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Πολυγραφότατος - «Ο χο-
ρός των συμβόλων» εί-
ναι το 14ο βιβλίο του 
μέσα σε δεκατέσσερα 

χρόνια- ο Μένιος Σακελλα-
ρόπουλος θα βρίσκεται στην 
Πάτρα και το «King George 
Hall» αύριο στις 7.30 μ.μ. 
για την παρουσίασή του. Ευ-
καιρίας δοθείσης, μίλησε 
στην «ΠτΚ» για το νέο του, 
γεννημένο από μια βιωμα-
τική κατάσταση, μυθιστόρη-
μα, αλλά και για τη σημερινή 
ζόρικη κατάταση -για παιδιά 
και γονείς.

«Ο Χορός των συμβόλων», 
με ήρωα τον Νικήτα Σαβ-
βάκη, που καίτοι ταλέντο   
στα μαθηματικά, παρατάει 
τις σπουδές για να στηρίξει 
τους, αίφνης, ανήμπορους 
γονείς του. Τι σας ενέπνευσε 
να γράψετε την ιστορία του;
Ενα προσωπικό επαγγελμα-
τικό σοκ, το ξαφνικό μπλακ- 
άουτ του MEGA, ήταν η αφορ-
μή για να γεννηθεί αυτό το βι-
βλίο, ένα αληθινό ηλεκτροσόκ 
στα εσώψυχά μου. Χρειάστη-
κε να αντιμετωπίσω μια σειρά 
σοβαρών θεμάτων -όπως όλοι 
οι άνθρωποι στην ανάλογη θέ-
ση, χιλιάδες πια γύρω μας-, κι 
ένα από τα πιο επιτακτικά ήταν 
οι σπουδές του γιου μου στην 
Πάτρα. Τότε κατάλαβα απολύ-
τως το πόσο δύσκολο είναι πια 
για κάθε ελληνική οικογένεια 
να σπουδάζει ένα παιδί μακριά 
από την πόλη του. Αγγίζει τα 
όρια της θυσίας. Λίγο αργότε-
ρα ήρθε η επιβεβαίωση των 
όσων σκεφτόμουν. Κάποιοι φί-
λοι μου ήταν αδύνατο να στεί-
λουν τα παιδιά τους να σπου-
δάσουν σε άλλη πόλη. Ορι-
σμένα απ’ αυτά είχαν περάσει 
σε εξαιρετικές σχολές, αλλά με 
τη σημερινή κατάσταση η οικο-
γένεια αδυνατούσε να τα στεί-
λει. Δεν είναι καθόλου απλό 

να διατηρείς ένα δεύτερο σπί-
τι, έχοντας να αντιμετωπίσεις 
νοίκια, λογαριασμούς και μια 
αξιοπρεπή διαβίωση στο παι-
δί. Ετσι πολλά παιδιά -κι αυτό 
είναι πολύ πικρό- χάνουν το δι-
καίωμα στο όνειρο. Τραγικό! Κι 
είναι μια κατάσταση που ολο-
ένα και αυξάνεται τα τελευταία 
χρόνια. Αυτό γέννησε το τελευ-
ταίο βιβλίο, στην πραγματικό-
τητα μια βιωματική κατάσταση.

Κρητικός ο ήρωάς σας. Γιατί 
επιλέξατε την Κρήτη ως τό-
πο-καρδιά της ιστορίας σας;
Οταν είχα στον νου μου τον 
καμβά της ιστορίας, έμενε να 
κάνω και τη λεγόμενη γεωγρα-
φική προσέγγιση. Επέλεξα την 

Κρήτη με την οποία έχω ανα-
πτύξει «δεσμούς ψυχής», κι έτσι 
άρχισε ξανά η κατάβαση σε λα-
τρεμένα μέρη όπως τα Χανιά 
και το Ρέθυμνο, ο Ψηλορείτης, 
το χωριό του ήρωα, τα Μυριο-
κέφαλα με την ξακουστή Πα-
ναγιά τους. Εκεί, στο νεκροτα-
φείο του χωριού, ανακάλυψα 
ότι είναι θαμμένοι αρκετοί από 
το φρικτό ναυάγιο της Φαλκο-
νέρας το 1966. Η όλη διαδικα-
σία με την ανίχνευση της Κρή-
της ξανά, ήταν μαγική. 

