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ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - ΕΚΔ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Πόσο όμορφο είναι να ανακαλύπτω το
αστείρευτο ταλέντο των Ελλήνων συγγραφέων,
αναγιγνώσκοντας έναν δημιουργό που μέχρι
τώρα δεν είχε τύχει να γνωρίσω κάποιο από τα
έργα του.
Αφορμή για αυτή τη νέα λογοτεχνική μου
γνωριμία, στάθηκε το Προξενιό της Ιουλίας.
'Ενα μυθιστόρημα που δεν έχεις να του
προσάψεις τίποτα αρνητικό, αντιθέτως σε ωθεί
να θαυμάσεις τις συγγραφικές αρετές του.
Ο δημιουργός χειρίζεται τις λέξεις με αρτιότητα,
αναδεικνύοντας τον θησαυρό της Ελληνικής
γλώσσας. Μια έντονη γραφή που σε
παρασέρνει, μιας και διαθέτει το στοιχείο του
λυρισμού.
'Ενα αφήγημα πλούσιο σε φιλοσοφικούς
στοχασμούς, οι οποίοι μέσα από την
ενδοσκόπηση που κάνει η ηρωίδα,
αποκαλύπτουν πολλά για τη ζωή, τον θάνατο,
την ελεύθερη βούληση και την αγάπη σε όλες
της τις εκφάνσεις.
Διήγηση που σε κάνει να στοχάζεσαι και όχι
απλώς να παρατηρείς, αφού σκέψεις και
συναισθήματα αποτυπώνονται σε όλη την
έκταση του βιβλίου.

Ο Γιώργος Πολίτης δημιουργεί μια
συγκινητική αλλά και συγκλονιστική ιστορία.
Βασική της ηρωίδα είναι η Ιουλία, μια γυναίκα
που δέχτηκε αγόγγυστα τη μοίρα της, που
υπήρξε δέσμια της αυταπάρνησής της.
Μια τραγική φιγούρα που δικάζει αλλά και
δικάζεται, διανύοντας μια πορεία ζωής γεμάτη
ενόχους και κατήγορους.
Η ετυμηγορία είναι καταπέλτης, ακολουθεί το
νου και την ψυχή της, εξουσιάζοντας την λογική
και την σκέψη της.
Τίποτα δεν ορίζεται από την ίδια, καθώς άλλοι
είναι αυτοί που ορίζουν το δικό της πεπρωμένο.
Κομπάρσοι της ζωής και οι ίδιοι, που με το έτσι
θέλω κινήθηκαν γύρω της και εντός της.
Ο,τι απέμεινε από την περίλυπη αυτή μορφή,
αφηγείται το Γολγοθά της, προσδοκώντας τη
δική της Ανάσταση. Η εξομολόγηση της Ιουλίας
θα σας συγκλονίσει, κερδίζοντας την προσοχή
και την αγάπη σας.
Ελπίζω και εσείς να νιώσετε την ίδια πληρότητα
με εμένα, διαβάζοντας αυτό το όμορφο βιβλίο!!!!

Άποψη της Ioanna Maganari στις 10:22:00 μ.μ.
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