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20 / PERSONA 
Πρώτο Θέµα I Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου 2012 

Η συγγραφέαΞ 
-φαινόµενο 

«Πενήντα 
αποχρώσεΐ8» 
Tns Aevas Μοντα .... 

- xcopis το πορνό 
και σττ 
msTzeips 
Ola v έχε is φτάσει να που Ads 851000 'i 
αντίτυπα, µπορεί5 να κοιτάς 
δικαιωµατικά καιαπόλιπα ελληνικά 
τη συγγραφέα του «Πενήντα anoxpoxrets 
του γκρι» στα \ιάτια. Oncos n Βρετανίδα . 
Τζέιµϊ, n Ελληνίδα Λένα Μοντα 
είναι πληθωρική, ροµαντική και j διόλου απελmo]ιένη νοικοκυρά - dg 
και πουλάει όσο όλοι 
ρι υπόλοιποι σνγ]'ραφεϊ5 µαζίί | 

i 
ΛΕΝΑ MANTA1' 

ΤΗΣ ΩΝΑΣ ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ 

Η Βρετανίδα Τζέψβ {αριστερα), πρώην νοικοκυρά και νυν συγγρσφέα5 που έκανε το φετινά παγκόσµιο x ττ, 
έχει πολλά κοινό να µοιραστεί i M Τη «δικά µα5» best seller Λένα Μοντα (δεΕιά). Με µία διαφορά: n Ελληνίδα συγγραφέα5 πουλάει εδώ 

και δέκα χρόνια όσα όλοι οι εγχώριοι .συνάδελφο i Tns µαζί (εΣ ου και n τούρτα για τα 851.000 αντίτυπα στο ούνολο των πωλήσεων Tns) 
ίνώ'η ίδια στην ουσία παραµένει µια νοικοκυρά. Και το απολαµβάνει 
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nir δωρική erre mkm και tu φαντασία, onus και n Tzcius, οαγνβαφ&Β κατά τύχη / 21 
και 4χι ama -: .;ίθπο, ιι Abn ' '-ηντά Ξεκίνησε να wr i .*ει %m\ Sk> \ τ©; ; α . 3 Aoyous 
ποα τ© έκανε και n Βρετανίδα αυνάδελφόβ Tns; ηΐΐερε καλά αατ© ποα θέλουν οι ψ RMnB 

Λένα Μοντα δεν είναι µόνο n ελληνικη αποστοµωτική απάντηση 
oris «Πενήντα αποχρώσε^ του γκρι», αλλά και αυτή που 

µπορεί να ανπκρίζει τη Βρετανίδα συγγραφέα του στα µάτια: 
µε 851.000 ανάτυπα σε µια µικρή χώρα όπω5 n Ελλάδα έχεις 
κάθε λόγο να αυτοαποακαλείσαι n συγγραφέας-φαινόµενο. 
Πληθωρική στα κιλά και πι φαντασία, όπως και n Τζέιµς, συγγραφέας 

κατά τύχη και όχι από σκοπό, n Λένα Μαντά ξεκίνησε 
να γράφει ακριβώς για τους ίδιους λόγους που το έκανε και n 

Βρετανίδα συνάδελφος της: ήξερε καλά αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Απωθηµένοι έρωτες 
που πάντα είναι καταραµένοι, κοπέλες βασανισµένες και από προβληµατικά περιβάλλοντα, 
αισθήµατα και πάλι αισθήµατα που έµειναν ανεκπλήρωτα, και φυσικά πάνω απ' όλα n 
Αγάπη (µε A κεφαλαίο) - και το απαραίτητο χάπι εντ. Αν λοιπόν n Τζέιµς βάζει σε πρώτο 
πλάνο -as καυτές βραδιές και τα ερωπκά εξαρτήµατα, n Μαντά ξέρει όπ απευθύνεται σε 
ένα κοινό που µεγάλωσε µε εικονοστάσι στην κρεβατοκάµαρα και µε βαθιά πίστη στην 
Αγία Οικογένεια. Και είναι αλήθεια πως n 

