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Ιωάννα Καρυστιάνη: «Σουέλ»  

(και… Λίτσα, η κομμώτρια) –  

Λαξία Τζαγθαξάθε 
 

   Λε ην ηειεπηαίν ηεο βηβιίν (Σνπέι, εθδόζεηο Ιαζηαληώηε, 2006) ε Θσάλλα 

Ιαξπζηηάλε μαλαγπξίδεη ζηε ζάιαζζα θαη ζηνπο λαπηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 

δειώζεη: «Αγαπώ ηνπο λαπηηθνύο, μεθάζαξα, ηειεία θαη παύια. Με γνεηεύνπλ, 

παζηάδνκαη, ηνπο εξσηεύνκαη, ηνπο ιαηξεύσ, κε ηληξηγθάξνπλ ζαλ πξνζσπηθόηεηεο…» 

   Γηα ηελ Ιαξπζηηάλε ε ζάιαζζα θαη ην θαξάβη δειώλνπλ ηα ηαμίδηα ζηνπο σθεαλνύο 

αιιά παξάιιεια ζπκβνιίδνπλ θαη ην ηαμίδη ζηε δσή, «πνπ κπνξεί λα είλαη θαη 

εζσηεξηθό ηαμίδη, κέζα ζηελ ςπρή, ζηελ θαξδηά θαη ζην κπαιό». Ο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ 

Σνπέι είλαη ε αγγιηθή ιέμε swell πνπ ζεκαίλεη ην βνπβό θπκαηηζκό ηνπ σθεαλνύ, 

αιιά ζην βηβιίν απνθηά θαη άιιεο ζεκαζίεο, όπσο «ν βνπβόο θπκαηηζκόο ηεο 

ζπλείδεζεο, ηεο κλήκεο, ησλ αλζξώπσλ πνπ αληηζηνηρίδνληαη κε ηε δσή, κε ηα 

πξνβιήκαηα, κε ηηο ζρέζεηο ηνπο, πνπ δηαξθώο παιεύνπλ γηα θάηη θαιύηεξν». 

   Ιεληξηθόο ήξσαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ν Δεκήηξεο Απγνπζηήο, 75 ρξνλώλ, 

θαπεηάληνο ζην πινίν ATHOS III, «κε ιεπθά σο ηνπο ώκνπο καιιηά θαη θπκαηηζηή 

κέρξη ην ζηέξλν αζεκέληα γελεηάδα, πνπ θώλαδαλ ηα εβδνκήληα πέληε ρξόληα ηνπ θαη 

κύξηδαλ πάζνο γηα ζακπνπάλ θαη θνιόληεο». Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο ηνπνζεηείηαη ζηηο 

3 Θαλνπαξίνπ 1997 πάλσ ζην πινίν ATHOS III θαη ζα νινθιεξσζεί ζηηο 23 Θνπιίνπ 

1997 ζηε ζηεξηά, κεηά από δώδεθα ρξόληα πεξηπιάλεζεο ηνπ θαπεηάληνπ ζηνπο 

σθεαλνύο, ρσξίο λα απνβηβαζηεί ζε θαλέλα ιηκάλη. 

   Τν κπζηζηόξεκα πξαγκαηεύεηαη εθηόο ηεο λαπηνζύλεο, ην γήξαο θαη ηελ ηπθιόηεηα 

(ν θαπεηάληνο έρεη ζρεδόλ ράζεη ην θσο ηνπ ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα) αιιά 

