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Από την Τρίπολη στη Δράμα, κι από τη Λάρισα στη Ρόδο, το επικό 

οδοιπορικό του Θάνου Αλεξανδρή ζωντανεύει τη νύχτα –μιας άλλης εποχής, 

που έχει πλέον παρέλθει– και τους πρωταγωνιστές της, την καψούρα και τις 

υπερβολές της, τις ιεροτελεστίες και τους κινδύνους της... «Αυτή η νύχτα 

μένει…» Αυτή που σε κρατάει ώς τα χαράματα, σε αφήνει ταπί, σε δοκιμάζει 

με κάθε είδους πειρασμό κι αντιπερισπασμό. Είναι η νύχτα που στενάζει, 

ονειρεύεται, φαλτσάρει, πλακώνεται, ξοδεύεται στα «μαγαζιά» κάθε επαρχιακής 

πόλης... 

 

 

«Το οδοιπορικό στα νυχτερινά μαγαζιά της επαρχίας είναι το ωραιότερο κομμάτι της 
ζωής μου και είναι αυτό που με βοήθησε να ξεφύγω από τη συμβατική ζωή του θεάτρου 
και να ανακαλύψω το όνειρο. Συνευρέθηκα με ιέρειες της πίστας, της νύχτας, του έρωτα 
και του πάθους και αφέθηκα να με παρασύρει η γοητεία ενός κόσμου που ξεπηδούσε 
από σελίδες λογοτεχνίας. Είδα τόσο πάθος στη νύχτα, που νιώθω ευτυχής, γιατί ήμουνα 
εκεί να το νιώσω και να σας το περιγράψω. 
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Οι ηρωίδες του βιβλίου μου είναι γυναίκες που φωτίστηκαν απρόσμενα στο προσκήνιο 
και –ω του θαύματος!– ξαφνικά έγιναν αλήθειες όσα ονειρεύτηκαν τόσα χρόνια στα 
εκτός σχεδίου φτωχικά τους… Πού να φανταζόταν η δυστυχής στο εργοστάσιο που 
βολόδερνε νυχθημερόν πως θα γινόταν αντικείμενο του πόθου στον μισό πληθυσμό της 
επαρχιακής πόλης; Πού να ’ξερε πως θα ’φτανε η ώρα που, αντί να περιμένει στην ουρά 
για το επίδομα ανεργίας, ακριβά οχήματα θα πάρκαραν έξω απ’ το ξενοδοχείο και κάθε 
επιθυμία της θα γινόταν διαταγή; 
 
Πολλοί φίλοι διερωτώνται πόσο μαγικές μπορεί να είναι αυτές οι νύχτες, όπως λέω στο 
βιβλίο μου, αφού τσακίζουν ανθρώπους, με εξαίρεση λίγους που επιβιώνουν. Τη νύχτα ή 
ζεις ή πεθαίνεις… όμως στα σίγουρα δεν φυτοζωείς. Στη νύχτα νιώθαμε θιασώτες μιας 
παράστασης φαντασμαγορικής, μ’ έναν αόρατο σκηνοθέτη να δίνει το πρόσταγμα, και 
οι θαμώνες, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, να μεταμφιέζονται σε άρχοντες κόντρα στη 
χωματερή της άχαρης ζωής τους…» 
 
Θάνος Αλεξανδρής, Ιούνιος 2022 
 

 
 


