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/σως σι άνθρωποι που 
πλάθουν ιστορίες 
φαντασίας και αναζητούν 

τη φυγή από την 
καθηµερινότητα µέσα από 
τη συγγραφή έχουν τη φήµη 
των σκοτεινών και αποµονωµένων 

ατόµων. Αν και 
ακολουθεί τις συµπτώσεις 
και τις εµµονές του ο Γιάννης 

Ξανθούλης, δεν είναι 
ένας από αυτούς: To χιούµορ 
φαίνεται να µπαίνει πάντα 
µπροστά του. 

Συνέντευξη στην ΕΥΗ ΚΟΛΙΟΥ 

«Από µικρός έφτιαχνα ιστορίες. 
∆εν µου άρεσε n πραγµατικότητα. 
Την άλλαζα» είπε γεµάτος περηφάνια 

κατά την παρουσίαση του 
βιβλίου του «Ο γιος του δάσκαλου». 

Συναντώντας τον Γιάννη Ξανθούλη 
καταλαβαίνει κανείς ότι 

ανήκει στην γκάµα των συγγραφέων 
που δεν αναζητούν τη δόξα. 

Αναζητάει την παρέα των φίλων 
του βιβλίου, αλλά και όσων τον 
ακολουθούν τόσα χρόνια. 

Ξεκινώντας από τη δηµοσιογραφία 
και συνεχίζοντας µέσα από τη 

συγγραφή θεατρικών κειµένων και 
µυθιστορηµάτων, έχει χαράξει µία 
διακριτική αλλά συνάµα δυναµική 
πορεία. Η πολιτική του άποψη είναι 
πάντα αιχµηρή και καυστική, ενώ 
πιστεύει ότι σι νέοι άνθρωποι, αν 
αφήσουν τις ανέσεις της καθηµερινότητας, 

µπορούν να ξαναγεννηθούν 
την κοινωνία που έχει µαραζώσει 
από τον υπερκαταναλωτισµό. 

Πού χωράει n Αλεξανδρούπολη στην 
καθηµερινότητα σας; Ζώντας έντονα 
τη µεταπολεµική περίοδο στην ακριτική 

πόλη, διαπιστώνετε οµοιότητες 
µε ιον σηµερινό οικονοµικό - κοινωνικό 

µαρασµό και αν ναι ποιες; 
Η πόλη όπου γεννήθηκα µε το 

πέρασµα των χρόνων απέκτησε 
παντελώς φαντασιακή χροιά. ∆εν 
συµπεριλαµβάνεται στην καθηµερινότητά 

µου, αλλά συχνά πρωταγωνιστεί 
στα όνειρα µε πλήθος 

απόντων. Όσο για τη σχέση τού 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗ! 
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ΤΩΡΑ µε τα µεταπολεµικά χρόνια, 
µπορώ να πω ότι ΤΟΤΕ δεν είχαµε 
αίσθηση της µιζέριας. Ίσως γιατί 
δεν είχαµε πέσει στην παγίδα της 
υπερκατανάλωσης. 

Τώρα σε τι συγγραφική φάση βρίσκεστε; 

Προσπαθώ να µαζέψω το µυαλό 
µου. Ίσως τον ερχόµενο χειµώνα 

παρουσιαστεί στο θέατρο 
ένα ιδιαίτερο σε ύφος βιβλίο n 
«Οικογένεια µπες-βγες». 
θα δούµε. 

είναι έντονη και µε ταλαιπώρησε. 

Ποιον ήρωα θα ξεχωρίζατε από τα 
µυθκττοράµατά σας και γιατί; 
Σε όλους έχω µοιράσει την ίδια 

φαιά ουσία. ∆εν ξεχωρίζω τους 
ήρωές µου, αλλά την ψυχική διάθεση 

που τους γέννησε. Προτιµώ 
πάντως τους ήρωές της τελευταίας 

δεκαετίας: τον «θείο Τάκη», τη 
«δεσποινίδα Πελαγία» και τον «γιο 
του δάσκαλου». 

Έχετε σκεφθεί τον 
επόµενο ήρωά σας 

fi το επόµενο θέµα 
µε το οποίο θέλετε 
να ασχοληθείτε; 
Ακόµη βρίσκοµαι 

στον αστερισµό του 
«Γιου του δασκάλου». 

Μάλλον είναι 
φυσιολογικό... Μου 
χρειάζεται χρόνος 
να καταλαγιάσει n 
ατµόσφαιρα του 
«∆ασκάλου», που 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗ! 

Ο γιος του δάοκαλου 

TO NEO ΒΙΒΛΙΟ 
«Ο γιος του δάσκαλου» 
Η επιβλητική παρουοΐα ενός πατέρα, ένα τραγικό γεγονός 
που τους σηµαδεύει και n κλειστή κοινωνία ενός χωριού 
αποµάκρυναν τον µικρότερο νιο της οικογένειας, τον Νικόδηµο, 

από όσα τον βασανίζουν. Κανείς δεν µπορεί να ξεφύγει 
από τις συµπτώσεις. Αναζητάει τη δικαίωση για το τέλος 

που αποφάσισε να βάλει ο αυτόχειρας αδερφός του, ο «γιος του δα 
σκάλου». Τόσα χρόνια ήταν παρατηρητής και τώρα θα ψάξει εξαρχής τη ζωή 
του. θα ακολουθήσει τα ίχνη που πιστεύει πως καθορίζουν το αίσθηµα του δι 

Υπάρχει περιθώριο σήµερα για αναβίωση 
της ηρωίδας Μάνας Σαλιάγκου, 

π οποία µας συντρόφευε τόσα 
χρόνια στην καθηµερινή ραδιοφωνική 

σας εκποµπή; 
Με το ραδιόφωνο µάλλον τελείωσα. 

