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«Το «ίνα τι» γέννησε τον όρο γινάτι κι ας λένε πως προέρχεται 

από το αραβικό «ενάντ» και το οθωμανικό «ινάντ». Εκεί 

κρέμεται ολάκερη η σοφία και η ομορφιά της ύπαρξής μας, στο 

«ίνα τι», για ποιον λόγο. Ανακάλυψέ τον, βρες την ουσία.» 
Ο Ζώτος και η Χαβαή, με την πολυκύμαντη ερωτική τους σχέση, ένας 

αινιγματικός βαρκάρης, μια γυναίκα-αράχνη που γυρεύει δωμάτιο για μια νύχτα 

κι έναν άντρα για μια ζωή, ο σατανικός κομπογιαννίτης γιατρός Μαργαζής και 

ο τυχοδιώκτης παπα-Λέρας, ο οποίος παινεύεται ότι εκδύει τις γυναίκες από τα 

αμαρτήματα κι από τα εσώρουχα, μπλέκονται στο γαϊτανάκι που υψώνει ως 

μιαρή ή ευλογημένη έκρηξη το γινάτι με αφορμή έναν φόνο, μια αυτοκτονία, 

τον φόβο της αντεκδίκησης, την καταφρόνια της κοινωνίας, τον πλούτο, τη 

φτώχεια, τη ζήλια, τον πόθο, κάποια ανομολόγητα εγκλήματα, την εθνική 

ταυτότητα και τον διάβολο ή τον άγγελο που κρύβει καθένας μέσα του. Και κυλά 

η ζωή τους πότε σαν αγριεμένο ποτάμι και πότε σαν γλυκασμός της άνοιξης. 

Πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές πορεύονται στα χρόνια της ιταλικής 

κατοχής των Ιωαννίνων 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 

ακολουθούν τα βήματα Εβραίων, Βλάχων, Αλβανών και Σαρακατσάνων, και 
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γενικότερα την ταραγμένη εποχή πριν από το 1922 και κατά την πρώτη δεκαετία 

του Μεσοπολέμου. 

Στην ίδια πατρίδα συνυπάρχουν ή συγκρούονται διαφορετικοί κόσμοι, ομάδες 

και άτομα∙ σμίγουν ή αποχωρίζονται τα όνειρα κι ανακατώνονται τα αίματα, οι 

θρησκείες και οι γλώσσες∙ κι όλα συμβαίνουν στα Γιάννενα, στην πόλη των 

θρύλων και της μυστηριακής γοητείας. 

Ειλικρινά δεν ξέρω πως να ξεκινήσω. Είναι τόσα πολλά αυτά που σκέφτομαι, 

που η σκέψη μου μπερδεύεται.Ο κύριος Καλπούζος μας προσφέρει ένα ακόμη 

αξιόλογο ιστορικό μυθιστόρημα, με μια  πλοκή εξαιρετική, όπως εξάλλου μας 

έχει συνηθίσει, γεμάτο περιγραφές και συναισθήματα  με πλούσιο λεξιλόγιο και 

εξαιρετική γραφή. Τη δική του μοναδική γραφή, η οποία αναγνωρίζεται από την 

ποιότητα του λόγου, τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, το ήθος του 

συγγραφέα. Ενός συγγραφέα που αγαπάει την Ελλάδα και την Ήπειρο αφού 

είναι ο τόπος καταγωγής του, ενός συγγραφέα που σέβεται τους ανθρώπους και 

με κάθε συγγραφική του »προσφορά», μας παρουσιάζει πάντα κάτι διαφορετικό 

αλλά εξίσου αξιόλογο. 

Ο  Ζώτος που είναι και ο βασικός ήρωας , έχει βαθιά ριζωμένο μέσα του το 

γινάτι από τότε που άφησε το χωριό του για να πάει στα Γιάννενα το 1917, απ’ 

όπου και ξεκινά και η αφήγηση του συγγραφέα. Τα γεγονότα που τον 

οδήγησαν  να φτάσει εκεί, η οικογενειακή ντροπή, η σύγκρουση με τη μάνα του 

τη Κήκω , τη περιφρονημένη από τα πεθερικά , ο φόνος,ο φόβος τη βεντέτας  και 

τόσα άλλα, είναι και θα παραμείνουν για πολλά χρόνια , αγκάθι στη καρδιά του. 

Είναι μια φωτιά που τον καίει, ακόμα και όταν όλα δείχνουν να φτιάχνουν στη 

ζωή του και να αρχίζει να στέκεται στα δικά του πόδια. 

