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Με λένε Ντάτα 
το βιβλιοπωλείο RIVERGATE 

ALNA i 

Λένα Μαντά εκδόσεις Ψυχογιός Σελ. 552 

A* ρχισα τον πρόλογο καµιά δεκαριά φορές και πάντα φθάνοντας οε κάποιο οηµείο σταµατοϋοα... έγραφα... έσβηνα... προσπαθούσα να βάλω τις σκέψεις µου σε τάξη. Είναι πολύ δύσκολο να θέλεις να γράψεις για έναν συγγραφέα και αυτός να είναι φίλος σου, γιατί δεν ξέρεις αν αυτά που γράφεις είναι υπερβολές, καλά λόγια, η αν είσαι συναισθηµατικά φορτισµένος... Στην προκειµένη περίπτωση, γράφοντας γι' αυτή τη συγγραφέα, τα πράγµατα είναι διαφορετικά γιατί ό,τι και να επιχειρήσω να γράψω, το ξέρω ότι κάτι θα αφήσω πίσω! Λένα Μαντά, το συγγραφικό φαινόµενο που κάθε Μάιο µάς δίνει και ένα καινούργιο best seller. Μπορεί τα βιβλιοπωλεία να έχουν διαφορές στα δέκα πρώτα σε πωλήσεις τους, αλλά χωρίς αµφισβήτηση η πρώτη θέση είναι "κρατηµένη" για τα βιβλία της. Παρά την κρίση και την οικονοµική δυσπραγία που ταλαντεύει τα πάντα γύρω µας, ο πολιτισµός και τα συναφή, όπως η αγορά βιβλίων, είναι από τα πρώτα που βάλλονται, θεωρούµενο ως "είδος πολυτελείας", εντούτοις η συγγραφέας "φαινόµενο" Λένα Μαντά εξακολουθεί να θέλγει δεκάδες αναγνώστες. Τα βιβλία της πωλούνται σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα, φιγουράρουν πάντα στις πρώτες θέσεις των ευπώλητων, αγγίζει ευαίσθητες χορδές σε κάθε αναγνώστη και αφήνει ανεξίτηλα τα σηµάδια στις καρδιές τους. Έχει χαρακτηριστεί "Βασίλισσα του ροµάντζου" και µετρά στο βιογραφικό της δέκα βιβλία: όλα, µα όλα best sellers. To "Σπίτι δίπλα στο ποτάµι" αποτελεί ίσως την καλύτερη λογοτεχνική κατάθεσή της και δίκαια θεωρείται το magnum opus, µε 234 χιλιάδες αντίτυπα, κατορθώνοντας να µπει στις καρδιές 250.000 αναγνωστών, αλλά το αγαπηµένο της που ξεχωρίζει η ίδια είναι "Η Θεανώ, λύκαινα της Πόλης". Γράφει ένα µυθιστόρηµα τον χρόνο, κυκλοφορεί πάντα τον Μάιο [θεωρεί τον µήνα αυτό γουρλίδικο], έχει φανατικό κοινό, όχι απαραίτητα γυναίκες, ένας µεγάλος αριθµός ανδρών διαβάζουν τα βιβλία της, και σε κάθε συναπάντηµά της µε τον κόσµο γίνεται το αδιαχώρητο! ∆εν κρύβεται πίσω από λέξεις και τίτλους... δεν φοβάται να τσαλακωθεί µπροστά στο ακροατήριο της, απλή, καταδεκτική, δεν διστάζει να µοιραστεί µαζί τους προσωπικές στιγµές και να ανοίξει την καρδιά της: "Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο αν δεν είχα τη στήριξη και τη συµπαράσταση της οικογένειάς µου. To καλάµι είναι επικίνδυνο όχηµα και καλό θα είναι να 

