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«To µυθιστόρηµα είναι µαγεία, 
φαντασία και ρεαήΊσµός ταυτόχρονα» 
Ηπένα της έχει αγγίξει 

πολλές ψυχές... 
Οι ιστορίες 

της έχουν διαβαστεί απνευστί 
από τους εκατοντάδες 
αναγνώστες 
της... Και τα σχόλια που 
έχει αποσπάσει είναι 
ιδιαίτερα κολακευτικά. 

του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΟΥΖΟΥΜΗ 

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη 
υπογράφει το τρίτο της µυθιστόρηµα 

µε τίτλο «To κεντρί της πεταλούδας» 
και ήδη το βλέπει να έχει 

σκαρφαλώσει στη λίστα µε τα best 
sellers. 

Εµπειρίες και γνώσεις 

Η πλοκή του βιβλίου µετις συνεχείς 
ανατροπές, το άλλοτε γλαφυρό 

και άλλοτε σκληρό ύφος και οι 
ήρωές του που µοιάζουν να έχουν 
ξεπηδήσει από τη διπλανή πόρτα, 
έχουν καθηλώσει πολλούς ανα/νώστες 

και δεν είναι λίγοι αυτοί 
ιου το διαβάζουν εντός λίγων ηµεοών, 

µια και αδυνατούν να το αφήνουν 
από τα χέρια τους. 

«Η λογοτεχνία είναι βασικό 
ιγαθό µιας κοινωνίας και ειδικά 
j ε περιόδους κρίσης, εφόσον 
ιροσφέρει στον αναγνώστη τη δυνατότητα 

να κατανοήσει τον 
εαυτό του και τον κόσµο του. 

Κάθε πολιτισµένη κοινωνία 
ιου σέβεται τον άνθρωπο οφείλει 
jo στηρίζει και να ενθαρρύνει τη 
Λογοτεχνική δραστηριότητα», δηλώνει 

στην «E» n συγγραφέας και 
συνεχίζει λέγοντας πως το µυθιστόρηµα 

είναι µαγεία, φαντασία 
και ρεαλισµός ταυτόχρονα. Είναι 
το είδος του έντεχνου λόγου που ^εν 

βασίζεται στον διδακτισµό αλλά 
παρασύρει τον αναγνώστη µέσα 
στις καταστάσειςτων ηρώων 

προσφέροντάς του εµπειρίες 
ζωής και γνώση µέσα από αυτές... 

Τα βήµατα...  

Η Γιώτα Γουβέλη άρχισε ως 
συγγραφέας µε το µυθιστόρηµα «Η 
µουσική του κόσµου», όπου και 
απέσπασε διθυραµβικά σχόλια για 
την πλοκή του, βάσει της οποίας σε 
κάποια γωνιά της ελληνικής υπαίθρου 

στα τέλη της δεκαετίας του 
'50 n 17χρονη Αρτεµισία γνωρίζει 
τη βίαιη όψη της ζωής και στιγµατί- 

ΤΠέταλ°υ^ 

«Η λογοτεχνία προσφέρει στον αναγνώστη 
τη δυνατότητα να κατανοήσει 

τον εαυτό του και τον κόσµο 
του», λέει στην «E» n Γιώτα Γουβέλη 

µε αψορµή και την κυκλοφορία 
του τρίτου της βιβλίου «To κεντρί 

της πεταλούδας» 

«Η λογοτεχνία είναι 
βασικό αγαθό µιας 
κοινωνίας (...) Κάθε 
πολιτισµένη κοινωνία 
που σέβεται τον άνθρωπο 
οφείλει να στηρίζει 
και να ενθαρρύνει 
τη λογοτεχνική 
δραστηριότητα» 

ζεται για πάντα, θα ξαναβρεί, 
όµως, το χαµόγελο της στα µάτια 
του νεαρού Κωστή... 

Τα σκαµπανεβάσµατα της ζωής 
τους ακολουθούν τα κρεσέντο της 
µουσικήςτου κόσµου, της µουσικής 

που συνθέτει το σύµπαν ζυµώνοντας 
το καλό µε το κακό. 

Τα πρώτα συγγραφικά βήµατα της n Γιώτα 
Γουβέλη τα έκανε µε το µυθιστόρηµα 

«Η µουσική του κόσµου» 

Λίγους µήνες αργότερα στα ράφια 
των βιβλιοπωλείων τοποθετήθηκε 

το δεύτερο µυθιστόρηµά της 
µε τίτλο «To σκίτσο». Πρόκειται για 
το ταλέντο δύο αντρών στη ζωγραφική. 

Ο Αγαµέµνονας θα ανδρωθεί 
στα σοκάκια της Κυψέλης και τη 

Ένα σκίτσο είνα, ο συνδεηκός κρίκος σης ζωές 
των ηρώων του δεύτερου µυθιστορήµατος της 
µε τττλο «To σκίτσο» 

ζωή του θα σηµατοδοτήσουν ένοχα 
µυστικά, ένας γάµος συµβιβασµού 
αλλά και ένας µεγάλος έρωτας. 
Ενώ ο κοσµοπολίτης, γυναικάς και 
ανήσυχος Πάνος θα ξανασµίξει µε 
τη γυναίκα που τον γέννησε και δεν 
θα την αποχωριστεί ποτέ. Ζωές παράλληλες, 

διαφορετικές, µε µόνο 

συνδετικό κρίκο ένα σκίτσο... Η 
Γιώτα Γουβέλη υποστηρίζει πως 
αντλεί έµπνευση µέσα από τα ερεθίσµατα 

του σηµερινού ανθρώπου, 
τις σκέψεις του που δεν εκφράστηκαν, 

το δίκιο και τις βιογραφίες σηµαντικών 
-αλλά και µη- ανθρώπων 

γύρω της. 
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