Γύρω από τον Ζώτο, πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές  πολλοί. Κάποιοι θα 

προσπαθήσουν να του κάνουν κακό κάποιοι θα τον βοηθήσουν.Όλοι 

όμως  αφήνουν το δικό τους μοναδικό σημάδι στη ζωή του ήρωα, ο καθένας με 

το δικό του τρόπο και μέσα από τη πορεία τους στο μυθιστόρημα, μαθαίνουμε 

για αυτή την εποχή, του 1917 και μετά στα Ιωάννινα. Τα πιο σημαντικά άτομα 

στη ζωή του που πέρασαν και ρίζωσαν είναι η Χαβαή με την οποία ερωτεύεται 

παράφορα. Με την οποία  τον χωρίζουν πολλά και κυρίως η θρησκεία τους. 

Χριστιανός αυτός, μουσουλμάνα χήρα αυτή. Ζει με τη μάνα της η οποία μαζί με 

το θείο της έχουν σαν σκοπό να τη παντρέψουν ξανά, πάντα με μουσουλμάνο. 

Έτσι έρχεται η σύγκρουση μαζί τους. Γιατί η Χαβαή αγαπάει το Ζώτο.  Νέοι και 

οι δύο, το αίμα τους βράζει. Δεν κοιτάνε ούτε θρησκείες, ούτε κόσμους 

διαφορετικούς. Ενώνονται με μια αγάπη τόσο δυνατή που θα περάσει από χίλια 

κύματα, αλλά θα αντέξει στο χρόνο. 

<<Νυχτώνοντας και επιστρέφοντας στο αρχοντικό, 

ορθώθηκε  εντός της  βουνό η θλίψη. Γιατί το πείσμα, ειδικά όταν 

το γεννά έτερο πείσμα, καημός είναι και ας μη το παραδέχεται 



κανείς. Το κακό πέφτει όπως το λάδι στο νερό και στέκεται στη 

κορφή.>> 
Ο σιορ Δονάτος, ο βαρκάρης, από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισε στα 

Ιωάννινα  τυχαία φαινομενικά αλλά  ουσιαστικά μια συνάντηση με το 

πεπρωμένο του, είναι εκείνος που τον προτρέπει να ριχτεί στη ζωή, να μπει στη 

φωτιά και να χορέψει, όπως του λέει συνέχεια. Μέσα από τον σιορ Δονάτο και 

την εμπειρία του στη ζωή, ο συγγραφέας αναλύει και διαχωρίζει τις δυο όψεις 

που έχει το γινάτι, την καλή, εκείνη δηλαδή τη δημιουργική που σε σπρώχνει να 

κάνεις πράγματα, μα και την άσχημη που μόνο σε κακό καταλήγει. Ο σιορ 

Δονάτος,  έχει το δικό του παρελθόν, ότι λέει είναι ύστερα από πολύ σκέψη και 

την εμπειρία ζωής που έχει αποκτήσει, συμβουλεύει αυτούς που αγαπάει και 

δίνει τη δική του μάχη στη ζωή. Και σε μια δύσκολη στιγμή γίνεται ο πατέρας 

του Ζώτου. Αυτός που θα τον προστατεύει σαν να ήταν πραγματικός του γιός. 

Και πάντα θα έχει μια συμβουλή σαν σοφός . 

<<Ο τόπος για το καθένα δεν λογίζεται ίδιος.Αλλιώς 

ζωγραφίζεται στη σκέψη μου και αλλιώς στη δική σου. Μήτε 

παραμένει ίδιος μέσα στο πέρασμα των εποχών. Αλλάζει, 

ζυμώνεται. Μπλέκονται σε τούτο το ζύμωμα η Ιστορία, οι 

άνθρωποι του χτες και του σήμερα, οι δρόμοι, τα σπίτια,τα 

μαγαζιά αλλά και το ξεχωριστό κομμάτι του καθενός.Το αρχικό 

και εκ Θεού προζύμι, πως το μπολιάζεις και το πλάθεις, οι 

γνώσεις, ο χαρακτήρα και ένα σωρό ακόμη. Έτσι ο τόπος 

μοιράζεται σε μύριους τόπους. Όμως, υπάρχουν πράγματα κοινά 

που τον μετατρέπουν και σε τόπο μας. Μέχρι να νιώσουν οι 

καινούργιοι και οι παλιοί ετούτο το κοινό »μας» θα διαβούν 

χρόνια.>>  
Τι θα συμβεί στη ζωή του Ζώτου και εξαφανίζεται η Χαβαή με την υπηρέτριά 

