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Θέματα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΜΠΟΥΚΑ

Κ
αλοκαίρι 2018:
ένας υπέργηρος 
συνταξιούχος 
αρεοπαγίτης 
αποφασίζει να 
αφηγηθεί τις 
μνήμες, τα βιώ
ματα, αλλά και 

τους έρωτές του σε μια διδακτορική φοιτήτρια.
Ενας άνθρωπος με τελείως εικονοκλαστική ματιά 
στο ιστορικό παρελθόν του τόπου. Που τα κατο
χικά και τα πρώτα μετακατοχικά χρόνια έζησε 
καταστάσεις αδιανόητα φρικτές. Που συνέβη 
να έχει προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχεαζόμενες με την υπόθεση Μέρτεν, του περι
βόητου «χασάπη ίων Εβραίων». Που ενεπλάκη 
στην εκτέλεση του «δράκου ίου Σέιχ Σου». Που, 
μετά την πτώση της χούντας, κίνησε γη και ου
ρανό για να μη δικάσει βασανιστές. Που μετείχε, 
όμως, στη σύνθεση του δικαστηρίου, το οποίο 
συγκροτήθηκε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Που 
συνδέεται, με κάποιον σκοτεινό δεσμό, με έναν 
διασωθέντα της πυρκαγιάς στο Μάτι. Και που 
πάνω απ’ όλα, κουβαλάει ένα φοβερό μυστικό...

Αυτός είναι ο ήρωας του νέου μυθιστορή
ματος του Θανάση Διαμαντόπουλου, στο οποίο 
μυθοπλασία και ιστορία συμπλέκονται, ενώ κα
ταστάσεις ασύλληπτης θηριωδίας συνυπάρχουν 
με τα mo αγνά ανθρώπινα αισθήματα φιλίας, 
συντροφικότητας και παθιασμένων ερώτων. Ο 
«Δικαστής» μόλις κυκλοφόρησε από ας εκδόσεις 
Μεταίχμιο. Η παρουσίαση του έργου θα γίνει 
στο Public του Συντάγματος στις 14 Οκτωβρίου, 
σης 21.00. Παρουσιασιές: Ευάγγελος Βενιζέλος,
Βασίλειος Μαρκής, Πέτρος Ταισόπουλος.

Το μυθιστόρημά σας «Ο δικαστής» τάραξε 
τα νερά και έτυκε ευμενέστατων κριτικών.
Ο συγγραφέας Πέτρος Τατσόπουλος to 
υποδέχτηκε με ένα διθύραμβο oca «Ηέα» 
όπου, αφού κάνα λόγο για «ηγ «ιδιαίτερη 
σπιρτά&α «ον καμένου», μεταξύ άλλων 
γράφε·: «Δίνεται ευκαιρία στον αφηγητή 
να προχωρήσει σε διακεκαυμένες ζώνες 
και τα συλήσει άβατα, διαφορετικά απρο
σπέλαστα... Αντέχει άραγε η κοινή γνώμη 
τόσο ισχυρή δόοη "αλήθειας";». Λς «ση
μαντικό μυθιστόρημα» to προοδιορίζει η 
πρώην υπουργός Μιλένα Αποστολάκη, 
αφού «ο συγγραφέας διαθέτει, εκτός από 
«ο δώρο της λογοτεχνικής γραφής, και τη 
βαθιά γνώση «ου ιστορικού και κοινω- 
νικοποληικον πλαισίου». Ο 6ε κριτικός 
της λογοτεχνίας Αγγελος Πετρουλάκης 
το χαρακτήρισε ως «το μυθιστόρημα της 
χρονιάς, τουλάκκιτον». Πώς εσείς ένας 
καταξιωμένος πολιτικός επιστήμονας 
στραφήκατε στη λογοτεχνία;

Σαν να με ρωτάτε «εγγονοπουλικά», «τι γυρεύεις 
στη Λάρισα, εσύ ένας Υδραίος;» Η πολιτική επι
στήμη έχει τρεις βάσεις: Την πολιτική ιστορία, 
τη μελέτη των θεσμών και τη διερεύνηση του 
φαινομένου της εξουσίας. Σιο μυθιστόρημά 
μου, με φόντο την πολιτική ζωή ίου τόπου των 
τελευταίων σχεδόν ογδόντα χρόνων -και με 
διαπλοκή της μυθοπλασίας με την ιστορία-, 

