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Μηρές αλήθειες από έναν άνεργο 
«ο διαφηµιστής, η 
αυτου µεγαλειοτησ η 
µετριοτησ» 
αλεξησ γερασησ 
«σαββαλασ» 

«Θα έπρεπε να γεννιόµαστε 
µε ένα εγχειρίδιο γεγονότων. 
Τότε θα σου συµβεί εκείνο, τότε 

το άλλο. Εντάξει, να µην 
µπορείς να τα αποφύγεις, αλλά 

να ξέρεις τι σε περιµένει. 
Είναι παρήγορο να συµβαίνουν 

γεγονότα για τα οποία 
δεν έχεις καµιά ευθύνη. ∆εν 
πρόκειται να κάνεις λάθος. 
Έτσι ήταν γραφτό να γίνουν 
τα πράγµατα. ∆εν άλλαξαν 
από τις επιλογές που έκανες. 
Αλλά όχι, η ζωή είναι άγραφη. Ακούραστη και 
χωρατατζού. Μου θυµίζει τους κλόουν του τσίρκου 

που, ακόµη κι όταν γελάνε, έχουν κρυµµένη 
πίσω τους µια απίστευτη στεναχώρια και πικρία. 
Έτσι είναι και η ζωή. Ένας κλόουν. Σου γελά τη 
µια στιγµή, αλλά είναι έτοιµη να κλάψει την επόµενη». 

Επιτυχηµένος διαφηµιστής και προσφάτως 
συγγραφέας, ο Αλέξης Γεράσης, µέσα από 

το συγκεκριµένο βιβλίο του, µε αφορµή τις εµπειρίες 
του στον κλάδο, ουσιαστικά περιγράφει 

τι ζει σήµερα ένας εργαζόµενος 
σε ένα άκρως ανταγωνιστικό, 

επαγγελµατικό, περιβάλλον. 
Η γραφή του, γεµάτη 

ευαισθησία, αλήθειες, σκέψεις, 
προκλήσεις, µια γραφή 

λογοτεχνική και γεµάτη εικόνες. 
To βιβλίο, µας λέει, «το 

έγραφα ενώ ήµουν απολυµένος 
από µια µεγάλη πολυεθνική 

διαφηµιστική εταιρία. ∆εν 
προσπαθούσα να γράψω ένα 
βιβλίο, αλλά να γεµίσω τον 
άπειρο και άδειο χρόνο. Ήταν 
µια συντροφιά, µια δικαιολογία, 

για να λέω στον εαυτό µου 
πως δεν είµαι άνεργος, αλλά 
γράφω ένα βιβλίο. Κάνω κάτι 

σηµαντικό, έλεγα στον εαυτό µου και προσπαθούσα 
να το πιστέψω κι εγώ ο ίδιος. 

Έγραφα κάθε πρωί και δεν κοσούσα πίσω µου 
τις σελίδες που γέµιζα. Στο τέλος πια, όταν 
έγραψα και τον επίλογο, το διάβασα ολόκληρο 
και συγκινήθηκα. Μπορεί να µην ήταν ακριβώς 
η ζωή µου, αλλά αυτός ο Αλέξης, ο πρωταγωνιστής 

του βιβλίου, έµοιαζε πολύ µε εµένα. Μόνο 
που αυτός είχε τα κότσια να παραδέχεται περισσότερα 

πράγµατα. Να λέει σκληρές αλήθειες 

χωρίς να φοβάται». 
Με τη συγγραφή του συγκεκριµένου βιβλίου, 

ο Αλέξης Γεράσης, δεν θεωρεί πως έγινε συγγραφέας. 
Ούτε και µε το επόµενο βιβλίο του µε 

τίτλο: «Συλλυπητήρια, προσλαµβάνεστε». Και 
µάλλον δεν νοµίζει να γίνει ποτέ συγγραφέας. 
Συγγραφέας, πιστεύει, «είναι εκείνος που ξέρει 
να χρησιµοποιεί τις λέξεις για χάρη της ιστορίας 
του. Εµένα µε χρησιµοποιούσαν οι λέξεις για να 
γράψουν τη δική τους ιστορία. Γραφιάς 
ήµουν. Εκτελεστικό όργανο των λέξεων. Μόνο 

µια φορά διάβασα ολόκληρο το βιβλίο µου 
αφού πια είχε εκδοθεί, και σεν πίστευα πως 
το έγραψα εγώ. Όταν εξιστορώ σε γνωστούς 
πως εξέδωσα δύο βιβλία ενώ ήµουν άνεργος 
τους φαίνεται κατόρθωµα. Εµένα µου φάνηκε 
πως περνούσα ένα Γολγοθά. Που έβρισκες 
το κουράγιο, µε ρωτούσαν. 

