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Γιατί κι η ελπίδα θέλει δύο καρδιές για να βγάλει φτερά. 

Κάποια φώτα που ανατέλλουν στη ζωή σου, αξίζει να τα ακολουθήσεις με κάθε τίμημα. 

Ο Γιάννης Καλπούζος στο νέο μυθιστόρημα του Εράν επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την 
αφηγηματική του δεινότητα που αιχμαλωτίζει και παρασύρει τον αναγνώστη να εισέλθει στο σύμπαν 
που δημιουργεί με μεγάλη δεξιοτεχνία. Όλα τα ιστορικά στοιχεία τα οποία έχει στις αποσκευές του 
μετά από εξονυχιστική έρευνα πολλαπλών πηγών τα αξιοποιεί αναπλάθοντας εποχές, κόσμους, 
ζωές και ήρωες. Αναδύεται απο την ανάγνωση το άρωμα της εποχής, η αίσθηση απο τα 
γεγονότα, ο παλμός των συναισθημάτων. Προβάλλουν εικόνες, ήχοι και συμπεριφορές που 
διαρρηγνύουν το χρόνο και κατορθώνουν να φέρουν στο παρόν περιόδους σκοτεινές και δύσκολες. 

Το μυθιστόρημα εκτυλίσσεται κατά την εποχή της Εκονομαχίας (8ος αιώνας), εποχή αδυσώπητων 
συγκρούσεων και έντονων παθών, προσωπικών, κοινωνικών, πολιτικών. Οι εικονομάχοι αδυνατούν 
να δεχθούν την απεικόνιση του θείου με ανθρώπινη μορφή διότι δεν συμβιβάζεται με το χαρακτήρα 
του Χριστιανισμού ως καθαρά πνευματικής θρησκείας. Οι υπερβολές της λατρείας των 
εικονολατρών ενίοτε αγγίζουν τα όρια της δεισιδαιμονίας και προκαλούν τις βίαιες αντιδράσεις των 
αντιπάλων. 

Η εικόνα, το οράν βρίσκεται στο προσκήνιο και γίνεται το αίτιο που θα προκαλέσει τόσο τις 
προσωπικές μάχες των ηρώων όσο και τις κοινωνικές. Δια του οράν το  εράν. Η αγάπη για την 
εικόνα του εαυτού,του άλλου, του Θεού. Η εικόνα που δημιουργείται με φροντίδα, η εικόνα που 
λατρεύεται και πολλές φορές εξαπατά. Προκαλεί σύγχυση, λοξοδρομεί το νου και απομακρύνει 
την ψυχή από την αληθινή ανάγκη της. 

Οι ήρωες μέσα στη δίνη της εποχής γίνονται αθύρματα της μοίρας και αγωνίζονται να 
προσδιορίσουν τη δική τους θέληση, να σώσουν την ψυχή τους, να κατανοήσουν τον άλλο. Η 
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Λυγινή, ο Υάκινθος και ο Ροδανός κυρίαρχα πρόσωπα της ιστορίας πλαισιωμένα από 
πλήθος άλλων προσώπων που συνθέτουν το πολύχρωμο ψηφιδωτό Βυζαντινής περιόδου, 
είναι ήρωες που διαμορφώνονται σε περιβάλλον μίσους και αναγκάζονται να αναμετρηθούν 
με πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς δαίμονες αναζητώντας τη λύτρωση. Κατανοούν ότι 
η προσωπική τους βούληση περιορίζεται, εξουδετερώνεται αλλά παρ΄όλα αυτά ακολουθούν τις 
επιταγές της φύσης τους. Αγαπούν, προσδοκούν, ελπίζουν και μάχονται μέχρι τελικής πτώσεως. 

Ο συγγραφέας με αφήγηση γλαφυρή καθώς και με ακριβείς περιγραφές εξοικειώνει τον αναγνώστη 
με την περίοδο αυτή της Βυζαντινής ιστορίας ζωντανεύοντας τους τόπους, τις δραστηριότητες των 
ανθρώπων, τα προβλήματα τους ακόμη και τις φωνές τους. Η γλώσσα τους, γλώσσα που είναι 
ομιλούμενη 3000 χρόνια αδιαλείπτως διασώζει την ιστορία,τα ήθη, τις παραδόσεις και όλα 
τα στοιχεία της ταυτότητας του Ελληνισμού. Η δύναμη του κειμένου με τη ματιά του Γιάννη 
Καλπούζου επιτυγχάνει να οδηγήσει τον αναγνώστη στην προσωπική του αναζήτηση, στο εράν διά 
του οράν της ψυχής. Εράν (να ερωτεύεσαι) πρόσωπα, ιδέες, τον Θεό. Ό,τι μοναδικό, υψηλό και 
πολύτιμο. 

Η δύναμη του κειμένου με τη ματιά του Γιάννη Καλπούζου επιτυγχάνει να οδηγήσει τον 
αναγνώστη στην προσωπική του αναζήτηση, στο εράν διά του οράν της ψυχής. Εράν (να 
ερωτεύεσαι) πρόσωπα, ιδέες, τον Θεό. Ό,τι μοναδικό, υψηλό και πολύτιμο. 

Το βιβλίο Εράν. Βυζαντινά αμαρτήματα του Γιάννη Καλπούζου κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
Ψυχογιός.  
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