Αριθμός Είδηζης: 9709307
Αζήλα, Διιάδα 15/03/2011 17:28 (ΑΠΔ-ΜΠΔ)
Το «πολσβιβλίο» ηης Ελένης Γκίκα με ηίηλο «Αιώνια επιζηροθή», ζηις προθήκες
ηων βιβλιοπωλείων
Γελ πξόθεηηαη γηα έλα βηβιίν… αιιά γηα 38 + 1…
Τν «Αηώληα επηζηξνθή» ηεο Διέλεο Γθίθα, πνπ θπθινθόξεζε πξόζθαηα από ηηο εθδόζεηο
Ψπρνγηόο θαη παξνπζηάζηεθε ην Σάββαην, 12 Μαξηίνπ, ζην βηβιηνπσιείν Ιαλόο, είλαη έλα
«πνιπβηβιίν».
Η βηβιηνθξηηηθόο θαη ζπγγξαθέαο, κέζα ζε 448 ζειίδεο, αθεγείηαη κία ηζηνξία κε
δηαθιαδώζεηο ζηνλ Έξσηα, ηελ Τξνκνθξαηία, ηελ Πνιηηηθή, ηε Λνγνηερλία. Σηελ πνξεία ηνπ…
θεληξηθνύ βηβιίνπ θαη κε δεδνκέλν όηη ε βαζηθή εξσίδα ηεο έρεη εθδνηηθό νίθν, παξνπζηάδεη
ηνλ κύζν, ηνπο ήξσεο θαη ηα κελύκαηα 38 ζεκαδηαθώλ γηα ηελ ίδηα (ηελ θεληξηθή εξσίδα θαη
ηελ ζπγγξαθέα) ινγνηερληθώλ δεκηνπξγεκάησλ από ηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν: «Θπζία» ηνπ
Αληξέη Ταξθόζθθη, «Μεζεκβξηλέο ζπλεπξέζεηο» ηεο Δύαο Σηάκνπ, «Τν κπζηηθό ηνπ
ρξπζνρόνπ» ηεο Έιηα Μπαξζειό, «Τζάη ζηε Σαράξα» ηνπ Πνι Μπόνπιο, «Η θπξία Μπνβαξί»
ηνπ Γνπζηάβ Φινκπέξ, «Η πηώζε» ηνπ Αικπέξ Κακύ θιπ, θιπ.
Τα «θιεηδηά» γηα ηελ εηζαγσγή ζην λόεκα ηνπ έξγνπ, απνηεινύλ δύν ηαηλίεο ηνπ
Ταξθόζθθη: Σηάιεξ θαη Θπζία. Τν θπξίσο έξγν: Σηε ζύγρξνλε Αζήλα ηνπ Γηαδηθηύνπ ε Όιγα,
κία θνβηζκέλε γπλαίθα, πνπ δελ γλσξίδεη όηη ν ρακέλνο παηέξαο ηεο ήηαλ αξρεγόο κίαο
παξαδνζηαθήο επαλαζηαηηθήο νξγάλσζεο, κεγαισκέλε κέζα ζηα βηβιία ηνπ νηθνγελεηαθνύ
ηνπο εθδνηηθνύ νίθνπ, πξνζιακβάλεη, σο γξαθίζηξηα, ηε Μαξηιή, ε νπνία ηεο κνηάδεη. Δίλαη
ε… ζσζίαο ηεο. Τεο κνηάδεη όρη κόλνλ εμσηεξηθά, κα θαη -όπσο πξνθύπηεη από ηε ζπλεξγαζία
ηνπο- ζηηο αληηιήςεηο. Η Όιγα, μεραζκέλε από ηνλ εξαζηή ηεο, πνπ είλαη εμαθαληζκέλνο
θάπνπ ζηελ Αθξηθή, γλσξίδεη κέζα από email θαη SMS ηνλ αηληγκαηηθό Οξέζηε, κε ηνλ νπνίν
ζπδεί. Μέζα από ζπλαξπαζηηθέο ζπγθξνύζεηο, δηαιόγνπο, πξόζσπα, ζθέςεηο, επηγξάκκαηα,
εηθόλεο, αλαγσγέο, δηαινγηζκνύο, σκόηεηεο, ξνκαληηζκνύο θαη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο, ε Διέλε
Γθίθα κηιάεη γηα ην νιέζξην πξόζσπν ηεο Τξνκνθξαηίαο θαη γηα ην θαηαζηξνθηθό ζηνλ Έξσηα,
ηε Λνγνηερλία θαη ηελ Πνιηηηθή.
