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Κάθε άλλο παρά τυπική και 
συνηθισµένη ήταν η παρουσίαση 

του νέου βιβλίου 
-ήδη µπεστ σέλερ- του 

Γιάννη Ξανθούλη «Ο γιος του δάσκαλου» 
(εκδ. ∆ιόπτρα), προχθές 

το βράδυ, στο κατάµεστο πατάρι 
του «Ιανού». Ο δηµοφιλής συγγραφέας 

επιφύλαξε για τους θαυµαστές 
του ένα «one man show», 

µε άφθονα επιθεωρησιακά στοιχεία, 
ανατρεπτικό χιούµορ και τον 

αµίµητο αυτοσαρκασµό που τον 
χαρακτηρίζει. Αποκάλυψε αυτοβιογραφικές 

αλήθειες που κρύβονται 
στο νέο του µυθιστόρηµα, το 

οποίο χαρακτηρίστηκε «σύγχρονο 
κλασικό», σχολίασε την κοινωνική 
ένδεια της εποχής και απαρίθµησε 
ορισµένα από τα µυστικά της συγγραςιικήςτου 

«κουζίνας». 
∆εκάδες αναγνώστες κάθε ηλικίας 

-ανάµεσά τους πολλοί νέοιέκαναν 
ουρά για να τους υπογράψει 

το βιβλίο και να υψώσουν το 
ποτήρι στην υγειά του. Ηταν, 
άλλωστε, µια καθοριστική ηµεροµηνία. 

«Η 12η ∆εκεµβρίου, σύµ-· 
φωνα µε τους Μάγιας, θα σήµαινε 
το τέλος του κόσµου. Μάλλον τη 
γλιτώσαµε», είπε ο Γ. Ξανθούλης. 
Ηταν ένα καθοριστικό µέρος. «Την 
τελευταία φορά που ήρθα στον 
"Ιανό" για την παρουσίαση του 
"∆εσποινίς Πελαγία", τα πράγµατα 
ήταν πιο αισιόδοξα, πιο φωτεινά. 
Τα σινεµά Αττικόν/Απόλλων δεν 
ήταν καµένα. Τώρα ο Καµίνης, ο... 
Cam i no Real, έχει στήσει το τσαντίρι 

του στην πλατεία και χορεύουν 
οι τσαντιρούδες!» 

'ΣΙΑΙΕ ΤΟΝ «ΓΙΟ TOY ∆ΑΣΚΑΛΟΥ» 

«Σιχαίνοµαι τα σχολεία γιατί 
µας εκπαιδεύουν στη βία» 

Q Ν/ΙΟζ ιυυ ν 

Πιστός αρθρογράφος της «Εφ. 
Συν.», µε τα απαράµιλλα «Χειροποίητα» 

του Σαββάτου, ο Ξανθούλης 
υπογράµµισε ότι µια «απωθητική 

αφορµή» τον ώθησε να 
γράψει τον «Γιο του δάσκαλου»: 
η βία στην οικογένεια και στην 
εκπαίδευση. «Εκπαιδευόµαστε να 
γίνουµε βίαιοι. Σιχαίνοµαι τα σχολεία 

γιατί κουβαλούν όλους τους 
µύκητες της βίας». 

Πολύ παραστατικό µας εισήγαγε 
στον µυθιστορηµατικό κόσµο 

του. Κουβαλώντας αναµνήσεις 
από ιδεαλιστές εκπαιδευτικούς 
και από χαρισµατικούς µαθητές, 
ανασύρει µια ιστορία που διαδρσ- 

0 δηµοφιλής συγγραφέας 
σε ένα one man show 
στο καφέ του «Ιανού» 
αποκάλυψε κάποια 
από τα µυστικά του νέου 
µυθιστορήµατος του, 
που έγινε ήδη µπεστ-σέλερ 

µατίζεται σε ένα θεσσαλικό χωριό. 
Ο δάσκαλος παίζει καθοριστικό 
ρόλο στη µικρή κοινωνία. Ο µεγάλος 

γιος του τού βάζει την ιδέα να 
δηµιουργήσει µια συµπαγή τριάδα 
µαθητών και να τους διδάξει µια 
ζωή υπέροχη και ανταγωνιστική, 
την τέχνη της επιβίωσης. «Τους 
διδάσκει ακόµα και σεξ, γιατί παραδοσιακά 

ο πατέρας πήγαινε τον 
γιο στο πορνείο, για να µη γίνει 
οµοφυλόφιλος... Ηταν οµοφοβικοί, 

όπως ο Τατσόπουλος», είπε ο 
Ξανθούλης προκαλώντας γέλιο. 

«Ο δάσκαλος είναι ο µέντορας-ρυθµιστής 
και οι τρεις επίλεκτοι 

που έχει αναλάβει είναι νέοι, όµορ¬ 

φοι, υγιείς, ατρόµητοι, αγαπούν 
την τελειότητα. Στην αντίθετη µεριά 

βρίσκεται ο µικρός γιος του δασκάλου, 
ο Νικόδηµος, που µισεί την 

τελειότητα, όπως εγώ. Και αυτός θα 
ανοίξει ένα θέµα-ταµπού στην οικογένεια, 

την αυτοκτονία του µεγάλου 
αδερφού στον στρατό». 

