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Σo{E''Τ ,,, oβoυβo5 κυματισμoS τη9 αυνεi6ησηS Και τηS μνημηS

χαληαπtρα σαS,

,(E,χ, 
μεyfuγ χαρα roυ σαS παρoυαι*ζω χfroΨε τητl Ιωατlνα χαρυατιανη, μiα αsτo

τιS σημαντικoτερεE μoρφes ηS συyχρoφηS ελληνικξ5 λοyoτεyνiαg, iτ,'αν πoλυταλαιlτo

ατlθρωιτo με ενερyητικη αυμμετoyη αε πoικiλα καλλιτεyιlικ* πε6iα, oιτωg θα 6εiτε. Γι'
αυτ6 yρωmω x*ρη στην 6ρκαηρια αυμπoλiτιααα σαS' την φη κm αυνα6ελφo fo|'αρiα

tαηικαρακη, ιroυ με 'ΓρoσΚαλεαε 
στηv αsτoψινη εκ6ηλωαη,

o τiτλo; τoυ Μyoυ 
'τoυ 

σαS αJτευθυνω, Ιωατlτlα χαρυαnατ,tη, oo βoυβo5 κυματισμoS

ηS συ.υεi6ηαηE Και τηS μφiμηs, εiτlαι 6ικo9 σαS' αJτ0σ'Γασμα απo μiα αυιl!ντευξi oos

(Εφημ, fo|'ακε6oφiα, Δεκ 17, 2007): τα σχ εΚ τω,υ σω,u' yκτi κληθινα νoμiζω oτι αsτοτεki

τo μdyιo χαραΚτηριaτικo oλου τoυ ερyoυ σαS: iτlα υιτoκωφo κdμα, θρεμμετlo αιτo

αsτελιrιαiα κm 6iναμη, oyκcbνεται αηι* σryα, βoυβ* αλλi κmαλυτικα, μεαα αιτo την

πλοκη τωτl μΔθωa, Υd να εΚτι,υαχθεi, αsrρoα6oκητα Και συχ1)α μoιρκiα, με τηφ λυαη τoυ

τtλουE _μxα oαπαλη τραyω6iαo, oπωg εilτε 1nα τo <Σoυiλ>> ειδικκ, μiα αλλη απου6κiα

6ημιoυρyoS, η KιΚη Δημoυλi,

Aλλα α5 αρyiαoυμε με λiyαβιoyραφικα :

1{ Ιωαννα χαρυατιατlη yετlνηθηκε ατα χα,ζ)ι* τη9 Κρi"ηs αJ'o yo,uεi5 fo(.ικρααι*,S,

ΣιτoΔ6ααε νoμικα, 
'4αyοLηθηκε, 

εκτog αsτo ηφ συwραφη' με τo ακiταo Και Tηv

εxKoνoyρoφηoη. Δoiλεφε σTην εφημερi6α'(Pιζoαπαατη;,,, στα'rεριo6ικα,Tiταρτo,,,
,'{Ε,υα,, ,ΓΕικ6νε5,', Καx σε ξετlεg εφημερi6ε5, E,μφανiατηκε )nα πρcbτη φoρα στη

λοyoτεyνiα τo 1994, με Tη αυλλayi 6ιηyηματωφ ,1{ κυρiα χm*κη',, Ακoλουθησε τo

μυθιατdρημα'Wικρα'a1ηl'λiα'' 'τoυ 
nμηθηκε με τo χρmικo cBραβεio fu\υθιατoρημκτos τo



1998 Κα1 ητα,υ υιτoψηφιo )nα τo Ε,υρωπαEκo ffριoτεio aoyoτεyνiαE και )nα τo

λnyoτεyνικo βραβεio cΒα[QαniΚg. to μυθιaτoρημα τηS 'χoυατoiμl στo χωμαo ελαβε τo

βραβεio μυθιατoρiμ*os τoυ 
'Lεριo6ικoδ 

,Zιαβαζω''τo 2001, to μυθιατoρημα τηS <Σoυελ>>

iλαβε, yα 5ευτερη φoρ*, τo χρατικo βραβεio fu\υθιaτoρiμ*os τo 2007, Εiτlαι

ιταντρεμivη με τo,υ σΚηνoθεη !Γαιlτελη cΒoυλyαρη ΚσJ μητερχ τoυ 
'4Μξατ16ρoυ 

Και τηS

χω ν aτ αν τiτl α E cΒ o υ λy α ρ η .

