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Θοδωρής Σταμάτης 

Μυθιστορώντας την αγεωμέτρητη Μεταπολίτευση 

 

Όχι, δεν είμαι λυπημένη.  

 Σε σωστή ώρα νυχτώνει. 

Κική Δημουλά 

 

Το Για την αγάπη της γεωμετρίας,
1
 αποτελεί το ένατο κατά σειρά μυθιστόρημα που έρχεται να 

προστεθεί στην πληθωρική παραγωγή της Σώτης Τριανταφύλλου. Όπως τονίζει η εύγλωττη 

περίληψη του οπισθόφυλλου, εξιστορεί τις αναμνήσεις μιας μακροχρόνιας συναισθηματικής 

αιχμαλωσίας. Η γυναίκα του βιβλίου θα σφυγμομετρήσει το απανθρακωμένο μεγαλείο της 

νεότητας: ευτυχισμένη περιέργως, θυμάται τη ζωή που ξαρματώθηκε λυγίζοντας στις 

αλλοπρόσαλλες ορέξεις του δεσποτικού πατέρα της. Η αφήγηση καλύπτει σχεδόν τριάντα 

χρόνια, ξεκινώντας απ’ το 1971 και τερματίζοντας στο 2000, συμπεριλαμβανομένης μιας 

σχοινοτενούς αναδρομής που μετατόπισε τη δράση στην αποφράδα 21
η
 Απριλίου 1967

2
. 

«Την ιστορία την άκουσα, κομμάτι κομμάτι, από διάφορα πρόσωπα και, όπως συμβαίνει 

συνήθως, κάθε φορά ήταν αλλιώτικη. Έτσι, μπορείτε να υποθέσετε ότι δεν ξέρω τι λέω»
3
, μας 

πληροφορεί η προμετωπίδα στην πιο φιλόδοξη κατάθεση της Τριανταφύλλου μέχρι σήμερα. 

Ο wanderlust, η ερεθιστική λαγνεία της περιπλάνησης που δέσποζε στα προηγούμενα 

μυθιστορήματα, τώρα θα αγκυροβολήσει στο έδαφος ενός κλειστοφοβικού δράματος 

δωματίου που μαστίζεται απ’ τη δύσπνοια της νοσηρής ακινησίας. Η αφηγηματική 

ευρυχωρία συνθέσεων όπως το Εργοστάσιο των μολυβιών ή το Άλμπατρος αντικαταστάθηκε 

από την κατάδυση στο αρχιπέλαγος του εαυτού, τη συστροφή στην ήμερη φωταύγεια μιας 

επίπονης ομφαλοσκόπησης.  

Ό,τι θα διαμειφθεί εδώ είναι η μνημειώδης κακοποίηση της έφηβης Ανατολής, που 

κλυδωνίζεται στον δαίδαλο μιας προβληματικής αλληλεπίδρασης με τους γονείς της. Ο 

Λευτέρης Μπότσαρης, άοκνος δικηγόρος των αριστερών κατατρεγμένων, πιστός 

κομμουνιστής και δηλωσίας της Μακρονήσου, με αυταρχική και βάναυση προσωπικότητα, 

αγωνίζεται να συγκεράσει την τρυφηλότητα της μεσοαστικής του ευμάρειας με την 

αταλάντευτη θρησκευτική αφιέρωση στο ΚΚΕ, αγαστού θεματοφύλακα των συμφερόντων 

της πανίσχυρης ακόμη Σοβιετικής Ένωσης. Η μητέρα Βασιλεία, επίσης δικηγόρος, υφίσταται 

αγόγγυστα τις προσβολές του Μπότσαρη, ενώ τυραννιέται απ’ τη μοχθηρή πεθερά της. Στην 

οικία τους φυτοζωεί μια ομάδα συγγενών, κυρίως πολιτικών προσφύγων, εξόριστων και 

τυφλών ζηλωτών: συναντούμε, λόγου χάριν, τους δύο θείους της Ανατολής, τον χολερικό 

αντάρτη Λουκά, νευρασθενικό και λιγομίλητο, καθώς και τον Μάξιμο, ηγετικό στέλεχος της 

ζαχαριαδικής, «αντιχρουστσοφικής» φράξιας που εμφιλοχωρούσε στην Τασκένδη, εκδότη 

και διαπρύσιο κήρυκα της εφημερίδας Κόκκινο σφυροδρέπανο.  

Η Ανατολή επιβιώνει ακούγοντας ροκ ή μελετώντας λογοτεχνία και χαλυβδώνεται στις 

εκστατικές λάμψεις που της χαρίζει η αψεγάδιαστη μαγεία της γεωμετρίας. Σχεδιάζει λίστες 

και τοπ-τεν, όπως ο ήρωας του Νικ Χόρνμπυ στο High fidelity, συναναστρέφεται τους 
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θρασείς ήρωες του Τσαρλς Ντίκενς και του Τόμας Χάρντυ, λατρεύει τον Μπλέικ για τη 

μεθυστική ανάσα της γραφής του, χορεύει μανιωδώς με υπόκρουση τις σκληρές νότες των 

Joy Division και ονειρεύεται πολύεδρα ή τορπιλίζει τον αξεδίψαστο ναρκισσισμό του 

Μπότσαρη και την ευέξαπτη νωθρότητα της Βασιλείας. Ο μικρότερος αδελφός της Κυριάκος 

ή Τόυ ξαφνικά βουβαίνεται, ασφαλισμένος στην πανοπλία της σιωπής, ώσπου να καρπωθεί, 

ενήλικος πια, τη ραστώνη των αδιάρρηκτων συμβιβασμών του, απορροφημένος στις 

ανώδυνες μικροχαρές του έγγαμου βίου: όταν δεν φροντίζει το γρασίδι του κήπου και τον 

κατοικίδιο σκύλο, ψυχαγωγείται με τηλεοπτικές εκπομπές και διαβάζει ανελλιπώς 

Ριζοσπάστη. Σ’ αυτό το ξεδοντιασμένο μαυσωλείο που προσφέρει την αγάπη με το 

σταγονόμετρο σαν αντιβίωση, η Ανατολή έχει ως μοναδικούς συμπαραστάτες την Αγγλίδα 

κουβερνάντα Γκρίνα και, κυρίως, τον γείτονα Παύλο, με τον οποίο μοιράζεται τη γλυκιά 

συνενοχή μιας αφοσιωμένης ερωτικής φιλίας. Ο Παύλος όμως φεύγει για σπουδές στο 

Λονδίνο, με την Ανατολή να παραπαίει μέσα στα ξέφτια της διογκούμενης ματαίωσης: 

αποτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις της Μαθηματικής Σχολής, δραπετεύει άρον άρον απ’ 

το στοιχειωμένο σπίτι και παντρεύεται τον Μιχάλη, έναν άξεστο και σκληρόψυχο Κνίτη, 

κακέκτυπο επί το λαϊκότερον του Μπότσαρη, επαναλαμβάνοντας τον φαύλο κύκλο της 

ωμότητας που μηχανευόταν ο Λευτέρης.  

Πολύ νωρίς η Ανατολή θα σιχαθεί το ποίμνιο που σβαρνίζεται στις λόχμες του 

σκουληκιασμένου Κόμματος, ένα κουφάρι βλοσυρό σαν «εκκλησιαστική οργάνωση»
4
, μια 

«αποτρόπαιη αίρεση»
5
 που βαυκαλίζεται γλείφοντας τις δαγκάνες ενός επερχόμενου, δήθεν 

λαοφιλούς παραδείσου. Χωρίς οδυνηρές αμφιβολίες να τον φθείρουν, ο Μιχάλης εγγυάται 

την ευλάβεια και την στρατευμένη αταραξία των κομμουνιστών που εχθρεύονται οτιδήποτε 

μπορεί να φανερώσει τον τραγέλαφο της φρεναπάτης τους· θα σπαταλήσει τη ζωή του σε 

βαλτώδεις αίθουσες συνεδριάσεων, αδιέξοδες πολιτικολογίες ή τοξικούς περισπασμούς, ενώ 

ταυτόχρονα ερωτοτροπεί με τις «συντρόφισσες» που, πίσω απ’ τη ζελατίνα της καλπάζουσας 

φεμινιστικής αυταπάρνησης, δείχνουν έτοιμες να γονατίσουν στη θαμπάδα των συζυγικών 

υποχρεώσεων, αναβαθμισμένες πλέον, ως μειλίχιες, αμίλητες νοικοκυρές. Ο Παύλος θα 

ζευγαρώσει τις τύψεις που τον δυναστεύουν για τη βιαιότητα και τις τεράστιες παραλείψεις 

του (την άπραγη ρέμβη της Αγγλίας) με την ανέμελη εφεδρεία ενός αμόλυντου, επιτυχημένου 

γάμου. Θ’ ακολουθήσει η αυτοχειρία του Μπότσαρη με υπερβολική δόση ινσουλίνης, το 

1995, πέντε χρόνια μετά την ερήμωση της σοσιαλιστικής Εδέμ. Έχει προηγηθεί άλλη μία 

απόπειρα που παρουσιάστηκε ως αυτοκινητιστικό ατύχημα, λίγο αφότου επέστρεψε απ’ το 

κωμικοτραγικό ταξίδι στην Τασκένδη. Κι ενώ η Ανατολή πρωτεύει στην Ολυμπιάδα 

Μαθηματικών, εισπράττει την περιφρονητική καχυποψία του πολυπληθούς ακροατηρίου στο 

Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ της Μασσαχουσσέττης. Εκεί την αντιμετωπίζουν ως χαριτωμένη 

πλην θρασύτατη παρασπονδία, ένα σκανδαλώδες πυροτέχνημα που αδυνατεί να υιοθετήσει 

τα πρότυπα του αυστηρά οριοθετημένου ακαδημαϊκού πλαισίου. Η συγκατάβαση των 

γηραιών καθηγητών θα ταιριάξει στη μεμψίμοιρη ντροπή του Παύλου, όταν την αντικρίζει 

σκιά του εαυτού της, πλήρως αποδιοργανωμένη και ταπεινωμένη, να σέρνεται μέσα στην 

τοξικομανή της υστερία, παλεύοντας μ’ έναν κυκεώνα στραγγαλισμένων επιθυμιών και 

πληγωμένων αναμνήσεων. 

