
 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΓΩΓΖ 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

 

Graphic novels θαη Νενειιεληθή Λνγνηερλία: από ηε ιέμε ζηελ εηθόλα. 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

εβεληεθίδνπ Κπξηαθή 

Α.Μ. 409 

 

 

 

 

 

ΣΡΗΜΔΛΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεώξγηνο Γ. Καςάιεο 

Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Καζεγεηήο Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: 

Μαξηάλλα παλάθε 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Π.Σ.Ν. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

 

Νηθνιέηηα Σζηηζαλνύδε - Μαιιίδε  

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Π.Σ.Ν. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

 

 

 

Ησάλληλα 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Graphic novels θαη Νενειιεληθή Λνγνηερλία: από ηε ιέμε ζηελ εηθόλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ζην Υξήζην, ζηελ Αλαζηαζία θαη ζηε Βάιηα, 

γηα ην ρξόλν πνπ ηνπο έιεηςα… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«…θαη ςάρλνληαο ηελ θαηαγσγή θηάλεηο πίζσ, εθεί πνπ ε Ιζηνξία κπιέθεηαη κε ηε 

Μπζνινγία, πεξλάο από ην Γίζθν ηεο Φαηζηνύ, ράλεζαη ζηα ζπήιαηα ηεο Αιηακίξα, ράλεηο 

ηα ίρλε ησλ πξώησλ ζρεδηαζκάησλ καδί κε ηα ίρλε ηεο πξσηόγνλεο αλζξώπηλεο έθθξαζεο. 

Μηα ηδέα θσηνζθηάο πιαλάηαη ζην ζπήιαην ηνπ Πιάησλα θη εθεί αλαδεηάκε ηηο αξρέο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, κηα ηδέα ζθίηζσλ πιαλάηαη ζε θάπνην βξάρν θη εθεί αλαδεηήζακε ηελ 

αξρή ησλ θόκηθο, κηα ηδέα, ε ηδέα καο είλαη, πσο θάπσο έηζη μεθίλεζαλ όια. εκαζία έρεη 

ην πνύ θηάζακε ζήκεξα: εθεί πνπ ηα θόκηθο θαηέθιπζαλ ηνλ θόζκν ησλ εηθόλσλ, ηνλ 

θόζκν ηεο θαληαζίαο καο.» 

 

Σαξιαληέδνο Λεπηέξεο (Ιζηνξία ησλ θόκηθο, εθδ. Αηγφθεξσο, 2006) 

 

 

«ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα θόκηθο έρνπλ κηα δσή ρηιηάδσλ ρξόλσλ, αθνύ απνηεινύλ 

παξαιιαγέο κηαο αξρηθήο θόξκαο εηθνληθήο αθήγεζεο ηνπ πξσηόγνλνπ αλζξώπνπ.» 

 

Καςάιεο Γ. Γεψξγηνο (Μειέηεο γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία, 1998) 
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Πεξίιεςε 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εμέηαζε ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο έξγσλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζε graphic novels θαη 

αθνξνχλ ζηηο κεηακνξθψζεηο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί έλα αθεηεξηαθφ έξγν. 

Υξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε αθεγεκαηηθή 

ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο θαη ε εκπεηξία ησλ δεκηνπξγψλ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ graphic novels. πλνιηθά ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 8 δεκηνπξγνί, 

εθπξνζσπψληαο 7 graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. 

Αμηνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, δεκηνπξγήζεθε έλαο «ζεκαηηθφο 

ράξηεο» θαη επηρεηξήζεθε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, φπσο αληρλεχζεθαλ 

ζην εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ. χκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα, δηαπηζηψζεθε φηη θαηά ηε κεηαγξαθή ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζηε 

γιψζζα κηαο άιιεο ηέρλεο ε «δηαηχπσζε» άιιαμε, ππαθνχνληαο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηέρλε, απνηειψληαο ζηελ νπζία ηελ 

πξνζσπηθή αλάγλσζε ησλ δεκηνπξγψλ πνπ επηρείξεζαλ ηε κεηαγξαθή ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε graphic novels. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ελψ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ αιινηψζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

πξνζαξκνγή ζηε κνξθή ησλ θφκηθο, βαζηθφο ζηφρνο ησλ δεκηνπξγψλ ήηαλ ηα έξγα ηνπο 

λα αληαλαθινχλ ην λφεκα θαη ην πλεχκα ησλ επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ, δηακνξθψλνληαο 

ηαπηφρξνλα, φκσο, έλα απηφλνκν έξγν.  
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Abstract 

 

The aim of the present study was to examine the issues that arise from the process of 

translating works of Modern Greek literature into graphic novels and that concern the 

transformations a baseline project can undergo. A narrative interview was used as a 

research data collection tool to study the views and the experience of the creators of these 

graphic novels. 8 creators in total were involved in the research, representing 7 graphic 

novels that transcribe works of Modern Greek literature. Using the thematic analysis 

method, a "thematic map" was created and a detailed presentation of the data was 

attempted, as detected in the research material that resulted from the process of the 

interviews. According to the findings, it was deduced that during the transcription of 

literary works in the language of another art, the "wording" changed, obeying the 

peculiarities and rules governing this art, thus being in essence the personal reading of 

the creators who attempted the transcription of the literary works into graphic novels. 

Whereas some features of the literary works have been altered in order to adapt to the 

form of comic books, it is noteworthy that the main aim of the creators was for their 

works to reflect the meaning and mind of the selected texts, while at the same time 

forming an autonomous work. 

 

 

Key words: graphic novels, Modern Greek literature, comics, adaptation 
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Δηζαγσγή 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαγξαθήο 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ηεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο ζε graphic novels, ελφο λεσηεξηθνχ 

θαη ζχγρξνλνπ είδνπο, ην νπνίν θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζε δηεζλέο 

επίπεδν, αιιά θαη ζηελ Διιάδα.  

Σν πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ζην Θεσξεηηθό Πιαίζην ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, 

απνζαθελίδεηαη ν φξνο graphic novel θαη πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο. 

ηε ζπλέρεηα, ζε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή παξνπζηάδεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία 

ησλ graphic novels ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ παξνπζηάδεηαη ην δήηεκα ηεο 

ζρέζεο ηεο ινγνηερλίαο κε ηα θφκηθο, εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαζθεπήο ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη αθνξνχλ ζηηο κεηακνξθψζεηο 

πνπ κπνξεί λα ππνζηεί έλα αθεηεξηαθφ έξγν, ζηε δηαζθεπαζηηθή δχλακε πνπ έρνπλ νη 

εηθφλεο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην αξρηθφ θείκελν αιιάδεη ζπρλά θαη 

ηδενινγηθφ πεξηερφκελν, αλαπαξηζηψληαο ηηο ηδέεο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο επνρήο 

ηνπ δηαζθεπαζηή. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί θαηά 

θαηξνχο ζηα graphic novels, εζηηάδνληαο ζην θαηά πφζν νη εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγήζεηο 

είλαη έλα είδνο ηεο ραξαθηεξηδφκελεο σο terra incognita «παξαινγνηερλίαο». Σέινο, 

παξνπζηάδνληαη ηα graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο λέαο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηε Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Αξρηθά,  

γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ 

αθνινπζείηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην εξεπλεηηθφ δήηεκα. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη νη 

κεζνδνινγηθέο επηινγέο θαη  ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έιαβε ρψξα ε παξνχζα 

έξεπλα. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη απηφ ηεο αθεγεκαηηθήο 

ζπλέληεπμεο απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ graphic novels, ηα νπνία κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ιφγνπο 

επηινγήο ηνπ εθάζηνηε ινγνηερληθνχ έξγνπ γηα κεηαγξαθή ζε graphic novel, κε ην πψο 

επεηεχρζε ε κεηαθνξά ηνπ ιφγνπ θαη ησλ αθεγεκαηηθψλ δνκψλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 

θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ θαη ηεο δηαζθεπήο, κε ηελ έξεπλα θαη 

ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο θαη ηέινο, κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ δεκηνπξγψλ απφ ηε δηθήο ηνπο πξνζέγγηζε. 
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ηελ ελφηεηα Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αμηνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο 

αλάιπζεο, επηρεηξείηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, φπσο αληρλεχνληαη ζην 

εξεπλεηηθφ πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ.   

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα πδήηεζε ζπδεηνχληαη ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, πεξηγξάθνληαη  νη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, ζίγνληαη ηα ζεκεία πνπ δελ θαιχπηνληαη επαξθψο θαη 

πξνηείλνληαη θαηεπζχλζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Σέινο, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηηο Βηβιηνγξαθηθέο 

Αλαθνξέο θαη ηα Παξαξηήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

1. Ο όξνο graphic novel 

Καηά θαηξνχο, έρνπλ δνζεί πνιινί θαη πνηθίινη νξηζκνί γηα ηνλ φξν graphic novel. 

Γηεζλψο, δηεμάγεηαη κηα κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ, κε νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο λα δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα δίλνπλ ηε δηθή 

ηνπο εθδνρή γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν φξνο ζπλερψο 

λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη λα αλαδηακνξθψλεηαη θαη ζπλεπψο, κπνξνχκε λα πνχκε, πσο 

ην graphic novel σο είδνο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμέιημεο θαη δηακφξθσζεο. Χζηφζν, 

παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνχξην είδνο πνπ θάλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ηδηαίηεξα αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη απφςεηο ησλ επηζηεκφλσλ 

δηίζηαληαη θαη θαζψο θπξηαξρεί αβεβαηφηεηα ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δηαηππσζεί έλαο θαζνιηθά παξαδεθηφο νξηζκφο. Παξά ηηο φπνηεο 

ακθηζβεηήζεηο έρεη ππνζηεί ν φξνο graphic novel, ελ ηέιεη έρεη επηθξαηήζεη θαη έρεη 

πηνζεηεζεί δηεζλψο, κηαο θαη ηπγράλεη αλαγλψξηζεο απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, ηνπο 

κειεηεηέο, ηνπο βηβιηνζεθάξηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο.
1
  

Ο φξνο ελ ηέιεη ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη δεθαεηίεο πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θφκηθο, αιιά ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλαλ αζαθή 

πεξηγξαθηθφ φξν.
2
 Γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε απφ έλαλ Ακεξηθαλφ θξηηηθφ, 

εθδφηε θαη βηβιηνπψιε, ηνλ Richard Kyle ην 1964 ζε έλα δηζέιηδν άξζξν πεξηνδηθνχ κε 

ηίηιν «The future of comics». Ο Kyle ζηφρεπε ζην λα πξνζδψζεη ζνβαξφηεηα θαη θχξνο 

ζην κέζν θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν πίζηεπε φηη ηα θφκηθο έπξεπε λα ζπλδεζνχλ κε θάπνην 

ηξφπν κε ηε ινγνηερλία θαη λα μεθχγνπλ ηαπηφρξνλα απφ ην ππεξεξσηθφ ζηνηρείν.
3
 Λίγα 

ρξφληα αξγφηεξα, ην 1978, ν Will Eisner πηνζεηεί ηνλ φξν σο έλδεημε ζην έξγν ηνπ A 

Contract with God, ην νπνίν παξνπζίαδε απνθιίζεηο απφ ηηο λφξκεο ησλ θφκηθο θαη 

                                                           
1
 Βι. Α., Εέδνπ, «Γξαθηζηηθή αθήγεζε (graphic novel): έλα λέν είδνο γηα παηδηά», δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα, 2015, ζζ. 10-11. 

2
 Βι. Αλη., Νηθνιφπνπινο, «Graphic Novels: Μηα φςηκε κνξθή ησλ θφκηθο-Λνγνηερλία ή απζχπαξθηε 

ηέρλε; Υξήζε θαη θαηάρξεζε ηνπ φξνπ», Keimena, ηεχρ. 26, (2017). 

3
 Βι. Α., Εέδνπ, ό.π., ζ.88. 
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ζπληειεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζην λα δνζεί γηα πξψηε θνξά ζεκαζία ζηνλ φξν.
4
 Ο Eisner, 

φληαο θαηαμησκέλνο ζην ρψξν ησλ θφκηθο, είρε πξνθεηηθά δειψζεη ην 1972 πσο είρε 

ζθνπφ λα «ζπξψμεη ηε θφξκα ησλ θφκηθο ζε λέα πεδία» θαη γηα απηφ ην ιφγν 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ έλδεημε graphic novel, επηδηψθνληαο λα πξνζειθχζεη έλα επξχηεξν 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ.
5
 Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ επεθηάζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80. 

