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Ο yios του δάσκαλου 
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∆εν υπήρχε τρόπος να ξεφύγει κανείς από xis 
συµπτώσεις. Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή 

και... n ζωή του αλλάζει. To τυχαίο γίνεται 
κάτι παραπάνω από σηµαντικό, σε βαθµό 

που να ξεκλειδώνει ένα προ σαράντα ετών 
µυστήριο. 
Ο Νικόδηµος είναι ο µικρός yios. αλλά κυpiapxos 

ins οικογενειακής µυθολογίας, είναι 
ο Άλλοε. Ο µεγάλος απών. Ο αυτόχειραε 
αδερφ05 και "yios του δάσκαλου", που συνέχισε 

να υπάρχει εντατικά και cns δεκαετίε5 που 
ακολούθησαν το χαµό του. 
Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή θα θέσει συνειδησιακά 

διλήµµατα στον µεσήλικο πλέον µικρότερο 
αδερφό, που έως τότε ήταν µόνο παpainpnms. 

Τώρα. όµως. είναι εκείνος που θα 
ψάξει εξαρχής τη ζωή του -µέσα από δύσβατες 

διαδροµές- και θα έρθει αντιµέτωπος µε 
µια αµείλικτη, κάποτε, στην έπαρσή της παρέα 
αγοριών. 
Όσο κι αν πονάει n αλήθεια και τα αντιφατικά 
γεγονότα που παρεµβαίνουν στην αναζήτησή 
του. εκείνοε Ba ακολουθήσει τα ίχνη που πιστεύει 

πακ καθορίζουν το αίσθηµα του δικαίου. 
Για να δικαιώσει την πθική του πένθους που 
τον πονά. Αµυνόµενος στο βαρύ κλίµα µιας µίζερης 

Αθήνας, θα παραµείνει αµετακίνητος oris 
εµµονές του. Τώρα, όµως. πρέπει να σταθεί 
απέναντι tous. Μόνος. Όπως πάντα. 

Εκδόσεις ∆ιόπτρα. Σελ. 345. 

Ο Γιος του δάσκαλου βασίζεται 
σε αληθινή ιστορία; 

Πριν από σαράντα χρόνια 
στον στρατό συνέβη κάτι τέτοιο. 

Αφορµή ήταν n "υπέρβαση" 
τριών στενών φίλων. 

Οι δύο από αυτούς έδωσαν 
"ρεσιτάλ" υπέρβασης εξουσίας 

και ο τρίτος υπέστη το 
"ιδιότυπο χιούµορ" των κολλητών 

του. Φυσικά δεν το 
άντεξε και για να τους εκδικηθεί 

αυτοκτόνησε. Η ιστορία 
αυτή µε είχε στοιχειώσει 

από τότε.Ήταν 1972. 

Αν τόσο σουρεαλιστικέςακραίε5 
ιστορίες µπορεί να 

έχουν συµβεί στην πραγµατικότητα, 
τότε τελικά τα 

πιο σκληρά σενάρια τα γράφει 
n ζωή; 

Η ζωή έτσι κι αλλιάν είναι 
ένα5 παραλογισµός, που 
υποτίθεται ταξινοµήθηκε σε 
κανόνες για να γίνει υποφερτή. 

Όταν βρει όµως ευκαιρία, 
καταργεί κάθε ανθρώπινο 
νόµο και εκδικείται 

φαντασµαγορικά σαν αυθεντικός 
κανίβαλος. 

Πόσα στοιχεία δικά σας 
δώσατε στον Νικόδηµο, τον 
µοναχικό ήρωά oas; 
∆ική µου είναι n εµµονή στο 
σινεµά, n αγάπη µου για τις 
ταινίες του Λουί Μαλ και το 
Παρίσι, και n πεποίθηση πως 
"n απδία για το τέλειο", όπως 
λέει ο ήρωάς µου, σε προστατεύει 

από τα χειρότερα 
καµιά φορά. 

Στην ιστορία oas δεν χαρίζεστε 
σε κανένα άντρα, όλοι 

τους -ακόµη και ο αυτόχειpas 
ωραίος Βασίλης- καθάρµατα 

ήταν. σαδιστές... 
Μα οι "φίλοι" της οµάδας 
του δάσκαλου, όλοι τους 

ωραίοι, υγιείς και εκπαιδευµένοι 
από τον δάσκαλο 

να µισούν τις ανθρώπινες 
αδυναµίες, είναι από την ίδια 
στόφα. Ακόµη κι όταν αποκτούν 

"πανεπιστηµιακή µόρφωση", 
παραµένουν µια 

χαρά καθαρµατάκια. Φαντάζοµαι 
ότι έχετε συναντήσει 

κι εσείς τέτοιους της... ανώτατης 
παιδείας και της κακοήθους 

υγείας. 

∆ίνετε όµως όλη την τρυφερότητά 
oas στη µεγάλη 

αδελφή Χρυσούλα. 
Συχνά οι µεγάλες αδελφές 
είναι οι τελευταίες που αποβάλλουν 

ή αµβλύνουν τα 
αισθήµατά τους για τα υπόλοιπα 

µέλη της οικογένειας. 
Ίσως γιατί έχουν mo πολλές 
αναµνήσεις από τον καθένα. 

∆ηµιουργήσατε έναν απεχθή 
ήρωα, τον ταγµατάρχη 

∆ανιήλ. Έχετε ανταµώσει 
στη ζωή έναν τόσο σατανικό 

άνθρωπο; 
Ο ταγµατάρχης ∆ανιήλ, µε 
την καταπιεσµένη οµοφυλοφιλία 

του, είναι ίσως το 
πιο τραγικό πρόσωπο του 
βιβλίου. Υπερευαίσθητος και 
απόµακρος, θίγεται ακόµη 
και από µια ανεπαίσθητη κίνηση. 

Πολύ περισσότερο 
όταν n κίνηση αυτή σηµαίνει 

η ζωή 
έϋαικι 

arftoos 
είναι Evas 

παραλογισµόΒ 

έκδηλα απόρριψη. ∆εν είναι 
σατανικός. Είναι εκπαιδευµένος 

να δυστυχήσει. 

To πεθαµένο βικέρ, To ταγκό 
των Χριστουγέννων έγιναν 
ταινίες. Σας κάλυψε το 

αποτέλεσµα; 
To πεθαµένο βικέρ θριάµβευσε 

σαν βιβλίο στον καιρό 
του και ατύχησε παταγωδώς 

σαν ταινία. To ταγκό 
των Χριστουγέννων είχε 
πραγµατικά καλό αστέρι. Η 
εικονοποίηση ενός βιβλίου 
βαραίνει τον σκηνοθέτη κυρίως. 

Ο συγγραφέας τρώει 
την ψυχρολουσία κατόπιν 
εορτής. Συνήθως... 

Η οικογένεια Μπες Βγες. το 
πρώτο oas έργο. θα ανέβει 
στο θέατρο φέτος. 
Η οικογένεια Μπες Βγες είναι 

ένα τρελό κόµικ. που 
διασκευάσαµε µε in Μαρία 
Σούµπερτ. Ναι. υπάρχει n 
περίπτωση να παιχτεί. 

Στο εξώφυλλο του βιβλίου 
oas ο παλιός ηθοποιός 
Χολστ Μπούχολτε. 
Η δική µου εµµονή βασίζεται 

σε αυτό που υποψιάστηκα 
ή φαντάστηκα. Στην έντονα 

παραβατική φυσιογνωµία 
µε τα έξυπνα επικίνδυνα 
µάτια. 
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