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Πολυγραφότατος, σχεδόν μια εικοσαετία στα ελληνικά 

γράμματα, ο Γιάννης Καλπούζος ταξιδεύει τους αναγνώστες του 

στο παρελθόν, φωτίζοντας το παρόν. «Ιχνηλατώ την ιστορία για 

να ανακαλύψω από τι είμαστε κτισμένοι οι σημερινοί», μου λέει 

ο ίδιος, μιλώντας μου, λίγες μόλις μέρες πριν βρεθεί στη Λάρισα, 

για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Γινάτι – Ο σοφός της 

λίμνης». 

«Ίσως το κυρίαρχο και κοινό στοιχείο με τις δικές μας μέρες 

εδράζεται στην οικονομική μας υποτέλεια στους ξένους. 

Υποτέλεια η οποία δεν έπαψε να υφίσταται από τη γέννηση του 

νεοελληνικού κράτους. Χαρακτηριστική είναι και η νοοτροπία να 

πορευόμαστε χωρίς μακρόχρονο σχεδιασμό σε πλείστους όσους 

τομείς. Κάθε υπουργός, όχι μόνο διαφορετική κυβέρνηση, και 

άλλη πολιτική. Ακόμη αδυνατούμε να ομονοήσουμε σε τρία 

βασικά ζητήματα∙ εθνικά θέματα, παιδεία, υγεία», σημειώνει με 
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νόημα, περιγράφοντας μου τις παθογένειες του ελληνικού 

κράτους. Ο Γιάννης Καλπούζος, ώριμος όσο ποτέ, μιλάει στο 

onlarissa.gr, αποδεικνύοντας το γιατί οι αναγνώστες του 

«ρουφάνε» κυριολεκτικά κάθε σελίδα των έργων του… 

 

Συνέντευξη στον Λευτέρη ΠαπαστεργίουΚύριε 

Καλπούζο, ένα ακόμα ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο όμως θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «ερωτικό». Ποια η ανάγκη 

να βυθιστείτε στην ιστορία και να πιάσετε τον μίτο της; 

Το «γινάτι-Ο σοφός της λίμνης» είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με 

φόντο την Ιστορία. Ιχνηλατώ την ιστορία για να ανακαλύψω από τι 

είμαστε κτισμένοι οι σημερινοί. Να εντοπίσω παθογένειες, προτερήματα, 

ελαττώματα, λησμονημένες αξίες, μυθεύματα, κρυμμένες ή 

παραποιημένες αλήθειες οι οποίες διαμόρφωσαν τη συλλογική μνήμη. 

Ωστόσο το κυριότερο ενδιαφέρον μου εστιάζεται στη διαχρονική πορεία 

του ανθρώπου που παλεύει με το τυχαίο συμβάν και τα ιστορικά 

γεγονότα που διαταράσσουν την κανονικότητα της ζωής του. Μπορεί να 

κάναμε άλματα στον τεχνολογικό τομέα, όμως οι εκφάνσεις της ψυχής 

μας εν πολλοίς παραμένουν ίδιες. 



 

Γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια στροφή του 

αναγνωστικού κοινού προς το ιστορικό μυθιστόρημα; 

Δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Τα περισσότερα 

μυθιστορήματα που κυκλοφορούν και βρίσκουν απήχηση στο 

αναγνωστικό κοινό δε στηρίζουν τη μυθοπλασία τους σε ιστορικό 

υπόβαθρο. Πέραν αυτού ελάχιστα είναι τα ιστορικά μυθιστορήματα που 

η μυθοπλασία τους κτίζεται πάνω σε ακριβές ιστορικό και 

πραγματολογικό υπόστρωμα. Ίσως η επιτυχία των βιβλίων δύο τριών 

συγγραφέων οδήγησε κι άλλους ν’ ασχοληθούν με το εν λόγω είδος και 

ακολούθησε κι ένα μέρος του αναγνωστικού κοινού. Σε κάθε 

περίπτωση, η περιπλάνηση σε αλλοτινές εποχές ελκύει αρκετούς 

αναγνώστες γιατί ζουν παραστατικά γεγονότα και καθημερινές στιγμές 

του παρελθόντος, μαθαίνουν, οπλίζονται και μπορούν να δουν πιο 

καθαρά τα τωρινά χρόνια. 

Ιχνηλατείτε στο «Γινάτι» μια ιστορική περίοδο η οποία, 

ουσιαστικά, είναι η περίοδος γέννησης του νεότερου ελληνικού 

κράτους. Ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο του κράτους μας, το 

οποίο αναδεικνύεται και στις μέρες μας; 



Η μυθοπλασία του διαδραματίζεται από το 1917 μέχρι το 1929. 

