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Ο βραβευμένος συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος με το τελευταίο του ιστορικό 
μυθιστόρημα «Γινάτι. Ο σοφός της λίμνης» (εκδόσεις Ψυχογιός) μας 
μεταφέρει στα πανέμορφα Γιάννενα, την πόλη των θρύλων και της 
μυστηριακής γοητείας. 

Αυτή τη φορά, ο αρτινός συγγραφέας τοποθετεί τους ήρωές του στα χρόνια 
της ιταλικής κατοχής του 1917, της πρώτης απόπειρας δημιουργίας Βλάχικου 
πριγκιπάτου στην Πίνδο, της εξόρυξης πετρελαίου στη Δραγοψά, της 
εκστρατείας στη Μικρά Ασία, της προσφυγιάς Μικρασιατών και Ποντίων, αλλά 
κι εκείνης των Τουρκογιαννιωτών, του διχασμού σε βενιζελικούς και 
αντιβενιζελικούς και της μάστιγας της ληστοκρατίας στην Ήπειρο. Συνάμα 
πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές ακολουθούν τα βήματα Εβραίων, 
Βλάχων, Αλβανών και Σαρακατσάνων, και γενικότερα την ταραγμένη εποχή 
πριν από το 1922 και κατά την πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέμου.  

«Γινάτι – ο σοφός της λίμνης». Η καινούρια μυθιστορία σας ξετυλίγεται 
με φόντο τη μυστηριακή γοητεία των Ιωαννίνων και πλαίσιο την εποχή 
1917-1929.  Διαβάζοντας κανείς το «Γινάτι» γίνεται αντιληπτό ότι είναι 
ένα βιβλίο με πολλαπλές αναγνώσεις. 
Πράγματι, είναι γραμμένο έτσι ώστε να μπορεί να μείνει κανείς μόνο στη 
μυθοπλασία ή να καταπιαστεί και με όσα θέματα πραγματεύεται. Η επιλογή 
αφήνεται στον αναγνώστη. Συνάμα, όποιος επιχειρήσει μια δεύτερη 
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ανάγνωση θα ανακαλύψει σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο όσα δεν του 
επέτρεψε να αφομοιώσει και να αναλύσει η ένταση της μυθοπλασίας. 

Θέλοντας να σταθώ αρχικά στον πρώτο βασικό άξονα του βιβλίου, το 
γινάτι, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι δεν είναι απαραιτήτως 
αρνητικό, μπορεί να λειτουργήσει θετικά και δημιουργικά στον 
άνθρωπο, άλλωστε και στο βιβλίο σας παρατηρούμε λογής γινάτια. 
Το γινάτι στο μυθιστόρημα έχει τουλάχιστον δύο δρόμους, σαν την αρετή και 
την κακία. Από τη μια το κακό γινάτι, ο θυμός, η εκδικητικότητα, ο φανατισμός, 
η μισαλλοδοξία, η ακραία ζήλια, το να θες να διαφεντέψεις τις ζωές των άλλων 
με οποιονδήποτε τρόπο, να καταδυναστεύεις συναισθηματικά τα παιδιά ή 
τους γονιούς σου και ούτω καθεξής. Από την άλλη υπάρχει το καλό γινάτι, το 
δημιουργικό και γόνιμο πείσμα. Όταν θέτεις στόχους και πεισμώνεις να τους 
πετύχεις, όταν λες μετά από μια πτώση ότι θα σηκώσω ξανά το κεφάλι, όταν 
δεν επιτρέπεις να σου τσαλαπατούν οι άλλοι το φιλότιμο και την αξιοπρέπεια. 
Υφίστανται και δυσδιάκριτα γινάτια, όπως αυτό του έρωτα, όπου μπλέκεται 
κανείς ανάμεσα στο απόλυτο δόσιμο ή στο κτητικό. 