πγθεθξηκέλα, ην 1986 κε 1987 θπθινθφξεζαλ θαη ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία ηα 

άικπνπκ Batman – The Dark Knight Returns (Frank Miller), Watchmen (Alan Moor, 

Dave Gibbons, John Higgins) θαη Maus (Art Spiegelman). Απφ ην 1986 θαη κεηά, ηα 

graphic novels έρνπλ εμειηρζεί ζεκαληηθά, ηφζν ζηελ πνιππινθφηεηα, φζν θαη ζηε 

δεκνηηθφηεηα, ψζηε λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ αθαδεκατθψλ.
6
  

Αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ ζηηο δηάθνξεο γιψζζεο ππάξρεη θαη εθεί 

ζχγρπζε. ηελ ειιεληθή γιψζζα, ν φξνο graphic novel απνδίδεηαη θπξίσο σο 

εηθνλνγξαθεκέλν αθήγεκα, ζπάληα σο γξαθηζηηθή ή εηθνλνγξαθεκέλε λνπβέια θαη 

κπζηζηφξεκα ζε θφκηθο θαη ελίνηε επηθξαηεί ν φξνο γξαθηζηηθφ κπζηζηφξεκα.
7
 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν φξνο εηθνλνγξαθεγήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Μαξηηλίδεο 

(1990)
8
 γηα ηα θφκηθο γεληθφηεξα ζεσξψληαο φηη απνηεινχλ κηα ζχκθπζε ινγνηερλίαο 

θαη δσγξαθηθήο κηαο θαη ην θαηεμνρήλ αθεγεκαηηθφ ηνπο κέζν είλαη ε παξάζεζε 

εηθφλσλ. 

Καζψο ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κία κνξθή ησλ θφκηθο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ γλσζηνχ ζεσξεηηθνχ θαη δεκηνπξγνχ ησλ θφκηθο Scott McCloud, ν νπνίνο ελ 

ηέιεη νξίδεη ηα θφκηθο σο «γξαθηθά ή άιιεο εηθφλεο ζε αληηπαξαβνιή κε κηα 

πξνκειεηεκέλε ζεηξά, κε ζθνπφ λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο, θαη/ή λα πξνθαιέζνπλ κηα 

                                                           
4
 Βι. Μ. Μίζηνπ, «Σν κπζηζηφξεκα-θφκηθο (graphic novel) σο κέζν πξνψζεζεο ηεο ινγνηερληθήο 

αλάγλσζεο θαη ηεο νηθείσζεο ινγνηερληθήο απφδνζεο ησλ ραξαθηήξσλ: δηαβάδνληαο ηνπο „Γξαπέηεο ηεο 

ζθαθηέξαο‟ ησλ Σξηβηδά – Βαξβάθε»,  Πξαθηηθά 2νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Δπηζηεκψλ Δθπαίδεπζεο, 

ηφκνο Α‟, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αζήλα 

2011, ζ. 2. 

5
 Βι. Α., Εέδνπ, «Γξαθηζηηθή αθήγεζε», ζζ. 85-87. 

6
 Βι. S. Hoover, «The Case For Graphic Novels», Communications in Information Literacy, ηεύρ. 5(2) 

2012.  

7
 Βι. Μ. Μίζηνπ, ό.π., ζζ. 2-3. 

8
 Βι. Π., Μαξηηλίδεο, «Κόκηθο» Σέρλε θαη ηερληθέο ηεο εηθνλνγξάθεζεο, εθδ. ΑΔ Α.Δ., Θεζζαινλίθε 

1990 
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αηζζεηηθή αληαπφθξηζε ζηνλ παξαηεξεηή».
9
 Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Eco ηα 

θφκηθο απνηεινχλ έλα απηφλνκν «ινγνηερληθφ είδνο κε ηδηαίηεξα δνκηθά ζηνηρεία θαη 

απζεληηθή επηθνηλσληαθή ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ θψδηθα, ηνλ νπνίν 

ζπκκεξίδνληαη νη αλαγλψζηεο θαη ζηνλ νπνίν θαηαθεχγεη ν δεκηνπξγφο […], γηα λα 

δηαξζξψζεη έλα κήλπκα πνπ απεπζχλεηαη ζηε λφεζε, ηε θαληαζία θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ αλαγλσζηψλ.»
10

 

πλήζσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ graphic novels, ε ρξήζε ηνπ φξνπ παξαπέκπεη ζε 

πνιπζέιηδεο ηζηνξίεο κε πξνζεγκέλν ζρέδην θαη πην απαηηεηηθέο αθεγήζεηο, νη νπνίεο 

απεπζχλνληαη ζε έλα ψξηκν, «ελήιηθν» θαη βηβιηφθηιν θνηλφ.
11

 χκθσλα κε ηνλ Sabin, 

ηα graphic novels πεξηγξάθνληαη σο «εθηελή θφκηθο κε ζεκαηηθή ελφηεηα ζε κνξθή 

βηβιίνπ».
12

 Ο Will Eisner ζεσξεί ηα θφκηθο θαη ηα graphic novels σο ηέρλε ζε δηαδνρή 

(sequential art), ηελ νπνία νξίδεη σο κέζν δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, σο κία δηαθξηηή 

πεηζαξρία, σο κία ηέρλε θαη κία ινγνηερληθή κνξθή πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηάηαμε ησλ 

εηθφλσλ γηα λα αθεγεζεί κηα ηζηνξία ή γηα λα δξακαηνπνηήζεη κηα ηδέα.
13

 

ρεηηθά κε ηε ζρέζε ησλ graphic novels κε ηα θφκηθο, νη Mike Chinn θαη Chris 

McLoughlin επηζεκαίλνπλ φηη «Ζ απινχζηεξε απάληεζε είλαη πσο δελ ππάξρεη δηαθνξά 

ή, ην ιηγφηεξν, νη ίδηεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε έλα ζπλεζηζκέλν 

κπζηζηφξεκα θαη κηα κηθξή ηζηνξία ή λνπβέια. […] Σα GN είλαη comic books, αιιά 

νπζηαζηηθά είλαη θαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ comic books. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ζπρλά 

ππάξρεη έλα θελφ αλάκεζα ζην ηη νξίδεη θάπνηνο σο GN θαη ην ηη παξνπζηάδεηαη σο 

ηέηνην» θαη θαηαιήγνπλ ζηελ απιή, αιιά εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, δηαπίζησζε πσο «ηα 

GN είλαη comic books, αιιά φια ηα comic books δελ είλαη GN».
 14

 

                                                           
9
 Απφζπαζκα φπσο παξαηίζεηαη ζην:  Β. Καξαΐζθνπ, «Παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζε καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο:  Αμηνπνηψληαο ην 

graphic novel “Persepolis”», κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 2013, ζ. 15.  

10
 Απφζπαζκα φπσο αλαθέξεηαη ζην: Μ. Βαζηιηθνπνχινπ, «ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ 

θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο πξνηηκήζεηο», δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην 

Πεηξαηψο 2011, ζ. 61. 

11
 Βι. Αλη. Νηθνιφπνπινο, «Σα ειιεληθά θφκηθο απφ ηε κεηαπνιίηεπζε έσο ζήκεξα: δηαδξνκέο έληερλεο 

επηθνηλσλίαο, αληηθαηνπηξηζκνί ηδεψλ θαη πνιηηηζκηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηα ζχγρξνλα 

εηθνλνγξαθεγήκαηα», δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011, ζ. 677. 

12
 Απφζπαζκα φπσο αλαθέξεηαη ζην: Αλη., Νηθνιφπνπινο, φ.π., ζ. 677. 

13
 Βι. S., Hoover, «The Case For Graphic Novels», ζ. 175. 

14
 Απφζπαζκα φπσο αλαθέξεηαη ζην: Αλη., Νηθνιφπνπινο, «Graphic Novels: Μηα φςηκε κνξθή ησλ 

θφκηθο», ζ. 17. 

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25824
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25824
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25824
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25824
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25824
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ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα λέα εμειηγκέλε κνξθή θφκηθο πνπ σζηφζν παξνπζηάδεη 

απνθιίζεηο απφ ηηο λφξκεο ησλ θφκηθο, σο πξνο ηε κνξθή, ην πεξηερφκελν θαη ην 

θαιιηηερληθφ ζηπι. Απηή ε εμέιημε κπνξεί λα λνεζεί σο ζπγγξαθηθή θαη σο εθδνηηθή 

ηδέα. Αθελφο, νη δεκηνπξγνί ησλ graphic novels δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο λα 

πεηξακαηηζηνχλ ζε κηα δηήγεζε κε ζρέδηα θαη πξνζεγκέλε κνξθή, αθεηέξνπ νη εθδφηεο 

πξνζδνθνχλ λα απνθηήζεη θχξνο απηή ε λέα θφξκα αθήγεζεο ησλ θφκηθο, επηδηψθνληαο 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.
15

 Ο Mooney ππνζηεξίδεη φηη ηα graphic novels δηαθέξνπλ απφ 

ηα θφκηθο επεηδή είλαη κεγαιχηεξεο ηζηνξίεο θαη απηνηειείο, ζε αληίζεζε κε ηα θφκηθο 

πνπ θπθινθνξνχλ ζε ζεηξέο.
16

  

Με ηε ρξήζε λένπ νλφκαηνο γηα ηα εηθνλνγξαθήκαηα είλαη θαλεξφ φηη επηδηψθεηαη ε 

απνκάθξπλζε απφ ηηο «θαηεγνξίεο» πνπ ελνρνπνηνχζαλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο ηα θφκηθο 

θαη δειψλεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ε ηάζε ζηαδηαθήο απαγθίζηξσζεο απφ έλα 

ππνηηκεκέλν είδνο. Σαπηφρξνλα, δφζεθε ε επθαηξία γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζεκαηηθψλ ζηνρεχζεσλ, πξνθαιψληαο παξάιιεια ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα ην λέν 

είδνο.
17

 Γεληθφηεξα, παξαηεξείηαη κηα δπζθνιία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο θαη 

ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο κε ακθηιεγφκελν ηξφπν.  

 

2. Δηδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ graphic novels 

2.1. Ζ ζρέζε εηθόλαο θαη ιέμεσλ 

ε έλα graphic novel, ζην μεδίπισκα ηεο ηζηνξίαο θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

ζπλέξγεηα εηθφλσλ θαη ιέμεσλ. Δίλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ιέμε θαη 

εηθφλα δηαδξνχλ, ζπλεξγάδνληαη, είηε ζηέιλνληαο ην ίδην κήλπκα είηε δίλνληαο 

αλεμάξηεηε πιεξνθφξεζε κε ηελ θάζε κία λα πξνζζέηεη ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο. ηελ 

απνζαθήληζε ηνπ λνήκαηνο, πξσηαξρηθφ ξφιν έρεη άιινηε ε εηθφλα θαη άιινηε ε ιέμε. 

Τπάξρεη, δειαδή, άξξεθηνο ζπλδπαζκφο ιέμεσλ θαη εηθφλαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

λφεκα. ηα graphic novels ε εηθφλα είλαη ηζφηηκε κε ην ιεθηηθφ θείκελν θαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε αθήγεζε. Ο αλαγλψζηεο θαιείηαη λα δεη πνιχ 

πξνζερηηθά φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθφλαο, γηα λα πξνζεγγίζεη φζν ην δπλαηφλ πην 

                                                           
15

 Βι. Μ., Μίζηνπ, «Σν κπζηζηφξεκα-θφκηθο (graphic novel)», ζ. 2. 

16
 πσο αλαθέξεηαη ζην: P.E., Griffith «Graphic Novels in the Secondary Classroom and School 

Libraries», Journal of Adolescent & Adult Literacy, ηεχρ. 54, (2010), ζ. 182. 

17
 Βι. Αλη. Νηθνιφπνπινο, «Σα ειιεληθά θφκηθο απφ ηε κεηαπνιίηεπζε έσο ζήκεξα», ζζ. 678-679. 



 

7 

 

νιηζηηθά ηελ αθήγεζε.
18

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη εηθφλεο εγγξάθνπλ ηδενινγίεο, νη 

νπνίεο ελδερνκέλσο λα ζπγθιίλνπλ , αιιά θαη λα απνθιίλνπλ απφ εθείλεο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζην θείκελν.
19

 Δηθφλα θαη ιφγνο, ζπλππάξρνληαο ηζφηηκα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά, ιεηηνπξγνχλ σο εξέζηζκα ζηελ παξαηεξεηηθφηεηα ηνπ αλαγλψζηε θαη 

σο λνεηηθή πξφθιεζε.
20

 πγρξφλσο, ν αλαγλψζηεο, ζχκθσλα κε ηελ Μίζηνπ (2011) 

21
«κπείηαη κε δπλακηθφ ηξφπν ζηα ζεκεξηλά πνιπηξνπηθά θείκελα». 

