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…Εμείς δεν πυρπολήσαμε τα κτίρια της Ασφάλειας ούτε ρίξαμε απ’ τα βάθρα τα αγάλματα του 

δικτάτορα ούτε πέσαμε σε παραλήρημα χαράς τσαλαβουτώντας στα συντριβάνια. Εμάς όλα αυτά 

μας έφταναν με πιο αργό ρυθμό, τα γνωρίσαμε πιο ψηλαφητά, στάλα στάλα, με δισταγμούς και 

υπαναχωρήσεις, με την ίδια βραδύτητα προϊστορικής χελώνας με την οποία πέθανε επιτέλους ο 

στρατηγός Φράνκο, με τρομοκρατίες και διώξεις και εγκλήματα που δεν έπαψαν ποτέ, χωρίς σχεδόν 

να αλλάξουν ούτε τα πρόσωπα ούτε οι φωνές αυτών που κυβερνούσαν, χωρίς να έχουμε ποτέ τη 

χαρά να ξεκινήσουμε απ’ την αρχή, να τα διαγράψουμε όλα και να ζήσουμε μια νέα εποχή: τη χαρά ή 

την πλάνη, το ίδιο είναι… 

 …Μία και μοναδική φορά στη ζωή μου κατείχα ένα μυστικό που ήταν στ’ αλήθεια πολύτιμο, 

που μπορούσε, όπως λένε, ν’ αλλάξει τον ρουν της ιστορίας της Ισπανίας, πράγμα που ήταν εν γνώσει 

μου, και ορκίστηκα ότι θα το κρατούσα και με έκαιγε σαν πυρωμένο σίδερο και δεν με άφηνε να 

κοιμηθώ… Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος μου στη συνωμοσία ήταν μηδαμινός και ότι δεν έφτασα στο 

σημείο να έρθω σε επαφή με κανέναν σχεδόν από τους συνωμότες, όπως επίσης είναι προφανές ότι 

η απόπειρα απέτυχε, τίποτε όμως απ’ όλα αυτά δεν απαλείφει το γεγονός ότι έτρεχα πάνω-κάτω 

στη Μαδρίτη για να μεταφέρω μηνύματα, ούτε ότι διέτρεξα κάποια στιγμή τον κίνδυνο να με 

πιάσουν. Ούτε βέβαια οι αμφιβολίες που κι ο ίδιος τρέφω στη διάρκεια των τελευταίων δεκαεννέα 

χρόνων σχετικά μ’ εκείνη την περιπέτεια δεν κατορθώνουν να απαλύνουν την ανάμνηση του τρόμου 

που πέρασα τότε, και δεν σβήνουν την έξαψή μου ούτε τον ενθουσιασμό μου και το θαυμασμό που 



 

ένιωθα για τον άνθρωπο που μου είχε κάνει την τιμή να με συμπεριλάβει στους συνωμότες –εμένα, 

έναν πεινασμένο έφηβο, μοναχικό και κάπως μονομανή– και ο οποίος όχι μόνον με μύησε στα 

μυστήρια της παρανομίας αλλά και στις πολυτελείς απολαύσεις του ουίσκι, του αστακού και των 

νυχτερινών ταξί… 

 

Ανάμεσα στην ιλαροτραγωδία και το πολιτικό θρίλερ, ο συγγραφέας αποδίδει ανάλαφρα το 

τέλος μιας εποχής που σφράγισε μια ολόκληρη γενιά. Ανήμποροι και μοιραίοι, οι πρωταγωνιστές 

μπλέκονται σε μια χίμαιρα που τελειώνει όπως τα όνειρα: με το ξύπνημα στη μέση μιας 

δραματικής όσο και αστείας περιπέτειας που θα μπορούσε να είχε αλλάξει τον κόσμο. 

 Ζωηρή αναπόληση του τέλους μιας εποχής, που αγγίζει τα όρια του πολιτικού θρίλερ, 

αναδρομή στα φοιτητικά χρόνια και στη φάση της μετάβασης στην ενήλικη ζωή, Ο φύλακας του 

μυστικού διαβάζεται με χαμόγελο, καθώς μας μιλάει στα σοβαρά για την κωμικοτραγική πλευρά 

του ανθρώπινου πεπρωμένου. 

 

*** 

 

«Είναι πια γνωστός και στην Ελλάδα ο Antonio Muñoz Molina –κυρίαρχη φυσιογνωμία των 

τελευταίων ετών στον πεζογραφικό χώρο της Ισπανίας και ήδη ακαδημαϊκός σε νεότατη (για 

τον συγκεκριμένο θεσμό παγκοσμίως) ηλικία. Στο σύντομο αυτό μυθιστόρημά του ο 

συγγραφέας θίγει με διάθεση ξέγνοιαστου παρατηρητή το ζήτημα του “δακρυόεν γελάν”, 

καθώς επιλέγει να συνταιριάσει μέσα στο πλαίσιο του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος τα 

πιο αταίριαστα κοινωνικά στοιχεία και τα απεικάσματά τους στο χώρο της πολιτικής. Η ζωή είναι 

πιο σκληρή και πρωτότυπη από τη φαντασία και του πιο δεινού συγγραφέα, γι’ αυτό και ο Molina 

την αφήνει να σκηνοθετήσει αυτή το θρίλερ που βιώνουν οι ήρωές του.» 

Γιώργος Κεντρωτής 

 

 

O Antonio Muñoz Molina γεννήθηκε το 1956 στην Ουμπέδα της ισπανικής επαρχίας Χαέν. Ο 
Μολίνα θεωρείται ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της νέας γενιάς Ισπανών συγγραφέων και 
έχει λάβει τις ανώτερες τιμητικές διακρίσεις στο χώρο της ισπανικής λογοτεχνίας. Aπό το 1995 
είναι το νεότερο μέλος της ισπανικής ακαδημίας. Έργα του είναι: El Robinson urbano (1984), 
Beatus Ille (1986), Diario del Nautilus (1986), El invierno en Lisboa (1987), Las otras vidas (1988), 
Beltenebros(1989), El jinete polaco (1991), Córdoba de los Omeyas (1991), Los misterios de Madrid 
(1992), La verdad de la ficción (1992),Nada del otro mundo (1993), ¿Por qué no es útil la literatura? 
(1993), El dueño del secreto (1994), Ardor guerrero (1995), Las apariencias (1995), La huerta del 
Edén. Escritos y diatribas sobre Andalucía (1996), Escrito en un instante (1996), Plenilunio(1997), 
Carlota Fainberg (1999), La huella de unas palabras (1999), Unas gafas de Pla (2000), En ausencia de 
Blanca (2001),Sefarad (2001), José Guerrero. El artista que vuelve (2001), La vida por delante (2002), 
Ventanas de Manhattan (2004), El viento de la Luna (2006), Días de diario (2007), La noche de los 
tiempos (2009), El atrevimiento de mirar (2012), Todo lo que era sólido (2013), Como la sombra que 
se va (2014). 


