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Συγγραφέας του μήνα: Γιάννης 
Καλπούζος 
  

 
Ο Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε το 1960 στο χωριό Μελάτες της Άρτας, ενώ από 

το 1983 ζει στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τα εξής έργα του: Η ποιητική 

συλλογή «Το νερό των ονείρων» και το μυθιστόρημα «Μεθυσμένος δρόμος» 

(Ελληνικά Γράμματα 2000). Η συλλογή διηγημάτων «Μόνο να τους άγγιζα» (Κέδρος 
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2002), η οποία επανεκδόθηκε το 2017 από της εκδόσεις Ψυχογιός, εμπλουτισμένη 

ποικιλοτρόπως κι επιμελημένη στο σύνολό της με τον νέο τίτλο: «Κάποιοι δεν 

ξεχνούν ποτέ». Το μυθιστόρημα «Παντομίμα Φαντασμάτων» (Άγκυρα 2005), το 

οποίο κυκλοφόρησε σε επιμελημένη στο σύνολό της επανέκδοση το 2015 από τις 

Εκδόσεις Ψυχογιός με τίτλο: «Σάος» και υπότιτλο: «Παντομίμα Φαντασμάτων». Οι 

ποιητικές συλλογές: «Το παραμιλητό των σκοτεινών Θεών» και «Έρωτας νυν και 

αεί», με την οποία ήταν υποψήφιος στη μικρή λίστα για το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 

(Εκδόσεις Ίκαρος 2006 και 2007). Το μυθιστόρημα «Ιμαρέτ», το οποίο τιμήθηκε με 

το Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, (Μεταίχμιο 2008 – Ψυχογιός 

2015). Το «Ιμαρέτ» μεταφράστηκε και κυκλοφορεί στα πολωνικά και τα τουρκικά. 

Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορεί σε δύο τόμους και η διασκευή του «Ιμαρέτ» 

σε νεανικό μυθιστόρημα (για παιδιά άνω των 10 ετών), με εικονογράφηση του 

σκηνογράφου Αντώνη Χαλκιά. Τίτλοι: «Ιμαρέτ: Οι δυο φίλοι και ο παππούς Ισμαήλ» 

και «Ιμαρέτ: Φάρσες, πόλεμος και όνειρα». Με το διήγημα «Ο Λευτέρης» συμμετείχε 

στο συλλογικό έργο «Τέλος καλά, όλα καλά» (Καστανιώτης 2012). Το μυθιστόρημα 

«Άγιοι και δαίμονες» (Μεταίχμιο 2011 – Ψυχογιός 2015). Το μυθιστόρημα 

«Ουρανόπετρα» (Μεταίχμιο 2013). Το μυθιστόρημα «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» 

(Ψυχογιός 2014). Το μυθιστόρημα «Σέρρα. Η ψυχή του Πόντου» (Ψυχογιός 2016).  

Ο Γιάννης Καλπούζος έχει γράψει και τους στίχους στο παιδικό θεατρικό έργο 

«Τρυφεράκανθος» της Ελένης Πριοβόλου, καθώς και τους στίχους 80 τραγουδιών 

μεταξύ των οποίων τα: «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» που ερμήνευσε η Γλυκερία, 

«Δέκα μάγισσες» με τον Γιάννη Σαββιδάκη, «Να ’σουν θάλασσα» με τη Νατάσα 

Θεοδωρίδου, «Τι μου ’χει φταίξει τι μου ’χει λείψει» με την Ελένη Πέτα, «Γιατί πολύ 

σ’ αγάπησα» με τον Ορφέα Περίδη, το οποίο ερμήνευσε και ο Σωκράτης Μάλαμας 

και ο Μανώλης Λιδάκης, και άλλα πολλά γνωστά τραγούδια. 

Αυτήν τη χρονική περίοδο, τι διαβάζετε; Συνήθως διαβάζετε ένα βιβλίο τη φορά 

ή και περισσότερα; 

Πάντα διαβάζω ένα βιβλίο για να του δίνομαι όπως μου δίνεται. Αυτό το διάστημα ο 

χρόνος μου αφιερώνεται στις παρουσιάσεις για το «γινάτι» και σε όσα απαιτούνται 

για την προβολή της έκδοσης. Με συντροφεύουν σε κάποια διαλείμματα ποιητικές 

συλλογές, καθώς προσφέρονται λόγω της μικρής έκτασης των ποιημάτων, ως 

πνευματικοί τροφοδότες και αναχώματα στη γενικότερη αισθητική ευτέλεια που 

επικρατεί γύρω μας. 

