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Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
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ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΟΤΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΩTo 

σπουδαίο εργο του «Ζ», 
που γνώρισε διεθνή επιτυχία 

και τον σημάδεψε, 
n οχέοη του με τον Καζαντζίδη, 

n γυναίκα του και n 
κόρη του -που αατρεύει-, 

n κρίοη, τα οικονομικά 
προβλήματα που αντιμετώπισε 

και αντιμετωπίζει. 
£ιηικρινή& και εξομοηονητικόό. 

ο Βασίηηύ Βασιηικό& 
κάνει τον αποηονισμό στο 

CrDfWeekly. 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΒΙΤΣΑ 

Επί 58 συνεχή χρόνια, γράφετε. Είστε 
ο mo πολυμεταφραομένος 

συγγραφέας μας μετά τον Καζαντζάκη. 
Υπήρξαν στιγμές που χάσατε 

την έμπνευσή οας; 
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έμπνευση. Μια 
χαρακτηριστική αγγλική ρήση λέει ότι n 
δημιουργία είναι 90 τοις εκατό ιδρώτας 
(perspiration) και 10 τοις εκατό έμπνευση 
(inspiration)... 
Υπήρξαν στιγμές που αμφιβάλατε για το 
ταλέντο σας; 
Δεν νομίζω ότι έχω ταλέντο. Η έμπνευση και 
το ταλέντο για μένα είναι αποτέλεσμα του 
πόσο χρόνο διαθέτεις σε αυτό που κάνεις. 
Είναι εύκολο να ζει κανείς από τη συγγραφή; 

Δεν ήταν καθόλου εύκολο όταν ξεκίνησα. 
Μπορεί και να πεινάς σε περιόδους που 
γράφεις. 
Υπήρξαν περίοδοι στη ζωή σας που ουσιαστικά 

πεινούσατε; 
Βεβαίως. Τα πρώτα δέκα χρόνια ήταν napa 
πολύ άσχημα οικονομικά. Πήρα πολύ νέος, 
όμως, το βραβείο των Δώδεκα. Θυμάμαι, 
με τα χρήματα που μου έδωσαν απέκτησα 

ψυγείο και τηλεφωνική γραμμή.Όταν είσαι 
νέος, όμως, δεν σε πειράζει τίποτα. Εγώ 

ήθελα μόνο να γίνω συγγραφέας. Πριν μπω 
στο πανεπιστήμιο, έκανα μια μεγάλη συζήτηση 

με τον πατέρα μου. Μου είπε: «Παιδί 
μου, πες μου έναν μόνο συγγραφέα στην Ελλάδα 

που να ασχολούνταν αποκλειστικά με 

αυτό». Κατέβασα τις εγκυκλοπαίδειες, άρχισα 
να ψάχνω και βρήκα δύο: τον Καζαντζάκη 
και τον Βουτυρά. Μου απάντησε, λοιπόν: 

«Ο Καζαντζάκης πήγε στα νομικά και ο Βουτυράς 
πέθανε στην ψάθα. Τι από τα δύο θα 

επιλέξεις;».'Ετσι, σπούδασα νομικά, τα οποία 
όμως δεν εξάσκησα. Σπούδασα, όμως, και 
τηλεόραση στην Αμερική. 
To 1968, ο Γαβράς κινηματογράφησε το βιβλίο 

σας «Ζ». Η ταινία έγινε παγκόσμια επιτυχία. 
Καβαλήσατε... καλάμι; 

Όχι. Όταν στα 33 σου είσαι, λόγω μιας 
σπουδαίας ταινίας, ο mo διάσημος συγγραφέας 

και δεν καβαλάς το καλάμι, δεν κινδυνεύεις 
να το κάνεις ποτέ. 

Δεν νιώσατε έπαρση; 
Όχι. Εμάς τότε μας απασχολούσε n κατάσταση 

στην Ελλάδα. Με ενδιέφερε περισσότερο 
ότι οι φίλοι μου είχαν συλληφθεί παρά το ότι 
συναναστρεφόμουν διάσημους ξένους συγγραφείς. 