Θεανώ, n Ιουλία, n Ασπασία, n Μελισσάνθη 
ή n Μαγδαληνή και τόσες άλλες ηρωίδες 

Tns Μαντά, βγαλµένες από την καθηµερινότητα, 
δεν αγωνίζονται για τα 

χαµένα tous Louboutin, αλλά για πι βασανισµένη 
από τον έρωτα καρδιά tous 

και την επιβίωση. Οπως oas ταινίες του 
ελληνικού σινεµά, n φτωχολογιά «βλογά» 
το πονεµένο ψωµί, λέει λόγια σταράτα 
και παλεύει για ένα πεντακάθαρο και τίµιο 
κούτελο. Η κακιά πεθερά υπάρχει και εδώ, 
anas κι n φθονερή γειτόνισσα, n τίµια 
βιοπαλαίστρια και ο καλός γαµπρ05 που 
θα φροντίσει να αποκαταστήσει το κορίτσι 

- σε αντίθεση µε τον σκληρόκαρδο, 
µοιραίο άντρο που θα 

Tns πληγώσει την καρδιά. Oneos 
όλα δείχνουν, το διεθνές chick 
flick, φαινόµενο που κατέκτησε 
tis γυναικείες καρδιέ3 όλου του 
κόσµου, στη χώρα µας αναβαθµίστηκε 

περνώντας από τις 
υποτιµηµένες σελίδες του Αρλεκιν 

στις ανανεωµένες, παχιές 
σελίδες της Λένα Μαντά, µε 
ροµαντικά εξώφυλλα και 500 
και βάλε σελίδες. Κι όποιος βιάζεται 

να σηκώσει ψηλά το φρύδι 
µιλώντας για καθαρόαιµο 

γυναικείο αναγνωστικό κοινό, 
µια έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα 

το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου µιλάει από µόνη Tns: σε ερώτηση των αναγνωστών για 
tous συγγραφείς που έχουν καθορίσει τις ζωές των Ελλήνων, το όνοµα Tns Μαντά δεσπόζει 

δίπλα σε αυτά των Καβάφη, Ντοστογιέφσκι, Καζαντζάκη και Παπαδιαµάντη. Η Λένα 
Μαντά δεν είναι πια υπόθεση µπεστ σέλερ, είναι κοινωνικό φαινόµενο. Στην ερώτηση 
που της απευθύναµε σχεπκά µε το πώς n ίδια εξηγεί την ανταπόκριση που έχει οτον κόσµο, 
n απάντηση Tns ήταν κατηγορηµατική: «Παρόλο που κατανοώ την όποια περιέργεια εγείρει 
αυτή n αγάπη που κρατάει σταθερά εδώ και δέκα χρόνια για µένα και τα βιβλία µου, παρόλο 
που έχω αντιµετωπίσει και λύσσαλέες επιθέσεις εδαπίας αυτής της αγάπης από τους επικριτές 
µου, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αναλυθεί ή να εδιγηθεί κάτι τόσο όµορφο µε κίνδυνο 
να χάσει τη µαγεία του! Ο κόσµος απλώς Βρει, νιώθει, καταλαβαίνει και ανταποδίδει. Του δίνω 
το καλύτερο κοµµάτι της ψυχής µου και µου δίνει την αγάπη του. Τίποτα περισσότερο, τίποτα 
λιγότερο». 

To µυστικό Tns snnruxias 
Και πάλι όµως είναι δύσκολο να εξηγήσεις ένα τόσο πετυχηµένο συγγραφικό φαινόµενο 
µεµια καλοστηµένη συνταγή για ταλαϊκάοτρώµατα (καιπάλι κάτι παρεξηγηµένο, αφού n 
Μαντά είναι n αγαπηµένη συγγραφέαςτων βορείωνπροαστϊων). Η Λένα Μαντά ξέρει πώς 
ακριβώς να απευθύνεται oas vuvaii^s, να αφουγκράζεται ns απαιτήσεις κάθε αναγνώστριας 