Είμαστε ένας λαός με γινάτι; Γινάτι κακό ή αυτό της αρετής; 
Ανάμεσα μας και εντός του καθενός φυτρώνουν και «λουλούδια» και 
«αγκάθια». Σαν λαός, πότε κυριαρχούμαστε από το κακό γινάτι και πότε από 
αυτό της αρετής. Συνήθως ρέπουμε μέσα από την παραπλάνηση της 
συνθηματολογίας προς το κακό γινάτι. Παρασυρόμαστε με περισσή ευκολία. 
Δε μας διακρίνει η νηφαλιότητα και η κριτική σκέψη. Αναζητούμε 
θαυματοποιούς να λύσουν τα όποια προβλήματά μας και συγχρόνως 
εξιλαστήρια θύματα. Καταδικάζουμε αορίστως ή συγκεκριμένα κάποιους 
τρίτους,  προκειμένου να επωμιστούν και το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Από 
την άλλη απέδειξε αυτός ο λαός ότι διαθέτει το δημιουργικό πείσμα να 
ξαναγεννηθεί ύστερα από φοβερά δεινά και κατατρεγμούς. 

Ο δεύτερος βασικός άξονας είναι η ταυτότητα του Έλληνα. Τι 
προσδιορίζει λοιπόν τον Έλληνα και τι τον διαφοροποιεί από τον 
«Ελληνάρα»; Τι είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει και ποια κοινά 
χαρακτηριστικά των αρχαίων προγόνων του ενδέχεται να διατηρεί έως 
σήμερα; 
Ο «Ελληνάρας» κραυγάζει δίχως να στοχάζεται, επικαλείται την Ιστορία 
υπερτονίζοντας τα καλά της φυλής μας και αποσιωπώντας όσα δε μας 
συμφέρουν, υποτιμά τους άλλους λαούς, διαστρεβλώνει την ιστορική 
πραγματικότητα καλλιεργώντας το εθνικό μίσος, δίνει υπέρμετρη βαρύτητα 
στις εθιμοτυπικές τελετές χωρίς να εμβαθύνει στην ουσία των γεγονότων, 
αναπαράγει πλήθος μυθεύματα και χίλια δυο άλλα, ενώ η διαστρωμάτωση 
στην οποία κινείται αρχίζει από τον γραφικό τύπο και καταλήγει στον άκρως 
επικίνδυνο φασίστα. Ο Έλληνας αγαπά και νοιάζεται για την ελληνική 
γλώσσα, πασχίζει για την εσωτερική καλλιέργεια του ιδίου και των παιδιών 
του, τον χαρακτηρίζει η περίσκεψη και η ανεκτικότητα προς το διαφορετικό, 
ανιχνεύει τα λάθη μας μέσα στην πορεία των αιώνων με σκοπό να δει πιο 
καθαρά και πιο αισιόδοξα το μέλλον, είναι πατριώτης επί της ουσίας, 
κάνοντας δηλαδή κάτι για την πατρίδα και μην περιμένοντας μόνο να 
εισπράξει από αυτήν, αντιπαλεύει το δογματικό και ό,τι δε συνάδει με την 
αρχαία κληρονομιά η οποία μέσα από τη φιλοσοφική σκέψη στοχεύει στο 



πλάτεμα του νου. Όσον αφορά τα κοινά χαρακτηριστικά με τους αρχαίους 
προγόνους μας μπορεί να τα αναζητήσει κανείς στην ελληνική γλώσσα, αλλά 
και σε όσους κώδικες κοινωνικής συμπεριφοράς διατηρούνται ακόμη. Από τον 
σεβασμό στους γεροντότερους και την κοινωνική αλληλεγγύη, μέχρι στους 
δεσμούς της οικογένειας και τη λαϊκή σοφία. Όπως και να ‘χει κτίζουμε 
διαρκώς έναν νέο Έλληνα, καθώς όλα εξελίσσονται στο διάβα των καιρών, κι 
αν θέλουμε να παραμένουμε δεμένοι στο προαιώνιο ράμμα μας πρέπει να 
διαφυλάξουμε τη γλώσσα μας και να επενδύσουμε στον στοχασμό. 

