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37 / FACE 
Πρώτο Θέµα I Κτιριακή 18 Νοεµβρίου 2012 

I I 
τάνοντας στο σππι του Γιάννη Ξανθούλη νιώθω 
ότι µπαίνω σε έναν άλλο κόσµο, πιο ασφαλή και 
πιο ονειροπόλο - ακριβώς όπως τα βιβλία του. Τον 
ακούω να µου λέει ιστορίες απλωµένη στονλευκό 
καναπέ και περιστοιχισµένη ano βιβλιοθήκες γεµάτες 

πραγµατικά διαβασµένα και όχι διακοσµητικά 
βιβλία. Πίνουµε καφέδες, κάνουµε διάλειµµα για ακαδηµαϊκά κουτσοµπολιά,τρώµε 

υπέροχα σάντουιτς και φτάνουµε σε αµοιβαίες ψυχαναλύσεις. 
Εξάλλου ο ίδιος δεν φοβάται να εκτεθεί -το κάνει ήδη µετονκαλυτεροτρόπο 
στα βιβλίατου συµπαρασύροντας άπειρους ο^αγν&χπες, µε επίσηςπαράΕενες 
ιστορίες και µυσηκά ανοµολόγητα, όπως συµβαίνει και µε to νέο του βιβλίο 
(«Ο γιος του δασκάλου») που κυκλοφορεί από πς εκδόσεις ∆ιόπτρα. 

«Η miopia συνέβη και είναι αληθινή», οµολογεί ενώ καθαρίζει µε ιδιαίτερη 
επιµέλεια τον καφέ που µου έπεσε στο σαλόνι. Και συνεχίζει: «Τα mo σουρεαλιστικά 

και απίθανα πράγµατα άλλωστε συµβαίνουν στην πραγµατικότητα. Στις 
αρχές της δεκαετίας του '70 υπηρετούσα στον Εβρο σε ένα πολύ άγριο τάγµα ως 
τηλεφωνητής. Αναγκαστικά, λοιπόν, παρακολουθούσα διάφορες συνδιαλέξεις 
λόγω θέσης. Εκεί άκουγα τα πιο τίαράδοΐα πράγµατα και συναντούσα τους πιο 
ανήκουστουςανθρώπους: Κρητικούς δυοµέτpamλικάpmπoυ δεν είχαν αντικρίει 

ποτέ θάλασσα στη ζωή τους, µερικοί ούτε καν γυναίκα "Εχεις δει γδυµνή την 
αρραβωνιαστικιά σου;" µε ρωτούσε µε πραγµατική περιέργεια ένας από αυτούς, 
οµολογώντας ότι τον συνέπαιρνε n θέα από τις µαζώχτρες στο χωριό. Ξέρετε, αυτές 
τις κοπέλες που µάζευαν m ελιές και σήκωναν επιδεικτικά τα πανωφόρια τους. 
Αντίστοιχα, λοιπόν, ανάµεσα σε εκείνες m παράίενες ιστορίες ενός τάγµατος που 
είχεµείνειστηνιστορίαως 'τοτάγµατωναυτοκτονκών", ήρθααηιµέτωποςµετην 
ιστορία που ενέπνευσε και το βιβλίο µου. Τρία παιδιά από το χωριό που έκαναν 
στενή παρέα έτυχε να χωριστούν, για πρώτη φορά, ύστερα από τόσα χρόνια, στον 
στρατό. Ch δυο ως πιο µορφωµένοι πήγανε βαθµοφόροι, αφήνοντας πίσω τους τον 
τρίτο που περίµενε αδηµονώντας πότε θα τους δαναδεί. Επιστρέφοντας στο χωριό 
m δύο φίλοι τρελαίνουν τον τρίτο στο καψώνι και τελικά τον οδηγούν στην αυτοκτονία. 

