
 

Γιάννης Καλπούζος: “Ίσως οπισθοδρομήσαμε σε 

πολλές πτυχές της ζωής μας οι οποίες άπτονται 

στην ευγένεια, στον σεβασμό, στην αξιοπρέπεια” 



Ο συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος έχει γράψει ποιητικές συλλογές, 

συλλογές διηγημάτων, μυθιστορήματα καθώς και στίχους πολλών 

(γνωστών) τραγουδιών και τραγουδιών παιδικών θεατρικών έργων. Το 2008 

ήταν μάλιστα υποψήφιος στη “μικρή λίστα” για το κρατικό βραβείο 

ποίησης, ενώ το 2009 κέρδισε το βραβείο αναγνωστών του Εθνικού 

Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.). 

Το νέο βιβλίο του έχει το όνομα και το ρυθμό του ποντιακού χορού 

‘Σέρρα’, μία ονομασία που δόθηκε στον αρχαιοελληνικό πολεμικό χορό 

Πυρρίχιο (ή αλλιώς, χορός της φωτιάς) επειδή χορευόταν κυρίως κοντά 

στον ποταμό Σέρρα της Τραπεζούντας. Πρόκειται για ένα ιστορικό 

μυθιστόρημα, στο οποίο ο Γιάννης Καλπούζος δεν εισχωρεί μόνο στα 

ιστορικά γεγονότα που πλαισιώνουν τη γενοκτονία των Ποντίων, αλλά και 

στην καθημερινότητα των ηρώων του. Έτσι, μαζί με τον συγγραφέα 

μαθαίνουμε κι εμείς τι μπορεί να φορούσαν και πώς μπορεί να συνήθιζαν να 

περνάνε τις μέρες τους οι άνθρωποι που έζησαν την εποχή για την οποία 

γράφει. 

Πριν την παρουσίαση του ‘Σέρρα’ στην Καστοριά (περισσότερες 

πληροφορίες εδώ), ο Γιάννης Καλπούζος μίλησε στο The Whole Cow για 

τη σημασία που έχει η κατανόηση του παρελθόντος, την εσωτερική 

καλλιέργεια και για τους τρόπους με τους οποίους έχουμε, ή δεν έχουμε, 

αλλάξει μέσα στα χρόνια. 
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Ιωάννα Μανέτα: Στο βιβλίο σας ‘Σέρρα’ γράφετε για την “ψυχή του 

Πόντου”, ενώ η καταγωγή σας είναι από την Άρτα. Γιατί;  

Γιάννης Καλπούζος: Μ’ ενδιαφέρει ο ελληνισμός στα απόμακρα 

γεωγραφικά σημεία. Το ίδιο έκανα με το ‘Ιμαρέτ’ όταν η Άρτα δεν ανήκε 

στο Ελληνικό Κράτος, στο ‘Άγιοι και δαίμονες’ με υπόστρωμα την 

Κωνσταντινούπολη και άλλους τόπους στα χρόνια 1808-1831, όπως και στο 

μυθιστόρημα ‘Ουρανόπετρα’ το οποίο διαδραματίζεται κυρίως στην Κύπρο. 

Η ψυχή του ελληνισμού είναι αδιαίρετη. Ανιχνεύω τα ιδιαίτερα στοιχεία του 

σε κάθε περιοχή, τα οποία δένουν με άλλων τόπων αποδεικνύοντας το 

ράμμα της συνέχειας της ελληνικής φυλής και πώς έχει επηρεάσει το παρόν, 

ενώ συγχρόνως διαπραγματεύομαι στα βιβλία μου διαχρονικά και 

πανανθρώπινα ζητήματα καθώςείμαι πεπεισμένος ότι οι ζωές των 

ανθρώπων του παρελθόντος εμπεριέχουν το σήμερα και το αύριο, 

διδάσκουν και παραδειγματίζουν. 

Πρέπει όμως να μπει κανείς βαθιά μέσα τους και να μην ανιχνεύει 

μοναχά τη σκόνη της Ιστορίας. Κι αυτό ακριβώς επιτυγχάνει το 

ιστορικό μυθιστόρημα, όταν βεβαίως έχει ακριβές ανθρωπολογικό και 

ιστορικό υπόστρωμα. Ζωντανεύει αλλοτινές εποχές, με αποτέλεσμα όλα να 

εμφανίζονται πιο κοντινά και οικεία, βιώνει ο αναγνώστης παραστατικά 

όσα διαδραματίζονται, κατανοώντας το παρελθόν και μέσω αυτού το 

σήμερα, και του παρέχει τη δυνατότητα να κρίνει με βάση τα ισχύοντα τότε 

κι όχι με τον τρόπο που σκεφτόμαστε κατά τον τρέχοντα χρόνο. 

ΙΜ: Σας είναι εξίσου σημαντικό να κατανοήσετε σε αυτόν το βαθμό 

τους ανθρώπους του παρόντος; 

ΓΚ: Μα τότε έχει αξία η λογοτεχνία, όταν μιλά για το σήμερα. Έτσι γίνεται 

ωφέλιμη, πέρα από την αναγνωστική ευφορία και το ταξίδι της 

μυθοπλασίας. Όταν κατανοεί και αναλύει τον άνθρωπο, τις νοοτροπίες, 

τις συμπεριφορές, τους χαρακτήρες, τα της ψυχής και τόσα άλλα. 