Ένα έτερο βασικό θέμα της ιστορίας σας είναι οι φρικαλεότητες του 
πολέμου και η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε αγρίμι. Κάτι που 
παρακολουθούμε σήμερα και από την οθόνη της τηλεόρασης μας, όπως 
για παράδειγμα με τον πόλεμο που μαίνεται στη Συρία. 
Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από μέλι και δηλητήριο κι ανάλογα με τις 
συγκυρίες, το αγαθό της ψυχής του και την εσωτερική του καλλιέργεια 
μετατρέπεται σε αξιαγάπητο ή σε σιχαμερό. Το άτομο πάει αντάμα με το 
σύνολο, με τη διαφορά ότι χάνει πιο εύκολα τα αγαθά του χαρακτηριστικά 
μέσα στο πλήθος, όπως εν καιρώ πολέμου, γίνεται όχλος και εκεί ξυπνά 
συνήθως χωρίς αναστολές το αγρίμι που κρύβει εντός του. Δυστυχώς ως 
ανθρώπινο είδος δε διδαχτήκαμε από την Ιστορία και οι φρικαλεότητες 
συνεχίζονται. 

Ο κεντρικός ήρωάς σας ο Ζώτος, αναμετριέται με τη μοίρα και τον εαυτό 
του. Πρωτίστως θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε στη μοίρα και 
δευτερευόντως, ποια είναι πιο δύσκολη και επίπονη αναμέτρηση, κατά 
τη γνώμη σας; 
Ως μοίρα θεωρώ το τυχαίο συμβάν ή το ιστορικό γεγονός που θέλοντας και μη 
επηρεάζει την κανονικότητα της ζωής μας. Από ένα ατύχημα στον δρόμο ή 
την αρρώστια μέχρι τον πόλεμο ή την προσφυγιά. Εκεί καλείται ο καθένας να 
αναλάβει τις ευθύνες του τόσο ως προς το άτομό του και την οικογένειά του, 
όσο και απέναντι στην πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο. Πιο επίπονη 
αναμέτρηση είναι αυτή που διαρκεί επί χρόνια και μπορεί να αφορά και το 
μοιραίο γεγονός και την αναμέτρηση με τον εαυτό μας. Σμίγουν πολλές φορές 
το ένα με το άλλο. Σε ειρηνικές περιόδους σαφέστατα η αναμέτρηση με τον 
εαυτό μας βαραίνει πιότερο, εφόσον βεβαίως λαμβάνει χώρα και δεν 
πορευόμαστε ως άλογα όντα. 

Πολλά από όσα θίγονται μέσα στο βιβλίο, νοοτροπίες, συμπεριφορές, 
κοινωνικά ζητήματα, είναι διαχρονικά, παρατηρούνται ακόμα και 
σήμερα. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη αναφέροντας ως παράδειγμα ένα 
γάμο μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής θρησκείας και κουλτούρας. 
Στενομυαλιά και συντηρητισμός; 
Υπάρχουν πλείστα εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδήσει κανείς σε μια 
τέτοια σχέση, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να το χαρακτηρίσω κατ’ ανάγκη 
ως συντηρητισμό και στενομυαλιά. Ο συγγενικός και ο κοινωνικός περίγυρος 
δεν αποτελεί αμελητέα διάσταση και καλείται κανείς να αναρωτηθεί για τις 
συναισθηματικές του αντοχές. Είναι ο κορμός με τον οποίο δενόμαστε με 
παντοίους τρόπους. Η επιθυμία μας ενδέχεται να έρθει σε σύγκρουση με την 
επιθυμία των οικείων και τη δική τους αντίληψη, με αποτέλεσμα να 
αισθάνονται ότι κατεδαφίζεται ο κόσμος τους. Το θρησκευτικό πιστεύω 



