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Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου 

Μια  ζωή  αρθρογραφεί  σε  περιοδικά,  γράφει
βιβλία, σενάρια και θεατρικά έργα, γράφει γιατί η
συγγραφή  αποτελεί  τη  δεύτερη  φύση  της  και
θέλει  να  αποφύγει  το  στερητικό  σύνδρομο.Το
«Ρωτήστε  τη  Μανίνα»  είναι  η  πιο  hot  στήλη
lifestyle περιοδικού που διαβάζω ανελλιπώς από
τότε που η «Μανίνα» και η «Κατερίνα» μπήκαν
στο κουτάκι των εφηβικών αναμνήσεων. Έρωτας
και ψυχολογία επί χάρτου, μέσω μιας αμφίδρομης
επικοινωνίας  με  τους  αναγνώστες  της,  με
επιστολές  αλληλογραφίας  αρχικά  και  με  email
αργότερα.  Έχει  επιδοθεί  σε  ένα  μαραθώνιο
συγγραφής  από  βιβλία  («Κενά  μνήμης»,
«Φεύγα!»,  «Η  σκόνη  της  ημέρας»,  «Αληθινή
σταρ»),  σενάρια  («Ελεύθερη  κατάδυση»,
«Φεύγα», «Απαγωγή»), θεατρικά κείμενα («Εύρε
Έργα»), άρθρα σε περιοδικά (Ταχυδρόμος, ΚΛΙΚ,
NITRO, ELLE, Athens Voice).

Ατακαδόρισα,  με  λόγο  άμεσο  και  με  χιούμορ,
απαλλαγμένο  από  κοριτσίστικη  διάθεση,
αποφεύγει σθεναρά τα δημοσιογραφικά κλισέ.

Με αφορμή το νέο της βιβλίο «Αόρατα κορίτσια»
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, μιλάει για τις γυναίκες που κρύβονται
πίσω  από  τα  ανδρικά  προσωπεία,  την  πιο  περίεργη  ερώτηση  που  έχει  λάβει  από
αναγνώστρια στη στήλη της, τον έρωτα (σιγά μη δεν ρωτούσα) και χωρίς περιστροφές
αναλύει την ωμή πραγματικότητα στην Ελλάδα, που για να κάνεις καριέρα με μικρά παιδιά
πρέπει  ή να έχεις μαμά -  νταντά 24ωρου βάσεως ή φορτωμένο πορτοφόλι  ή να είσαι
άντρας.

Στο τελευταίο σας βιβλίο «Αόρατα Κορίτσια» οι πρωταγωνίστριές σας έχουν δύο
ταυτότητες, δύο πρόσωπα, αντρικό και γυναικείο. Τι πιστεύετε ότι ωθεί ακόμα και
σήμερα, τις γυναίκες να κρύβονται πίσω από αντρικά προσωπεία;

Η ανάγκη για επιβίωση.

Έχει αλλάξει η αντιμετώπιση της γυναίκας στον επαγγελματικό στίβο; Υπάρχουν
παραδείγματα  γυναικών που  δεν  αντιμετωπίζονται  με  τον  ίδιο  τρόπο,  παρά  τις
επαγγελματικές τους περγαμηνές, στον εργασιακό χώρο.

Θεωρητικές είναι οι αλλαγές. Πρακτικά, κερδίζουμε πολύ λιγότερα χρήματα παγκοσμίως
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από τους άντρες για τις ίδιες δουλειές, αντιμετωπιζόμαστε πατερναλιστικά (όσο είμαστε
νέες)  και  απαξιωτικά  (όταν  μεγαλώνουμε),  και  για  να  κάνεις  καριέρα  με  μικρά  παιδιά
πρέπει να έχεις ή μαμά/πεθερά να σε βοηθάει με τρέλα, ή πολλά λεφτά. Ή να είσαι άντρας.

Αναγκάστηκε  η  σύγχρονη  γυναίκα  να  υιοθετήσει  ανδρικές  συνήθειες  για  να
επιβιώσει  επαγγελματικά;  Κάποιες  φορές  έχασε  ακόμα  και  τη  θηλυκή  της
υπόσταση, το μητρικό της ένστικτο, προκειμένου να γίνει ανταγωνιστική και να μην
μείνει παραγκωνισμένη;

Δεν  πιστεύω ότι  υπάρχουν  καθαρά  ανδρικές  ή  γυναικείες  συνήθειες.  Ένας  δυναμικός
άντρας  είναι  αποτελεσματικός,  μια  δυναμική  γυναίκα  είναι  μπιτς.  Αλλά  ναι,  όταν  σε
ενδιαφέρει  πολύ η δουλειά σου και  θέλεις να γίνεις διευθύντρια π.χ.,  ξέρεις ότι  δεν θα
κάνεις παιδιά. Εκτός κι αν έχεις άλλες καβάντζες (περιουσία, μαμά κλπ).

