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Αχιλλέας ΙΙΙ

Παραχαράκ της
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΔΩ:

Ο Παραχαράκτης είναι μια συλλογή από φωτογραφηγήματα μικρού
μήκους, δηλαδή, από ιστορίες συνοδευόμενες από αδιάσειστες φωτογραφικές αποδείξεις της ύπαρξης ενός παράξενου και γεμάτου
ανατροπές κόσμου· ενός κόσμου ο οποίος, κρυμμένος ανάμεσα
στις γραμμές, στις ανάσες, στο ανοιγοκλείσιμο των ματιών και στα
λεπτά γκρίζα στρώματα της πραγματικότητας, περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ξεδιπλωθεί. Εκεί, μεταξύ άλλων απίστευτων,
μπορεί να συναντήσει κανείς έναν άνδρα που αρχίζει το κάπνισμα
στα εβδομήντα του και προσπαθεί να κερδίσει τον χαμένο χρόνο
καπνίζοντας τέσσερα πακέτα τσιγάρα την ημέρα, ένα βραβευμένο
σε καλλιστεία σκυλάκι σαλονιού που αναπολεί τα χρόνια που εργαζόταν ως τσομπανόσκυλο στα Γρεβενά, ένα λούτρινο αρκουδάκι
που απεχθάνεται τις εκδηλώσεις τρυφερότητας και οδηγείται σε
επαγγελματικό και συναισθηματικό αδιέξοδο, ένα χρυσόψαρο με
μνήμη τριών ελεφάντων που καταπιέζεται μέσα στη γυάλα του και
αναζητεί νέες εμπειρίες, έναν νεκροθάφτη που σκάβει επί σαράντα
έτη τους λάκκους των άλλων χωρίς να έχει πέσει ούτε μια φορά
μέσα ο ίδιος, αλλά και έναν άνδρα που βιοπορίζεται προσποιούμενος τη φωνή της συνείδησης για λογαριασμό ασυνείδητων ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να τον πληρώσουν για αυτό.
Ο Αχιλλέας ΙΙΙ, σε αυτό το ανατρεπτικό βιβλίο, αμφισβητεί το προφανές και μαζί με αυτό παραχαράσσει παγιωμένες αντιλήψεις και
στερεότυπα, παραθέτοντας μια σειρά από –συχνά αλλόκοτες–
ιστορίες, στις οποίες το παράδοξο προβάλλεται ως πραγματικό
και συνηθισμένο, ενώ αυτό που συνήθως θεωρείται φυσιολογικό και
αποτελεί δεδομένο κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων ανθρώπων αντιμετωπίζεται με την καχυποψία που του αξίζει
και επαναξιολογείται, χωρίς δισταγμό και χωρίς την υποχρέωση
υπακοής σε κανέναν άλλον κανόνα πέρα από εκείνον που ορίζει
ότι «Δεν ισχύει κανένας κανόνας».
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ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο Αχιλλέας ΙΙΙ (κατά κόσμον Αχιλλέας ΙΙΙ) γεννήθηκε, για αρχή, στην Καβάλα το 1979, αλλά από τότε ξαναγεννιέται περιστασιακά κατά βούληση
σε διάφορα άλλα μέρη, προκαλώντας την αγανάκτηση των ληξιάρχων,
των βιογράφων και του εκδότη του – ο οποίος κάθε φορά που πρόκειται
να κυκλοφορήσει κάποιο βιβλίο του περιμένει μάταια από αυτόν ένα σύντομο και φυσιολογικό σημείωμα, όπως εκείνα που οι αναγνώστες έχουν
συνηθίσει να συναντούν στα βιβλία των σοβαρών συγγραφέων. Επίσης,
είναι ο δημιουργός του Κομπλεξικού (2016, Fairead-Nεφέλη) και αρκετών
άλλων βιβλίων (περίπου δώδεκα), τα οποία δεν τα έχει ακόμη αρχίσει και
βασίζεται στη συνεχή αύξηση του προσδόκιμου ζωής για να προλάβει να
τα ολοκληρώσει. Διέκοψε το κάπνισμα στις 31 Μαΐου του 2009 και θεωρεί
πως αυτή η πληροφορία καλό είναι να καταγραφεί και εδώ, προκειμένου ο ίδιος να αντισταθεί στον πειρασμό και να μην ξανακαπνίσει, από
υποχρέωση απέναντι στο αναγνωστικό κοινό. Τέλος, από το 2003 παίζει
μπάσο και τραγουδά στο container rock συγκρότημα Bog art.
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