1{ ερyoyραφiα τηg αvαλυnκα περλαμβανει τα ε&]S'

1' (ΡΦχiα 
με ακiταα

'{Ετlα ακiταo σTo τσεπ*κι,,4θητlα,,4ioλnE, 1 9 80

foΙε yκρι και yκρiζo, ].θηνα, '4ioλο5, 
1987

^ ,/i[eο-cΦ

Αντικατo'Lτριαμοi, J-θην α, 1 9 9 3

Σκiταα και κoλ*ζ )nα To9 τεkυτκio 6iακo του fo|,Χατζι6*κι

q, qιqyiμκτα

1{ κυρiα χmακη, '4θηvα, χαmανιcbτη;, 1995

4. Ψlυθιατoρiμmα

foΙικρ α'41ry'λiα, flθηνα, χαα'τανιcbτη 9, 1 9 9 7

χoυατoυμι στo χωμα,Αθiφα' χαατανιcbτη;, 2000

o αyo5 τη E μoναξιαg,,4θηνα, χαατανιcbτη g, 200 3

Σoυi\,4.θην α, χαατατlιcbτη E, 2 00 6

ζ',ι{Jτlqμtrτoyρ αg.ικ α a' εvαρια

Λ[υφεE, 1999, TΓαραyωyη fu|'.Σκoρταtζε, Σκηνoθεαiα ft,Eουλyαρη 5

f,stre[[α, 2000, Διαακευη τoυ βιβλioυ τηE tιΓ,ΛΓryμiα '(Piινα, ενω ιται6i στo yΚετo τηS

Θεαααλ.oνiκη E,,, !Γαραyωyoi IdΓαβ ρoE {' wι,qψ, Σκηvaθεtη 5 lt,Φoυλyαρη 5

ιΙlυyη βαθια, 2009 , ΙΓαραyωyo5 Γ,Ιακωβi6η5, ΣκητloθετηE lT,cΒoiλyαρηE



fo|-εταφρ*αειS των iρyωτl τη5 iyoυll yiνει στα yερματlικα (cοie rrαuen νon fln[ros ,

μτφ, ΛΓor6eπ I{αuse, Ε'κδoαει5 SufirQαmp), aτα ιταλικα ( t", isok [ei ge[somini , ,|/estito in

terrα, μTφ. foΙαuizio [e fulsα, Crocetti f,[itore), ατα yαλλικα (Lα petite ].ng[eterre,

μτφ. fuΙicfieΓ Qo[Rqνitcfi, f,ditions du Seuif ), ενcb 6ιηyζματα αιro τηv αυλλοyη 1{ χυρiα

Km*κη iyoυτl κυκλοφoρηαει αε ανθoλοyiεS στηv tαεyoαλοβακiα, Ιταfuiα, Γερμαιliα

κm CΒoυλ1rαρiα,

fuliα συ,υτoμη ιτεριηyηαη στα ερyα τη5:

Στα 6ιηyηματα Tηζ 1(Y(PΙΑΣ IGt'qK!{ μαS αφηyoiνται τιS xστoρiεg τoυ5 iτlαg

αρyαιoΜyo;, tυαS θαυμαaτηS τω,υ αερo'τoρων, μiα oραμrτiατρια τηζ επαναατααηE,

ανθρωπoι αιτααμiνox Και σ'ταραχτικoi μαg παρααiρΙ)oυ,() στηv χαμηΜφωνη αιτελlτιαiα

τoυS, oι λδαειg πoυ 6iνoυν εiτlαι yνcllριμεg: iνα πm6i, τo χoμμα, η τεyνoλιyiα, η τiyτlη,

τo oνειρo, τα oνειρα,,, Ε,irlαι κoφτινoi μαS ανθρωιτoι, 
'τoυ μJLoρoυμε ,Ι)α τoυS

