
Συνέντευξη με τον Γιάννη Καλπούζο 
Συνέντευξη με τον λογοτέχνη, ποιητή και στιχουργό Γιάννη Καλπούζο με αφορμή το 

νέο του βιβλίο "Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου". 

 

1. Τι σας ενέπνευσε για να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο; 

Η Ελλάδα, τα απόκρυφα των ψυχών και ο μικρόκοσμος των καθημερινών 

ανθρώπων, μέσα από όσα γνώρισα στα χρόνια τη ζωής μου. Ήθελα να 

μιλήσω γι' αυτά τα χρόνια, από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σχεδόν τις μέρες 

μας. Να καταθέσω τη δική μου ματιά για όσα οδήγησαν και στο σημερινό 

γκρέμισμα. 

2. Ποια είναι τα μηνύματα που μεταδίδει στον αναγνώστη το βιβλίο 

σας; 

Τα μηνύματα είναι πολλά, ενώ ως πάγια θέση μου αφήνονται τα 

συμπεράσματα στους αναγνώστες μιας και στόχος μου είναι να βρεθούμε 

συνοδοιπόροι στο στίβο της σκέψης και του στοχασμού κι όχι να 

διεκδικήσω ρόλο καθοδηγητή. Κυρίαρχο, δηλαδή, ζητούμενό μου είναι να 

τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση γύρω από σειρά 

θεμάτων, όπως: το μεγαλείο του έρωτα, ο οποίος έχει απαξιωθεί 

ποικιλοτρόπως· πόσο το συναίσθημα επηρεάζει τη λογική και τις αποφάσεις 

μας· τις πολλές "Ελλάδες", που πολλοί δεν υποψιάζονται καν ότι υπάρχουν· 

τα τραύματα που επέφερε ο εμφύλιος σπαραγμός στον τόπο μας· πόσο τα 



κρίματα των προηγούμενων γενιών βασανίζουν τις επόμενες· πόσο 

επικίνδυνος είναι ο μηδενισμός όσων κατόρθωσε να πετύχει ο άνθρωπος ή 

μια κοινωνία· η αναψηλάφηση των παραδοσιακών αξιών· πόσο επικίνδυνο 

είναι το γεγονός ότι από τις αντιδράσεις και τις αποφάσεις μας απουσιάζει 

η νηφαλιότητα και η περίσκεψη· τι σηματοδοτεί και πού οδηγεί η νοοτροπία 

"ή είσαι μαζί μας ή είσαι με τους άλλους"· οι πλείστες όσες παθογένειες της 

Ελλάδας και τα κατάλοιπα παλαιότερων εποχών που ακόμη μας 

ταλανίζουν· και πολλά άλλα. 

3. Με μία λέξη πώς θα χαρακτηρίζατε τον έρωτα της Θάλειας και του 

Άνδη; Γιατί; 

Νομοτέλεια. Η χημεία του έρωτα δεν υπακούει σε αναλύσεις και "γιατί". 

4. «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου»: Πιστεύετε ότι με αυτό τον τρόπο 

πρέπει να αγαπάει κανείς; 

Η αγάπη υψώνεται στο μεγαλείο της όταν δίνει, όταν ψαλιδίζει το "εγώ", 

όταν οι αντωνυμίες συμφωνούν στην ανταλλαγή αιχμαλώτων. Μαθαίνουμε 

να αγαπάμε, εξελισσόμαστε μέσα στον χρόνο, η πνευματική καλλιέργεια 

σμιλεύει το κτητικό και το πρωτόγονο ένστικτο και ανυψώνει τον άνθρωπο 

και τον τρόπο που ερωτευόμαστε. Εξάλλου η αγάπη από μόνη της 

ανατρέπει το "εγώ", ακόμη κι όταν εκφράζεται κτητικά. Γιατί ακριβώς 

υπάρχει μέσα από το "εσύ". Πέρα από αυτά, η φράση αναφέρεται στην 

αφιέρωση, στο απόλυτο δόσιμο. Το ιδανικό, βεβαίως, είναι αυτό το δόσιμο 

να εκφράζεται ως αντίλαλος της μιας φωνής κι ως αντίλαλος της άλλης. 

