
Από µικρό παιδί στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ παρατηρούσα πάντα τα κορίτσια, τις 
γυναίκες. Κάρφωνα τα µάτια πάνω τους κι αποµυζούσα την εικόνα τους, τα 
χαµόγελα, τις νευρικές κινήσεις των χεριών, τις πιέτες που χόρευαν στις φούστες. 
ήταν τόσο πολλές, τόσο όµορφες, τόσο χρωµατιστές, που λυπόµουνα τους άντρες 
τους έτσι που κάθονταν βουβοί κι αφηρηµένοι από πάνω τους, κρεµασµένοι από τις 
χειρολαβές, θαµµένοι κάτω από το γκρίζο και το µπλε των κοστουµιών τους. Τους 
άφηνα όµως γρήγορα. Το αίνιγµά τους θα το έλυνα αργότερα. Ξαναγυρνούσα σ' 
εκείνες. Μιλούσαν. Κάθονταν πάντα δυο δυο και µιλούσαν. Εγώ πάλι σώπαινα. 
Πλησίαζα, στεκόµουν δίπλα κι έστηνα αυτί στα µουλωχτά, λες και το 'ξερα πως 
κάποτε θα επιχειρούσα να µιλήσω εξ ονόµατός των... Να τες λοιπόν οι ιστορίες σας, 
Κατερίνα, Χριστίνα, Ειρήνη. Μεγάλωσα και κράτησα την υπόσχεση που ποτέ δε σας 
έδωσα. Τις έγραψα.

Εφτά διηγήµατα γένους θηλυκού, ενικού αριθµού που προσπαθεί απεγνωσµένα να γίνει 
πληθυντικός. Εφτά κορίτσια που δεν έγιναν ποτέ οι γυναίκες των ονείρων τους. Απλώς 
νυχτώνουν µόνες εδώ πέρα...

Βιογραφικά στοιχεία

Λένα ∆ιβάνη

Η Λένα ∆ιβάνη γεννήθηκε στον Βόλο το 1955 και, εκτός από συγγραφέας, είναι 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας Εξωτερικής Πολιτικής στη Νοµική Σχολή 
Αθηνών. Έχει δηµοσιεύσει ιστορικές µελέτες, τρεις συλλογές διηγηµάτων, έξι 
µυθιστορήµατα, µία νουβέλα, τέσσερα βιβλία για παιδιά και έναν τόµο µε τα τρία 
θεατρικά της έργα. Η συλλογή διηγηµάτων Γιατί δε µιλάς για µένα; πήρε το 
Βραβείο Μαρία Ράλλη για πρωτοεµφανιζόµενους συγγραφείς. Το µυθιστόρηµα 
Οι γυναίκες της ζωής της έχει µεταφραστεί στα ισπανικά, τα τουρκικά και τα 
ιταλικά και έχει µεταφερθεί στην τηλεόραση από την ΕΤ1, ενώ το µυθιστόρηµα 
Ψέµατα µεταφράζεται στα τουρκικά, τα ρουµανικά και τα εβραϊκά. Συνεργάστηκε 
µε το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού σε θέµατα οµογένειας. Θήτευσε ως 
αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και του Οργανισµού Συλλογικής 
∆ιαχείρισης Έργων Λόγου, ενώ υπήρξε µέλος του ∆.Σ. της ΕΡΤ. Είναι ιδρυτικό 
µέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.
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