αyκαλιααoυμε και να κλαψoυμε μαζi -ΓoυS,

Στην ΛVιΙK(PA AΓΓ/1ΙΑ G6,b η παρoμoiωση 
'toυ 

αναφiρετm στηv Αvδρo εiνκι illα5

μεyεθυvτιKos χαραΚτηρισμoS yα τη1) ,υησιωτιΚη κoιτlωτliα) θαλαααoφαyωμiνoι xιlτρε5

και yυναiκεE ταξι6εioυν ειri μiα εικoααετiα στoυS μεykλου5 η ααημαtlτoυ5 ιτΜεS TηS

ζωη5 α:τo την flν6ρo στo ful-ιτoυiνo5 Αιρε5 και αsτo Κει aτo λευκo 6ιcbρoφo τω,()

Σαλταφtρων 
'toυ 

ααν αsτλωμiνo τoυλιτ*vι imαζε τoυg η1oυS τoυ ερωτα πoυ ρημαξατl

ζ,is,
Στo χo{ΣCΓo{ΛV(.Ι ΣCΓo χΩgvι,q o 

'τρωταyωνιατηE 
πoυ iφυyε στην Αμερικη ατα

6εκαιτiντε τoυ Καx 6εν πoλυμλiει yα τα ιrαλια, ειrιατρiφει στo χωριo τoυ

αιτροει\oπoiητα, ψ*yνoνταg καιτoια fu|-*ρω με μια1) ελια αα 6ακρυ σTην ιτiαω μερια τηg

ykΨτωs Καx α,υαρωτιiται πcbE εivm τo βΜμμα τoυ ατlθρcbιτoυ τη στιyμζ πoυ πκiρτlει μια

μoιρκiα α'Loφαση, Γικτi τo βkμμα Tων ατlθρcbπωτl εiι',αι τo 
'Lxo 

α,ζ)τι'τρoσωπευτικo

aτoιyεio τηS ταυτoτηταE τoυS, <oταν κoιταξειg τα μfuια τoυ ατlθροlπoυ απiναντi αoυ,

ακoμη Κx α,υ 6ετl μληαει, εΚεi θα 6ει9 κm θα 6ιαβααει5 πoΜ περιααoτερα,, λiει η Ιαlαι,,να



χαρυατιαν11ι <σξ μfuια εiναι πoλi 
'τυΚ,υoyρψμtυα 

ιταντoτε κι εycb τloμiζω oτι μιτoρcb

εκεi τlα 6ιαβααω καπoια ιτρξηlατα>.

Στoφ ΑΓΙo Ι'{Σ %.ogιrΑτΙ.AΣ μo,uαχιΚoi ηρωεE και παλι αiριloυτl mα νηαιωTιΚα

mετlα τα πυρετω6η βkμματα τoυg, καθcbg βααανiζoνται αιτo nS mαμνηαει9 Κωι τxS

ατlεκπληρωτεS επιθυμiεE τoυS, Χτiζoυν μια,r,) ερωτικζ ιατoρiα με σΚη,uικo και oυαiα ητl
παρκiτηαη Καx τη μoιlαyικoτητα πoυ o1ηyoiτl aτoν εσωτεριΚo εyκλειαμo ,S τo μoτlo

ααφαλiE Κατα,φυ)nα ,{Ετlαg κoαμo5 ιτoυ iγει αν*yκη να αyαιτηαει ξανα, με καθε T:ιμημα'

τη ζωi roυ συ,()εχiζετm, oπω5 λiει αυτo τo τρυφερo βιβλio πoυ ιτρoβαλλει την αyαιτη

μεσα αJto τη μoναyικoητα,

Στo Σo{E'n εχoυμε μxα,u -λη μoτlαξια: o καπετατlιoE φεdyει αυνiyεια μακρια α:τo

τη ατερια, κιτo την oικoyiνεια τoυ,, ω:τo τα ryΜΕημiτlα αλλα και ληαμoτlημiνα τoυ

'rρoσω'τα, 
Σπiτι τoυ εiναι πλioν τo καραβι, o τoιτog oπoυ αναμετριiται με n5 μτlημεE

τoυ, τo Κκταφqno oπoυ 6ιαφυλαααει ερμητxκα κλειαμ*υα τκ μυmικα τoυ, flυτo εiναι τo