ο φορέας μιας θεσμικής κρατικής εξουσίας 
με πολλές ανθρώπινες αδυναμίες (αδυναμίες 

και της εξουσίας και του ανθρώπινου φορέα 
της), δηλαδή ο δικαστής και επί δικτατο

ρίας ανακριτής αναμετράται με την τάση 
για κατάχρηση που δημιουργεί αυτή η 

προνομιακή σχέση με χη δύναμη. Αλλά 
παράλληλα, βέβαια, αναμετράται και 

με πς τύψεις του.

ΕΡΧΕΤΑΙ 
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ
0 συγγραφέας 
μιλάει για το νέο του 
μυθιστόρημα, με φόντο 
την πολιτική ζωή 
του τόπου 
ίων τελευταίων 
80 χρόνων, 
που μας ταξιδεύει 
από τον «Δράκο 
του Σέιχ Σου» 
στον Ανδρέα 
Παπανδρέου 
και το Μάτι

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ

11

ο ΚΑΟΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ

11 θέλετε να δώσετε με «ο έρ- 
γο οας;

Στον νεότερο αναγνώστη επιδιώ
κω να προσφέρω, εκτός από χη 
δυνατότητα να αντιληφθεί σχετι
κά άκοπα ίο βάρος ίου νεότερου 
εθνικού μας δράματος μέσα από 
χις τρομακτικές συνέπειες του σε 
επιμέρους κοινούς ανθρώπους, 
και μια βάση προβληματισμού. 
Αλλά και μια υποτυπώδη ισιοριο- 
γνωσία. Ο πραγματικός, ωστόσο, 
και βαθύτερος σκοπός μου είναι 
να αναδείξω πως η διαχρονική 
και αιώνια μάχη ανάμεσα σιο 
καλό και το κακό -όταν πλη
κτρολογούσα την απάντηση στο 
ερώτημά σας το πληκτρολόγιο 
έγραψε «κακλό», λες και ήθελε 
να συγχωνεύσει τα δύο εις σάρ
κα μίαν- δεν δίνεται ανάμεσα σε 
διαφορετικούς ανθρώπους. Δίνε
ται μέσα στον ίδιο άνθρωπο. Εν 
προκειμένω μέσα στον δικαστή 
«μου». Είναι π ίδια μάχη που δί
νεται και μέσα στον Δρα Μυς, στο 
ασύγκριτο Confiteor του Καμπρέ.

Οταν περιγράφετε την εκτέ
λεση tow λεγάμενου δράκου 
«ου Σέιχ Ζου», ουσιαστικά 
εκφράζετε τις θέσεις οας για 
ιην ποινή «ου θα γάτου; 

Συνήθως οι συγγραφείς τα 
πιστεύω τους αναδεικνύουν. 
Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις 
που προβάλλουν -για λόγους 
διαλεκτικής πληρότητας- το αντί
θετο του πιστεύω τους. Ο κάθε 
αναγνώστης έχει tnv ευχέρεια να 
αποκρυπτογραφήσει τον συγγρα
φέα κατά βούληση.

Ik σημαίνει η άποψη «ου δι
καστή οας -αλλά και η εξέλι
ξή της μέσα στην πορεία «ου 
χρόνου- ο»ς προς «ο θέμα της 
Ενοχή; ή όχι ίου Ανδρέα Πα
πανδρέου;

Κυρίως πως τα όρια μεταξύ αθωό
τητας και ενοχής είναι πολύ συχνά 
δυσδιάκριτα.

Τι θέλετε να δείξετε με το 
κεφάλαιο «Η πρωνοδίκης- 
αράκνη»;

On ενίοτε η ανθρώπινη απληστία 
δεν έχει όρια. Συχνά για πολλούς 
ανθρώπους «το έχειν» συνισιά 
αυταξία.

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΜΑΧΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΚΑΚΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. 

ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
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