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Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ

Το μυστικό lou Δικαστή
Ο «ΔΙΚΑΣΤΗΣ», του Θανάση Διαμα- 
ντόπουλου, κυκλοφόρησε πριν από 
λίγες ημέρες σε εξαιρετική εκδοτικά 
μορφή από τις εκδόσεις «Μεταίχ
μιο» και από την πρώτη στιγμή φαί
νεται να καταλαμβάνει μια σημαντι
κή θέση στα λογοτεχνικά πράγματα 
της χώρας για πολλούς λόγους. Ει
δικότερα: Το βιβλίο αυτό δεν είναι 
μόνο ένα ιστορικό - πολιτικό - ερω
τικό θρίλερ, που διαβάζεται απνευ
στί, με άλλα λόγια ό,τι πιο γοητευ
τικό μπορεί να προσφέρει η λογο
τεχνία. Στο κείμενο, όπου ο λογο
τέχνης και ο διανοούμενος ισορ
ροπούν ιδανικά, η Λογοτεχνία εί
ναι πρόσχημα για την Ιστορία 
όπως ακριβώς και η Ιστορία είναι 
πρόσχημα, βάση και υπόστρω
μα για τη Λογοτεχνία. Η μεγάλη 
αρετή του συνίσταται στο ότι το ιστορικό, το θεσμι
κό, το πολιτικό, το λογοτεχνικό, το δοκιμιακό και 
το ερωτικό στοιχείο και ύφος γραφής δεν διακρί- 
νονται, παρά συνιστούν μια γοητευτική, αναπεπτα
μένη, αξεδιάλυτη ενότητα. Πρόκειται για ένα ξεχω
ριστό μυθιστόρημα, ανοιχτό στο απρόβλεπτο, στο 
μυστηριακό, στο αθέατο, σε ό,τι μας υπερβαίνει.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μάλιστα, έχει στοιχεία φιλμ νουάρ και ο ίδιος ο Διαμαντόπουλος κάνει 
ένα πέρασμα «χιτσκοκικό» μέσα από τις σελίδες του.

Οπως με δίδαξε ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, στην Ιστορία το συλλο
γικό και το προσωπικό στοιχείο συνέχονται αξεδιάλυτα. Στον «Δικαστή» 
του Διαμαντόπουλου, καλό και κακό συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο, 
με τον γοητευτικό τρόπο που η αθωότητα και η ενοχή συμπυκνώνονται 
σε ενιαίο μείγμα στην «Ασκητική» του Καζαντζάκη, στο πρόσωπο του 
Γιάννη Αγιάννη των «Αθλίων», του «Ντέμιαν» (Αδραξάς) και στους ήρω- 
ες, πρωτίστως τον Δρα Μυς, στο συγκλονιστικό «Κονφιτεόρ» του Κα- 
μπρέ. Ο «Δικαστής» μιλάει για δυσάρεστες αλήθειες, χωρίς να δίνει δε
κάρα για τις αντοχές της κοινής γνώμης σε οριακά ζητήματα του ελλη

νικού ιστορικού παρελθόντος (εμφυλιακά στρα
τοδικεία, εκτέλεση Παγκρατίδη, του λεγάμενου 
«δράκου του Σέιχ Σου», δίκες βασανιστών της 
χούντας, δίκη Ανδρέα Παπανδρέου, κυβέρνηση 
Τσολάκογλου κ.ο.κ.). Σχεδόν πάντα, δε, ο «δια- 
μαντοπούλειος» Δικαστής αδιαφορεί για την πο
λιτική ορθότητα των απροσδόκητων συμπερα
σμάτων του. Οπως τόνισε και ο Πέτρος Τατσό- 
πουλος, μέσω του ήρωά του φυσικά, ο συγκεκρι
μένος συγγραφέας «απεχθάνεται την “κορεκτί- 
λα”». Το μεγάλο μυστικό του «Δικαστή» -αυτό που 
αναδρομικά αποκωδικοποιεί, εξηγεί και νοηματο- 
δοτεί πολλές από τις αφηγήσεις του συγγραφέα- 
αποκαλύπτεται στις τελευταίες σελίδες. Ωστόσο, 
το ενδιαφέρον του έργου βρίσκεται σε κάθε σελί
δα του. Σχεδόν από την πρώτη γραμμή.

Πράγματι, ουδείς έως σήμερα έταμε έτσι τη νε
ότερη ελληνική Ιστορία, από τον Εθνικό Διχασμό 
έως το Μάτι, μέσα από το βλέμμα ενός δικαστή, με 
το νυστέρι νομικού και με άξονα -κύριο αλλά όχι 
μοναδικό, ασφαλώς- σημαντικές δίκες που σημά
δεψαν τον τόπο. Επιπρόσθετα, η γλώσσα του Δια- 

μαντόπουλου είναι απολαυστική και τα νομικά του άψογα. Επειδή, λοι
πόν, όπως λέει ο Ελύτης, στον ταξιδιωτικό του σάκο παίρνει κανείς μό
νο ό,τι βαθιά αγαπάει («όττω τις έραται»), το συγκεκριμένο βιβλίο θα 
μπει στον δικό μου σάκο και ποτέ δεν θα ξαναβγεί από αυτόν.
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