Στο βιβλίο σας σημαντικό 
ρόλο κρατούν τα Μαθηματι-
κά, με τα οποία, όπως έχε-
τε ομολογήσει, ως μαθητής 
βγάζατε… φλύκταινες. Και 

να, που στις σελίδες του βλέ-
πουμε εξισώσεις και δη κά-
ποιες που αφορούν σ’ ένα μη 
αποδεδειγμένο θεώρημα(!). 
Πώς τα βγάλατε πέρα με όλα 
αυτά τα… ακατανόητα;
Παιδί του «κλασικού» και με 
λατρεία στα αρχαία, τα νέα, την 
ιστορία και τα λατινικά, μισού-
σα τους αριθμούς. Οχι από… 
αλλεργία αλλά επειδή δεν κα-
ταλάβαινα το παραμικρό! Την 
ώρα των μαθηματικών διάβα-
ζα ιστορία ή έγραφα εκθέσεις! 
Αλλά ήρθε η ζωή να μου απα-
ντήσει. Ο γιος μου λάτρεψε τα 
μαθηματικά από πολύ μικρός, 
και, μοιραία, επέλεξε το Μα-
θηματικό! Χάρηκα γι’ αυτό! Γί-
ναμε πολυδιάστατοι στο σπίτι! 
Μετά από τέσσερα χρόνια στη 
σχολή του, πιστεύω ακόμα πε-
ρισσότερο ότι οι τύποι είναι… 
πειραγμένοι! Υπάρχουν τερά-
στια βιβλία που έχουν μόνο 
σύμβολα! (από κει και ο τίτ-
λος του τελευταίου βιβλίου, «Ο 
χορός των συμβόλων»). Αλλά 
για να καταφέρω να μεταδώ-
σω τα… ακατανόητα, έκανα επί 
μήνες φροντιστήριο με έναν 
καθηγητή μαθηματικών! Δεν 
επρόκειτο να λύσω αυτές τις 
ασκήσεις ούτε σε επτά ζωές! 
Εφευγα… άρρωστος από τις 
συναντήσεις μας. 

«Είναι πολύ δύσκολο ο   άν-
θρωπος να αλλάξει τη   μοί-
ρα του» σκέφτεται ο Νική-
τας, αντιμέτωπος με ζόρικες 
αντιξοότητες. Η δική σας 
άποψη;
Η κρίση είναι βαθιά και δεν 
είναι μόνο οικονομική. Εχουν 
αλλάξει πολλά και πολλοί άν-
θρωποι υποφέρουν. Είναι μία 
ωμή πραγματικότητα. Οι «σο-
φοί» δεν βρήκαν τρόπο να βο-
ηθήσουν την κοινωνία, έκαναν 
τα πράγματα χειρότερα και παρ’ 
όλα αυτά επιμένουν να παρου-
σιάζονται ως σωτήρες. Αυτό εί-

ναι κωμωδία και δράμα μαζί. 
Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε, 
δεν έχουμε δικαίωμα να πέσου-
με στα πατώματα περιμένοντας 
το πεπρωμένο. Ο μόνος τρό-
πος να ξεκολλήσει κάπως το κά-
ρο από τη λάσπη είναι να πα-
λεύουμε ασταμάτητα, ο καθέ-
νας από την πλευρά του, ανα-
ζητώντας μικρές έστω ηλιαχτί-
δες. Ετσι κι αλλιώς, έτσι όπως 
άλλαξαν όλα, πάμε μέρα-μέρα, 
αφού είναι αδύνατο να κάνου-
με σχέδια ούτε για τον επόμενο 
μήνα. Με προσήλωση, με ψυ-
χραιμία, με εσωτερική δύναμη 
-καθόλου εύκολα βέβαια- ανα-
ζητούμε την επόμενη μέρα. Οι 
νέοι είναι απογοητευμένοι -κα-
θαρά από δικά μας λάθη και 
παραλείψεις- μυρίζουν μια κα-
μένη γη και στο μυαλό τους τρι-
γυρίζει η απόδραση. Ποιος να 
τους αδικήσει; Ας είναι τουλά-
χιστον οπλισμένοι με γνώση, 
θάρρος, δύναμη και αποφασι-
στικότητα. Ξέρουν πολλοί -ευ-
τυχώς- ότι κανένας δεν θα τους 
φέρει στο σπίτι ούτε το πτυχίο 
ούτε τον μισθό. Ο ήρωας του 
βιβλίου, ο Νικήτας Σαββάκης, 
πάλεψε με νύχια και με δόντια 
για να βγει στο ξέφωτο. Και 
δεν είναι εξωγήινος, δικό μας 
παιδί είναι. 