Ωστόσο μπορεί κανείς να συναντηθεί με το μεγαλείο της αγάπης και χωρίς 

την ανταπόδοση. Άλλωστε η αγάπη δεν περιορίζεται μόνο στην ερωτική 

σχέση. 

5. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε στο βιβλίο τον τίτλο του 

συγκεκριμένου τραγουδιού που γράψατε άλλωστε ο ίδιος; 

Αναζητούσα έναν τίτλο, ο οποίος θα απέδιδε το μεγαλείο του έρωτα και της 

αγάπης, όπως ξεδιπλώνεται στο μυθιστόρημα. Τον θεώρησα τον πλέον 

κατάλληλο και τον επέλεξα. 

6. Για ποιο λόγο επιλέξατε η ιστορία του βιβλίου να διαδραματίζεται 

από τη δεκαετία του 1960 έως το 1994; 

Ήθελα να μιλήσω για τα χρόνια μου, για όσα έζησε η γενιά μου στην 

περιφέρεια και στην Αθήνα, να μιλήσω για τις παθογένειες που ταλανίζουν 

τη σύγχρονη Ελλάδα, για τις πολλές "Ελλάδες" και για πολλές από τις αιτίες 

του κακού οι οποίες μας έφεραν εδώ που είμαστε σήμερα και καταντήσαμε 



διακονιάρηδες της Ευρώπης κι όχι μόνο. Να μιλήσω για τις αιτίες, τις οποίες 

εάν δεν αναλύσουμε θα περιπέσουμε ξανά στα ίδια λάθη και θα 

πορευόμαστε μονίμως σε έναν φαύλο κύκλο όπου θα κυριαρχούν, όπως και 

τώρα και επί δεκαετίες, οι κραυγές και τα συνθήματα. 

7. Κατάγεστε από την Άρτα. Αυτή η πόλη αποτελεί ένα από τα μέρη 

όπου εκτυλίσσεται η ιστορία του βιβλίου. Αποτελεί έμπνευσή σας ο 

τόπος καταγωγής σας για τη συγγραφή βιβλίων; Για ποιο λόγο; 

Η Άρτα και η Ήπειρος γενικότερα μπόλιασαν την ψυχή μου και πάνω σε ό,τι 

κτίστηκε μέχρι τα δεκαοχτώ μου χρόνια, κατάφερα στη συνέχεια να 

μαθητεύσω και να ασκηθώ. Χωρίς αυτό το πρώτο ακατέργαστο διαμάντι, 

τίποτε δεν θα μπορούσε να επακολουθήσει. Εικόνες, ήχοι, μυρωδιές, 

άνθρωποι, το ανάγλυφο του τοπίου, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, η 

καθημερινή ζωή με παρακείμενο τον θάνατο, κάθε μικρό ή μεγάλο γεγονός 

και οι παραδοσιακές αξίες με γαλούχησαν, εντυπώθηκαν μέσα μου και μου 

πρόσφεραν τη δύναμη να περιγράφω και να βυθοσκοπώ στα της 

ανθρώπινης ψυχής. Κατά συνέπεια, ο γενέθλιος τόπος αποτελεί έμπνευση ή 

κινητοποιεί την έμπνευσή μου. 

8. Για ποιο λόγο ασχοληθήκατε με τη συγγραφή; 

Τυχαία περιστατικά και άνθρωποι με τους οποίους γνωρίστηκα στην πορεία 

της ζωής με βοήθησαν να ανακαλύψω το ταλέντο μου στη γραφή και αυτό 

να θεριέψει την έλξη που ασκούσε ανέκαθεν πάνω μου ο λόγος. Η έλξη έγινε 

έρωτας και μέγα πάθος ,ασίγαστο. Δεν μπορούσα να αντισταθώ στις 

επιταγές του και αποφάσισα να εκφράσω μέσω του λόγου όσα κατακαίνε 

την ψυχή και τον νου μου. Κάπως έτσι θέλησα να αφήσω το δικό μου 

αποτύπωμα στην ποίηση και στη λογοτεχνία, με τη γλώσσα ως πρώτο 

μέλημά μου. 

