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Γαλανού 

«Μας ενώνει 
ο αέρας της 

γης µας» 

Ενα σκετσάκι στα οκτώ της ήταν αρκετό για να βγει στην επιφάνεια το χάρισµα της. 
Εκτοτε, δεν σταµάτησε να γράφει. Ακολούθησε µια µακρά πορεία στα µονοπάτια της 
λογοτεχνίας, µε βραβεύσεις, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησαν οι «Τρεις φωτιές» της, 
που παρουσίασε, στις 11.30 χθες το πρωί, στη «Γωνιά του Βιβλίου» της πόλης µας. 
Ο λόγος για την Αννα Γαλανού, n οποία εξηγεί στην «ΠτΚ» πώς εµπνεύστηκε την 
ιστορία ιης, µιλάει για ιον εγωισµό, ποα θεωρεί «όγδοο θανάσιµο αµάρτηµα», για 
την ουτοπία του τίποτα, για τους προγονικούς δεσµούς. 

Της ΚΡΙΣΤΥΣ ΚΟΥΝ INI DTH · kouninioti@pelop.gr 

Εχετε ασχοληθεί µε τη διαφήµιση και τον σχεδιασµό 
εντύπων, ενώ πριν χρόνια πήρατε το β* βραβείο 
πρωτοεµφανιζόµενου συγγραφέα σε πανελλήνιο 

διαγωνισµό για το θεατρικό σας έργο «To τέλος 
µιας κωµωδίας». Ακολούθησαν ποίηση, πεζογραφήµατα 

και παιδικά βιβλία. Πώς ξεκίνησε n περιπέτεια 
της γραφής; 

Οντως είναι µεγάλη n διαδροµή. Ξεκίνησα να γράφω από 
8 ετών, οτο τέλος της E' ∆ηµοτικού, αντί για έκθεση, έγραφα 

ένα µικρό σκετσάκι, το οποίο παίχθηκε στο σχολείο 
από τους συµµαθητές µου. Από τότε δεν σταµάτησα ποτέ 

να γράφω. Εχω ασχοληθεί µε όλα τα είδη της λογοτεχνίας 
και έχω επίσης πάρει το πρώτο πανελλήνιο βραβείο 

τόσο σε ποίηση (Αδειος κόσµος) όσο και σε διήγηµα 
(Με αντίπαλο τη ζωή). 

Είναι άλλο θέµα ο βιοπορισµός, ασκώντας το επάγγελµά 
σου, και τελείως διαφορετικό να έχεις το χάρισµα να γράφεις. 

Αυτό δεν διδάσκεται σε κανένα Πανεπιστήµιο και 
επίσης προσωπικά δεν το θεωρώ επάγγελµα. 

«Οι τρεις φωτιές», το νέο σας µυθιστόρηµα. Πώς «συλλάβατε» 
την ιδέα για τη «γέννηση» του; 

Πέρυσι, τέλη Σεπτεµβρίου κι ενώ ήµουνα σε µια άδεια παραλία 
των Αθηνών, στις διπλανές ξαπλώστρες ήρθε µια 

οικογένεια µε τρία µικρά αγόρια, το ένα λίγους πόντους 
ψηλότερο από το άλλο. Η µητέρα τους ήταν ντυµένη σαν 
να είχε βγει από φιγουρίνι του I960. Φόρεµα µαύρο, ίσιο 
κοφτό, όχτ θαλάσσης, µε κοντά µαύρα µαλλιά, ψαθάκι και 
γυαλιά πεταλούδας. Καθώς τα ετοίµαζε για m θάλασσα, 
ο πατέρας αδιάφορος κάπνιζε λίγο παρά πέρα. Εβλεπα 
τα παιδιά, σοβαρά, σχεδόν αµίλητα να περιµένουν να τελειώσει 

n µαµά µε το λάδι, τα µπρατσάκια και τις συµβουλές 
για να παίξουν ήσυχα χωρίς να ενοχλούν, όπως την 

άκουσα να τους λέετ. Ποιον να ενοχλήσουν; Στη θάλασσα 
δεν υπήρχε κανείς. Υστερα ανέβηκαν σαν µικροί κύριοι 

