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FΙ Pdα Γαλαvdκη γεwηθηκε αιo FΙρdκλειo Kρητηc,τo L947. Σπofδαoε
αιη Φιλoοoφικη Σxoλη, Tμ4μo Ιαιoρικ6-Aρxαιολoγικd αrηv Αθηvα κατd
την περfοδo τηs δικτατoρfαq. ,Εζηoε πoλλd xρ6vια με τηv oικογ6vειd τηs
αιηv Πdτρα και τc6ρα μoιρdζει τo xρ6vo τηg μεταξ6 Πdτραq, AΘηvαg και
Kρητηs. Avηκει αια ιδρυτικd μdλη τηs Eταιρεfαq Συγγραφ6ωv και διετ6λε-
σε α\τιΠρ6εδρoq τηs Στ6Υrlq Kαλι6ν Tεxvι6v και Γραμμdτωv τoυ Yπoυργε(-
oυ Πoλιτιoμof (1994-1997). Εμφαvfαιηκε αια γρdμματα ωq πoιητρια και
αιη ουvdxεια αοxoληθηκε κυρfωg με τo μυθιαι6ρημα. 

,Exει τιμηθεf με
πολλd βραβεfα:
r 1987,: Bραβεfo ,'Nfκog Kαζαvιζdκη9'' για τo ο6voλo τoυ ιiργoυ τηs.

ο 1988: Bραβεfo τoυ ιδρ6ματo9 Tραvoιjλη για τα oμ6κεντρα διηγηματα.

ο 1994: α) 6vιαξη τoυ μυθιαιoρηματog o β{oq του Ιoμαηλ Φερ{κ nαod orη
Συλλoγη αWιΠρoσωπευτικc6v 6ργων τηq oYNΕΣKo (εfvαι τo πρcδτo

ελληνικ6 μυθιαι6ρημα Πoυ εvιdοoεται).

β) τo μυθια16ρηγα Θα υπογριiφω Λου[ επε\€γη vα α\τιΠρoσωπε6oει τηv
Eλλdδα αιo ΕυρωπαTκ6 Bραβεio λoγoτεxviαq ''APΙΣTEΙON'',

ο 1994: Tιμηθηκε απ6 τbv Δ4μo Πατρdων.
ο 1999: Kρατικ6 Bραβεfο Mυθιοτoρηματoq για τo Ελiνη η ο Κανiναg, τo

oπofo επελdγη vα εκΠρoσωπηoει τηv Ελλdδα για τo ΕυρωπαTκ6 Bραβεio
Λoγoτεxvfαζ ''APΙΣTΕΙON'' και ιiλαβε τη δει1τερη θdoη.

ο 2Ο0Ο: Bραβε6τηκε απ6 τηv εφημερiδα τηs Πdτραc, Πελοπ6ννηooq. Επt-
oηs, τιμηθηκε απ6 τoν ξημo Bιdwoυ Kρητηs.

ο 2ΟΟ3: Bραβεfo Kιδαrα oυρdνη Ακαδημfαq Αθηv6v για τo €,ργo o αιτΔιlαζ

των λαβυρ{νθων,

. 2Ο05: Kρατικ6 Bραβεfo για τo 6ργo τηs'Ενα oyεδ6ν γαλιiζιo yiρι,
o 2007: Bραβεfo αναγvωσtι6v ΕKEBΙ για τo μυθιαιoρηματικ6 xρovικ6

Αμtλητα, βαθιιi νεριi'



Eργoγραφfα
Πofηoη:
ο Πλην εiyαριq. Aθηvα, 0λκ69, Ι975. (Πλην ειiyαριq. Tα oρυκτιi. Aθηνα,
Aγρα, L994, oι τρυψερ6q. Πλην ειiyαριq' Tα oρυκτιi, Kασrαvιι6τηs 2008).
ο To κ6ικ' Αθηvα, Kdδρoq, 198Ο.
ο Πoιj ζει o λιjκoq; Aθηvα, Aγρα, 1986.