Η σχέση σας με το βιβλίο πότε ξεκίνησε; Ένα αγαπημένο βιβλίο-σταθμός από το 

παρελθόν που διαβάσατε και θα το προτείνατε σε άλλους; 

Όταν ήμουν παιδί, στο μικρό μου χωριό Μελάτες της Άρτας, δε γνώριζα τι σημαίνει 

εξωσχολικό βιβλίο ή λογοτεχνία. Η πρώτη επαφή μου με το βιβλίο ήρθε όταν μας 

διάβαζε ένας από τους δασκάλους, ο Παναγιώτης Κώτσης, στην τέταρτη τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου κάθε Σάββατο αποσπάσματα από τα Ψηλά βουνά του Ζαχαρία 

Παπαντωνίου και τον καιρό του Βουλγαροκτόνου της Πηνελόπης Δέλτα. Θυμάμαι 

ότι περίμενα με αδημονία να έρθει το Σάββατο και να ακούσω τη μαγευτική 

συνέχεια. Κάτι, μη ανιχνεύσιμο, έκτισαν μέσα μου αυτά τα δυο βιβλία. Επί της 



ουσίας άρχισα να διαβάζω όταν στρατεύτηκα στις αρχές του 1981 και με έστειλαν 

εκείνοι οι «καλοί άνθρωποι» της τότε πολιτικής εξουσίας σε τάγμα ανεπιθύμητων 

εξαιτίας της συμμετοχής μου στην Κ.Ν.Ε. Εκεί, μέσα από τη συναναστροφή με πολύ 

μεγαλύτερους σε ηλικία και σε γνώσεις, άρχισα να δανείζομαι βιβλία από τη 

βιβλιοθήκη της Ξάνθης. Σε κάθε περίπτωση δε νομίζω ότι υπήρξε ένα βιβλίο σταθμός 

στην πορεία μου. Σε ό,τι διάβαζα ανακάλυπτα νέους κόσμους. Ωστόσο, θυμάμαι τη 

φοβερή εντύπωση που μου έκανε σε νεανική ηλικία «Το Γυμνό Ψωμί» του Μοχάμεντ 

Σουκρί. 

Έχετε έναν/μία ήρωα/ηρωίδα από τα βιβλία σας που να «αγαπάτε» περισσότερο; 

Να τον/τη σκέφτεστε συχνότερα; Να ταυτίζεστε με αυτόν/αυτήν; 

Με τραβούν οι αδικημένοι. Στο «γινάτι» με συγκλονίζει η Κήκω, η καταφρονημένη 

μάνα του Ζώτου, παρά τον μικρό της ρόλο στο κείμενο. Στο «Άγιοι και δαίμονες» η 

Γιοχαή. Στο «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» η Αυγούλα, η μάνα της Θάλειας. Όμως 

δένομαι και με όσους εκφράζουν και τη δική μου κοσμοθεωρία, αφού κάθε ήρωας 

διαθέτει αυτονομία σκέψης. Στο «Ιμαρέτ» με τον παππού Ισμαήλ. Στο «Σέρρα» με 

τον Φεϊζέλ Κιουλκάν. Στο «γινάτι» με τον σιορ Δονάτο. Υπάρχει και ένας ήρωας που 

τον αγαπώ ιδιαίτερα, ο Ανθίας στο «Άγιοι και δαίμονες», ίσως γιατί ξεπερνά κατά 

πολύ τα μέτρα τα συνηθισμένου ανθρώπου. Πολλές φορές σκέφτομαι να γράψω ένα 

μυθιστόρημα με κεντρικό πρόσωπο τον Ανθία. Ακόμη δεν το τόλμησα. 

Στο καινούργιο σας βιβλίο «Γινάτι-Ο σοφός της λίμνης» βρισκόμαστε στα 

Γιάννενα, στα χρόνια της ιταλικής κατοχής του 1917 και γενικότερα στην 

ταραγμένη εποχή πριν από το 1922 και κατά την πρώτη δεκαετία του 

Μεσοπολέμου. Τα Βαλκάνια βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Όλα είναι 

ρευστά. Τι σας παρακίνησε να ασχοληθείτε και να γράψετε για εκείνη την 

ταραγμένη χρονική περίοδο; 

Ξεκίνησα με το θέμα της ταυτότητας του Έλληνα, αν και στη συνέχεια γεννήθηκαν 

μύρια άλλα. Ποιος δικαιούται να ονομάζεται Έλληνας, τι τον χαρακτηρίζει, τι θα 

έπρεπε να οραματίζεται, τι μας διχάζει και τι μας ενώνει. Το πολυφυλετικό 

περιβάλλον των Ιωαννίνων προσφερόταν για το εν λόγω θέμα, όπως και για το γινάτι, 

το πείσμα, κοινό γνώρισμα της φυλής μας σε ποικίλες συμπεριφορές και αντιδράσεις 

μας. Επίσης, με παρακίνησε εκείνη η εποχή γιατί έχει πάμπολλες αναλογίες με το 

σήμερα∙ εθνική ήττα, κι ας μην το αντιλαμβάνονται αρκετοί ότι υπεστήκαμε εθνική 

ήττα στις μέρες μας, προσφυγιά, εδαφικές διεκδικήσεις από τους γείτονες, αναζήτηση 

κεφαλαίων στο εξωτερικό, τρόικα δανειστών και πολλά άλλα. Με κέντριζε και να 

ανακαλύψω τις παθογένειες και τις αρετές που κληρονομήσαμε από τα πρωτύτερα 

χρόνια, όπως και στα υπόλοιπα βιβλία μου με φόντο την Ιστορία. 