∆εν ήταν όµως κουράγιο. Φόβος ήταν. Φόβος, 
µήπως και µε καταπιεί ο καναπές και η τηλεόραση. 

Από φόβο σηκωνόµουν κάθε πρωί και 
γυρνούσα στα καφέ, για να πληκτρολογήσω µερικές 

εκατοντάδες λέξεις. Αν έχω µια συµβουλή 
να δώσω σε νεότερους ανθρώπους, είναι να φοβούνται. 

Να φοβούνται το χειρότερο τους εαυτό 
και να παλεύουν κάθε µέρα να το νικήσουν. 
Μπροστά στα αδιέξοδα, ο άνθρωπος γκρεµίζει 
τους τοίχους». 
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
«η καρδια 
ακουγεται παντα) 
πανοσσαρπακησ 
«iWrite.gr», σελ. 143 

Ένα κωφό αγόρι 
ακροβατεί ανάµεσα σε 
δύο κόσµους, τον κόσµο 
των ακουόντων (όπου µεγάλωσε) 

και τον κόσµο 
των κωφών. Από την άλλη, 

µια κοπέλα που 
ακούει και αρχικά είναι 
δύσπιστη και σνοµπάρει τον κόσµο των κωφών. Η µοίρα 

θα τους φέρει κοντά, όµως µια σειρά από γεγονότα 
θα δηµιουργήσει εµπόδια στην πορεία τους. Τελικά 

πόσο διαφορετικοί είναι; Ποιο είναι το κοινό στοιχείο 
που τους ενώνει και πόσο δυνατό µπορεί να αποδειχθεί; 

Ένα βιβλίο για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν 
ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μια ιστορία 

για τους ρεαλιστές και τους ονειροπόλους ταυτόχρονα, 
που εξυµνεί την οµορφιά της ζωής. 

«τα κυµατα toy παρελθοντοσ» 
µεγκαν ντελαχαντ 
«µινωασ», σελ. 304 

Η επιµονή µιας γυναίκας να έχει οικογενειακούς 
δεσµούς και αναφορές πατρίδας, µε περιβάλλον 
την ταραγµένη Ελλάδα που ποτέ δεν ησυχάζει και 
την ιστορία της. Εκεί είναι που η ζωή της έχει αφετηρία 

και µια φλεγόµενη 
κάθαρση. Ένα ταξίδι από 
την Αυστραλία σε µια προσπάθεια 

να βρεθεί εκείνος, 
ο αδιάφορος πατέρας που 
δεν ανέλαβε την ευθύνη 
και η χαµένη της τρυφερότητα. 

Τοπίο δράσης, ένα 
φωτεινό νησί, µπλε και όλο 
λιακάδα, στο οποίο οι 
ήρωες του δράµατος ζουν 
στις δίκες τους σκιές, τις 

/Κ Jo Neslio 

εσωτερικές τους εντάσεις. 

«κυνηγοι κεφαλων» 
jo nesbo 
«µεταιχµιο», σελ. 344 

Παρά το ότι υπολείπεται 
σε ύψος, ο Ρότζερ µοιάζει 
να τα έχει όλα: είναι ο πιο 
επιτυχηµένος κυνηγός επιχειρηµατικών 

ταλέντων 
της Νορβηγίας, έχει παντρευτεί 

την πανέµορφη 
ιδιοκτήτρια µιας γκαλερί 
και ζει σε ένα ονειρεµένο 
σπίτι. Για να κρατήσει όµως την ισορροπία στα οικονοµικά 

του, εξασκεί και ένα δεύτερο επάγγελµα, αυτό 
του ληστή πανάκριβων έργων τέχνης. Μια µέρα, του 
δίνεται η ευκαιρία να οργανώσει την τελευταία µεγάλη 

δουλειά, αυτή που θα τον γλιτώσει από όλα τα 
χρέη... 