a + 

το παρκάρεις οσο πιο µακριά γίνεται , εκµυστηρεύεται η συγγραφέας µπροστά σε δεκάδες αναγνώστες της, που κατορθώνει κάθε φορά, όχι µόνο να τους καθηλώσει, αλλά και να τους παρασύρει ο' έναν διάλογο γύρω από τις συγγραφικές της εµπειρίες, µετατρέποντας κάθε της παρουσίαση σε µια "µοναδική παράσταση." 
Οι κριτικές και σι απόψεις για την αξία των γραφόµενών της διίστανται, αλλά ποιος αλήθεια είναι αυτός που µπορεί να επιβάλει και να καθορίσει την επιλογή ενός βιβλίου όταν πρόκειται για µέσο ψυχαγωγίας; Τι και αν δεν υπάρχουν, όπως ισχυρίζονται, "βαθύτερες λογοτεχνικές καταβολές; Από πότε η λογοτεχνία είναι προνόµιο µόνο των "διανοούµενων και των ψαγµένων"; Απάντηση πήραν όλοι όσοι την αµφισβητούν, από τα επίσηµα χείλη του ΕΚΕΒΙ [Εθνικό Κέντρο Βιβλίου]: Σε έρευνα που διεξήγαγαν, έδειξε ξεκάθαρα ότι η Μαντά έχει επηρεάσει τη ζωή των Ελλήνων τόσο όσο ο Καβάφης και ο Ντοστογιέφσκι, κατατάσσοντάς την τρίτη! Στις αρνητικές κριτικές πάντα απαντά µε χαµόγελο, χωρίς να θίξει κανένα, ούτε έρχεται σε αντιπαράθεση, θεωρεί ότι ο χρόνος θα κρίνει τους πάντες, για λογαριασµό της απάντηση δίνουν σι αναγνώστες και ο κόσµος που για δύο συνεχή χρονιές την ψηφίζει "Συγγραφέα της Χρονιάς": "Όταν αποζητάς το χειροκρότηµα, τότε δεν το αξίζεις". Εξάλλου, ποσώς την ενδιαφέρουν σι ταµπέλες που της δίνουν. Η Λένα Μαντά έχει τη δική της συνταγή που εφαρµόζει σε κάθε βιβλίο της, έτσι ώστε η κάθε ιστορία να γίνεται θέµα προσωπικό και δικό του κάθε αναγνώστη: απλή, αφηγηµατική, ανθρώπινη, αληθινήνοµίζω ότι η αλήθεια της τέχνης είναι και αλήθεια της ζωής και το ξέρει καλά, µε µια ευαισθησία για το παρελθόν χωρίς να παρακάµπτει το σήµερα, µε δόσεις ρεαλισµού και αστερόσκονη από το πεπρωµένο, καταφέρνει µε µοναδικό τρόπο να συµπάσχει µε τους ήρωές της, δεν κρατάει αποστάσεις και δίνει στη µυθοπλασία υπόσταση. Σε µια συνέντευξή της θα πει: "Μου λένε ότι σι ήρωες είναι οικείοι, αναγνωρίσιµοι και ότι κάνουν σκέψεις που κάποτε πέρασαν και από το δικό τους το µυαλό. Κάποιοι ταυτίζονται µαζί τους. Αλλοι βρίσκουν στις ιστορίες µου απαντήσεις σε κάτι δικό τους. Αλλοι ξεφεύγουν έτσι από τα προβλήµατά τους και τα κοιτούν από απόσταση καθαρότερα. To ταξίδι ψυχής αποζητούν όλοι, όπως καταλαβαίνω. Παραµύθια δεν χρειάζονται µόνο τα παιδιά, και η δική µας η ψυχή, των ενηλίκων, έχει ανάγκη µια καραµέλα για να γλυκάνει όταν στην καθηµερινότητα δεν παίρνουµε ανάσα". 

