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ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μια πανδημία, μια επέτειος, μια εθνική επιτροπή (που λίγο, έως 
καθόλου, απέχει από την Επιτροπή 2021 για τον εορτασμό των 
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση): άσπονδοι φίλοι κι 
επιστήθιοι εχθροί, όλοι γύρω-γύρω από τη δαιμόνια Πρόεδρο 
της Επιτροπής, βρίζονται κι αγαπιούνται, ψηλώνουν και κονταί-
νουν, γράφουνε και σβήνουνε, δένουνε και λύνουνε, ενώ ένα εθνι-
κό όνειρο αιώ νων ετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί. 

Τι θα κάνει η Επιτροπή για να γιορτάσει το 21, ενώ ο ιός θερί-
ζει; Τι σχέδιο έχει η Πρόεδρος για να βγει από πάνω; Ποιος την 
έχει βάλει στο μάτι; Τι πραγματικά συνέβη στη μάχη της Αλα-
μάνας; Και γιατί έρχεται εσπευσμένα στην Αθήνα ο Σερ Τσάρλι 
Μπρόνσον, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας;

Στην Επιτροπή του Αλέκου Σμπαρούνη, η σατιρική σουρεα-
λιστική ορμή του Jonathan Coe συναντάει τη μυθομανή παρα-
δοξολογία του άλλου μεγάλου Jonathan (του προπάτορα Swift), 
και μαζί, την εγχώρια παράδοση του Ροΐδη, του Σκαρίμπα, του 
Τσιφόρου, αλλά και του πρόστυχου παππού Αριστοφάνη, σε μια 
λαχανιασμένη αλλά περίτεχνη αφήγηση, όπου πρωταγωνιστούν 
το κουτσομπολιό ως άποψη και οι συνεχείς παρεμβολές ως ύφος, 
καθώς ξεδιπλώνεται ένα δαιδαλώδες κουβάρι ανθρώπινων πα-
θών, που ιλαροτραγικά καταλήγουν στο έγκλημα, την τιμωρία και, 
τελικά, την εθνική τραγωδία. 

Όμως, προσοχή: «Τα εδώ αναφερόμενα πρόσωπα ουδεμία 
πλήρη σχέση έχουν με την υπαρκτή γύρω μας πραγματικότητα…»

Ο Αλέκος Σμπαρούνης, με καταγωγή από το Αγρίνιο, 
βραβεύτηκε ήδη για το διήγημά του «ιστορία» (με ι μικρό)  

στον πανελλήνιο διαγωνισμό «1 + 821: 1 φράση + 821 λέξεις 
για το 1821», του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, αλλά και  

στον αντίστοιχο διαγωνισμό «1821» του Δήμου Αγρινίου,  
όπου κατέκτησε το μετάλλιο της 21ης θέσης.  

Έχοντας μακρά θητεία στην ποίηση και την αρθρογραφία  
στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, υπό διάφορα ψευδώνυμα, 

γράφει τώρα το πρώτο του μυθιστόρημα.
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