
«Βουτάω στην τέχνη των κλασικών, 

ανακαλύπτοντας ξανά την απόλυτη 

μαγεία του Καζαντζάκη» 

 

 

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος μιλάει στο Cretalive 

συνέντευξη στη Μαρία Ζαβιανέλη 

  

«Βουτάω στην τέχνη των κλασικών, ανακαλύπτοντας ξανά την απόλυτη μαγεία 
του Καζαντζάκη» τονίζει στη συνέντευξή του ο Συγγραφέας και δημοσιογράφος 
Μένιος Σακελλαρόπουλος. Που μας θυμίζει ότι το βιβλίο είναι ταξίδι μιλώντας για 
το δικό του έργο "το σημάδι" 
 
Tι αγαπάτε να διαβάζεται όταν έχετε ελεύθερο χρόνο; 

Και τώρα; Τι θα κάνουμε όλοι εμείς οι… βάρβαροι χωρίς ταξίδια; Πώς θα 
πορευτούμε χωρίς τις… vip συνήθειες, οι οποίες μας άλλαξαν την εποχή της 
ευημερίας; Και πόση θλίψη να έχουν οι τράπεζες που δεν μπορούν να δώσουν πια… 
διακοποδάνεια;  Ναι, σ’ αυτά βούτηξαν οι νεοέλληνες για να επισκεφτούν Λονδίνα 
και Παρίσια και να κάνουν το κομμάτι τους στο γείτονα. Έσκασε λοιπόν η φούσκα 
και έσβησε η δανεική μαγεία, αυτή που είχε αιχμαλωτίσει πολλούς. Και τώρα; 
Έπρεπε να έρθει αυτή η βαθιά κρίση για να ανακαλύψουν μπόλικοι ότι τα βιβλία 
χαρίζουν κάμποσα εκπληκτικά ταξίδια. Γιατί δυστυχώς τα βιβλία αυτά παρέμεναν 
στα σκονισμένα ράφια μόνο για ντεκόρ, κομμάτι του στολισμού του σαλονιού. 
Πικρό, αλλά ποιος διαφωνεί; Η κρίση λοιπόν έφερε το βιβλίο σε καλύτερη θέση, 
γιατί πολλοί αναγκάστηκαν να αλλάξουν συνήθειες και ίσως ανακάλυψαν ότι 



μπορεί προσφέρει στο μυαλό υπέροχες στιγμές και ταξιδιάρικη ξεγνοιασιά. Επί 
προσωπικού, ευτυχώς δεν εγκατέλειψα ποτέ τα ταξίδια μέσω των βιβλίων. Αυτή την 
περίοδο βουτάω στην τέχνη των κλασικών, ανακαλύπτοντας ξανά την απόλυτη 
μαγεία του Καζαντζάκη. Μ’ αρέσει που τρέχει στις φλέβες μου και με κάνει Κρητικό! 
Γιατί αυτός πρώτος με έσπρωξε να γνωρίσω τα μοναδικά μέρη του. 

  

Τι σας ώθησε στην συγγραφή ; Μήπως η επιτακτική εσωτερική ανάγκη της 
έκφρασης; 

Ζώντας επί χρόνια σε έναν όμορφο αλλά και συνάμα σκληρό χώρο με πολλές 
συγκρούσεις, τον αθλητικό, ένιωσα μια μεγάλη εσωτερική ανάγκη να εκφραστώ με 
έναν διαφορετικό τρόπο. Αγαπούσα από μικρός τη λογοτεχνία και μεγαλώνοντας 
ανακάλυψα ότι μπορούσα να περπατήσω στα λιβάδια της. Μετά από ένα αθλητικό 
βιβλίο, τα 20 χρόνια ταξίδια, είχα την ανάγκη να αλλάξω ρότα και να ασχοληθώ με 
αμιγή μυθιστορήματα, όλα με διαφορετική θεματολογία. Φυλακές, ψυχιατρεία, 
νοσοκομεία, δικαστήρια, προδοσίες, αδικίες, έγιναν κομμάτια που ήθελα να 
ερευνήσω. Ποτέ δεν γράφω κοιτώντας… το φεγγάρι! Πάντα προηγείται σημαντική 
έρευνα που διαρκεί μήνες. Κι αυτό με μαγεύει γιατί μου ανοίγει πόρτες που ούτε 
που φανταζόμουν. Κι όταν η έρευνα ολοκληρώνεται, μπορώ να αποδώσω με 
ακρίβεια τα όσα ανακάλυψα, με τους ήρωές μου να πατάνε γερά στα πόδια τους, 
χωρίς ανακρίβειες και με συμβάντα που δεν αποτελούν μέρος επιστημονικής 
φαντασίας. Κι αυτή η μεγάλη εσωτερική ανάγκη της έκφρασης, με κάνει να 
ξενυχτάω. Κι ασφαλώς νιώθω τεράστια χαρά μετρώντας πια δώδεκα βιβλία μου. Κι 
από τη στιγμή που συγκινούμαι γράφοντας, ξέρω ότι αυτή η συγκίνηση θα φτάσει 
και στον αναγνώστη. Είναι αδύνατο να μη συμβεί. 