Μητρότητα και καριέρα πάνε μαζί; Δεν μιλάω για ημιαπασχόληση ή μια δουλειά που
σε κρατάει σε εγρήγορση χωρίς να σπαταλάει όλο το χρόνο σου, αλλά για γυναίκες
καριέρας.

Με πολλές δυσκολίες και με πολλή βοήθεια. Το «έχω ένα σοβαρό μίτινγκ, θα γυρίσω αργά
σήμερα, βάλε εσύ τα παιδιά για ύπνο»  ένας άντρας μπορεί να το πει όσες φορές θέλει, μια
γυναίκα, όχι. Και δεν είναι μόνον κοινωνικό, είναι και προσωπικό – έχουμε ακούσει όλοι για
την βαθιά μελαγχολία των παιδιών που μεγαλώνουν χωρίς τη μαμά τους. Γιατί το έχουμε
ακούσει; Γιατί μας το λένε όλοι,  συνέχεια, από παντού!

Τι  σας ώθησε να  γράψετε ένα βιβλίο όπου οι  γυναίκες ντύνονται  άντρες για  να
νιώσουν πιο ασφαλής; 

Η Ιστορία μαζί με την σκληρή πραγματικότητα…

Διάβασα μια φράση σας που μου άρεσε «ακόμα και νεκρούς αν βρω τους ήρωες σε
κάποια φάση, είμαι ικανή να τους αναστήσω για να παντρευτούν: πιστεύω στο χάπι
εντ, όπως πιστεύω και στα θαύματα, ακριβώς σαν τις ηρωίδες μου». Τι σας κάνει
τόσο υπεραισιόδοξη στους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα μας;

Το βιβλίο το ίδιο, το οποίο απευθύνεται σε κοινό, σε κόσμο. Θες να τον ανεβάσεις τον
κόσμο,  όχι  να  τον  ρίξεις  στα  τάρταρα.  Γι  αυτό  γράφεις,  ως  ένα  βαθμό…  Δεν  είμαι
απαραίτητα αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά είμαι αισιόδοξη συγγραφέας.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα που πιστεύετε ότι έχει συμβεί στη ζωή σας;

Το ότι ζω ακόμα.

Πώς είναι η ζωή μετά τη συγγραφή ενός βιβλίου;

Ακριβώς όπως ήτανε πριν την  συγγραφή του.  Εσύ που το  έγραψες  όμως αισθάνεσαι
καλύτερος άνθρωπος.

Ποιον εμπιστεύεστε τυφλά για να διαβάσει  τις χειρόγραφες σελίδες των βιβλίων
σας;

Δύο φίλες, την Έρση, την Ελένη κι έναν φίλο, τον Θανάση.

Δουλεύετε σε περιοδικά από το 1982 και διατηρείτε δική σας στήλη. Ποια ήταν η πιο
«περίεργη» ερώτηση που έχετε λάβει ποτέ;

Μία που ρωτούσε αν όταν κάνεις σεξ πρέπει να είσαι ξύπνια ή κοιμισμένη.

Ελλάδα της κρίσης και της μιζέριας ή η φτώχεια θέλει καλοπέραση;

Ότι βολεύει τον καθένα. Σόρι, δεν το έχω.

Τι  απαντάτε  σε  όσους  περιορίζουν  οικονομικά  όλους  εμάς  (περικοπές  μισθών,
συντάξεων, φόροι), ενώ εκείνοι δεν αποποιούνται το ρόλο τους ως ζάμπλουτοι;



Μα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας, πώς να το απαντήσω εγώ μια
άσχετη και πτωχή συγγραφέας; Διαφωνώ, αν σας βοηθάει αυτό…

Ποιο ερώτημα θα θέτατε στον πρωθυπουργό σχετικά με τον έρωτα;

Κανένα. Ο καθένας στον τομέα του.

Τι σημαίνει ερωτικός άνθρωπος;

Ζωντανός.

Αν ζυγίζατε αποτυχίες και επιτυχίες της ζωής σας που θα έγερνε η ζυγαριά;

«Στη μέση. Για κάθε «μπού» έχω ένα «μπράβο» και για κάθε «ουστ», ένα «ναι»….

Ποια είναι η μέγιστη ερωτική συμβουλή που θα δίνατε σε μια έφηβη;

Να μη σκάει τόσο…
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