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Διαβάηει ακατάπαυςτα, ςχεδόν όπωσ αναπνζει. Γράφει με πάκοσ, ξορκίηοντασ τθ μοναξιά 

τθσ, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει. Ο λόγοσ για τθν Ελζνθ Γκίκα, τθν καταξιωμζνθ ςτο 

χϊρο του βιβλίου ςυγγραφζα και κριτικό τθσ λογοτεχνίασ. τθ ςυνζντευξθ που μασ 

παραχϊρθςε, θ Ελζνθ Γκίκα αποκαλφπτει τθν ιδιαίτερθ ςχζςθ τθσ με τθ ςυγγραφι, κακϊσ 

και τα χαρακτθριςτικά τθσ γραφισ ενόσ ςυγγραφζα, τα οποία αναγνωρίηει ωσ κετικά. 

Αναφζρεται ςτθ ςφγχρονθ νεοελλθνικι λογοτεχνία, ςτο μζλλον τθσ ψθφιακισ ανάγνωςθσ, 

ενϊ για το τζλοσ, θ ςυγγραφζασ προτείνει βιβλία που άφθςαν το ςτίγμα τουσ ςτθν 

προςωπικι λογοτεχνικι τθσ υπόςταςθ.  

 

 

- Ποιοσ άνκρωποσ ι ποιο γεγονόσ ςάσ ζδωςε το ζναυςμα να αςχολθκείτε ενεργά με το 

χϊρο τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ; 

 

H... μοναξιά μου ωσ παιδί (μοναχοπαίδι και ευπακζσ γαρ), οι γονείσ μου οι οποίοι ιταν όλο 

με ζνα βιβλίο ςτο χζρι, οι ιςτορίεσ που με κυνθγοφςαν και οι χάρτινοι ιρωεσ τουσ οποίουσ 

εξ αρχισ λάτρεψα. Σαυτίςτθκα, πόνεςα, ζκλαψα, γζλαςα, ζμακα να ηω πια μαηί τουσ. 

Όςο για το... επαγγελματικό του κζματοσ, τι να πω, υπιρξα από τουσ τυχεροφσ να γίνει 

δουλειά μου το πάκοσ μου! Θα πλιρωνα για ό,τι κάνω! Και είμαι ευτυχισ. Μόνο να γράφω 

και να διαβάηω κζλθςα ς' αυτι τθ ηωι. Μου αρκεί. Με κάνει να αιςκάνομαι ευλογθμζνθ, 

ευτυχιςμζνθ. 

 

- Σο νζο βιβλίο ςασ με τίτλο «Αιϊνια επιςτροφι» πρόκειται να κυκλοφοριςει ςφντομα από 

τισ εκδόςεισ Ψυχογιόσ. Μιλιςτε μασ για το πϊσ γεννικθκε θ ιδζα και πϊσ αυτι εν ςυνεχεία 

μετεξελίχκθκε ςε μυκιςτόρθμα.  

 

Μια νφχτα διαβάηοντασ το ςενάριο τθσ “Θυςίασ” του Σαρκόφςκι κι ενϊ ζγραφα ιδθ άλλο! 

Καρφϊκθκε ξαφνικά ςτο μυαλό μου ωσ εμμονι αυτό με τθν νιτςεικι “αιϊνια επιςτροφι” 

και άρχιςα χωρίσ να το κζλω, ςαν υπνοβάτθσ να ακολουκϊ μια άκρωσ ερωτικι και πολιτικι 

ιςτορία. Που περιείχε ταυτόχρονα και όλα μου τα υπαρξιακά. Δυο γυναίκεσ ςτα ίδια χνάρια, 

δυο άντρεσ ςτα βιματα του περαματάρθ τάλκερ και μια ταινία του Σαρκόφςκι να αποτελεί 

το κλειδί. Όςο κρατοφςε αυτι θ ιςτορία με ζκανε τόςο μα τόςο... ευτυχιςμζνθ να το πω; 

Βυκιςμζνθ ςε ζναν κόςμο που εμπεριείχα και αγνοοφςα. Η “αιϊνια επιςτροφι” υπιρξε 



μεγάλθ ζκπλθξθ και ωσ ςφλλθψθ και ωσ κεματογραφία αλλά και ωσ ζκδοςθ ςτθν τελικι. 

