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Στο εργαστήρι 
της συγγραφέως 
Με φόντο µια µισοδιαλυµένη Αθήνα, στο νέο µυθιστόρηµα Tns 
ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ, την «Ευτυχία», κανονικοί άνθρωποι µε κανονικέε 

ζωέβ αγωνίζονται κι ούτε Aoyos "να τα αφήσουν στη µέση". 
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ΠΟΥ∆ΑΣΕΣΤΗΝ Αµερική 
Ιστορία tns Texvns και 
Σωµατική Αγωγή. Στα 
περιοδικά γράφει από την 
αρχή Tns δεκαετίαε του 
1980 και έχει µεταφράσει 
γύρω στα τριάντα βιβλία, 

µεταξύ των οποίων Tns Κάρεν Μπλίξεν 
το «Πέρα ano την Αφρική». Os συγγραφέα 

τη γνωρίσαµε το 1995 από τα 
«Κενά µνήµηβ» (εκδόσειβ Iotos). 

Ακολούθησαν έκτοτε τα βιβλία «Μυροβόλοβ 
άνοιξιε», «Φεύγα!», «Η ζωή 

(δεν) είναι ταινία», «Η σκόνη Tns ηµέpas», 
όλα εκδόσειβ Iotos, «Αληθινή 

σταρ», εκδόσειβ Ωµέγα, «Το µεγάλο 
καλοκαίρι», εκδόσειε Interbooks, «Πώβ 
να γράψειβ» εκδόσειβ Interbooks και 
το καινούργιο Tns, «Ευτυχία», από tis 

εκδόσειβ Παπαδόπουλοβ. Enions υπογράφει 
τα σενάρια oris ταινίεβ «Ελεύθερη 

κατάδυση» (συν-σεναριογράφοε 
µε σκηνοθέτη τον Γιώργο Πανουσόπουλο), 

«Ριζότο» (συν-σεναριογράφοβ 
µε σκηνοθέτιδα την Ολγα Μαλέα) και 
στιβ τηλεοπτικέβ σειρέβ «Φεύγα» 
(Mega), «Ξέχασέ µε» (Alpha, συνσεναριογράφοβ 

µε τον Βαγγέλη Νάση), 
«Απαγωγή» (τηλεταινία του Mega). 

Εντούτοιβ παρά το πλούσιο λογοτεχνικό 
παρελθόν, Tns n συγγραφέαβ 

επιµένει: «Τα σκέφτοµαι πολύ τα βιβλία 
πριν αρχίσω να γράφω, τα γράφω 

στο κεφάλι µου για χρόνια. Κάποια 
στιγµή στρώνοµαι µε το τσάι και τα 
κουλουράκια µου, ανοίγω τον υπολογιστή 

κι αρχίζω... µια ιστορία. Που 
µπορεί να είναι n αρχή (βιβλίου), αλλά 

µπορεί και όχι, πόντου µε βάζει 
στο "τριπάκΓ λάου-λάου». 

Οι συγγραφικέβ εµµονέβ Tns, oncos 
αποκαλύπτει, «πολλέβ: Οι ερωτικέβ 

ι. Σηµειωµατάρια. 
Χειρόγραφεε 
σηµειώσει 
που τη βοηθούν 
στη διαδικασία 
Tns συγγραφή5. 

2. Πορτρέτο. 
«Γράφω όποτε 
έχω χρόνο και 
µένωάυπνη 
κάµποσεβ 
viixTes σερί», 
αναγνωρίζει 
ησυγγραφέαε. 
Στο σπίτι Tns, 
όπου βρίσκονται 
όλα-το γραφείο, 
τα αγαπηµένα 
Tns πρόσωπα 
που πρέπει 
να φροντίσει... 

σχέσειβ στην αρχή και στο τέλθ5 tous 

-το πρώτο πάθοε και n απουσία πά0ous, 
έπειτα από χρόνια/ταλαιπωρίε5/ 

xcopiapo0s. Οι φιλίεε. To σεξ µέσα κι 
έξω από tis σχέσειβ. Οι οικογένειε5, 
µε οποιαδήποτε µορφή -onavicos µε 
την παραδοσιακή. Η µητρότητα, τα 
παιδιά, οι σχέσεΐ5 γονιών µε παιδιά... 
γράφω επειδή έχω ένα σκασµό εµµονέβ, 

αν δεν tis είχα θα κεντούσα». 
Με παράδοξο τρόπο γράφτηκε... 