Καθίσταται σαφές πως στα ενδότερα της οικογένειας Μπότσαρη όλοι θερίζουν τη 

χλαπαταγή μιας ρυπογόνας, εγκληματικής αυθαιρεσίας. Η διανοητική τους σύγχυση είναι 

τέτοια που ενώ επαίρονται για τις αντικομφορμιστικές τους πεποιθήσεις, προσυπογράφουν 

τον πιο χυδαίο πατριαρχικό κοινοτισμό. Οραματίζονται να υποτάξουν την Ανατολή στο 
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άτεγκτο δίκαιο που απαιτεί το αίμα πιέζοντάς την να σπουδάσει νομικός ώστε να αναλάβει το 

επαγγελματικό γραφείο. Η εξιδανίκευση του σοβιετικού μοντέλου των λαϊκών δημοκρατιών 

συμβαδίζει με τον αγριότερο καταναλωτικό οίστρο, και οι εκδρομές στα ακριβότερα 

ευρωπαϊκά θέρετρα με την παιδαριώδη αποθέωση οποιουδήποτε αντικειμένου ρωσικής 

προέλευσης, όπως το πιάνο μάρκας Τσάικα ή το ασημένιο σαμοβάρι. Η Ανατολή θα 

χαρακτηρίσει αυτή την τρέλα που υποτονθορίζει κάτω απ’ την ασπίδα των ανένδοτων 

ιδεολογικών τους φρονημάτων «ελληνικό γκόθικ», παραπέμποντας σαρκαστικά στον γνωστό 

πίνακα του Γκραντ Γουντ: σαν δυο χωρικοί του αμερικανικού νότου που μοιάζουν 

ερωτευμένοι με την ευχαρίστηση της τιμωρίας, οι γονείς της αρνούνται πεισματικά να πιουν 

αλκοόλ, ενώ το σεξ, ο καπνός, η δυτικόφερτη μουσική καθώς και λογοτεχνικά έργα που δεν 

πλειοδοτούν στην υπόθεση του σοσιαλισμού αποκηρύσσονται άμα τη εμφανίσει. «Αν ένα 

αγόρι βάλει τη γλώσσα σου στο στόμα σου, να τη δαγκώσεις!»
6
 συμβούλευε την Ανατολή η 

Βασιλεία. Το σπίτι του Μπότσαρη αυτοκαταστρέφεται μέσα στην αμείλικτη ευσχημοσύνη 

του, επιστρατεύοντας όλα τα παραφερνάλια μιας αδέκαστης σεμνοτυφίας που κατάντησε 

νεκροφιλία. Η έλλειψη αγάπης και ο συνεχής εκφοβισμός περισφίγγουν τους ενοίκους του σ’ 

έναν δυσοίωνο κλοιό μελαγχολίας. Οι απόπειρες αυτοκτονίας διαδέχονται η μία την άλλη, κι 

ο φόβος του καρκίνου θα γίνει έμμονη ιδέα στον Λευτέρη που ελέγχει συνεχώς το πάγκρεάς 

του με επανειλημμένα σπινθηρογραφήματα. Η πειθαρχημένη αντισηψία του διαμερίσματος, 

«προσκολλημένη στην αισθητική των αλπικών καταφυγίων»
7
 φέρνει στο νου την οικογένεια 

Σλόμπερ από την Έβδομη ήπειρο του Μίκαελ Χάνεκε
8
. Οι εύποροι αστοί του Αυστριακού 

σκηνοθέτη αποσαθρώνονται σταδιακά μέχρι την ομαδική τους αυτοχειρία. Όπως ο Τόυ 

σβήνεται στο προπύργιο της εθελούσιας αφωνίας, η Εύα Σλόμπερ παριστάνει την τυφλή, 

αφού διάβασε στην εφημερίδα για μια γυναίκα που «τυφλώθηκε, αλλά δεν είναι πια μόνη». 

Οι άνθρωποι έρπουν σε χώρους αποστειρωμένα πάμφωτους, σαν νοσοκομεία ή στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, λουσμένους στον λευκό θόρυβο της τηλεόρασης και των λαμπτήρων 

φθορισμού.  

Στους Αποκλεισμένους
9
 της Ελφρίντε Γέλινεκ, άλλη μια ιστορία κομματιασμένης 

εφηβείας, ο πατέρας, αμετανόητος ναζί κι ερασιτέχνης κινηματογραφιστής πορνογραφικών 

ταινιών με πρωταγωνίστρια την άτολμη γυναίκα του, συνδυάζει τη σωματική αναπηρία με 

τον κτηνώδη ψυχισμό. Η πιανίστρια του ομώνυμου μυθιστορήματος
10

 Έρικα Κόχουτ, ένα 

πλάσμα χθόνιο και μικρόψυχο, διψά να κηλιδώσει τη θεάρεστη καλλιγραφία που επιτάσσουν 

η τάξη και το φύλο της. Μολυσμένη από τον ίμερο του χθαμαλού διατυμπανίζει τα 

κτερίσματα μιας γοερής, λασπώδους θηριωδίας· ασύδοτη και φαλλική, εξαγριώνεται σαν 

οιστρηλατημένο αιλουροειδές που θα πεθάνει κυνηγώντας την αλήθεια ενός ανέφικτου 

ευδαιμονισμού. Αρνούμενη την ομιλία θα εξαργυρώσει την ατροφία της συνείδησης με το 

μεσουράνημα της πράξης, τη σπασμωδικότητα, τον λυσσασμένο θρόμβο ή τον απόκρημνο 

ψαλμό του σώματος, έτοιμη να ξηλώσει τις μακάβριες αγκυλώσεις μιας εκφυλισμένης 

δυσλεξίας. Κι ενώ χειρίζεται τον Κλέμερ σαν ανδρείκελο, σχεδόν χρησμοδοτεί 

μετουσιώνοντας το σφρίγος της ακάθεκτης ορμής σε συγχορδία. Το μαχαίρι που καρφώνεται 

στο ώμο της ηχούσε σαν μια κίνηση αντανακλαστική, ένα ρυθμικά επαναλαμβανόμενο 

τερέτισμα, ξερή κραυγή και μαύρο γέλιο, σαν την εκτέλεση μιας άψογης σονάτας με τα 
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δάχτυλα να σκάβουν τη φωτιά των πλήκτρων για να ξεγυμνωθεί το θνησιμαίο βογγητό τους. 

Συναρπαστική μέσα στην κοφτερή αυταρέσκεια της αποτυχίας, η Ανατολή σπαρταρά σαν 

εξωγήινο κύτταρο που συσπειρώνεται στο κέλυφός του, μια οστρακόδερμη ευαισθησία 

γαλουχημένη στον αβυσσαλέο μάρσιπο των σκέψεων για να γλιτώσει απ’ τις αλέκιαστες 

θηλιές της επαφής. Αιθεροβατεί, σαν να υπερίπταται, σ’ έναν κόσμο πλατωνικής αφαίρεσης ή 

πυθαγόρειας δικαιοσύνης, γεννώντας το βραχύβιο φέγγος αλλά και το θάρρος που την 

εκτοξεύουν στη μουσική των σφαιρών και τη βουλιάζουν στο ποτάμι της ουράνιας αρμονίας.  

 Ήδη από την έναρξή του, Ο χρόνος πάλι αντηχεί την ασφυκτική ατμόσφαιρα ενός 

περίκλειστου δοχείου, γεμάτου αρρώστια και θάνατο, αποτυπώνοντας τώρα τον στιγμιαίο 

τρόμο του κακού ονείρου, την αγωνία μέσα στον λαβύρινθο μιας εναλλακτικής 

πραγματικότητας, ένα παιχνίδι που διαδραματίζεται στη φαντασία της αφηγήτριας: 

 

Βρίσκομαι στο οικογενειακό σπίτι: μισοσκόταδο· τα παράθυρα είναι κλειστά (σφαλισμένα με 

σανίδες; χτισμένα; μήπως οι τοίχοι είναι τυφλοί;)· προσπαθώ να βρω την έξοδο· από το βάθος 

ακούγεται μια πνιχτή φωνή, ένας αναστεναγμός· ήχοι ανεπαίσθητοι σαν το έλυτρο ενός σκαθαριού 

που έρπει: είμαι φυλακισμένη· ο πατέρας μου, η μάνα μου σέρνουν τα πόδια τους στην άκρη του 

διαδρόμου. Μια αδύναμη, γέρικη φωνή –«Είσαι εδώ; Πού είσαι;»– σκορπίζεται στο πνιγηρό 

δωμάτιο. 

Ξυπνάω τυλιγμένη σε υγρά σεντόνια, στριμμένα γύρω απ’ το σώμα μου (σαν σάβανο;)· στο 

μυαλό μου ακούγεται, μαζί με παράσιτα, το “TB Sheets” του Βαν Μόρρισον· οι πρώτες νότες, οι 

τελευταίοι στίχοι: Άνοιξε το παράθυρο… ν’ αναπνεύσω… άφησέ με ν’ αναπνεύσω… μυρίζω τα 

φυματικά σου σεντόνια…· ήμουν συχνά άρρωστη· έβηχα, για χρόνια δεν ήξεραν τι είχα, ο βήχας κι 

ο πυρετός με κρατούσαν ξάγρυπνη τις νύχτες: ξερός, σπαστικός βήχας· δέκατα. 

Όχι· τώρα ήταν όνειρο· ο συνηθισμένος εφιάλτης του εγκλεισμού. 

Ανακούφιση: είναι όλοι νεκροί.
11

  

 

*** 

 

Η Αντόνια Σούζαν Μπάιατ σ’ ένα από τα δοκίμια της συλλογής Περί ιστοριών και 

εξιστορήσεων,
12

 ασχολήθηκε με την εικόνα του γυαλιού, του πάγου και του αίματος ως 

μεταφορά για τον δυσβάσταχτο αγώνα όσων γυναικών θελήσουν να βιώσουν την επώδυνη 

εμπειρία της καλλιτεχνικής αυτοπραγμάτωσης. Περιδιαβάζοντας μια σειρά κειμένων της 

ευρωπαϊκής γραμματείας, όπως τα παραμύθια των Γκριμ και τον «Κούμπλα Χαν» του 

Κόουλριτζ, η Μπάιατ θ’ αντιπαραβάλει την άσπιλη ψυχρότητα που εκπέμπει ο πάγος με τη 

θερμή ζωντάνια που αποπνέει το αίμα ως διάζευξη ανάμεσα στην κίβδηλη αιωνιότητα της 

τέχνης και την υποταγή στη βούληση του εγκόσμιου βίου. Ο ακλόνητος λήθαργος της 

Χιονάτης στο διάφανο φέρετρο δείχνει ακριβώς αυτή την εφήμερη παγίδευση σ’ ένα ψευδές 

άπειρο –εφόσον ο μαγεμένος ύπνος της δεν είναι θάνατος– που θα τερματιστεί με το φιλί του 

πρίγκιπα, το γάμο και τη συνακόλουθη ευτυχία. Η Βασίλισσα του χιονιού στην ομώνυμη 

ιστορία του Άντερσεν φυλακίζει τον καλοσυνάτο Κέι στο γυάλινο βασίλειό της, 

προσφέροντάς του μια μορφή απατηλής αθανασίας, δίχως συναίσθημα και παγερής, ταγμένης 

στο πλευρό της Λογικής. Ο Κέι θα ελευθερωθεί απ’ τα βελούδινα δεσμά του χάρη στα 

δάκρυα και τις προσευχές της Γκέρντα, μιας φίλης που ταξίδεψε μέχρι τη Λαπωνία για να τον 

                                                           
11

 Σώτη Τριανταφύλλου, Ο χρόνος πάλι, Πατάκης, Αθήνα 2009, σ. 11. 
12

 A. S. Byatt, «Ice, snow, glass», On histories and stories, Harvard University Press, Cambridge 2002, 

σ. 151-164. 
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γλιτώσει. Ο Άντερσεν, σ’ ένα κρεσέντο υπόρρητα διδακτικής δεξιοτεχνίας, καταδικάζει την 

άμεμπτη τελειότητα του Λόγου προκρίνοντας την απεραντοσύνη της χριστιανικής αγάπης. 