Εκείνη την περίοδο, πρότειναν διάφοροι 
εκδότες να γράψουμε εγώ, ο Marquez, 

ο Cortazar, ο Llosa και ο Fuentes μαζί ένα μυθιστόρημα, 
τα κεφάλαια του οποίου θα ήταν 

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και να μιλήσουμε 
για τις δικτατορίες στις χώρες μας. Ο 

όρος των εκδοτών ήταν ένας: να γράψω εγώ 
το πρώτο κεφάλαιο... Μπροστά σε αυτή την 
πλειάδα διάσημων συγγραφέων, εγώ απάντησα: 

«Δεν έχω καιρό. Πρέπει να πηγαίνω 
καθημερινά στο καφενείο Εμιγκρέκ, για να 
μαθαίνω τα νέα από την πατρίδα μου». Τέτοια 

μυαλά! To σκέπτομαι τώρα και λέω: > 
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Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
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«Γιατί; Μπορούσα να βρω το χρόνο». R' αυτό 
σου λέω: δεν το καβάλησα! 
Επί 37 χρόνια -τη μισή σας ζωή ουσιαστικά-, 

μένατε στο εξωτερικό. 
Για να μπορώ να γράφω απερίσπαστος για 
την πατρίδα μου. Δεν θα έλεγα ότι νοσταλγώ 
εκείνα τα χρόνια. Με απασχολούσε πάντα το 
«εδώ». Δεν έγραψα ποτέ διεθνές μυθιστόρημα/Ημουν 

πάντα ξένος στον κάθε τόπο. 
To 2000, όταν εκδώσατε την αυτοβιογραφία 
του Καζαντζίδη, δεχθήκατε πολλά «πυρά». 
Έγινε μια παρεξήγηση, n οποία δεν οφειλόταν 

ούτε σε μένα ούτε στο Στέλιο, αλλά στην 
τηλεόραση. Μπήκαν τα κανάλια στη μέση 
και άρχισαν να καλούν διάφορους, σι οποίοι 

μιλούσαν για πράγματα που δεν υπήρχαν 
στο βιβλίο. Ακόμα και όσα ανέφερε τότε ο 
ίδιος ο Στέλιος τηλεοπτικά, δεν ήταν στο βιβλίο. 

Την περίοδο '80-'81, ήμαστε μαζί στη 
Θάσο. Κάθε πρωί και απόγευμα ψαρεύαμε 
και, για να μπορούμε να κοιμόμαστε νωρίς 
το βράδυ, του πρότεινα: «Αντί να κοιμόμα- 

Η φιλία του 
με τον Στέλιο 

Καζαντζίδη 
ήταν δυνατή και 

αληθινή, μέχρι το 
τέλος της ζωής 

του μεγάλου 
τραγουδιστή. 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 

Εκτός των τειχών 

στε το μεσημέρι, θες να πάρουμε ένα μαγνητόφωνο, 
να καθήσουμε κάτω από το πεύκο 

και να μου διηγηθείς τη ζωή σου;». Εκείνα τα 
δύο καλοκαίρια, μου μίλησε για τη ζωή του. 
Στην πυρκαγιά του '85 στη Θάσο, κάηκαν οι 
μισές κασέτες, και όσες περισώθηκαν, αποτέλεσαν 

το υλικό που αργότερα επεξεργάστηκα 
και έγινε αυτό το βιβλίο. 

Αισθανθήκατε άσχημα εκείνη την περίοδο; 
Πάρα πολύ άσχημα. Αλλά, ξέροντας την τηλεόραση 

από τα γεννοφάσκια της, γνώριζα 
ότι δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου. 
Επηρέασε τη σχέση σας με τον Καζαντζίδη 
αυτό το γεγονός; 
Στενοχωρηθήκαμε πολύ και εκείνος και 
εγώ. Δεν τσακωθήκαμε, αλλά είναι μια 
ιστορία που με στενοχωρεί. 
Μετανιώσατε, τελικά, που το βγάλατε; 
Όχι. Αντίθετα, είναι το μόνο ακριβέστατο βιβλίο 

για τον Στέλιο. To έβγαλα με την άδειά 
του και όλα τα ποσοστά τα έδωσα σε εκείνον. 
Εγώ δεν πήρα δραχμή! Νομίζω ότι είναι το > 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ: 
To «Εκτός των τειχών» από τις εκδόσεις 

Ιβίσκος, που αναφέρεται στη δεκαετία 
του '60, το «Μνήμη από μελάνι» 

από τις εκδόσεις Διόπτρα, που 
είναι ένα είδος αυτοβιογραφίας 
το «Χαζά μπούτια» από τις εκδόσεις 

Τόπος μια συλλογή διηγημά-J 
των, και το «Στέλιος Καζαντζίδης» 

από τις εκδόσεις ΚΨΜ. 
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μόνο βιβλίο που πιάνει τον άνθρωπο Στέλιο, 
γιατί έχει γραφτεί πολλή... παραμυθολογία 
γύρω από εκείνον. 
Κάποια οτιγμή, καταφέρθηκε εναντίον σας. 
To ξέρω... Εγώ ήμουν στο εξωτερικό, βέβαια. 