Πεζoγραφfα:
ο o βtosτoυ Ιoμαηλ Φερ{κ Πααιi: Spina nelcuore. Mυθιαι6ρημα.ΑΘηvα,
AYρα 1989 (Aγρα, 2002' Kααιαvιciτηs 2008 μαζt με τo Βαoιλειjq 4 *ρo-
τιτ6τηe .Σημειc6oειq, oκdψειq, ο16λια για τη λoγoτεxvfα).
ο Θα υnoγριiψω Λoυ[. Mυθιαι6ρημα. Aθηvα, Aγρα, 1993. (Kααrαvιι6-
τηs, 2005).
ο Βαoιλειje η oτρατιτ'3τηe' Σημειcδοειg, οκιiψειq, οx6λια Yια Tη λoγoτε-
xvfα. Aθηvα, Aγρα, ι997.
ο oμ6κεντρα διηγηματα. AΘηνα,Aγρo, L997.
ο Ιoτoρικη Πραγματι1cdτητα και νεοελληνικη nεζoγραφ[α 1945-1995 [ειoη-
γηση oυμπoofoυ]. Αθηvα, Σxoλη Mωραiτη & Eταιρεfα Σπoυδι6v Nεo-
ελληvικoσ Πoλιτιομoσ και Γεvικηs Παιδεfαg ' L997.
o Ελiνrl η o κανiναe. Mυθιαι6ρημo. AΘηvα, AΥρα, 1998. (KααιαvιcδτηS,
2004 με επfμετρo για τα ιcΓtoρικd οτoιxεfα)
ο o αιτjναq των λαβυρ[νθων. MυΘιαι6ρημα. AΘηvα, Kααιανιι6τηs, 2002.. ,Ενα 

oyεδ6ν γαλιiQo y!ρι. Διηγηματα. AΘηvα, Kααιαvιc6τηs, 2004.
o Πιiτρα τo nρ6oωπo τηe π6ληq [ουλλoγικ6]. Aθηvα, Toπfo,2005.
ο o δρ6μoζ για την 0μ6νoια [oυλλoγικ6]. Aθηvα, Kααrαvιc6τηs, 2005.
o Αμ[λητα, βαθιd νερd' H αnαγωγη τηe Tαooιiλαq. MυθιαιoρηματιK6 Xρo-
vικ6. Αθηvα, Kααιαvιι6τηs, 2006.
ο Mετιi τo '89: Στoυg δρ6μουe pηe ιατoρ{αζ καL τηζ λoγoτεyνfαq (Συλλoγικ6
dργ,), Γαβριηλfδηq 2ΟΟ7.
o Συγγραφικ6q εμμoν{q',Εξι oυγγραφε{q εξoμολoγoι1νται' Kααιαvιc6τηs,
2007.
ο Φωτι6ζ τoυ Ιoιjδα, ατιiyτεg του oιδ{ποδα, MυΘιαιdρημo. Kααιαvιι6τηs,
2009.
,Ε1ει επfοηs μεταφρdοει τo βιβλfο τoυ Donald Michael ThomaS, To
λευκ6 ξενoδoyε[o. Αθηvα, Γρdμματα, 1984.

,Eργo τηs dxoυv μεταφρασrεf αεα Γαλλικd, Boυλγdρικα, Aγγλικd,
Τo6xικα, Oλλαvδικd, Todρκικα, Γερμαvικd, Ιoπαvικd, Ιταλικd και Αρα-
βικd (ιδfωc, o β[oe του Ιαμαηλ Φερtκ Παoιi, αλλd και dλλα μυθιoτoρημo.o
και πoιηματd τηs).
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FΙ Piα Γαλαvdκη nαρo,υoιdαιηκε ΨgJεoελληvικd γρdμματα τo 1975 μετηv^ΙIoιητ.*i 9.uμ9γ4 !Ιλψ^Ε^υyαριe (L975) και-Tα oρiκτιi (tοzο1 κo. μ.idεξdδωoε τα βιβλ(α To κiικ (1980) και Ποιj ζει o λ,ιjκοe; (i982), τα oπo(α κιvo6-
vιαι αvdμεσα σtηv πofηoη κ.α-ι τηv πεζoγ^ραφfα. Mε τα oμ6κεντρα διηγημα'
7α η συγYραφdgs. Πρoσαvατoλfαιηκε αιαθερd ΠPoq τηv πρ6ζα, 

