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  Η ώρα της ενηλικίωσης
Πηγή: ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 90 Ημερομηνία

έκδοσης:
22-11-2020

Επιφάνεια: 613.59 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 55380

Θέματα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Δύο σαραντάρηδες έρχονται αντιμέτωποι με τον 
βαθύτερο εαυτό τους σε ένα βορειοελλαδίτικο χωριό,

ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προσπαθώντας να κατακτήσουν την ωριμότητα

προλάβει να συσσωρευτούν λίγο προτού 
συμπληρώσουν τα σαράντα.
Μπορεί να πετύχουν τον σκοπό τους, μπο
ρεί και όχι. Το τέλος παραμένει, έτσι κι 
αλλιώς, ανοιχτό. Εκείνο που έχει τη μεγα
λύτερη σημασία είναι η πάλη την οποία θα 
δώσει ο καθένας με τα φαντάσματα του. 
Η Μάρω, που δουλεύει ως διορθώτρια 
σε εφημερίδα και καταλήγει να γράψει 
ποιήματα, πρέπει να αναμετρηθεί με τη 
βαριά οικογενειακή της προϊστορία (έχει 
χάσει τον πατέρα της και τον αδελφό της 
και η μικρή της κόρη κινδύνεψε σε φωτιά 
του διαμερίσματος της στην Αθήνα), ενώ 
ο Μελισσινός, που είναι γιατρός, χρειάζε
ται να επεξεργαστεί το τραύμα το οποία 
προκάλεσε η απώλεια ενός ασθενούς του. 
Και οι δύο σαγηνεύονται από τις τέχνες 
(μουστκή, κινηματογράφο, λογοτεχνία), 
και οι δύο πέφτουν σε διαδοχικά κοινω
νικά, ψυχολογικά και υπαρξιακά κενά (η 
Μάρω μοιάζει πιο επιβαρυμένη), και οι 
δυο ανατρέχουν συχνά στα νιάτα ή στα 
εφηβικά και στα παιδικά τους χρόνια.
Η Τζανακάρη σκηνοθετεί προσεκτικά 
τις μνημονικές αναδρομές των ηρώων, 
αναπτύσσει πανοραμικά τις σχέσεις με 
το περιβάλλον τους (είναι μακρά η πο
ρεία μέχρι να φτάσουν στο Αδελφικό), 
δεν βιάζεται να χτίσει τη δική τους σχέ
ση (όπως ακριβώς το απαιτεί η δραμα
τουργία της) και στήνει αντικριστούς 
καθρέφτες όταν χρειάζεται να συσχετί
σει τον παρελθοντικό με τον παροντικό 
χρόνο, θεμελιώνοντας ως έδει τον άξο
να ο οποίος δεσπόζει στο μυθιστόρημά 
της. Σίγουρα, μια κατασταλαγμένη και 
ώριμη δουλειά.

Μ
ε το μυθιστόρημά της 
Τζόνι και Δούλου 
(2011), η Βάστα Τζανα
κάρη, που έχει ξεχωρί
σει και για τις μεταφρα
στικές της επιδόσεις, θα βάλει στο κέντρο 
της δράσης την οικονομική κριού, φιλο

τεχνώντας ένα κλίμα αναχωρητισμού των 
νέων από το συντριπτικό βάρος των πολ
λαπλών συνεπειών της. Προσπαθώντας 
να ξεχάσουν τα αδιέξοδά τους στην ελ
ληνική πρωτεύουσα, οι ήρωες, που είναι 
ένα ζευγάρι ερωτευμένων τριαντάρηδων, 
οδεύουν προς την Κωνσταντινούπολη με 
όχημα όχι μόνο τον έρωτα, αλλά και τις 
αναμγήσεις της παιδικής τους ζωής ή την 
αγάπη τους για τη μουστκή. Η συγγραφέ
ας θα απευθύνει εδώ από τη μια μεριά 
ένα νεύμα στο πρώτο της βιβλίο, τη συλ
λογή διηνημάτων Εντεκα μικροί φόνοι 
(2008), που είναι διαποτισμένη από τα 
τραγούδια του Νικ Κέιβ και το πνεύμα 
του ροκ, ενώ από την άλλη θα προαναγ
γείλει την επόμενη συλλογή διηνημάτων 
της, που τιτλοφορείται Η καρέκλα του 
κυρίου Εκτορα (2014) και παραπέμπει 
πλέον στη σκληρή πραγματικότητα της 
κριούς μέσα από μια γενικότερη απεικόνι
ση της παθολογίος της καθημερινότητας. 
Το ενδιαφέρον της Τζανακάρη για τη 
μουστκή, αυτή τη φορά επικεντρωμένο 
στον Ντέίβιντ Μπόουι (του οποίου οι 
αδιάκοπες μεταμορφώσεις επηρέασαν, 
εκτός από τη ροκ σκηνή, και την κουλ
τούρα της μόδας ή του δημόστου θεάμα
τος), για το ταξίδι και για την απόδραση, 
καθώς και για την παιδική ηλικία ή για 
τις ποικιλοτρόπως δυσβάστακτες όψεις

του καθημερινού βίου δίνουν το παρών 
και στο καινούργιο, δεύτερο κατά σει
ρά μυθιστόρημά της. Ενα μυθιστόρημα 
που εκτυλίσσεται στο χωριό Αδελφικό 
των Σερρών'με πρωταγωνιστές οι οποίοι 
ανήκουν για άλλη μια φορά στη γενιά της 
Τζανακάρη. Το βιβλίο είναι μοιρασμένο 
σε κεφάλαια τα οποία εναλλάσσουν, σε 
ισάριθμες περίπου δόσεις, μια ανδρική 
και μια γυναικεία φωνή. Πρόκειται για 
τις φωνές της Μάρως και του Μελισστ-

νού - η πρώτη με το μικρό της όνομα, ο 
τελευταίας με το επίθετό του. Η συγγρα
φέας αποτίει εκ νέου φόρο τιμής στη 
διαφυγή, εσωτερική και εξωτερική. Η 
Μάρω και ο Μελισσινός ταξιδεύουν από 
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με προ
ορισμό το Αδελφικό (είναι αμφότεροι 
Βορειοελλαδίτες), αποζητώντας μια και
νούργια ταυτότητα ή μάλλον έναν τρόπο 
για να απαλλαγούν από τις ενοχές και τα 
αναπάντητα ερωτήματα τα οποία έχουν
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