Οι συγκυρίες της ζωής µε οδήγησαν ένα πρωινό Μαΐου πριν µερικά χρόνια, να γνωρίσω την Λένα Μαντά στη Θεσσαλονίκη, σε µια συνάντηση που ο εκδότης της, κ. Ψυχογιός, είχε κανονίσει. ∆εν χρειάστηκαν παραπάνω από πέντε λεπτά για να καταλάβω ότι εκπέµπαµε στα ίδια µήκη και πλάτη, η γνωριµία µας απλή, όπως απλή, άνετη, µε διάχτυο χιούµορ και ανεξήγητα θετική αύρα είναι και η Λένα. Θυµάµαι είχαµε κανονίσει την κάθοδο της στην Κύπρο... δηλαδή εγώ µιλούσα και εκείνη συµφωνούσε. Στην επιστροφή µου στην Κύπρο αναρωτιόµουν αν της είχα "φορτώσει" πολλά. Η παρουσία της στη Λευκωσία εκείνο τον Ιούνιο του 2009, είχε σηµατοδοτήσει πολλά. Μια παρουσίαση µε δεκάδες κόσµου που παρευρέθηκε και την απόλαυσε, µε µια Λένα που έδωσε τον εαυτό της, και ένα κοινό που όλο και επιζητούσε να µάθει, εκείνη τη στιγµή είχε σηµατοδοτήσει µια καινούργια πρωτότυπη εµπειρία για το κυπριακό κοινό: Ένας συγγραφέας να γίνεται ένα µε το κοινό και να µοιράζεται µαζί του προσωπικές στιγµές. "Πάµε να ταξιδέψουµε µε την ψυχή µας... Γερό σκαρί κάθε βιβλίο, µπορεί να µας φτάσει µακριά...", αναφέρει η συγγραφέας στο προσωπικό της µπλογκ, και εµείς της ευχόµαστε να είναι πάντα γερή και δυνατή, να µας ταξιδεύει ...ανοίξαµε πανιά, ούριος άνεµος και περιµένουµε την καπετάνισσα να µας οδηγήσει σε πελάγη µαγικά.... Με λένε Ντάτα (περίληψη από το οπισθόφυλλο) Η συνέχεια του "Όσο αντέχει η ψυχή" Με λένε Ντάτα... Χρόνια τώρα. Κοντεύω κι εγώ να ξεχάσω πως κάποτε µε βάφτισαν Αλεξάνδρα? Είµαι ένοχη για όλα τα αµαρτήµατα που µπορεί να φανταστεί η Εκκλησία ή η αστυνοµία, κι όµως δεν αισθάνοµαι ένοχη για τίποτα. Όλα ήρθαν φυσιολογικά στο, δρόµο µου, ή ο' εµένα φάνηκε έτσι. ∆εν πέρασε καν από τη σκέψη µου ότι µέσα µου γεννιόταν πρώτα το κακό, µετά το χειρότερο, και ποτέ το καλό. Γεννήθηκα πολύ όµορφη και αυτό ήταν ακόµη ένα όπλο, µια αόρατη παγίδα για τα υποψήφια θύµατά µου. Κανένας δεν περιµένει η όψη ενός αγγέλου να κρύβει µε τέτοια µαεστρία τη µαύρη ψυχή ενός σατανά που είναι ταγµένος να σκορπά τον θάνατο και τον όλεθρο. Ισως µάλιστα ο θάνατος, που τόσο εύκολα αποφάσιζα για κάποιους, να ήταν λύτρωση, κάθαρση, εξαγνισµός. Εχθρούς... Μόνο τέτοιους έκανα στη ζωή µου. Φίλους δεν απέκτησα ποτέ, αλλά δεν αισθάνθηκα και ποτέ την έλλειψή τους. Η φιλία ήταν για µένα αδυναµία, ένα όπλο στα χέρια του αντιπάλου, και δεν ήµουν από αυτές που έδιναν τέτοια περιθώρια, κι ούτε ήθελα περιττά βάρη. 

Η Λένα Μαντά γράφει για τους αναγνώστες του «Π» 

τα ευπώλητα 
Εβδοµάδα 13/05 - 19/05 

του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου perizitito.com 
ελληνική Λογοτεχνία Ι. To σπίτι των σκιών, Χρυσηίδα ∆ηµουλίδου (Εκδόσεις Ψυχογιός) 2. Βαθύ, βελούδινο σκοτάδι, Ευαγγελία Ευσταθίου (Εκδόσεις Λιβάνη) 3. Με λένε Ντάτα, Λένα Μαντά (Εκδόσεις Ψυχογιός) 4. To µήλο βγήκε απ' τον Παράδεισο, Έλενα Ακρίτα (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 5. Στον γκρεµό, Ντόρα Γιαννακοπούλου (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 
Ξένη Λογοτεχνία 1. Η λεοπάρδαλη, Jo Nesbo (Εκδόσεις Μεταίχµιο) 2. Γεράκια, Hilary Mantel (Εκδόσεις Ψυχογιός) 3. Ο τελευταίος χορός, Victoria Hislop (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