Ζ ζρέζε κεηαμχ εηθφλαο θαη ιέμεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πνηθηινηξφπσο. ηα 

graphic novels ε απαηηνχκελε λνεκαηηθή πιεξφηεηα δελ κπνξεί λα απνδνζεί κφλν απφ 

ηηο ιέμεηο, αιιά ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο νινθιεξψλεηαη απφ ηηο εηθφλεο. Γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ζρέζε κεηαμχ εηθφλαο θαη ιέμεο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί αληηζηηθηηθή, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ε κία 

ηελ άιιε.
22

 ηαλ ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ δελ παξίζηαληαη θαζφινπ ζηηο εηθφλεο, ηφηε ε 

ζρέζε κεηαμχ εηθφλαο θαη θεηκέλνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξηγξαθηθή, 

αθεγεκαηηθή κηαο θαη ε εηθφλα επνπηηθνπνηεί ην θείκελν. Σέινο, εξκελεπηηθή 

ραξαθηεξίδεηαη ε ζρέζε ηνπο φηαλ ε εηθφλα απνζαθελίδεη ην θείκελν παξέρνληαο 

επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, πξνζζέηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λέν ελλνηνινγηθφ 

πινχην.
23

  

Ο ειιεηκκαηηθφο ιφγνο ησλ θφκηθο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο εηθφλεο, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αλαγλψζηε.
24

 Ζ εηθφλα, σζηφζν, απαηηεί 

δηαθνξεηηθή αλάγλσζε ζε ζρέζε µε ην ιφγν. Δπηηξέπεη θαη επηβάιιεη ππνθεηµεληθέο 

αλαγλψζεηο
25

. Δίλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ιέμεσλ θαη εηθφλαο, 

ηα νπνία ηειηθά ζπλεξγάδνληαη κεηαθέξνληαο ην θαζέλα ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηελ 

                                                           
18

  Βι. Α., Εέδνπ, «Γξαθηζηηθή αθήγεζε», ζζ.23-24. 

19
 Βι. Γ., Γακηαλνχ & ., Οηθνλνκίδνπ, Αθεγήζεηο πνπ δελ ηειεηώλνπλ πνηέ... Κεηκεληθέο θαη 

εηθνλνγξαθηθέο δηαζθεπέο γηα παηδηά, εθδ. Παπαδφπνπινο, Αζήλα 2011, ζ.15. 

20
 Βι. Μ., Καλαηζνχιε., Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη θξηηηθή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζρνιηθήο θαη 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, εθδ. UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεζζαινλίθε 2007. 

21
 Βι. Μ., Μίζηνπ, «Σν κπζηζηφξεκα-θφκηθο (graphic novel)». 

22
 Βι. Ρ. ηβξνπνχινπ , Σαμίδη ζηνλ θόζκν ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ κηθξώλ ηζηνξηώλ. Θεσξεηηθέο θαη 

δηδαθηηθέο δηαζηάζεηο, εθδ. Μεηαίρκην, Αζήλα 2003. 

23
 Βι. η., Γξφζδνο, «Οπηηθφο γξακκαηηζκφο θαη πνιπηξνπηθφηεηα. Ο ξφινο ησλ εηθφλσλ ζηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία ζην βηβιίν γιψζζαο ηεο β΄ δεκνηηθνχ.», κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Α.Π.Θ. 2008. 

24
 Βι. Μ., Καλαηζνχιε,  ό.π., ζ. 116. 

25
 Βι. Γ., Πιεηφο., Πνιηηηζµόο ηεο εηθόλαο θαη εθπαίδεπζε. Ο ξόινο ηεο εηθνληθήο ηδενινγίαο, εθδ. 

Πνιχηξνπνλ, Αζήλα 2005, ζ. 283. 
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ηζηνξία. Δπηπξφζζεηα, ν ξφινο ηεο εηθφλαο είλαη λα πξνζζέηεη ηε δηθή ηεο αηζζεηηθή 

νπηηθή θαη λα κελ επηθαιχπηεη ην θείκελν.
26

 Τπάξρεη, σζηφζν, ε πηζαλφηεηα είηε ν 

ιφγνο είηε ε εηθφλα ζηα graphic novels λα εθθξάδνπλ κηα ηδενινγία ππφξξεηα, φπσο 

ζπκβαίλεη ζπρλά θαη κε ην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν θαη ηα ΜΜΔ.
27

 Δπνκέλσο, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηαθνξάο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζε εηθνλνγξαθεκέλε αθήγεζε, 

αθελφο, ν ιφγνο έρεη βαξχλνπζα ζέζε, αθνχ εμαζθαιίδεη ηε δηήγεζε ηνπ έξγνπ, 

αθεηέξνπ, ε εηθφλα κε ηε δχλακή ηεο δσληαλεχεη ηα δηεγνχκελα.
28

 ηα graphic novels ε 

ινγνηερλία αλνίγεη δηάινγν κε ηελ εηθφλα, δηάινγν πνπ ελίνηε απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα 

γφληκνο είηε απφ ηε ζθνπηά ηνπ νπηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ (visual literacy) είηε απφ ηε 

ζθνπηά ηεο παξαπιεξσκαηηθήο αηζζεηηθήο θαιιηέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη.
29

 

Χο εηθνλνγξαθεγήκαηα – ηνλ φξν εηζεγείηαη ν Μαξηηλίδεο ην 1990 – κεηαρεηξίδνληαη 

θαη ηνλ ιφγν θαη ηελ εηθφλα ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κελ μεπεξλνχλ πνηέ θάπνηα φξηα 

θαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη κία ζχκθπζε ινγνηερλίαο θαη δσγξαθηθήο. 

Σα εηθνλνγξαθεγήκαηα είλαη έλα είδνο πνπ ππφθεηηαη ζε νξηζκέλεο ζπκβάζεηο. Γηα λα 

νξγαλσζεί ε ζπλνιηθή αθήγεζε, ν ιφγνο πξέπεη λα ππθλψζεη, λα πεξηνξηζηεί ζηα πιένλ 

απαξαίηεηα, ελψ ε εηθαζηηθή επεμεξγαζία λα αλαπηπρζεί. Ο δεκηνπξγφο ελφο 

εηθνλνγξαθεγήκαηνο νπζηαζηηθά θαιείηαη λα δηεγεζεί δσγξαθηθά κηα ηζηνξία.
30

 ηα 

εηθνλνγξαθεγήκαηα ε ππεξνρή ησλ εηθνληζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ησλ ιεθηηθψλ 

ζπκβάιιεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζθεληθψλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ. Γελ πξέπεη, σζηφζν, 

λα παξαβιέςνπκε ην ξφιν ησλ ιέμεσλ, θαζψο ζηαζεξνπνηνχλ ην λφεκα ησλ εηθφλσλ θαη 

πεξηνξίδνπλ ηηο πνιιαπιέο εξκελείεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ελδερνκέλσο νη εηθφλεο.
31

  

 

 

 

                                                           
26

 Βι. Μ., Καλαηζνχιε,  Θεσξία θαη θξηηηθή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, ζει. 105. 

27
 Βι. Ν., Σζηηζαλνχδε-Μαιιίδε, Η ιατθή γιώζζα ησλ εηδήζεσλ – Μηα ζηάζε απαηειήο νηθεηόηεηαο, εθδ. 

Δκπεηξία Δθδνηηθή, Αζήλα 2006, ζει. 230. 

28
 Βι. Υ., Αλησλίνπ, Η κεηαθνξά ησλ θσκσδηώλ ηνπ Αξηζηνθάλε ζε θόκηθο, εθδ. Όςηινλ, Αζήλα 1989, 

ζ.31.  

29
 Βι. Ν.Α., ηάκνο., «ιηβεξ Σνπίζη ηνπ Κάξνινπ Νηίθελο: Πνιπηξνπηθέο πξνζεγγίζεηο ελφο 

ινγνηερληθνχ “θεηκέλνπ”», κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 2008, ζ. 69. 

30
 Βι. Π., Μαξηηλίδεο, «Κόκηθο» Σέρλε θαη ηερληθέο ηεο εηθνλνγξάθεζεο, εθδ. ΑΔ Α.Δ., Θεζζαινλίθε 

1990, ζζ. 29-34. 

31
 Βι. Α., Εέδνπ , «Γξαθηζηηθή αθήγεζε», ζζ. 24-25. 
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2.2. Ζ ζεκαηνινγία ησλ graphic novels 

Ζ πνηθηιία ζηε ζεκαηνινγία ησλ θφκηθο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Χζηφζν, ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ ζηνρεχζεσλ ησλ θφκηθο ζπλεηέιεζε ζηε 

δηακφξθσζε κηαο λέαο θφξκαο αθήγεζεο, απηήο ησλ graphic novels θαη νδήγεζε ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο «9εο ηέρλεο» απφ έλα επξχηεξν θαη κεγαιχηεξν θνηλφ. Ζ ζεκαηνινγία 

ησλ graphic novels πνηθίιιεη θαη έρεη εκπινπηηζηεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

Σα ζέκαηα ησλ graphic novels ζπλήζσο ηείλνπλ πξνο ηα αληίζηνηρα ηεο ινγνηερλίαο γηα 

ελειίθνπο.  

Πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ηα θνηλσληθά θαη 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη 

ηέινο, κεηαγξάθνληαη ζεκαληηθά έξγα ηεο ινγνηερλίαο.
32

 Κπξηαξρνχλ, δειαδή, επίθαηξα 

πνιηηηθν – ηζηνξηθά ζέκαηα (π.ρ. ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζην Ηξάλ), θιέγνληα θνηλσληθά 

ζέκαηα, απηνβηνγξαθίεο ησλ δεκηνπξγψλ. Σν γεγνλφο απηφ φηη δειαδή ν δεκηνπξγφο 

ελφο graphic novel κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο απνηειεί, 

ηαπηφρξνλα, ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηα graphic novels απφ ηα θφκηθο 

πεξηπηέξνπ.
33

 Δπίζεο, ππάξρνπλ αξθεηά graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ θείκελα ηεο 

ινγνηερλίαο, είηε αληιψληαο έκπλεπζε απφ απηήλ είηε αλαπηχζζνληαο κηα πνιπδχλακε 

θαη πνιπεπίπεδε ζρέζε κεηαμχ ησλ θφκηθο θαη ηεο ινγνηερλίαο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε «ε ινγνηερλία αλαδχεηαη θαη ελζσκαηψλεηαη κε πνηθίιεο κνξθέο: απφ ηελ 

ππαηληθηηθή αλαθνξά θαη ηελ επζεία παξαπνκπή, κέρξη ηελ εηδνινγηθή δηακεζηθφηεηα 

θαη ηε ιεηηνπξγία ινγνηερληθψλ δηαθεηκέλσλ σο δνκηθψλ ζπλεθηηθψλ πιηθψλ ή 

εμεγεηηθνχ πξίζκαηνο θαη απφ ηηο ζπλερείο αλαπιαηζηψζεηο ινγνηερληθψλ αθεγήζεσλ 

θαη ηνπο εγθηβσηηζκνχο κέρξη ηελ απηναλαθνξηθή θξηηηθή ζεψξεζε ηεο ίδηαο ηεο 

ινγνηερληθήο πξάμεο.»
34

 

 

2.3. Ζ κνξθή ησλ graphic novels 

Σν γεγνλφο φηη θπθινθνξεί ζε κνξθή βηβιίνπ θαη πσιείηαη ζε βηβιηνπσιεία, ην θαζηζηά 

αμηνζέβαζην αλάγλσζκα. Σν θχξνο ηνπ βηβιίνπ επηδξά ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, κηαο θαη 

                                                           
32

 Βι. Β., Καξαΐζθνπ, «Αμηνπνηψληαο ην graphic novel “Persepolis”», ζ.15. 

33
 Βι. Α., Εέδνπ , «Γξαθηζηηθή αθήγεζε», ζζ. 25-27. 