πξσηίζησο είλαη έλα εξσηηθό κπζηζηόξεκα κε αίζην ηέινο. Η  Ιαξπζηηάλε 

αληηζηξαηεύεηαη ηελ ηξέρνπζα εζηθή θαη ν θαπεηάληνο δε ζα επηζηξέςεη ζηε λόκηκε 

ζύδπγν αιιά ζηελ πηζηή αγαπεηηθηά ηνπ, ηε Κίηζα, ηελ θνκκώηξηα κεηά από 38 

νιόθιεξα ρξόληα. Όηη ν Δεκήηξεο Απγνπζηήο, Λίκεο γηα ηε ζύδπγν, Λήηζνο γηα ηελ 

αγαπεηηθηά, θάλεη ηελ επαλάζηαζή ηνπ ζε ώξηκν γήξαο, είλαη ζρόιην ηνικεξό γηα ηε 

γεξνληηθή ειηθία. Η ζπγγξαθέαο ζρνιηάδεη: «Θεσξώ ζπλαξπαζηηθό ην γήξαο. Ήζεια 

κ΄ απηό ην βηβιίν λα θάλσ κηα θηιηθή ρεηξνλνκία, λα δώζσ ην ρέξη ζηνπο αλζξώπνπο 

πνπ είλαη βεηεξάλνη, απόκαρνη ηεο δσήο. Ήζεια λα ηνπο δώζσ όρη κόλν ππνρξεώζεηο 

πνπ ηνπο θνξηώλνπκε αιιά δηθαηώκαηα ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο δσήο. Καη λα 

ηζαθσζνύλ θαη λα κνλάζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ θη έλα κεξηηθό , έζησ θαη 

αλαδξνκηθό, ζηελ αγάπε.»  

   Τν κπζηζηόξεκα έρεη επζύγξακκε ηξηηνπξόζσπε αθήγεζε γηα ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 

κήλεο ηνπ θαπεηάληνπ Δεκήηξε Απγνπζηή πάλσ ζην πινίν. Απηή ε ηξηηνπξόζσπε 

αθήγεζε δηαθόπηεηαη από ελλέα αθεγήζεηο ζε πξώην πξόζσπν, ηεο Κίηζαο, ηεο 

θνκκώηξηαο, κε πιάγηα γξάκκαηα, κε ηηο νπνίεο γίλεηαη έλα flash back ηνπ εξσηηθνύ 

ηνπο δεζκνύ θαη παξαθνινπζνύκε ην δεύγνο ησλ εξαζηώλ ζηηο θαιέο θαη ηηο δύζθνιεο 

ζηηγκέο ηνπο. Οη αθεγήζεηο γίλνληαη κε αθνξκή ηηο ελλέα επηζθέςεηο ηνπ Αληώλε, 

γηνπ ηνπ Δεκήηξε Απγνπζηή, ν νπνίνο ζέιεη λα γλσξίζεη ηε Κίηζα, πξηλ κεζνιαβήζεη 

λα ζπλαληεζνύλ νξηζηηθά νη δύν εξαζηέο. 

   Οη ελλέα απηέο αθεγήζεηο έρνπλ ηελ ηππηθή κνξθή επηζηνιώλ, κπνξνύλ λα 

δηαβαζηνύλ απηόλνκα θαη απνηεινύλ ύκλν ζηνλ έξσηα θαη ζηελ αληδηνηειή αγάπε. Λε 

απηέο ηηο αθεγήζεηο ε Κίηζα, ε θνκκώηξηα αλαδεηθλύεηαη ην δεύηεξν ζεκαληηθό 

πξόζσπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Αλ ν Δεκήηξεο Απγνπζηήο ππεξέρεη ζε πνζόηεηα 

(έθηαζε δξάζεο), ε Κίηζα, ε θνκκώηξηα ππεξέρεη ζε πνηόηεηα. 

   Λέζα από ηα ελλέα απηά γξάκκαηα – εμηζηνξήζεηο ε Θσάλλα Ιαξπζηηάλε πιάζεη κηα 

λέα γπλαηθεία persona ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία. Η Κίηζα Τζίριε πηζηή ζηνλ 

θαπεηάλην ηεο γηα 38 ρξόληα ζε αληίζεζε κε ηε γπλαίθα ηνπ Φιώξα, πνπ ζα 

παξεθθιίλεη δπν-ηξεηο θνξέο, δελ είλαη σζηόζν ε θιαζηθή πεξίπησζε Πελειόπεο. 