Τα μάθαινα ακροθιγώς. Στη μοναδική 
συνέντευξη που έδωσα τότε, είπα ότι για οτιδήποτε 

ενοχοποιητικό ή κακό, ήμουν εγώ ο 
φταίχτης και όχι ο Στέλιος. 
Τον αγαπούσατε πολύ... 
Όντως. Αγαπούσα πολύ τον Στέλιο. Μου 
είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο άνθρωπος 
Καζαντξίδης.'Ηταν... βιοφιλόσοφος. Μου 
λείπει πολύ. 
To «Ζ» πήγε το '69 στο Χόλιγουντ και πλέον 

κάνει δεύτερη καριέρα στο Μπόλιγουντ. 
Είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή από έναν 
Ινδό σκηνοθέτη, που το κάνει ξανά ταινία, με 
τον τίτλο «Σαγκάη». Η ουσία του βιβλίου είναι 

μέσα. Μιλάει για μια τάξη καταπιεσμένων 
ανθρώπων. Σε εμάς τότε ήταν οι αριστεροί, 
στην Ινδία σήμερα είναι οι φτωχοί. 

Και σήμερα στην Ελλάδα, όμως, ένα μεγάλο 
μέρος των πολιτών ζει στο όριο της φτώχειας. 

Σας πληγώνει αυτό; 
Φυσικά και με πληγώνει. Δεν είμαι μακριά 
από αυτούς τους ανθρώπους. Η κρίση υπάρχει 

και στο χώρο του βιβλίου, των δημοσιογράφων, 
των ΜΜΕ... 

Αντιμετωπίζετε οικονομικά προβλήματα; 
Βέβαια.Έχω δάνεια, όπως όλοι οι'Ελληνες, 
δέχομαι τηλεφωνήματα από τράπεζες όταν 
καθυστερώ τη δόση... Πιστεύω ότι n κρίση 
έχει πολλές παραμέτρους. Δεν είναι μόνο οικονομικό 

αλλά και ψυχολογικό το θέμα: Η 
ψυχολογία του πολίτη είναι άσχημη. Και εδώ 
καλούνται οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι 

να τονώσουν το ηθικό. 
Γιατί όμως δεν βγαίνει κανένας δημόσια 
να μιλήσει; 
Γιατί τα media δεν θέλουν σοβαρές φωνές, 
αλλά εντυπωσιασμό. 

Έχετε μια κόρη 19 ετών. Την προτρέψατε 
ποτέ να διαβάσει βιβλία σας; 
Όχι. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τους γονείς 

μετά τα 40. Τουλάχιστον αυτό 
λέει n εμπειρία μου. Πάντα πιστεύαμε 

με τη γυναίκα μου, 
Βάσω Παπαντωνίου, ότι n επιβολή 

φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.'Ετσι, 
την αφήσαμε να ανακαλύψει 

το καθετί μόνη της. 
Αλλαξε τη θεώρησή σας για τη ζωή 
το παιδί σας; 
Ναι. To να μεγαλώνει ένα πλάσμα μπροστά 
σου είναι ένα από τα θαύματα της φύσης. 
Γίνατε πιο τρυφερός; 

Ήμουν πάντα τρυφερός... Νομίζω και στα βιβλία 
μου υπάρχει τρυφερότητα. 

Κλείνοντας, τι τίτλο θα βάζατε στη ζωή 
σας; 
Μνήμη από μελάνι. ¦ 

0ΤΑΝΣΓΑ33Σ0ΥεΐΣΑΙ, 
λογω μιασ σπουααιασ 

ταινιασ, ο mo διάσημος 
συγγραφεασ και δεν καβαλασ to καλαμι, δεν κινδυνευεισ 

nato κανεισ ποτε. 
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