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Σύλλαβος βιβλίων 
Από τον ΣΑΡΑΝΤΟ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟ 

     Πριν από μερικά χρόνια είχα την ευκαιρία να εκφράσω την εκτίμησή μου για το 
συγγραφικό ταλέντο της Ελένης Λαδιά, μιλώντας για το θαυμάσιο μυθιστόρημά της 
«Θητεία». Σήμερα, χάρη στη νέα συλλογή διηγημάτων της «Έτυμος λόγος», που σε 
πολυτονικό λόγο κυκλοφορήθηκε από τον «Αρμό» έχω μια ακόμη ευκαιρία να 
επαναλάβω την εκτίμησή μου. Αλλά και την χαρά μου για την επάνοδο της 
συγγραφέως στο διήγημα, που την ανέδειξε, μαζί βέβαια με τα δοκίμια που της 
δίνουν μια ξεχωριστή θέση στα γράμματά μας, ιδίως τα δοκίμια εκείνα που 
αναφέρονται στον Δημήτρη Παπαδίτσα, στον κορυφαίο – κατά την προσωπική μου 
εκτίμηση – ποιητή της μεταπολεμικής περιόδου. Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας να 
τονίσω ότι κατά το χρόνο που πέρασε το διήγημα γνώρισε μια νέα ανθοβολία. Κι 
αυτό είναι σημαντικό γιατί ο διηγηματικός λόγος είναι πιο απαιτητικός από τον 
μυθιστορηματικό. Και στις απαιτήσεις αυτές η Ελένη Λαδιά ανταποκρίνεται 
επιτυχώς, όχι μόνο γιατί έχει ταλέντο αλλά και γιατί είναι γερά γραμματισμένη. Γερά 
διαβασμένη και εξασκημένη στο γράψιμο ώστε να χρησιμοποιεί έναν άρτιο ελληνικό 
λόγο, εύκαμπτο, εύπλαστο, διανοητικό και συνάμα ποιητικό.  
     Η Ε.Λ. προσπαθεί να μπει στα μυστικά της λέξης και από εκεί να προχωρήσει στα 
μυστικά της σκέψης και της ψυχής. Η αφήγηση συχνά είναι υποτυπώδης, 
προσχηματική, που επιτρέπει απλώς στη συγγραφέα να ανιχνεύσει το χώρο της 
ψυχής, χωρίς ν’ απομακρυνθεί από το χώρο της πραγματικότητας. Το φυσικό δένεται 
με το μεταφυσικό, το εσωτερικό με το εξωτερικό, το πνευματικό με το υλικό. Θα 
μπορούσα να πω ότι η Λαδιά καλλιεργεί ένα διανοητικό διήγημα σαν τον Καμύ. 
Όμως η χοϊκότητά της αποτελείται από πολύ λεπτό υλικό ώστε να της επιτρέπει να 
είναι «άνθρωπος της φαντασίας», που όμως έχει και «ρίζες στη γη» (σ.101). Να είναι 
πλάσμα που ξέρει να εκτιμά «τη σοφία των μικρών πραγμάτων» και ν’ 
αφουγκράζεται μέσα από τον τωρινό ήχο «τον ήχο της παιδικής ηλικίας» (σ.115), που 
νοιώθει το χαμόγελο σαν υπαρξιακή ανάγκη και όχι σαν πρόσταγμα κάποιας 
δεοντολογίας (σ.116). 
     Όμως επειδή τα λόγια σκοτίζουν, μόνο η λέξη φωτίζει, θα ‘θελα να σταθώ στη 
μαγική και μαντική «γέγωνα», παρακείμενος του «ειμί» (είμαι) με σημασία 
ενεστώτος. Είμαι, υπάρχω, αλλά η ύπαρξή μου έχει συντελεστεί από μνήμες του χθες, 
του προχθές και, μέσω των κειμένων, του απώτερου χθες. Και είναι βέβαια γεγονός 
ότι οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν σήμερα αυτόν τον παρακείμενο, όμως είναι και 
αυτοί ενεστώτα όντα ενός παρακειμένου χρόνου. Κάθε άνθρωπος είναι ένα γεγονός 
που την ετυμολόγηση του εσώτερου είναι που προσπαθεί με τη διηγηματική 
«γραμματική» της ν ‘ανιχνεύσει η Ελένη Λαδιά.      


