
Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΧΡΟΝΟΣ  

ΠΟΥ ΠΗΔΗΞΕ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ 



Ένας 

εκατοντάχρονος 

στα χνάρια του 

Φόρεστ Γκαμπ 

αποφασίζει ότι 

ποτέ δεν είναι 

αργά για να 

κάνεις μια 

καινούργια 

αρχή. Και αυτός 

την αρχή του 

την άρχισε 

πηδώντας από 

το παράθυρο … 



Μέσα στην ησυχία της κάμαράς του 

στο γηροκομείο, ο Άλαν Κάρλσον 
περιμένει ένα πάρτι που εύχεται να μην 

άρχιζε ποτέ. Πρόκειται για το πάρτι των 

εκατοστών γενεθλίων του.  

Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι 

θα είναι παρόντες. Οι δημοσιογράφοι 

από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης θα 

είναι επίσης παρόντες. Ο Άλαν, όμως, 

αποφασίζει να είναι απών. Έτσι, βάζει τις 

παντόφλες του και το σκάει από το 

παράθυρο.  



 

Έχοντας κάνει τη μεγάλη έξοδο, θα ζήσει μιαν απίθανη περιπέτεια η οποία θα τον 

φέρει αντιμέτωπο με διάφορους εγκληματίες, μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά, 

κάμποσους ανίκανους αστυνομικούς και έναν ελέφαντα.  

 

Για οποιονδήποτε άλλο, αυτή η περιπέτεια θα ήταν μοναδική. Όχι όμως για τον 

Άλαν, που έχει ένα συγκλονιστικό παρελθόν, αφού έχει μοιραστεί γεύματα - και 

πολλά περισσότερα- με τον Στάλιν, τον Τσόρτσιλ, τον Μάο, τον Φράνκο, τον 

Τρούμαν και τον Ντε Γκολ, έχοντας διαδραματίσει ένα ρόλο-κλειδί σε μερικές από 

τις κορυφαίες στιγμές του 20ού αιώνα.  



Ένα ξεκαρδιστικά αστείο και 

βαθύτατα ανθρώπινο 

μυθιστόρημα για το ταπεινό 

μεγαλείο της κάθε μέρας και την 

ομορφιά του να ζεις με πάθος 
ακόμα και όταν ο κόσμος πάει 

να σε πείσει ότι όλα είναι 

απελπιστικά άσχημα.  



 …δυο λόγια για τον 

συγγραφέα  

 

 

Ο ΓΙΟΥΝΑΣ ΓΙΟΥΝΑΣΟΝ γεννήθηκε στη Σουηδία το 1961. Εργάστηκε ως 

δημοσιογράφος, σύμβουλος και τηλεοπτικός παραγωγός. Όταν άρχισε να γράφει, 

άλλαξε εντελώς τη ζωή του. Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του, έφυγε από τη 

Σουηδία και μετακόμισε σε μια πόλη στη λίμνη Λουγκάνο στην Ελβετία.  

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί το πρώτο του μυθιστόρημά: Ο 

ΕΚΑΤΟΝΤΑΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΗΔΗΞΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ, 

το οποίο έγινε μπεστ σέλερ στη χώρα μας, ενώ έχει κυκλοφορήσει σε 40 χώρες 

και έχει πουλήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει 

γυριστεί και ταινία. 



          

           

            …δύο λόγια από το      

                       συγγραφέα        

 

     

 

     «Άρχισα να γράφω σοβαρά όταν ήμουν στην Ελβετία. Με 

ρωτούσαν τι έκανα και δεν ήξερα τι να πω. Ένιωθα ότι δεν 

είχα ταυτότητα και σκέφτηκα ότι ήταν τελικά η κατάλληλη 

στιγμή για να γίνω συγγραφέας. Όταν τελείωσα το βιβλίο, το 

έστειλα σε έξι Σουηδούς εκδότες. Οι πέντε το απέρριψαν και 

ο τρίτος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ενθουσιασμένος: 

«Διάβασα το μισό. Θέλουμε να το εκδώσουμε». Κι εγώ 

απάντησα: «Θέλετε να εκδώσετε το μισό που διαβάσατε ή 

όλο;» 

 





Διάφορες εκδόσεις του βιβλίου από 40 χώρες… 



Και κριτικές από ανθρώπους που 

λάτρεψαν αυτό το βιβλίο …! 

Με αυτό το βιβλίο έχω ξεχάσει τι θα πει τηλεόραση . Εξηγεί κάθε 
γεγονός τόσο όμορφα όπως όταν βλέπεις κάτι μπροστά σου , 

σαν τηλεόραση !  

Γεωργία Λαέρτη 



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

 

‘‘Ο εκατοντάχρονος που 

πήδηξε από το παράθυρο 

και εξαφανίστηκε’’. 

 

 

    Ομάδα Φιλαναγνωσίας  

    « ο κόσμος των βιβλίων » 

Αρσάκειο Γυμνάσιο 

Θεσσαλονίκης 

 

 

Αλεξίου  Άρτεμις  Α1 

 

 

 