μo,υo μiρos αJτ| τo oιτoio μ:roρεi και παρακoλoυθεi τη αιωπηλη πoρεiα τoυ να

yαραααεται ερημη,u τoυ. η μoτlαξια τoυ συ,υτρoφxo μ, τo αoυih τoν βoυβo Κυμξτισμo

τoυ ωκεανoδ,

1{ θ*λαααα εiναι yα την Ιωαφνα χαρυαnανη τo ι6ατlικo ακηνικo yα 1)α

περryρtrΨει κανεi5 αυτlαιαθηματα μoναξιαg και μoναyικ6τηTαS. t{ θαλαααα Καx τo

καραβι εμ.περιiyoυ,υ τo ταξi6ι στoυS ωκεατlodE, αλλi Καx σTη ζωη ιτoυ μ:τoρεi να εiνm

και iτlα εσωτερxΚo ταξi6ι, μεσα στη,0 1Ρυχη, στην καρ6ι* Καx στo μυαλΔ, o βoυβ69

Kυματxσμog τoυ ωκεανoi εiφαι o βoυβo5 ΚυμtrτισμoS ηS αυνεi6ηαηS, τιΙS μ1)ημηS των

ανθρωπω,υ 
'τoυ 

αvαμετρcb,()ταx με τη ζωi, με τα ιτρoβΜματα' με τιE αyiαεxs τoυS' Jτoυ

6ικρκcbg παλεioυφ 1nα κfuι καλΔτερo'"ΑymrcΙl τoυS,()αυτικoδ5 ξεκαθαρα, Μει η Ιω*τlνα

χαρυαn*ιlη, τελεiα και παυλα' fo|"ε yoητεδoυν, ιταθιkζoμm, τoυS ερωτεioμm, ToυS



λ"xτρευω, με ιντρxyκαρoυτl σαφ 
'tρoσωπικoτητεS 'τoυ 

6ετl iyoυτl καμiα αyiαη με τo,()

εξωτιαμo, με τη.υ τoυρxστιΚη εκ6oyη τoυ ταξι6ιoδ,.

'{Ε,vα μαΚρυ θαλαααιτlo ταξi6ι εiφαι τo σΚηνικo Και rrιg tιΓ{ΦEΣ, oιτoυ εφτακoαιεg

1ιυτlαkε5, τo 1922, ατoιβαζoνταx στη,() Γ, θiαη τoυ υ'τερωκεατlιoυ πoυ θα ag ιrαει στηv

Αμερικη, εκεi πoυ τιS 
'τερxμiτ,'oυν 

αyνωaτoι ατlτρεg, Στo μπαoυλ*κι τoυ5 iyoυν tνα

ouΚoyευεxακo ιlυφικo Καx φωτoyραφiα τoυ yαμJτρoυ )nα τη,υ αναyνcbριαη, ΣτιE εiκoαι

μiρεS τoυ ταξι6ιoυ αυμβαiνoυν ιroλλi. Στη ζωη yα oλnυS μαS υπ*ρyει εναS ερωταS 
'τoυ

6εν θα ξεyααoυμε ιτoτi, oι ΛΓ{Φf'Σ εiναι iιlα πoλdσημo ταξi6τ, cΒiαlμα βαιlαυαηg

αsτoκoπηS ffio τη θερμη φωλικ τωι,, παι6ικcbν και τlεανικωτl yρovων. Giωμα αsτcΙlλεια7

τoυ ελξιστoυ αλλi και μξnmoυ αyαθoυ, vα μλiει Και ιlα ακoδει κανεig τη μητρxΚη

τoυ yλιbααα, Εiτlαι oμωS και ιτρoα6oκiα 1nα καθημερινo φxi, Καx μερoΚαμmo, Εiναι και

αωαfiιo yα, τo.() φτωyoκoσμo 'τoυ 
ναυξηαε στιS φoυρτoiνε; τηE πoΜπαθηg ειτoyηS Καx

τoυ τoπoυ, Γιmi 6εv yiνετξι Κα,(,)εi5 να ξεyααει o'τL αφητ,,ει πiαω τoυ, o καθiναg

