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Όψεις της οµορφιάς, 
ιου θεάµατος και του χρόνου 
Η οµορφιά και η τρέλα, το βαρύ τίµηµα της κινηµατογραφικής δόξας και η αίσθηση ενός άλλου χρόνου 
από τους Μήτσου,'Ελις και Jacqueline de Romilly, αντίστοιχα. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΥ 

Ο κίτρινος 
στρατιώτης 
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Ένας µικρόςτόπος, αλλά θαυµαστός, είναι ο 
χώρος στον οποίο µεγαλώνει ένα επίσης µικρό 
και θαυµαστής οµορφιάς νεαρό αγόρι, που το 
αποπλανά η ίδια του η όψη - τόσο όµορφο είναι! 
Αυτό αποτελεί και το κλειδί της αφήγησης, που 
θα φέρει αντιµέτωπο τον όµορφο αλαφροΐσκιωτο 

Γιάννο µε τηντερατοµορφία της καθηµερινής 
ζωής. Ο συγγραφέας, ηθεληµένα ή αθέλητα - λίγη 

σηµασία έχει -, παραλληλίζει τον τόπο µε το 
πρόσωπο, του οποίου η οµορφιά αναπαρίσταται 
µέσα από όψεις απόλυτης αθωότητας. Έτσι κι ο 
Γιάννος µε τα σπαστά µακριά του µαλλιά, είναι 
όµορφος όπως ακριβώς τα χιόνια που µένουν 
άλιωτα την άνοιξη στα βουνά, στις κορυφές 
των οποίων οι αέρηδες σφυρίζουν σαν φίδια. Ο 

Ο κίτρινος στρατιώτης 
Ανδρέας Μήτσου 
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κόσµος του µυθιστορήµατος κινείται µέσα από 
την πρωτοπρόσωπη αφήγηση του ήρωα, που 
ελαφρό σκέπτεται - σαν σε όνειρο - απαλλάσσοντας 

τον από τις επώδυνες πραγµατικότητες της 
εποχής µέσα στην οποία υπάρχει. Ο Μήτσου σε 
αυτό το µυθιστόρηµα πετυχαίνει πολλά, αποφεύγοντας 

κυρίως επιδέξια τις παγίδες µιας υπερ- 

Ξενοφών Μπρουντζάκης 

φορτωµένης λογοτεχνικά ιστορικής περιόδου, 
χάρη στη λογοτεχνική του ικανότητα. Η αθώα 
αλλά ταυτόχρονα και πανίσχυρη ιδέα της οµορφιάς, 

ανατρεπτική και τροµακτική συγχρόνως, 
έρχεται σε αντιπαράθεση µε την αναίρεσή της 
την ασχήµια, τη βλακεία, την ανείπωτη σκλη ρότητα 

- ιστορική, πολιτική, κοινωνική και εν τέλει 
πολιτισµική. Και από τις δυο πλευρές στην ουσία 
η σύγκρουση γίνεται µε όρους σκληρότητας. Ο 
«Κίτρινος στρατιώτης» ξεκινά τη θητεία του στα 
µέτωπα της Μέσης Ανατολής, τραυµατίζεται 
στην Ιταλία κι ανάπηρος πλην παρασηµοφορηµένος 

επιστρέφει στο χωριό του, όπου όλα έχουν 
αλλάξει. Η νέα συνθήκη τον φέρνει αντιµέτωπο 
µε την τρέλα! 

Πριν από µια εικοσιπενταετία, ο εικοσάχρονος τότε 
Έλις είχε καταφέρει να κερδίσει µε το «Λιγότερο 

από µηδέν» µια διακριτή θέση στην απαιτητική 
αµερικανική λογοτεχνία. Ενήλικας πλέον, συναντάται 

θαρρείς ξανά µε τους δικούς του ήρωες, 
ξεχασµένους αιώνια στο Χόλιγουντ, την πόλη των 
ψευδαισθήσεων, εκεί όπου πραγµατώνεται κάθε 
όνειρο µέσα σε µιαν ανελέητη πραγµατικότητα. 
Ο αστραφτερός κόσµος της κινηµατογραφικής 
µαγείας αποκαλύπτεται πίσω από τα στηµένα 
πλάνα δυστυχής, σε πλήρη παρακµή, απανθρωπισµένος 

από την τερατώδη φιλοδοξία του να 
πουλήσει την ψυχή του µε κάθε κόστος στον διάβολο 

προκειµένου να βολευτεί το σαρκίο του σε 

Αυτοκρατορικές απολαύσεις 
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ένα κινηµατογραφικό πλάνο. Στο βιβλίο του Έλις 
τα παρασκήνια µοιάζουν µε το πολυτελέστερο 
κολαστήριο της ιστορίας: ναρκωτικά, ψυχοφάρµακα, 

σεξ δίχως όρια, µια ζωή στο µεταίχµιο του 
θανάτου για µια θέση στο πλάνο της επόµενης 