«Και τα δέκα (βιβλία µου) µε αλλόκοtous 
Tponous γράφτηκαν», επιµένει. 

«To "Φεύγα!" το άρχισα σε µια κρεβατοκάµαρα 
µε στριµωγµένη γραφοµηχανή, 

kouvcovtos το ριλάξτου πρώτου 
µου γιού µε το πόδι -ήταν έξι µηνών, 
έγραφα και κουνούσα το καρεκλάκι 
ταυτόχρονα για να µη διαµαρτύρεται. 
Και την "Ευτυχία" K0ncos έτσι την έγραψα 

-µε δύο µωρά να κάνουν ό,τι κάνουν 
τα µωρά (να βγάζουν δόντια, να 

κλαίνε, να ξαγρυπνούν). Γράφω όποτε 
έχω χρόνο και µένω άυπνη κάµποoes 

νύχτεβ σερί όταν τελειώνω για να 
"στρώσω" το σύνολο, που είναι άραταµάρατα 

µέχρι να σουλουπωθεί. Πιο 
αλλόκοτο5 Tponos να γράφει κανείε 
βιβλίο, δεν υπάρχει». 

Τώρα όσον αφορά το ncos είναι 
όταν έρχεται n ιοτορία, εξοµολογείται 
ncos: «Θα ήθελα να πώ ότι είναι µαγική 

στιγµή, αλλά... n ιστορία έρχεται 
xcopis να την καταλάβω, ενώ γράφω 
δηλαδή µήνεε ή χρόνια ξαφνικά αρχίζω 

νατο βλέπω όλα: Οι ήρωεε απλώνουν 
τα χαρτιά tous στο τραπέζι, "tous 

έχω", ξέρω την εξέλιξη, το φινάλε, 
µέχρι και τι θα κάνουν στη ζωή tous 

µετάτοτέλοβ του βιβλίου. Είναι µαγική 
αίσθηση, αλλά δεν είναι "στιγµή", 

κρατάει καιρό, σαν καψούρα, µε κάνει 
να περπατάω µε ελαφρά πηδηµατάκια 
στον δρόµο...». 

Οι συνθήκ Ypacpris Tns «Ευτυχίas», 
του τελευταίου Tns βιβλίου, λέει 

ncos ήταν «δύσκολεβ, αλλά δεν θυµάµαι 
και ποτέ να ήταν εύκολεβ οι συν- 

Την 
"Ευτυχία" 
την ξεκίνησα 

όταν 
τα δίδυµα 
ήταν µωρά 
και ο µεγάλοι 

µου VIOS 

έµπαινε στην 
εφηβεία, για 

να µη µου 
στρίψει...». 

θήκεε. Την "Ευτυχία" την ξεκίνησα 
όταν τα δίδυµα ήταν µωρά και ο µεγάλοβ 

µου yios έµπαινε στην εφηβεία, 
για να µη µου στρίψει, επειδή δεν 
µπορούσα να διαχειριστώ την πραγµατικότητα. 

Η δηµοσιογραφία άλλαζε, 
τα ΜΜΕ άλλαζαν, οι φίλοι µου 

έχαναν tis δουλειέε tous, n αστάθεια 
κι ο yvguotos xapos Tns τελευταίαβ 
τριετίαε. Κι εγώ µέσα στο x0os να γράφω 

µυθιστόρηµα... δεν υπήρχε κανέvas 
να χτυπά παλαµάκια ("γράψε, 

γράψε!"), οι προβλέψει ήταν άθλιεε 
("θα το γράψει και µετά θα το κάνειε 
γαργάρα!"). Είναι θαύµα που τέλειωσε, 
και που "λέει" κάτι σε µερικούβ ανθρώπου 

(ελπίζω τουλάχιστον) -αν 
δεν λέει τίποτε σε κανέναν, OK, έκανα 
µια τρύπα στο νερό. Πάλι...». 