Ωστόσο, για την Μπάιατ, η νεκροζώντανη απομόνωση που φαίνεται να εκφράζει ο 

αστραφτερός τύμβος της Βασίλισσας πρέπει να συνδεθεί με την αχείμαστη ζωή που οφείλει 

να επιλέξει ο καλλιτέχνης προκειμένου να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της ταυτότητάς του, 

ενάντια στα κελεύσματα που αρθρώνουν οι κοινωνικές συμβάσεις. Η Κρίσταμπελ Λαμότ, η 

ανήσυχη Βικτωριανή ποιήτρια των Αιχμάλωτων παθών,
13

 δηλώνει πως είναι ομοφυλόφιλη 

για να μην λεηλατήσει το ταλέντο της μες στο πειθήνιο θάμβος του νυμφώνα.  

Το μυθιστόρημα της Τριανταφύλλου θα μπορούσε να ειδωθεί ως αντεστραμμένο 

παραμύθι, με το δυστυχισμένο κοριτσάκι, τους άστοργους γονείς, τη μάγισσα, τον πρίγκιπα 

που την τελευταία στιγμή φυγομαχεί. Αίμα, γυαλί και πάγος εμφανίζονται συχνά για να 

υφάνουν ένα πέπλο προστασίας, να κυκλώσουν με το αριστοτεχνικό τους χάδι τον ίσκιο του 

απόκοσμου σπιτιού. Το θρόισμα του αίματος που χύνεται δείχνει να συμβολίζει την αψάδα 

και τον θρίαμβο της εξουθένωσης, το λάφυρο που στεφανώνει τη διένεξη με τους βρικόλακες 

της οικογένειας. Η Ανατολή θα κόψει τις φλέβες της μ’ ένα ξυράφι και θα δει αιμάτινους 

κρουνούς να βάφουν κόκκινο το μπάνιο: «[Ο]λα τα αντικείμενα μέσα στο σπίτι –τα έπιπλα, 

τα βιβλία– και όλα τα έξω από το σπίτι –οι θόρυβοι της πόλης, τα μπαλκόνια των 

πολυκατοικιών, ο ακάλυπτος στο πίσω μέρος– της φαίνονταν εξωπραγματικά, 

αποσβολωμένα· ο κόσμος έμοιαζε με ακατοίκητο παγωμένο αστέρι».
14

 Κατά τη διάρκεια της 

παραμονής στο ψυχιατρείο θα ισχυριστεί πως νιώθει «γυάλινη, διαφανής κι αόρατη».
15

 Στις 

εξετάσεις για το πανεπιστήμιο θα μηδενιστεί αφού θα δώσει μια κόλλα διάστικτη από κηλίδες 

αίματος, μετά τον επεισοδιακό ξυλοδαρμό της
16

. Ύστερα θα καταφύγει στη σιωπηλή φωλιά 

της γεωμετρίας, στις ξέφρενες χορευτικές κινήσεις που λοιδορούν την ταφική αιδημοσύνη 

της οικείας Μπότσαρη. Το μίσος για την εισβολή της ασυναρτησίας που την ροκανίζει θα 

μεταβολιστεί σε φοβισμένη πιρουέτα στο χείλος της αβύσσου, μιαν εύθραυστη παρηγορητική 

ισορροπία: «Ο λείος, λεπτός πάγος: η τέλεια πίστα για εκείνον που ξέρει να χορεύει καλά»
17

. 

Αργότερα θα βυθιστεί στον ύπνο των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για να θεραπεύσει την 

ακατάσχετη μητρορραγία που της προκαλεί η συμβίωση με τον Μιχάλη. Η Ανατολή που 

συναντά ο Παύλος θυμίζει γερασμένο Πήτερ Παν: αλώβητη συναισθηματικά και μ’ ένα 

σχεδόν αυτιστικό χαμόγελο, απρόσιτη και ξέπνοη σαν μαριονέτα, έχει καθηλωθεί σε μια 

βαλσαμωμένη, χημική εφηβεία, παρόμοια με το πλαστικοποιημένο σκέλεθρο του Λένιν στην 

Κόκκινη Πλατεία. Μεσήλικας Χιονάτη και Ωραία κοιμωμένη επιδεικνύει τη μεγαλειώδη της 

πανωλεθρία σ’ ένα υπόγειο της πλατείας Αττικής, το καινούργιο θυσιαστήριο μιας 

τσακισμένης αμεριμνησίας. Δραπετεύει πίσω απ’ το γυάλινο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου, 

αφήνει να την οδηγήσει η λυτρωτική έλξη της ταχύτητας, η ριψοκίνδυνη επιβίβαση στο 

βιαστικό βέλος του χρόνου. Αν η «επιλεκτική αλαλία» του Κυριάκου τον προφυλάσσει απ’ 

τις ασχημοσύνες, η Ανατολή οπλίζεται με μια λεπταίσθητη φιλερημία, κρύβεται στην 

ασφάλεια της ιδιωτικής μυθολογίας. Μόνο έτσι κατορθώνει να εξουδετερώσει τη 

σκουριασμένη μαγγανεία που τυλίγει το γκροτέσκο παραμύθι της Μεταπολίτευσης. Εκτός 

των άλλων, όντας μόνη και ξεχασμένη από τους φίλους, δεν έχει κανέναν για να κλάψει πλάι 

της. Η ίδια είναι ανεπίδεκτη δακρύων. Τις ελάχιστες φορές που υποκύπτει, αυτό συμβαίνει 

ενώπιον μιας «αβάσταχτη[ς] ωραιότητα[ς]», όπως όταν άκουσε τον Τόυ να παίζει το 

                                                           
13

 Α. Σ. Μπάιατ, Αιχμάλωτα πάθη, μτφρ. Έφη Τσιρώνη, Λιβάνης, Αθήνα 2008. 
14

 Σώτη Τριανταφύλλου, Για την αγάπη της γεωμετρίας, ό.π., σ. 127. 
15

 Ό.π., σ. 162. 
16

 Βλ. ό.π., σ. 229. 
17

 Ό.π., σ. 252. 
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«Liebestraum» στο πιάνο.
18

 Μονάχα το «Remember who you are» της Γκρίνα λειτουργεί ως 

μαγική επωδός, άφθαρτο ξόρκι που θρυμματίζει τις φλυκταινώδεις ρητορείες των 

«αγωνιστών» ή εκείνες τις λιπόψυχες φιλοφρονήσεις που ανταλλάζουν πάντοτε στα ρωσικά 

επισφραγίζοντας την ευθυγράμμισή τους στον κανόνα της ομοδοξίας.  

Ο αέρας της κατατονίας που σαρώνει την Ανατολή τρεκλίζει σ’ έναν κεραυνοβολημένο 

Αρμαγεδδώνα όμοιο με αυτόν του Τοίχου της Μαρλένε Χαουσχόφερ, μέσα στο αδιόρατο 

παράπηγμα μιας αφιλόξενης θρησκοληψίας. Η διαμονή σ’ αυτό το σεληνιακό τοπίο της 

ραγισμένης ευταξίας δεν την μετατρέπει παραδόξως σε άβουλο πειραματόζωο αλλά την 

εξωθεί να οικοδομήσει τη δική της κρυστάλλινη οχύρωση, την αναγκάζει να κεντήσει τον 

υαλώδη της μανδύα με τα υλικά της μουσικής, των μυθιστορημάτων και της γεωμετρίας. Για 

πολύ καιρό τουλάχιστον, δεν εφησυχάζει υιοθετώντας την ευάλωτη κρυψίνοια της 

ονειροπόλησης που περιορίζεται στην κώχη του γυναικωνίτη. Μη θέλοντας να καταλήξει 

αργόσχολη, συμμορφωμένη και λυμφατική (η τέλεια κληρονόμος που θα ικανοποιούσε 

πλήρως τις ενδόμυχες επιθυμίες του Λευτέρη), θα σκαρφαλώσει αμήχανα τον Γολγοθά της 

ανυπακοής. Προσπαθώντας να υπερφαλαγγίσει την ευνουχιστική παράνοια του 

οικογενειακού της περιβάλλοντος, εγκαταλείπεται στο αραχνοΰφαντο πλην αδιαπέραστο –για 

λίγο έστω– δίχτυ που θα της εξασφαλίσει το ψυχρό και θεραπευτικό διάζωμα της Λογικής. 

Ως άλλη Βασίλισσα του χιονιού, απολαμβάνει την ασκημένη εσωστρέφεια και τη δύσκολη 

σοφία της μοναξιάς. 