34
 Βι. Δ., Μνπιά, «Ζ πνιπδχλακε θαη πνιπεπίπεδε ζρέζε θφκηθο θαη ινγνηερλίαο: δηακεζηθή επηθνηλσλία, 

δηαθείκελα, εγθηβσηηζκνί, νζκψζεηο θαη ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο», Keimena, ηεχρ. 19, (2014). 
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ην βηβιίν απνηειεί ην πην απνδεθηφ κέζν έγθπξεο γλψζεο θαη ινγνηερληθήο έθθξαζεο.
35

 

Ζ κνξθή βηβιίνπ εληζρχεηαη απφ ηα παξαθείκελα ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

θαηαιχηεο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ G. Genette.
36

 

Πεξηζζόηεξν από έλα όξην, έλα ζθξαγηζκέλν ζύλνξν, ην παξαθείκελν είλαη έλα 

θαηώθιη [...] είλαη ην πξνλνκηαθό πεδίν ηεο ζεκεηνινγίαο ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ηαπηόρξνλα κηα ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ επεξεάδεη ην θνηλό […] θαη ηίζεηαη ζηελ 

ππεξεζία ηεο θαιύηεξεο πξόζιεςήο ηνπ θαη κίαο πεξηζζόηεξν νπζηαζηηθήο 

αλάγλσζήο ηνπ.
37

 

χκθσλα κε ηνλ Genette σο «παξαθείκελν λνείηαη φ,ηη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πιαηζίσζε ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη έκκεζα ζηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο».
38

 ια απηά, ινηπφλ, πνπ είλαη «γχξσ απφ ην θείκελν», φπσο ν 

ηίηινο, ν ππφηηηινο, ν πξφινγνο, ν επίινγνο, ην νπηζζφθπιιν, νη ζεκεηψζεηο ην είδνο ηνπ 

ραξηηνχ, ην εμψθπιιν απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ. Δμάιινπ, ηα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία ησλ graphic novels είλαη απηά πνπ ηα ζέηνπλ 

ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ην βηβιίν. Παξαθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ παξαηεξνχκε ζηα graphic 

novels είλαη ην ζπλήζσο ζθιεξφδεην θαη θαιήο πνηφηεηαο εμψθπιιν, ην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα ησλ δεκηνπξγψλ, ζεκείσκα ηνπ εθδφηε ή πξφινγνο ηνπ ζπγγξαθέα θαη 

εηθνλνγξάθνπ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ βηβιίνπ, πεξίιεςε θαη θξηηηθή ζην νπηζζφθπιιν, ην 

φλνκα ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ θαη ε έλδεημε ISBN (International Standard Book Number).
39

 

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ Καξπφδεινπ
40

, ε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ε ειθπζηηθφηεηα 

ελφο βηβιίνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηηο αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο θάζε 

ειηθίαο. Δπνκέλσο, φια απηά ζπλεγνξνχλ ζην γεγνλφο φηη ηα graphic novels ζεσξνχληαη 

βηβιία θαη φρη πεξηνδηθά.  

Δπίζεο, ε εθηελήο θαη απηνδχλακε αθήγεζε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ graphic 

novels θαη ηαπηφρξνλα έλα βαζηθφ θξηηήξην πνπ δηαθνξνπνηεί ηα graphic novels απφ ηα 

θφκηθο θαη ηα ζπλδέεη κε ην βηβιίν. Ο αλαγλψζηεο νπζηαζηηθά βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλα 

                                                           
35

  Βι. Α., Εέδνπ , «Γξαθηζηηθή αθήγεζε», ζ. 29. 

36
 Απφζπαζκα απφ ηε ζεσξία ηνπ Genette, φπσο παξαηίζεηαη ζην: Δ., Μνπιά, «Ζ πνιπδχλακε θαη 

πνιπεπίπεδε ζρέζε θφκηθο θαη ινγνηερλίαο: δηακεζηθή επηθνηλσλία, δηαθείκελα, εγθηβσηηζκνί, νζκψζεηο 

θαη ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο», Keimena, ηεχρ. 19, (2014). 

37
 G., Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, εθδ.Cambridge University Press, Cambridge 1997. 

38
 G., Genette, Palimpsestes, εθδ. Editions du Seuil , Paris 1982. 

39
 Βι. Α. Εέδνπ, ό.π., ζζ. 29-31. 

40
 Βι. Μ., Καξπφδεινπ, Σν παηδί ζηε ρώξα ησλ βηβιίσλ, εθδ. Καζηαληψηεο, Αζήλα 2009, ζ. 40.  
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βηβιίν θαη φρη ζε έλα ηεχρνο πεξηνδηθνχ, αθνχ ε έθηαζε ηεο αθήγεζεο απέρεη αηζζεηά 

απφ ηα ζπκβαηηθά φξηα ησλ θφκηθο. Τπήξμε, βέβαηα έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην 

θαηά πφζν ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ είλαη έλδεημε δηαθνξεηηθφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηα 

θφκηθο. Πξνθχπηεη φηη νη πνιπάξηζκεο ζειίδεο θάλνπλ ηελ πινθή πην ζχλζεηε θαη 

πξνζθέξνληαη γηα πνιιαπιέο αλαγλψζεηο θαη γηα αλάπηπμε ζνβαξψλ ζεκαηηθψλ, 

αληίζηνηρσλ κε ηελ παξαδνζηαθή ινγνηερλία.
41

 Γεληθφηεξα, ζηα πνζνηηθά θξηηήξηα 

πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί έλα έξγν graphic novel θαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηα 

θφκηθο πεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ είλαη ζπλήζσο αλψηεξνο απφ ην κέζν 

φξν.
42

  

ηελ ηαχηηζε ησλ graphic novels κε ηα βηβιία ζπλεγνξεί έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ 

είλαη ε βξάβεπζή ηνπο ζε επίπεδν ινγνηερληθνχ βηβιίνπ. Ζ απνλνκή πνιιψλ βξαβείσλ 

ζε graphic novels απνδεηθλχεη ηελ έληαμή ηνπο ζε κηα επξχηεξα απνδεθηή ινγνηερλία.
43

 

Ηδηαίηεξα, ε θαζηέξσζε ησλ graphic novels ζην ινγνηερληθφ θφζκν ζεκαηνδνηήζεθε απφ 

ηελ απφδνζε ηνπ βξαβείνπ Pulitzer – Prize ζην Maus ην 1992.
44

  

Δπίζεο, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη ζην ρψξν ησλ βηβιίσλ ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ graphic novels, θαη αθνξά ζηνλ ρξφλν έθδνζεο θαη δεκηνπξγίαο, ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο θαη ζηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο αθήγεζεο. 

Γελ πθίζηαηαη ην αζθπθηηθφ ρξνληθφ πιαίζην θαη ρξνλνδηάγξακκα ησλ θφκηθο ηνπ 

πεξηπηέξνπ πνπ απαηηνχλ ελδερνκέλσο εβδνκαδηαία ή κεληαία έθδνζε, αιιά ν 

δεκηνπξγφο ή κηα νκάδα 2-3 δεκηνπξγψλ θαζνξίδνπλ ηνλ ρξφλν ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο 

έθθξαζεο. Αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηνπξγψλ ησλ graphic 

novels, ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα θαηαμησκέλνπο αλζξψπνπο ζε ρψξνπο παξαπιήζηνπο κε 

ηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ηε ζπγγξαθή. Οη ζπλζήθεο ζπγγξαθήο, ινηπφλ, απνδεηθλχνπλ φηη 

ηα graphic novels μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα ησλ θφκηθο θαη πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν ην 

βηβιίν.
45

  

Χο πξνο ηνπο ρψξνπο πψιεζεο, ηα graphic novels δηαηίζεληαη ζε βηβιηνπσιεία, 

επνκέλσο ππάξρεη κηα δηεχξπλζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη είλαη δηαξθψο 

πξνζβάζηκα, θαζψο ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηεο έθδνζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

                                                           
41

 Βι. Α., Εέδνπ , «Γξαθηζηηθή αθήγεζε», ζζ. 27-29. 

42
 Βι. Μ. Μίζηνπ, «Σν κπζηζηφξεκα-θφκηθο (graphic novel)», ζ. 1. 

43
 Βι. Α. Εέδνπ, φ.π., ζζ. 31-32. 

44
 Βι. C.W., Chun, «Critical Literacies and Graphic Novels for English-Language Learners: Teaching 

Maus», Journal of Adolescent & Adult Literacy, ηεχρ. 53(2), (2009) , ζ.146. 

45
 Βι. Α. Εέδνπ, φ.π., ζζ.32-34. 
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επαλέθδνζεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα βηβιία. πλήζσο, ζηνπο ρψξνπο ησλ βηβιηνπσιείσλ 

ππάξρεη εηδηθφ ηκήκα γηα graphic novels. Δπηπιένλ, ππάξρεη αηζζεηή δηαθνξά ζηελ ηηκή 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θφκηθο, ε νπνία νθείιεηαη ζηε ρξνλνβφξα θαη πξνζεγκέλε έθδνζή 

ηνπο, αιιά παξάιιεια είλαη θάηη πνπ ηα αλάγεη ζε «ζνβαξφηεξν» αλαγλσζηηθφ πιηθφ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη δελ ζπλνδεχνληαη απφ εκπνξηθά παξειθφκελα 

πξντφληα. Απηή ε έιιεηςε θαηαλαισηηθήο κεηά-εκπνξηθφηεηαο απνηειεί έλα αθφκα 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ graphic novels.
46

  

 

3. Ηζηνξηθή αλαδξνκή: Σα graphic novels ζηελ Διιάδα 

Σα graphic novels ζηελ Διιάδα αθνινχζεζαλ κε θαζπζηέξεζε ηηο δηεζλείο ηάζεηο. Απηφ 

ζπλέβε γηαηί ε ηζηνξία θαη ε εμέιημε ησλ θφκηθο ζηελ Διιάδα επεξεάζηεθε απφ 

δηάθνξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Οη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

Σχπνπ ζηα ηέιε ηνπ Μεζνπνιέκνπ ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηε δηάδνζε ησλ θφκηθο, ηα 

νπνία απέθηεζαλ κεγάιε δεκνηηθφηεηα ηε δεθαεηία ηνπ ΄40, ηδηαίηεξα ηα «πνιηηηθα – 

ζαηηξηθά», πνπ αληινχζαλ έκπλεπζε απφ ηνλ πφιεκν. Λίγν αξγφηεξα, ηε δεθαεηία ηνπ 

΄50, θπθινθφξεζαλ ζηελ Διιάδα ηα ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο Κιαζηθά 

Δηθνλνγξαθεκέλα.
47

 Χζηφζν, ην 2008 ε έθδνζε ηνπ Logicomix ησλ Απφζηνινπ 

Γνμηάδε, Υξίζηνπ Παπαδεκεηξίνπ, Αιέθνπ Παπαδάηνπ θαη Annie Di Donna ππήξμε 

θαηαιπηηθή γηα ηε δηάδνζε ηνπ είδνπο ησλ graphic novels ζηελ ειιεληθή αγνξά, αλ θαη 

ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα είρε πξνεγεζεί ε θπθινθνξία ηνπ 1453 απφ ηηο εθδφζεηο Anubis, 

έθδνζε πνπ, σζηφζν, δελ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ εθδνηψλ θαη δεκηνπξγψλ.
48

  

ηελ ρψξα καο ππάξρνπλ δηάθνξνη εθδνηηθνί νίθνη, ζπλήζσο άγλσζηνη ζην επξχ 

θνηλφ, πνπ θαηλνηνκνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εθδίδνληαο graphic novels, ηα νπνία θπξίσο 

απεπζχλνληαη ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο πνπ απνηεινχλ ψξηκν αλαγλσζηηθφ θνηλφ. 

πγθεθξηκέλα, θάπνηνη απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη graphic 

novels ζηελ Διιάδα είλαη νη εθδφζεηο Anubis (Batman, Sin City), νη εθδφζεηο Zoobus κε 

κεηαθξάζεηο γλσζηψλ graphic novels, φπσο Maus, Μαύξε Σξύπα, νη εθδφζεηο Ζιίβαηνλ 

(Πεξζέπνιηο), νη εθδφζεηο Απφπεηξα (πκβόιαην κε ην ζεό), νη εθδφζεηο ΚΦΜ, νη 

εθδφζεηο Polaris, νη εθδφζεηο Σφπνο θ.α. Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ηελ 

                                                           
46

 Βι. Α., Εέδνπ , «Γξαθηζηηθή αθήγεζε», ζζ. 34-36. 

47
 Βι. Κ., Μαιαθάληεο, «πλεγνξία ησλ θφκηθο», ζην: Δ. Απδίθνο (επηκ.), Από ην παξακύζη ζηα θόκηθο. 

Παξάδνζε θαη λενηεξηθόηεηα, εθδ. Οδπζζέαο, Αζήλα 1996, ζ. 746. 

