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Γηαβάδεη αθαηάπαπζηα, ζρεδόλ όπσο 

αλαπλέεη. Γξάθεη κε πάζνο, μνξθίδνληαο ηε κνλαμηά ηεο, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη. Ο 

ιόγνο γηα ηελ Ελένη Γκίκα, ηελ θαηαμησκέλε ζην ρώξν ηνπ βηβιίνπ ζπγγξαθέα θαη θξηηηθό 

ηεο ινγνηερλίαο. ηε ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρώξεζε, ε Διέλε Γθίθα απνθαιύπηεη ηελ 

ηδηαίηεξε ζρέζε ηεο κε ηε ζπγγξαθή, θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο ελόο 

ζπγγξαθέα, ηα νπνία αλαγλσξίδεη σο ζεηηθά. Αλαθέξεηαη ζηε ζύγρξνλε λενειιεληθή 

ινγνηερλία, ζην κέιινλ ηεο ςεθηαθήο αλάγλσζεο, ελώ γηα ην ηέινο, ε ζπγγξαθέαο 

πξνηείλεη βηβιία πνπ άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο ζηελ πξνζσπηθή ινγνηερληθή ηεο ππόζηαζε. 

 

- Πνηνο άλζξσπνο ή πνην γεγνλόο ζάο έδσζε ην έλαπζκα λα αζρνιεζείηε ελεξγά κε 

ην ρώξν ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο; 

 

H... κνλαμηά κνπ σο παηδί (κνλαρνπαίδη θαη εππαζέο γαξ), νη γνλείο κνπ νη νπνίνη ήηαλ όιν 

κε έλα βηβιίν ζην ρέξη, νη ηζηνξίεο πνπ κε θπλεγνύζαλ θαη νη ράξηηλνη ήξσεο ηνπο νπνίνπο 

εμ αξρήο ιάηξεςα. Σαπηίζηεθα, πόλεζα, έθιαςα, γέιαζα, έκαζα λα δσ πηα καδί ηνπο. 

Όζν γηα ην... επαγγεικαηηθό ηνπ ζέκαηνο, ηη λα πσ, ππήξμα από ηνπο ηπρεξνύο λα γίλεη 

δνπιεηά κνπ ην πάζνο κνπ! Θα πιήξσλα γηα ό,ηη θάλσ! Καη είκαη επηπρήο. Μόλν λα γξάθσ 

θαη λα δηαβάδσ ζέιεζα ζ' απηή ηε δσή. Μνπ αξθεί. Με θάλεη λα αηζζάλνκαη επινγεκέλε, 

επηπρηζκέλε. 

 

- Τν λέν βηβιίν ζαο κε ηίηιν «Αηώληα επηζηξνθή» πξόθεηηαη λα θπθινθνξήζεη 

ζύληνκα από ηηο εθδόζεηο Ψπρνγηόο. Μηιήζηε καο γηα ην πώο γελλήζεθε ε ηδέα θαη 
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πώο απηή ελ ζπλερεία κεηεμειίρζεθε ζε κπζηζηόξεκα.  

 

Μηα λύρηα δηαβάδνληαο ην ζελάξην ηεο “Θπζίαο” ηνπ Σαξθόθζθη θη ελώ έγξαθα ήδε άιιν! 

Καξθώζεθε μαθληθά ζην κπαιό κνπ σο εκκνλή απηό κε ηελ ληηζεηθή “αηώληα επηζηξνθή” 

θαη άξρηζα ρσξίο λα ην ζέισ, ζαλ ππλνβάηεο λα αθνινπζώ κηα άθξσο εξσηηθή θαη πνιηηηθή 

ηζηνξία. Πνπ πεξηείρε ηαπηόρξνλα θαη όια κνπ ηα ππαξμηαθά. Γπν γπλαίθεο ζηα ίδηα ρλάξηα, 

δπν άληξεο ζηα βήκαηα ηνπ πεξακαηάξε ηάιθεξ θαη κηα ηαηλία ηνπ Σαξθόθζθη λα απνηειεί 

ην θιεηδί. Όζν θξαηνύζε απηή ε ηζηνξία κε έθαλε ηόζν κα ηόζν... επηπρηζκέλε λα ην πσ; 

Βπζηζκέλε ζε έλαλ θόζκν πνπ εκπεξηείρα θαη αγλννύζα. Η “αηώληα επηζηξνθή” ππήξμε 

κεγάιε έθπιεμε θαη σο ζύιιεςε θαη σο ζεκαηνγξαθία αιιά θαη σο έθδνζε ζηελ ηειηθή. 