,εγ^αιuιdζo-

vrαq μια οειρd 6ργων με ηρωεq πρ6oωπα υπαρκτd ioυ 19oυ αιcδvα, εv6g
αιc6να γεμdτoυ αvιιθιfoειg και ιδεoλoγικ69- αvηoυxiεq. To πεζoγραφικd τηs
6ργo διακρfvεται γιqΨ λεπτoδoυλεμdvη γλ16oδα και τηv,o.η.i*6.ψd .o,.
F{ γρoφ4 τηs εfvαι διdοπαρτη απ6 πoητικdg εκφρdoiιg, .,oυ oυvυφαivo-
\ται αρμοvικd με τo ρεαλιομ6 τωv Πρoσι6πωv και κατασtdoεωv πoυ
παρoυοιdζει αιo^6ργo ττ}S. ιιε πoλγΡoxθο ερευvητικ6 μ6xθo, oι ιαιoρικof
xαρακτηρεg αvαδιiovιαι απ6 τη ληθη μ6oω τηs ιαroρικξs.μvημηs, η oπoiα
6μ9q αφηvει Ψ1 συγγραφ6α και κdπoια περιθc6ριλ μιiθδπλδo?oq.. Mε τo
μυθια16ρημα o β{oq τoυ.Ιαμαηλ Φ9ρ[κ Παoιi 1iοεοi, η δυγγραφιiαg αvιxvεf-
.j .o,, ,κατακερματιoμ6vo 

xρ6vo,i εv6g _ιαroρικori πρoοij"oυ, .o, toiioηr
Φερ(κ Παοd, o oπofoq γεwηθηκε αιηv Kρηiη σΓιq iρxdq τoυ 19oυ oi.6,o,
αιxμαλωτiαιηκε απd τoυq Aιγυπτfoυξ, εξioλαμrαιηκi,και μεγdλωoε αιηv
A(γυπτo. ,ξγLu. 

υπoυργdg rroλdμoυ και πεvηιτλ xρ6vια μετ& η, αιxμαλδ-
g1qΙou αιdλθηκε αrηv Kρητη για vα καταπviξει iηv επαidαrαoη.oii^tεοο-
1998, 

"oy:ηy εμψ6.xωvε και τη xρηματoδoτoιjoε δ αδελφ6q του. Eκεf oκo-
τι6θηκε η δoλoφovηθηκε.

. Σ^.g επ6μεvo μυθιαrdρημd τηS, Θα υnoγριiφω Λoυf (1993),4ρ,oq εfvαι o
Αvδρdαq. Pηγdπoυλ9ξ, .,Φ 6xεiτo oυμβoλικ,6 6voμα Λoυζ ελq ρiζoo,α-αrηs πολιτικ69 απ6 τηv Πdτρα, πoυ bπαρdζεται αvdμεoα -.q b6,g .o,
ρoμαvrισμοιi και αιιq vιiεq 

^αvειληψειq Τoυ εργατικoιj κivηματoq αιo oπo(o
εμπλιfκεται": *oι'ρoμα,ιlτικo{ δεν ε[yαμε nοτi oυiκεκριμiνη no$tδo, iλo, μoq y,u-
νψiνoι oτ9 κ9ηιiβι των φυγriδων"', γρ6'φει σrη γυvαfκα πoυ ερωτει5τηκε και
oτηv oπofα δivει τo,oημαoιακd φoρτιoμdvo ψευδc6vυμo Λoυfζα. Στo 6ργo
Ελiνη, η o Κανiναq (1998), η oυγγρλφdαq oκηvoθετεfiηv ''απcδλεια'' μ6oα
gy6 Iηu ιαroρfα μιαq γυvαfκαg με διαoπαδμdvη ταυi6τητα. FΙ Ei6vη
Mπodκoυρα-Αλταμoυρα εivαι ivα 1αιoρικ6 πρdοωπo, μια αvr|ουxη ΨυXdπoυ γεwηθηκε αιιq Σπι1τoεq σrη μετεΠαvααιατικη Eλλdδα.ou igo,;,.6;λ;
φofτηoε σrηγ Περfφημη Σxoλη τωv Nαζαρηvιδv_ ζωγριiφωv τηs Pr6μηs
μεταμφιεσβ6,η oε dιτρα, οxετfαrηκε με τov oπoυδαfo καθoλικ6 ζ,γρ&Φ
Σαβdριo Αλταμoι5ρα, βt τo1g.πo-fo-απdκτηoε τρfα παιδιd, x6ριoε ".ii."ε-σrρεΨ-ε oπαραγμ6vη σrηv.Ελλdδα μ9 τα δfo τηs παιδιd, 6πδυ dζηoε 6vα
μακρι5, πικραμιivo και ιδι6ρρυθμo βfo.

