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ΔΕΛΤΊΟ
ΤΥΠΟΥ

Όλα ξεκίνησαν από µια ειδυλλιακή φωτογραφία διακοπών. Χα-
ρούµενα πρόσωπα, ηλιοκαµένα, καλλίγραµµα σώµατα γύρω 
από µια πισίνα σ’ ένα ακριβό ξενοδοχείο. Ηδονιστική ατµό-
σφαιρα. Τόσο ακραία ηδονιστική που µόνο το αντίθετό της 
µπορεί να κρύβει. Τόσο ακραία ειδυλλιακή που ένας συγγρα-
φέας σαν τον Δηµητριάδη δεν θα µπορούσε παρά να επιφυ-
λάσσει στους ήρωές της τη χειρότερη µοίρα. Ποιοι είναι αυτοί 
οι τόσο ανέµελοι τύποι που απολαµβάνουν τις διακοπές τους; 
Ποιοι είµαστε εµείς µπροστά στη θάλασσα που ατενίζουµε 
στοχαστικά τον ορίζοντα, µ’ ένα απαλό αεράκι να µας χαϊδεύει 
το πρόσωπο; Τι συµβαίνει µέσα στο µυαλό µας ενώ το σώµα 
φαίνεται ν’ απολαµβάνει νωχελικά τον ήλιο, την επαφή µε τη 
φύση, την αρµονία του τοπίου;
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