
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: éöþïù, 20-11-2012

è÷ðþýõ: 22

çæå÷äüû: 193 cm ²

çæëù îãîðüúüöþõ: 3010

ÿâòîüòêáêþõ ÷êïóâüã: (210) 36.15.457, 3615482

àæßù îð÷òýþ: ÿôÞÝèÿÜè ÞÜÝñéÛÚ

Με αφορµή ένα βιβλίο... 

Επιµελείται και παρουσιάζει ο Κ.Γ.Π. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

«ΑΛΑΤΙ ΚΟΚΚΙΝΟ» 
Ano τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

TO ΥΠΕΡΟΧΟ βιβλίο «Αλάτι Κόκκινο» είναι 
ένα ακόµη µυθιστόρηµα του ∆ηµήτρη 

Αλεξίου, συγγραφέα των βιβλίων «Πικρά 
Κεράσια» και «Αµαρτωλά Θαύµατα». 

Γι' αυτό το αριστοτεχνικά γραµµένο αστυνοµικό 
παραµύθι µε φόντο µια µικρή κοινωνία 

σε µετασεισµική κρίση, ο διακεκριµένος 
συγγραφέας ∆ηµήτρης Μαµαλούκας έγραψε: 

«Βαθιά ανθρώπινο και γραµµένο σε µια 
στρωτή, ήρεµη και πολύ όµορφη γλώσσα, 
το µυθιστόρηµα του ∆. Αλεξίου σε παρασύρει 

άλλοτε σε µαγικούς µύθους κι άλλοτε 
σε σκληρές, απόλυτα ρεαλιστικές σκηνές 
µιας αστυνοµικής πλοκής. Είναι ταυτόχρονα 

ένας ύµνος στο νησί της Σκύρου». 
∆ΥΟ ΛΟΓΙΑ για την υπόθεση του πολύ 

πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου: To ξηµέρωµα 
της 26ης Ιουλίου 2001 βρίσκει το νησί 

της Σκύρου ανάστατο µετά την επίσκεψη 
του Εγκέλαδου. Ο σεισµός διώχνει τους 
τουρίστες και επισκιάζει το θάνατο της δεκαεξάχρονης 

«σηµαδεµένης» Καλλιώς, που 

βρέθηκε νεκρή σε ένα ξωκλήσι. Ο αστυνόµος 
Ψαθάς καταφθάνει στο νησί και µε τη 

συνοδεία µιας ετερόκλητης παρέας προσπαθεί 
να εξιχνιάσει τον µυστηριώδη θάνατο. 

Όµως φαίνεται, η υπόθεση κρύβει παγίδες 
και ο Ψαθάς θα κοπιάσει για να βρει άκρη 
ανάµεσα στις φήµες που διασπείρονται, 
στις προλήψεις των ντόπιων, στους 

φόβους και τα µυστικά τους. Όπως όλοι ψιθυρίζουν: 
«Κάθε ιστορία γίνεται παραµύθι, 

αµέσως µόλις στεγνώσει το αίµα της». 
ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ εγκωµίασαν το µυθιστόρηµα 

του ∆ηµήτρη Αλεξίου «Αλάτι Κόκκινο», 
όπως και τα δύο προηγούµενα βιβλία 

του. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι η Μαίρη 
Ζαχαράκη έγραψε, µεταξύ άλλων για το 
µυθιστόρηµα «Πικρά Κεράσια»: «To βιβλίο 
του Αλεξίου δεν είναι από αυτά που τα α¬ 

φήνεις αδιάφορα στο ράφι και τα ξεχνάς αµέσως 
µετά. Είναι από τα ελάχιστα εκείνα 

που σηµαδεύουν για πάντα τη µνήµη σου, 
κι αρκεί ένας ήχος, µια µυρωδιά για να δεχθείς 

ένα καταιγισµό εικόνων και σκέψεων 
που πλάστηκαν όταν το ταλέντο του συγγραφέα 

συνάντησε τη φαντασίας σου. Τα 
«Πικρά Κεράσια» θα σας χαρίσουν µια ευχάριστη 

όσο και αποκαλυπτική απόδραση 
που θα σας µείνει αλησµόνητη». 
Ο∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ γεννήθηκε 

στην Αθήνα το 1974 και η καταγωγή 
του είναι από το Αγρίνιο και την Σκύρο. Είναι 

δικηγόρος, ασχολείται µε την ελληνική 
παράδοση και δηλώνει «συνειδητοποιηµένος 

Bookcrosser», ενώ διαπρέπει ως ερασιτέχνης 
ζαχαροπλάστης και αυτοχαρακτηρίζεται 
«αθεράπευτα αισιόδοξος». 
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