Ch ανακοινώσεις που ακολούθησαν από τη στρατιωτική διοίκηση µπορεί 
να ήταν φαιδρές, αλλά συνηθίζονταν εκείνη την εποχή, µε τον τότε διοικητή να 
διατρανώνει ότι µε το απονενοηµένο του διάβηµα ο αυτόχειρας πρόδωσε την επανάσταση 

και άλΜ τέτοια σχετικά». 
To βιβλίο παρακολουθεί τηνπορείατου Νικόδηµου απάτα µακρινά Παρίσια 
πίσω στο χωριό, όπου παράλληλα µε τη θλίψη που κουβαλάει γιαµια ζωή 

γεµάτη ανώφελους έρωτες και γεγονότα, τονπαρακολουθούµε να είναι χτυπηµένος 
από Tns ενοχές - ίσως ο πιο κοντινός στον Ντοστογιέφσκι ήρωας του 

Ξανθούλη. Στπνπραγµαπκότητα ο Νικόδηµος δεν µπορεί να σταµατήσει να 
οη<έφτεταιτοπεριστατικότου θανάτρυτου µικρότερου αδελφούτου.Ο νεκρός 
που αρχικά φέρεται ως αυτόχειρας ήταν αυτός που θα ζήλευαν όλοι: ψηλός, 
αΞχωριστά όµορφος και µε χιούµορ. «Ο άνθρωπος αρρωσταίνει µπροστά στην 
οµορφιά, νιώθει αµήχανα», οµολογεί ο Ξανθούλης. 

Πάντως µε τα βιβλία του Ξανθούλη, όπως και µε τον ίδιο άλλωστε, όσο 
ζοψερές περιπέτειες και να περιγράφουν, δεν µπορείς να µελαγχολήσεις. 
Βναι και ο ίδιος ένας Αµλεττης χαράς, µε διάφορα υπαρδακά να κρύβονται 
σεθ βάθος, αλλά στην επιφάνεια περιπλανώνιαι όµορφα άσµατα; υπέροχες 
µυρωδιές, αναµνήσεις ano ανοιχτά οιιίιια που τα λούζει το (fxi» όπωςχο δικό 
του. Ως ιδανικός συγγραφέας µε το δικό του αφοσιωµένο κοινό, έχει µια έκf"κενψησχέση 

µεΉπαρελθόνκαιταπράγµατα,ζώνι^ 
του nou ns µετατρέπει σε υπέροχες ιστορίες, σαν εκείνη που µου οµολογεί 
ανατρέχοντας στα πρωία του βήµατα. Προτού βγάλει την οικογένεια Wv\m:s 
βγεςν,το βιβλίο που Λάτρεψε n Μαλβινα και τώρα αναµένεται να το χαρούµε, 
έκιός απρόοπτου, και σε θεατρική εκδοχή, ο Ξανθόυλης περιφερόταν ανάµεσα 

σε κουΐντες, θεατρικά κείµενα και έναν κόσµο όλο φαντασµαγορία. 
«Είµαι ευγνώµων για εκείνα τα χρόνια, τα µεγάλα ι^ρθεαµατα non ήταν της 
ψόδάςτότε, αυτότοπολύχρωµο^αλισβερίσιΠερνούσαπραγµαηκάθαύ^α, µε 
ρτορίες τροµερές και προσ(^κότητεςαλησµόνητες. Μεσουρανούσαναι παλιές 

ήστρες, ιωρφέ^ο^ςοΓιώργοςΜαρίνοςήηΡέναΙ^ρ,ηυτιοΜ 
έρθει κάποια στιγµή να παί&ι κι ένα κείµενο µου µου είπε: "Ξέρερ, Sev m 

άνω εγώ ama m λόγια. Εχετε κάτι για να µπορώ λίγο να παιδ® µε το 
ατιότοβράιά, m κάν0 κανένα κόλπο;"». 
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πισωαπο us 
Αφού περάσαµε'ώρεΞστο σπίτι του, φάγαµε παρέα 
και είπαµε τα πάντα, ανακαλύψαµε ότι «Ο vios του δασκάλοιι»,' 
το νέο του βιβλίο, δεν είναι απλώϊένά µυθιστόρηµα, 
αλλά n αφήγηση µ^ιστορία5 που συνέβη οτ'αλή^ε^ 
Oncos άλλωστε και αµέτρητε5 άλλε$ που έχει να σου αφηγηθεί 
µε ιον δικό του απολαυστικό τρόπο ο συγγραφέα5 
Tiawns ΞανθούληΞ - κάποιεΞ έγιναν ταινία- 
arms «To Τανγκό των Χριστουγέννων» και άλλε5 
πολύ σύντοµα θα διασκευαστούν για το θέατρο 

ΤΗΣ ΤΙΝΑΣ ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑ 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ Στο τεύχοε 21/10/2012 του «ΘΕΜΑ people» εκπαραδροµτκ δηµοσιεύτηκε ότι n Ελεανα Φρανγκέδη κατέχει τον τίτλο «Miss Teen USA»avtixou ορθού «Miss Teen America* 
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