«ο δερµάτινος χιτωνασ» 
βιργκιλ γκεοργκιου 
«ακριτασ», σελ. 397 

Ο διεθνούς φήµης Ρουµάνος µυθιστοριογράφος 
περιγράφει την πορεία του Ρολάνδου Πανσέληνου, 
χρησιµοποιώντας την ως αφορµή να µιλήσει για την 
"νεκρότητα" της ανθρώπινης φύσεως. Υφαίνει το δίχτυ 

της ανθρώπινης ζωής όπως αυτό απλώνεται µετά 
την «πτώση» του ανθρώπου και την έξοδο του από τον 
παράδεισο. Καταφέρνει 
έτσι να συνδέσει τη ζωή 
του ανθρώπου γενικά µε τα 
κορυφαία προβλήµατα, 
που τη σηµασία τους ο σηµερινός 

άνθρωπος απώλεσε. 
Η λύση έρχεται σαν τελική 
έξοδος και κάθαρση 

µέσα από την κορύφωση 
της αγάπης µιας ψυχής 
που θυσιάζεται. 
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ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

«ΜΗ∆ΕΙΑ» 
ΕΥΡΙΠΙ∆Η 
«ΚΙΧΛΗ», επιµέλεια: 
Θ. Στεφανόπουλος, 
σελ. 96-56 

Ίσως καµιά άλλη 
γυναικεία µορφή του 
ευριπιδικού στερεώµατος 

δεν αντιστέκεται 
τόσο στις συνήθεις 
ταξινοµήσεις και 

δεν είναι τόσο πολυδιάστατη και αντιφατική 
όσο η Μήδεια [...]. Την αρχική εικόνα της απόγνωσης 

διαδέχονται εικόνες ανησυχητικές και 
απειλητικές, που επιτείνονται ano τις σπαρακτικές 

κραυγές και τις κατάρες που εκστοµίζει 
αθέατη η Μήδεια έσωθεν. Ano τη στιγµή 
ωστόσο που εµφανίζεται στη σκηνή χαρακτηρίζεται 

από αξιοθαύµαστη αυτοκυριαρχία. 

ΠΟΙΗΣΗ 
«ΠΑΡ' ΑΣΠΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ. 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ» 
ΦΑΝΗΣ ΛΥΣΙΦΑΝΗΣ 
«ΑΩ», σελ. 48 

Εικοσιτέσσερις κεχριµπαρένιες 
χάντρες 

έχει το κοµπολόι του 
ελληνικού αλφαβήτου 
και ο Φάνης Λυσιφάνης 
τις «βροντοχτυπά» άλλοτε 

µε θυµό, άλλοτε 
µε σατιρική διάθεση 
και άλλοτε µε τρυφερότητα 

για v' αφουγκραστεί 
τον αγαπηµένο 

τους ήχο. Προσπαθεί 

µια 
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µε τα ποιήµατά του να ξορκίσει την κατάθλιψη 
και την ηττοπάθεια, µε πολύτιµο σύµµαχο τα σκίτσατου 

ΗλίαΜακρή. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
«ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ, ΟΛΑ ΚΑΛΑ» 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΣΑΝΤΖΗΣ 
«ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ», σελ. 
180 

Μια κλασική ρήση που εκφράζει 
το αίσιο τέλος µιας 

περιπέτειας, µιας ερωτικής 
ιστορίας, µιας ταραχής, 
ενός δύσκολου ταξιδιού, 
µιας θύελλας, ή ακόµα ενός 
δυσάρεστου περιστατικού. 
Μια διαπίστωση που κάνουµε ανακουφισµένοι, 
βλέποντας την ελπίδα να έρχεται, την πόρτα του 
αδιεξόδου να ανοίγει ξαφνικά, το «ουδέν κακόν 
αµιγές καλού», όπως έλεγαν και οι αρχαίοι. Οι 
ιστορίες αυτές, γραµµένες σε δύσκολους καιρούς, 

κατακτούν το δικαίωµα στην ευτυχία, την 
οµορφιά, τη λύτρωση και το χαµόγελο, µε εγγυητές 

τους σπουδαίους συγγραφείς τους. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
«ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΑ» 
JOHN VERDON 
«∆ΙΟΠΤΡΑ», σελ. 688 

Η Τζίλιαν Περι, ένα κακοµαθηµένο 
πλουσιοκόριτσο, 

παντρεύεται τον διάσηµο 
ψυχίατρο Σκοτ Άστον. 
Μπροστά της ανοίγεται 
ένας ευτυχισµένος δρόµος, 
όµως κατάτη διάρκεια της γαµήλιας δεξίωσης βρίσκεται 

άγρια δολοφονηµένη. Τα στοιχεία οδηγούν 
σε αδκξοδο. Είναι ώρα να αναλάβει δράση ο ντετέκτιβ 

Ντέιβ Γκάρνεϊ... 
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