Χρειάζεται σθένος και κουράγιο, 
που δεν διαθέτω τούτον 

τον καιρό. Όσο για τη λοξή ποιήτρια 
Σιλάνα Σαλιάγκου... τη συντηρώ 
ακέραια. 

Βάζετε τον εαυτό σας µέσα σε κάποιον 
χαρακτήρα; Εννοώ να δώσετε 

και σε εσάς έναν ρόλο. 
Στα βιβλία µου υπάρχω κυρίως 

σε δευτερεύοντες ρόλους 
για να έχω µεγαλύτερη 

άνεση στην παρατήρηση. 

Γιατί δεν αξιοποιείτε περαπέρω την 
ικανότητά σας στην ποιητική και δη 
στη σατιρική ποίηση που αναπέµπει 

στον Γ. Σουρή, ο οποίος σχολίαζε 
την επικαιρότητα της εποχής του 

µε στίχους; 
Αυτά τα έκανα την εποχή που 

έγραφα σατιρικές επιθεωρήσεις 
και κείµενα για τον Γιώργο 

Μαρίνο... Πριν από τριάντα 
χρόνια, δηλαδή. 

Στη δηµοσιογραφία π σας κέρδισε; 
Πώς προέκυψε; 

Η δηµοσιογραφία ήταν n νεανική 
µου καθηµερινότητα. 

Από το 1982 µέχρι σήµερα 
γράφω κάθε Σάββατο ένα χρονογράφηµα. 

Από την «Ελευθεροτυπία» 
στην «Εφηµερίδα των 

Συντακτών». 

Τελικά, π κυβέρνηση Παπανδρέου 

σεν ήταν και τόσο... ευγενική, όπως 
m χαρακτηρίζατε σε µια συνέντευξη 
σας τον Νοέµβρη 2009. Κοπάζοντας 

προς τα πίσω σήµερα, π θα παραλείπατε 
π θα συµπληρώνατε ως 

χαρακτηρισµό; 
Νοµίζω πως ο όλεθρός µας είχε 
ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια. 

Σαν συνειδητοί στρουθοκάµηλοι 
αφήσαµε τα πράγµατα να ξεφύγουν... 

ασυγχώρητα. 

Ποα είναι πλέον n σχέση σας µε 
την πολπτκή; Σκέφτεστε την ενεργή 
ενασχόληση σας, όπως κάνουν άλλοι 

συνάδελφοι σας; 
∆εν είµαι θαυµαστής πολιτικών 

ή λάτρης των πολιτικών αντεγκλήσεων 
για το αυτονόητο. Πιστεύω 

ότι ΟΛΟΙ τους είναι κατώτεροι των 
περιστάσεων, γι' αυτό n απελπισία 

πριµοδοτεί την άνοδο της 
Χρυσής Αυγής. ∆υστυχώς. 

Τι σχέση έχετε µε την πραγµατικότητα; 
Πώς την αντιλαµβάνεται ένας 

συγγραφέας, από m στιγµή που 
έχετε ως βασικό εργαλείο σας τα 
φαντασία; 
θέλω να την αποφύγω, αλλά 

δεν γίνεται, αφού σκοντάφτω πάνω 
της επώδυνα. Πιστεύω στην 

τάξη και στο δίκαιο του ανυπεράσπιστου 
µέσου ανθρώπου, γι' αυτό 

θλίβοµαι για τον θαυµασµό της 
ανοµίας µε άλλοθι την «ελεύθερη 
έκφραση» και άλλα ύποπτα ιδεολογήµατα. 

Παρατηρώντας τον κόσµο µέσα 
σε µία πόλη, και συγκεκριµένα 
της Αθήνας, π πιστεύετε on έχει 
αλλάξει στην κοινωνία εν έτει 
2013; Τι σας εξοργίζει και n σας 
στεναχωρεί; 
Η κοινωνία βρίσκεται σε άγρια 

ηθική κρίση έχοντας ως βάση τα 
µέχρι τώρα καταναλωτικά κεκτηµένα 

της. Υπάρχει θυµός, οργή 
και νεοελληνικής εφευρετικότητας 

παθογένειες. Με εξοργίζει n 
ευρωπαϊκή ετικέτα της ήττας µας. 

Υπάρχει koti που θα θέλατε να µεταφέρετε 
am νέα γενιά, στη γεηά 

της οικονοµικής κρίσης; Τι συµβουλή 
θα τους δίνατε στο τέλος κάθε 

δύσκολης µέρος; 
Ha εφεύρουν τον καλύτερο δυνατό 

εαυτό τους. Να ανακαλύψουν 
τη χαρά της χειρωνακτικής 

εργασίας και να µάθουν να χρησιµοποιούν 
το σώµα τους σωστά. 

To ίδιο και τη µνήµη τους. Γιατί 
στην Ελλάδα n µνήµη έχει τη συντοµότερη 

ηµεροµηνία λήξης. 
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