Μεγάλθ ευλογία ο Θάνοσ ο Ψυχογιόσ ςτθ ηωι μου. Ο οποίοσ μου ζπεςε και 

ουρανοκατζβατοσ! Κυριολεκτικά! Και πάντοτε κα το λζω. 

 

- Είςτε ςυγγραφζασ, κριτικόσ λογοτεχνίασ, ενϊ ζχετε διατελζςει υπεφκυνθ ζκδοςθσ ςε 

μεγάλουσ εκδοτικοφσ οίκουσ. Πϊσ καταφζρνετε αλικεια να ςυνδυάηετε όλεσ τισ παραπάνω 

ιδιότθτεσ; 

 

Όλα αυτά εν τζλει είναι το... εξισ ζνα: διαβάηω. Με πάκοσ, με απόλαυςθ, με... 

ψυχαναγκαςμό πολλζσ φορζσ (αν δεν τελειϊςω το βιβλίο δεν κοιμάμαι) και για τουσ ίδιουσ 

λόγουσ γράφω κιόλασ! Από περιζργεια για τθν ιςτορία που μου αποκαλφπτεται ςιγά ςιγά 

μαγικά και μυςτθριωδϊσ ςτα ςωκικά μου, ςτο κεφάλι μου ι κάπου ςτο ςφμπαν! 

 

- Πόςο αυςτθρόσ μπορεί να είναι ζνασ κριτικόσ λογοτεχνίασ – ςυγγραφζασ ζναντι του 

λογοτεχνικοφ του ζργου;  

 

Α, ζχει μαφρα μεςάνυχτα, Ειρινθ μου, ςε διαβεβαιϊ! Ενϊ αιςκάνομαι να είμαι ςτο κεφάλι 

του κακενόσ όταν διαβάηω βιβλία, όςον αφορά τα δικά μου είναι ςαν ξζνα! Άλλα, δεν 

αντζχω οφτε που να τα δω! Κάποια άλλα με ξαφνιάηουν, υπάρχουν ιςτορίεσ που 

ανακαλφπτω με τον καιρό, μεγαλϊνουν κι αλλάηουν μαηί με μζνα. 

 

- Ποια είναι τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ γραφισ ενόσ ςυγγραφζα, τα οποία αξιολογείτε 

κετικά, ωσ κριτικόσ;  

 

Ατμόςφαιρα (πολφ ςθμαντικό, άνευ ατμόςφαιρασ...), ςυγγραφικό αποτφπωμα (πείτε το 

ιδιαίτερο τρόπο γραφισ; ςτυλ;), τόλμθ (όςον αφορά τθ γραφι γιατί ςτθ ηωι ςυνικωσ είναι 

δειλοί οι ςυγγραφείσ), βαριά ςκιά (να φλζγονται για κείνο που κάνουν, να κζλουν να τα 

πουν οπωςδιποτε γιατί δεν μποροφν να κάνουν αλλιϊσ), και φυςικά ςυγκρότθςθ και... 

κουπί! Θζλει δουλειά όλο αυτό αλλά αν είναι για ςζνα ανάςα, ηωι, όλα είναι αλλιϊσ και το 

αντιλαμβάνονται οι πάντεσ. Και ωσ αναγνϊςτρια τα ίδια κα ζλεγα. Νομίηω τθν ζχω 

διατθριςει τθν ακωότθτα και τθν δίψα του αναγνϊςτθ ειδ' άλλωσ κα ιμουν δυςτυχισ! 

