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Με αφορµή ένα βιθλίο... p· 

Επιυελείτοι και παοοΰοιόίει ο KIM. 
ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΗ - ΚΑΛΑΜΑΡΗ 

«Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΕΡΑΣΤΗΣ» 

Από τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

ΑΠΟ TO ΥΠΕΡΟΧΟ µυθιστόρηµα της 
Ειρήνης Νικολάκη - Καλαµάρη «Ο τελευταίος 

εραστής», που κυκλοφορεί ano 
τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα, είναι το µικρό από¬ 

σπασµα που ακολουθεί, ενδεικτικό του 
τρόπου γραφής της συγγραφέως: «∆εν 
ξέρω αν θα αγαπήσεις εµένα, πς µέρες 
µου, τις νύχτες µου, πς ώρες της άγριας 
µοναξιάς µου, τον τρόπο που σου δίνοµαι. 
Ένας ορίζοντας αιµάτινος ακόµα κι εσύ. Εγώ 

από τη µεριά της ερηµιάς και εσύ του 
παραδείσου (...). Από στιγµή σε στιγµή θα 
ακούσω τις πατηµασιές σου στη σκάλα, θα 
διαβείς το κατώφλι, θα' ρθεις να µε βρεις. 
Θα µείνω σφιγµένη πάνω στο κορµί σου, 
θα γίνω γη και χώµα, χάδι, φιλί και έρωτας. 
Στάλες αγάπης θα στάζουν στην καρδιά 
µου, θα τη µουλιάζουν. Θα' ρθεις και θα γίνει 

ο χρόνος ελαστικός, θα χωρέσουν όλα: 
Ένα απέραντο παρόν και το άγνωστο µέλλον. 

Μη µ' αφήσεις, αγάπα µε. Είσαι η α¬ 

ποκοµµένη σύνδεση µε τη ζωή, το κοµµάτι 
της ψυχής µε τα όνειρα, η τρελή χαρά, η 
ώρα του παραδείσου. Μη µ' αφήσεις. Η 
φωνή µου ψίθυρος και βόγκος ερωτικός 
και σπαραγµός του πόθου, ίδιος µε τον 
σπαραγµό της πεταλούδας σαν την παρασέρνει 

ο άνεµος και πέφτει νικηµένη»... 
TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ «Ο τελευταίος εραστής» 

είναι µια υπέροχη συγγραφική 
δηµιουργία κεντηµένη µε ιστούς ζωής. Ένα 

συγκλονιστικό πορτρέτο τριών ανθρώπων, 
ενός άντρα και δύο γυναικών, που µια 

απρόβλεπτη µοίρα καθορίζει τη ζωή τους 
και η αντοχή τους φτάνει ως τα όρια της 
ανθρώπινης ψυχής. Σχέσεις που κλυδωνίζονται, 

χτυπιούνται αµείλικτα και επιβιώνουν 
µέσα & ένα καθάριο γαλάζιο φως. 

Μια ιστορία της ζωής και της αγάπης που 
σώζεται κρεµασµένη στο χείλος ενός απύθµενου 

γκρεµού... 
ΗΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ειρήνη Νικολάκη - Καλαµάρη 

γεννήθηκε στη Χίο, όπου και 
συνεχίζει να ζει µε την οικογένειά της. Αποφοίτησε 

από το Λύκειο και εργάστηκε 
ως εκφωνήτρια σε ραδιοσταθµό του Πειραιά, 

ενώ αργότερα άρχισε να ασχολείται 
µε τη λογοτεχνία. To πρώτο της µυθιστόρηµα 

κυκλοφόρησε το 2003 µε τον τίτλο 
«Μαθαίνοντας το σ' αγαπώ αργά». Ακολούθησε 

η ποιητική της συλλογή «Ιριδισµοί», 
το µυθιστόρηµα «Με χρώµα και αλµύρα», 

η δεύτερη ποιητική της συλλογή, 
«Ανθη Λυκίσκου» και το µυθιστόρηµα «To 
σπίτι στον Κάτω Αιγιαλό». 
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ορίζοντας αιµάτινος ακόµα κι εσύ. Ε ύ 

ποκοµµένη σύνδεση µε τη ζωή, το κοµµάτι 
της ψυχής µε τα όνειρα, η τρελή χαρά, η 
ώρα του παραδείσου. Μη µ' αφήσεις. Η 
φωνή µου ψίθυρος και βόγκος ερωτικός 
και σπαραγµός του πόθου, ίδιος µε τον 
σπαραγµό της πεταλούδας σαν την παραέ  

ά  έ έηΜια 

ιστορία της ζωής και της αγάπης που 
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