Στα.τρfα αυτd μυθιαιoρηματd τηs, τα oπofα dxoυv xαρακτηριαιεf ωq
τριλoγfα, o αφηΙηματικ69 ιαr6q τωv. γεγov6τωv πλ6κ..* o,o, ?,διo xriρoκαι xρ6vo, σΓηv Ευρriπη τoυ 19oυ αιι6vα, σε μια ηπειρo κι dvα αιc6vα γtμα-τo αιτιφdσειq και αvατρoπιfq, σε μια πραγμδτικ61ητλ διαμoρφωμ6vrj ιiπ6
oρdματα και ψευδαιoθηoειq, επαvααιdοειξ και κdΘε μoρfu4s ],.i""xημ"-



τισμo6q, Koιvωvικofq, πoλιτικo6q,
εθvικor5g.

Στoν Αιτδνα των Λαβυρ{νθωv η Ρdα
Γαλαvdκη περιγρdφει τo λαβυριv-
θc6δη, απ6 πoλλdg απ6ψειq, 20o
αιιivα, ουvδ6ovταq σε κdπoια
oημεfα τo μiτo τηξ ισroρiαg τηq με
βoΡφ6s και xc6ρoυq τωv dλλωv μυθι-
αιoρημdτωv τηξ. 8αoικ69 Χ6ρos
τoυ μυθιαroρηματog εfvαι η Kρ4'η
και ιδιαfτερα η π6λη πoυ εfxε ταυτιαιεf με τo Mσθo τoυ Λαβυρfvθoυ, η
Kvωo6ζ Kαι τo FΙρdκλειo. Mε τηv ευρηματικ4 xρ4"η τoυ παvdρXαιoυ συμ-
β6λoυ τoυ Λαβυρfvθoυ, η συγγραφdαq πετυxαfvει να δι6οει 6λo τo πλdγμα
τωv ισtoρικι6v γεγov6τωv τoυ 20oυ αιcδvα, ξεκιvcδιταq απ6 τηv ανακdλ,Ψη
τηs Kvωooιj και τoυ λαβυρfvθoυ τo 1878, περνcδvιαq σrη μεγdλη oφαγη τoυ
FΙρακλεfoυ τov A6γoυαιo τoυ 1898 και τη oυvdxιoη τηq αvασKαφηq απ6 τov,Eβαvq, αrη ουvdxεια σ[o 1918 με τα μεγαλ6Πvoα oxdδια τoυ Bεvιζ6λoυ σto
μικρασιατικ6 μdτωπo, ι1πειτα αεo 1938 αιη δικτατoρfα τoυ Mεταξd και με
αvαδρoμη σ[η μικραoιατικη Kατασtρoφη, ακoλoι5θωg σto σκoτειv6 1958
πoυ διαιιδvιζε ακ6μα τιq βειτdτεg, τα πdθη και τιq oυγκρo6oειq τoυ Eμφ,-
λioυ, και τdλog αιo 1978 αιη μεταδικτατoρικη Ελλdδα. ,oλα τα ιαrορικd
γεγov6τα πλι{κovιαι γιjρω απ6 τρειq oυvoλικd γεvιdq τηq oικoγ6vειαg του
δdoκαλoυ Ανδρdα Παπαoυλdκη. Koιv6 αroιxεfo τωv xρovoλoγικc6v αιαθ-
μr6v τoυ βιβλfoυ εivαι o αριθμ6q oκττδ, o oπoioq (oωg υπoδηλιδvει τoυq συμ-
μετρικofg κ{κλoυq τηs ιαιoρiαq η τηv κατoΠτρικ4 μoρφ4 τoυ μηδεv6g.