πάνω στην ξύλινη περπατησιά της πλαζ και προχώρησαν 
αµίλητα σαν στραηωτάκια το ένα πίσω από το άλλο 

προς m θάλασσα. y / 

Αυτό ήταν... χάθηκα µέσα στις σκέψεις µιας ιστορίας που 
άρχισε να θεριεύει στο µυαλό µου. Κεφάλαιο-κεφάλαιο 
ξεκίνησε να γράφεται το βιβλίο εκεί δίπλα στη θάλασσα. 
Μέχρι να επιστρέψω στο σπίτι το είχα σχεδόν όλο. Εµενε 

να δουλέψω την ιστορία, να πλάσω τους χαρακτήρες 
και να βρω το κρυµµένο µυστικό του. 

Τρία αδέλφια αγαπηµένα µεν, σκορπισµένα δε σε 
τρία σηµεία του πλανήτη, εξαιτίας της ανύπαρκτης 
οικογένειάς τους. Στο βιβλίο σας θίγετε το λεπτό ζήτηµα 

των σχέσεων µεταξύ των γονιών και της σηµασίας 
που έχει crm διαµόρφωση του χαρακτήρα των 

παιδιών. Λάθη ανθρώπων βαραίνουν τα αθώα πλάσµατα 
που φέρνουν στον κόσµο. Μαθαίνουν οι γο¬ 

νείς να απαλλάσσονται από τον εγωισµό; 
Ο εγωισµός, κατ' εµέ, είναι το όγδοο θανάσιµο αµάρτπ 
µα και ιδιαίτερα όταν δεν αντιλαµβάνεσαι την καταστροφή 

που µπορεί να προκαλέσει τόσο σ' αυτόν που τον έχει 
και κατ' επέκταση στους οτκείους και φίλους. Οταν δε είναι 

ίδιον του χαρακτήρα σου, νοµίζω ότι δεν µπορείς να 
τον αποβάλεις εύκολα. Η ορµά του σε κάνει να νοµίζεις 
ότι είσαι ανίκητος, κατ' ουσία, όµως, προκαλεί µόνο δυστυχία. 

Αν είσαι δε γονέας, αλίµονο! 

Κυνήγι του πλούτου, της εξουσίας, πολυτέλεια -n 
απατηλή λάµψη της µαταιοδοξίας, εν ολίγοις- στοιχεία 

που κυριαρχούσαν στην προ της κρίσης εποχή. 
Ο δρόµος που έχει επιλέξει ο µεγαλύτερος εκ των 

αδελφών τον οδηγεί στην καταστροφή αρχικά, και σε 
µια δεύτερη ευκαιρία στη συνέχεια. Ττ θέλατε να επισηµάνετε 

µε την ανάδειξη αυτής της ανούσιας ζωής; 
Την ουτοπία του τίποτα, που πολλοί άνθρωποι κυνηγάνε 

µια ολόκληρη ζωή για να µείνουν στο τέλος µόνοι και 
δυστυχισµένοι, περικυκλωµένοι από άψυχους επαίνους 
και καταθέσεις µε πολλά µηδενικά. Οµως, αν βγάλεις τον 
αριθµό από µπροστά, µόνο τα µηδενικά µένουν. Η αξία 
της ζωής βρίσκεται σε πολύ απλά πράγµατα. Καλό είναι να 
m δει οποιοσδήποτε έγκαιρα, ιδιαίτερα σι νέοι. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

ΗόΥΜΟΡέπκο: 

to ΜΗΛΟ 
Air TOM. 

ΠΑΚ Ά∆ΕΠρ, 

ελενα ακριτα 

Τ0«ΗΑΟΒΠΚ£ 

σελ. 388. τιµη 15.50 ευρω 

Η Βίβλος 
αλλιώς... 
«Η αµαρτία είναι αον το προφιτερόλ. Αν 
δεν µπορείς να αντισταθείς, απόλαυσε 

την! Κι αυτό αποφάσισαν να κάνουν ο 
Αδάµ και n Εύα. To πρόβληµα όµως είναι 

πως-ακόµα και τότε- n γυναίκα δεν 
"έπεφτε" τσακ µπαµ. Με το που κατάπινε 

το µήλο, δεν ήταν "ανοίξαµε και σας 
περιµένουµε". Ηθελε µια εισαγωγή, ένα 
απεριτίφ, ένα προκαταρκτικό, βρε αδελφό). 