Ωστόσο, ο ήρωάς σας, χα-
ρισματικός ων, αλλάζει τη 
μοίρα του, και αναγνωρί-
ζεται στο Κέιμπριτζ. Ποια η 
γνώμη σας για το φευγιό 
των νέων στο εξωτερικό;  
Ενα μεγάλο αγκάθι των και-
ρών, μαχαιριά σε πολλές οι-
κογένειες. Αλλά από τη στιγμή 
που υπάρχουν τόσα αδιέξοδα, 
το εξωτερικό φαντάζει ως η μό-
νη λύση για τους νέους, ανα-
ζητώντας να αλλάξουν τη μοί-
ρα τους. Ετσι χάνουμε τα καλύ-
τερα μυαλά. Μακάρι να έρθει 
η ώρα να το αλλάξουμε. Αυτή 
την εποχή φαντάζει αδύνατο…

Οι νέοι είναι 
απογοητευμένοι 
-καθαρά από 
δικά μας λάθη 
και παραλείψεις- 
μυρίζουν μια 
καμένη γη 
και στο μυαλό 
τους τριγυρίζει 
η απόδραση. 
Ποιος να τους 
αδικήσει; Ας 
είναι τουλάχιστον 
οπλισμένοι με 
γνώση, θάρρος, 
δύναμη και 
αποφασιστικότητα

«Η πίστη είναι ριζωμένη μέσα μου»

Συνέντευξη στην 
ΚΡΙΣΤΥ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ

«Ενα προσωπικό επαγγελματικό σοκ, το ξαφνικό μπλακ- άουτ του MEGA, ήταν η αφορμή για να γεννηθεί αυτό το βιβλίο, 
ένα αληθινό ηλεκτροσόκ στα εσώψυχά μου» λέει ο συγγραφέας.

ΜΕΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρόν, στα βιβλία σας, και το θρησκευτικό στοιχείο. Πι-
στεύετε;
Ναι, η πίστη είναι ριζωμένη μέσα μου. Δεν το διαλαλώ, δεν 
είμαι ο υποδειγματικός χριστιανός με την έννοια της εκκλη-
σίας, αλλά ναι, πιστεύω κι αυτό υπάρχει στα εσώψυχά μου…

Ο πατέρας του Νικήτα είναι ανοιχτόμυαλος και στηρί-
ζει τα παιδιά του. Εσείς, ως πατέρας, πώς είστε αλήθεια;
Το γεγονός ότι τα παιδιά μου σ’ αυτή τη νεαρή ηλικία της λε-
γόμενης απόδρασης είναι πάντα δίπλα μου, ένθερμοι υποστη-
ρικτές μου, μου δίνει πολλές απαντήσεις στις ανησυχίες μου!
 
Ερχεστε στην Πάτρα για την παρουσίαση του βιβλίου σας, 
βρεθήκατε εδώ και ως καλεσμένος του ΤEDEx Patras, η 
πόλη μας εμφανίζεται και σε αυτό σας το μυθιστόρημα... 
Πώς έχει εξελιχθεί η μεταξύ σας σχέση; Σκαμπανεβάσμα-
τα,   απογοητεύσεις έχει;
Η Πάτρα έγινε κομμάτι της ζωής μου κι αυτό οφείλεται και στις 
αχαϊκές ρίζες μου και στις σπουδές του γιου μου. Αρα, νιώ-

θω πολύ δεμένος με την πόλη του μυθικού οικιστή Πα-
τρέα. Απέκτησα φίλους, νιώθω εξαιρετικά κά-
θε φορά που την επισκέπτομαι, με 
εντυπωσιάζει η εξέλιξή της σε σχέ-
ση με την προηγούμενη δεκαετία για 
παράδειγμα. 

Γράφετε ασταμάτητα, όπως έχετε δη-
λώσει. Να υποθέσω ότι έχει πάρει τον 
δρόμο της η επόμενη ιστορία σας; Κι 
αν ναι, κινείται εντός του κοινωνικού 
πλαισίου;
Με την ολοκλήρωση κάθε βιβλίου, ο νους 
μου καλπάζει στο επόμενο! Με τραβάει από 
το μανίκι. Εγινε τρόπος ζωής. Επομένως, βρί-
σκομαι στην έρευνα για το δέκατο πέμπτο κατά 
σειρά. Είναι μια δυνατή κοινωνική ιστορία, απ’ 
αυτές που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες συμπα-
τριώτες μας που υποφέρουν στ’ αλήθεια… 

Μέσα από τα βιβλία σας βγαί-
νει και η αγάπη σας για την 
ελληνική μουσική. Οι στίχοι 
ποιου τραγουδιού θα ταίρια-
ζαν στη νέα χρονιά που σι-
μώνει, βάσει των εξελίξεων, 
όπως τις βλέπετε εσείς, στη 
χώρα;
Θα ήθελα πολύ να μας συ-
νοδεύσει η Δήμητρα Γαλάνη 
με την «Εκδρομή» της. Αλλά 
φοβάμαι ότι δεν είναι κα-
θόλου ρεαλιστικό. Μοιάζει 
πολύ επίκαιρο το προ 35 
ετών(!) τραγούδι του Βα-
σίλη Παπακωνσταντίνου, 
το «Φοβάμαι όλα αυτά 
που θα γίνουν για μένα 
χωρίς εμένα…».

SMS >  

«Να παλεύουμε ασταμάτητα, 
αναζητώντας μικρές ηλιαχτίδες»