Στηv Kρητη αvαφdρovtαι Kαι τα διjo τελευταfα βιβλfα τηs Γαλαvdκη. To
μυθιαιoρηματικ6 xροvικ6 τηs Αμ[λητα, βαθιιi νερd αναφ6ρεται αιηv πoλ6-
κρoτη αλλd και αvεξερε6vητη ιαιoρικη απαγωγη τηs Tαooσλαg Πετρακo-
γι6ργη, πoυ oυvι1βη τo 195Ο αro FΙρdκλειo με επιπτc6οειg οε πoλλαπλd
επiπεδα, φdρvovrαg οxεδ6v oε εμπ6λεμη κατdαιαoη δ6o μεγdλεq αιτfπα-
λεq noλιτικd oικoγdvειεg. FΙ ερωτικη αυτη ιαιορiα, η oπofα επιβfωoε οαv
θρι5λoq, αvαβιι6vει απ6 τη oυγγραφdα με τη διερεr5vηοη 6λωv τωv πηγι6v,
καθι6q Kαι τωv *Evθυμηoεωv> τoυ Πρωταγωvιαιη τηs υπ6θεoηs Kc6αια
Κεφαλoγιdwη η Koυvι6κωαια.

Θ6μα τoυ τελευταfoυ μυθιαιoρηματoq τηg P6αs Γαλαvdκη με τfτλo
Φωτιξe τoυ Ιoιjδα, Στιiyτεq του oιδ{noδα (Kααιαvιιδτηs 2Ο09) εivαι oι oυγκρo6-
σειq Πoυ πυρoδoτεf σε Koιvωvικ6, πoλιτικ6, πoλιτιoμικ6, ηθικ6 και ΨυΧo-
λoγικ6 επ(πεδo η dλευoη μιαq vεαρηs ελληv(δαg δαoκdλαg, εβραTκηs κατα-
γωYηq, οε ιξvα oρειv6 xωρι6 τηs Kρητηq τo 2000, η oπo(α, παρdλληλα με
τηv αvαζητηση τηq δικηs τη9 ταυτdτηταζ, dρxεται αrτιμιiτωπη με τα μυσtι-
κd, τιg προκαταλ4Ψ..q και τιq dτεγκτεq δoμ6q μιαq κλειαrηs oρειvηq κρη-
τικηs κoιvωvfαg. M6θoq κα1 ΠραYματικ6τητα, o μι1θoq τoυ oιδfπoδα και



μια Παλιd κρητιKη Παρdδoση rΙoυ υλoΠoιεiται σto ΠασΧαλιv6 dθιμo τηs
λα6oηs τoυ Ιbιjδα, αλλd και 6ρωτεS, φ6voι, v6μog Kαι Παραvομ(α, 6λα μαζi
oυvθι1τoυv dνα oκηvικ6 γεμdτo oυγκρo6oειq κι αιτιφdοειg.

Tι γριiφoυv Yια τη Pdα Γαλαvιiκη Kαι τo 6ργo τηs

..,τo μυθιαι6ρημα τηs P6αs Γαλαvdκη, με τρ6πo dαιω 6μμεoo.αλλd
λoγoτεxvικd δρδαι1κ6, θfγει καiρια πρoβληματα^- κoινωνικd και noλιτικd
-τηs vεδελληvικηs ιαιoρiαg, εΠικε\τρωμdvα αιo δρ-αματικ6 νηοi.19 Kρ4-
τηs, 6πoυ γι& τdδοεριg αι<6vεq διααιαυρι6θηκαν oι Bενετoιdvoι, oι Mωαμε-
θαvoi και oι,Eλληvεq και 6πoυ oυγκρoι5αιηκαν τα ουμφdρovtα τoυ τ6πoυ
Kαι oι (vιριγκεg τιυv μεγdλων ευρωΠαiκιilv δυvdμεωv. Bεβαiωq oι αvαφορdq
αιov κoιvωvικ6 αυτ6v και πoλιτικ6 περiγυρo γfvovιαι, και ευτυxιδq, με
μεγdλη διακριτικ6τητα: κατd καν6vα μiταoxηματiζοvιαι, καθι6g ΙPoβιiλ-
λovιαι και επιβdλλovtαι σtov ανθρωπoγεωγραφιK6 -κ6oμo 

τoυ μυθιαιoρη-
ματoξ, oρiζoιταg Kαι τη δραματικη τoυ μoiPα. Mε δ6o \6για: η κolvωvιo-

γvωo(α αιo βιβλio τξS Γαλδνdκη μεταβdλλεtαι σε αvθρωπoγνωofα, θα
6λεγα μdλιαια^οε μια αvθρωπoγνωοiα πoυ εfvαι oυγxρdvωg oυγκυριακη
κα1 αρXετυΠιKη