αποτελεί ιδεολογικό κάστρο για τον καθένα και ανάλογες σχέσεις 
ισοδυναμούν με άλωση. Κι όλα τούτα πολλαπλασιάζονται σε ένταση και 
παρενέργειες ανάμεσα στις ολιγάριθμες κοινωνίες. Πέραν αυτών η 
διαφορετική θρησκεία και κουλτούρα διαμορφώνουν στο διάβα των αιώνων 
τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας, οι οποίοι παραπέμπουν στην ατομική 
και συλλογική μνήμη. Συνεπώς σε μια τέτοια σχέση απαιτείται η σύμπλευση 
δύο διαφορετικών κόσμων και συνάμα η χάραξη μιας τρίτης πορείας, 
τουλάχιστον για τα παιδιά. 

Διαχρονικά επίσης και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Οι 
κοινωνικές ανισότητες, οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί, ακόμα και 
τα... δάνεια. 
Η εποχή κατά την οποία διαδραματίζεται το «γινάτι» έχει πάμπολλες 
αναλογίες με το σήμερα. Επί της ουσίας γράφω για το τότε με το βλέμμα 
στραμμένο και στον τωρινό χρόνο. Τα δάνεια, με βαρύτατους όρους, τα 
επωμιστήκαμε από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Όμως μέχρι 
σήμερα ποτέ δεν ακολουθήθηκε μια συνετή και πολιτική ώστε να 
απαλλαγούμε από τα δεσμά και την εξάρτηση που συνεπάγονται. Απεναντίας 
επί δεκαετίες καταναλώναμε πολύ περισσότερα από όσα επέτρεπε η 
παραγωγή μας, με αποτέλεσμα να καταφεύγουμε σε νέους δανεισμούς. Έτσι, 
παραμένουμε ευάλωτοι στις διαθέσεις και στις επιδιώξεις των άλλων. 
Διακονιάρης και αξιοπρέπεια δε συμβαδίζουν. 
  

  

 

Η Ήπειρος είναι ο γενέθλιος τόπος σας. Η ξεροκεφαλιά θεωρείται 
χαρακτηριστικό των Ηπειρωτών; Ποια άλλα χαρακτηριστικά φέρει ένας 
Ηπειρώτης; 
Παλαιότερα χαρακτήριζε τον Ηπειρώτη η πατριαρχική δομή της οικογένειας. Η 
άποψη του άντρα, σωστή ή λανθασμένη, δεν επέτρεπε τον αντίλογο. Αυτό 



από μόνο του είναι μια μορφή ξεροκεφαλιάς. Όμως παρόμοια δομή είχαν οι 
οικογένειες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, πλέον θεωρώ ότι δεν υφίστανται σε κανέναν τόπο. Στους 
παλιούς Ηπειρώτες καθόριζε το ανάγλυφο του εδάφους και η φτώχια το τραχύ 
του χαρακτήρα, την εργατικότητα, την νοικοκυροσύνη, αλλά και την οξύνοια, 
αφού έπρεπε να σκαρφιστούν χίλιους δυο τρόπους προκειμένου να 
βιοποριστούν, την ντομπροσύνη και την αλληλοβοήθεια. 

Περνώντας στον σιορ Δονάτο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά 
εκτιμώ ότι στην ουσία είναι η δική σας φωνή, οι δικοί σας στοχασμοί και 
η δική σας ενδεχομένως κοσμοθεωρία. 
Ο σιορ Δονάτος λειτουργεί ως αυτόνομος χαρακτήρας και συγχρόνως ως 
εκφραστής των δικών μου θεωριών για ποικίλα ζητήματα. Δώσαμε πολλές 
μάχες μαζί, καθώς δεν έστεργε να μεταφέρει αυτούσιες ή μόνο τις δικές μου 
απόψεις, όμως στο τέλος θαρρώ ότι πορευτήκαμε με αρμονία και 
αλληλοκατανόηση. 