της; Ποιος είναι ο ρόλος του κομπογιαννίτη γιατρού Μαργαζή, του 

κερδοσκόπου παπά  Λέρα, των ληστών;  Τι γυρεύουν η μυστηριώδης  Σαραλίν, 

η συγχωριανή του Τασιά από τη ζωή του; Πώς ο Αζάπ, ο πιστός σκύλος και 

φίλος του, τον βοηθάει ; Θα βρεθεί ξανά με τη μάνα του, θα βρεί τη Χαβαή, θα 

βρεί η Χαβαή τους δικούς της; Τόσα πολλά ερωτήματα. Θα βρουν όλα την 

απάντηση τους; 

Στο βιβλίο συνυπάρχουν, άλλοτε βαδίζουν μαζί και άλλοτε έρχονται σε 

σύγκρουση διαφορετικοί κόσμοι, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικοί 

άνθρωποι, γλώσσες, αρώματα , φιλοδοξίες και όνειρα . Με φόντο πάντα τα 

υπέροχα Γιάννενα της ιστορίας και της γοητείας.Ο  συγγραφέας γράφει για τα 

Γιάννενα, μπαίνει στο καραβούλι και διασχίζοντας τη λίμνη, ένα τόπο μαγευτικό 

και ονειρικό, μας προσφέρει  ένα άρτια ιστορικά μυθιστόρημα με γραφή 

εξαιρετική, χρήση της ελληνικής γλώσσας στο έπακρο, διήγηση αριστοτεχνική. 

Μας παραδίδει μαθήματα Ιστορίας σε περιόδους με έντονες πολιτικές εξελίξεις 



και κοινωνικές αναταραχές.Μας δημιουργεί συναισθήματα και εικόνες, σαν να 

ζούμε και εμείς οι αναγνώστες τη στιγμή. Μέσα από τα σημαντικά γεγονότα της 

εποχής, αλλά και τον τη καθημερινή ζωή της κοινωνίας, το μυθιστόρημα του 

κύριου Καλπούζου θίγει τα πάντα. 

<<Η λίμνη αντιγράφει στη ζωή όλες τις εναλλαγές 

της.Ομίχλη,γαλήνη, κύματα, φως, σκοτάδι, χρώματα, χιόνι, 

πάγος, φεγγαράδα, κυνήγι-πόλεμος. Αναφέρεται στον έρωτα στην 

βαθιά αγάπη, ερωτική και μητρική, τη δύναμη της 

οικογένειας  την εκδίκηση, τον πόνο, τον πόλεμο, την προσφυγιά, 

για το καλό και το κακό που κρύβεται μέσα στους ανθρώπους. 

Και έτερος πόλεμος όταν το ένα ζωντανό τρώει το άλλο… είπε ο 

Σιορ Δονάτος αφήνοντας τη φράση του στη μέση.>> 
Μιλάει για την αγάπη τη μητρική που υπομένει τα πάντα αλλά και την ερωτική 

που σαρώνει τα πάντα. Για την οικογένεια τις ηθικές αξίες, τη τιμή του κάθε 

ανθρώπου, για βεντέτες, δυσιδαιμονίες και προκαταλήψεις, για τη σωστή ή όχι 

λειτουργία ενός κράτους και κατά συνέπεια μιας κοινωνίας και τι επιπτώσεις 

έχει αυτό στη καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, για η συνύπαρξη λαών 

και εθνοτήτων με διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, πιστεύω. Για την απληστία 

των ανθρώπων , τους πολιτισμούς, για το γινάτι του κάθε ατόμου. 

Είπα πολλά…θα μπορούσα να πω άλλα τόσα….όμως η ουσία είναι ότι πρέπει 

να το διαβάσετε . Γιατί ο κάθε αναγνώστης είναι σίγουρο ότι μέσα από αυτό το 

βιβλίο, θα βρει κάτι δικό του   να θαυμάσει ,να επεξεργαστεί περισσότερο  , να 

αντιληφθεί ότι όλα γύρω μας θα ήταν  εντελώς διαφορετικά ,  κυρίως καλύτερα 

,αν μπορούσαμε να σκεφτόμαστε με την ανιδιοτέλεια και τη σοφία που 

χαρακτηρίζει τους κυρίως ήρωες…… 

Για σκεφτείτε το….!!! 

 

Το βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου «Γινάτι: Ο σοφός της λίμνης» κυκλοφορεί από 

τις Εκδόσεις Ψυχογιός. 
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