Βασισµένο σε αυτοκτονία 
φαντάρου 

Εδώ, ο Ξανθούλης βασίστηκε 
σε ένα πραγµατικό γεγονός. «Τη 
µακρινή Σαρακοστή της άνοιξης 
του 1972, όταν έκανα τη θητεία 
µου στο Λιτόχωρο, ένας φαντάρος 

αυτοκτόνησε ξηµερώµατα στη 

σκοπιά γιατί δεν άντεξε ένα ανεπίτρεπτο 
ή συνηθισµένο καψώνι 

που του έκαναν µπροστά σε όλο 
τον λόχο. Βλέπουµε πού µπορεί 
να οδηγήσει η µικρή εξουσία που 
έχουν οι επιλοχίες, οι δεκανείς...» 

Ο συγγραφέας ξαναπιάνει το 
νήµα της αφήγησης στη σύγχρονη 
Αθήνα, της λιτότητας και της εξαθλίωσης. 

Ο µικρός αδελφός, που 
έχει αποµακρυνθεί από το χωριό, 
βρίσκει καταφύγιο µια βροχερή 
µέρα σε ένα βιβλιοπωλείο και το 
µάτι του πέφτει σε ένα βιβλίο µε 
τίτλο «Γεια σας παιδιά». Γαλλοθρεµµένος, 

αφού σπούδαζε στο 
Παρίσι, νοµίζει ότι πρόκειται για ρµρδοκίµιο 

για την οµότιτλη ταινία 
του Λουί Μαλ. Ωστόσο, η συγγραφέας 

του αναφέρεται στο γεγονός 
που συγκλόνισε την οικογένειά 
του, την αυτοκτονία του µεγάλου, 
χαρισµατικού αδερφού του. Τότε ο 
Νικόδηµος αποφασίζει να γυρίσει 
στο χωριό αναζητώντας µια ευκαι^ 
ρία να συµφιλιωθεί µε τον πόνο κατ 
τις εµµονές του. it 

Στην εκδήλωση ο Γιάννης Ξανθούλης 
προσδιόρισε πώς βλέπει 

τον ρόλο της τέχνης. «Πρέπεννα 
είναι παρηγορητική. Ιδιαίτερα 
αυτή την εποχή. ΓΓ αυτό δεν ήθελα 

να γράψω πράγµατα "abstr^it". 
∆εν ήθελα να κάνω τον Ξανθουλοβισκόντι, 

όπως ο ∆ηµητριάδης 
και άλλοι συγγραφείς. Επιδίωξα το 
βιβλίο να είναι πολυεπίπεδο,ελκυστικό 

και να έχει, όπως έλεγαν οι 
παλιοί, υπόθεση. Θέλησα να κάνω 
µια ιστορία για την εποχή του '60 
και του 70, τότε που οι Ελληνες 
επένδυαν στο µέλλον, είχαν οράµατα 

για τον Brave new world, του 
Χάξλεϊ. Τώρα ελπίδες και όνειρα 
µαταιώνονται». \ 

To χαρτί γίνεται αλεξικέραυνο 
Στα τέλη της δεκαετίας του '60 

είχε γνωρίσει πεφωτισµένους δασκάλους 
µε ελιτίστικες ιδέες. Ηρθε 

για πρώτη φορά σε επαφή και µε 
το βιβλίο της Βρετανής Μίριελ 
Σπαρκ «Η δεσποινίς Τζιν Μπρόντι 

στην ακµή της», όπου µια πεφωτισµένη 
δασκάλα, θαυµάστρια 

του Μουσολίνι, δηµιούργησε ένα 
' κλαµπ µαθητριών και τις γαλούχησε 

σαι φασιστικά ιδεώδη. Η Μις 
Μπρόντι δεν φεύγει από το µυαλό 
του Ξανθούλη, όπως και ο Χορστ 
Μπούχολτς, ο Γερµανός ηθοποιός 
που κοσµεί το εξώφυλλο του νέου 
του βιβλίου. 

Για τον Ξανθούλη η διαδικασία 
της γραφής είναι µια «κοµψότατη 
σχιζοφρένεια». Πόσο οι εµµονές 
και οι εµπειρίες τον καθορίζουν; 
Αυτοψυχαναλύεται όταν γράφει; 
Στα βιβλία του αποκαλύπτει τον 
«ηδονοβλεπτικό εαυτό που βλέπει 

τη µέσα µνήµη και τη µέσα σιωπή». 
∆ανείζει τις φοβίες και τα 

φαντάσµατά του στους ήρωές του. 
Προσπαθεί να τιθασεύσει τις σκέψεις 

στο χαρτί και γίνεται αλεξικέραυνο 
όπου πέφτουν οι κεραυνοί. 

Αντιλαµβάνεται, δε, την πραγµατικότητα 
µε µια ιδιόµορφη, 

προσωπική λογική και παραφράζει 
τα δράµατα: «Μικρός πίστευα 

ότι οι νάρκες ήταν µια σοβαρή 
ασθένεια του πέλµατος», είπε γελώντας. 

«Και φανταζόµουν πως αν 
στρίψω στη γωνία θα δω το φέρετρο 

της µάνας µου, όπως η ίδια µε 
απειλούσε γιατί ήµουν άτακτος». 
Σήµερα, κάθεται «άκεφος».να 
γράψει τα παθήµατα των ενηλίκων 

και σκέφτεται πόσο δεν έχει 
το ταλέντο να ενηλικιωθεί. Στα 66 
του χρόνια τονίζει: «Νιώθω ασφαλής 

στην ανασφάλεια που ένιωθα 
ως παιδί». p.spinou@efsyn.gr 

«Σιχαίνοµαι τα σχολεία γιατί 
µας εκπαιδεύουν στη βία» 
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