κoυβαλiει To,() yετlεθ}νo τoιτo, την παι6ικη τoυ ηλικiα, τκ πραyματα 
'toυ 

τoν lyoυιl

αyy'iξu, 
'[oυ 

τo.() tyoυτl 6ιαμoρφcbσεx' 
'τoυ 

τoτl iyoυI) χαραΚτηρiαει, tα κoυβαλαεx εφ'

oρoυ ζ,is μ' iναν τρo'τo ανεξερευνητo Και ανεξαvτλητo' roυ μo,()o η λayoτεyτlικη

μαατoρια μ:τoρεi να φωτiαεx Και να φiρει στη9 επιφανεια, λειτoυρycb,uταS αατl iτlαg

ελευθερo5 ιτλαyos Μyos 
'toυ μεταφiρει ταυτoyρo,υα τo,t) Μyo τoυ ηρωα Καx τo,Q Μyo

τoυ αφηyητη και iται αφηvεx στo1) αναyνωaτη ιlα βρει τιS Κρυφεg ακiψεxs Καx τα

κiνητρα τoυS Και τlα επλiξεx με roιo,υ θα τκυτιαθεi κωθε φoρα.

I{ Ιωανιlα χαρυoτι*η ξryuμνωφει κm ανατiμ,υει τoυS 4ρ''S τηg αλλα με βαθια
KtrΥα,υoηση και αsro6oyη, Δεν τoυ5 εκθiτει αsrρoατκτευτoυS η α6ικκiωτoυS σ-rα μkτια μα5,

6ετ', τoυE εyκmαλεΙsτει, o'tωS λiει, σαν ,()α 
μη,υ α,()τεχει 1)α τoυS 

'τρoαθiτει 
κι αλλα

yτυπημmα α, αυτα πoυ θiτει αsτo μoνo τoυ τo ιστoρxΚo Καx Κox,()ωνικo πλαiσxo τηS

ιrλoκηg πoυ εξilciααεται 6ραμmικα, TΓρoκειτm yα τρκ)nΚoυS iρωε5, με τo

αρyαιoελληνικo νoημα τoυ oρoυ, πLoυ αyωνiζoνται εναντια ατo αιlαιτo6ραaτo μιαS



μoiραS πoυ iταξαν oι i6ιoι στo,() εαυτo τoυS, Θiλουν μα 6εν μJΓ'oρoυ,() 
,uα τη,υ υιrερβoiν

και η λυτρωαη' 
'τoυ 

π*τlτα iρyεται τελικω, ιrρooιωτliζει τo,ζ) θρiαμβo τη5 ζαlη5 πoυ

αυvεyiζεται αε πεiαμα Και 
'LρoS 

ανmρoιτη τω,υ oρiων Καx Tων 6λημματων πoυ

πρoκiπτoυν αsτo τιE αυyιlα αδιiξo6εE ατlθρcbπιτlε; αyiαει5,

1{ ατμoαφσJρα πoυ πλ*θει mα iρyo τηS η Ιωαννα χαρυaτιατlη 6εν εiτlαι τιg

'τερxσσoτερε; φoρiE εφησυχαστικη και ευyαριατα αναyνcbαιμη, TTdλλεται oμωg αsτo

ζωη, εiνm αληθιτlη Καx 
'ΓραyμκτxΚη 

και αιαιo6oξ11 εντελει, αφod ox rιΚραμετloι ατlθρω'τoι

εiτlαι aτo β*θoS ox 
'τxo 

mαιo6oξoι, καθcb; xφηνoυν τκ χειρoτερα πiαω ToυS. Σε oλα τα

βΦλi" τηζ υπωρyει μια φωτεινη iκβααη ακoμη Kαι σnS rιo ακoτεινiE ,ΨυχιΚεS

περιsτiτεxεζ τω,v ηρcΙlων. 9Γαντoυ υπαρyει η yλυκα τηS συμφλiωαηg' η yεvζ)αιoφρoαυιlη

τηS σqa/ν,μηS, η ευλοyiα τηS πιo bρψηs αντιμετcbιτxσηS τoυ εαυτoΔ, τoυ *λλου' τω,Ι)