 Μεταξύ των μυθιστορημάτων που η Γκρίνα χαρίζει στην Ανατολή είναι και το Πορτραίτο 

του καλλιτέχνη σε νεαρά ηλικία. Διόλου τυχαία. Το κείμενο θα γίνει μια πυξίδα για τον 

επίφοβο προσανατολισμό της ηρωίδας. Ο Τζέημς Τζόυς εικονογραφεί τον αγώνα που οφείλει 

να δώσει ο δημιουργός απέναντι στην εξουσία των πολλών. Τα εσώτερα του εαυτού θα 

περισώσουν έτσι τη συνοριακή γραμμή μιας αθεράπευτης διανοητικής περιπέτειας. Η 

απόσυρση στο ένδον είναι αναγκαία ώστε να επιτευχθεί η εκλέπτυνση που διαμορφώνει την 

ιδιοσυστασία της καλλιτεχνικής ωρίμανσης: «Δεν θα υπηρετήσω κάτι στο οποίο δεν πιστεύω 

πια, είτε αυτό λέγεται σπίτι μου είτε πατρίδα είτε εκκλησία. Θα προσπαθήσω να εκφράσω 

τον εαυτό μου με κάποιον τρόπο ζωής ή τέχνης όσο μπορώ πιο ελεύθερα και πιο 

ολοκληρωμένα, χρησιμοποιώντας για άμυνά μου τα μόνα όπλα που επιτρέπω στον εαυτό μου 

– σιωπή, εξορία, πονηρία.»
19

 Το ηχηρό non serviam που αξιώνει ο Στήβεν Δαίδαλος, όμοιο 

με το βλάσφημο ου δουλεύσω του Διαβόλου, εξοβελίζει κάθε πρόσκομμα ηθικής δέσμευσης 

κι ευθύνης προς τους άλλους που θα τον εγκλώβιζε στην υποβάθμιση, το μαρασμό ή ακόμα 

και την άρνηση της τέχνης του. Αυτή ακριβώς η απαγκίστρωση σηματοδότησε τη ληξιαρχική 

πράξη της δημιουργικής του αυτοσυνειδησίας, το μεθοριακό σημείο όπου ο ήρωας γεννιέται 

ως συγγραφέας. Ένας άλλος αυτοεξόριστος, ο Μίλαν Κούντερα της Αβάσταχτης ελαφρότητας 

της ύπαρξης, θα συνοψίσει το στιλπνό κελάρυσμα του πεπρωμένου στο Es muss sein που 

πλημμυρίζει τη μελωδία του Μπετόβεν, ό,τι δηλαδή εν τέλει μπορεί να κάνει το βάρος της 

ζωής υποφερτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ειδολογική ταυτότητα του Για την αγάπη της 

γεωμετρίας ακροβατεί ανάμεσα στην κάθετη κλιμάκωση που προϋποθέτει ένα κλασικό 

μυθιστόρημα μαθητείας και στις εις εαυτόν φιλόδοξες εξαγγελίες του τυπικού 

Künstlerroman. 
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 Ό.π., σ. 101. 
19

 Τζέημς Τζόυς, Πορτραίτο του καλλιτέχνη σε νεαρά ηλικία, εισ.-μτφρ. Άρης Μπερλής, Πατάκης, 

Αθήνα 
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*** 

 

Στην Αβάσταχτη ελαφρότητα ο Κούντερα χαρτογραφεί τον κύριο ίσως εννοιολογικό άξονα 

που θεμελιώνει τη μυθοπλαστική θωράκιση του έργου, το κιτς. Για τον Τσέχο συγγραφέα, η 

επικράτεια του κιτς δεν περιορίζεται σε αυστηρά αισθητικούς ορίζοντες. Η απόδοσή του στην 

γαλλική μετάφραση των δοκιμίων του Μπροχ το 1966 ως «τέχνη του ευτελούς» είναι 

αβάσιμη και συσκοτιστική.
20

 Στην ουσία, πρόκειται για κάτι βαθύτερο, μια θεμελίωση ηθικής 

τάξης που θ’ αποκτήσει μεταφυσικές διαστάσεις, εκείνη τη σχεδόν σωματική απέχθεια προς 

οτιδήποτε δεν συνάδει με τον άνθρωπο ως υπέρτατη αξία. Ο Κούντερα ορίζει το κιτς ως την 

κατηγορική συμφωνία με την ύπαρξη, την ακράδαντη πεποίθηση πως η ζωή συνιστά κάτι εξ 

ορισμού ιερό, πρωτεύον και αδιαφιλονίκητο. Ο κομμουνισμός, με τις υψηλόφρονες 

διακηρύξεις, την εμπιστοσύνη στην τελειότητα του μέλλοντος και την αισιοδοξία για την 

έφοδο της ουτοπίας, τις ομιχλώδεις εκστρατείες και τα πάνδημα συλλαλητήρια είναι ακριβώς 

η αποχαλίνωση του κιτς αφού ευαγγελίζεται την αμέριστη συμμαχία με την ύπαρξη, στο 

βαθμό που κάθε κίνησή του να μεταφράζεται ως «Ζήτω η Ζωή». Αυτή η ηλίθια ταυτολογία, 

γράφει ο Κούντερα, θα συνοψίσει τον πυρήνα του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού. Το κιτς 

εδράζεται στη «δικτατορία της καρδιάς» επειδή το προνόμιο της συναισθηματικής 

υπερεκχείλισης είναι που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Στην πλευρά του κιτς βρίσκεται ό,τι 

θα χαρακτηριστεί «Μεγάλη Πορεία», η πίστη στην απέραντη δύναμη της ανθρωπότητας, μια 

μνημειώδης καλοσύνη που είναι αδύνατον να διακωμωδηθεί, το νεύμα στην ασίγαστη 

αφέλεια της κατάφασης: «η υπέροχη πορεία προς τα εμπρός, η πορεία προς την αδελφοσύνη, 

την ισότητα, τη δικαιοσύνη [και] την ευτυχία».
21

 Η βαθύτερη ταυτότητα των συλλογικών 

οραμάτων εμποτίζεται απ’ το κιτς που σκυθρωπιάζει το βλέμμα του επίδοξου σωτήρα: «Αυτό 

που κάνει αριστερό έναν αριστερό δεν είναι μια συγκεκριμένη θεωρία, αλλά η ικανότητά του 

να εντάσσει οποιαδήποτε θεωρία στο κιτς που ονομάζεται Μεγάλη Πορεία».
22

 Ο πλέον 

ειδεχθέστερος εχθρός του κιτς αποδεικνύεται η ατομικότητα, αυτό το έσωθεν μιας 

ανεξάλειπτης ελευθερίας, που δεν χειραγωγείται –τουλάχιστον αμαχητί– από τις λαίμαργες 

θωπείες της αγέλης. Το κιτς θα στιγματίσει κάθε παραμορφωτική εκεχειρία με το είναι που 

καρυκεύεται απ’ την αχλή της ωραιοποίησης. Η επανάσταση προβάλλει έτσι ως μοναδικό 

διακύβευμα την ευφραντική παραμυθία, με σκοπό να εξωκεανίσει το άγχος της θνητότητας: 

«το κιτς είναι ένα παραπέτασμα που συγκαλύπτει τον θάνατο».
23

 Σύμφωνα με τον Κούντερα, 

«ό,τι βλάπτει το κιτς, εξορίζεται από τη ζωή: κάθε εκδήλωση ατομισμού (γιατί κάθε 

ασυμφωνία είναι φτύσιμο κατάμουτρα στη χαμογελαστή αδελφοσύνη), κάθε σκεπτικισμός 

(γιατί όποιος αρχίζει να αμφιβάλλει για μια απειροελάχιστη λεπτομέρεια στο τέλος θέτει σε 

αμφισβήτηση αυτή καθαυτή τη ζωή), η ειρωνεία (γιατί στο βασίλειο του κιτς πρέπει να τα 

παίρνουμε όλα στα σοβαρά), αλλά ακόμα και η μάνα που εγκατέλειψε την οικογένειά της, ή 

ο άντρας που προτιμάει τους άντρες απ’ τις γυναίκες και απειλεί έτσι το ιερό και 

                                                           
20

 Βλ. Μίλαν Κούντερα, «Κιτς και vulgarité», Ο πέπλος. Δοκίμιο σε εφτά μέρη, μτφρ. Γιάννης Η. 

Χάρης, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2005, σ. 67-71: 67-68. 
21

 Μίλαν Κούντερα, Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ύπαρξης, μτφρ. Γιάννης Η. Χάρης, Βιβλιοπωλείον 

της «Εστίας», Αθήνα 2016, σ. 359. 
22

 Ό.π., σ. 360. 
23

 Ό.π., σ. 353. 
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απαραβίαστο αυξάνεσθε και πληθύνεσθε. Από αυτή την άποψη το λεγόμενο γκουλάγκ μπορεί 

να θεωρηθεί ένας σηπτικός λάκκος όπου ρίχνει τις ακαθαρσίες του το απολυταρχικό κιτς».
24

  

Ίσως στην πιο αξιομνημόνευτη σκηνή του έργου, η Σαμπίνα της Αβάσταχτης ελαφρότητας 

–έχοντας αφήσει την πατρίδα της και ζώντας πλέον στη Γαλλία– θυμάται πως τη μέρα της 

εργατικής Πρωτομαγιάς, κρυβόταν στις φοιτητικές τουαλέτες προκειμένου ν’ αποφύγει την 

υποχρεωτική συμμετοχή στους εορτασμούς. Όταν αργότερα βρέθηκε στο Παρίσι, 

παρακολούθησε τη διαδήλωση που εκτυλισσόταν για την επέτειο της ρωσικής εισβολής. 

Παρόλο που η Σαμπίνα θελγόταν από τα συνθήματα εναντίον του σοβιετικού ιμπεριαλισμού, 

της φάνηκε αδιανόητο να σμίξει με το πλήθος: «Μίλησε σε Γάλλους φίλους της γι’ αυτό που 

της συνέβη. Ξαφνιάστηκαν: “Δηλαδή δεν θες ν’ αγωνιστείς ενάντια στην κατοχή της χώρας 

σου;” Ήθελε να τους πει πως ο κομμουνισμός, ο φασισμός, όλες οι κατοχές και όλες οι 

εισβολές κρύβουν ένα πολύ πιο θεμελιώδες και οικουμενικό κακό· εικόνα αυτού του κακού 

ήταν η πορεία ανθρώπων που παρελαύνουν με υψωμένη γροθιά και φωνάζουν όλοι μαζί τις 

ίδιες λέξεις. Ήξερε όμως πως δεν θα μπορούσε να τους το εξηγήσει. Αισθάνθηκε αμήχανα 

και προτίμησε ν’ αλλάξει θέμα».
25

 Η Σαμπίνα, όπως και η Ανατολή Μπότσαρη, αντιστέκεται 

στην ψευδεπίγραφη γαλήνη της ομοιομορφίας, αδυνατεί να υποκύψει στις σειρήνες που 

επιστρατεύει το σαρκοβόρο κιτς κάθε ολόψυχης Πορείας προς υπεράσπιση των δήθεν 

πανανθρώπινων ιδανικών μιας αγγελοκρουσμένης χορωδίας. Η συνειδητή παθητικότητα της 

ενδοσκόπησης θα ξιφουλκήσει με τον αγέλαστο ηθικισμό της ουτοπίας που θέλει ν’ αφανίσει 

κάθε αυτενέργεια για χάρη ενός αόριστα ελευσόμενου Επέκεινα. Η Ανατολή, μιλώντας στον 

ψυχίατρο, σε ανύποπτο χρόνο θα παραδεχτεί πως ο λόγος που είναι μισητή απ’ τους γονείς 

της βρίσκεται στην ίδια της την ύπαρξη, σ’ αυτή καθεαυτή τη γέννησή της: «Όταν γεννήθηκα 

έχασαν κάτι από τον εαυτό τους· τώρα το θέλουν πίσω· κι επειδή δεν μπορούν να με έχουν 

ολόκληρη, προσπαθούν να αποσπάσουν ένα κομμάτι μου, να με ξεσκίσουν…»
26

. Υψώνεται 

λοιπόν μπροστά τους ως κινούμενο memento mori με σάρκα και οστά, έτοιμη να διαλύσει τις 

καθησυχαστικές τους βεβαιότητες και να υπογραμμίσει τη θνητότητά τους, γκρεμίζοντας 

τους χάρτινους πυλώνες μιας ζωής αφόρητα ψιμυθιωμένης και μονόχορδης.  