Τα ιστορικά γεγονότα κινούν τα νήματα και τις τύχες των ηρώων σας ή ο έρωτας 

είναι η κινητήριος δύναμη για την εξέλιξη του μύθου; Περιγράψτε μας το ήθος 

και τις περιπέτειες των ηρώων σας σε σχέση με την εποχή που τους έχετε 

τοποθετήσει να πρωταγωνιστούν. 

Θα σας παραθέσω πώς εισέπραξε ως προς αυτό μια φίλη και φιλόλογος από τη 

Βέροια το «γινάτι», η Δέσποινα Καρυπίδου. «Μέσα από την ανασύσταση μιας 



ιστορικής περιόδου και ενός τόπου έχουμε την ανασύσταση της διαχρονικής πορείας 

του ανθρώπου που αναμετριέται με τη μοίρα και τον εαυτό του: παρεξηγεί, εξηγεί, 

παθιάζεται, πεισμώνει, ερωτεύεται, αγαπάει και προσπαθεί να σβήσει ή να ζήσει με 

τις εσωτερικές του φωτιές χωρίς να συνειδητοποιεί ότι μόνο αυτές μπορεί να τον 

φωτίσουν, να αστράψουν μέσα του και να γνωρίσει  τον εαυτό του». 

Όσον αφορά τις περιπέτειες των ηρώων θα χρειάζονταν κάμποσες σελίδες για να τις 

περιγράψω. Ας αφήσουμε τους αναγνώστες να τις ανακαλύψουν μόνοι τους. Τους 

θέτω μόνο μία πρόκληση: Ούτε ο πιο ευφάνταστος αναγνώστης δεν πρόκειται να 

προμαντέψει την εξέλιξη της μυθοπλασίας σε ό,τι αφορά το μυστήριο γύρω από τη 

γέννηση του Ζώτου. 

Υπάρχουν σημεία του βιβλίου σας, στα οποία θα θέλατε ο αναγνώστης να σταθεί 

περισσότερο; Έχετε κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να μεταφέρετε σε όλους εμάς 

μέσα από τις σελίδες του βιβλίου σας; 

Το «γινάτι» είναι ένα μυθιστόρημα που επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις. Μπορεί να 

μείνει κάποιος μόνο στη μυθοπλασία ή και να βυθιστεί στα θέματα που 

πραγματεύεται. Από τη μεριά μου στέκομαι στις πολυδαίδαλες εκφάνσεις της ψυχής 

και στον στοχασμό μέσω του οποίου παρέχεται η μοναδική ελπίδα να αλλάξει ο 

κόσμος αλλά και η ζωή του καθενός. Μένω και στο «ίνα τι» για ποιον λόγο γίνεται τι. 

Να τον αναζητήσουμε κι ας μην τον ανακαλύψουμε σε όλα όσα θα διερευνήσουμε. 

Ούτως ή άλλως σημασία έχει το ταξίδι. 

Γράφετε κάτι αυτό το διάστημα ή σκέφτεστε να γράψετε κάτι; Αν ναι, θα θέλατε 

να μας πείτε το κεντρικό του θέμα; 

Αφότου παρέδωσα στον εκδοτικό οίκο το «γινάτι» ερευνώ για ακόμη παλαιότερες 

εποχές. ‘Όμως είναι πολύ νωρίς να αποκαλύψω οτιδήποτε άλλο, αφού ενδέχεται στην 

πορεία να αλλάξω ρότα. 

Πού μπορούμε να σας συναντήσουμε διαδικτυακά αλλά και από κοντά; 

Διαδικτυακά στο mail: kalpuzos@yahoo.gr και στη σελίδα μου στο face book: 

Yiannis Kalpouzos. Από κοντά στις παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα ή σε εκδηλώσεις 

που οργανώνουν λέσχες ανάγνωσης. Ίσως και σε βιβλιοπωλεία που θα ήθελαν να 

φροντίσουν για μια συζήτηση με αναγνώστες, στο χώρο τους ή όπου επιλέξουν, κάτι 

που το θεωρώ πολύ πιο ουσιαστικό από τις παρουσιάσεις. Στέκι συγκεκριμένο δεν 

έχω. Άλλωστε η γραφή απαιτεί μοναχικότητα επί μήνες ή και χρόνια. 

  

(Συνέντευξη στη Σοφία Πολίτου-Βερβέρη) 
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