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Ελένης Λαδιά: «Ο Μαύρος Ερμής». Διηγήματα. 

     Αν και η μεταπολεμική εποχή - μα και πριν ακόμη – μας συνήθισε σε τόσες 

εκπλήξεις λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών νεωτερισμών, τόσο, που τίποτα πια να μη 

μας εκπλήττει εύκολα, ακόμα και η πιο τολμηρή ή προκλητική εφεύρεση ή 

προσπάθεια ή πειραματισμός (στον τομέα της τέχνης πάντα) στην Ελλάδα δύσκολα 

δεχόμαστε το καινούριο, όταν μάλιστα συνδυάζεται με το σοβαρό. Αν εξαιρέσουμε 

την κριτική διορατικότητα του ποιητή και δοκιμιογράφου Θ. Φραγκόπουλου, που 

ξεχώρισε και τόνισε στην «Καθημερινή» την παρουσία της νέας πεζογράφου Ελένης 

Λαδιά, δεν είδαμε πουθενά αλλού να γίνεται λόγος για το ως τώρα καλλιτεχνικό της 

έργο, που αντιπροσωπεύεται από έξι βιβλία, δοκίμια, διηγήματα και ποιήματα. 

Πρωτοπροσέξαμε κι’ εμείς την Ελένη Λαδιά, όταν στα 1973, κυκλοφόρησε το τεύχος 

«Άρθρα για την Καβαφική ποίηση». Και σχολιάσαμε ευνοϊκά τα δοκίμιά της εκείνα 

στο περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση», γιατί μας είχε κάνει εντύπωση ο τρόπος που 

μελετούσε τον Καβάφη χρησιμοποιώντας κριτικά και αισθητικά μια εντυπωσιακή 

αρχαιολογική σοφία που την απέκτησε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, αλλά και βέβαια την εμπλούτισε με πρόσθετες μελέτες και την αξιοποίησε 

με μια έκτακτη ευαισθησία μέσα στην οποία συνδυάζεται το κλασσικό πνεύμα με 

μυστικιστικές παρορμήσεις και οραματισμούς αντλημένους από τις ανατολικές 

θρησκείες και το υπερβόρειο πνεύμα.  

     Αυτός ο παράξενος συνδυασμός, στον οποίο θα πρέπει να προσθέσουμε και τον 

φροϋδισμό, κυριάρχησε στα κατοπινά της λογοτεχνήματα, και προ παντός στην 

πρόσφατη διηγηματική συλλογή της «Ο Μαύρος Ερμής». Τι παράξενα διηγήματα!     

Νομίζουμε πως προσθέτουν μια καινούρια νότα στη σύγχρονη πεζογραφία μα, την 

καθαρά πρωτοποριακή, που την αντιπροσωπεύουν συγγραφείς σαν τον Αριστοτέλη 

Νικολαΐδη, τον Άρη Αλεξάνδρου, τον Αλ. Κοτζιά, την Κ. Μητροπούλου, τον 

Χειμωνά, τον Βαγενά, για να σταθούμε στους κυριότερους. Βέβαια, η πεζογραφία 

αυτή δεν είναι για τους πολλούς αναγνώστες. Συγκριτικά με τη μεγάλη κλασσική 

πεζογραφική παράδοση, είναι εξαιρετικά δυσκολοδιάβαστη. Φαίνεται σκοτεινή, 

στατική, αδρανής, ανιαρή. Σ’ αυτή την πεζογραφία, ο εξωτερικός κόσμος έχει 

εξαφανιστεί και την θέση του έχει πάρει η άβυσσος της σύγχρονης ψυχής, που 

αδιάκοπα αυτοερευνάται και εφιαλτικά ονειρεύεται, σμίγοντας σε μια ποιητική 

λειτουργία το υποσυνείδητο και τη συνείδηση.  

     Τα διηγήματα της Ελένης Λαδιά είναι κατ’ εξοχήν αντιπροσωπευτικά αυτής της 

πεζογραφικής τέχνης, που ποτέ δε θα γίνει δημοφιλής. Η νέα πεζογράφος αντλεί 

άφοβα – γιατί έχει δημιουργική προσωπικότητα και πλούσια μυθολογική φαντασία 

λυρικής καταγωγής – από τον Ντοστογιέφσκι, τον Νίτσε, τον Κάφκα και προ παντός 

από τον σύγχρονο μας Μπόρχες, που για πολλούς είναι μεγάλος συγγραφέας, και για 

πιο πολλούς ανυπόφορος. Μα όπως ο Μπόρχες συνταιριάζει στα κείμενά του μιαν 

απέραντη σοφία με λεπτό κριτικό πνεύμα και κοφτερή ψυχολογική ματιά, έτσι και η 

Ελένη Λαδιά, σε μια γλώσσα πλαστική και δυναμέρη, εκτονώνει το βαθύ της ερωτικό 

υποσυνείδητο μέσα από φανταστικές ιστορίες που περισσότερο τις υπαινίσσεται (κι’ 



αυτό αποσπασματικά) παρά που τις αφηγείται. Αρχαιολογικές ελληνικές μνήμες 

πλουτίζουν αυτή τη βαθύψυχη και εφιαλτική συνάμα πεζογραφία που με ευκολία 

διατρέχει όλες τις αρχαίες, πηδώντας επάνω από τις αβύσσους  της, όπως πηδάμε 

εύκολα και πετάμε, στα όνειρα.  