 

- Πιςτεφετε ότι θ ςφγχρονθ νεοελλθνικι λογοτεχνία ζχει αποκρυςταλλϊςει τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τθσ ι κεωρείτε ότι ακόμθ τα αναηθτεί; 

 



Ζχω τθν εντφπωςθ ότι ςτθν εποχι μασ- παρά τθν κρίςθ, ςτθ λογοτεχνία ευτυχϊσ λειτουργεί 

αντιςτρόφωσ ανάλογα- ζχει αρχίςει να τα βρίςκει ςιγά – ςιγά. Δεν είμαι απ' αυτοφσ που 

γκρινιάηουν, ζχουμε αρκετοφσ ςυγγραφείσ και γράφουν καλά! Όςο για τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά, ςε μια μπερδεμζνθ εποχι, κακρζφτθσ είναι, δεν γίνεται παρά και θ 

λογοτεχνία να είναι μπερδεμζνθ. Αλλά τθν ποίθςθ τθν ζχουμε ςτισ φλζβεσ μασ, ςτο DNA 

μασ ωσ λαόσ. 

 

- Γίνεται ςυχνά λόγοσ για βιβλία – “best-seller”, γεγονόσ που επθρεάηει τθν αναγνωςτικι 

ςυμπεριφορά του κοινοφ. φμφωνα με τθν προςωπικι ςασ άποψθ, όςα βιβλία 

χαρακτθρίηονται ευπϊλθτα είναι ταυτοχρόνωσ και ποιοτικά; 

 

Πρϊτα- πρϊτα κα πρζπει να ποφμε ότι ζνα βιβλίο που αρζςει, ςίγουρα κάτι κα ζχει, κάτι 

εκφράηει, τα μπεςτ - ςζλλερ δεν είναι τυχαία. Ανεξαρτιτωσ αν εμείσ ςυμφωνοφμε ι όχι. 

Είναι και αναλόγωσ του προςωπικοφ γοφςτου του κακενόσ. Σϊρα, αν κοιτάξετε τα 

ευπϊλθτα κα βρείτε και Μπόρχεσ (ναι, υπιρξε κάποια εποχι) και Ζκο και Ροκ και Γιόκο 

Ογκάουα και Μουρακάμι αλλά και ζλλθνεσ ςυγγραφείσ που μασ βάηουν δφςκολα, πϊσ το 

εξθγείτε αυτό; το φινάλε ο κακζνασ διαβάηει με ό,τι ζχει, ό,τι είναι, αυτό που του μοιάηει 

και του ταιριάηει! Γιατί όχι; 

 

- Ο χϊροσ των εκδόςεων διζρχεται ςτισ μζρεσ μασ κρίςθ. Ολοζνα και λιγότερα βιβλία 

εκδίδονται ετθςίωσ, ενϊ οι πρωτοεμφανιηόμενοι ςυγγραφείσ είναι πλζον ελάχιςτοι. Πϊσ 

αντικρίηετε το παρόν και το μζλλον των εκδόςεων ςτθν Ελλάδα;  

 

Πάντα θ όποιασ μορφισ κρίςθ ωφελοφςε τθν λογοτεχνία. Κάποτε οι εκδότεσ εξζδιδαν 

βιβλία ςχεδόν ςτα τυφλά. Ε, ασ προςζξουμε περιςςότερο όλοι! Δεν ςυμφωνϊ ότι δεν 

βγαίνουνε νζοι ςυγγραφείσ, ίςα – ίςα και βγαίνουν και αντιμετωπίηονται πολφ πιο ευνοικά 

απ' ό,τι ζνασ ιδθ δοκιμαςμζνοσ. Απλϊσ χρειάηεται προςπάκεια και επιμονι. Να μθ μπορεί 

να κάνεισ αλλιϊσ παρά να γράφεισ, ςε εκδίδουν δεν ςε εκδίδουν! Θα εκδοκείσ κάποια 

ςτιγμι, ό,τι αξίηει ζρχεται θ ϊρα που τον βρίςκει τον δρόμο. Είμαι αιςιόδοξθ όςον αφορά 

το βιβλίο! Όςο απαιςιόδοξθ είμαι για τθν οικονομία, τόςο αιςιοδοξϊ για το μζλλον τθσ 

λογοτεχνίασ και για τθν Σζχνθ. Αλλιϊσ δεν αντζχεται ετοφτθ θ ηωι! 