48
 Βι. Αλη. Νηθνιφπνπινο, «Σα ειιεληθά θφκηθο απφ ηε κεηαπνιίηεπζε έσο ζήκεξα», ζζ. 678-679. 
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θπθινθνξία ησλ graphic novels ζηε ρψξα καο παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλα 

έξγα ππάξρεη ζην εμψθπιιν αληίζηνηρε γξαπηή έλδεημε, ελψ ζε έλαλ ηθαλφ αξηζκφ 

βηβιίσλ απνπζηάδεη. κσο, ηφζν νη εθδνηηθνί νίθνη, φζν θαη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη νη 

κειεηεηέο, παξά ηνπο πνιινχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ εγείξεη ε απην – δήισζε ή κε ζην 

εμψθπιιν, ηα ραξαθηεξίδνπλ θαη ηα θαηαηάζζνπλ σο είδνο ζηα graphic novels, επεηδή 

έρνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο.
49

  

ηελ Διιάδα θπθινθνξνχλ αξθεηά graphic novels πνπ απνηεινχλ κεηαθξάζεηο 

γλσζηψλ graphic novels ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο Batman, Sin City, Maus, Πεξζέπνιηο, 

πκβόιαην κε ην Θεό, Μαύξε Σξύπα θ.α. Δπίζεο, πνιιά θιαζηθά ινγνηερληθά έξγα 

μέλσλ ζπγγξαθέσλ έρνπλ κεηαγξαθεί ζε graphic novels ζηελ ειιεληθή γιψζζα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν ιηβεξ Σνπίζη ηνπ Νηίθελο, Οη ηξεηο ζσκαηνθύιαθεο ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Γνπκά, ην εκβιεκαηηθφ έξγν ηνπ Αικπέξ Κακί Ο μέλνο, Ο παίρηεο θαη ην Έγθιεκα θαη 

ηηκσξία ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, Η Παλαγηά ε Υειηδνλνύ ηεο Μαξγθεξίη Γηνπξζελάξ, Σν λεζί 

ησλ ζεζαπξώλ ηνπ θσηζέδνπ ζπγγξαθέα Ρφκπεξη Λνχηο ηίβελζνλ θ.α. 

Χζηφζν, εθηφο απφ ηα κεηαθξαζκέλα graphic novels ζηελ ειιεληθή εθδνηηθή αγνξά 

θπθινθνξνχλ θαη ειιεληθέο παξαγσγέο πνπ είηε απνηεινχλ δηαζθεπέο έξγσλ είηε 

απνηεινχλ πξσηφηππεο δεκηνπξγίεο.
50

 Δθηφο απφ ην θνξπθαίν θαη πνιπβξαβεπκέλν, κε 

δηεζλή αλαγλσζηηθή εκβέιεηα Logicomix, ζην νπνίν εκπιέθνληαη εθηφο απφ ηα 

καζεκαηηθά θαη ε θηινζνθία, ε απηνβηνγξαθία θαη ε ηζηνξία
51

, άιια graphic novels πνπ 

μερψξηζαλ είλαη Οη Γξαπέηεο ηεο θαθηέξαο, 1453, Πνηνο ζθόησζε ηνλ θύξην Υ;, Ατβαιί, 

Δξσηόθξηηνο, Η Πάπηζζα Ισάλλα, Παξαξιάκα θαη άιιεο ηζηνξίεο ηνπ Γεκνζζέλε 

Βνπηπξά, Σν Γηνύζνπξη θαη άιιεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο, Η Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ 

Πξεδάθε,…θαιά εζύ ζθνηώζεθεο λσξίο, Η θεξέληα θνύθια, Θαλάζεο Βάγηαο ν 

Βξπθόιαθαο, Σν καύξν είδσιν ηεο Αθξνδίηεο, Η Οδύζζεηα θ.α. Απφ απηά ηα graphic 

novels ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ φζα δηαζθεπάδνπλ έξγα ηεο θιαζηθήο 

ειιεληθήο ινγνηερλία, γηαηί πξνθχπηεη ην δήηεκα αλ απηά ιεηηνπξγνχλ σο 

«ππνθαηάζηαην» ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ ή αλ απνηεινχλ απηφλνκν έξγν πνπ ζπληειεί 

ζηελ απφιαπζε ηεο αλάγλσζεο, πινπηίδνληαο ηε θαληαζία κε κηα εηθνλνπνηία ηαηξηαζηή 

ζην πξφηππφ ηνπο. 

                                                           
49

 Βι. Α., Εέδνπ , «Γξαθηζηηθή αθήγεζε», ζζ. 97-98. 

50
 Βι. Μ. Μίζηνπ, «Αλαπαξαζηάζεηο γπλαηθψλ ζηα ειιεληθά κπζηζηνξήκαηα ζε κνξθή θφκηθο (graphic 

novels)», Πξαθηηθά 3νπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ γηα ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ: Αλαπαξαζηάζεηο γπλαηθψλ ζηα 

έξγα αλδξψλ δεκηνπξγψλ ηεο Μεζνγείνπ, εθδ. Δθαηαίνο, Αζήλα 2015 

51
 Βι. Α., Εέδνπ , φ.π., ζ. 104. 
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4. Ζ ζρέζε ηεο ινγνηερλίαο κε ηα θόκηθο 

Σν δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο ινγνηερλίαο κε ηηο ηέρλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο εηθαζηηθέο 

απαζρφιεζε ην 1917 ην Γεξκαλφ γξακκαηνιφγν Oskar Walzel ζε κία δηάιεμή ηνπ κε 

ηίηιν «Ακνηβαία δηαθψηηζε ησλ ηερλψλ». Ζ ζχδεπμε ηνπ ιφγνπ κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο 

επλνήζεθε απφ ηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ. 

ηελ πην ζχγρξνλε παξαιιαγή ηεο απηή ε έλσζε πήξε ηε κνξθή ησλ θφκηθο. 
52

 

Ζ ζπγθξηηηθή – γξακκαηνινγηθή έξεπλα επηδεηθλχεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε 

κειέηε ηεο κνξθηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο παξάιιειεο εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ 

ηερλψλ, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο ινγνηερλίαο θαη ησλ θφκηθο. Ζ κειέηε 

απηή πξέπεη λα είλαη ηζηνξηθή, δειαδή, ε ζπγθξηηηθή έξεπλα ησλ ηερλψλ λα γίλεηαη κε 

βάζε ην θνηλφ ηνπο θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν θαη λα κελ ζηεξίδεηαη ζηελ 

εληχπσζε πνπ πξνθάιεζαλ ζηνλ κειεηεηή ηα έξγα απφ δηαθνξεηηθέο ηέρλεο νχηε ζηηο 

δειψζεηο θαη ζηηο ζεσξίεο ησλ ίδησλ ησλ θαιιηηερλψλ. 
53

 Ο Umberto Eco πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηγξάςεη ηελ θπθιηθή αιιειεπίδξαζε πνπ ζπλδέεη ηα θφκηθο κε άιιεο ηέρλεο 

ρξεζηκνπνηεί δχν φξνπο: ηνλ «παξαζηηηζκφ» θαη ηε «ζρέζε πξνψζεζεο». Σε ζρέζε ηεο 

ινγνηερλίαο κε ηα θφκηθο ηε δηέπεη «παξαζηηηζκφο», σζηφζν, παξά ηελ αξλεηηθή 

δηάζηαζε ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ, ε έληαμε ησλ ηερληθψλ ζπκβάζεσλ ηεο ινγνηερλίαο ζηα 

θφκηθο «δελ δειψλεη θάπνηα αλεπάξθεηά ηνπο, ζην βαζκφ πνπ θάζε νηθεηνπνηνχκελν 

ζηνηρείν εληάζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε έλα πιαίζην ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθφ». 

Ηδαληθά, ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί ν φξνο «αιιειν-νηθεηνπνίεζε», πνπ επηζεκαίλεη 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ.
54

 

Απφ κεζνδνινγηθή άπνςε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κεηαβνιέο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε κεηαπήδεζε απφ ηε κηα ηέρλε ζηελ άιιε, δειαδή, ην πψο νη ιέμεηο 

γίλνληαη εηθφλεο. Ζ «κεηακφξθσζε» ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ζε έλα λέν κέζν, φπσο 

είλαη ηα θφκηθο, πξνέξρεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο γιψζζαο, ελφο 

αηζζεηηθνχ θαη ελλνηαθνχ νξγάλνπ θαη ηεο εηθφλαο, ελφο κέζνπ απνθιεηζηηθά 

εηθαζηηθνχ. Έηζη, ινηπφλ, ελψ ζε έλα ινγνηερληθφ έξγν ηα ζρφιηα θαη νη πεξηγξαθέο ηνπ 

αθεγεηή γηα ηελ θίλεζε θαη ηε ζηάζε ησλ πξνζψπσλ ελεξγνπνηνχλ ηε δεκηνπξγηθή 

θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε, ζηα θφκηθο κεηαβάιινληαη ζε «έηνηκεο» νπηηθέο εληππψζεηο.
55

  

                                                           
52

  Βι. Γ., Βεινπδήο, Γξακκαηνινγία - Θεσξία Λνγνηερλίαο, εθδ. Γσδψλε, Αζήλα 1997, ζζ. 297-300.. 

53
  ην ίδην, ζ. 307. 

54
  πσο αλαθέξεηαη ζην: Γ. θαξπέινο, Ιζηνξηθή κλήκε, ζζ. 42-43. 

55
  Βι. Γ., Βεινπδήο, φ.π., ζ. 306. 
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Οπζηαζηηθά, ε κεηαγξαθή ηεο ινγνηερλίαο ζε graphic novels πξνζθέξεη έλα 

ελαιιαθηηθφ ζεκείν εθθίλεζεο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ. Σν δήηεκα 

είλαη αλ ηα graphic novels έρνπλ ηειηθά ηελ ηθαλφηεηα λα ππεξεηνχλ ηελ θιαζηθή 

ινγνηερλία, αιιά θαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ζθξαγίδα ησλ δεκηνπξγψλ λα δηεθδηθνχλ 

ηαπηφρξνλα εχζεκα πξσηνηππίαο θαη απηνδχλακεο απζεληηθφηεηαο. Δπνκέλσο, γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε κεηαθνξά ελφο θιαζηθνχ έξγνπ ζε εηθνλνγξαθήγεκα είλαη απαξαίηεην 

«ε απφδνζή ηνπ ζε κηα άιιε κνξθή ηέρλεο λα είλαη άξηηα αηζζεηηθά θαη αθεγεκαηηθά: 

λα ζέβεηαη ηφζν ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ φζν θαη λα ππεξεηεί 

ηε «γιψζζα» ηνπ Μέζνπ πνπ ηελ κεηαθέξεη.  Ζ κεηαθνξά ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε 

θφκηθο δελ θαζαγηάδεη νχηε εμαζθαιίδεη ην απνηέιεζκα. Οχηε αλεβαίλεη ε αμία ηεο αλ, 

αληί γηα θφκηθο, ηελ νλνκάζνπκε GN.» 
56

 

 

5. Γηαζθεπάδνληαο ηε ινγνηερλία 

«Γελ ππάξρεη αζώα κεηαηξνπή – δειαδή, πνπ λα κε κεηαβάιιεη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν 

ηξόπν ηε ζεκαζία ηνπ ππν-θεηκέλνπ ηεο» 

Genette, Palimpsestes
57

 

Ο φξνο δηαζθεπή είλαη έλαο φξνο πνπ γελλά πξνβιήκαηα θαη ζπρλά εγείξνληαη 

πάκπνιιεο αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ην ζεκηηφ ησλ κεηαβνιψλ ησλ έξγσλ ηεο θιαζηθήο 

ινγνηερλίαο. Ζ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο κηαο πξσηφηππεο ηζηνξίαο ή ελφο κχζνπ είλαη πνιχ 

παιηά, απ΄ ηελ επνρή ησλ κεγάισλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ πνπ αληινχζαλ ηελ ππφζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο απφ έλαλ γλσζηφ ζε φινπο κχζν. Τπάξρεη, ινηπφλ, έλαο πξσηφηππνο κχζνο 

πνπ πεξλάεη κέζα απφ άιια έξγα θαη επνρέο θαη κπξνζηά απφ ηα κάηηα δηαθνξεηηθψλ 

αλαγλσζηψλ ή ζεαηψλ, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη αλάινγα κε ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ 

ζπγγξαθέα, ηελ επνρή θαη ην ζθνπφ ηεο ζπγγξαθήο.
58

 Οη δηαζθεπέο, γεληθφηεξα, 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Ηδηαίηεξα, φκσο, ζηελ πεξίπησζε δηαζθεπψλ θιαζηθψλ 

θεηκέλσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ graphic novels πνπ κειεηάκε, νη απνδφζεηο απηέο 

έρνπλ εξεπλεηηθά ελδηαθέξνλ γηα έλαλ επηπιένλ ιφγν, θαζψο απνηεινχλ απηνδίθαηα 

                                                           
56

 Βι. Αλη., Νηθνιφπνπινο, «Graphic Novels: Μηα φςηκε κνξθή ησλ θφκηθο», ζ. 11. 