Το κιτς ανθίζει μες στην κοπριά της πιο φτηνής συναισθηματολογίας. Ο Μπότσαρης 

βυθίζεται στις δακρύβρεχτες σαπουνόπερες και τη δημοφιλή κοινοτοπία εκείνου που μέχρι 

πριν λίγο λογιζόταν ως «όργανο προπαγάνδας και αποβλάκωσης». Ο μαρξισμός που τόσα 

χρόνια εμπορευόταν, υπεραπλουστευμένος και συρρικνωμένος σε αδέξιο κήρυγμα, ανούσια 

παιδαγωγική μιας ψόφιας προσδοκίας, δεν μπορεί να κατευνάσει το φόβο του επερχόμενου 

θανάτου. Οι ψυχικές κρίσεις πολλαπλασιάζονται για να συντονιστούν με την υψιπετή 

μελαγχολία μιας Αριστεράς που μασκαρεύει την ολιγωρία της μες στη νωχέλεια των 

εξευτελιστικών αναθεωρήσεων και των δηλητηριασμένων ψευδαισθήσεων. Σιδηροδέσμιος 

ραψωδός του κιτς, με τη χαρούμενη αυταπάρνηση της σοσιαλιστικής ελπίδας να φωταγωγεί 

κάθε του βήμα, σφαδάζει στη βαρύγδουπη κλαγγή μιας λιτανείας προς το αξιολάτρευτο 

Υπερπέραν. Ο Λευτέρης δεν θα μετανιώσει για την κουρελιασμένη χαύνωση της 

μισαλλοδοξίας του· τον κατακλύζουν όμως ενοχές απέναντι στην επαμφοτερίζουσα πολιτική 

του στάση. Αφού δεν αναβαπτίζεται στον Ρουβίκωνα των ταξικών του υποχρεώσεων, 

πυρπολείται δίκην εξιλέωσης, λαθρεπιβάτης σε μια νυσταγμένη παρωδία μάρτυρα: «Όταν 

τον βρήκαν –τον βρήκε ο Τόυ στο σπίτι στην Ανάβυσσο–, ο μπαμπάς ήταν νεκρός. […] Ένα 

πτώμα σε αποσύνθεση με λευκά δόντια – πάντα υπερηφανευόταν για τα δόντια του ο 

                                                           
24

 Ό.π., σ. 351. 
25

 Ό.π., σ. 143. 
26

 Ό.π., σ. 132. 
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μπαμπάς».
27

 Ήταν ένας θάνατος μέσα στους άλλους, αδάκρυτος και ξένος, ρυμουλκημένος 

απ’ την ειδησεογραφία μιας τυχάρπαστης εφημερίδας: «τον Ιούνιο πέθανε ο Ρόρυ 

Γκάλλαχερ· τον Αύγουστο ο Τζέρρυ Γκαρσία»
28

. 

Για την Τριανταφύλλου, στο αμφιθέατρο του μεταπολιτευτικού πανεπιστημίου το ίδιο κιτς 

θα βρει την τέλεια ενσάρκωσή του, ένα αισθητικό και ηθικό αποκορύφωμα. Η 

Φυσικομαθηματική σχολή θυμίζει τον Άρχοντα των μυγών του Ουίλιαμ Γκόλντινγκ, ένα 

κολαστήριο αρχαϊκής τελετουργίας και προπολιτισμικής βαρβαρότητας. Παράλληλα, 

ανακαλεί τον μυθοπλαστικό «Bubbletower» που η Α. Σ. Μπάιατ εγκιβωτίζει στην αφήγηση 

του Πύργου της Βαβέλ,
29

 το πορνογραφικό καπρίτσιο που συναγωνίζεται με την ευφάνταστη, 

διαστροφική αδολεσχία του τον Μαρκήσιο ντε Σαντ και τον Μπατάιγ, φανερώνοντας τη 

ζοφερή κατάληξη όλων συλλήβδην των ουτοπικών σχεδίων. Ο πόλεμος που κηρύσσουν οι 

φοιτητικές παρατάξεις εναντίον της ομορφιάς θα εκφραστεί ως γλωσσική ασέλγεια. Η 

γλώσσα, εξαχνωμένη και τραυματισμένη, αγκομαχά λιμνάζοντας μέσα στο ξύλινο αναφιλητό 

μιας υδροκέφαλης αποκαλυψιακής φρασεολογίας. Αρκεί να συγκρίνει κανείς το ξεκούρδιστο 

βουκολικό μηρύκασμα του Ρώτα με τον χυμώδη αισθησιασμό του Κόντογλου και θ’ 

αντιληφθεί το μέγεθος της εκατόμβης: 

 

Οι κομμουνιστές –κινεζόφιλοι, σοβιετόφιλοι, ρουμανόφιλοι, τροτσκιστές– μου φαίνονταν εν 

δυνάμει πολιτικοί εγκληματίες: ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν εναντίον των τυράννων τα 

όπλα των τυράννων. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για «κομματικά καθήκοντα», για 

«κουμπούρια», για τη «διχτατορία» που θα εγκαθιστούσε το προλεταριάτο… Τόνιζαν επιδεικτικά 

το «χ»· χρησιμοποιούσαν απειλητικές λαϊκές εκφράσεις: «Έχω ράμματα για τη γούνα σου, «πίσω 

έχει η αχλάδα την ουρά», «φωτιά και τσεκούρι»· μιλούσαν μ’ έναν κακόηχο, γλαφυρό τρόπο: «τα 

σκυλιά του ιμπεριαλισμού», «με βουβό πόνο αποχαιρετήσαμε τον μπουρλοτιέρη του ΕΛΑΣ…», 

«οι λακέδες της μπουρζουαζίας»· ενδιαμέσως, ακούγονταν λέξεις της ορεινής επαρχίας, του 

αγροτικού παρελθόντος. Τα μέλη του «Ρήγα Φεραίου» συμπεριφέρονταν με περισσότερη 

ηπιότητα· αλλά πώς να συμφιλιωθείς με τόσες αυταπάτες; Όσο για τους τροτσκιστές, ήταν 

σημαδεμένοι από τη μνήμη του θύματος· δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία να επιδείξουν το 

στρατιωτικό τους πνεύμα, το πόσο λίγο διέφεραν από τους λενινιστές. Καμιά φορά, όταν τους 

έβλεπα να πουλάνε την «Εργατική πάλη» έξω από το κτίριο του Χημείου, τους χαμογελούσα· μου 

χαμογελούσαν κι εκείνοι· το βεβιασμένο χαμόγελο του πουριτανού κομμουνιστή. Απέφευγα 

εκείνους που πουλούσαν τη «Ρήξη» και το «Οδόφραγμα»· η παρδαλή, πολεμοχαρής ορολογία της 

άκρας Αριστεράς: κοινωνικό μίσος, αδιαλλαξία· ο συνασπισμός των ηλιθίων.
30

 

Ο πεισιθάνατος φαλκιδευτής του λογοτεχνικού αντικανόνα Γιώργος Αριστηνός, σε μια 

έκρηξη νυχτερινής φλυαρίας, μυκτηρίζει δίχως έλεος «την αποστειρωμένη αριστερά και τα 

αποκαΐδια της», μαζί με όσους αφυδάτωσαν τις λέξεις εξολοθρεύοντάς τες στην αρπάγη της 

κομματικής πομφόλυγας: «θα επιστρέψω στον τάφο μου αλλά σαν μια γενναιόδωρη 

χειρονομία […] θα δώσω αυτό το δακτυλίδι ως αρραβώνα για το coup d’ état των 

μπολσεβίκων και τις συμφύσεις του στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την ελπίδα πως δεν θα 

ξεχάσουν τις υποθήκες τους και θα παραμείνουν εσαεί στις προκατακλυσμιαίες θέσεις τους, 

στο βαβά των συνθημάτων τους, στην έξοχη και πρωτότυπη θεωρία τους, να μιλούν χωρίς να 

φθέγγονται, να κάνουν λάθη ακόμη κι όταν σωπαίνουν».
31

  

                                                           
27

 Σώτη Τριανταφύλλου, Για την αγάπη της γεωμετρίας, ό.π., σ. 314. 
28

 Ό.π., σ. 315.  
29

 Α. Σ. Μπάιατ, Ο πύργος της Βαβέλ, μτφρ. Λιλή Ιωαννίδου, Λιβάνης, Αθήνα 1998. 
30

 Σώτη Τριανταφύλλου, Ο χρόνος πάλι, ό.π., σ. 43. 
31

 Γιώργος Αριστηνός, Flash στη νύχτα, Τόπος, Αθήνα 2011, σ. 53. 
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Μια σπάνιας ενάργειας απεικόνιση αυτού του δύστοκου παρόντος ενσαρκώνεται στο 

εμβληματικότερο ίσως πεζογράφημα της τελευταίας πεντηκονταετίας, το Πεθαίνω σαν χώρα 

του Δημήτρη Δημητριάδη, έναν σπαρακτικό λυγμό που κάποιοι ανοήτως συκοφάντησαν ως 

χαιρέκακη θρηνολογία, ένα καταρρακτώδες ξέσπασμα μισάνθρωπης, παραληρηματικής 

ιερεμιάδας: «φανατισμένοι λόγιοι έβγαιναν στα μπαλκόνια τους και παρακινούσαν τα 

σαστισμένα πλήθη ν’ απαρνηθούν την ζωή, να τρέφονται μόνο με ρίζες και ν’ αναπαράγονται 

πλαγιάζοντας με ακρωτηριασμένα αγάλματα, μέσα σε μια συναισθηματική και ιδεολογική 

παράκρουση όμοια μ’ εκείνων που προσπαθούσαν να επέμβουν στην καυτή πραγματικότητα 

για να την αλλάξουν ριζικά εφαρμόζοντας πολιτικά προγράμματα που ήσαν επινοήσεις 

άλλων εποχών –πρόκειται για τις περιπτώσεις που ονομάστηκαν “Μεταφυσικές του 

Δόγματος” και που θεωρούνται απ’ τα βαρβαρότερα εγκλήματα εκ προμελέτης– […]».
32

  

