Πρωτοσέλιδο Τοπικά Η πρώτη πανελλαδικά παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Καλπούζου
«Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου»
Συντάχθηκε απο τον/την ΗΧΩ

Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ»
Αμφίδρομη όπως αποδείχτηκε είναι η αγάπη και η αφοσίωση μεταξύ του συγγραφέα Γιάννη
Καλπούζου για την ιδιαίτερη πατρίδα του και των συμπατριωτών του Αρτινών αναγνωστών
και φίλων.
Εκείνος επιλέγει σε κάθε νέο του δημιούργημα να ανοίγει το βήμα του από την Άρτα ωσάν
να αποτελεί το επίκεντρό του, αλλά και οι Αρτινοί να αναγνωρίζουν απόλυτα αυτή την
ξεχωριστή του αφοσίωση. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε από την ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα
του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» το βράδυ της Πέμπτης 3 Απριλίου, όταν η πρώτη πανελλαδικά
παρουσίαση του βιβλίου και η έναρξη της κυκλοφορίας του «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου»,
έγινε στην πόλη μας.

«Η πρόταση ήταν του Γιάννη Καλπούζου, ώστε να γίνει η πρώτη παρουσίαση εδώ»,
ανακοίνωσε από βήματος και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος των εκδόσεων
«Ψυχογιός» Θανάσης Ψυχογιός που όχι μόνο αποδέχθηκε την επιθυμία του συγγραφέα αλλά
παραβρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του Νίνα και συνεργάτες του στην εκδήλωση στην Άρτα.
Κάτι για το οποίο ο συγγραφέας τον ευχαρίστησε θερμά, καθότι δεν συνηθίζεται και το
ξέρει, όπως ανακοίνωσε λίγο αργότερα ο Γιάννης Καλπούζος.
Όχι μόνο κατάμεστη ήταν η αίθουσα στην διάρκεια της παρουσίασης αλλά πολύ
περισσότερο δεν ήταν λίγοι όσοι περίμεναν από νωρίς προσερχόμενοι στο χώρο,
υπομονετικά στην «ουρά» για να συναντηθούν με τον Γιάννη Καλπούζο και να υπογράψει τα
βιβλία τους. Η συνάντηση με τους συμπατριώτες του εμφανέστατα χαροποιούσε τον
συγγραφέα. Η διαδικασία καθώς ολοένα και περισσότεροι προστίθονταν στην σειρά

αναμονής, ενώ ο χρόνος περνούσε χρειάστηκε να διακοπεί για να συνεχιστεί μετά την
εκδήλωση.

Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο συγγραφέας, διαβάζοντας και αποσπάσματα του νέου
μυθιστορήματος στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας, όπου επιφανειακά αποτελεί ύμνο στον
έρωτα αλλά βαθύτερα περιγράφει τις επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα του
1960 έως το 1994. Στόχος του να δώσει ένα τελείως διαφορετικό βιβλίο από τα τρία
προηγούμενα, με διαφορετική γραφή, χιούμορ και γενικά ένα βιβλίο που ο ίδιος
χαρακτηρίζει πολύ φωτεινό!
Την ποιητική του γραφή, εξήρε στην ομιλία της η καθηγήτρια – φιλόλογος Μαρία Δέτσικα,
ενώ αριστουργηματική την χαρακτήρισε ο Θανάσης Ψυχογιός, όταν κι εκείνος από την
πλευρά του καλωσόρισε το κοινό εκ μέρους των εκδόσεων και τον Γιάννη Καλπούζο με το
συγκεκριμένο βιβλίο στις εκδόσεις «ΨΥΧΟΓΙΟΣ». «Είναι τιμή και για μένα προσωπικά αλλά
και για όλους τους συνεργάτες μου, η εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο συγγραφέας, ο οποίος
είναι από τους πλέον σημαντικούς συγγραφείς της γενιάς του και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο
Γιάννης Καλπούζος δεν χρειάζεται συστάσεις. Τον γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι Ηπειρώτης
και πολύ περήφανος γι’ αυτό, αλλά επίσης έχει προσφέρει πάρα πολλά στον πολιτισμό της
χώρας μας, τόσο με τους στίχους του που έχουν ντύσει υπέροχες μελωδίες και έχουν
τραγουδήσει υπέροχες φωνές όσο και με τα κείμενά του, ποιητικά και πεζογραφικά»
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ψυχογιός.

Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση προσέδωσαν οι τρεις μαθητές του 4ου Λυκείου Άρτας που
ερμήνευσαν υπό τους ήχους κιθάρας το γνωστό τραγούδι (ερμηνεύει η Γλυκερία), οι στίχοι
του οποίου ανήκουν στον Γιάννη Καλπούζο, από τους οποίους και ο τίτλος του βιβλίου.
Καλή πορεία στο νέο βιβλίο ευχήθηκαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν και ήταν πάρα πολλοί,
θαυμαστές αναγνώστες, συμπατριώτες, φίλοι και συγγενείς. Όσο για τον κ. Καλπούζο η
ευγένεια είναι στοιχείο που τον χαρακτηρίζει και ευχαρίστησε έναν –έναν ξεχωριστά, από το
Σύλλογο «Σκουφάς» για την αίθουσα, μέχρι όλους όσους συνέδραμαν για την διοργάνωση
της εκδήλωσης και κυρίως όλους όσους παραβρέθηκαν σε αυτή. Οι παρουσιάσεις
συνεχίζονται στην Ήπειρο με σταθμούς σήμερα στην Φιλιππιάδα, και ακολούθως στους
άλλους Νομούς.