Ο σιορ Δονάτος όμως έχει και ένα όραμα, το βιβλίο ολόκληρο 
εμπεριέχει όραμα... 
Να συνοδοιπορήσει με τους αναγνώστες τόσο στο μυθοπλαστικό κομμάτι, 
όσο και με τα θέματα που απλώνει στο αλώνι του διαλόγου. Συνάμα, να 
προσφέρει αναγνωστική ευφορία μέσω της γλώσσας. 

Όπως σε κάθε βιβλίο σας, εκτός από την ιστορική έρευνα, το ύφος της 
γραφής, τη γλώσσα και την εκφορά της, έκδηλος είναι ο 
προβληματισμός, ο στοχασμός και τα μηνύματα... Ωστόσο, η ερώτηση 
που θέλω να σας θέσω είναι, κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη 
συγγραφή του βιβλίου σας ποιος προβληματισμός και ποιες σκέψεις 
γεννήθηκαν σε εσάς με αφορμή και τη «βουτιά» που πραγματοποιήσατε 
μέσα στην ψυχοσύνθεση της κοινωνίας; 
Στο «γινάτι» υπάρχουν πάμπολλοι προβληματισμοί και σκέψεις οι οποίες 
γεννήθηκαν και κατά τη διάρκεια της έρευνας. Εδώ θα αναφέρω τρία 
παραδείγματα. Πόσο ίδιες μένουν μέσα στον χρόνο οι εκφάνσεις της ψυχής 
μας, κόντρα στα άλματα που κάναμε ως ανθρωπότητα στον τεχνολογικό 
τομέα. Το δεύτερο είναι η ταχύτητα. Το ταξίδι Γιάννενα-Αθήνα διαρκούσε το 
1926 μόνο 24 ώρες, όπως διατυμπάνιζαν οι διαφημίσεις της εποχής. Πόσες 
εικόνες και εμπειρίες σύναζε τότε ένας ταξιδιώτης και πόσες σήμερα; Πόσο 
ελέγχει η ταχύτητα τη ζωή μας; Πόσο μας επιτρέπει να απολαύσουμε τη 
στιγμή; Μήπως κι ο αναγνώστης θέλει να κυλούν όλα πιο γρήγορα και σε ένα 
μυθιστόρημα; Είναι μακρύς ο κατάλογος με παρόμοια ερωτήματα, σκέψεις και 
συμπεράσματα. Τέλος, το γεγονός ότι ο θάνατος φαντάζει πάντα στον νου του 
ανθρώπου σαν κάτι ξένο και μακρινό, παρότι έχουν κυλήσει πίσω μας αιώνες 
επί αιώνων και συνάμα είναι το πιο σίγουρο που θα μας συμβεί από την ώρα 
που θα γεννηθούμε. 

Την εποχή αυτή ταξιδεύετε ανά την Ελλάδα για την παρουσίαση του 
βιβλίου σας. Παρουσιάσεις στο εξωτερικό θα υπάρξουν; Παράλληλα, 
έχετε αρχίσει την έρευνα ή την καταγραφή των σκέψεών σας για την 
επόμενη ιστορία που θα μας αφηγηθείτε; 
Θεωρώ τιμή μου όπου με καλούν και ανταποκρίνομαι εφόσον η πρόσκληση 



γίνει κατά το χρονικό διάστημα που διαθέτω γι’ αυτόν τον σκοπό. 
Προβλέπονται και κάποια ταξίδια στο εξωτερικό, αν και δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί προς το παρόν. Όσον αφορά το επόμενο πόνημά του, 
ερευνώ και σχεδιάζω αφότου παρέδωσα το «γινάτι» στον εκδοτικό οίκο. 
Ωστόσο είναι πολύ νωρίς να αποκαλύψω οτιδήποτε, μια και μπορεί να 
αλλάξω ρότα στην πορεία. 
  

 