-από 13 έω5 78 ετών-, αλλά αυτό που ποτέ δεν ξεχνά είναι on προέρχεται από αυτές. «∆εν 
ένιωσα ποτέ σταρ», λέει και ξαναλέει στις συνεντεύξεις της, υπενθυµίζοντας πάντα ότι είναι 
αυτοδηµιούργητη, εξακολουθεί να φροντίζειτα παιδιάτης και να κάνει δουλειές και ότι δεν 

εγκαταλείπει το σπίπτης στο Καπανδρίπ για καµιά Εκάλη. Αυτό όµωςπου την κάνει πραγµατικά 
να ξεχωρίζει είναι n άµεση επικοινωνία που έχει µε καθεµιά από πς αναγνώστριές 

της. Εχοντας φτιάξει προσωπικό blog, ioros το πρώτο σε επισκεφιµότητα, ενηµερώνει το 
κοινό Tns για τα πάντα: για τα βιβλία που διάβασε, ns καινούριες της φίλες, αλλά και για το 
πώς πέρασε ns διακοπέ5 Tns (φέτος το καλοκαίρι πρωταγωνίστησαντα ταβερνάκια και τα 
ειδυλλιακά τιλιοβαοτλέµατα αγκαλιά µε τον άντρα της πάνω από φρεσκοφαγωµένους 
µεζέδες). Επιπλέον, απαντά ονοµαστικά σε κάθε επισήµανση, απευθύνεται σε δεύτερο 
ενικό έχει πάντα έναν καλό λόγο να πει για τον καθένα χωριστά. 

Μάλιστα βρίσκεται µε κάθε τρόπο στοπλευ ρότου κοινού Tns: διοργανώνει διαγωνισµούς 
σε συνεργασία µεπς εκδόσεις Ψuxoyios µε δώρο αντίτυπα otto TajiiB^ia Tns και διακοπές 
σε νησιά. Πλούσιο είναι καιτο φιλανθρωπικό της έρνο:τηνπεραστιένη χρονιά διέθεσε, σε^, 
συνεργασία µετονεκδοτικότηςοίκο, τον Ψυχογιό, 6ο.οοο ευρώοτο ΚΕΘΕΑ-∆1ΑΒΑΣΗ<χπό 
τα δικαιώµατα για το βιβλίοπ» «∆εν µπορεί, θα στρώσει». To πρόβληµα των^αρκωτικών * 

είναι και αυτό στη συγγραφική της ατζέντα, όπως οτιδήποτε µπορεί να βγαίνει από τα 
σπλάχνα της ελληνικής οικογένειας και 
τηνκαθηµερινσττππτης. Ηίδιά,µια«αµετανόητηΛωξάντρα», 

όπως αρέόκεταιπολύ 
συχνά να δηλώνει, φροντίζει να κατοικεί 
στο µυαλό του µέσου Ελληνα αναγνώστη 
πάση θυσία. To µεγαλύτερο µέρος της 
µέρας της απαντάει σε επισηµάνσεις 
αναγνωστών, ακούει τα παράπονά τους. 
καίσυµµερίζεταιταχούγιατους. Οµολογεί 
άλλωστε ότι ζει m ζωή τους: όταν γράφει 
δεν ακούει Μπαχ αλλά Πάριο -όπως το 
«∆εν έχω άλλο θάνατο» που το άκουγε 
επίµονα όταν έγραφε το «Τελευταίο 
Τσιγάρο» - n Γλυκερία, όταν έγραφε το 
«Ερωτας σαντη βροχή». 

Kav^TOOCiv.mSWlcivfa , 
Η µοσχοπουληµένη συγγραφέας δεν 
παρουσιάζει τα βιβλία της σε µέγαρα 
µουσικής ή επίσηµες αίθουσες, αλλά σε 
επαρχιακά βιβλιοπωλεία -εκεί ακριβώς 
όπου µένουνοι αναγνώστριέςτης-, υπαίθρια 

καφέ παρέα µε φραπέ και φόντο 
άγνωστα λιµανάκιατης καρδιάςτης. Αρκεί 
ya υπάρχει καλή παρέα και ένα καλό µαγέρικο 

