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i ηλεκτρικέε αναγνώσει 

Ό 
λο και λιγότερο διαβάζω στα 

| Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

καθώς εκλείπει ο κυρίως 
λόγος για τον οποίο τα χρησιµοποιούσα 

: Για να πάω στη δουλειά µου... 
Η δουλειά, πάει πέταξε! Γράφοντας 
από 'δω κι από 'κει προσπαθώ να 
εξοικονοµήσω τα χρήµατα που θα 
µου πάρει η Εφορία. Ωστόσο, τα 
βιβλία µένουν κι ο χρόνος για να 
τα διαβάσεις αυξάνεται. Η διάθεση 
συχνά λείπει... Μέχρι που πέφτεις 
σε κάτι ενδιαφέρον και θέλεις να 
το µοιραστείς µε φίλους και αναγνώστες.... 

...Όπωςτα Ίχνη στοχιόνιτου Γιώργου 
Λίλλη (Εκδόσεις Μεταίχµιο). 

Που µου µοιάζουν κάπως σαν µια 
µυθιστορηµατική συνέχεια της Βαµµένης 

κόκκινης κλωστής η οποία 
καταποντίστηκε στις σκοτεινές αίθουσες 

αφού κινήθηκε εκτός κλίµατος 
«εθνικής συµφιλίωσης»... Ευτυχώς 
στα µυθιστορήµατα ισχύουν άλλου 
είδους κανόνες της αγοράς. Είναι, 
άραγε, «λογοτεχνική µόδα»; nari να 
γράψει κανείς ένα µυθιστόρηµα για 
τον Εµφύλιο σήµερα; Τι είναι αυτό 
που παρακινεί νέους συγγραφείς να 
καταπιαστούν µε το «ακανθώδες» 
θέµα; Η ρητορική ερώτηση διαφόρων 
κριτικογράφων έχει ξεκάθαρη απάντηση 

: To σήµερα έχει τις ρίζες του 
στο σκοτεινό χθες. Προσπαθώντας 
να καταλάβεις τη σηµερινή Ελλάδα 
ανατρέχεις στα χρόνια του Εµφυλίου. 

Οι συγγραφείς προσπαθούν να 
καταλάβουν τον εαυτό τους και τον 

κόσµο. Οι αποστειρωµένοι κριτικοί 
θα προτιµούσαν βιβλία εκτός τόπου 
και χρόνου, αναλύσεις ψυχολογικών 

λαβυρίνθων και εξοµολογήσεις 
αισθηµάτων. Ο ήρωας του Λίλλη 
ετοιµάζει το διδακτορικό του για τον 
Εµφύλιο και έρχεται σε επαφή µε 
έναν γερο-τσαγκάρη που τον ταξιδεύει 

σε τόπο και χρόνο. Φτάνουµε 
σε ένα χωριό της Αιτωλοακαρνανίας, 

όπου δολοφονούνταιβάναυσα 
οι γονείς του µικρού τότε παιδιού. 
Ένας αντάρτης αναλαµβάνει να το 
σώσει και να το οδηγήσει στο θείο 
του στη Λαµία. Η πορεία θα είναι 
µαρτυρική καθώς είναι η περίοδος 
των εκκαθαρίσεων στη Ρούµελη. Ο 
µικρός θα καταλήξει στη Μακρόνησο. 

Ο νεαρός φοιτητής αναζητά 
απαντήσεις και για το σήµερα. Όπως 
και ο συγγραφέας. Κι ακόµη κι να 
δεν συµφωνήσει κανείς µε όλα τα 
συµπεράσµατα ή την προσπάθεια 
-σε κάποια σηµεία- εξίσωσης των 
αντιπάλων στρατοπέδων, µένει ένα 
τίµιο βιβλίο µε κινηµατογραφική 
γραφή. Ένα βιβλίο που θα άξιζε να 
το προτείνει κανείς και σε νεότερες 
γενιές για διάβασµα. 
...Στα παιχνίδια της ιστορίας, αυτή 
τη φορά στην εισβολή στην Κύπρο 
µας ταξιδεύει ένα άλλο ενδιαφέρον 
µυθιστόρηµα. Οι κληρονόµοι των 
ανέµων της Χρυστάλλας Κουλέρµου 

(Εκδόσεις Μελάνι) ξεκινούν 
από το καλοκαίρι του 1973 στην 
Αµµόχωστο. To τελευταίο ξένοιαστο 
στο νησί. Όταν το «καζάνι» βράζει 