  

Έχω την άποψη ότι ακόμα και μια πολύ καλή κριτική, αν δοθεί “άδικα”' σ' ένα 
βιβλίο, το κοινό θα ναι πάντα ο ρυθμιστικός παράγοντας που θα αποθεώσει ή θα 
καταδικάσει στην αφάνεια ένα συγγραφέα. Συμφωνείτε; 

Πολλοί λένε ότι το κοινό καθοδηγείται από ένα δημοσίευμα, εν προκειμένω, για ένα 
βιβλίο, από μια καλή ή κακή κριτική. Ναι, μπορεί να παίζει ένα ρόλο η 
«βαθμολογία». Όπως το κριτήριο του αναγνώστη είναι πολλές φορές αλάνθαστο. 
Ξέρει να ξεχωρίσει ένα καλό βιβλίο και τελικά πετάει στα σκουπίδια μια κακή 
κριτική ή και το ανάποδο. Γιατί όσο κι αν διαφημίσεις ένα βιβλίο που δεν τσουλάει, 
δεν θα πάει πουθενά αν δεν έχει δύναμη. Αντίθετα, ένα μικρό διαμάντι μπορεί να 
λάμψει έστω κι αν είναι θαμμένο, αφού το κοινό έχει τη δύναμη να το αναδείξει και 
να το βγάλει από την αφάνεια. Έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις κι αυτό δεν 
αφορά μόνο το βιβλίο. Έχω δει να απογειώνονται θεατρικές παραστάσεις που δεν 
τις ήξερε κανείς, επειδή ακριβώς το κοινό είναι ο καλύτερος διαφημιστής. Η δύναμη 
του… «από στόμα σε στόμα». 

  



Η έμπνευση είναι μια ιστορία εκεί έξω αρκεί να έχεις το κατάλληλο βλέμμα να την 
δεις; 

Η έμπνευση –σε όλους τους τομείς- είναι μια μαγική στιγμή που δεν εξηγείται με 
λέξεις. Είναι μια απίστευτη διαδικασία που δύσκολα να ερμηνεύσει κανείς. Όταν 
ακούμε για παράδειγμα μια θεία μουσική, αναρωτιόμαστε αν ο συνθέτης μίλησε με 
το Θεό. Ναι, μίλησε! Ήταν κάτι θεόσταλτο και για όλους εμάς ανερμήνευτο. Πάντα 
όμως χρειάζεται το κατάλληλο βλέμμα και το κατάλληλο αυτί. Να αφουγκραστείς 
άμεσα, αστραπιαία, την έμπνευση που έρχεται. Μου έχει συμβεί με απίθανους 
τρόπους. Να περπατάω, να οδηγώ, να βλέπω ταινία, ακόμα και να κοιμάμαι, και 
τότε να μου έρθει στο μυαλό μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος! Μέσα σε 
δευτερόλεπτα! Αυτό συνέβη σε κάμποσα από τα βιβλία μου. Στο τελευταίο, ΤΟ 
ΣΗΜΑΔΙ, περπατούσα σε έναν πεζόδρομο της Πάτρας γεμάτο φοιτητές κι εκεί μου 
ήρθε στο μυαλό όλη η ιστορία, με φυλακές, δικαστήρια, ανθρώπινες τραγωδίες που 
μπορούσαν να συμβούν στο διπλανό μας. Εκεί, μετά την έμπνευση, αρχίζει η 
έρευνα. Πήγα σε τρεις φυλακές για να γράψω το βιβλίο, η δύναμη του οποίου δεν 
με άφηνε να κοιμηθώ… 

  

Τι στοιχεία χρειάζεται ο γραπτός λόγος για να έχει αξία; 

Για να αιχμαλωτίσεις έναν αναγνώστη –που έχει δουλειές, προσωπικά προβλήματα, 
σκοτούρες, μπελάδες, στενοχώριες- πρέπει να του δώσεις κάτι συγκεκριμένο. Κάτι 
που θα τον κάνεις να μη βαριέται αλλά να τον σπρώχνει στη επόμενη σελίδα, το 
επόμενο κεφάλαιο. Να τον κάνεις να παρατήσει κάποια άλλη δουλειά γιατί θέλει 
εναγωνίως να δει τι θα γίνει παρακάτω. Αν ένα βιβλίο είναι άνευρο, αδιάφορο, 
αυτό που η νεολαία λέει flat, πάει, τον έχασες. Και από το συγκεκριμένο βιβλίο και 
από τα επόμενά σου! Γι’ αυτό κι ο λόγος –και η ιστορία βέβαια- θέλει τέχνη και 
νεύρο. 

