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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ 

{(Η Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΓΚΡΙΖΩΝ ΚΡΘΤΑΦΟΝ» 

.γραφηρατα«Ααµογια, 
αρπαχιή· fakm και ψέµα» 

Στο νέο βιβλίο της δηµοσιογράφου 
Αναστασίας Κορινθίου πρωταγωνιστεί 
µα παρέα αντρών µε εντελώς διαφορετικούς 

χαρακτήρες, αλλά µε κοινό παρανοµαστή, 
µια γυναίκα. 

Μοιράζονται δειλά-δειλά τις αλήθειες τους 
για τη ζωή κι αποκαλύπτουν πράγµατα και 
καταστάσεις που φέρνουν τα πάνω κάτω στη 
ζωή τους. Ο κοινός παρανοµαστής τελικά 
άλλον θα τον οδηγήσει στην τρέλα, άλλον 
στα σκαλιά της εκκλησίας, άλλον στη φυλακή 

κι άλλον... στο χώµα! Κι όλα αυτά, γιατί 
εκείνη αποφασίζει να ζήσει όσα δεν χόρτασε, 

όσα δεν είδε, όσα δεν πήρε. 
«Η Αδελφότητα των γκρίζων κροτάφων' 

ήταν για πολύ καιρό η... ψυχοθεραπεία 
µου!», µας λέει η συγγραφέας. «Ο τρόπος 
να χαµογελώ µέσα απθ τη µαυρίλα των καιρών 

που ζούµε! Μεγάλη η πρόκληση να γράψω 
σαν άντρας,, σαν πέντε διαφορετικοί άν¬ 

τρες για την ακρίβεια και να µπω στις σκέψεις, 
στους φόβους, τη συµπεριφορά, τη 

γλώσσα τους! Νοµίζω πωςη Ελλάδατού σήµερα 
δηµιούργησε µια κρίση όχι µόνο οικονοµική, 

αλλά το σηµαντικότερο µία κρίση 
στις σχέσεις. 

Μια βαθιά κρίση στον γάµο, τις φιλίες, τις 
επαγγελµατικές σχέσεις και όχι µόνο! Αυτό 
το φοβήθηκα περισσότερο και για αυτό καταπιάστηκα 

µέσα από τις σελίδες του νέου 
µου βιβλίου µε αυτό το θέµα, βαφτίζοντας 
το 'µαύρη κωµωδία»! 

Στα προηγούµενα βιβλία της είχε ένα διαφορετικό 
ύφος. Εδώ «έπρεπε» να είναι αλλιώς, 

σύγχρονη, καυστική, αυτοσαρκαστική 
και µε όσο χιούµορ µπορούσε να δώσει την 
εικόνα µιας Ελλάδας που ισορροπεί επικίνδυνα 

µε τα θέλω και τα πρέπει της... 
«Η Αδελφότητα των γκρίζων κροτάφων' 

µε... τσαλάκωσε και αυτό ήταν λυτρωτικό 

Mi 
γιατί είπα αλήθειες µε έναν τρόπο πιο αντρίκειο!», 

εξοµολογείται. 
«Όσο παράξενο και να ακούγεται, δεν ταυτίστηκα 

καθόλου µε τη γυναίκα ηρωίδα µου 
την περίφηµη Καίτη - Καιτούλα - Καιτάρα..., 
ίσα ίσα που λάτρεψα κυριολεκτικά τους πέντε 

ιδιόρρυθµους άντρες πρωταγωνιστές µου 
µε µια µικρή αδυναµία στον Χρήστο, ο οποίος 

θεωρώ ότι φωτογραφίζει την Ελλάδατού 
σήµερα. Λαµογιά, αρπαχτή, δηθενιά και ψέµα! 

Ένα βαρύ ζεϊµπέκικο που χορεύεται µε 
πολύ πόνο». 

Η αλήθεια είναι, όπως λέει, πως την βοήθησε 
πολύ στη συγγραφή του συγκεκριµένουβιβλίου 

η χιουµοριστική προσέγγιση της 
πολιτικής επικαιρότητας, πίσω από τα µικρόψωνατου 

«ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ», όπου µε τη 
βοήθεια του δηµοσιογράφου Τέρυ Χατζηιωάννου 

κατάφερε να µπει στην περίφηµη 
«αντρική ψυχολογία» πολύ πιο εύκολα! 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ «ΑΛΑΤΙ ΚΟΚΚΙΝΟ» 
«∆ΙΟΠΤΡΑ», σελ. 312 

To ξηµέρωµα της 26ης Ιουλίου 2001 βρίσκει το νησί και τους κατοίκους της 
Σκύρου ανάστατους µετά τη νυχτερινή επίσκεψη του Εγκέλαδου. Ο σεισµός επισκιάζει 

το περιστατικό µιας δεκαεξάχρονης που βρίσκεται νεκρή την ίδια ώρα 
µέσα σε ένα ξωκλήσι. Ο αστυνόµος Ψαθάς φτάνει στο νησί και µε τη συνοδεία 
του προσπαθεί να εξιχνιάσει το θάνατό της... 

«ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ TOY ΓΚΡΙ)) 
JAMES El. 

