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Η Eudora Welty, μία από τις μεγαλύτερες Αμερικανίδες συγγραφείς, είναι γνωστή για τις 

συλλογές διηγημάτων της και τα μυθιστορήματά της. Το βραβευμένο αυτοβιογραφικό 

μυθιστόρημα (μαζί με τις φωτογραφίες που το συνοδεύουν) Η κόρη του αισιόδοξου δικαστή Μακ 

Κέλβα εκδόθηκε το 1978 και τιμήθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ. 

 

Η Λώρελ Χαντ αφήνει τη δραστήρια επαγγελματική της ζωή στο Σικάγο και επιστρέφει στο 

πατρικό της σπίτι, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη του Μισισιπή, για να παρευρεθεί στις τελευταίες 

μέρες και στο θάνατο του πατέρα της, του αξιοσέβαστου κι αγαπητού δικαστή Μακ Κέλβα. 

Βρίσκεται έτσι μόνη με τον πόνο και τις αναμνήσεις της, μέσα σε μια κοινότητα ανθρώπων που 

ενδιαφέρονται κυρίως για τελετουργικά σχήματα και παραδόσεις ή προσχωρούν στο ρεύμα του 

«καιρού» που σαρώνει τον Παλαιό Νότο. Έχοντας απομείνει το μόνο ζωντανό μέλος της 

οικογένειάς της, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την ίδια της την επιβίωση: θέτει ολόκληρο το 

παρελθόν σε αμφισβήτηση και επανεξετάζει τη ζωή, τους χαρακτήρες και τη σχέση του πατέρα 

και της μητέρας της, μέχρις ότου κατανοήσει τις αναμνήσεις της και, εν τέλει, ερμηνεύσει το 

παρελθόν των γονέων της και το δικό της. Κάτω από τη συμβατική επιφάνεια των πραγμάτων, 

η αληθινή εσωτερική δράση του έργου προκύπτει από τις αντικρουόμενες κινήσεις της μνήμης 



 

και από τα ερωτηματικά που θέτει ο αμείλικτος χρόνος όχι τόσο για τους νεκρούς όσο για τους 

μοναχικούς και αβέβαιους ζωντανούς. 

 

*** 

 

«Η μνήμη είναι ο υπνοβάτης. Επιστρέφει στις πληγές της, από την άκρη του κόσμου… 
πληγώνεται ξανά και ξανά – αλλά ίσως εκεί έγκειται η τελική ευσπλαχνία της. Όσο είναι 
ευάλωτη, στην τρέχουσα στιγμή, είναι ζωντανή για μας, και όσο αυτή ζει, και εμείς είμαστε σε 
θέση, ίσως της ξεπληρώσουμε τα οφειλόμενα.» 

Eudora Welty 

 

 

 

Η Eudora Welty γεννήθηκε το 1909 στο Tζάκσον του Μισισίπι. Σπούδασε διαφήμιση και στην 
επαγγελματική της ζωή διέτρεξε τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, την ατμόσφαιρα και τα τοπία 
των οποίων κατέγραψε με το φωτογραφικό της φακό. Το λογοτεχνικό της έργο, πέντε 
μυθιστορήματα και επτά συλλογές διηγημάτων, αποδίδει κι αυτό την ιδιαιτερότητα των 
νότιων περιοχών, καταχωρώντας την έτσι στη σειρά των μεγάλων συγγραφέων του 
αμερικάνικου νότου και στους πιο άξιος επιγόνους του Φώκνερ. Έχει τιμηθεί με πλήθος 
βραβείων και διακρίσεων. Πέθανε το 2001. Έργα της είναι: A Worn Path(1941), A Curtain of Green 
(1941), Petrified Man (1941), The Robber Bridegroom (1942), The Wide Net and Other Stories 
(1943),Delta Wedding (1946), Music from Spain (1948), The Golden Apples (1949), Selected Stories 
(1954), The Ponder Heart (1954),The Bride of the Innisfallen and Other Stories (1955), The Shoe Bird 
(1964), Thirteen Stories (1965), Losing Battles (1970), The Optimist’s Daughter (1972), The Collected 
Stories of Eudora Welty (1980), Moon Lake and Other Stories (1980), One Writer’s Beginnings (1984), 
Morgana. Two Stories from The Golden Apples (1988). 

 


