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Σκίτσο»: Ένα βιβλίο για την παράλληλη ζωή δυο δίδυμων αδελφών « 

Δυο δίδυμοι αδερφοί, 
δυο νήματα ζωής που 

ξετυλίγονται χώρια, 
αλλά έχουν την ίδια 
όψη, τον ίδιο παράφορο 

χαρακτήρα και δυο 
μεγάλα πάθη: το σκίτσο 
και τη γυναίκα. 
Η αφήγηση παρακολουθεί 

τις παράλληλες 
ζωές δύο δίδυμων αγοριών, 

από τη στιγμή που 
χωρίστηκαν βίαια στα 
τρία τους χρόνια, μέχρι 
τη στιγμή της επανασύνδεσης 

πενήντα χρόνια 
μετά. Δυο ολόιδιοι 

άνθρωποι, αλλά δυο 
αντίθετες πορείες μέσα 

στο κοινωνικοϊστορικο 
πλαίσιο της Ελλάδας 
των τελευταίων δεκαετιών. 

Τα νήματα της 
ζωής τους διασταυρώθηκαν 

εν αγνοία τους 
πάνω από ένα σκίτσο 
της χούντας, πολύ πριν 
την τελική τους επανένωση. 

Ο ένας, ανίδεος για 
την καταγωγή του, μεγαλώνει 

αε μια θετή 
οικογένεια, ακολουθεί 
ακαδημαϊκή καριέρα 
και παντρεύεται φοιτητής 

ακόμα για λόγους 
...ανωτέρας βίας. Στην 
πορεία όμως συναντά 

τον μεγάλο έρωτα και 
οι ζωές όλων χους ανατρέπονται. 

Ο άλλος παραμένει κοντά 
στη βιολογική του 

μητέρα, ακολουθεί την 
κλίση του στο σχέδιο 
και φεύγει στο Παρίσι. 

Διαρκώς ανήσυχος, 
αλλάζει ολοένα πόλεις, 
δραστηριότητες και ... 
γυναίκες. Συγχρόνως, 
παραστέκεται στη μητέρα 

του και στιχ; προσπάθειές 
της να ξαναβρεί 

τον χαμένο της για. 
Και οι δυο αγαπήθηκαν, 

αγάπησαν αλλά 
και ανέτρεψαν τη ζωή 

των γυναικών που αγάπησαν. 
Και οι δυο είχαν 

ταλέντο στο σκίτσο... 
Κεντρικοί άξονες του 
μυθιστορήματος είναι 

η διαμόρφωση της 
προσωπικότητας των 
δύο διδύμων - η στάση 
ζωής τους, Ο ψυχισμός 
τους, η ερωτική τους 
συμπεριφορά- αλλά και 
οι τραγικές φιγούρες 
των δύο μανάδων, της 
φυσικής και της θετής. 

Πρόκειται για δυο 
γυναίκες με τελείως 
διαφορετική αντίληψη 
για τη ζωή, την ηθική, 
την αλήθεια. Και οι 

δυο κατακλύζονται από 
απέραντη αγάπη για 
τους γιους τους αλλά 
σημαδεύουν Βάναυσα 
τη μοίρα τους και τον 
συναισθηματικό τους 
κόσμο. Άθελά τους, θύτες 

και θύματα 
Δυο ολόιδιοι άντρες 
που πορεύονται τόσο 
διαφορετικά, επεισόδια 
ζωής που υφαίνονται 
πάνω σε πυκνό συναισθηματικό 

καμβά, 
αλλά συχνά και με μια 
εύθυμη ειρωνεία που 
χαρακτηρίζει το ύφος 
της γραφής και εισχωρεί 

στο βάθος των κατα¬ 

στάσεων. 
Η Γιώτα Του Βέλη γεννήθηκε 

και μεγάλωσε 
στο Μεσολόγγι. Είναι 
απόφοιτος του Μαθηματικού 

Αθηνών, με 
μεταπτυχιακές σπουδές 

στην Πληροφορική 
και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

To πρώτο 
της μυθιστόρημα Η 
Μουσική του Κόσμου 
κυκλοφόρησε τον Μάιο 
2010 από τις εκδόσεις 
Διόπτρα και απέσπασε 
θερμές κριτικές από 
τους αναγνώστες. To 
Σκίτσο είναι το δεύτερο 
της μυθιστόρημα. 
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