Δrμιξτρηe Mαρων{τηe ρ β[οq τoυ Ιoμα(λ Φερtκ Παoιi)

ωToβιβλfoτηsPdαsΓαλαvdκηεivαιμιαδιπληνεκρoλoγiα,
Ξγραμμ6νητιq.Παραμoνdqδ6oθαvdτωv.Εiναιπρc6ταμια

- 

| αυτδvεκρολoγfα τoυ αφηγητη Λoυf,,ρoμαvtικoσ oυγωμ6τη,

Π l επαvααιdτη, πoλιτικod Kαι ερααιη, πoυ γρdφεται λiγεg
Ξ' * ^Δ uερεc πρo τηq αυτoγειρfαq τoυ. Εfvαι ακιiμη εναg επικr!δει-

ξoqλ6γoqγια6vαvθνηoκoιτααιατdλητoυ19oυαιc6vαρoμα-
Ξvιιoμ6.Tαυτ6xρovα,τoβιβλioτo6τo,π.oυγρdφεταικαι
Πεκδ(δεται.*o.6xρ6νιαι5αιiρααπ6τovθdναioioυηρωd|-.-ΞJ τoυ, εvι6 απoτfει voαιαλγικ6 φ6ρo τιμηq σtα ευγεV4 ρoμo-
vιικd πdθη τoυ 19oυ αιι6vα, oημειι6vει με τov δικ6 τoυ υΠαιvικτιK6 η.αvo-
μoλ6γητo iρ6πo τηv ιiκπτωοη τoυ dρωτα και τηq πoλιτικηs, δηλαδη τoυ
iδιωτικof κδι δημ6oιoυ πoλιτει5εoθαι, αια τdλη τoυ δικo6 μαq αιι6vα. 

,Ετοι,

τo βιβλfo dxει μια επiκαιρη oημαofα.,'
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Aρηc Μnερλfc (Θα υnογριiφω Λoυ[)



FΙ πρωτoτυπiα τηs Γαλανdκη 6μ,q oυδdλωg περιoρfζεται
αιηv αληθoφαvη αvαΠαραγωγη τoυ ιαιoρικoιi υλικoιj. FΙ
ΠρωτoτυΠfα τηs oυγγραφ6ω9 6γκειται σto 6τι διαμoιρdζει
τoλμηρd τα πρoT6ιτα τ!}S ΠρoσωΠικηs αvαoκαφηq τηq, τα
υλικd δηλαδη τoυ ατoμικoιi βioυ και τηq αvιfαιoιxηq κoυλ-
τo6ρα9 πoυ ανdθρεΨαv τoν ηρωd τηs. Tα μoιρdζει ξαvd και
ξαvιi μπρoαrd αια μdτια τoυ αVαγv6-η ωq δεινη xαρτo-
παfκτρια. Tα μoιρdζει, θ6λω vα Πω οε αλλεπdλληλεq εκδo-
xdg και oκηvoθεofεq τoυ αλλ6τριoυ βfoυ...

Αρηc Mαραγκdnουλog (Ελiνη η ο Κανiναq)

