
Ευθύνη τ. 150 1987 

Ο Γιώργης Κότσιρας τον μήνα αυτό διάβασε:  

Ελένης Λαδιά: «Χί ο Λεοντόμορφος», Μυθιστόρημα, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας» 

σελ. 218, Αθήνα 1986 

     Η Ελένη Λαδιά, είναι ιδιόμορφη και ιδιόρρυθμη πεζογράφος προχωρημένου 

αφηγηματικού είδους προσωπικής απόκλισης ως προς τούτο: ότι συνδυάζει την 

διείσδυση στην ψυχολογική κατάσταση των ηρώων της με φαντασία κυμαινόμενη 

ανάμεσα ονείρου και αδήριτης πραγματικότητας. 

     Έχει παρουσιάσει ως τώρα μαζί με το πρόσφατο μυθιστόρημά της 12 βιβλία, 

διηγήματα – μυθιστορήματα – ποίηση – και μελέτες για ποιητές, εκτός από τις 

εξαίρετες και με λεπταισθησία γλωσσική και εκφραστική μεταφράσεις Ορφικών και 

Ομηρικών ύμνων, με τη συγγραφέα του πρόωρα μεταστάντος έξοχου ποιητή Δ.Π. 

Παπαδίτσα. Με το 7ο βιβλίο της με διηγήματα «Χάλκινος Ύπνος», κέρδισε το Β΄ 

Κρατικό Βραβείο διηγήματος το 1981, ιδιόρρυθμα κι αυτά προχωρημένα εκφραστικά 

και δομικά.  

     Το πρόσφατο ετούτο («εικονοκλαστικό» θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί) 

μυθιστόρημά της «Χί ο Λεοντόμορφος», χωρισμένο σε 12 κεφάλαια, είναι μια 

«ιστορία» εδραιωμένη εκφραστικά στο μεταίχμιο ονείρου και πράξης. Μας δείχνει 

την πεζογράφο να κινείται με εκφραστική ευχέρεια ανάμεσα στον φανταστικό 

οραματισμό, τη ρεαλιστική περιγραφή γεγονότων και καταστάσεων του ήρωα της και 

«δοκιμιακού» τύπου ψυχογραφικές ενδοσκοπήσεις. Υπάρχει ωστόσο μια εσώτερη 

αρμονία ανάμεσα του τρόπου γραφής ψυχρών λογικών συμβάντων και ονειρικής 

μέθεξης προς ένα ξετύλιγμα της φαντασίας, που ευτυχώς δεν παρουσιάζουν καμιά 

εκζήτηση ή επιτηδευμένη κατασκευή. Ένα εικονοκλαστικό μυθιστόρημα εκλεκτικού 

ύφους και ιδιότυπης ανέλιξης του μύθου του, που πρέπει να αρέσει σε όσους 

αναζητούν κάτι καινούριο στην πεζογραφική έκφραση, (έξω από τη βαρετή πια 

τυποποίηση) χορτασμένοι από τα «κλισέ», τόσο στο «νεωτερικό», όσο και στο 

κλασικό είδος του μυθιστορήματος μιας τρέχουσας κοινότυπης σειράς. 

     Η Ελένη Λαδιά, συγγραφέας συγκροτημένη, με ιδιαίτερη ευαισθησία στην 

κατασκευή και την έκφραση και με αξιοπρόσεχτη κατανόηση του ποιητικού 

γεγονότος, των μύχιων συναισθημάτων της ανθρώπινης υπόστασης και του ψυχικού 

της κόσμου, δίκαια έχει προσεχθεί από τους επαΐοντες. Με τον πλούτο άλλωστε του 

εσωτερικού της κόσμου, τη γνώση της γύρω από την ακριβή τέχνη και τα σοβαρά 

δείγματα των έως σήμερα πραγματοποιήσεών της, δεν αφήνει αμφιβολία για ακόμη 

πιο ενδιαφέροντα (από την άποψη της δομής και της έκφρασης) επιτεύγματα.  

 

Γιώργης ΚΟΤΣΙΡΑΣ 

   