Οξθαλή από 15 ρξνλώλ, ζθιεξά εξγαδόκελε, κε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, αξλείηαη λα 

βγάιεη ην κίλη πνπ ηεο δεηάεη ν Λήηζνο θη απηόο παληξεύεηαη άιιε: «κνύηξσζε, ηα 

ραιάζακε, εμαθαλίζηεθε γηα δπν ρξόληα θαη κνπ γύξηζε ζηεθαλσκέλνο. Τνλ 



μαπόζηεηια. Τελ πξώηε θνξά. Μεηά από άιια δπν ρξόληα μαλάξζε. Καη ηνλ θξάηεζα. 

Δελ παληξεύηεθε εκέλα γηαηί δελ έβγαια ην κίλη.» 

  Δπλακηθή γπλαίθα, απειεπζεξσκέλε, κέλεη πηζηή ζην Λήηζν από επηινγή, έξσηα θαη 

αγάπε θαη όρη από αλάγθε (νηθνλνκηθή εμάξηεζε, θνηλσληθέο ζπκβάζεηο). Δειώλεη: 

«Σηε δσή κνπ δελ ήζεια παξά λα αγαπώ». Ιαη επηιέγεη λα αγαπήζεη νινθιεξσηηθά 

θαη γηα πάληα ην Λήηζν, ν νπνίνο ιείπεη ζπλέρεηα, ηεο ραξίδεη κόλν ηξηήκεξα πνπ 

μεθιέβεη από ηελ νηθνγέλεηα, πνπ όκσο είλαη ηόζν έληνλε ε παξνπζία ηνπ, «ην 

μέθξελν πάζνο ζηα ζεληόληα», «ηα ραδάθηα – καζάδ ζηνπο πξεζκέλνπο αζηξαγάινπο» 

από ηελ νξζνζηαζία ζην θνκκσηήξην, πνπ ηα ράδηα ηνπ δνύλε κέζα ζην θνξκί ηεο θη 

όηαλ πηα έρεη θύγεη. Τα γξάκκαηα μερεηιίδνπλ από έξσηα ρσξίο απαηηήζεηο. «Μήηζν, 

αγαπώ ην κπξάηζν ζνπ». «Μήηζν πνζώ λα ζε ζπκάκαη». «Σ΄ αγαπώ ζεκαίλεη ζε 

ππνινγίδσ». «Έξζεηο δελ έξζεηο, ζα είκαη θαιά. Καη λα΄ ζαη θαιά, γπξίζεηο, δε 

γπξίζεηο».  

   Ιαη πξάγκαηη, ε Κίηζα, ε θνκκώηξηα είλαη θαιά αθόκε θη όηαλ ιείπεη ν Λήηζνο. Ζεη 

κε έληνλεο αλακλήζεηο, ζπκάηαη πνπ κηα λύρηα «είρε ζηε ρνύθηα ηνπ θιεηδσκέλα δύν 

ηεο δάρηπια θαη ηα κάιαδε κέρξη ην μεκέξσκα» θαη γηα λα ζπκπιεξώζεη ηα 

θελά αθνζηώλεηαη ζηνλ θήπν ηεο. Λπνπθακβίιηεο, ξνδνδάθλεο, θαληαρηεξέο 

πεξηθνθιάδεο, γηαζεκηά, κπξηζηηθά, γαξπθαιηέο, ιεηξηά ηνπ πεηεηλνύ ηεο νκνξθαίλνπλ 

ηε δσή θαη εθείλε αλαξσηηέηαη πώο κπνξεί λα δεη θαλείο κε ηε ζάιαζζα ρσξίο έλα 

δέληξν. Γη΄ απηό όηαλ κάζαηλε πσο θαηαθζάλεη ν Λήηζνο ηνπ έθαλε εηδηθή ππνδνρή 

«θξεκνύζα κε ζθνηληά γιαζηξάθηα – αλζηζκέλα θαληήιηα. Αθξνβνινύζα δεθάδεο 

θπηεκέλνπο ληελεθέδεο θαη ληελεθάθηα ζην δηάδξνκν ηεο εηζόδνπ, ζηα έμσ 

πεδνδξόκηα…» 

   Η Κίηζα θαηαιαβαίλεη πσο νη επηζθέςεηο ηνπ γηνπ δελ νθείινληαη ζην ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ εξεηπσκέλε Κίηζα αιιά ζηελ επηζπκία λα γλσξίζεη κέζα από απηήλ ηνλ παηέξα 