o λαβιiριvθog εivαι dvα oι5μβoλo και δεv ταυτ(ζεται με
καμiα ιαroρfα. o λαβ6ρινθoq εfvαι μυθoλoγικ6 αιoιxεfo και η
μυθoλoγfα δεv ταυτiζεται με τηv ισroρfα, εfvαι πoιj παλαι6τε-
ρo σroιΧεfo απ6 τηv ιiπαρEη τηq ιαυoρiαg αιην Ελλdδα. Διd-
λεξα αυτ6v τov τiτλo Yια τo βιβλiο μoυ γιατf ακριβι6q με γoη-
τειjει τo εξηq διαxρovικ6, το 6τι o λαβ6ριvθog ωq oιiμβoλo εvcil
εfvαι παvdρxαιo - πρoελληvικ6, dxει φθdoει μdΧρι τιq μ6ρεq
μαζ και o κ6oμoq ξdρει τι ε(vαι λαβ6ριvθoq Kαι xρηοιμoπoιεf
αυτ6 τo oι5μβoλo καθημεριvd. Aυτ6 εfvαι dνα γoητευτιK6 φαι-
v6μενo, μια γoητευτικη διαδρoμη μιαq λ6ξηq Kαι εv6q oυμβ6λoυ. Γι,αυτ6
αιo βιβλfo μoυ αυτ6 δoυλε6ω Kαι με τα δ{o oκιiλη, δηλαδη και με το αρXαι-
oλoγικ6 πρoκειμι{voυ vα περιγρdψω μια ξεxαoμdvη αvαoκαφη τηq Kvωσoσ
απ6 τov Mfvωα Kαλoκαιριv6 πoυ v6μιoε πωq βρηκε τov Λαβσρινθo και με
τo καθημεριv6, αυτ6 που oημερα 6λoι μαg λdμε ο λαβιiριvθoζ τηq ζωηq, o
λαβ6ριvθoq τωv πραγμdτων, μια κατdαrαoη δι1οκoλη και oκoτειvti πoυ
πρ6πει vα Πρoσtlαθηooυμε vα ξεπερdσoυμε Χωρiq βdβαια vα ε(ναι oiγoυ-
ρo τo τdλoq.

" Piα Γαλανιiκη (o αιτδναe των λαβυρ[νθων)

[.,'] Ωq ερευvητηs κι εγιi τoυ βoυvoιi ζηλεψα πραγματικd
τη Pdα Γαλαvdκη για τo oπoυδαfo αρxειακ6 υλικ6 Πoυ τηq
xαρfαιηκε, για τηv αρxαιoλoγικη τηs τσxη vα αvακαλσψει
εκεfvo τo xρυo6 δαμυλιδdκι τηq Tαoo6λα9. Θαιiμαoα τηv
Pdα Γαλαvdκη ωg oυvdδελφo ερευvητρια για τηv τερdαιια
πρooπdθειd τηs vα συγκεvtριioει, ταξινoμηοει Kαι διααιαυ-
ρι6oει τ6oεq αλληλooυγκρoυdμεvεq πηγdg, για τηv αυαιηρη,
εΠισtημovικη θα dλεγα απdφαoη τηq vα παραμεfvει σtα
δημ6oια και vα παραμερfoει τα ιδιωτικd. ,oμωs (ηλεψα τηv

Ρdα Γαλαvdκη, 6πω9 κατd καιρo69 κι dλλoυg φfλoυq λoγoτdxvεξ κα1 καλλι-
τdxvεg, γι, αυτ6 τo κdτι τηs τdxvηq, Πoυ δfvει ξαφvικd μια μαγικη ζωη αια
πρdγματα, σtα Yεγov6τα και σtoυq αvθριiπoυq, μιαv dλλη αυτ6voμη (ωη,
πιo αληθιvη κι απ6 την ΠραγματιKη, κdτι πoυ ακ6μη κι η εvδελεxdαιερη
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εΠισtημovικη 6ρευvα δεv κατdφερε odτε καv vα ovειρευθεi [...]. Γι, αυτ6
(ηλε6ω τηv ελευθερiα αrηv λoγoτεxvfα και τηv τ6xvη. Mε τηv αφoρμη τηs
αvdγvωοηq τoυ τελευταfoυ βιβλ(oυ.τηs Γαλαvdκη αναλoγfoθηκα dλλη μια
φoρd τηv τελικη υπερoxη τηq λoγoτεxvfαq και τηq τdxvηs dvαvιι τηq εΠι-
αι4μηs, γιατf oι πρι6τεq δεv xρειdζεται vα πρooφιiγoυv σtηv εξdταoη oΠoι-
oυδηπoτε DNΑ για vα καταδεiξoυv τηv ιδιoμoρφiα τQS κdθε μιαq αvθρι6-
ΠιVηξ Ψυxηq. Avαλoγ(oθηκα dλλη μια φoρd τηv υΠερoΧη τηq λoγoτεxvfαq
αιηv περfΙΙτωση τηg Pdαs Γαλαvdκη, γιατf χωρfq καv vα καταφιiγει σtιζ
δυvατ6τητεg τξS oι5γxρovηg τεxvoλoγfαq κατdφερε vω απoδι6oει με θαυ-
μασrη πιαι6τητα τιq χρωματικdg αvιαdγειεq και τιq πτυxι6οειq εv6g γυvαι-
κεfoυ φoρ6ματοS }rιαq παλιdq μαυρ6αoπΡQζ φωτoγραφfαq. oxι μdvo με
τηv 6ρευvα, αλλd με τηv oι6ψυxη γvι6oη τoυ xι6ρoυ Kαι τωv αvθριiπωv τoυ,
με τov oεβαoμ6 αιηv μvημη τωv vεκρc6v, τηv αγdπη Kαι σtηv κυριoλεξfα
oυμπdθειd τηq σtoυq ζωwαvoιjq, με τηv ειλικρivειd τηζ σto λoγoτεxvικ6
εfδoq τoυ μυθιαιoρηματικoι5 xρovικoιj πoυ διακovεf αιo τελευταfo τηs
βιβλ(o. Διαβdαιε αυτ6 τo βιβλfo για τηv πdλη δυo ψυxr6v και δυo κ6oμωv,
το φλoγερ6 oαv το ερωτικ6 πdθoq, τo ιΠΠoτικ6 oαv μεσαιωvικ6 ι{πog, τo
ηρωικ6 και π6vθιμo, τo νoσtαλγικ6 oαv παλι6 τραγofδι, τo Ψυxoγρdφημo,
voμfζω, εv6q βoυvoι1, τoυ Ψηλoρεfτη. Yπdρ1ει κι dvαq dλλoq κ6oμo9 πoυ
δεv υπoπτευ6μααιε.

