 
εκείνος επίσης... 
Η µαµά όµως χάθηκε, όπως χάθηκε 
κι ο Βασίλης. Η Βίκη δεν είπε τίποτ' 

άλλο. Στύλωσε τα µάτια της 
στο κενό, αλλά τα βλέφαρά της 
βάρυναν απ' την αγρύπνια και τη 
στεναχώρια. Η Στέλλ« κι ο Στρατής 
τη σήκωσαν και την έβαλαν στο 
κρεβάτι της. Η Βίκη έκλεισε τα 
µάτια κι αποκοιµήθηκε (σ.σ.9396). 
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