57
 G. Genette, Palimpsestes, ζ. 27. 

58
 Βι. Π. Φεγγεξνχ, «Σα θιαζζηθά εηθνλνγξαθεκέλα θαη ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα γηα παηδηά: κχζνο θαη 

πξαγκαηηθφηεηα», δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ), 

2012, ζζ. 28-32. 
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κέξνο ηεο πξφζιεςεο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρσξνρξφλν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο.
59

  

Γηαζθεπή είλαη εθείλνο ν παξαγσγηθφο κεραληζκφο πνπ, χζηεξα απφ κηα δεχηεξε 

αλάγλσζε-εξκελεία ελφο αξρηθνχ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη αμηνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαζρεκαηηζηηθέο ηερληθέο θαη θψδηθεο ππεξδηφξζσζεο, θαηαιήγεη ζηελ παξαγσγή 

θάπνηνπ κεηαγελέζηεξνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν, φκσο, ζπληζηά απηφλνκε θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία έληερλνπ ιφγνπ, κε δηθφ ηνπ ζπγγξαθέα θαη δηθή ηνπ παξνπζία ζηε 

ινγνηερληθή παξαγσγή. Δπνκέλσο, ε δηαζθεπή δελ ζπληζηά απιά κηα ιεθηηθή κεηαγξαθή 

θάπνηνπ θεηκέλνπ ζε άιιε ή ζηελ ίδηα γιψζζα, αιιά έλα νιφθιεξν ζχζηεκα 

ππεξθεηκελνπνίεζεο πνπ μεθηλά απφ κηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ αξρηθνχ «θεηκέλνπ-

πεγήο», γηα λα νινθιεξσζεί κε ηελ επαλεγγξαθή ζ‟ έλα λέν «θείκελν-ζηφρν».
60

 

χκθσλα κε ηελ Sanders, ε κειέηε ησλ δηαζθεπψλ είλαη ζηελ νπζία κία κειέηε ηεο 

«ινγνηερληθφηεηαο ηεο ινγνηερλίαο». Μειεηψληαο δηαζθεπέο ινγνηερληθψλ έξγσλ 

πξνθχπηεη ην πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ηνπ «πψο ε ηέρλε παξάγεη ηέρλε ή ηνπ πψο ε 

ινγνηερλία παξάγεηαη απφ ηε ινγνηερλία» 
61

 

Δθφζνλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα αιιαγή είδνπο, ην δηαζθεπαζκέλν 

θείκελν πξνζαξκφδεηαη ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ην λέν εηδνινγηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν εγγξάθεηαη. πρλά, ινηπφλ,  θαηά ηε δηαδηθαζία, αιινηψλνληαη 

ζεκαληηθά ηα ινγνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο έξγνπ.
62

 Καηά ηε δηαζθεπή, δελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ παξαιείπνληαη δηάινγνη ή πξνζηίζεληαη ρσξίο ιφγν ή απινπνηείηαη 

πνιχ ε πινθή ή πεξηνξίδνληαη νη εκβαζχλζεηο ζηνπο αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο. Απηφ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε επθνιφηεξε αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε δηαζθεπή. Απφ ηε ζηηγκή, κάιηζηα, πνπ θαηά θαηξνχο 

επηθξάηεζε κηα εθδνηηθή αζπδνζία ζηηο πνηθίιεο δηαζθεπέο, είλαη αλακελφκελν λα 

ππάξμνπλ θάπνηεο επηθπιάμεηο.
63

   

Παξ‟ φια απηά, ηα βαζηθά ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη γηα λα αλαπηπρζεί ην 

δεπηεξνγελέο θείκελν είλαη ηα δνκηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηφηππνπ 

                                                           
59

 Βι. Δ., Καιθάλε, «Οη δηαζθεπέο ησλ αξηζηνθαληθψλ θσκσδηψλ γηα παηδηά: ην παξάδεηγκα ηεο Δηξήλεο, 

απφ ηε . Εαξακπνχθα», Keimena, ηεχρ.4, (2006), ζ. 5. 

60
 Βι. Θ., Γξακκαηάο & Σ., Μνπδαηζάθηο, Θέαηξν θαη Πνιηηηζκόο ζην ρνιείν. Γηα ηελ επηκόξθσζε 

Δθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθδ.  ΔΓΗΑΜΜΔ, Ρέζπκλν 2008, ζ. 50. 

61
 Βι. Sanders J., Adaptation and Appropriation, εθδ. Routledge, London 2006, ζ.1. 

62
 Βι. Γ., Γακηαλνχ & ., Οηθνλνκίδνπ, Αθεγήζεηο πνπ δελ ηειεηώλνπλ πνηέ, ζ. 11. 

63
 Βι. Μ. Καλαηζνχιε, Θεσξία θαη θξηηηθή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, ζζ. 140-141. 
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έξγνπ, φπσο ν κχζνο θαη ε δξάζε, ε πινθή θαη νη δξακαηηθέο θαηαζηάζεηο, ην πιέγκα 

ησλ αθεγεκαηηθψλ κε ηηο θαζαξά ζεαηξηθέο ηερληθέο, ην αμηαθφ θαη ελλνηνινγηθφ ηνπ 

ζχζηεκα. Δπνκέλσο, ε φπνηα απφζηαζε αλάκεζα ζην πξσηφηππν έξγν θαη ηε δηαζθεπή, 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ηνπ δηαζθεπαζηή. Καζνξηζηηθφ 

ξφιν γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηαζθεπήο δηαδξακαηίδνπλ «ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

δηαζθεπαζηή, ε θπξίαξρε ηδενινγία ηεο επνρήο, ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηαζθεπή θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο γιψζζα σο θνξέα ζπιινγηθήο πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο». ηε ζρέζε πνπ 

δηέπεη ην πξσηφηππν έξγν κε ηε δηαζθεπή, ε γιψζζα πνπ ζα πηνζεηεζεί θαιείηαη λα 

απνδίδεη ηα λνήκαηα ηνπ πξσηνηχπνπ, «κε αλαζχλζεζε ή/θαη ζπκπχθλσζή ηνπο, κε 

απινχζηεπζε ηεο πηζαλήο γξακκαηηθν-ζπληαθηηθήο δνκήο ηνπ πξσηνηχπνπ, κε 

πξννηθνλφκεζε ηεο δξάζεο, ξεηνξηθή εθθνξά ηνπ ιφγνπ, ζπγρψλεπζε ησλ 

δεπηεξεπφλησλ πξνζψπσλ θαη έληνλε ζθεληθή εηθνλνπνηία». Δπίζεο, ζηηο δηαζθεπέο 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη εκπινπηηζκνχ  κε ζηνηρεία απφ ηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

ζχγρξνλσλ αλαγλσζηψλ θαη παξάιιεια λα δηαηεξείηαη ε ηζνδπλακία ηνπο κε ηα 

πξσηφηππα έξγα.
64

 

Δίλαη γεγνλφο φηη, αξρηθά, νη δηαζθεπέο αληηκεησπίδνληαλ σο σρξέο αληαλαθιάζεηο 

ησλ πςειψλ πξσηνηχπσλ ηνπο. ηαδηαθά, φκσο, θάλεθε πσο νη δηαζθεπέο δελ είλαη 

απιέο αλαπαξαγσγέο ησλ αξρηθψλ θεηκέλσλ κε νξηζκέλεο απνθιίζεηο, αιιά ελ ηέιεη 

πξφθεηηαη γηα λέεο ινγνηερληθέο κνξθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα αλάγλσζε – πξφζιεςε 

ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο – δηαζθεπαζηέο θαη απνηππψλνπλ κηα 

εξκελεπηηθή άπνςε κε εγγεγξακκέλα – ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα – ζπγθεηκεληθά 

ζηνηρεία, δειαδή πνιηηηζκηθά ζρήκαηα, αμίεο ηεο επνρήο δεκηνπξγίαο ηνπο.
65

 Δμάιινπ, ε 

κεηαγξαθή-δηαζθεπή  ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ έρεη αμία θαη δπλακηθή φηαλ κπνξεί λα 

παξέκβεη ζην ηζηνξηθφ παξφλ ηνπ κεηαγξαθέα.  

ηελ πεξίπησζε ηεο δηαζθεπήο ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε graphic novel, ηα δχν 

ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην έξγν απφ ην πξσηφηππν θαη δεκηνπξγνχλ φρη έλα 

αληίγξαθν αιιά έλα άιιν είδνο θεηκέλνπ, είλαη ε εηθφλα θαη ε δηαζθεπή, ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη ηα δηαθεηκεληθά ζηνηρεία ή, εηδηθφηεξα, ππεξδηαθεηκεληθά . Ζ βαζηθή ηδέα 

                                                           
64

 Βι. Θ. Γξακκαηάο & Σ. Μνπδαηζάθηο, Θέαηξν θαη Πνιηηηζκόο ζην ρνιείν. Γηα ηελ επηκόξθσζε 

Δθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθδ. ΔΓΗΑΜΜΔ, Ρέζπκλν 2008, ζζ. 50-

53. 

65
 Βι. Δ., Καιθάλε, «Οη δηαζθεπέο ησλ αξηζηνθαληθψλ θσκσδηψλ γηα παηδηά, ζζ. 20-21. 
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ηνπ δηαθεηκέλνπ μεθηλά απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πξσηφηππνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ –πνπ 

ζεσξείηαη εμ΄ νξηζκνχ αμία- απφ έλαλ αλαγλψζηε-ζπγγξαθέα, κηαο άιιεο επνρήο κε 

άιια δεδνκέλα ινγνηερληθά αιιά θαη ηερλνινγηθά θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

θεηκέλνπ. Σν θείκελν απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε κεηαγξαθή ζε graphic novel. Ο 

Genette ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ππεξδηαθεηκεληθφηεηα, κε ηνλ νπνίν ελλνεί ν,ηηδήπνηε 

ζπλδέεη έλα θείκελν κε άιια θείκελα θαη ζεσξεί σο κία θαηεγνξία ηεο 

ππεξδηαθεηκεληθφηεηαο ηελ ππεξθεηκεληθφηεηα, τθ ζρέζε κεηαμχ ελφο κεηαγελέζηεξνπ 

θεηκέλνπ, ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ, ππνθεηκέλνπ –έλα θείκελν ή έλα 

genre, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, αιιά θαη ην νπνίν κεηαβάιιεη, κεηαηξέπεη, επεμεξγάδεηαη ή 

επεθηείλεη.
66

 Οη απφςεηο απηέο ηνπ Genette παξνπζηάδνληαη ζην έξγν ηνπ Palimpsests 

(Παιίκςεζηνλ). χκθσλα κε ηνλ Γ. Βεινπδή, 1995 ν φξνο «παιίκςεζην» ζηε 

ινγνηερλία ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά γηα λα απνδνζεί ε «ζηξσκαηηθή ηζηνξηθφηεηα 

ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ». Δλψ, θπξηνιεθηηθά ε έλλνηα «παιίκςεζην» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα αξραία ρεηξφγξαθα απφ πάππξν ή πεξγακελή, ησλ νπνίσλ ην 

αξρηθφ θείκελν ζβήζηεθε, γηα λα γξαθηεί έλα λέν θείκελν.
67

  

Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ θάπνηνη αλαγλσξηζκέλνη θξηηηθνί πνπ ζεσξνχλ ηηο δηαζθεπέο 

ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Γάιινο κειεηεηήο Marc Soriano, ν 

νπνίνο, σζηφζν, ζέηεη νξηζκέλεο πξσηαξρηθέο πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη δηαζθεπέο λα είλαη 

πνηνηηθά απνδεθηέο. Κξίλεηαη, ινηπφλ, απαξαίηεην λα ππάξρεη έλδεημε ζην εμψθπιιν φηη 

πξφθεηηαη γηα δηαζθεπή γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ αλαγλψζηε. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Soriano, ε δηαζθεπή ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο θαη φρη γηα 

εκπνξηθνχο. Σέινο, γηα ηα θνκκάηηα ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ πνπ παξαιείπνληαη, ζεσξεί 

απαξαίηεην λα δίλνληαη πεξηιήςεηο.
68

 Ηδηαίηεξν φθεινο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

νξηζκέλνη δεκηνπξγνί θφκηθο είλαη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ ή δσγξάθνη θαη ζπρλά 

απηή ε δηπιή ηνπο ηδηφηεηα ζπκβάιιεη ψζηε λα αλαπηπρζεί ζηνπο αλαγλψζηεο κε ηε 

δηαζθεπή έλα θαιιηηερληθφ αηζζεηήξην, κηα αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε.
 69

  

