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Στην πεζογραφία της Ελένης Λαδιά φαίνεται πως υπάρχει ένας πυρήνας, μία 
στάση σταθερή και από’ κει ξεκινούν πολλές μεταμορφώσεις ώστε να πλάθονται νέοι 
ήρωες ,που όλοι όμως έχουν το ίδιο ορμητήριο. Είναι η ψυχοσύνθεση, οι 
οραματισμοί, οι φιλοσοφικοί στοχασμοί της ίδιας της συγγραφέως. Στο βιβλίο της  Χι 
ο Λεοντόμορφος, ένας νέος με υπαρξιακούς προβληματισμούς ζει με φοβίες, τον 
διακρίνει η μοναχικότητα και η μυστικοπάθεια κι όλα αυτά είναι σαν να τον 
απομονώνουν από τη ζωή. Όμως ζώντας έτσι, δεν πήγε να ασκητέψει αλλά 
παραδέχθηκε πως η πίστη δε μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο, ούτε να του 
αναπαύσει την ψυχή, αλλά μπορεί να τον κάνει να είναι πιο δίκαιος.  

Οι ιδέες της συγγραφέως είναι ιδιαίτερες και πρωτότυπες, αφού δε θεωρεί τον 
εαυτό της “καταραμένο” όπως λέει, επειδή δεν εργάζεται και επειδή δε γέννησε. 
Ξενυχτάει βασανισμένη μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, αυτή που δε χωράει 
πουθενά γιατί το πνεύμα της την απογειώνει. Το δημιουργικό μυαλό της Ελένης 
Λαδιά φαντάζεται ένα νέο που επαναστάτησε γιατί υπέφερε από ευαισθησία και 
εσωψυχικούς προβληματισμούς.  

Ο Χι ο Λεοντόμορφος εγκαταλείπει το σπίτι του και ένας άλλος άντρας που 
ήταν συγγραφέας είναι ο νέος κάτοικος. Αυτός έχοντας ως υλικό τα ευρήματα που 
υπήρχαν εκεί αναλαμβάνει να γράψει τη βιογραφία του Χι του Λεοντόμορφου.  
Η ονομασία Χι χωράει πολλές σκέψεις. Μπορεί να ονομάζεται έτσι γιατί μπορεί να 
αλλάζει, να μεταβάλλεται, να έχει άγνωστα προσωπικά στοιχεία. Ο πρωταγωνιστής 
είναι ένας καθημερινός άνθρωπος που έρπει και υψώνεται, είναι ένας ταλαντούχος 
ζωγράφος που γράφει ημερολόγια, που αφήνει τα έργα του ημιτελή, που νιώθει ενοχή 
για την παιδική του ηλικία. Αυτό είναι κάτι που τονίζει η συγγραφέας σε όλο της το 
έργο. Και ενώ ο Χι ο Λεοντόμορφος ζει μεταξύ του ονείρου και της 
πραγματικότητας, δηλαδή είναι αυτός που δε χωράει πουθενά, στέκεται με 
θρησκευτική ευλάβεια και μας ανασταίνει ταλαίπωρους και κατατρεγμένους που 
ζούσαν και δρούσαν κάποτε σε σπιτάκια φτωχικά σ’ ένα χωματόδρομο που κατέληγε 
σ’ ένα ρέμα. Όλοι αυτοί ήταν δυστυχισμένοι, δεν είχαν τίποτα, ενώ ο Χι καθόταν τα 
βράδια κοντά στη γιαγιά του και άκουγε τα παραμύθια της για τις νεράιδες, τους 
νάνους και τους στοιχειωμένους μύλους και ένιωθε πως οι ανέσεις της δικής του ζωής 
ήταν αμαρτίες και έπρεπε να κάνει μετάνοιες για να τις εξαγοράσει. Αυτές οι ενοχές 
και οι φόβοι που ταλαιπωρούσαν τη ζωή του τον έκαναν να επαναστατήσει και να 
εγκαταλείψει τον οίκο του.  

Από την παιδική του ηλικία ο Χι βασανιζόταν από ενοχές και φόβους. 
Αναζητούσε το Θεό. Ήθελε να του φανερωθεί, να τον δει. Παρακαλούσε γι’ αυτό. 
Όμως καμία απάντηση. Αισθάνθηκε κατάμονος και προδομένος. Συλλογίζεται αίφνης 
“δεν υπάρχει Θεός δε θα ξαναπροσκυνήσω”. Όμως ο Χι δεν αρνείται το Θεό επειδή 
δεν παρουσιάζεται. Από μικρό παιδί πληγώνεται και εναντιώνεται σ’ αυτούς που 
είναι οι κυρίαρχοι του κόσμου. Αυτή η αδικία, το να μη μπορούν όλοι να έχουν 
φαγητό, σπίτι, ασφάλεια, να μη μπορούν να απολαμβάνουν τα αγαθά της παιδείας τον 
βασάνιζε, ενώ κάποιοι τα είχαν όλα. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται ντροπή και πάντα 
ρωτάει το Θεό γι’ αυτήν την αδικία. 

Ο αφηγητής συγγραφέας διανθίζει τα γεγονότα με διάφορες σκηνές από τη 
ζωή της καθημερινότητας. Όμως μέσα από το ημερολόγιό του και το ονειρολόγιό του 
διαφαίνεται η ζωή του όταν είναι ενήλικας.  
Στην ενηλικίωση κυριαρχεί ο έρωτας. Ένας έρωτας σ’ όλες του τις στιγμές. Η ζήλια, 
η αγάπη, η πίστη, οι ιδέες υπάρχουν και βιώνονται από τον ήρωά της, ο οποίος 
αναζητεί συνεχώς την αλήθεια, την ελευθερία, τη μοναδικότητα.  



Η υφάντρα είναι ένα άλλο μυθικό πρόσωπο που συχνά υπάρχει στο έργο της.  
Είναι η δημιουργός, η καλλιτέχνης, αυτή που υφαίνει τα δύσκολα και τα εύκολα και 
που στη δική της ταπισερί απλώνονται τα όνειρα, οι αγωνίες και οι επιθυμίες των 
ανθρώπων. Ο δρόμος της καρδιάς, η ευθεία οδός είναι το θαύμα της ζωής. Όλοι οι 
τίτλοι των ενοτήτων στο βιβλίο όπως “μια παραπομπή στο ταλέντο του Χι του 
Λεοντόμορφου”, “Δύο σημαντικές πνευματικές εμπειρίες”, “η σχέση του Χι του 
Λεοντόμορφου με πρόσωπο που έγινε ιδέα”, “Ερωτογονία”, “ο Βωμός”, “Το 
χάραμα”, “το όρος των Αμώμων”, είναι ορμητήρια μοναδικών σκέψεων και 
στοχασμών μέσα από τα οποία ο αναγνώστης έχει πολλά να μάθει, να σκεφτεί και να 
προβληματιστεί. 
Ο Χι ο Λεοντόμορφος θέλει να πιστέψει και η πίστη είναι ο στόχος της ζωής του Χι. 
Γιατί σύμφωνα με τη συγγραφέα η αξία της πίστης δεν είναι ότι λυτρώνει τον 
άνθρωπο αλλά τον κάνει δικαιότερο.  
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