αιlθρωιτιτlωv α1iαεω,()' των Κoι,υωuιΚrtιl καταατααεω,ζ),,. <o αψηrραφ!α5>, orω5 μωS

εξηyηαε o Γκηtιτριtλ Γκαραiα foΙ'αρκε;, 6oυλεiει με τηφ 
'τρη/μω.τικoτητα' 

ενα υ}νκo

τoαo ακληρo oαo Και τo ΦΜ,. χm εiνm πρξμmι ακληρo τo υλικo με τo oπoio yτiζει

nS 
'Γραyματικoτητis 

τηS η Ιωαννκ χαρυατιατlη, ymi εo'τιαζει σnS rιo α6υτ',αμε5

πλευρig των ατlθρωπων, oχι α'tαρκiητα απo ιτεαιμιaτικη η ακεπnκιaτικη 6ιαθεαη

αλλi αιτo μια βαθια πεπoiθηαη oτι η αιlθρcbπινη ευyiνεια 5εv εiναι ιτατlτα 6ε6oμiνη η

αταθερη, μoνo πρoκiπτει αsτo τχ 
'ταιχ,vi6ια 

τωτl περιo'τ*αεω,() Και αυτo 
'τoυ 

τη,() καφει

συyΚι,υητxκη και πολΔnμη εiτlαι ακριβcΙlg η ααταθεxα Και η ευθραυατoτητα τηE,

lΓoτi oι α"lθρωπoι 6ετl εiτlαι μoτlo θαρραkoι η μoτlo ηττoιταθεi;, μoνo yεννκioι η

μoνoν χωρiS κoυρξno, o i6ιog αvθρωπog εΙτlαι ιτoτε iται και π6τε αλλιcΙl5, αναλοyω τo

ιrcllg τα φiρνει η ζωi. Αλλα τo συ,uαρπαaτικo μεσα στη.() πoρεiα τηs ζωηg εiναι oτι

πρ!ιrει να 6ivει9 χρo1)o καx να αsτoκαλiπτεxs Και ng αλkg ιτkυρiE πoυ iyει o καθει',αE

Και,()α ιτρoαπαθεi; τlα ερευrlηαεxζ τα ,Υ*i'' Kαι Tα ,6ιoτι,'. 1{ αιταντηαη 6εν εiφαι ιτoτi

εiκoλη, yκτi oι *νθρωπoι 6εν εiναι μoτlo6ιαo'τmoι, f,κεiφo πoυ iyει τελικα αημααiα

εiναι oι αyiαει;, Καx oι παρo6ικis αΚoμη, τc^lν α'ιθρωπωτl, τo αμiξιμo' τo αyκαλιααμα Και



η rρoσω'Lxκη ειταφη, 1{ αυι,,ατ,,τηση εiτlαι η ιrρoδπoθεαη κωι τo τελo5 μαζι τoυ ταξι6ιoυ

Και τα ταξi6ια ατα oπoiα μαζ 'tαρααdρει η Ιωαννα χαρυmιανη μ:τoρεi να φiριloυν

αJroχωριαμodE ru\λi μαE o6ηyoυν μαΚρυτερα σε μια κmαφααη τη9 ζωη5 ιroυ 6ετl

τεkιcbνει ιτoτ!, oι ατlmρoπiE ιτoυ αναατατω1)oυ,υ τη ζω4 των ηρcbωv τ!ζ, αλλi μαa
Και τω,υ κτlαyνωoτcbv τηg εiναι τo κoaτos 

'τoυ 
πληρωvει κανεi5 yα ,()α rαρψε,()εx

ζω'lτανoE,

Γι, αυτo Καx με τα iρyα τηS η Ιωαννα χαρυατιαι',η 6ιευρυνεx ηφ καταιloηαζ μα5

yα Tη,u ατlθρcbπινη καταατααη επει6η mroκαλiπτεx τη,() βκθυτερη oυαiα τηS 
'τoυ 

εiφαι

ακρΦωs oι ευτεkig oψειg, τα παρα6oξα κm ox α,uτι,υoμiε7 τηE ζ,ηs μos,

χαλαμmx, 8 fo|.αΙbυ 2010