ε άξζξν ηεο ε Marceline Laparra ππνγξακκίδεη πσο νη δηαζθεπέο δελ πξνθαινχλ 

απαξαίηεηα ηελ αδηαθνξία ηνπ αλαγλψζηε γηα ην απζεληηθφ έξγν θαη δελ απνθιείεηαη λα 

ηνπ πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ λα δηαβάζεη ην πξσηφηππν ινγνηερληθφ έξγν. Δπηπιένλ, 
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παξαηεξεί φηη ν αλαγλψζηεο εμνηθεηψλεηαη κε ηηο θφξκεο γξαθήο ηνπ πξσηφηππνπ 

ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη έηζη κπνξεί πην εχθνιν λα έξζεη ζε επαθή κε απηφ θάπνηα 

ζηηγκή ζην κέιινλ.
70

 

Αθνινπζψληαο απηφ ην πλεχκα θαη απηήλ ηελ ινγηθή, θπθινθφξεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 

΄30 ζηελ Ακεξηθή ηα «Classics Illustrated» θαη αληίζηνηρα, ην 1950 ζηελ Διιάδα ηα 

Κιαζηθά Δηθνλνγξαθεκέλα, έλα πεξηνδηθφ θφκηθο πνπ είρε παηδαγσγηθφ ζηφρν. Ζ ζεηξά 

θαηλνηφκεζε κεηαθέξνληαο «αξηζηνπξγήκαηα  ηεο Παγθφζκηαο ινγνηερλίαο» ζε 

εηθνλνγξαθεκέλε κνξθή, πξνζπαζψληαο λα θαηαθηήζεη έλα αξλεηηθά πξνδηαηεζεηκέλν 

πξνο ην δηάβαζκα αλαγλσζηηθφ θνηλφ.
71

 Αλαγλσξίδνληαο, δειαδή, πσο νη λένη δελ 

ελδηαθέξνληαη πιένλ γηα ηελ θιαζηθή ινγνηερλία θαη εληνπίδνληαο ην πξφβιεκα ζηνλ 

φγθν ησλ θεηκέλσλ απηψλ, ην πεξηνδηθφ αλαζέηεη ζηελ εηθφλα λα απνδψζεη ηα 

πεξηγξαθηθά κέξε ησλ έξγσλ ηεο θιαζηθήο ινγνηερλίαο, ζψδνληαο ζηελ νπζία κφλν ηελ 

πινθή. Γελ παχεη, φκσο απηή ε εμίζσζε ηνπ έξγνπ κε ηελ πινθή λα είλαη πξνβιεκαηηθή, 

δηφηη ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε πσο δελ είλαη φια ηα ινγνηερληθά έξγα θαηάιιεια γηα 

κεηαγξαθή ζε εηθνλνγξαθεκέλε αθήγεζε θαη ε θαηαιιειφηεηα δελ ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαιιηηερληθή ή άιιε αμία. Γηα παξάδεηγκα, δηαπηζηψλεηαη δπζθνιία ζηε κεηαθνξά 

πνηεηηθψλ έξγσλ, κηαο θαη απαηηείηαη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

πνπ ν ζελαξηνγξάθνο ή ν ζθηηζνγξάθνο κπνξεί λα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε κηα 

ακεραλία σο πξνο ηελ απφδνζε ησλ ρνξηθψλ ή ησλ εζσηεξηθψλ κνλνιφγσλ ζε έλα 

πνηεηηθφ θείκελν.
72

   

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαζθεπή ελφο έξγνπ αθνινπζνχληαη δχν ηερληθέο. Ζ πξψηε 

είλαη ε ηερληθή ηεο παξάιεηςεο, ε νπνία ζεκαίλεη απινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ θαη 

ε δεχηεξε είλαη ε ηερληθή ηεο πξνζζήθεο, ε νπνία, ελ είδεη επεμεγεκαηηθνχ ζρνιηαζκνχ, 

ελίνηε δηθαηνινγεί, πξφζσπα θαη γεγνλφηα ή απνδίδεη πξνζέζεηο θαη θίλεηξα ζε 

ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ.
73

 Παξφιν πνπ γηα ηε δηαζθεπή θαη ηε κεηαθνξά ελφο 

ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε θφκηθο ε ζπκπχθλσζε θαη ε αθαίξεζε θξίλνληαη απαξαίηεηεο, ε 

επηινγή ησλ ρσξίσλ ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ, ηα νπνία πθίζηαληαη ηελ παξέκβαζε ηνπ 

δηαζθεπαζηή «δελ είλαη άκνηξε ηδενινγηθψλ θαζνξηζκψλ θαη ζπλεπεηψλ». 
74
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Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία κηα δηαζθεπή ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ είλαη 

απαξαίηεηε κηα πξνζερηηθή θαη επηιεθηηθή αμηνπνίεζε ησλ «θιαζηθψλ» θεηκέλσλ, έλαο 

επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο ηνπ παξαδνζηαθνχ κε ην «κνληέξλν», ηνπ «νηθείνπ» κε ην 

«αιιφηξην». Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο λέεο γεληέο λα 

θαξπσζνχλ ηα επηηεχγκαηα ηνπ παξειζφληνο δηαηεξψληαο ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα παξακέλνπλ εγθισβηζκέλεο ζε παξαδνζηαθνχο 

ηξφπνπο έθθξαζεο, φζν θη αλ απηνί νη ηξφπνη είλαη θαηαμησκέλνη κέζα ζην ρξφλν.
75

  

 

6. Ζ θξηηηθή γηα ηα graphic novels 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα θφκηθο γεληθφηεξα δέρηεθαλ έληνλε θξηηηθή σο πξνο δηάθνξα 

δεηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμία, ηε γισζζηθή ηνπο επάξθεηα 

θ.α. Οη ζεσξεηηθνί θαη ηζηνξηθνί ηεο ηέρλεο, αξρηθά, πεξηζσξηνπνηνχλ ηελ ηέρλε ησλ 

θφκηθο θαη ελψ ε ινγνηερλία θαη ε δσγξαθηθή σο κνξθέο έθθξαζεο είραλ γλσξίζεη εμ 

αξρήο ηελ απνδνρή σο «πςειή ηέρλε», ε επηκεημία ηνπο απνξξηπηφηαλ σο «ρακειή» 

κνξθή ηέρλεο.
76

 Τπήξμε, ινηπφλ, πνιχ έληνλε κία απαμησηηθή ζηάζε έλαληί ηνπο, ε 

νπνία ζπλερίζηεθε γηα πνιιά ρξφληα θαη ε λέα κνξθή έθθξαζεο ζεσξήζεθε σο 

παξαινγνηερλία.  

Ο φξνο παξαινγνηερλία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε έλα ζπλέδξην ην 1967 

πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηε ινγνηερλία επξείαο θαηαλάισζεο θαη αλαςπρήο.
77

 Έρεη θαηά 

βάζε ππνηηκεηηθή ζεκαζία θαη πξνυπνζέηεη κηα νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή θαη ηαμηθή 

δηρνηνκία: ζπγγελείο φξνη είλαη ε παξαθηινινγία, ε ππνινγνηερλία, ε ινγνηερλία θπγήο, 

ην κπζηζηφξεκα ηεο δεθάξαο, ε ινγνηερλία αλαςπρήο, επξείαο θαηαλάισζεο θ.ά. 
78

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ παξαινγνηερλία είλαη ε επθνιία 

παξαγσγήο θαη ην ηππνπνηεκέλν ζεκαηνιφγην. Οη φπνηεο θξηηηθέο αζθήζεθαλ ελαληίνλ 

ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ παξαινγνηερλία εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε ινγνηερληθή 

αμία ησλ έξγσλ θαη ζηελ ηδενινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία.
79
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Σα φξηα κεηαμχ ζνβαξήο ινγνηερλία θαη παξαινγνηερλίαο είλαη αζαθή θαη ξεπζηά. 

πσο εμεγεί ν Παλ. Μνπιιάο, «ε “παξαινγνηερλία” δηαθέξεη απφ ηε “ιατθή 

ινγνηερλία” [...] δηφηη, σο γλήζην ηέθλν ηνπ 19νπ αηψλα, ηεο γξαθήο θαη ηνπ Σχπνπ, 

ζεκαηνδνηεί κηα νπζηαζηηθή απνκάθξπλζε απφ ηελ πξνβηνκεραληθή επνρή». Οη θχξηεο 

πεγέο ηεο παξαινγνηερλίαο πξέπεη επνκέλσο λα αλαδεηεζνχλ «ζηνλ βηνκεραλνπνηεκέλν 

19ν αηψλα, ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ζηελ πιεζπζκηαθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ».
80

  

Πξνζπαζψληαο λα θάλεη έλαλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ «ινγνηερλία», ηελ 

«ππνηηζέκελε ινγνηερλία», ηελ «παξαινγνηερλία» θαη ηελ «κε ινγνηερλία», ν θηιφινγνο 

– θξηηηθφο Φ.Γ. Μπέηηζνλ παξαηεξεί: 

,ηη θη αλ είλαη ε ινγνηερλία, δελ είλαη ην πνίεκα ή ην κπζηζηόξεκα πνπ δελ 

δηαβάδεηαη εμαηηίαο ηεο ζπλνιηθήο αλεπάξθεηάο ηνπ (ππνηηζέκελε ινγνηερλία). Ούηε 

είλαη ε βηνπνξηζηηθή δεκνζηνγξαθία, όπνηνο θη αλ είλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο, ε νπνία 

είλαη δπλεηηθά κόλν θάηη πεξηζζόηεξν από απιή δηαζθέδαζε (παξαινγνηερλία). 

Ούηε είλαη ηειηθά ε ρξήζε ηεο γιώζζαο, ηππσκέλεο ή πξνθνξηθήο, πνπ είλαη 

εληειώο θνηλόηππε… ή ζηελά ρξεζηκνζεξηθή (κε ινγνηερλία).
81

 

Οη δηάθνξεο κνξθέο δεκηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο ζπγθξίλνληαη κε ηα κεγάια 

ινγνηερληθά έξγα θαη ε πξνζέγγηζε ζπρλά γίλεηαη κε ηερληθέο πνπ αξρηθά ζρεδηάζηεθαλ 

γηα ηε ινγνηερλία, κε απνηέιεζκα απηέο νη κνξθέο δεκηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο λα 

ππνβαζκίδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη σο πάξεξγφ ηεο. Ο φξνο, ινηπφλ, 

παξαινγνηερλία ζπλνςίδεη απηήλ ηελ πάξεξγε ηδηφηεηα. πλήζσο, σο παξαινγνηερλία 

εθιακβάλνληαη κνξθέο επηθνηλσλίαο, νη νπνίεο ζπλδένπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα είδε 

«πςειήο» δεκηνπξγίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα πνίεζε θαη κνπζηθή, εηθφλα θαη θείκελν, 

ιφγν, εηθφλα θαη κνπζηθή θ.α. Ο παξαδνζηαθφο, φκσο, δηαρσξηζκφο ηείλεη ζηαδηαθά λα 

θαηαξγεζεί, θαζψο ε ινγνηερλία αμηνπνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε κείμε ησλ εηδψλ 

γξαθήο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρψξνο ηεο παξαινγνηερλίαο αιιάδεη πεξηερφκελν θαη 

κνξθή.
82

  

ρεηηθά, φκσο, κε ην θαηά πφζν νη εηθνλνγξαθεκέλεο αθεγήζεηο είλαη έλα είδνο ηεο 

ραξαθηεξηδφκελεο σο terra incognita «παξαινγνηερλίαο» θαηά ηνλ Π. Μνπιιά
83

, έρνπλ 

δηαηππσζεί δπν απφςεηο. Ζ πξψηε άπνςε ζέιεη ηηο δηαζθεπέο απηέο λα δίλνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη θάπνηνο θιαζηθά ινγνηερληθά έξγα, ε δεχηεξε, σζηφζν, 

άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ην θνηλφ εκπνδίζηεθε λα θζάζεη ζην πξσηφηππν έξγν. ηεξήζεθε 

δειαδή ηε γνεηεία θαη ηελ επραξίζηεζε ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο θη εμηζηφξεζεο γηα 

ράξε ηεο απινπζηεπκέλεο θαη ζπρλά απιντθήο παξάζεζεο ηεο ηζηνξίαο πνπ εθηπιίζζεηαη 

κέζα ζην έξγν.
84

  

Οη επηθξηηέο ησλ θφκηθο, επίζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ν αλαγλψζηεο ζπρλά πεξηνξίδεηαη 

ζε αλάγλσζε κφλν ησλ εηθφλσλ κε απνηέιεζκα λα αηξνθεί ε ζθέςε ηνπ θαη ε θξηηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα. Δπίζεο, ην πεξηνξηζκέλν θαη ηππνπνηεκέλν, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, 

ιεμηιφγην ζην θείκελν ησλ θφκηθο δελ εληζρχεη ηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα.
85

 Με ηα 

εηθνλνγξαθεγήκαηα ν αλαγλψζηεο δελ ζεηεχεη ζηελ εγξήγνξζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε 

πνπ απαηηεί έλα ινγνηερληθφ έξγν.
86

   

Ο Γθφηνβνο (1996), επηρεηξψληαο κηα παξάιιειε ζεψξεζε αλάκεζα ζην παξακχζη 

θαη ηα θφκηθο, αζθεί δξηκεία θξηηηθή ζηα θφκηθο. Γηαηππψλεη, ινηπφλ, ηελ άπνςε φηη, 

ελψ ηα θφκηθο γελλήζεθαλ απφ ηελ έκθπηε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ γηα επηθνηλσλία θαη γηα 

απφδνζε ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ηδεψλ δσγξαθηθά, ηειηθά 

ηξαπκαηίδνπλ ηελ επγισηηία θαη δεκηνπξγνχλ έλα είδνο εμάξηεζεο ζηνπο αλαγλψζηεο. 