 

- Πολλοί κάνουν λόγο για τα ψθφιακά βιβλία, κεωρϊντασ ότι αποτελοφν το μζλλον τθσ 

λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ. Ποια είναι θ προςωπικι ςασ εκτίμθςθ ζναντι μιασ τζτοιασ 

πραγματικότθτασ; 

 



Κακόλου δεν με τρομάηει! Αντικζτωσ με κάνει περίεργθ και ευτυχι! Οι ιςτορίεσ πάντα κα 

υπάρχουν όπωσ και οι αφθγθτζσ, τϊρα το μζςον ε ασ αλλάηει! Πάντοτε κα υπάρχουν και οι 

φετιχιςτζσ του χαρτιοφ, το βιβλίο ωσ μαγικό αντικείμενο αφ' εαυτοφ του κάτι μου λζει ότι 

παράλλθλα με τθν ψθφιακι μορφι, ςαν αιςκθτικι, τζχνθ, κα είναι όλο και πιο καλό, πιο 

κελκτικό. Αλλά και τα e-books που επιτρζπουν ειδικά ςτουσ νεαροφσ αναγνϊςτεσ και 

διάδραςθ και ςυμμετοχι, να ςασ πω τθν αλικεια μου και μζνα μαγεφουν! Όλα για το καλό 

τθσ λογοτεχνίασ είναι, το μζςον επικοινωνίασ αλλάηει. Αλλά τίποτα δεν ακυρϊνει αυτό που 

υπάρχει, ζχει μεγάλθ δφναμθ και θ λογοτεχνία και το χαρτί! 

 

- Ποια πζντε βιβλία κεωρείτε ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν προςωπικι 

βιβλιοκικθ κάκε αναγνϊςτθ; 

 

Μου βάηετε δφςκολα, δεν κζλω ακατάςχετα να φλυαρϊ οφτε και να απαντιςω για όλουσ. 

Θα μιλιςω προςωπικά. Χωρίσ εκείνα, ενδεχομζνωσ δεν κάνω. Άπαντα Μπόρχεσ, Αγία 

Γραφι, Προυςτ “Αναηθτϊντασ τον χαμζνο χρόνο”, “Ο θλίκιοσ” του Ντοςτογιζφςκι, και 

επαναλαμβάνω, επειδι εγϊ δεν κα άντεχα δίχωσ αυτά, “Η Αλίκθ ςτθ Χϊρα των καμάτων” 

ναι, το υπζροχο παραμφκι αυτό και “Η αςκθτικι τθσ αγάπθσ” τθσ γερόντιςςασ Γαβριθλίασ. 

Βιβλία που αλλάηουν μαηί μου κακ' οδόν, θ δφναμι μου, θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ που 

δεν κα γίνει ποτζ, θ παρθγορία μου. 

 

Κυρία πυριδάκθ, ςασ ευχαριςτϊ πολφ για τισ υπζροχεσ ερωτιςεισ. Ανακάλυψα μζςα μου 

πράγματα κι εγϊ.  

 

Σο τελευταίο μυκιςτόρθμα τθσ Ελζνθσ Γκίκα με τίτλο "Αιϊνια επιςτροφι" κυκλοφορεί από 

τισ Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 

 

http://www.artmag.gr/art-interviews/artists/2016-eleni-gkika-interview 

 

 

πθγι: vivliolatreia: Ελζνθ Γκίκα: "Είμαι αιςιόδοξθ όςον αφορά το βιβλίο!" 

http://vivliolatreia.blogspot.com/2010/12/blog-post_1327.html#ixzz18jfgZSRD  

http://vivliolatreia.blogspot.com/2010/12/blog-post_1327.html#ixzz18jfgZSRD

