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Ακόμα ένας τίτλος βιβλίου της Ελένης Λαδιά που δημιουργεί 
προβληματισμούς και έμπνευση στον αναγνώστη. Ποια είναι η Φερέοικη; 
Σκέφτεσαι πως είναι αυτή που φέρει επάνω της τον οίκο της, αυτή που κουβαλάει το 
σπίτι της όπως πχ η χελώνα, το σαλιγκάρι. Σωστά. 
Σε όλη την εξέλιξη των γεγονότων σύμφωνα με όσα καταγράφονται, η Φερέοικη 
άνθρωπος κουβαλάει επάνω της όλα τα βιώματα των αγαπημένων της, τους έχει 
καταγράψει στη μνήμη της και έχουν γίνει γι’ αυτήν τατουάζ ανεξίτηλο. Είναι οι 
γονείς της και προπάντων η μάνα της που το πένθος για τον χαμό της την έχει γεμίσει 
πληγές χαίνουσες.  

Η Ελένη Λαδιά, όπως η ίδια ομολογεί, ό,τι πιο εμπνευσμένο δημιουργεί, είναι 
μέσα από τα όνειρα. Ονειρικές αποφάσεις είναι οι ήρωές της εδώ. Αρχικά είναι ένας 
πενηντάχρονος φιλόλογος που του αρέσει η λογοτεχνία, όλες οι καλές τέχνες όπως το 
θέατρο, η μουσική, ο κινηματογράφος. Του αρέσει να επισκέπτεται αρχαιολογικούς 
χώρους, να ταξιδεύει. Γι’ αυτό όπως η συγγραφέας γράφει, πουλάει το σπίτι του, 
αγοράζει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, κρατάει ό, τι του αρέσει σε μία αποθήκη και 
είναι ελεύθερος. Στη συνέχεια αλλάζει το φύλο του πρωταγωνιστή και τον κάνει 
γυναίκα και την ονομάζει Φερέοικη.  

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την απώλεια της μάνας της και μέσα της 
υπάρχει ένας διχασμός: να παραμείνει και να θρηνεί ή να ξεφύγει από το βιωμένο 
πένθος της και να ακολουθήσει πάλι το δρόμο της δημιουργίας. Μπορεί να μην 
αναφέρεται η μάνα, όμως η παρουσία της είναι κραυγαλέα. Τα απαρηγόρητα δάκρυα, 
η αρνητική στάση προς κάθε παρηγοριά, η αδιαφορία μπροστά στα παραδείγματα 
δυστυχισμένων, όπως οι καταυλισμοί των προσφύγων, η απώλεια των μικρών 
παιδιών τους στη θάλασσα, τα στέκια των ναρκομανών, επιβεβαιώνει την πανάρχαια 
φράση της Ιφιγένειας όταν πίστεψε πως χάθηκε ο αδερφός της Ορέστης: “οἱ 
δυστυχεῖς γὰρ τοῖσι δυστυχεστέροις αὐτοὶ κακῶς πράξαντες οὐ φρονοῦσιν εὖ”. 
(συμφορά σαν σε χτυπήσει δε συμπονείς τους πιο δυστυχισμένους). 

Ο θάνατος είναι αμφίστομο μαχαίρι που συνεχώς σε πληγώνει. Η συγγραφέας 
δημιουργεί τρεις ιστορίες μέσα από τις οποίες θέλει να αποσπάσει τη Φερέοικη 
μακριά από αυτό που ένιωθε μέσα της.  

Η πρώτη αναφέρεται στη ζωή δύο κοριτσιών- της Φιλιώς και της Γιωργίτσας. 
Μέσα απ’ αυτή αναδεικνύονται κοινωνικά φαινόμενα, όπως η φτώχεια λόγω της 
ανέχειας αλλά και αξίες όπως η υπερηφάνεια και ο αγώνας για επιβίωση. 

 Στη δεύτερη έχουμε την ιστορία ενός έρωτα. Εδώ ο έρωτας και ο γάμος έχουν 
δοθεί με μια άλλη ματιά, όχι τη συνηθισμένη. Ακόμα και η δύναμη της τέχνης (η 
μουσική εδώ)δηλώνει και αποκαλύπτει την ποιότητα του δημιουργού. 

 Η τρίτη ιστορία με την Καλυψώ και τον Οδυσσέα, Α κ’ Β είναι πολύ 
ευρηματική. Τα ονόματα αυτά από την Οδύσσεια στο λ που έχουμε τη νέκυα, το 
ταξίδι του Οδυσσέα που η Κίρκη του υπέδειξε να κατέβει στον Άδη ενδόμυχα 
οδηγούν στο κυρίαρχο θέμα του βιβλίου που είναι ο θάνατος. Είναι η επιθυμία του 
ανθρώπου να μάθει γι’ αυτόν.  

Ο Όμηρος μας οδήγησε με την νέκυα στον Άδη και μας γνώρισε τον κόσμο 
των νεκρών. Η συγγραφέας ως μία άλλη Κίρκη μας οδηγεί σ’ ένα φανταστικό 
κυκλικό κτήριο όπου  μέσα του κατοικούν δυνάμεις επικοινωνιακές. Η μνήμη, το 
μουσείο της μνήμης και το μνήμα. “Τα καταγεγραμμένα δε διαγράφονται”. Ο κάθε 
άνθρωπος φεύγει από τη ζωή και δεν παίρνει τίποτα μαζί του. Όμως έχει κάτι το 
μοναδικό, που είναι ικανό να γίνει μουσειακό έκθεμα στο μουσείο της μνήμης. Αυτό 
που κάθε ζωντανός κουβαλάει στη μνήμη του για τους αγαπημένους του νεκρούς.  



“Τότε οι νεκροί πεθαίνουνε, όταν τους λησμονούμε” (Μαβίλης). 
Ο προβληματισμός πάνω στις λέξεις θάνατος- ανάσταση, δοσμένα μέσα από τον 
ονειρικό κόσμο της φαντασίας, κορυφώνονται με την παρουσία δύο μορφών: 
θάνατος- μητέρα, που είναι κρυμμένες στο βάθος του μουσείου της μνήμης σε 
δωμάτιο κλειστό.  
Ο θάνατος καταστρέφει τη ζωή ενώ η μητέρα την ανασταίνει γιατί αυτή γεννάει τα 
παιδιά. Ακόμα δεν έχει εξηγηθεί το μυστήριο αυτό και ευτυχώς για να γράφονται 
τέτοια υπέροχα βιβλία, όπως η Φερέοικη. Η λέξη κλειδί σ’ όλα αυτά που συμβαίνουν 
στη ζωή βρίσκεται στη λέξη υπομονή. Υπομονή και αναμονή παρακολουθώντας “του 
κόσμου τα γυρίσματα π’ ανεβοκατεβαίνουν”.  
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