Μεγάιε επινγία ν Θάλνο ν Ψπρνγηόο ζηε δσή κνπ. Ο νπνίνο κνπ έπεζε θαη 

νπξαλνθαηέβαηνο! Κπξηνιεθηηθά! Καη πάληνηε ζα ην ιέσ. 

 

- Είζηε ζπγγξαθέαο, θξηηηθόο ινγνηερλίαο, ελώ έρεηε δηαηειέζεη ππεύζπλε έθδνζεο 

ζε κεγάινπο εθδνηηθνύο νίθνπο. Πώο θαηαθέξλεηε αιήζεηα λα ζπλδπάδεηε όιεο ηηο 

παξαπάλσ ηδηόηεηεο; 

 

Όια απηά ελ ηέιεη είλαη ην... εμήο έλα: δηαβάδσ. Με πάζνο, κε απόιαπζε, κε... 

ςπραλαγθαζκό πνιιέο θνξέο (αλ δελ ηειεηώζσ ην βηβιίν δελ θνηκάκαη) θαη γηα ηνπο ίδηνπο 

ιόγνπο γξάθσ θηόιαο! Από πεξηέξγεηα γηα ηελ ηζηνξία πνπ κνπ απνθαιύπηεηαη ζηγά ζηγά 

καγηθά θαη κπζηεξησδώο ζηα ζσζηθά κνπ, ζην θεθάιη κνπ ή θάπνπ ζην ζύκπαλ! 

 

- Πόζν απζηεξόο κπνξεί λα είλαη έλαο θξηηηθόο ινγνηερλίαο – ζπγγξαθέαο έλαληη 

ηνπ ινγνηερληθνύ ηνπ έξγνπ;  

 

Α, έρεη καύξα κεζάλπρηα, Δηξήλε κνπ, ζε δηαβεβαηώ! Δλώ αηζζάλνκαη λα είκαη ζην θεθάιη 

ηνπ θαζελόο όηαλ δηαβάδσ βηβιία, όζνλ αθνξά ηα δηθά κνπ είλαη ζαλ μέλα! Άιια, δελ 

αληέρσ νύηε πνπ λα ηα δσ! Κάπνηα άιια κε μαθληάδνπλ, ππάξρνπλ ηζηνξίεο πνπ 

αλαθαιύπησ κε ηνλ θαηξό, κεγαιώλνπλ θη αιιάδνπλ καδί κε κέλα. 

 

- Πνηα είλαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο ελόο ζπγγξαθέα, ηα νπνία 

αμηνινγείηε ζεηηθά, σο θξηηηθόο;  

 

Αηκόζθαηξα (πνιύ ζεκαληηθό, άλεπ αηκόζθαηξαο...), ζπγγξαθηθό απνηύπσκα (πείηε ην 

ηδηαίηεξν ηξόπν γξαθήο; ζηπι;), ηόικε (όζνλ αθνξά ηε γξαθή γηαηί ζηε δσή ζπλήζσο είλαη 

δεηινί νη ζπγγξαθείο), βαξηά ζθηά (λα θιέγνληαη γηα θείλν πνπ θάλνπλ, λα ζέινπλ λα ηα 

πνπλ νπσζδήπνηε γηαηί δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ αιιηώο), θαη θπζηθά ζπγθξόηεζε θαη... 

θνππί! Θέιεη δνπιεηά όιν απηό αιιά αλ είλαη γηα ζέλα αλάζα, δσή, όια είλαη αιιηώο θαη ην 

αληηιακβάλνληαη νη πάληεο. Καη σο αλαγλώζηξηα ηα ίδηα ζα έιεγα. Ννκίδσ ηελ έρσ 

δηαηεξήζεη ηελ αζσόηεηα θαη ηελ δίςα ηνπ αλαγλώζηε εηδ' άιισο ζα ήκνπλ δπζηπρήο! 