((ΠΑΤΑΚΗΣ», σεη. 704 
Η φοιτήτρια λογοτεχνίας Αναστάζια Στιλ παίρνει συνέντευξη 

για το περιοδικό του Πανεπιστηµίου, από τον επττυχηµένο επιχειρηµατία 
Κρίοτιαν Γκρέι. Νιώθει αµέσως τη δύναµη της γοητείας 

του, αλλά ταυτόχρονα η σκέψη του της προκαλεί βαθιά 
ανασφάλεια. Πεπεισµένη όπ η συνάντηση τους δεν πήγε καλά, 
προσπαθεί να τον βγάλει από το µυαλό της, ώσπου εκείνος εµφανίζεται 

αναπάντεχα στο µαγαζί όπου δουλεύει και της προτείνει 
να βγουν... 

Πενήντα 
αποχρώσεις 
ιου γκρι 

((ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ)) 
ΓΚΡΑΣ ΓΚΙΝΤΕΡ 

Ο Γιόζεφ Μάλκε είναι ορφανός από πατέρα και 
µοναχοπαβι. Ζει µε την υπερπροστατευτική µαµά 
του και την αδελφή της, που τον στέλνουν σχολείο 

µε καθυστέρηση ενός χρόνου - είναι φιλάσθενος, 
πιστεύουν, γι' auro και ζητούν να πάρει 

απαλλαγή απ' το µάθηµα της γυµναστικής. Σαν 
να µη φτάνουν όλα αυτά, ο Μάλκε έχει κι ένα παράξενο 

σωµατικό κουσούρι: ένα τεράστιο µήλο 
του Αδάµ, ένα "ποντίκι" 
στο λαιµό του, που του δηµιουργεί 

σοβαρά αισθήµατα 
µειονεξίας. Θέλει να γίνει 
ήρωας, να τον θαυµάζουν, 

να τον σέβονται, κότι, 
όµως, εξαιρετικά δύσκολο. 

((ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ» 
ΣΤΟΛΕΣΕΝ ΓΚΟΥΝΑΡ 

Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Βαργκ Βέουµ δέχεται την 
επίσκεψη µιας παλιάς του φίλης, η οποία του αναθέτει 

να έρθει σε επαφή µε τη ναρκοµανή αδελφή 
της, µια κι εκείνη έχει κόψει πλέον κάθε δεσµά µε 
την οικογένειάτης. Την εντοπίζει και η περιπέτεια 
ξεκινά: του επιτίθενται άγνωστοι και κινδυνεύει να 
καεί ζωντανός. Την εποµένη ένας άλλος πελάτης 
ζητά τη βοήθειά του: πρόκειται για έναν Αφρικανό 
φοιτητή που πασχίζει να ανανεώσει την άδεια πα 
ραµονής του και αισθάνεται πως δεν µπορεί να αν 
τιµετωπίσει µόνος του τη 
νορβηγική γραφειοκρατία. 
Φαινοµενικά, οι δύο υποθέσεις 

δεν σχετίζονται µεταξύ 
τους. Όµως... 

«ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ», 
οεπ. 152 
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«ΕΠΑΑΗΘΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ» 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 

«ΕΥΘΥΝΗ»,σεη. 31 

«Με προσκάλεσες µε σπονδές, απουσία, να 
ορίσω τη γη της δικαιοδοσίας σου. Κι εγώ, ντυµένος 

κουρέλια περπάτησα σε χιονισµένες εκτάσεις, 
σε λεηλατηµένες πεδιάδες και τάφρους 

θραυσµένων αγγείων, πρόδωσα τη γενιά µου. 
Κατέστρεψα γιορτές επηρµένων ξοδεύοντας 

χρυσάφι για να πάρω πίσω αυτό που εκ 
γενετής σου ανήκε: την περιφρόνηση και 
την καταισχύνη σου. Τώρα, λοιπόν, να η γη 
σου, βεβήλωσε την, αν θες. Οι άνθρωποι, τα 
ζώα, τα υποστατικά, οι δήθεν απόρθητες 
ακροπόλεις· όλα δικά σου, εκτεθειµένα στην 
παταγώδη αποτυχία τους. Τους αξίζει κάθε 
διασυρµός, η σκληρότερη γελοιοποίηση. Οι 
στοές. Με προσκάλεσες an' την έρηµο, 
Απουσία και µε δίδαξες τα δικαιώµατ σου: 
τα γηρατειά, την αρρώστια, τον θάνατο. Την 
άγρια θλίψη και την έσχατη κρίση. 

Τρώω το χώµα που µ' έφπαξες και σου 
επιστρέφω τρεις ολοµέθυστες λέξεις να 
ξαναρχίσουµε: φιλευσπλαχνία, εµπιστοσύνη, 

αγάπη. ∆ικές σου είναι κι αυτές· 
µην τις αφήσεις να ξεραθούν περιφρονηµένες 

µέσα στο στόµα µου. Κάνε τις περιστέρια 
και θα γυρίσουν κρατώντας στα 

ράµφη τους χλωρά φύλλα ελιάς, όπως 
τότε. Κάνε τις πουλιά, κάψε µόνον εµένα». 

Από την τελευταία εκδοτική προσπάθεια 
του ∆ηµήτρη Αγγελή, ενός από 

τους πιο οηµανπκούς ποιητές της νέας 
γενιάς και διευθυντή του περιοδικού 
«Νέα Ευθύνη». 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
ΣΟΦΙΑ ΜΠΙΛΙΛΗ 
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