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To φαγητό µου κι εγώ 
Είµαι άνθρωπος επιρρεπής 

στις καταχρήσεις και 
τις απολαύσεις. ∆εν νοµίζω 
όχι µπορώ να βάλω καµία 

διασκέδαση πάνω από µια 
καλή παρέα µε φαγητό - «κουνουκλίτσι» 

το λέµε στη Σκύρο. 
Ακόµα και n συναναστροφή 
για µένα γίνεται πάντα mo 

ευχάριστη συνοδεία βρωσίµων. 
Απολαµβάνω τη ζαχαροπλαστική 

µε σχεδόν ηδονική προσήλωση. 
Είµαι ένας δικαιωµατικά 

χοντρός άνθρωπος και το 
πέτυχα ευτυχώντας, αλλά δυστυχώ 

µε την επιτυχία µου. Είµαι 
ένας σκλάβος του ουρανίσκου 

µου. 
Συνειδητοποίησα κάποια 

στιγµή ότι ακόµα και n λογοτεχνία 
την οποία, επίσης, καταβροχθίζω, 

µε ευτυχώς λιγότερο 
οδυνηρές συνέπειες, έχει άµεσες 

γαστριµαργικές αναλογίες. 
Στα βιβλία που διαβάζω µπορώ 
να διακρίνω το κυρίαρχο βασικό 

συστατικό που δίνει τη γεύση 
και τη στιβαρότητα, συνήθως 

κρίνω τα µυρωδικά από 
το πώς έχουν χρησιµοποιηθεί, 
αντιλαµβάνοµαι το πρόβληµα 
στο χρόνο βρασµού. Μπορώ να 
καταλάβω εάν ένα βιβλίο είναι 
πρόχειρο και... γρήγορο φαγητό 

για την αβυσσαλέα πείνα, 
εάν είναι ένα καλοµαγειρεµένο 
σπιτικό πιάτο ή µία δηµιουργία 

υψηλής γαστρονοµίας για 
εξασκηµένους γευστικούς κάλυκες 

και κυρίως συνειδήσεις. 
∆εν µου αρέσουν όλα τα βιβλία 
που γεύοµαι, αλλά κανείς δεν 
µπορεί να γεύεται κάθε µέρα 

Μέρες χαράς και γεµάτες τσιµπούσια αυτές που έρχονται 
και ο συγγραφέας ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ επιµένει 

πως το «κουνουκλίτσι» είναι πάνω απ' όλα. 
Τι είναι, όµως, το «κουνουκλίτσι»; 

αριστουργήµατα, θα ήταν και 
βαρετό άλλωστε. 

i ειδικοί λένε ότι πρέ- 
ει να προσέχουµε n και 

πώς το τρώµε, σε ποιες 
συνθήκες, µε ποια προετοιµασία. 

Εγώ όµως έχω πάψει στη 
ζωή µου να περιµένω τις ιδανικές 

συνθήκες για να απολαύσω 
την τροφή µου, ano φόβο ότι 

λόγω έλλειψης χρόνου θα µείνω 
νηστικός. Την πνευµατική 
µου τροφή τη χρειάζοµαι κάθε 
µέρα, έστω και σε µικρότερη 

ποσότητα, 

έστω και σε λάθος συνθήκες. To 
βιβλίο µου θα συνοδεύσει όποια 
ελάχιστα λεπτά ή ώρες της ηµέρας 

έχω διαθέσιµα για τον εαυτό 
µου, χωρίς άλλη δουλειά. Τον 

πρωινό µου καφέ, τη διαδροµή 
στο µετρό, την ουρά στη δηµόσια 

υπηρεσία, την τουαλέτα 
µου. ∆εν θέλω να µείνω αναγνωστικά 

νηστικός ούτε µέρα 
αη'τη ζωή µου. 

Με τον ίδιο τρόπο, νοµίζω, 
αντιµετωπίζω και τα βιβλία που 
γράφω. Μία πρόσκληση σε γεύµα 

είναι κάθε µου βιβλίο. Βάζω 
την ποδιά µου και τη φαντα¬ 

σία µου, διαλέγω τα υλικά µου, 
ταλαιπωρώ την πρώτη ύλη µου 
κι επιµένω µέχρι να αισθανθώ 
ότι το φαγητό µου είναι τουλάχιστον 

ικανοποιητικό. ∆εν ξέρω 
αν θα αρέσει ή πώς θα το κρίνουν 

όσοι θα το φάνε, αλλά εγώ 
θέλω να έχω βάλει τα δυνατά 
µου και χαίροµαι όταν τα µοιράζοµαι 

To αποτέλεσµα δεν θ' 
αρέσει σε όλους αλλά µου φτάνει 

να καταλάβουν ότι προσπάθησα 
να µη δηλητηριαστεί κανείς. 

Γιατί γούστα είναι αυτά και 
στο φαΐ και στο βιβλίο. To θέµα 
είναι να µην πεινάει κανείς. Ο 

Ο ∆ηµήτρης Αλεξίουγεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 αλλά έχει καταγωγή 
από το Αγρίνιο καιτη Σκύρο. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή Αθηνών. 

Ασχολείται µε την ελληνική παράδοση και τους ελληνικούς χορούς, είναι 
ερασιτέχνης ζαχαροπλάστης και συγγραφέας. To τελευταίο του βιβλίο, 

«Αλάτι Κόκκινο», κυκλοφορεί ano τις εκδόσεις «∆ιόπτρα». 
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