Οταν ξεκινάει έτσι το τρίτο κεφάλαιο 
υπό τον τίτλο «Κάιν και Αβελ Η ψυχούλα 

και ο ψυχάκιας» του νέου βιβλίου της 
Ελενας Ακρίτα, καταλαβαίνει κανείς ότι 
n µεταφορά των γεγονότων της βίβλου 
από την πένα της είναι απολαυστική. 

ΑΦΗΓΗΜΑ 

f ·¥- 
ροµπερτ σαβιανο 

Πορτρέτο τπς 
σύγχρονης Ιταλίας 

ΕΦΗΒΙΚΟ 

Εντεκα κεφάλαια, έντεκα ιστορίες, πορτρέτο 
της σύγχρονης Ιταλίας διό χειρός 

του συγγραφέα του διεθνούς µπεστ- σέλερ 
«Γόµορρα». Ο ΣαΒιάνο, εδώ, ξύνει 

µερικές από τις παλιές και νέες πληγές 

που ταλανίζουν τη γειτονική χώρα και 
λειτουργούν σαν καθρέφτης για όλους 
µας: Τον ύπουλο µηχανισµό της µηχανής 

της λάσπης, την εξάπλωση του οργανωµένου 
εγκλήµατος, την αέναη κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης λόγω των βουνών 
FltWATXR^lA οικονοµια των σκουπιδιών στη Νάπολη, ης πολ- 
ΕΚ∆0ΣΕ1Σ ΠΑΤΑΚΗ. 2013 . . . c- πι- σελ. 240. τιµη 12.70 ευρο λες προαναγγελθείσες τραγωδίες. Πλαι 

στην καταγγελία, n εξιστόρηση ζωών 

που βιώθηκαν µε τιµιότητα και θάρρος.- 

µεταφραση: ανδρεασ 
µιχαηλ ιδησ 
εκδοσεισ µεταιχµιο. 2013. 
σελ. 360. τιµη 13.30 ευρω Ξετυλίγοντας 

το νήµα 
του µυστηρίου 
Για τους φίλους του Σέρλοκ Χολµς, το 3o 

βιβλίο τπς σειράς βρίσκεται ήδη στις προθήκες 
των βιβλιοπωλείων. Ο αδελφός του 

Σέρλοκ Χολµς βρίσκεται να κραδαίνει ένα 
µαχαίρι, σκυµµένος πανω από το πτώµα 
ενός αγνώστου, όλα δείχνουν πως πρόκειται 

για ξεκάθαρη υπόθεση δολοφονίας. 
Ο Σέρλοκ όµως έχει τις αµφιβολίες 

του. Ακολουθώντας το νήµα του µυστηρίου 
που θα τον οδηγήσει από το Λονδίνο 

στη Μόσχα, σε µια αγωνιώδη αναζήτηση 
των στοιχείων που θα αποκαλύψουν την 
αλήθεια, ο Σέρλοκ πρέπει να ανακαλύψει 
τον πραγµατικό ένοχο... και να γλυτώσει 

τον Μάικροφτ από την κρεµάλα! 

www.clipnews.gr
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Η συνάντηση των τριών αδελφών στα πατρώα εδάφη 
και ο άρρηκτος µεταξύ τους δεσµός θεµελιώνονται, 
και κυριολεκτικά, στην ιστορία σας. Παρά τα όποια 
ελαττώµατα µας ως λαού, µας «διασώζει», σήµερα, 
στις κακουχίες, αυτό το συγγενικό δέσιµο που χαρακτηρίζει 

τους Ελληνες; 
Στο τέλος του βιβλίου βάζω σαν τόπο συνάντησης όλων 
τους, το πατρικό σπίπ του παππού, θέλοντας να δείξω αυτό 

ακριβώς που λέτε. Μας ενώνουν οι προγονοί µας... Οι 
τόποι που έζησαν, τα σπίτια που κατοίκησαν, τα χώµατα 
που πάτησαν, τα δένδρα που φύτεψαν. Μας ενώνει ο αέρας 

της γης µας. 