0t *ληρ&ν0µθΐ ιον ονέµω* 

υπογείως, οι ήρωες δεν υποψιάζονται 
την τραγωδία που τους περιµένει. 
To Κυπριακό είναι ένα ακόµη θέµα 
που, απλά, δεν υπήρχε για πολλά 
χρόνια στη λογοτεχνία µας, αλλά 
τελευταία εµφανίζεται µια τάση 
ανάδειξης εκείνης της περιόδου και 
µέσα από τη µυθοπλασία. To συγκεκριµένο 

µυθιστόρηµα, πέρα από το 
λογοτεχνικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει 

καταφέρνει αν ισορροπήσει 
ανάµεσα σε δύσκολες έννοιες, περί 
εθνικισµού, απελευθερωτικού αγώνα 

κ.λπ. Οι διαχωριστικές γραµµές 
ανάµεσα σε ήρωες και «προδότες», 
καµιά φορά είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να σηµειωθούν. Οι συγγραφείς 
αναζητούν τα τι και τα πώς. 
...Και καθώς οι συγγραφείς ψά-. 
χνουν, ένας µάστορας της αστυνοµικής 

λογοτεχνίας, γνωστός και 
στους παλιότερους από τη Μάσκα, 
οΤζίµµυΚορίνης, µε την Τριτη ψήφο 
(Εκδόσεις Γαβριηλίδης), έρχεται κι 
αυτός να βουτήξει στα βαθιά νερά 

της Πολιτικής και της διαπλοκής της 
µε το οργανωµένο έγκληµα. Ένας 
φέρελπις νέος βουλευτής αυτοκτονεί 

ξαφνικά. Ο δηµοσιογράφος που 
αποφασίζει να ασχοληθεί µε την 
υπόθεση, δολοφονείται. Ένας αδιάφθορος 

αστυνοµικός µε την οµάδα 
του, αναλαµβάνουν να ξετυλίξουν 
το µπερδεµένο κουβάρι που οδηγεί 
σε εκβιασµούς, µίζες, αλλά και εξοπλιστικά 

προγράµµατα. Πολλές οι 
οµοιότητες µε την πραγµατικότητα 
µε µια µεγάλη διαφορά: Στο µυθιστόρηµα 

οι ένοχοι αποκαλύπτονται! 
.. .Και πάλι ένας αστυνοµικός είναι ο 
ήρωας του επόµενου µυθιστορήµατος... 

Ένας αστυνοµικός µε κρυφές 
ποιητικές ευαισθησίες που βεβαίως 
τις κρύβει απ' όλο τον κόσµο γύρω 
του. Ο ∆ηµήτρης Αλεξίου στο Αλάτι 
κόκκινο (Εκδόσεις ∆ιόπτρα), δεν 
µας παρουσιάζει ωστόσο ένα ακόµη 
αστυνοµικό µυθιστόρηµα. Υπάρχει 
το µυστήριο, υπάρχουν οι υποψίες, 

υπάρχουν και τα θύµατα και η 

Γιώρνος Λίλλης 
ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

σχετική έρευνα, όµως τίποτα δεν 
είναι όπως φαίνεται. Η υπόθεση 
διαδραµατίζεται στη Σκύρο, στις 
µέρες του σεισµού του 2001, και 
δίνει την ευκαιρία στο συγγραφέα 
να µας ξεναγήσει στο νησί του, µέσα 
από την ιστορία, τα έθιµα, τα τοπία 
αλλά και την κλειστή κοινωνία του. 
Στην υπόθεση παρεµβάλλονται τα 
σκοτεινά παραµύθια µιας από τις 
ηρωίδες του βιβλίου, σχολιάζοντας 
µε έναν εξαιρετικό και υποβλητικό 
τρόπο τα όσα συµβαίνουν. Στην πραγµατικότητα 

αυτά τα «παραµύθια» 
θα µπορούσαν να λειτουργήσουν 
ακόµη και αυτόνοµα, καθώς µας 
χαρίζουν µερικές από τις πιο δυνατές 
σελίδες του βιβλίου. 
Οι ήρωες εξακολουθούν να ζουν, 
ακόµη κι όταν κλείνω τα βιβλία 
για να προσγειωθώ στην οδυνηρή 
πραγµατικότητα. Ευτυχώς υπάρχει 
λίγο ακόµη καλοκαίρι... 

Κώστας Στοφόρος 
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