Αφήνουµε για το τέλοβ τη σηµαντικότητα 
του χώρου και του τρόπου 

για την ιστορία. «Ο xcopos όπου εκτυλίσσεται 
n ιστορία είναι το background 

ttis», θα πει. «Στην "Ευτυχία", ο xcopos 
είναι n σύγχρονη ηµι-διαλυµένη Αθήνα, 

µε κάποια κεφάλαια στην παραλία 
Tns Καβάλαβ στην δεκαετία του '80, 
όπου άνθισε n beach culture. Ενα κεφάλαιο 

εκτυλίσσεται στην Ερέτρια 
και παίζει κι αυτή τον ρόλο Tns -ο 
ripcoas ο onoios γεννήθηκε εκεί είναι 
πρώην ξενοδόχοβ, νυν άνεργο5. Ο 
xcopos επηρεάζει την ιστορία, την 
"τρέχει" µε tis ιδιορρυθµίεβ του, την 
παράδοσή του, whatever... Ο Tponos 
που αφηγείσαι την ιστορία, το ucpos 
Ypacpns δηλαδή, θα κρατήσει ή θα 
αφήσει τον αναγνώστη, notos ξέρει 
τι µετρά πιο πολύ, ο xcopos ή ο Tponos. 
Και τα δύο είναι σηµαντικά. Μου βγαίνουν 

στην πορεία, ενώ γράφω -δεν 
ξέρω εξαρχήβ ούτε που θα κινηθούν 
οι ήρωεβ ούτε µε ποιόν τρόπο θα κάνουν 

ό,τι είναι να κάνουν. Αποκλείεται 
να tous βάλω στον Apn, αν και στο 

γράψιµο ισχύει το "µεγάλη µπουκιά 
φάε, µεγάλη κουβέντα µη Xis"... oncos 
και στη ζωή». ¦ 
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ΟΙ ΓΥΝΑΗΟΕΣ 
TOY ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

*£ατπ Μηΐβοέκα 

εκλοςοχ lAXT.oaorrq 

Οι yuvaiKES του Αυγούστου 
Tns Zions Μπελούκα 

Εκδ. Καστανιώτη, σελ. 222 

Η ΕΥΤΥΧΙΑ, n Μαρίζα, n Βίκυ, n Φωτεινή 
και n Χαρά είναι οι πέντε ηρωίδεε 

στο µυθιστόρηµα Tns Ztons Μπελούκα 
«Οι γύναια του Αυγούστου», που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα από tis εκδόσεκ 

Καστανιώτη. Ακολουθώνταβ 
τον κύκλο Tns ζωήε, ερωτεύονται, χαίρονται, 

προδίδουν, πληγώνονται, χτίζουν 
µαζί και χωριστά τα όνειρά tous. 

Evas ύµνο5 στη γυναικεία φιλία και µια 
σπουδή στη γυναικεία φύση. Με κινηµατογραφικέε 

περιγραφέ5 καιθεατρικούε 
διαλόγου5, µε αισθαντικότητα, 

ευαισθησία, ειλικρίνεια, αυτοκριτική 
διάθεση καιτελικά αυτογνωσία. Οι 
καιροίαλλάζουν,αλλά τα βασικά παραµένουν 

τα ίδια. Και όσο για το µέλλον, 
ανεξερεύνητο. Onus επισηµαίνει 

n συγγραφέαε, «οιάντρεε πρέπει να 
έχουν παρελθόν και οι γυναίκεε παρόν. 

To µέλλον είναι και για tous δύο 
αβέβαιο». 

Αλάτι κόκκινο 
του ∆ηµήτρη Αλεξίου 
Εκδ. ∆ιόπτρα, σελ. 308 

ΤΑ «ΠΙΚΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ» καιτα «Αµαρτωλά 
θαύµατα», που κυκλοφόρησαν 

από tis εκδόσειε ∆ιόπτρα, έγιναν ήδη 
µπεστ σέλερ. Στο καινούργιο του µυθιστόρηµα, 

ο ∆ηµήτρηε Αλεξίου επιχειρεί 
ένα άνοιγµα στο αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα µε φόντο µια µικρή 
κοινωνία σε µετασεισµική κρίση. 
To ξηµέρωµα Tns 26ns Ιουλίου 2001 
βρίσκει το vnoiTns Σκύρου ανάστατο 
µετά την επίσκεψη του Εγκέλαδου. 
Ο σεισµόε διώχνει tous τουρίστε$ 
και επισκιάζει τον θάνατο Tns δεκαεξάχρονηβ 

«σηµαδεµένηε» Καλλιώε, 
που βρέθηκε νεκρή σε ένα ξωκλήσι. 
Ο aoruvopos Ψαθά5 καταφθάνει στο 
νησί και µε τη συνοδεία µιαβετερόκλητηε 

παρέαε προσπαθεί να εξιχνιάσειτο 
αίνιγµα. Προκαταλήψειε και 

φήµεβ, φόβοι και µυστικό ptas piKpns 
Koivuvi'as. 
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