ΙΜ: Ένας κεντρικός ήρωας του βιβλίου σας, ο Γαληνός Φιλονίδης 

παρουσιάζεται να έχει μία σπάνια καλλιέργεια. Πού πιστεύετε ότι 

έγκειται η καλλιέργεια κάποιου, και τι έχει να μας μάθει ο Γαληνός 

πάνω σε αυτό; 



ΓΚ: Η εσωτερική καλλιέργεια ταυτίζεται με την ανθρωπιά, την 

αλληλεγγύη, την υψηλή αισθητική, τον στοχασμό, τη λαϊκή σοφία που 

κατακτά κάποιος, την παρατήρηση του έσω και του έξω κόσμου, την 

ανεκτικότητα, την περίσκεψη και τη νηφαλιότητα, με την αγάπη και το 

δόσιμο της ψυχής, με την ταπεινοφροσύνη, τον σεβασμό προς τους άλλους 

και τόσα άλλα, καθώς και με τη γνώση, η οποία όμως μπορεί και να γενεί 

και ξίδι εάν δεν φροντίζει κανείς να στρέφεται προς τον καλύτερο άνθρωπο 

και τον καλύτερο κόσμο. Ο Γαληνός Φιλονίδης μέσα από την περιπετειώδη 

διαδρομή του γίνεται η αφορμή να εμβαθύνει ο αναγνώστης σε πολλά από 

όσα προανέφερα. 

ΙΜ: Στο βιβλίο σας οι χαρακτήρες αντιμετωπίζουν με διάφορους 

τρόπους τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονται. Πώς πιστεύετε 

ότι μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει την αγριότητα; 

ΓΚ: Ο μόνος δρόμος είναι μέσω της εσωτερικής καλλιέργειας και τον 

συνασπισμό σε ομάδες καλλιεργημένων ατόμων οι οποίες θα μπορούν να 

παρέμβουν στα τεκταινόμενα. 

ΙΜ: Στην αρχή σχηματίζουμε για τον Γαληνό την εικόνα ενός 

φιλήσυχου ανθρώπου. Στην πορεία όμως παλεύει πολύ ώστε αυτό το 

χαρακτηριστικό του να μην εκφραστεί ως ανοχή σε αυτά που 

συμβαίνουν γύρω του. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος αυτού που 

ανέχεται; Θέλω να πω, είναι εξίσου καθοριστικός με τον ρόλο αυτού 

που διαπράττει ένα έγκλημα ή κάποια βαρβαρότητα; 

ΓΚ: Η ανοχή δεν είναι κατ’ ανάγκη καλή ή κακή. Εξαρτάται, δηλαδή, από 

την εκάστοτε περίπτωση. Ενίοτε ισοδυναμεί με την ανεκτικότητα στο 

διαφορετικό, στη σύνθεση και στην άμβλυνση των αντιθέσεων και στην 

προσπάθεια να εξευρεθούν εκείνοι οι κώδικες που επιτρέπουν τη 

συνύπαρξη και τη διατήρηση της ειρήνης και της φιλήσυχης ζωής είτε 

ανάμεσα στο στενό κύκλο του καθενός, είτε σε επίπεδο κάθε λογής 

κοινοτήτων, είτε στο πλαίσιο μιας κρατικής οντότητας η οποία συγκροτείται 

από πολυφυλετικό περιβάλλον. Αυτή είναι η καλή πλευρά της ανοχής και 

μπορεί να υψώσει αναχώματα στη βαρβαρότητα. 

Όμως υφίσταται και η αντίθετη ανοχή, η κακή. Όταν καταλήγει στην 

υποτέλεια και στην υποταγή σε ό,τι καταπατά βάναυσα την ελευθερία 



σου. Όταν με την ανοχή σου μετατρέπεσαι σε διαρκές θύμα και χάνεις 

την αξιοπρέπειά σου. 

ΙΜ: Γράφετε στο ξεκίνημα ενός κεφαλαίου σας: “Στα μάτια των 

περισσότερων γυναικών εκείνης της εποχής λίμναζε η μελαγχολία. 

Αντιφέγγιζαν την ερημία και μαζί την αδυναμία τους ν’ απλώσουν το 

χέρι μοναχές τους και ν’ αγγίξουν τη ζωή. Πάντα μεσολαβούσε κάποιος 

άντρας που καθόριζε και καθοδηγούσε. Άραγε μόνο τότε;”. Τι σας κάνει 

να ρωτάτε “άραγε μόνο τότε;”; 

ΓΚ: Γιατί πιστεύω ότι σημαντικός αριθμός γυναικών του καιρού μας 

εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών. 

Επί της ουσίας το ερώτημα απευθύνεται στον κάθε αναγνώστη. Να 

αναρωτηθεί για τη σημερινή θέση της γυναίκας στο οικογενειακό, 

συγγενικό, φιλικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

ΙΜ: Σε τι έχουμε αλλάξει και σε τι έχουμε μείνει ίδιοι; 

ΓΚ: Οι περισσότερες εκφάνσεις της ψυχής παραμένουν ίδιες. Η λύπη, η 

χαρά, ο πόνος, ο ενθουσιασμός και πλείστα άλλα συναισθήματα δε έχουν 

διαφοροποιηθεί σε τίποτε επί της ουσίας. Άλλαξαν ωστόσο οι πηγές από 

τους οποίες προκύπτουν τα ίδια συναισθήματα. 

Αντλούμε περιστασιακή χαρά από την κατανάλωση, από αισθητικά ευτελή 

προϊόντα “πολιτισμού”, από το κυνήγι του χρήματος και τόσα 

άλλα. Κάναμε άλματα όσον αφορά την τεχνολογία, όμως στην 

εσωτερική καλλιέργεια μήτε πόντο και ίσως οπισθοδρομήσαμε σε 

πολλές πτυχές της ζωής μας οι οποίες άπτονται στην ευγένεια, στον 

σεβασμό, στην αξιοπρέπεια και ούτω καθεξής. 

 