Η Τριανταφύλλου σκιαγραφεί με τα μελανότερα χρώματα την ανθρωπογεωγραφία της 

αριστερής συντήρησης: 

 

[…] παρόλο που ήμασταν μόνο είκοσι χρονών, υπήρχαν συνδικαλιστές (οι περισσότεροι από τους 

οποίους έγιναν κυβερνητικά στελέχη, γραφειοκράτες και επιχειρηματίες) που έδειχναν πάνω από 

σαράντα: διέθεταν ενδογενή σοβαρότητα· gravitas· υπευθυνότητα· μουστάκια σαν του Τσαπάγιεφ· 

πίστευαν ότι ήταν επιφορτισμένοι με κάποια ιερή αποστολή· άκουγαν σε ελληνοπρεπή ονόματα 

(π.χ. Βαγγέλης, Μήτσος, Βλάσης)· τα χαϊδευτικά απαγορεύονταν ως ξενόφερτα και φλούφλικα. Οι 

γυναίκες έμοιαζαν με μάνες· άλλωστε αυτό προορίζονταν να γίνουν. […] [Σ]την πόλη αντηχούσαν 

επαναστατικά τραγούδια· πολεμικοί ύμνοι· η Τρίτη Διεθνής· άλλα λεβέντικα· το σύνθημα 

«επιστροφή στις ρίζες» ήταν περιττό […] Τα πάρτυ (ακόμα και των αναρχικών· ιδιαίτερα των 

αναρχικών) κατέληγαν σε γλεντοκόπια με ανατολίτικα τσιφτετέλια (υπάρχουν και δυτικά 

τσιφτετέλια), χορούς της κοιλιάς και ερωτικές ιστορίες που, με τη σειρά τους, κατέληγαν στον 

αρραβώνα και στον γάμο.
33

 

Πώς ν’ αμυνθείς για να χωνέψεις τη ναυτία που γιγαντώνεται απειλώντας να σε πνίξει; 

Μοιάζει μ’ εκείνο το αίσθημα καταβαράθρωσης που διεμβολίζει τον Αντουάν Ροκαντέν όταν 

κοιτάζει το κοτόπουλο να ψύχεται μπροστά στα μάτια του: «Αν η αγάπη για το ωραίο 

αναβάλλεται διαρκώς ώσπου να επικρατήσει το Καλό στον κόσμο, θα δημιουργηθεί μια 

αφόρητη κόλαση» (σ. 202). Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσεις είναι να στρέψεις τα νώτα σου 

στο κοπάδι των δαιμονισμένων: 

Επαρχιώτες λόγιοι, ψευτοδιανοούμενοι, βιβλιοθηκοσκώληκες, σοβαροφανείς αυτοβιογραφούμενοι, 

πικρόχολοι στιχοπλόκοι, ψευτοεπαναστάτες, αναρχοφασίστες, πλιατσικολόγοι, ελληνόφρονες· 

φανατικοί που ονειρεύονται θανάτους στην πυρά, νάρκισσοι που τέρπονται από ειρωνείες που 

μόνον αυτοί μπορούν να καταλάβουν: Στάσου μακριά απ’ το αγριεμένο πλήθος, κι από την 

αχρειότητα της βίας του.
34

 

Με όχι λιγότερη οξύτητα η Ντόρις Λέσσινγκ των όψιμων Απομνημονευμάτων θα 

δοκιμάσει να ερμηνεύσει τη σαγήνη που άσκησε «η θρησκεία της παγκόσμιας επανάστασης» 

στην ίδια αλλά και σε μια ολόκληρη γενιά. Η συμπόρευση με τα κομμουνιστικά ιδεώδη τής 

φαίνεται σαν «ένα είδος κοινωνικής ψύχωσης ή μαζικής αυτο-ύπνωσης»
35

, κάτι πρωτόγονο 

και νηπιώδες, αλλά εν μέρει ανεξιχνίαστο.  

                                                           
32

 Δημήτρης Δημητριάδης, Πεθαίνω σαν χώρα, Άγρα, Αθήνα 
5
2003, σ. 32. 

33
 Σώτη Τριανταφύλλου, Ο χρόνος πάλι, ό.π., σ. 76 και 80. 

34
 Ό.π., σ. 377-378. 

35
 Τζ. Μ. Κούτσι, «Η αυτοβιογραφία της Ντόρις Λέσσινγκ», Ξένα ακρογιάλια. Κριτικά δοκίμια 1986-

1999, μτφρ. Αθηνά Δημητριάδου, πρόλ.-επιμ. Άρης Μπερλής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007, σ. 325-352: 

348. 
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Πλέον η οικογένεια Μπότσαρη γίνεται η μετωνυμία για μιαν Ελλάδα που αναδύεται 

μωλωπισμένη στα ερείπια της δικτατορίας, φουσκώνοντας μες στη σαθρή της πτωχαλαζονεία 

σαν παγώνι. Αυτό που κυριαρχεί είναι ο αμετουσίωτος επαρχιωτισμός, η σχιζοφρένεια των 

κοινοτικών ιδανικών, το μικροαστικό ξεγύμνωμα, ο φθόνος και η μνησικακία όπως και μια 

εξατομίκευση καταδικασμένη να μείνει ημιτελής, σ’ ένα περιβάλλον που δείχνει να μην 

εμπέδωσε ή τουλάχιστον δεν ενστερνίστηκε τις διαφωτιστικές αξίες: 

  

Μεγαλούπολη και χωριό, μπετόν και ελενίτ, λιμουζίνες και γαϊδουράκια, ξενοδοχεία και χάνια της 

Γραβιάς, σαλάτα βαλκανική, λίγη Ευρώπη, κάμποση Ανατολή· κομπολόγια, τσεμπέρια, 

χωματόδρομοι· παραμελημένες αρχαιότητες και ρωμέικο… Μέχρι το 1970, στα Τουρκοβούνια, 

τσοπάνηδες από τα Μεσόγεια βόσκαγαν τα πρόβατά τους. Πάνω από το Πεδίο του Άρεως υπήρχε 

καταυλισμός τσιγγάνων: τενεκεδομαχαλάς… Πέρα απ’ τα όρια της πόλης, τα αρβανιτοχώρια… 

χασαποταβέρνες… 

Στοργικό όνομα: Ψωροκώσταινα.
36

  

 

Η αστραφτερή σκηνοθεσία του μυθιστορήματος θα το εντάξει στη χορεία των κειμένων 

που εξαρχής απέρριψαν όλα τα στερεότυπα της εθνοσωτήριας ηθογραφικής μωροσοφίας, 

εισάγοντας μιαν αύρα ζωογόνου κοσμοπολιτισμού –χωρίς εμφύλιες συρράξεις, 

πατριδολατρικές θαυματουργίες, ποιμενικά ειδύλλια και μαραζωμένους προλετάριους–, ενώ 

επικρίθηκαν για την ηδονική σχεδόν αμφιθυμία των γυναικείων χαρακτήρων τους, μ’ ένα 

μείγμα ελαφρόκαρδης αυθάδειας και φιλελεύθερης libertinage που βρίσκεται ωστόσο στους 

αντίποδες μιας αδυσώπητα μεσσιανικής ορθοφροσύνης. Η Τριανταφύλλου χρωστά πολλά 

στην Άυν Ραντ που, όπως ο Νίτσε, απενοχοποιεί ηθικά τον εγωισμό, θεωρώντας πως η 

αυτοθυσία είναι διαρρήδην ασυμβίβαστη με την πραγμάτωση της ατομικής ευημερίας. Η 

αρυτίδωτη λογοκρατία βιβλίων σαν το Εμείς οι ζωντανοί ή το Κοντά στον ουρανό θα 

επηρεάσει τη γραφή της Σώτης, η οποία βέβαια δεν συμμερίζεται την ανελαστικότητα και τις 

υπερβολές της σολιψιστικής περιχαράκωσης που θα δυναμιτίσουν το εγχείρημα της 

Ρωσοαμερικανίδας ομοτέχνου· δεν θα γινόταν φυσικά να χαιρετίζει το παλιομοδίτικο 

μελόδραμα που τρέφει τις αριστερές ιδεοληψίες ή πλάθει μονοκόμματες κοινωνικές 

καταγγελίες που ικανοποιούν μια εν πολλοίς εύπεπτη αναγνωστική τέρψη. 

Παραφράζοντας τον Ευγένιο Αρανίτση, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η παιδική 

ηλικία είναι το τελευταίο λογοτεχνικό είδος. Μια πλειάδα σύγχρονων μυθιστορημάτων 

βυθομετρά το έρεβος της ανήλικης ψυχοσύνθεσης ως τον κατεξοχήν χώρο που πραγματώνει 

τη δυστοπία. Αξίζει να σημειωθούν το Μαγαζάκι με τα μαγικά παιχνίδια της Άντζελα Κάρτερ, 

το Βαμμένο πουλί του Γέρσι Κοζίνσκι, οι Μάγισσες του Γουόρμ της Ζίλφα Κίτλυ Σνάιντερ, το 

Εργοστάσιο σφηκών του Ίαν Μπανκς ή στα καθ’ ημάς η παραισθητική Κασσάνδρα και ο 

λύκος της Μαργαρίτας Καραπάνου αλλά και η εύρωστη Αφροδίτη του Παύλου Μάτεσι. Ο 

Πάτρικ ΜακΚέημπ, φέρ’ ειπείν, στον Παραγιό του χασάπη και ο Φίλιπ Ρίντλεϋ του 

Crocodilia σμιλεύουν ετερότροπα, υβριδικά πορτρέτα σκοτεινών ενστίκτων ή απωθημένων 

αιμομικτικών φαντασιώσεων. Η εξωφρενική διήγηση που κλυδωνίζεται μέσα στην 

επικράτεια της αρχέτυπης κοσμογονίας και ο εφιάλτης μιας φυγόκεντρης, στα όρια του 

ερμητισμού, αλληγορίας ναρκοθετούν και το ελάχιστο πλέον ίχνος ρεαλιστικής 

αναπαράστασης. Η Τριανταφύλλου εντούτοις θα φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της 

κερματισμένης παιδικότητας με αδρές και γήινες πινελιές αλλά όχι χωρίς χιούμορ, κάποτε με 

μια νηφάλια, σχεδόν ανάλαφρη διάθεση να μετριάσει την ορμή των γεγονότων 

δημιουργώντας γνήσια κωμικές εκτινάξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος θα πορευτεί και η 
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 Σώτη Τριανταφύλλου, Για την αγάπη της γεωμετρίας, ό.π., σ. 50. 
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πεζογραφία της Μπάιατ, για την οποία, όπως εύστοχα παρατήρησε ο Τζων Μ. Κούτσι, «η 

παιδική ηλικία δεν είναι το νησί της χαράς αλλά μια περίοδος προετοιμασίας»
37

. 