9. Τι απολαμβάνετε περισσότερο; Τη συγγραφή ποίησης, πεζογραφίας, 

τη στιχουργική; 

Έχω αφιερωθεί στο λόγο. Όλα, στιχουργική, ποίηση, πεζογραφία, είναι 

λόγος. Η γλώσσα θέλγει και πυρακτώνει την ψυχή μου. Βέβαια οι στιγμές 

της γραφής της ποίησης είναι ανεπανάληπτες, υπερβατικές. Γι' αυτό μέσα 

στα μυθιστορήματά μου έχω ξεσπάσματα ποιητικά, αποζητώ αυτές τις 

στιγμές. 

10. Στον ελεύθερο χρόνο σας διαβάζετε λογοτεχνικά βιβλία; (Ελληνική 

λογοτεχνία; Ξένη λογοτεχνία; Τι είδους;) Ποιο είναι το αγαπημένο σας 

βιβλίο ή ο αγαπημένος σας συγγραφέας; 



Διαβάζω ελληνική και ξένη λογοτεχνία και ποίηση. Τη λογοτεχνία που 

ασχολείται με τα της ψυχής και την κοινωνική ιστορία που γράφουν οι 

καθημερινοί άνθρωποι. Πολλοί είναι οι αγαπημένοι συγγραφείς και πολλά 

τα βιβλία. Ενδεικτικά αναφέρω τους Γκάτσο, Ελύτη, Καραγάτση, Άντριτς, 

Σκαρίμπα, Ροΐδη, Μπαλζάκ, Μαρκές, Τολστόι, Ντοστογιέφσκι,Πεσόα, Άιν 

Ραντ, Σουκρί, Καββαδία, Στάιμπεκ. 

11. Με τι άλλο ασχολείστε στον ελεύθερο χρόνο σας; 

Αποζητώ την ηδύτητα της συζήτησης με φίλους, όποτε μου δίνεται ευκαιρία 

ταξιδεύω, μένω μόνος και διαλογίζομαι, βγαίνω στην πόλη, περπατώ και 

παρατηρώ τον κόσμο και τα κτήρια, πηγαίνω στο θέατρο ή στον 

κινηματογράφο και σπανιότερα σε κάποια μουσική σκηνή. 

12. Ποιος ο ρόλος του λογοτεχνικού βιβλίου στη ζωή μας; 

Η ψυχαγωγία, η ανατομία της ανθρώπινης ύπαρξης και η ανάλυση της 

πραγματικότητας με γνώμονα τον έσω κόσμο. Να δώσει μια άλλη διάσταση 

και αξία στη ζωή, να αναδείξει πρότυπα, να απαλύνει τον πόνο και την 

αδικία μέσω της τέχνης και να προτείνει διεξόδους από τις φυλακές όπου 

οδηγείται η ψυχή. Να σταθεί κόντρα στη νοοτροπία που θέλει ως μοναδικό 

κέντρο της ύπαρξής μας την οικονομία. Να δημιουργήσει σταθερό 

πνευματικό περιβάλλον,ώστε να θωρακίζεται ο άνθρωπος και ν' 

αντιμετωπίζει πιο ψύχραιμα τα οικονομικά ή τα όποια άλλα δεινά 

καραδοκούν στο διάβα της ζωής. 

13. Για ποιο λόγο κάποιος να επιλέξει το βιβλίο «Ό,τι αγαπώ είναι δικό 

σου»; 

Για το ταξίδι που υπόσχεται στο μαγικό κόσμο του λόγου και της 

φαντασίας, το παιγνιώδες ύφος, το φως που εκπέμπει, την πλοκή, τη δράση, 

την περιπέτεια, τα μηνύματα, τα διαχρονικά θέματα που πραγματεύεται, 

την αναγνωστική ευφορία και τη μέθεξη η οποία προκύπτει από τη γλώσσα, 

καθώς και για το μεγαλείο του έρωτα που μεταβολίζεται στο κείμενο σε 

λογοτεχνικό καρπό. 

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη, 15 Απριλίου, 00:17  

 