Η ιστορία σας ξεδιπλώνεται µέσω φλας-µπακ. Χρησιµοποιείτε, 
γενικά, αυτές τις διαδροµές µεταξύ παρόντος 

και παρελθόντος; 

Μου αρέσει πολύ το φλας-µπακ. Κάνω αυτό το «σκηνοθετικό» 
τερτίπι σε όλα τα βιβλία µου για να ενώσω εποχές 

και συνήθειες, να δώσω την αύρα του παλιού, µα όχι ξεχασµένου 
τρόπου ζωής. Είναι n δική µου αντίληψη, για 

µια επαναληπτική άσκηση µνήµης. Μου αρέσει πολύ το 
φλας-µπακ. 

Στο µυθιστόρηµά σας κυριαρχεί n αγάπη, n αυθεντική, 
n οποία και βγαίνει νικήτρια στο τέλος, ανταµείβοντας 

τα τρία αδέλφια, που είχαν κακοπάθει στον 
τοµέα αυτό. Πιστεύετε ότι n δικαίωση µάς χτυπάει 
πάντα την πόρτα; 
Η ζωή είναι ένας κύκλος, δεν γέρνει πουθενά. Είµαι της 
άποψης πώς ό,τι σπέρνεις αυτό θερίζεις στο τέλος. Η δικαιοσύνη 

εκφράζεται µε πολλούς τρόπους. ∆εν είναι πάντα 
«καταδεκτική», κι ούτε πρέπει να είναι! Οµως ναι, πιστεύω 

εν τέλει ότι n ζωή σε ανταµείβει κατά τα έργα σου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ 

> ∆εν υπάρχει συγκεκριµένη 

ώρα, που γράφει. «Μόνο 
ώρα έµπνευσης, θέλω να 

είµαι µόνη µου όταν γράφω 
κι εκείνες τις ώρες ξεχνώ 
τα πάντα. Ζω µόνο µε τους 
ήρωες µου» διευκρινίζει. 

> Σε τι αναγνώσµατα της 
αρέσει να «Βουτάει»; «∆ιαβάζω 

πολλή ποίηση, ιστορία 
και κλασική λογοτεχνία. ∆ιαβάζω 

και ξαναδιαβάζω τα 
βιβλία της Εστίας, τον Νίκο 
Καζαντζάκη και Γιώργο Ιωάννου. 

Μου αρέσει n γλώσσα 
των παλιών συγγραφέων 

(Καραγάτσης, Μυριβήλης, 
- Τερζάκης, Αθανασιάδης). 

∆ιαβάζω, επίσης, συχνά 
Οδυσσέα Ελύτη» απαντά. 

> Γεµάτη µέρα της θεωρεί 

πως είναι «όταν, ξυπνώντας 
το πρωί, δεν υπάρχει τίποτα 
προγραµµατισµένο και τελικά 

γράφω όλη µέρα...». 

> Στον άλλο εκτιµά «πάνω 
από όλα την καλοσύνη Σιχαίνοµαι 

τη µικροπρέπεια, 
την αγνωµοσύνη και τον δήθεν 

καθωσπρεπισµό. Οι αξίες 
εφαρµόζονται στη πράξη 

και όχι στα λόγια». 

> Ποιες καταστάσεις την 
κάνουν να ασφυκτιά; «To 

ψέµα και n υποκρισία. Φεύγω 
οριστικά, αφού, όµως, 

πρώτα εξαντλώ όλο τα περιθώρια, 
γιατί n αλήθεια είναι 

. ότι δίνω πολλά περιθώρια 
πριν. Από κάποιο όµως σηµείο 

και µετά, τα "ρολά" πέφτουν 
µε δυνατό θόρυβο». 

> Εχει κάτι νέο στα σκαριά 
αυτή την εποχή; «Εχω κάτι 
στο µυαλό µου, το έχω ήδη 
ξεκινήσει, όµως να τελειώσουν 

πρώτα οι περιοδείες, 
να ξεκουραστώ λίγο και µετά 

θα το δουλέψω εντατικά. 
Αλλωστε, εγώ πάντα γράψω» 

λέει. 

ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΩΤΙΕΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΚΕΑΝΙ∆Α. 2013. ΣΕΛ. 528. 
ΤΙΜΗ 15 ΕΥΡΟ 

TO ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥΜΙΑ 
ΚΡΑΥΓΗ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (1ΚΕΑΝΙ∆Α, 2012. 
ΣΕΛ. 508. ΤΙΜΗ 

-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ 
ME TO ΧΘΕΣ 12011 

∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ 

ΑΜΟΣΟΖ 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΛΟΥΙΖΑ ΜΙΖΑΝ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. 2013. 
ΣΕΛ, 192, ΤΙΜΗ 10 ΕΥΡΩ 

Ιστορίες 
αντιηρώων 
Ενα χωριό µε παλιά σπίτια, αιωνόβια κυπαρίσσια, 

καταπράσινουςλόφους, οπωρώνες. 
Κάποιος, τις νύχτες, σκάβει κάτω από το σπίτι 
του γέρου Πέσαχ. Ο µεσίτης βρίσκεται κλειδωµένος 

στο υπόγειο του πεθαµένου συγγραφέα. 
Η κρεβατοκάµαρα της οικογένειας 

Λεβίν κρύβει κάποιο µυστικό, ενώ ο Πρόεδρος 
της κοινότητας ψάχνει τη γυναίκα του 

που έχει εξαφανιστεί Μια άλλη γυναίκα, n 
γυναίκα του Τσέλνικ, έφυγε για την Καλιφόρνια 

και δεν επέστρεψε, ο γιος της Ντάλιας αυτοπυρπολείται, 
ενώ n χωρισµένη Βιβλιοθηκάριος 

και ο νεαρός που λιώνει από πόθο γι' 
αυτήν το µόνο που βρίσκουν να συζητήσουν 
είναι για την αυτοκτονία της Βιρτζίνια Γουλφ. 

ΝΟΥΒΕΛΑ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙ∆ΑΚΗΣ 
TOY ΘΕΟΥ TO ΜΑΤΙ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙ0Π0ΛΕ10Ν 
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. 2013. ΣΕΛ. 144. 
ΤΙΜΗ 12 ΕΎΡΟ 

Η φύση και 
ο άνθρωπος 
Μετά τη σύνταξή του, ο Πεπόνας ζει στο 
κτηµατάκιτου και αφηγείται στο σκιάχτρο 
του την πολυκύµαντη ζωή του. Στην αφήγησή 

του παρελαύνουν αλλόκοτοι άνθρωποι 
µε ονόµατα ζώων ή φυτών, πουλιά 

και διάφορα άλλα ζωντανά µε ονόµατα 
ανθρώπινα, αλλά και ψυχωµένα άψυχα, 

σαν τον ∆ιοµήδη το σκιάχτρο. Η γενεαλογία 
της φύσης και n γενεαλογία των 

ανθρώπων συναντιούνται παντού, εκτός 
από την πολιτική και την κρίση. Οι πληγές 
του σύγχρονου κόσµου διατρέχουν το σύµπαν 

της νουβέλας. Ενα σύµπαν που παίρνει 
φωνή, αρθρώνεται και απευθύνεται 

σε πρώτο πρόσωπο στον καθρέφτη του. 
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Αλλαγή ζωής 
ή απειλή; 

Ενας 45άρης, κατά λάθος τραπεζικός 
υπάλληλος, γίνεται αυτόπτης µάρτυρας 
ενός εγκλήµατος µπροστά στο σπίτι του 
στα Πατήσια. Με κίνητρο τις ανεκπλήρωτες 
νεανικές του ανησυχίες, από θεατής γίνεται 

πρωταγωνιστής σε µια σκοτεινή ιστορία 
που διαδραµατίζεται στην πασχαλινή 

Αθήνα µε φόντο την οικονοµική κρίση και 
την πολιτική αστάθεια της προεκλογικής 
περιόδου. Προσπαθώντός v ανακαλύψει 

τον ύποπτο ρόλο που παίζουν οι περίεργοι 
ένοικοι του απέναντι τριώροφου, 

µπλέκεται στα δίχτυα τους και µπαίνει οε 
µια περιπέτεια που φαίνεται ικανή v' αλλάξει 

για πάντα τη ζωή του... 
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