Σταθερά και μέχρι τέλους η καλοζυγισμένη αφήγηση λοξοδρομεί από τριτοπρόσωπη σε 

πρωτοπρόσωπη, επιτυγχάνοντας την βασική για την ισορροπία του κειμένου 

αποστασιοποίηση που προσεγγίζει άλλοτε την αίγλη της κερδισμένης αυτοκυριαρχίας κι 

άλλοτε το σαρδόνιο φλέγμα μιας ρακένδυτης εχθρότητας. Περίκομψες μεταμυθοπλαστικές 

παραφυάδες υποσκελίζουν τις όποιες αμηχανίες της πλοκής, ενώ την εξιστόρηση διακόπτει 

ένα μάλλον ανομοιογενές ψηφιδωτό που συγκροτείται κυρίως από επιστολές, σχολικές 

εκθέσεις, στίχους τραγουδιών, τη διαθήκη του Λευτέρη Μπότσαρη, άρθρα της νεοσταλινικής 

εφημερίδας Κόκκινο σφυροδρέπανο, την κάτοψη του οικογενειακού σπιτιού, μαθηματικά 

διαγράμματα και πίνακες ζωγραφικής όπως το Swinging του Βασίλι Καντίνσκι. Θα 

εισχωρήσουν ύστερα δυσερμήνευτες συνειρμικές ακροβασίες εν είδει μαγνητοφωνημένων 

σημειώσεων που ονομάζονται «Ημερολόγιο του κάρβουνου» από τις μέρες μιας ταραχώδους 

κράτησης σε ψυχιατρείο χάριν σωφρονισμού, καθώς και αστραπιαία, μάλλον 

αποφθεγματικού χαρακτήρα, πλαγιογραφημένα σχόλια, με τη σφοδρότητα της αφοριστικής 

διαύγειας να κορυφώνεται σ’ έναν ορυμαγδό θλιμμένου πάθους – σώζοντας κάτι από την 

ατσαλένια φλόγα ενός Σιοράν. 

Η δομή του Για την αγάπη της γεωμετρίας ανακαλεί τον Πύργο της Βαβέλ της Μπάιατ, το 

προτελευταίο μέρος μιας μυθιστορηματικής τετραλογίας με θέμα την συγγραφική εξέλιξη της 

Βρετανίδας διανοούμενης Φρεντερίκα Πότερ. Εκεί η φωνή της ηρωίδας διοχετεύεται σ’ ένα 

υδαρές αμάλγαμα ετερόκλητων και αλληλοαναιρούμενων ταυτοτήτων, «μια καλλιτεχνική 

φόρμα από αποσπάσματα σε παράταξη, όχι συνυφασμένα, όχι σε “οργανική” σπειροειδή 

ανέλιξη σαν ένα δέντρο ή ένα κοχύλι, αλλά χτισμένα τούβλο το τούβλο, στρώση τη 

στρώση»
38

. Αυτή η ιδιαίτερη ποιητική της στιβάδωσης κατατείνει σ’ ένα περίτεχνο υλικό 

αλλεπάλληλων αναδιατάξεων, τυχαίων συγκολλήσεων και άτακτων ημερολογιακών 

σκαριφημάτων. Όπως και στο Χρυσό σημειωματάριο της Ντόρις Λέσσινγκ,
39

 το κάθε 

τετράδιο μνημειώνει μια διαφορετική πτυχή του πολυδιασπασμένου και αποδιοργανωμένου 

εγώ της αφηγήτριας, με την παρατακτική συσσωμάτωση να αντίκειται στη σύλληψη του 

εαυτού ως ολότητας ενιαίας και αδιατάρακτης. Η βουλιμική συσσώρευση των τεκμηρίων δεν 

αποσκοπεί να σχηματίσει κάποιου είδους αρραγές κρηπίδωμα προς χάριν μιας ποθούμενης 

αληθοφάνειας· τουναντίον, η παραβίαση της συμπαγούς κειμενικής διευθέτησης θέλει να 

δράσει περισσότερο υπονομευτικά· καταδεικνύει τα χάσματα και τις ρωγμές, τους 

ανεπούλωτους ιριδισμούς μιας πολυστρώματης, παλίμψηστης μορφής που βαραθρώνει τις 

μεγαλεπήβολες προσπάθειες αφηγηματικής τελείωσης ομνύοντας στο εσκεμμένο χάος της 

ετερογένειας. Το κείμενο μοιάζει έτσι να επαφίεται στην υδραργυρική εκκρεμότητα του 

ανολοκλήρωτου. Η Τριανταφύλλου, στο πιο γυμνό, απορφανισμένο μυθιστόρημά της, 

διαθέτει την γάργαρη ευφράδεια ενός Ρομαίν Γκαρύ, τον κυνισμό και την αλλόκοτη γοητεία 

που νοτίζει τα γραπτά μιας Τζόαν Ντίντιον. Ταυτόχρονα, προκρίνοντας το θάλπος της 

εκφραστικής λιτότητας, δεν υποκύπτει στους κινδύνους της διακειμενικής επιδειξιομανίας. 

Ο χρόνος πάλι, που εκδόθηκε μόλις δύο χρόνια πριν το Για την αγάπη της γεωμετρίας, 

αποτελεί ένα δίδυμο κείμενο, χλομό αντικαθρέφτισμα των όσων θα ειπωθούν μετά, υπό το 

φως μιας αχαλίνωτης μυθοπλαστικής ελευθερίας. Δεν συνιστά βεβαίως αυτοβιογραφία, όχι 

τουλάχιστον με την κλασική έννοια του όρου, αλλά ένα ιδιότυπο journal intime, μια στιβαρή 

αφήγηση πνευματικής οδοιπορίας: ελλειπτικές, συχνά υπέρ το δέον κρυπτικές προτάσεις που 

                                                           
37

 Τζ. Μ. Κούτσι, «Α. Σ. Μπάιατ», Ξένα ακρογιάλια. Κριτικά δοκίμια 1986-1999, μτφρ. Αθηνά 

Δημητριάδου, πρόλ.-επιμ. Άρης Μπερλής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007, σ. 237-251: 242. 
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 Τζ. Μ. Κούτσι, «Α. Σ. Μπάιατ», ό.π., σ. 243. 
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 Ντόρις Λέσσινγκ, Το χρυσό σημειωματάριο, μτφρ. Τασούλα Καραϊσκάκη, Οδυσσέας, Αθήνα 1982. 



 
 

13 
 

σπεύδουν ν’ απαθανατίσουν τις μαρμαρυγές μιας εξημερωμένης ηλικίας και σύντομες 

δοκιμιακής υφής αναρριπίσεις εναλλάσσονται με θραύσματα μυθοπλασίας. Είναι λοιπόν μια 

φαντασμαγορική σπουδή πάνω στον άθλο της προσποίησης, ένα θέατρο εμπρηστικών 

μεταμορφώσεων και ανεξάντλητων παραλλαγών που αποθεώνει την επικίνδυνη όσο και 

θελκτική αγαλλίαση της εξιστόρησης. Η Τριανταφύλλου περιφρονεί την έμφυτη ροπή του 

συγγραφέα προς κάθε είδους αυτοβιογραφική ματαιοδοξία, παρομοιάζοντάς την με την 

υποκρισία ενός απατεώνα. Αυτή η υπέρταση του ανεπεξέργαστου βιώματος εκτραχύνεται σε 

κάτι πορνογραφικό, μια φτωχή επίδειξη εντυπωσιοθηρίας, ή, αλλιώς, την καταγέλαστη 

γραφομανία που χλευάζει ο Κούντερα, την «πιο γελοία εκδοχή της θέλησης για δύναμη».
40

 Η 

Ντόρις Λέσσινγκ παραδέχεται πως υπέκυψε στον πειρασμό από φόβο για τον ενδεχόμενο 

στρόβιλο της αδιακρισίας των φερέλπιδων βιογράφων που θα ξεσπούσε την επαύριον του 

θανάτου της: «Γράφοντας την αυτοβιογραφία σου, προσπαθείς να διεκδικήσεις τη ζωή 

σου».
41

 Για την Τριανταφύλλου, «[τ]ο να γράφεις για τον εαυτό σου έχει νόημα μόνον αν τον 

επινοείς ξανά και ξανά»
42

. Αν λοιπόν οικτίρει κάθε απόπειρα κριτικής μεγαλαυχίας που 

επιθυμεί να αστυνομεύσει τον χείμαρρο της δημιουργίας κλειδώνοντάς τον σε δύσκαμπτα 

ερμηνευτικά σχήματα ή να υποδουλώσει την ανάγνωση σε περισπούδαστες θεωρήσεις, άλλο 

τόσο σατιρίζει το αειθαλές φετίχ των φιλολόγων να ονειρεύονται την εξαντλητική καταγραφή 

που συμμορφώνεται στη νεύρωση της ταξινόμησης, εκείνη τη φαιδρή παράκρουση που ο 

Κούντερα ονομάζει «ηθική του αρχείου», τη «γλυκιά ισότητα που βασιλεύει μέσα σ’ έναν 

αχανή κοινό τάφο».
43

 Η Τριανταφύλλου αντιστρατεύεται τον καλλιεπή φαρισαϊσμό μιας 

ειλικρίνειας μάλλον ατελώνιστης και παρελκυστικής. Η autofiction μειώνει τη θερμοκρασία 

του αφηγηματικού της υλικού με την εκνευριστική μονοτονία της, υποβιβάζεται σ’ ένα είδος 

ανόρεκτου ντοκιμαντέρ που διαλαλεί το δέλεαρ μιας χιμαιρικής εξομολόγησης χωρίς ποτέ να 

υπερκεράσει την εγωπάθεια της ταριχευμένης μνήμης. 

Όσοι γνωρίζουν τη σταδιοδρομία της Τριανταφύλλου εκ του σύνεγγυς ή διάβασαν 

προσεκτικά το αυτοβιογραφικής χροιάς βιβλίο της αντιλαμβάνονται πως η γειτνίαση των δύο 

γραπτών, χωρίς να είναι αεροστεγής ή έτοιμη να αυτοπαγιδευτεί σε ολέθριες 

σχηματοποιήσεις, δεν ενδείκνυται για εύκολες ταυτίσεις και αλματώδεις υπερερμηνείες που 

βιάζονται να παρακάμψουν το μυθοπλαστικό περίβλημα και τις υφολογικές του 

επιχωματώσεις στοχεύοντας να οργώσουν τα σπλάγχνα του κειμένου για να εξορύξουν την 

αλήθεια που λανθάνει ως μαρτυρία μιας πολύτιμης αυθεντικότητας, την οποία η συμπαιγνία 

των ρητορικών τρόπων και οι διολισθήσεις της αφήγησης σκόπευαν να αποσιωπήσουν. 