ταινίας. Η υπόθεση ξεκινά σε ενεστώτα χρόνο µε 
τον Κλέι, έναν επιτυχηµένο σεναριογράφο. Ο Κλέι 
επιστρέφει στο Λος Αντζελες από τη Νέα Υόρκη 
προκειµένου να παρακολουθήσει το κάστινγκ 
της νέαςτου ταινίας: Εκεί συναντιέται µε διάφορα 
πρόσωπα του παρελθόντος. Οι συναντήσεις αυτές, 

εµπλουτισµένες και µε καινούριες γνωριµίες, 
θα τον παρασύρουν σε µια κατάσταση όπου 
κυριαρχούν τα γνωστά: σεξ, λεφτά, ναρκωτικά, 
υπό τον εκρηκτικό συνδυασµό της παντελούς 
έλλειψης κάθε ηθικού φραγµού. Πρόκειται για 
µια νουάρ διήγηση µε εντυπωσιακό ντεκόρ τον 
κόσµο του θεάµατος που µαστίζεται από την κλιµακτήριο 

της µέσης ηλικίας. 

Jacqueline de Romilly Σε αυτό το βιβλίο της η σπουδαία ελληνίστρια 
ασχολείται µε τις αναµνήσεις. Για την ακρίβεια, µε 
τον τρόπο µε τον οποίο αυτές αναδύονται από τα 
βάθη του προσωπικού - και πραγµατικού - χρόνου 

στην επιφάνεια δίχως αυτό να συνδέεται µε 
κάποια συγκεκριµένη αφορµή ή µε το περιεχόµενο 

τους. Πρόκειται για αναµνήσεις εντυπωσιακά 
αυθαίρετες, που µοιάζουν µε ανακαλύψεις του 
χρόνου έτσι όπως εµφανίζονται στα τελευταία 
χρόνια του βίου της συγγραφέως. Στον σύντοµο 
πρόλογο της, προσπαθώντας να αποµονώσει αυτό 

το συγκεκριµένο είδος ανάµνησης, ξεκαθαρίζει 
πως δεν υπάρχει καµιά σύνδεση ή σχέση µε την 
ανάµνηση του χαµένου χρόνου, όπως αριστουρ- 

Όταν η µνήµη αποκαλύπτει 

Jacqudmede RomHJy 
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νηµατικά πραγµατεύεται στο έργο του ο Προυοτ. 
Στην περίπτωση της έχουµε περιστατικά του 
δικού της ιστορικού χρόνου, τα οποία κάνουν την 
εµφάνιση τους στον παρόντα χρόνο µε αφορµή 
µια µυρωδιά ή µια λέξη. Έτσι επαναβιώνεται το 

παρελθόν δηµιουργώντας µια νέα αντίληψη του 
χρόνου καιτης «αθανασίαρ> του. Μια σειρά από 
ιστορίεςτου παρελθόντος οι οποίες εµφανίστηκαν 

στην επιφάνεια του χρόνου, γίνονται η αφορµή 
έντονου προβληµατισµού που, παρότι αποφεύγει 

τη µεταφυσική θρησκευτική προσέγγιση, 
παραµένει στο σκεπτικό ότι πιθανόν να υπάρχει 
και κάτι άλλο σε αυτή την πολύπλοκη σχέση µας 
µε τον χρόνο, που δεν κατανοούµε ή δεν µπορούµε 

να έχουµε µια πλήρη εικόνα του. Έτσι, πέρα 
ano τον χρόνο µε τον οποίο αναπτύσσουµε σχέσεις 

κατανόησης µήπως υπάρχει κι ένας άλλος 
χρόνος που δεν τον αντιλαµβανόµαστε - ξένος 
διαφορετικός; 
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To ξηµέρωµα της 26ηςΙουλίου 2001 βρίσκει το νησί της Σκύρου 
ανάστατο µετάτην επίσκεψη τουΈγκέλαδου. Ο σεισµός διώχνει 
τους τουρίστες και επισκιάζει τον θάνατο της δεκαεξάχρονης 
«σηµαδεµένης» Καλλιώς που βρέθηκε νεκρή σε ένα ξωκλήσι. Ο 
αστυνόµος Ψαθάς καταφθάνει στο νησί και µε τη συνοδεία µιας ετε¬ 

ρόκλητης παρέας προσπαθεί νά εξιχνιάσει το αίνιγµα. 
Η υπόθεση κρύβει παγίδες. Ο Ψαθάς θα κοπιάσει για να βρει άκρη 
ανάµεσα στις φήµεςπου διασπείρονται, στις προλήψεις των ντόπιων, 

στους φόβους και τα µυστικά τους Όπως όλοι ψιθυρίζουν, κάθε 
ιστορία γίνεται παραµύθι, αµέσως µόλις στεγνώσειτο αίµατης 
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