     Μας είναι αδύνατο να αφηγηθούμε συνοπτικά έστω και ένα απ’ αυτά τα 

διηγήματα. Ουσιαστικά, δεν πρόκειται για διηγήματα, αλλά για σελίδες. 

Απολαμβάνουμε τις σελίδες αυτές φράση προς φράση, σαν πιοτό μαύρης ερωτικής 

μαγείας. Παχύρευστος ο έρωτας σταλάζει από παντού μα και ο θάνατος παντού και 

στα πάντα ενεδρεύει, όχι σαν αόρατος εχθρός ή απειλή εκμηδένισης, αλλά σα 

ζωντανή παρουσία τέρατος, συχνά πολύ αισθητικού, που τα πάντα τον εξυπονοούν 

και τον επικαλούνται για περίπτυξη. Θάνατος – μακάβριες και νοσηρές ομορφιές, σαν 

εκείνες που διακοσμούν τα ερωτικά διηγήματα του Πόου. Μια παρομοίωση από τις 

άπειρες που χαρακτηρίζουν το ύφος της Λαδιά, το δείχνει: «… εγώ ο καθημερινός 

άνθρωπος που άφηνα τις καθημερινές εμπειρίες να με σκεπάζουν σα φέρετρα..» - «… 

θύμιζε φιγούρα γεωμετρικού αγγείου από κείνες που συνόδευαν την εκφορά του 

νεκρού.» θα έλεγες πως η παράξενη αυτή πεζογράφος έχει κατέβει στον «Άδη – 

υποσυνείδητο» όπως ο Οδυσσέας στο Λ΄ του ομώνυμου έπους.  

     Οι παρομοιώσεις κρατάν το κύριο βάρος του ύφους της Λαδιά. Λυρικές και 

αντλημένες από μακρινές μνήμες, πονετικές, ηδονικές, πάντα σχεδόν ερωτικές, είναι 

ντυμένες με την ομορφιά των αρχαίων παραστάσεων που όλες έχουν μετατραπεί σε 

σύμβολα ενός. Εγώ που αδιάκοπα κομματιάζεται και ανασυντίθεται σ’ έναν απόλυτα 

ατομικιστικό μονισμό. Αλλά αυτή η διαδικασία συστέλλει και διαστέλλει την πρόζα 

της Λαδιά, σαν τεράστιο αισθαντικό φυτό. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

διηγήματά της είναι «Οι Λωτοφάγοι». Ένας άντρας και μια γυναίκα (πάντα αυτή η 

σύζευξη αποτελεί το σχήμα των πιο πολλών της διηγημάτων) σ’ ένα λυρικό νησί 

όπου δεσπόζει ένα νεκροταφείο, τρώνε λωτούς όχι για να ξεχάσουν μα για να 

θυμούνται. Τελικά, ο άντρας και η γυναίκα, είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Γενικά, 

έχεις την αίσθηση πως μια απέραντη και μυστηριακή μοναξιά, όχι όμως τραγική αλλά 

μάλλον ευδαιμονιστική, περιτυλίγει με καπνούς ονείρου αυτόν τον διηγηματογραφικό 

κόσμο που δεν είναι παρά η εκδίπλωση ενός πολύπειρου μα και εξαιρετικά 

ευφαντασίωτου Εγώ. Έτσι, η Λαδιά δεν δίνει το περιώνυμο δράμα της μοναξιάς – 

ένας από τους τυπικά κοινούς τόπους της σύγχρονης τέχνης – αλλά την ίδια της την 

υπόσταση, σαν συγκεκριμένη κατάσταση ζωής. Αυτή η μοναξιά έχει διαστάσει, την 

ζει κανείς, συνταυτίζεται με το χρόνο της βίωσής μας, που η Ελένη Λαδιά τον 

εκφράζει με πλήθος παρομοιώσεις γεωμετρικής καταγωγής: «Ο χρόνος σε σχήμα 

παραλληλόγραμμου τους πλαισίωσε.» - «Ο χρόνος σε σχήμα κύκλου, τους τύλιξε σαν 

φωτοστέφανο.» - «Ο χρόνος σε σχήμα τριγώνου, τους άγγιξε.»  

     Φανερά, έχουμε να κάνουμε με μια ιδιότυπη πρόζα, που μας δίνει μια καινούρια 

λογοτεχνική γεύση. Μια πρόζα, που υποδηλώνει μια κάπως σκοτεινή ιδιοφυΐα. Θα 

συνιστούσαμε στην εφετινή Επιτροπή της απονομής των Κρατικών Βραβείων να 

προσέξει και την Ελένη Λαδιά…               


