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ΕΛΕΝΑΣ ΑΚΡΙΤΑ 
Ίσως η καλύτερη Ακρίτα που διάβασα 

ποτέ. Βάζω το «ίσως» γιατί 
καραδοκεί η ενδιαφέρουσα, φυσικά, 

προοπτική της διάψευσης αν 
και, ως φανατικός αναγνώστης 
της, θα έβαζα και στοίχηµα τη Βασιλεία 

των Ουρανών πως, σε αυτό 
το βιβλίο, ο σαρκασµός της σπάει 
κόκαλα. To διάβασα σ' ένα απόγευµα. 

∆εν µου επέτρεπαν οι αδένες 
µου να σταµατήσω. To γέλιο 

µου σκέπασε τη γειτονιά, σε σηµείο 
που κάποιοι θα µε έβγαλαν 

τρελό. Ας µε έβγαλαν. 
Στην πραγµατικότητα, η Έλενα 
Ακρίτα κάνει την Παλαιά ∆ιαθήκη 
µε τα κρεµµυδάκια. Με δεξιοτεχνία, 

µε ευστροφία, µε σπάνιας 
οµορφιάς ανατρεπτική διάθεση. E, 
µα πια. Κλέφτες, ψεύτες, αιµοµίχτες, 

µοιχοί, µοιχαλίδες κι εµείς 
οφείλουµε να στεκόµαστε σούζα, 
λες και βρισκόµαστε µπροστά στο 
Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη. 

Με το καυστικό της χιούµορ, η 
Έλενα Ακρίτα δεν αφήνει τίποτα 
όρθιο. Βέβαια, για το φόβο των 
Ιουδαίων, αφήνει κάπου-κάπου 
µια πόρτα ανοιχτή, σου λέει 
«Μάγκες, αν δεν υπάρχει Θεός, τη 
βάψαµε» µα, από την άλλη, συµπληρώνω 

εγώ «Μάγκες, και να 
υπάρχει Θεός, πάλι τη βάψαµε». 
Σε αυτούς, λοιπόν, τους αλλόκοτους 

καιρούς, που µας έχουν φυλακίσει 
έως και το γέλιο, η 

σπουδαία Ελληνίδα συγγραφέας, 

ΕΛΕΝΑΣ ΑΚΡΙΤΑ 

To Μήλο βγήκε απ' τον Παράδασο 
Γραφείο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ 

Η Εύα ήταν η µοναδική γυναίκα ever που 
όταν µαγείρευε, ο άντρας της δεν της είπε 
ποτέ: νόστιµο α)1ά καµία σχέση µε της µάνας 
µου! Η Έλενα Ακρίτα µας αποκαλύπτει την 
αλήθεια πίσω από τα γεγονότα της Βίβλου. 
Όλοι ξέρουµε π συνέβη, αλλά µε το πέρασµα 

των αιώνων υπήρξαν ορισµένες παρανοήσεις, 
µερικές διαστρεβλώσεις, κάποια σπασµένα 
τηλέφωνα, καταλαβαίνετε, οι διάλογοι δεν 
µεταφέρθηκαν όπως ακριβώς είχαν συµβεί. 
Μέχρι σήµερα όµως. Τώρα όλα έρχονται στο 
φως το εξώτερον 

µε εντυπωσιακή φρεσκάδα, µας το 
χαρίζει σε χορταστικές δόσεις. Σε 
µερικά σηµεία, και δεν υπερβάλλω 

καθόλου, κόντεψα να λιποθυµήσω. 
Ο τρόπος που χειρίζεται 

τις µορφές της Βίβλου είναι ανυπόφορα 
ευρηµατικός. Τους δίνει 

και καταλαβαίνουν κατ, κατά κάποιο 
τρόπο, παίρνει το αίµα µας 

πίσω. Παρουσιάζει, µε γενναιοδωρία, 
τις δικές της εκδοχές σηµαντικών 

γεγονότων που, προσωπικά, 
δεν είµαι σίγουρος κατά πόσο συνέβησαν 

ή όχι, ακολουθώντας τα 
αχνάρια του Απιστου Θωµά αν 
και, τώρα που το σκέφτοµαι καλύ" 
τερα, ο Άπιστος Θωµάς δεν είχε 
ανακαλυφτεί τότε. Η αξία, βέβαια, 
του βιβλίου εστιάζεται στην ανε: 
λέητη σάτιρα της Ακρίτα η οποία, 
εδώ που τα λέµε, δεν έχει τον... 

Θεό της! Έξοχα λογοπαίγνια και 
φαρµακερές ατάκες απλώνονται 
στις σελίδες προκαλώντας ντελίριο 

ενθουσιασµού στο απαιτητικό 
αναγνωστικό κοινό. Η Ακρίτα 
είναι µανούλα στο ποιοτικό χιούµορ, 

καµία απολύτως σχέση µε τις 
σαχλαµάρες που ανεβαίνουν στα 
ράφια των βιβλιοπωλείων ή που 
πλασάρονται, από κουτοπόνηρους 
επικοινωνιολόγους. στα τηλεοπτικά 

κανάλια. «To Μήλο βγήκε 
απ' τον Παράδεισο» είναι µια αναζωογονητική 

βουτιά στο πέλαγος 
της σύγχυσης που µας παραδέρνει. 

Όση ώρα το διαβάζετε, θα ξεχάσετε 
και τη Μέρκέλ. Να το 

θυµάστε αυτό... 

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ. 
Σελίδες: 366. 