Γιιiννηe Σ ακελ"λαρ dκηs (Αμiλητ α, β αθιιi ν ερ ιi)

Tρειg παρdλληλεg ιαιoρ(εq ΙΙoυ κιvo6vιαι oε διαφoρετι-
κoι5g xρ6voυg- ακ6μη και σroν μη xρdvo τoυ μfθoυ- oυμπλ6.
κει η Ρdα Γαλαvdκη αιo καιvοιiργιo μυθιαιdρημd τηs Φωτι{e
τoυ Ιoιjδα, Στriyτεq τoυ oιδ{noδα (Κααιαvιc6τηs). Kινητηρια
διivαμη και σtιq τρειq ιαιορiεg εfvαι o dρωταg, oι αvεoxdq τoυ
και o θρfαμβ6q τoυ, ακ6μη και αν o θρiαμβog αυτ6s βγαfvειΚαι o Uριαμpoξ Toυ, αKoμη και αv o Uριαμpoq αυτoq pγαιvει
μdoα απ6 τov Θdvατo, απ6 τo αvoμoλ6γητo η απ6 τηv υπ6ρ-
βooη κoιvωvικcδv και φυλετικcδv πρoκαταληψεωv. Θα dλεγα
6τι τo v6o μυθιαι6

κτηρioειg oημερα ερωτικ6 dvα μυθιοτ6ρημo.
FΙ Pdα Γαλαvdκη διαλ6γει μια oπιoθoδρoμικη και dγρια κoιvωvfα εv6q

oρειvoιi xωριoι5 τηs Kρητηg (oαv αυτη πoυ γvωρfoαμε μdοα απd τηv ισto-
ρfα τωv Zωvιαvc6ν), 6πoυ dμ,q η τρυφερ6τητα και 6vα αfoθημα δικαιooι5-
vηq εξακoλoυΘorjv vα υπdρxoυv, για vα τoπoΘετηοει μια odγxρovη ερωτι-
κη ιαιoρfα (xρ6voq τoυ μυθιαιoρηματoq oι εκλoγdg τoυ 2000), Πoυ ξετυλ(-
γεται αργd, με ελεγx6μεvεq εvrdoειq για vα φτdoει αιηv 6κρηEη τoυ τdλoυg-
απd τα δυvατ6τερα κoμμdτια τoυ μυθιαroρηματoξ, πoυ δεv τo απoκαλ6-
ΙIτoυμε.

Niκoq Mnακoυνιiκη; (Φωτιξe τoυ Ιoιjδα, Στιiγτεq του oιδ[nοδα)

Επιμ6λεια κειμ6voυ: Aγ6Θη Γεωργι6δoυ, Σyofuκη Σ0μβoυλog Avατoλικf1q Aττικfig
(Στα απooπ6oματα διατηρηΘηκε η oρΘoγραφiα τωv oυγγραφ6'ωv)