  

Τελικά υπάρχουν συστατικά για ένα επιτυχημένο βιβλίο; Προσωπικά πιστεύω  ότι 
μεγάλη σημασία έχουν οι ήρωες σε ένα βιβλίο. 

Μια καλή ιστορία δεν αρκεί από μόνη της. Θέλει σωστό τρόπο αφήγησης, απαιτεί 
όμως και δυνατούς ήρωες. Όχι… εξωγήινους, αλλά ανθρώπους που μπορούμε να 
συναντήσουμε στην καθημερινότητά μας, δίπλα μας, πλάι μας, απέναντί μας. Πώς 
να δέσει ένα βιβλίο με ψεύτικους ήρωες; Πάει, έχασε. Γιατί τελικά αυτό που μας 
συγκινεί είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Αν δεν τους συναντήσουμε στις 
σελίδες του βιβλίου, τότε δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε μ’ αυτούς. Τους 
εγκαταλείπουμε στην κακή τύχη μας. Όταν όμως ταυτιζόμαστε με τον ήρωα, όταν 
μας συγκινεί η παρουσία του, τον ακολουθούμε με αγωνία ως το τέλος. 

  

Κάθε βιβλίο είναι ένα ταξίδι προς την αυτογνωσία και μας κάνει καλύτερους 
ανθρώπους… Συμφωνείτε; 



Το βιβλίο είναι ένα ταξίδι. Είναι γνώση, αγάπη, θυμός, αγωνία, είναι πάνω απ’ όλα 
συναίσθημα. Και για τον αναγνώστη μπορεί να είναι μια ψυχανάλυση, με όλα τα 
πρέπει και δεν πρέπει. Γι’ αυτό και προσφέρει αυτογνωσία και δυνατή εναλλαγή 
συναισθημάτων, που ναι, μπορεί να μας κάνει καλύτερους. Όπως είπε κι η Χαρούλα 
(Αλεξίου), τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή… 

Τσέχος συγγραφέας Μίλαν Κούντερα, είχε πει: Το να είσαι συγγραφέας δεν 
σημαίνει να κηρύττεις μια αλήθεια, σημαίνει να ανακαλύπτεις μια αλήθεια. Είναι 
έτσι; 
Η ρήση του Κούντερα με βρίσκει απολύτως σύμφωνο γιατί παράγει αλήθεια. Αλλά 
για μια στιγμή: ο καθένας έχει την αλήθεια του, τη δική του αλήθεια, γιατί η 
προσωπική σκοπιά είναι αναπόφευκτη. Προσωπικά αναζητώ την αλήθεια των 
ηρώων μου. Μπαίνω στα εσώψυχά τους, στον πόνο τους, τις αγωνίες τους μέσα 
στην καθημερινότητα, τον ύπνο και το ξύπνο τους. Κι αυτό με απογειώνει γιατί είναι 
ένα συγκλονιστικό ταξίδι που αναζητά την αλήθεια. Η απογείωση ανθρώπων ή η 
καθίζησή τους. Είναι ό,τι πιο συναρπαστικό μου έχει συμβεί. Και γι’ αυτό η 
συγγραφή βιβλίων –με τεράστιο προσωπικό κόστος μέσα στη μοναξιά του 
συγγραφέα- είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. 
 
Ετοιμάζετε κάποιο καινούριο βιβλίο αυτή την εποχή; 

Μόλις δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του δωδέκατου βιβλίου μου, είμαι ήδη στην 
ολοκλήρωση της έρευνας για το επόμενο, άρα στο κατώφλι της συγγραφής, με το 
μυαλό μου να φουσκώνει και να με καθοδηγεί επειγόντως στο γράψιμο. Κι είναι μια 
συνταρακτική ανθρώπινη ιστορία με ανήμπορες ψυχές, τις οποίες συνάντησα σε 
δύσκολους χώρους… Κι από τη στιγμή που μου έφεραν δάκρυα στα μάτια στην 
περίοδο της έρευνας, ξέρω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ δυνατό… 

 


