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Γνώρισα τη Miranda July το 2009 όταν κάποιος μου χάρισε τη συλλογή 
διηγημάτων της No One Belongs Here More Than You. Θα ήταν η στιγμή που 
κράτησα το ροζ βιβλίο στα χέρια μου ή ο τίτλος του, αλλά νόμισα, ήμουν 
σίγουρη, ότι είχε γραφτεί για μένα. Λίγους μήνες αργότερα είδα το Me and 
You and Everyone We Know.

Η ταινία την οποία έγραψε, σκηνοθέτησε και στην οποία πρωταγωνίστησε η 
εναλλακτική new age Καλιφορνέζα συγγραφέας και performer είχε όλα όσα 
διακρίνουν τελικά τη δουλειά της: μοναχικούς, τραυματισμένους χαρακτήρες, 
τυχαίες συμπτώσεις και μοιραίες συναντήσεις, και κάτι που μοιάζει με λύτρωση, 
κάθαρση και happy ending μαζί. Η Miranda July μου αρέσει γιατί καταφέρνει να με 
συγκινεί με έναν σπάνια απενοχοποιημένα τρόπο.

Διάβασα το The First Bad Man, το πρώτο μυθιστόρημα της July, το οποίο 
κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος σε μετάφραση της 
Χαράς Γιαννακοπούλου με τίτλο Ο Πρώτος Κακός, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία 
του τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπου 300 σελίδες πέρασαν από μπροστά μου 
όλα τα κεφαλαιώδη και μη ζητήματα της γυναικείας φύσης: η φιλία, η 
σεξουαλικότητα, η μητρότητα, η ψυχική και σωματική υγεία, η επαγγελματική 
ανασφάλεια, η αγωνία της εμφάνισης, οι σχέσεις με τους άντρες, η οικιακή 
οικονομία. Η κεντρική ηρωίδα είναι μία μάλλον απροσάρμοστη ευτραφής 
σαραντάρα με ψυχοσωματικά προβλήματα, τόσο μόνη και ταραγμένη που πιστεύει 
ότι είναι η μοίρα της να επανενωθεί με ένα μικρό αγόρι, του οποίου το πνεύμα 
εμφανίζεται με τη μορφή διαφόρων βρεφών που συναντάει ανά τα χρόνια – βρέφη 
άλλων γυναικών, βεβαίως. Με άξονα αυτή την ιδιότυπη γυναίκα, η Miranda July 
καταφέρνει να θίξει όσα απασχολούν τη μέση γυναίκα, όσα μας πιέζουν, μας 
αγχώνουν, μας πονούν, αλλά και μας προκαλούν ευτυχία. Ταυτόχρονα, η July 
καυτηριάζει την ζωή στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, τις διατροφικές 
εμμονές, τις εναλλακτικές θεραπείες, το εκκεντρικό ντύσιμο, τις ανορθόδοξες 
οικογενειακές σχέσεις. Το βιβλίο είναι πολύ γλυκό και τρυφερό όταν είναι γλυκό και 
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τρυφερό, και πολύ, πάρα πολύ σκληρό όταν δεν είναι. Είναι έξυπνο, ευφάνταστο και
διαφορετικό.

Όπως και οι χαρακτήρες του, το The First Bad Man έχει ατέλειες – αλλά αυτό δεν 
είναι κάτι που απασχολεί την πολυσχιδή κυρία Miranda July. Και δεν πρέπει να 
απασχολεί και τον αναγνώστη. Διότι το βιβλίο αυτό είναι αναμφισβήτητα ό,τι πιο 
αισιόδοξο και πρωτότυπο έχω διαβάσει τελευταία.
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