Πάμπολλες είναι οι αναλογίες εκείνης της εποχής με το σήμερα. Ίσως το 

κυρίαρχο και κοινό στοιχείο με τις δικές μας μέρες εδράζεται στην 

οικονομική μας υποτέλεια στους ξένους. Υποτέλεια η οποία δεν έπαψε 

να υφίσταται από τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους. 

Χαρακτηριστική είναι και η νοοτροπία να πορευόμαστε χωρίς 

μακρόχρονο σχεδιασμό σε πλείστους όσους τομείς. Κάθε υπουργός, όχι 

μόνο διαφορετική κυβέρνηση, και άλλη πολιτική. Ακόμη αδυνατούμε να 

ομονοήσουμε σε τρία βασικά ζητήματα∙ εθνικά θέματα, παιδεία, υγεία. 

Αυτό, επί της ουσίας, μεταφράζεται σε διχασμό. Όπως στα χρόνια των 

βενιζελικών και των αντιβενιζελικών που αναπαριστάνονται στο 

«γινάτι». 

 

Περιγράφεται με μοναδικό τρόπο στο μυθιστόρημά σας την 

«κλειστή κοινωνία» εκείνης της, μακρινής εποχής. Θα ήθελα, με 

αφορμή αυτό, να μου κάνετε ένα σχόλιο για τις κλειστές 

κοινωνίες οι οποίες, ακόμα και στις μέρες μας, τόσα χρόνια μετά, 

βλέπουμε πως έχουν τα δικά τους, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Κάθε κοινωνία διέπεται από κώδικες με κύριες αναφορές στη φυλή, στο 

θρήσκευμα, στη γλώσσα, στον ιδιαίτερο πολιτισμό και στην Ιστορία. 

Από εκεί διαμορφώνονται τα ήθη, οι νοοτροπίες, οι συμπεριφορές και 

τόσα άλλα. Κάθε κοινωνία η οποία νιώθει να απειλούνται οι συνεκτικοί 



της κώδικες, περιχαρακώνεται στον δικό της μικρόκοσμο προκειμένου 

να προστατευτεί. Το ζήτημα περιπλέκεται γύρω από πολλούς άξονες. 

Όπως οι επεμβατικές ενέργειες ομόφυλων ή ομόθρησκων, τα 

συμφέροντα όσων από την ίδια την κοινότητα επενδύουν στον διχασμό 

και στην αντιπαλότητα, αλλά και ο φανατισμός ορισμένων έως την 

αμάθεια και την απαιδευσιά. Επίσης η πολιτική του κράτους. Εάν 

στοχεύει στην αφομοίωση ή αντιθέτως στη συνύπαρξη και στον 

σεβασμό της ιδιαιτερότητας του «άλλου». 

Κύριε Καλπούζο «ο έρωτας γνωρίζει γκρίζες ζώνες»; 

Τίποτε στη ζωή δεν είναι άσπρο-μαύρο. Όλα είναι πολύχρωμα και με 

πολλές αποχρώσεις. Από τον κανόνα δεν ξεφεύγει κι ο έρωτας. Ωστόσο 

υφίστανται και περιπτώσεις, εξαιρέσεις βεβαίως, που τίποτε δε θολώνει 

τον ουρανό τους. Σε κάθε περίπτωση ο έρωτας διέρχεται κι από χρονικά 

στάδια. Σημασία έχει το αρχικό πάθος να εξελίσσεται σιγά σιγά σε βαθιά 

αγάπη και σε αλληλοσεβασμό του διαφορετικού κόσμου που ο καθένας 

μας έχει μέσα του. Να μην επιδιώκουμε να επιβάλλουμε τον δικό μας 

κόσμο, αλλά να πασχίζουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο του 

συντρόφου μας. 

Το βιβλίο σας, πλέον, ταξιδεύει στα χέρια και στις ψυχές 

χιλιάδων αναγνωστών. Αναρωτιέμαι, οι ήρωές σας, τι κάνουν 

πλέον; Πως τους αντιμετωπίζετε; 

Σαν φίλους, ερωμένες, ανθρώπους που συναπαντηθήκαμε στη ζωή 

αφήνοντάς μου καλές ή κακές εντυπώσεις. Τους νιώθω σαν πραγματικά 

πρόσωπα που κάποτε διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας. Τους επαναφέρω 

στη μνήμη μου, συνομιλώ με ορισμένους, νοσταλγώ την παρέα άλλων, 

μου λείπουν ή, όσον αφορά τα καθάρματα, δε θέλω καμιά επαφή μαζί 

τους. 

Ποια θα ήταν η κριτική, του απλού αναγνώστη, που θα θέλατε να 

διαβάσετε για το νέο σας βιβλίο; 



Ότι του αποζημίωσε τις προσδοκίες του και συνοδοιπορήσαμε μέσα από 

τις σελίδες του. 

 