Έλενα Ακρίτα 

TO ΜΗΛΟ ΒΓΗΚΕ 
ΑΠ' ION 

ΠΑΡΑ∆Εί: 

Ο Ύψιστος θα σας σώσει οικογενειακώς 
Μπαµπάς, µαµά, παιδάκια. 
Να πάρω και τους γαµπρούς µου που τα 
έχω λογοδοσµένα τα καψερά; 
Σβέλτα. 
Οι γαµπροί όµως ήταν αραχτοί στον καφενέ, 

παίζανε πόκα, µαµουθάκι διπλό µε 
πιπίνι συγκεκριµένα. Κι άµα έχεις από χέρι 
τρία εννιάρια δυο βαλέδες, φωτιά στάχτη-. 
και µπούρµπερη ο άτιµος ντουνιάς. Και 
δεν πήγανε. Εξ ου κι έγιναν και φωτιά και 
στάχτη και µπούρµπερη. 
Ξεκίνησαν, λοιπόν, οι υπόλοιποι. Τους 
πήραν οι άγγελοι και στράτα στρατούλα, 
τους βγάλανε από τα Σόδοµα - ου µην 
αλλά κι από τα Γόµορρα. 
Εκεί σε ένα ξέφωτο τους περίµενε ο Θεός. 
Ο οποίος δεν του φτάνανε τόσα που 'χε 
στο κεφάλι του, έπρεπε να εκτελεί και 
χρρι GPS. 
Θα προχωρήσετε ευθεία, στα 200 µέτρα 
δεξιά, στο φανάρι όλο αριστερά, προσπερνάνε 

το σούπερ-µάρκετ, ευθεία, δεν µπαίνουµε 
στο αδιέξοδο, συνεχίζετε στα 500 

µέτρα, δεξιά θα δείτε ένα Στοπ και βγαίνετε 
στα βουνά. 

Ποδαράτο; 
∆εν το 'ξερα να σας κόψω στην πλάτη. 
Εγώ, και µόνο από την περιγραφή Σου, δεν 
τα νιώθω τα πόδια µου. 
Όσο προχωράτε, προσέξτε πολύ! Μη 
στρέψτε πίσω το βλέµµα σας. Μη γυρίσετε 
πίσω τα µάτια σας γιατί θα τιµωρηθείτε 
σκληρά. (Όχι που θα 'χανε την ευκαιρία). 

"Μπαίνει µπροστά ο Λωτ. 

Ύψιστε, γιατί να τρέχουµε τώρα στα όρη, 
στα άγρια βουνά. 
Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. 
Τάµα το 'χεις να τα ρηµάξεις όλα πια; Μα 
όλα; 
Τι θες, ρε παιδί µου, πρωινιάτικα; 
Πώς να βολευτούµε εµείς τα ανθρωπάκια: 
∆εν αφήνεις µια πόλη για δείγµα: Μία; 
Αφήνω! Μία! 
Κι άφησε. Μία! Τη Σηγώρ! 

Η αµαρτία είναι 
σαν το προφιτερόλ 
Αν δεν µπορείς να αντισταθείς, απόλαυσέ την! Κι 
αυτό αποφάσισαν να κάνουν ο Αδάµ και η Εύα. To 
πρόβληµα όµως είναι πως -ακόµα και τότεΓ η 
γυναίκα δεν έπεφτε τσακ µπαµ. Με το που κατάπινε 
το µήλο, δεν ήταν «ανοίξαµε και σας περιµένουµε». 
Ήθελε µια εισαγωγή, ένα απεριτίφ, ένα προκαταρκτικό 

βρε αδελφέ. 
«∆ιότι εκείνη την εποχή, µόνο αγόρι µε κορίτσι 
κάνανε ζευγαράκι. Μην κοιτάς τώρα που υπάρχουν 
κι άλλες βερσιόν. Αγόρι µε αγόρι, κορίτσι µε κορίτσι, 
αγόρι µε πεκινουά, κορίτσι µε τάπερ, αγόρι µε 
ράπερ, κορίτσι µε το κορδελάκι. Χώρια που τώρα 
µε το ίντερνετ, οι περισσότεροι κάνουν σόλο καριέρα!» 

«-Θέλεις να πάµε για ένα παπάγια ον δι ροξ; Τη ρώτησε 
ο Αδάµ που την έβλεπε πλέον µε άλλο µάτι 

(µε το αριστερό συγκεκριµένα). 
Ήθελε. Κλείσανε ραντεβού, αλλά η Εύα έπαθε πανικό. 

-∆εν έχω τι να φορέσω. 
Όντως. Ήταν η µοναδική γυναίκα στην ιστορία της 
ανθρωπότητας που όταν έλεγε «δεν έχω τι να φορέσω», 

εννοούσε πραγµατικά «δεν έχω τι να φορέσω». 
Με ένα φύλλο συκής την έβγαζε χειµώνα-καλοκαίρι. 
Θα µου πεις, άµα έχει γούστο η γυναίκα γίνεται φιγουρίνι 

µε το τίποτα. Έριξε πάνω της µια ζωντανή 
αλεπού, σαν ετόλ ένα πράµα. Έβαλε κάτι παπαρούνες 
στα µαλλιά (οπιούχες για κάθε ενδεχόµενο). Παράχωσε 

και κάτι µπαµπακάκια στο στήθος για να 
δείχνει πιο πλούσιο το µπούστο. Κοτσάρισε στο 
µαλλί ένα σκαντζόχοιρο για να κάνει καρφάκια. 
Και πήγανε στο ραντεβού. 
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