 

- Πηζηεύεηε όηη ε ζύγρξνλε λενειιεληθή ινγνηερλία έρεη απνθξπζηαιιώζεη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ή ζεσξείηε όηη αθόκε ηα αλαδεηεί; 

 

Έρσ ηελ εληύπσζε όηη ζηελ επνρή καο- παξά ηελ θξίζε, ζηε ινγνηερλία επηπρώο 

ιεηηνπξγεί αληηζηξόθσο αλάινγα- έρεη αξρίζεη λα ηα βξίζθεη ζηγά – ζηγά. Γελ είκαη απ' 

απηνύο πνπ γθξηληάδνπλ, έρνπκε αξθεηνύο ζπγγξαθείο θαη γξάθνπλ θαιά! Όζν γηα ηα 



ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζε κηα κπεξδεκέλε επνρή, θαζξέθηεο είλαη, δελ γίλεηαη παξά θαη 

ε ινγνηερλία λα είλαη κπεξδεκέλε. Αιιά ηελ πνίεζε ηελ έρνπκε ζηηο θιέβεο καο, ζην DNA 

καο σο ιαόο. 

 

- Γίλεηαη ζπρλά ιόγνο γηα βηβιία – “best-seller”, γεγνλόο πνπ επεξεάδεη ηελ 

αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνύ. Σύκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε, 

όζα βηβιία ραξαθηεξίδνληαη εππώιεηα είλαη ηαπηνρξόλσο θαη πνηνηηθά; 

 

Πξώηα- πξώηα ζα πξέπεη λα πνύκε όηη έλα βηβιίν πνπ αξέζεη, ζίγνπξα θάηη ζα έρεη, θάηη 

εθθξάδεη, ηα κπεζη - ζέιιεξ δελ είλαη ηπραία. Αλεμαξηήησο αλ εκείο ζπκθσλνύκε ή όρη. 

Δίλαη θαη αλαιόγσο ηνπ πξνζσπηθνύ γνύζηνπ ηνπ θαζελόο. Σώξα, αλ θνηηάμεηε ηα εππώιεηα 

ζα βξείηε θαη Μπόξρεο (λαη, ππήξμε θάπνηα επνρή) θαη Έθν θαη Ρνζ θαη Γηόθν Ογθάνπα θαη 

Μνπξαθάκη αιιά θαη έιιελεο ζπγγξαθείο πνπ καο βάδνπλ δύζθνια, πώο ην εμεγείηε απηό; 

ην θηλάιε ν θαζέλαο δηαβάδεη κε ό,ηη έρεη, ό,ηη είλαη, απηό πνπ ηνπ κνηάδεη θαη ηνπ ηαηξηάδεη! 

Γηαηί όρη; 

 

- Ο ρώξνο ησλ εθδόζεσλ δηέξρεηαη ζηηο κέξεο καο θξίζε. Οινέλα θαη ιηγόηεξα 

βηβιία εθδίδνληαη εηεζίσο, ελώ νη πξσηνεκθαληδόκελνη ζπγγξαθείο είλαη πιένλ 

ειάρηζηνη. Πώο αληηθξίδεηε ην παξόλ θαη ην κέιινλ ησλ εθδόζεσλ ζηελ Ειιάδα; 

 

Πάληα ε όπνηαο κνξθήο θξίζε σθεινύζε ηελ ινγνηερλία. Κάπνηε νη εθδόηεο εμέδηδαλ βηβιία 

ζρεδόλ ζηα ηπθιά. Δ, αο πξνζέμνπκε πεξηζζόηεξν όινη! Γελ ζπκθσλώ όηη δελ βγαίλνπλε 

λένη ζπγγξαθείο, ίζα – ίζα θαη βγαίλνπλ θαη αληηκεησπίδνληαη πνιύ πην επλνηθά απ' ό,ηη έλαο 

ήδε δνθηκαζκέλνο. Απιώο ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα θαη επηκνλή. Να κε κπνξεί λα θάλεηο 

αιιηώο παξά λα γξάθεηο, ζε εθδίδνπλ δελ ζε εθδίδνπλ! Θα εθδνζείο θάπνηα ζηηγκή, ό,ηη 

αμίδεη έξρεηαη ε ώξα πνπ ηνλ βξίζθεη ηνλ δξόκν. Δίκαη αηζηόδνμε όζνλ αθνξά ην βηβιίν! Όζν 

απαηζηόδνμε είκαη γηα ηελ νηθνλνκία, ηόζν αηζηνδνμώ γηα ην κέιινλ ηεο ινγνηερλίαο θαη γηα 

ηελ Σέρλε. Αιιηώο δελ αληέρεηαη εηνύηε ε δσή! 