4. Ασε το διάβολο ήσυχο, John Verdon (Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 5. Ο υπέροχος Γκάτσµπυ, Francis Scott Fitzgerald (Εκδόσεις Πατάκη) 
Λοκίµια, Ιστορία, Βιογραφίες κ.ά. 1. Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας, Carlo M. Cipolla (Εκδόσεις Κέδρος) 2. Μιλώντας µ' έναν αγανακτισµένο νέο για επαναστάσεις, Νίκος ∆ήµου (Εκδόσεις Πατάκη) 3. Τάξη στο χάος, Κυριάκος Κατζουράκης (Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο) 4. Όσο Μπορείς, Βασίλης Αργυριάδης (Εκδόσεις Εν Πλω) 5. Προσοχή, δαγκώνει, Αρκάς (Εκδόσεις Γράµµατα) 

To σκοτεινό µου πλάσµα άρχισε το ταξίδι για τις καρδιές σας. Τη δική µου την κυρίευσε µε έφοδο από την πρώτη στιγµή που εγκαταστάθηκε στο µυαλό µου. ∆εν άφησε χώρο για τίποτα άλλο. Ακουγα τη φωνή της, µπορούσα να την αισθάνοµαι κι αυτό δεν µου έχει ξανασυµβεί. Κατάφερε να µου προσφέρει µια απίστευτη και µαγική συγγραφική ελευθερία. ∆ηµιουργώντας µια ηρωίδα ή έναν ήρωα που βαδίζει σε κάποια στεγανά, σαν συγγραφέας αναγκάζεσαι v' ακολουθείς τις επιταγές της ηθικής που εσύ έχεις ορίσει για το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου σου. Με την Ντάτα δεν ήταν έτσι. ∆εν ήταν ανάγκη να είναι έτσι. Μπορούσα να την αφήσω ελεύθερη, να κάνει ό,τι θέλει, v' αφήσω τη φαντασία µου να τρέξει µε ανέµους µεγάλης έντασης. Ήταν η Ντάτα και έδρασε ανενόχλητη.... ∆εν είχε ενοχές, δεν µετάνιωνε, ήταν σκληρή, δίκαιη, και δεν έψαχνε δικαιολογίες για τις άνοµες πράξεις της. Μόνο έκρυβε µε προσοχή τα ίχνη της όταν έπραττε το καλό που κάπου ξεχασµένο παραµόνευε στην ψυχή της. Όποιος διάβασε το "Όσο αντέχει η ψυχή", µπορεί να κατάλαβε τι ήταν η Αλεξάνδρα, αλλά 

δεν νοµίζω να µπόρεσε να υποψιασθεί u υπήρξε ως Ντάτα... Για να µπω λίγο στο κλίµα της, σαν φτηνό υποκατάστατο, γράφτηκα σε σκοπευτικό όµιλο και έριξα χιλιάδες σφαίρες για να νιώσω, έστω και έτσι, την αίσθηση και τη σκληρότητα που έχει ένα όπλο στα χέρια, τη δύναµη της εκπυρσοκρότησης, τη µυρωδιά του µπαρουτιού. Με το στιλέτο που χρησιµοποιούσε συνήθως η Ντάτα δεν είχα λύση... δυστυχώς... Τους µήνες που πέρασα µαζί της θα τους θυµάµαι πάντα. Όπως δεν θα µπορέσω να ξεχάσω ότι δεν ήθελα µε τίποτα να παραδώσω το βιβλίο µου αυτό στις εκδόσεις Ψυχογιός γιατί δεν ήθελα να φύγει το κείµενο από µένα! Και όλο έβρισκα δικαιολογίες για να διορθώνω µια λέξη, ένα κόµµα, να το ξαναδιαβάζω για να σιγουρευτώ δήθεν ότι όλα ήταν άρτια. Η αλήθεια ήταν ότι δεν ήµουν έτοιµη να την αποχωριστώ.... Μην αναζητήσετε ανθρώπους της διπλανής πόρτας σε αυτό το βιβλίο, γιατί δεν υπάρχουν. Οι ήρωές µου, είναι όλοι ακραίοι και εκεί είναι η γοητεία τους. Αφεθείτε στο µοναδικό ταξίδι που έχουν να σας προσφέρουν σαν να βρίσκεστε δεµένοι σ' ένα µαγικό άρµα στον δρόµο προς ένα παραµύθι... για µεγάλους... νιο ουην ης, είγια ας οιρό .", λοκαι ος ας ο) 
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