Τρυφερός θάνατος, µυθιστόρηµα. Αθήνα, Εστία, 1993. Σελ. 256 ISBN: 960-05-0273-0
…Πολλά τα ευρήµατα στην αφήγηση: οι δύο θάνατοι (γιατί συµβαίνει και άλλος στο τέλος της
ιστορίας…) που αποδείχνονται µυστηριώδεις. ο χαρακτήρας της γυναίκας, που θεωρεί
επιβεβληµένη την εκδίκηση (µια µορφή απελπισµένης µικρότητας). οι µικρές εξοµολογήσεις,
ακόµα και του συγγραφέα, που αγωνιά και αµφιβάλλει για την εξέλιξη της ιστορίας του,
βασανιζόµενος συνεχώς ανάµεσα στη φαντασία και στη ζωή. το απροσδόκητο τέλος του
µυθιστορήµατος.
Αλλά, πάνω απ' όλα είναι ο στοχασµός και η ποίηση, διάχυτα στοιχεία στο βιβλίο, έτσι που η
ροή του λόγου γίνεται µε ρυθµό, και δύο - τρία επεισόδια είναι σαν ωδές στις αγωνίες και στις
προθέσεις του αδύναµου πλάσµατος που είναι ο κατακτητής άνθρωπος.
Είναι άριστο δείγµα σύγχρονης γραφής το βιβλίο αυτό της Νένης Ευθυµιάδη, µε κύριο
προτέρηµα τον σεβασµό του αναγνώστη, που του προσφέρει ευκαιρίες στοχασµού µέσω µιας
"αστυνοµικής" δράσης, µε ενόχους που αυτοκατηγορούνται και θύµατα που προµαντεύουν το
θάνατό τους…
∆ηµήτρης Τσαούσης
Κριτικός λογοτεχνίας
Εφηµ. ΕΘΝΟΣ, 30-1-91
…Στον "Τρυφερό θάνατο", ωστόσο, πιστεύω ότι η Ευθυµιάδη όχι µόνο δηµιουργεί το στέρεο
εκείνο υπόβαθρο πάνω στο οποίο κινεί τους ήρωές της µε επιδεξιότητα ενός µαριονετίστα,
αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσει έναν διττής φύσης στοχασµό που κινείται τόσο στο επίπεδο της
αφηγούµενης ιστορίας, όσο και στο επίπεδο αυτής τούτης της αφηγηµατικής πράξης. Με αυτό
τον τρόπο, εντάσσει το έργο της στα πλαίσια του ευρύτερου προβληµατισµού του σύγχρονου
ευρωπαϊκού µυθιστορήµατος και αναδεικνύεται σε έναν από τους κυριώτερους εκπροσώπους
του στην ελληνική λογοτεχνία. Ο "Τρυφερός θάνατος" αποτελεί ένα έργο πολυσήµαντο,
πολύµορφο και πολυεπίπεδο…
∆ηµήτρης Τσατσούλης
Συγγραφέας, Θεατρολόγος
Περιοδικό ΑΛΕΒΕΒΑΝ, 10/1992

ΝΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η
Βιογραφικό σηµείωµα
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1946. Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το
1970 έγινε δικηγόρος Αθηνών.
Από το 1973 ασχολήθηκε συστηµατικά µε την πεζογραφία και µέχρι τώρα έχει εκδώσει εννέα
µυθιστορήµατα. Συµµετείχε και σε πολλές εκδόσεις οµαδικού χαρακτήρα, µε µικρότερης
έκτασης πεζογραφήµατα.
Πληθώρα διηγηµάτων, δοκιµίων και άρθρων της δηµοσιεύονται συνεχώς στον ηµερήσιο τύπο
και σε λογοτεχνικά περιοδικά. Κάποιες φορές ασχολήθηκε και µε κριτικές παρουσιάσεις
ελλήνων ή ξένων συγγραφέων. Έχει µεταφράσει δοκίµια από τα γαλλικά, τα γερµανικά και
αγγλικά, όπως και ποίηση του αµερικανού William Meredith (Βραβείο Πούλιτζερ 1988).
Από το 1992 είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης,
συνυπεύθυνη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων γύρω από τη λογοτεχνία, τη θεωρία, τη
σύγχρονη προβληµατική ή εκπρόσωπός της σε διεθνή συνέδρια κοινωνικοπολιτικού
χαρακτήρα.
Μερικά από τα έργα της έγιναν αντικείµενα µελετών σε πανεπιστήµια, συνέδρια ή θεωρητικά
βιβλία. Προσφάτως, µυθιστόρηµά της κυκλοφόρησε στην Ιταλία.
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