Με ζειθηηθή γξαθή, πξνζθέξεη ζην ηέινο ηα ζηνηρεία έθπιεμεο. Φαλεξώλεη όηη ν Οξέζηεο
ήηαλ δηάδνρνο ηνπ παηέξα ηεο ζηελ αξρεγία ηεο επαλαζηαηηθήο - ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο
θαη ηνλ νδεγεί λα αλαηηλαρζεί γηα ηελ Δπαλάζηαζε. Απνθαιύπηεη όηη ε Μαξίιε είλαη αδειθή
ηεο Όιγαο. Βάδεη ηε κεηέξα ηεο Μαξίιεο λα είλαη ζηελ ίδηα νξγάλσζε κε ηνλ θαζεγεηή
παηέξα ηεο Όιγαο. Δλώ ζε όιε ηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο ε ζπγγξαθέαο αθήλεη ηνλ παηέξα
«ακίιεην». Μπζηεξηώδε. Η ιύηξσζε γηα ηελ θεληξηθή εξσίδα έξρεηαη κε ηε θπγή ηεο.
Φεύγεη, εγθαηαιείπνληαο ηα πάληα. Δπηζηξέθνληαο ζε έλα όξακα.
Πξόθεηηαη γηα έλα πνιπεπίπεδν έξγν κε αζηπλνκηθή πινθή, θηινζνθηθό ζηνραζκό, καγηθή
γιώζζα θαη δνθηκηαθή δύλακε, πνπ μεθηλάεη από ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο γηα λα θζάζεη ζηελ
αξρή. Αξρίδεη κε απνζπάζκαηα ηνπ Νηνζηνγηέθζθη γηα λα θαηαιήμεη κε Παηεξηθά θείκελα. Καη
βέβαηα, είλαη ηέηνην ην πνηεηηθό ύθνο θαη ηα παξέλζεηα, πνπ ζε θάλεη λα «ράλεηο» θακηά
θνξά, ηνπο ήξσεο.
Η ζπγγξαθέαο, ύζηεξα από κία πεξηδηάβαζε ζε γλώζεηο, εκπεηξίεο θαη έλζηηθηα, απηό πνπ
δίλεη σο ηειηθό ζπκπέξαζκα εκπεξηέρεηαη ζηηο ηειεπηαίεο γξακκέο ηνπ ππέξ-βηβιίνπ ηεο: Οη
πεξηζζόηεξνη από εκάο δνύκε ηε δσή ελόο άιινπ. Γη απηό θαη καο ηξνκάδεη ην ηέξκα,
επηζηξέθνληαο ζην ίδην αίληγκα. «Η δσή καο είλαη έλα όλεηξν κέζα ζην όλεηξν».
Η Διέλε Γθίθα γελλήζεθε ην 1959 ζην Κνξσπί. Δίλαη δεκνζηνγξάθνο θαη βηβιηνθξηηηθόο ζην
Έζλνο ηεο Κπξηαθήο θαη ζηηο Δηθόλεο. Έρεη γξάςεη κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, πνηήκαηα,
παξακύζηα θαη έρεη επηκειεζεί πάκπνιιεο εθδόζεηο. Τν «Αηώληα επηζηξνθή» είλαη ην 26ν

βηβιίν ηεο.
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