 

- Πνιινί θάλνπλ ιόγν γηα ηα ςεθηαθά βηβιία, ζεσξώληαο όηη απνηεινύλ ην κέιινλ 

ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο. Πνηα είλαη ε πξνζσπηθή ζαο εθηίκεζε έλαληη κηαο 

ηέηνηαο πξαγκαηηθόηεηαο; 

 

Καζόινπ δελ κε ηξνκάδεη! Αληηζέησο κε θάλεη πεξίεξγε θαη επηπρή! Οη ηζηνξίεο πάληα ζα 

ππάξρνπλ όπσο θαη νη αθεγεηέο, ηώξα ην κέζνλ ε αο αιιάδεη! Πάληνηε ζα ππάξρνπλ θαη νη 

θεηηρηζηέο ηνπ ραξηηνύ, ην βηβιίν σο καγηθό αληηθείκελν αθ' εαπηνύ ηνπ θάηη κνπ ιέεη όηη 

παξάιιεια κε ηελ ςεθηαθή κνξθή, ζαλ αηζζεηηθή, ηέρλε, ζα είλαη όιν θαη πην θαιό, πην 

ζειθηηθό. Αιιά θαη ηα e-books πνπ επηηξέπνπλ εηδηθά ζηνπο λεαξνύο αλαγλώζηεο θαη 

δηάδξαζε θαη ζπκκεηνρή, λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα κνπ θαη κέλα καγεύνπλ! Όια γηα ην θαιό 

ηεο ινγνηερλίαο είλαη, ην κέζνλ επηθνηλσλίαο αιιάδεη. Αιιά ηίπνηα δελ αθπξώλεη απηό πνπ 

ππάξρεη, έρεη κεγάιε δύλακε θαη ε ινγνηερλία θαη ην ραξηί! 

 

- Πνηα πέληε βηβιία ζεσξείηε όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζσπηθή 

βηβιηνζήθε θάζε αλαγλώζηε; 

 

Μνπ βάδεηε δύζθνια, δελ ζέισ αθαηάζρεηα λα θιπαξώ νύηε θαη λα απαληήζσ γηα όινπο. 

Θα κηιήζσ πξνζσπηθά. Χσξίο εθείλα, ελδερνκέλσο δελ θάλσ. Άπαληα Μπόξρεο, Αγία 



Γξαθή, Πξνπζη “Αλαδεηώληαο ηνλ ρακέλν ρξόλν”, “Ο ειίζηνο” ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, θαη 

επαλαιακβάλσ, επεηδή εγώ δελ ζα άληερα δίρσο απηά, “Η Αιίθε ζηε Χώξα ησλ ζακάησλ” 

λαη, ην ππέξνρν παξακύζη απηό θαη “Η αζθεηηθή ηεο αγάπεο” ηεο γεξόληηζζαο Γαβξηειίαο. 

Βηβιία πνπ αιιάδνπλ καδί κνπ θαζ' νδόλ, ε δύλακή κνπ, ε απάληεζε ζηελ εξώηεζε πνπ δελ 

ζα γίλεη πνηέ, ε παξεγνξία κνπ. 

 

Κπξία ππξηδάθε, ζαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηηο ππέξνρεο εξσηήζεηο. Αλαθάιπςα κέζα κνπ 

πξάγκαηα θη εγώ. 

 

Το ηελεσηαίο μσθιζηόρημα ηης Ελένης Γκίκα με ηίηλο "Αηώληα επηζηξνθή" κσκλοθορεί από 

ηις Εκδόζεις Ψστογιός 
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