Από την εξωραϊσμένη σπουδαιοφάνεια της αδιάλλακτης ευσέβειας η συγγραφέας προτιμά 

το επίμονο λίκνισμα της φράσης, ώσπου ν’ αγγίξει την αφρισμένη πυρκαγιά της mot juste, 

της βαρυσήμαντης εκείνης λέξης που θα σφετεριζόταν τις αϋπνίες του Φλωμπέρ. Αν 

αδιαφορήσουμε για τις παραπλανητικές δηλώσεις μιας μυθιστοριογράφου που τάσσεται 

πεισματικά υπέρ ενός ανεξίθρησκου, μετριοπαθούς ρεαλισμού, μπορούμε να εντοπίσουμε τα 

νήματα που τη συνδέουν με ριζοσπαστικότερες πτυχές της νεωτερικής λογοτεχνίας. Η 

Τριανταφύλλου θα ψυχανεμιστεί τον παροξυσμικό οδοστρωτήρα του Σελίν, με την 

τρομοκρατία των συντακτικών αποστρακίσεων, τη διαταραγμένη στίξη, καθώς και μιαν 

αιμόφυρτη προφορικότητα που εκσφενδόνισε το ύφος στα υψίπεδα της ορκισμένης 

εναντιοδρομίας, ώσπου να βουλιάξει στο ασυγχώρητο γλωσσικό του ολοκαύτωμα. Αν, όπως 

ο Κούντερα μας έδειξε, το κιτς βδελύσσεται όσο τίποτε άλλο τα σκατά, ο λόγος του Σελίν θα 

                                                           
40

 Μίλαν Κούντερα, «Εξήντα πέντε λέξεις», Η τέχνη του μυθιστορήματος, μτφρ. Φίλιππος 
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γίνει οργισμένα πρωκτικός, ακράτητος και δύσοσμος, ένα μακρόσυρτο, λεπιδωτό μπελκάντο 

in extremis: από το βορβορώδες σπάργανο του λάρυγγα ξεχύνεται μια θύελλα περιττωμάτων. 

Η Βασιλεία Μπότσαρη, παραδομένη στη σιωπή της άνοιας, θ’ αρνηθεί, με τον επιθανάτιο 

ρόγχο της, το κιτς, για να στρατολογηθεί ακούσια σ’ έναν άλλο κομμουνισμό, αυτόν των 

σκατών και να σφηνώσει το μυαλό της στην αποκάρωση ενός φαρμακερού καρναβαλιού: 

 

– Η μαμά έγραψε στον τοίχο με σκατά, είπε.  

– Τα δικά της σκατά; Ρώτησα. 

Ο Τόυ έβγαλε έναν απροσδιόριστο ήχο· η ερώτηση έπεσε στο κενό. 

– Τι έγραψε; Συνέχισα. 

Ήμουν περίεργη. Τι γράφουν στους τοίχους με σκατά όσοι τρελαίνονται;
44

 

Ο ανεπαίσθητος ρυθμός που γαλβανίζει το Για την αγάπη της γεωμετρίας ίσως ξαφνιάσει 

όσους αναγνώστες είχαν εξοικειωθεί με τις ηλεκτρισμένες νυχτωδίες του Άλφαμπετ σίτυ, τη 

ράθυμη δροσιά και το σελάγισμα των ναυαγίων που επιπλέουν στην ακτή του Υπόγειου 

ουρανού. Στο κρισιμότερο έως τώρα έργο της Τριανταφύλλου θυσιάζει τον φωσφορισμό της 

ποιητικής συμπύκνωσης για την ασπόνδυλη χλομάδα που διακρίνει μια μυθοπλαστική γραφή 

υπόκωφων εντάσεων, αγέρωχης γενναιοδωρίας και χαμηλόφωνου στοχαστικού βάθους. Τι 

μένει όμως; Ο ίλιγγος της ελεύθερης πτώσης, η θυμωμένη κάθοδος των λέξεων, το πέταγμα 

γύρω απ’ τη μυσταγωγική σχεδόν ταλάντευση μιας φιλοπαίγμονος αυτογνωσίας, έστω και με 

ψαλιδισμένες τις φτερούγες. Αφουγκραζόμαστε τον ψίθυρο της ακανόνιστης ματαιοδοξίας 

που γερνά και φθίνει. Πρόκειται για μια ρηξικέλευθη ανατομία του κακού, την πεμπτουσία 

του οντολογικού θανάτου, τη φρίκη που κυοφορούν η προίκα της απώλειας και το τέλος του 

νοήματος, διασώζοντας κάτι από εκείνο το θεσπέσιο ρίγος που διασχίζει τα αριστουργήματα 

του ευρωπαϊκού μηδενισμού: το Ταξίδι στην άκρη της νύχτας του Λουί Φερντινάν Σελίν, τον 

Μαύρο πρίγκιπα της Άιρις Μέρντοχ ή τη Διόρθωση του Τόμας Μπέρνχαρντ. Ο Σελίν θα 

γράψει πιστώνοντας την τέχνη του στο φυλλορρόημα της σάρκας που φλεγμαίνει: «Αφού ένα 

χαροπάλεμα είναι η αλήθεια, που τελειωμό δεν έχει. Η αλήθεια τούτου του κόσμου είναι ο 

θάνατος. Πρέπει να διαλέξεις, ή το τέρμα ή το ψέμα. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να σκοτωθώ».
45

 

Ούτε η Ανατολή κατόρθωσε να δώσει τέλος στη ζωή της. Ακούμε τη συνθηκολογημένη της 

απάθεια, ψηλαφώντας τον παλμό μιας γνώριμης φωνής πέραν του τάφου ή εκ νεκρών, ένα 

από τα φαντάσματα που βολοδέρνουν στον πολυτελή ερειπιώνα της οικογένειας Μπότσαρη: 

 

Ξυπνώντας σκέφτομαι: Να τι θέλω: ένα σπίτι δίπλα στον ωκεανό· ποτέ δεν είχα δικό μου σπίτι – 

ένα σπίτι σε μια παραλία με άσπρη άμμο· ένα γρήγορο αυτοκίνητο, ένα Firebird ίσως, που ο 

κινητήρας του να μυρίζει χαβιάρι· αν με είχαν δεχτεί στο Χάρβαρντ, ίσως να πήγαινα διακοπές στο 

Ακρωτήρι της Μασσαχουσσέττης ή στο Μάρθας Βίνγιαρντ ή στο Ναντάκετ, στους αμμόλοφους… 

Στα νησιά του Ατλαντικού… στο Φάιαρ Άιλαντ· στο τέλεια γαλήνιο τοπίο. Ποτέ δεν είχα δικό μου 

σπίτι – ίσως αποκτήσω στο μέλλον, ίσως το χτίσω στην άκρη της θάλασσας… Ίσως πάω να ζήσω 

στη Νέα Υόρκη· αν και παραείμαι μεγάλη πια· θέλω να πω, στη Νέα Υόρκη, όταν δεν είσαι πολύ 

νέος, κινδυνεύεις να σπάσεις κανένα γοφό. Δεν πειράζει, καλά είναι κι εδώ: και μολονότι δεν είμαι 

πολύ γριά, ήμουν ακόμα νεότερη· κι ο Παύλος κι όλοι οι άλλοι· κι ο Τόυ, που ήταν πάντα ο 
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μικρότερος, τώρα έχει παχύνει πολύ – τι σημαίνει άραγε αυτό; Σίγουρα κάτι φρικτό υπάρχει. Λένε 

ότι κουρσάροι καραδοκούν στους βάλτους κι ότι στην πόλη θα εισβάλουν προκατακλυσμιαία όντα. 

Τα χελιδόνια δεν έρχονται πια· χάθηκαν μαζί με τις πυγολαμπίδες· τα τρομοκρατικά χτυπήματα 

γίνονται όλο και συχνότερα. Κι εγώ δεν είμαι αυτή που ήμουν· όσο περνάει ο καιρός μοιάζω όλο 

και λιγότερο σ’ αυτό που ήμουν. 

Θα χάσεις αυτούς που αγαπάς· όλους· στο τέλος, θα χάσεις τον εαυτό σου και τη γη.
46

  

Τι άραγε μας λέει αυτό το ασθματικό και πυρετώδες συναξάρι της απόγνωσης; Αν κάτι 

φαίνεται να ταλανίζει την Ανατολή, αφότου σφαγιάστηκε στο χειρουργείο των αδηφάγων 

ιερατείων είναι η νοσταλγία του ανεκπλήρωτου, ένα υποδόριο πένθος για τη χαμένη 

δυνατότητα, τη ζωτική ενέργεια που εξαερώθηκε ανεπιστρεπτί σε κούφιες μάχες και 

μικρόνοες συγκρούσεις.  

Δεν είναι στη φύση ωστόσο του ανθρώπου να συντρίβεται. Τουλάχιστον όχι πάντα. Το 

αποδεικνύει ο ακαταμάχητος γεωμέτρης της βραδύγλωσσης αβελτηρίας μας, η ίδια η Σώτη 

Τριανταφύλλου. Μπορούμε να αισθανθούμε, σ’ ένα παράτονο, ακροτελεύτιο envoi, εκείνη 

την ανέφελη στωικότητα της εγκατάλειψης, το δευτερόλεπτο που βομβαρδίζει τον πυθμένα 

του καθρέφτη ενώ περιδινίζεται στην ατέρμονη limbo των αμερικάνικων αυτοκινητοδρόμων: 

 

Όσο μεγάλωνα, τόσο περισσότερα ζητούσα· πιο γρήγορα, πιο φωτεινά, ευμετάβλητα κι εφήμερα. 

Οι επιθυμίες υψώνονταν και έσβηναν, κατρακυλούσαν στα πόδια μου: όλα διαλύονταν, με 

εγκατέλειπαν, ακολουθούσαν τον δρόμο τους που δεν ήταν ο δικός μου. Δεν θρηνούσα ποτέ, δεν 

περίμενα κανέναν, όλα διαρκούσαν όσο έπρεπε· τα βράδια περνούσα μέσ’ από πόλεις αψιδωτές, 

από τούβλινες ερήμους, από πέτρινες εκτάσεις φωταγωγημένες. Μερικές φορές ήταν ο κίτρινος 

δρόμος του Οζ, άλλες ήταν χημικά ταξίδια, παιχνίδια με βραχύβιες μπάντες και παχύρρευστες 

μουσικές. Τα χρόνια περνούσαν· τι θα κάνεις όταν τελειώσει η μουσική; αναρωτιόμουν. Θα 

θυμάμαι το ράφι με τις μαρμελάδες και το παιδί που κάποτε υπήρξα.
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