ηνπ. «Σε δηδάζθσ ην γνληό ζνπ» ηνπ ιέεη  θαη δε δηζηάδεη λα ηνπ πεξηγξάςεη θαη πνιύ 

πξνζσπηθέο ζηηγκέο ζπλεπξέζεσλ, γηαηί ηνλ αληηκεησπίδεη σο άληξα. «Καη δε ζνπ ηα 

ιέσ γηα λα ηνλ κηζήζεηο. Θέισ λα ηνλ αγαπάο. Ξέξνληαο όκσο θαη όρη ζηα ηπθιά.» Η 

Κίηζα δελ είλαη ζεκλόηπθε. Απνιακβάλεη ηε δσή θαη ην δείρλεη. Εθθξάδεηαη πνηεηηθά, 

επηζπκεί λα γξάςεη πνίεκα γηα ην Σνπβαληηβαληόι. Όπσο πνίεκα είλαη ν θήπνο ηεο, ην 

ζώκα ηεο, ε δσή ηεο. 

   Τέινο, ε Κίηζα θηινζνθεί. Γηα ηε δσή, γηα ην ζάλαην, ηνλ έξσηα, ηα γεξαηεηά. 

Ιπξίσο θαηαλνεί ην ζνπέι ηεο δσήο θαη είλαη πάληα έηνηκε λα ην αληηκεησπίζεη. Δελ 

παξαπνληέηαη, δελ απαηηεί, είλαη όιε κηα πξνζθνξά αγάπεο. Ιαη όηαλ ηέινο ζα 

ζπλαληεζεί κε ην Λήηζν, ν νπνίνο ειάρηζηα βιέπεη, ζα ην ζεσξήζεη επηύρεκα, γηαηί δε 

δηαθξίλεη ιεπηνκέξεηεο «ηα μερεηισκέλα θξέαηα θαη ηηο ξπηίδεο». Ιαη απνθαζίδεη λα 

κελ ηνλ θξνληίδεη σο αλήκπνξν, λα κελ ηνλ ληαληέςεη. Θα δηεθδηθήζεη γηα ην ηέινο 

κηα ηζόηηκε ζρέζε. Ξέξεη όηη ηα ληάηα ηέιεησζαλ αιιά ζα απαηηήζεη λα δήζεη «ηα 

θαλνληθά όζσλ γεξλνύλ καδί». Εμάιινπ είρε δειώζεη ζην γην «ν Μήηζνο ζην ζπίηη ζα 

είλαη ε θαιύηεξε ζύληαμε ζηα γεξαηεηά κνπ». 

   Η Κίηζα, ε θνκκώηξηα, αθνύ έθιεςε γηα πάληα ηελ θαξδηά ηνπ Λήηζνπ Απγνπζηή 

θαη ηνπ γηνπ ηνπ Αληώλε, έθιεςε θαη ηε δηθηά καο θαξδηά. Η αξρεηππηθή κνξθή ηεο 

θαηαμίσζε θαη ηηο επηινγέο ηνπ Λήηζνπ Απγνπζηή. 

   Λε ηε Κίηζα, ηελ θνκκώηξηα ε Ιαξπζηηάλε καο πξόζθεξε κηα θσηεηλή πιεπξά ηεο 

δσήο, κηα άιιε νπηηθή γσλία καθξηά από ζπκθέξνληα θαη ζπκβάζεηο, κηα θαηάθαζε 

δσήο κέρξη ην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην. 

                                                                     Λαξία Τζαγθαξάθε 

                                                                            θηιόινγνο 

……………………………………….  

   Η Θσάλλα Ιαξπζηηάλε είλαη θαιεζκέλε ησλ Κνγνηερληθώλ απνγεπκάησλ απόςε ην 

βξάδπ, ζηηο 7:30 ζηελ Ιεληξηθή Σθελή ηνπ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιαιακάηαο. 

Οξγαλσηέο: Σύλδεζκνο Φηινιόγσλ Λεζζελίαο θαη ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ι. 