απ' όπου φροντίζει να τραβάει φωτογραφίε5πµώντα5του5µεροκαµαπάρηδε5 

υπαλλήλου5 και τους ιδιοισήτες του. Χαίρεται και απολαµβάνει την επττυχϊα xcopis να τη 
φοβάται. Και svas av0p&rnos που έχει γευτεί όχι οπλα» πι χαρά του συγγραφικού σουξέ, 
αλλά tis αγκάλη του κοινού και τη λατρεία του -στην κυριολεξία!- δεν µπορείς να µην . 
αναρωτιέσαιανθατου έκανε τη χάρη να καταγράψειτηνίδιατηζωήτουσεµορφή βιβλίου 
- από το χρονικό της οικογένειάς Tns στην Πόλη µέχρι σήµερα. Τη ρωτάω αν έχει σκεφτεί 
ποτέ να γράφει την αυτοβιογραφία Tns: «Παρόλο που στη ζωηµου έµαθα να λέω "ποτέ µη λες 
ποτέ", προς το παρόν έχω πολύ συγκεκριµένες απόψειςγιατο θέµα "βιογραφία". Καθηµερινά 
δέχοµαιδεκαΊϊεςγράµµαΜαπόιώογοπουθέλειναδητηνιοΊϋ 
n απάντηση είναι σταθερά "όχι". ΙσωςΜειΜκάτιτέτΜθαπερΜριζετηδικήµουφαντασΜΤΜ 
δηµΜ)ρφκΰτηταπουακο^είναια^ 
να αρκεστείς σ' ενα πανέµορφο ίσως, αλλά πάντα περιορισµένο κήπο;». Οσο για το αν έχει πια 
δηµιου ργήσει σχολή µε ης αµέτρητες γυναίκες συγγραφείς να θέλουν να µιµηθούν το 
παράδεινµάτής, αποφεύγει να περιαυτολογήσέι: «∆ύσκολη ερώτηση και δεν νοµίζω ότι 
µπορεί να απαντηθεί σήµερα. Ο χρόνος πάντα έχει τις καλύτερες αψντήσεις kato' αυτόν επαφίεµαιγιαµιατέτοιααπάντηση. 

ΕΕάλλου, δενµ'αρέσειναβάζωταµπέλεςοτηζωήµονκαιστους 
ανθρώπους, και n λέ&ι "µιµητής" είναι πολύ βαριά, όπως και n λέΕη "σχολή", αν και αυτή είναι 
ακόµα βαρύτερη. Ισωςθα έπρεπε v' αναζητήσουµε τα αίτια της νέας αυτήςλογοτεχνίας που 
υπηρετούνδειφδεςοµότεχνεςκαιοµότεχνοι, στην^τηναλλαγήτηςι^νωνίας.Ηκα^ε]ωρφή 
τέχνης, ανά τους αιώνες, υπηρετούσε ή εΐέφραζετα νέα δεδοµένα». 

Τώρα το αν n Λένα Μαντά είναι µορφή τέχνης είναι άλλης τάξης συζήτηση και µάλλον 
θα ταίριαζε oris βιβλιοφιλικές σελίδες ή σε κάποια άλλου είδου5 φιλολογική ανάλυση. Αυτές 
δηλαδή ακριβώς που δεν θα διάβαζαν σι αναγνώστριες Tns - και amis που n ίδια δεν έχει 
καµία, µα καµία απολύτβ» ανάγκη. Οταν οι άλλοι µετράνε κρπικές, n Λένα Μαντά µετράει 
γράµµατα αναγνωστών, ωραία ηλιοβασιλέµατα, απολαυοτικούςµεζέδες σε ωραίε5τα[$έρνες 

και ης χάντρες από το αγαπηµένο κοµπολόι Tns. Στοιχειώδες και απόλυτα ελληνικό, 
αγαπητέ µου Ουότσον. 

Η Λένα Μοντα δεν φοβάται να 
µοιραστεί tis προσωηικέ5 Tns 
στιγµέβ µε το αναγνωστικό Tns 
κοινό µέσα από το blog Tns 

www.clipnews.gr


