
Π. Δρακόπουλος  

Η Ελένη Λαδιά, κατά κόσμον είναι συγγραφέας. Στο κεφάλι μου όμως είναι μια εκτός χρόνου και τρόπου 

ύπαρξη. Ένα πνεύμα, ένα αερικό, που θέλγεται από ό,τι ανήκει στον έξω της λογικής κόσμο. Οι συνήθεις 

άνθρωποι κουνάνε το κεφάλι με αυτά, η Ελένη Λαδιά βρίσκει σε αυτά ένα προσωρινό καταφύγιό της. Η 

ενασχόλησή της με τον Ντοστογιέφσκυ είναι χαρακτηριστική. Βρήκε σ αυτόν έναν άνθρωπο που  

παλεύει και ματώνει να οικειωθεί το αντίθετο, το ξένο, το πέραν της ερμηνείας, το πέραν του 

φυσιολογικού. Και το βρήκε, επειδή σ΄αυτόν ανακάλυψε τον εαυτό της. Ντοστογιεφσκική και η ίδια, 

χώθηκε άνετα στον κόσμο του, με σκοπό όχι να φωτίσει τα πρόσωπα και τα κίνητρα, αλλά να μας 

φωτίσει ώστε να τα αγαπήσουμε. 

Έτσι έπεσε και στα αρχαία ελευσινιακά τελούμενα, τα μυστήρια όπως εμείς τα λέμε, κι οδηγήθηκε σε μια 

βαθειά κατανόηση της Περσεφόνης, της λαχτάρας γι αυτήν πούχε το έσχατο σκότος, ο Άδης. Έτσι ένιωσε 

σε βάθος και τη Δήμητρα, και την είδε όχι ως μιαν ακόμη λαμπρή θεά αλλά καθισμένη στην άκρη, σαν 

τάχα συνηθισμένη γριά ενώ αυτή ταίζει όλους τους ανύποπτους διαβάτες, σαν μια κοινότατη γυναίκα 

ενώ στ αλήθεια  δίνει τη ζωή της φωτιάς στο παιδάκι. 

 Ο Ντοστογιέφσκυ της Λαδιά  δεν είναι ένας συγγραφέας, δεν είναι ένας γνώστης της ψυχής. Είναι ένας 

μύστης, προσεγγίζει το κρυμμένο, το κλειστό – όπως το μυαλό και το μύρο. Εκεί ο κόσμος δεν έχει μια 

διάσταση, δεν περιορίζεται από φόρμουλες και συνεπαγωγές. Εκεί δεν είναι κόσμος αλλά είναι ζωντανά. 

Δεν είναι τίποτε πρόδηλο αλλά είναι όλα μια γριά καθισμένη στην άκρη. 

Διαβάστε το νέο βιβλίο της Ελένης. Προσπαθήστε να γίνετε ένας επαρκής ανα-γνώστης των κειμένων 

της. 

 

 Έργο της Λίλας Παπούλα  

 

Zoe Nikitaki 

Θα το διαβάσω. Θυμάμαι τον Μαύρο Ερμή, το πρώτο βιβλίο της που είχα διαβάσει στην εφηβεία μου, τη 

συγκίνηση που ένιωσα συναντώντας μια αδελφή ψυχή που έφερνε μέσα από τα δάση των σκιών των αρχαίων 

τελετουργικών των Μυστηρίων, σφαίρες Σοφίας της καρδιάς... Σε ευχαριστούμε για την υπέροχη ανάρτηση. 

Συγκινήθηκα, είχα γράψει μάλιστα κασέτες που αφηγούμουν αποσπάσματα από τα γραφόμενα της με 

ουρανοδιαστημικές μουσικές. Σε ευχαριστώ που μου τη θύμισες.  


