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     Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου Η Χάρις, η Ελπίδα, μια από τις ηρωίδες, ομολογεί 

πως υπήρξαν πολλοί άνδρες στη ζωή της, καταγράφοντας και την αιτία ταυτόχρονα. 

Μπορεί εύλογα να υποθέσει κανείς πως το βιβλίο αυτό θα ήταν μια επιπλέον 

προσέγγιση για τη γυναικεία φύση.  

     Στις είκοσι πρώτες σελίδες η άποψη αυτή έχει ανατραπεί, και η πρωταγωνίστρια 

Αλεξάνδρα ξεκινά για ένα ασυνήθιστο ταξίδι. Στο ταξιδιωτικό της σακίδιο στοιβάζει 

τα απαραίτητα, σαν ένα σαρκίο χωρίς πριν, προορισμένο όμως να ταξιδέψει. Που 

άραγε;  

     Έτσι ο αναγνώστης οδηγείται σε ένα μικρό, με παράξενο βάθος Ξενοδοχείο η 

Χάρις, στο οποίο η Αλεξάνδρα ζητά να στεγαστεί, διότι η καταρρακτώδης βροχή της 

στερεί την ορατότητα στο δρόμο. Την υποδέχονται η σεβάσμια Ουρανία και ο πιστός 

Ανδροκλής. Η Ουρανία της ζητά να δώσει τα στοιχεία της, προσθέτοντας πως η 

ταυτότητα και η υπογραφή δεν είναι τίποτα. Τούτο σημαίνει πως είμαστε κάτι άλλο, 

πιο σημαντικό; Της παραχωρούν ένα δωμάτιο, σαν μήτρα. Κάθε ένοικος μπαίνει σε 

ένα παρόμοιο, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί από κανέναν άλλον πριν. Την επομένη, ο 

πιστός Ανδροκλής την οδηγεί στη βιβλιοθήκη, η οποία είναι χωρίς βιβλία, σαν μια 

αίθουσα διασκεπτηρίου ή μνήμης. Εκεί υπάρχει μόνο ένα βιβλίο, στο οποίο όλοι οι 

ένοικοι έχουν καταγράψει το σημαντικότερο γεγονός της ζωής τους, και το ίδιο 

οφείλει να πράξει και αυτή. Ο Ανδροκλής της εξηγεί πως τηρούνται αυστηροί 

τελετουργικοί κανόνες, τους οποίους δεν επιτρέπεται να παραβιάσει ουδείς. Έτσι την 

υποχρεώνει να καταγράψει και το δικό της. Αργότερα, θα της επιτραπεί να 

συναντηθεί με τους υπόλοιπους ενοίκους, για να επι 

 

     Όλα τα στοιχεία της φύσεως, νερό, αέρας, γη, φωτιά, χρησιμοποιούνται ωσάν 

συμβολικές περιοδίες μάθησης, όπου σε κάθε τέλος τους η Ζωή προχωρεί ή 

μεταμορφώνεται. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο στοιχείο του νερού. Η συγγραφέας 

Ελένη Λαδιά επιμένει πολύ, θέλοντας πιθανόν να τονίσει το άπιαστο, το ρευστό, το 

διαυγές, το θολό, το υπόγειο, στη μυθολογική μεταμόρφωση της έκφρασης του 

έρωτα, την ευεργετική ιδιότητά του να ξεδιψά, ή να προσφέρει λύτρωση με τη μορφή 

των δακρύων. Τέλος, το παρουσιάζει σαν υγρό κάτοπτρο, όπου αντανακλάται με 

ναρκισσισμό ο αιώνιος αντίπαλος του ανθρώπου, ο εαυτός του, προβάλλοντας ένα 

είδωλο άλλοτε σαφές και άλλοτε αλλοιωμένο, αλλά πάντα πρόσκαιρο και έτοιμο να 

διαλυθεί στη ροή του.  

     Το στοιχείο του νερού από την Αρχαιότητα θεωρήθηκε αρχή των πάντων. Εδώ, 

στο βιβλίο, ως βροχή γίνεται η αιτία να στεγαστεί η Αλεξάνδρα στη μεσημβρία της 

ηλικίας της.  

     Η συγγραφέας, σε πολλά σημεία του βιβλίου, αποδίδει πολλές ιδιότητες του νερού 

στο χρόνο, με αποτέλεσμα οι ήρωες της να διαπιστώνουν πως είναι ρευστός, 



άπιαστος, συστέλλεται, διαστέλλεται, παγώνει, διαφεύγει, ενώ γίνεται αιχμηρός, 

χαράζοντας πρόσωπα και καρδιές, άλλοτε υποκειμενικός και άλλοτε αντικειμενικός 

αγγίζοντας το αιώνιο συγχρόνως. Τέλος, διαθλάται κάτω από το βλέμμα των ηρώων, 

οι οποίοι συναισθηματικά φορτισμένοι τον τσακίζουν παρεμβαίνοντας στη συμβατική 

μέτρησή του. 

     Μήπως τελικά «η Χάρις» είναι το θείο δώρο της Ζωής, κατά την οποία μας δίνεται 

«η Χάρις» να είμαστε αυτεξούσιοι, ίσοι και ελεύθεροι, για να μπορέσουμε να 

περιχωρήσουμε το σύνολο, διατηρώντας την ατομικότητά μας και με όλη αυτή την 

πείρα να κατακτήσουμε την αυτογνωσία;  

     Το βιβλίο της Ελένης Λαδιά, με πολυεπίπεδη γραφή, απλώνεται μεταξύ ύλης και 

πνεύματος, πληρώνοντας τους κόσμους του πραγματικού και του φανταστικού. Ως εκ 

τούτου, απαιτεί πλέον της μιας αναγνώσεις, οι οποίες λίγο λίγο σε γυρίζουν βαθιά 

στον πυρήνα σου, σε μια αιώνια στιγμή, ενώ ο χρόνος συνωμοτεί με τη συγγραφέα 

και ο αναγνώστης γίνεται πιόνι του ενός μέτρου – άμετρου. 

     Η συγγραφέας, δωρική στο λόγο, επιλέγει λέξεις με βάθος νοήματος και 

ευρυχωρία ερμηνειών, τον απογυμνώνει από καθετί περιττό, προβάλλοντας τη 

μεστότητα και το συμπαγές του κειμένου, το οποίο αποπνέει θεϊκή πίστη, αγάπη αι 

συμπόνια για τον άνθρωπο, τα διλήμματα και τα αδιέξοδά του.  

     Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, αίνιγμα ωστόσο παραμένει η ταυτότητα του 

συγγραφέα. Πρόκειται για την Αλεξάνδρα; Είναι ο Ανδροκλής; Είναι ο αόρατος 

ιδιοκτήτης; Είναι η γλώσσα των συμβόλων μέσα από τη μυητική διαδικασία του 

κειμένου; Είναι κάποιος άλλος; Ή μήπως είναι οι ήρωες, οι οποίοι γίνονται 

αυτεξούσιοι μέσα στις σελίδες του, επειδή του δίνεται «η Χάρις» της περιχώρησης 

προς εκπλήρωση του ατομικού και συλλογικού πεπρωμένου; Ίσως όμως συγγραφέας 

να είναι ο κάθε αναγνώστης, ο οποίος εισχώρησε μέσα στον «χαριτωμένο» κόσμο 

των συλλήψεων της Ελένης Λαδιά  
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