πλερίδεη ππνζηεξίδνληαο φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα αμηψζεη θάπνηνο απφ ηα θφκηθο ηε 

ινγνηερληθφηεηα θαη ηελ αίζζεζε ηεο ηέρλεο ηνπ ιφγνπ θαη φηη αθζνλνχλ ηα 

παξαινγνηερληθά ζηνηρεία κηαο θαη είλαη δεκηνπξγήκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ γξαθηθψλ 

ηερλψλ. Τπνζηεξίδεη, επίζεο, φηη ηα θφκηθο αιινηψλνπλ ην γισζζηθφ αηζζεηήξην, 

πξνβάιινπλ ήξσεο πξνο απνθπγή, ππνλνκεχνπλ ηηο θξαηνχζεο θνηλσληθέο αμίεο, 

εκπεδψλνπλ έλαλ ηξφπν δσήο φπνπ θπξίαξρεο αμίεο είλαη ν θαηξνζθνπηζκφο θαη ε 

απνπζία ηδαληθψλ. Καηαιήγεη, ιέγνληαο φηη ηα θφκηθο απνηεινχλ «γελλήκαηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππαθνχεη ζηε δεζπφδνπζα αμία ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, ζην θέξδνο.
87

  

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο άπνςεο βξίζθεηαη ε άπνςε φηη ε εηθφλα ηειηθά ελεξγνπνηεί 

ηε θαληαζία θαη ηε ζθέςε ηνπ αλαγλψζηε πξνθεηκέλνπ λα ηελ εξκελεχζεη λνεκαηηθά, 
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αθξηβψο επεηδή δελ είλαη επθνινδηάβαζηε.
88

 Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηα θφκηθο, νη 

ππεξαζπηζηέο ηνπο θαη νη κειεηεηέο αμηνινγνχλ σο ζεηηθά ζηνηρεία ηνπο πνηθίινπο 

«αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο» ηνπ είδνπο, ηε δσληάληα, ηελ παξαζηαηηθφηεηα, ην επξχ 

θάζκα ηνπ αλαγλσζηηθνχ ηνπο θνηλνχ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εηθνλνπνηνχλ ηηο 

θαηαζηάζεηο.
89

 Ο Μαιαθάληεο επηζεκαίλεη ηελ «παηδαγσγηθή ρξήζε» ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο, κηαο θαη ηα θφκηθο εμνηθεηψλνπλ ην θνηλφ κε πνιηηηζηηθά αγαζά, 

κεηαδίδνπλ ζηνηρεία απφ ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο θαη επαηζζεηνπνηνχλ ηνπο 

αλαγλψζηεο ζε πνηθίια θνηλσληθά ζέκαηα. 
90

 

Σα θφκηθο, φκσο, ζεσξνχληαη πιένλ σο ε 9
ε
 ηέρλε ησλ Καιψλ Σερλψλ θαη 

«βξίζθνληαη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Μνχζαο Σεξςηρφξεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ 

Πινχηαξρν (πκπνζηαθά, 746e-747a) αθαηξεί ηελ επηθίλδπλε γνεηεία απφ ηα ζεάκαηα, 

αθήλνληαο κφλν ηελ ηέξςε».
91

 Ο Αξηζηνηέιεο παξαηεξεί «νὐδὲ λνεῖ ὁ λνῦο ηὰ ἐθηὸο κὴ 

κεη΄ αἰζζήζεσο» ζπλεηδεηνπνηψληαο ηα νθέιε απφ ηελ αηζζεηεξηαθή επαθή κε ηα 

πξάγκαηα. Αιιά, θαη ζε λεφηεξα ρξφληα ν Κνκέληνο, ν Ρνπζζψ θ.α. επεζήκαλαλ ηελ 

αξρή ηεο επνπηείαο, ηελ νπνία ππεξεηεί ε επαθή κε ηα θφκηθο, επεηδή είλαη ζπλδπαζκφο 

ιφγνπ θαη εηθφλαο.
92

 χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή ηεο Κνηλσληθήο Λανγξαθίαο Μ. Γ. 

Μεξαθιή, «ηα θφκηθο είλαη θαη απηά κηα κνξθή ηέρλεο, ζηελ νπνία αληαλαθιάηαη ε ήδε 

ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα».
 93

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Carrier είλαη κηα ζχλζεηε ηέρλε (composite art) ,φπσο ην 

ζέαηξν θαη ν θηλεκαηνγξάθνο.
94

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηα 

θφκηθο πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ Καιψλ Σερλψλ θαη ηεο ειεχζεξεο θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο (ηε ινγνηερλία, ηε δσγξαθηθή, ηελ αξρηηεθηνληθή, ην ζέαηξν, ηελ 

ελδπκαηνινγία, ην θηλεκαηνγξάθν, ηε θσηνγξαθία), αιιά θαη ηνλ ρψξν ησλ 

εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ (γξαθηζηηθή, ςεθηαθέο ηέρλεο), ζηνηρεία πνπ ηα πξνηθίδνπλ κε 

«ζπλαξπαζηηθή πνηθηιία».
95

 Αμηνπνηνχλ, επνκέλσο, ηα θφκηθο εθθξαζηηθά κέζα 
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πξνεξρφκελα απφ άιιεο ηέρλεο.
96

 πρλά, ηα θφκηθο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

«δηαζηαχξσζε» ρξφλνπ θαη ρψξνπ, «πβξίδηα» κεηαμχ δσγξαθηθήο θαη ινγνηερλίαο, 

«ζηλεκά ηνπ θησρνχ». Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θφκηθο, ησλ νπνίσλ ε επηδέμηα ζρεδίαζε 

αληηζηαζκίδεη ηελ πιένλ ζαπκαζηή ζπγγξαθηθή θαιιηέπεηα. 
97

  

Σα θφκηθο, πξάγκαηη, είλαη πβξίδηα, αθνχ πεξηέρνπλ ζηνηρεία απφ άιιεο ηέρλεο. 

Βέβαηα, παξά ηελ πβξηδηαθή ηνπο κνξθή δελ ζηεξνχληαη ηελ απηνηέιεηα θαη ηελ 

απηνλνκία πνπ έρεη θάζε κνξθή Σέρλεο.
98

 Δπνκέλσο, θαη νη φπνηεο ζπγθξίζεηο γίλνληαη, 

έρνπλ λφεκα κφλν κέζα ζε έλα θνηλφ πιαίζην. Δπνκέλσο, φπσο ζε θάζε ηέρλε έηζη θαη 

ζηα θφκηθο, κπνξεί θάπνηνο λα βξεη αξηζηνπξγήκαηα, αιιά θαη κεηξηφηεηεο.
99

 ηε 

ζεκεξηλή ηερλνινγηθή επνρή ηεο εηθφλαο ζπρλά αλαζεσξνχληαη νη απφςεηο θαη πνιιά 

έξγα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο παξαινγνηερλία απνζηηγκαηίδνληαη θαη δηεθδηθνχλ κηα 

ζέζε ζην ρψξν ηεο ζνβαξήο ινγνηερλίαο. πσο γξάθεη θαη ν Η. Μ. Παλαγησηφπνπινο 

«Σ΄ αξηζηνπξγήκαηα δελ αλήθνπλ ζηνπο ηξφπνπο ηεο έθθξαζεο, αλήθνπλ ζηνπο 

κεγάινπο δεκηνπξγνχο…». 
100

 

πρλά, ε αμηνιφγεζε ελφο graphic novel πνπ κεηαγξάθεη έλα ινγνηερληθφ έξγν 

γίλεηαη παξαζέηνληαο νκνηφηεηεο θη επηζεκαίλνληαο παξεθθιίζεηο, πνπ ελίνηε 

εθιακβάλνληαη σο παξαιείςεηο ζε ζρέζε πάληα κε ην πξσηφηππν έξγν θαη απηή ε 

δηαδηθαζία ελδέρεηαη λα αδηθεί ην graphic novel. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, έλα έξγν 

ηέρλεο πνπ αληιεί ηελ αθεηεξία δεκηνπξγίαο ηνπ ή θαη ην πιηθφ ηνπ απφ θάπνην άιιν 

δελ ζα πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη κε ην πξσηφηππν. Καηαιήγνληαο, ε κεηαγξαθή ελφο 

ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε graphic novel θαιφ ζα ήηαλ λα κελ αληηκεησπίδεηαη σο απιή 

κεηαθνξά ζε έλα άιιν κέζν, αιιά λα αμηνινγείηαη  σο απζχπαξθην έξγν θαη νη φπνηεο 

αξεηέο ηνπ -ή έιιεηςή ηνπο- λα εθηηκψληαη ζην πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ πνπ νξίδνπλ ηελ 

θαηεγνξία ηέρλεο ζηελ νπνία αλήθεη. 
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7. Graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο 

Ο αξηζκφο ησλ graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο 

είλαη πεξηνξηζκέλνο, θαζψο ην είδνο, παξά ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία, είλαη ζρεηηθά λέν 

ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. πγθεθξηκέλα, 

ηα graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο είλαη 11 θαηά ην 

ρξφλν εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη αθνξνχλ ηφζν πεδά φζν θαη πνηεηηθά 

έξγα. Ζ παξνπζίαζε ηνπο κε αλαθνξέο, παξάιιεια, ζην πξσηφηππν ινγνηερληθφ έξγν 

γίλεηαη αιθαβεηηθά κε βάζε ηνπο ηίηινπο ησλ graphic novels. 

 

7.1. Ατβαιί 

Σν ζπγθεθξηκέλν graphic novel βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα ινγνηερληθά βηβιία: ην «Ατβαιί ε 

παηξίδα κνπ» ηνπ Φψηε Κφληνγινπ (εθδ. Άγθπξα), ην «Ννχκεξν 31328» θαη ην 

«Μηθξαζία Υαίξε» ηνπ Ζιία Βελέδε, ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαγξαθή ηεο αδεξθήο ηνπ Αγάπεο Βελέδε - Μνιπβηάηε (εθδ. Δζηία) θαη «Σα παηδηά 

ηνπ πνιέκνπ» ηνπ Αρκέη Γηνξνπικάδ (εθδ. Χκέγα). Σν graphic novel νηθεηνπνηείηαη 

ζθελέο απφ απηά ηα βηβιία θαη δεκηνπξγεί ηέζζεξα θεθάιαηα, αθεγήζεηο ζε πξψην 

πξφζσπν. Σέζζεξα θνκκάηηα ελφο παδι πνπ ελψλνληαη, απεηθνλίδνπλ ην παξειζφλ θαη 

πιαηζηψλνληαη απφ ην παξφλ, απφ ην νδνηπνξηθφ ηνπ Soloup – ςεπδψλπκν ηνπ 

δεκηνπξγνχ, Αληψλε Νηθνιφπνπινπ -  ζην Ατβαιί. 

Σν «Ατβαιί ε παηξίδα κνπ» ηνπ Φψηε Κφληνγινπ είλαη κία ζπιινγή δηεγεκάησλ, 

ζηελ νπνία αλαπνιεί θαη θαηαγξάθεη γεγνλφηα θαη ηζηνξίεο ηεο παηξίδαο ηνπ, η' 

Ατβαιηνχ. Σν Ννχκεξν 31328 ηνπ Ζιία Βελέδε είλαη ε ίδηα ε ηαπηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, 

ηφηε πνπ ν ίδηνο παηδί κφιηο δεθανθηψ ρξφλσλ νδεγήζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ζηα 

θάηεξγα ηεο Αλαηνιήο. Σν βηβιίν είλαη έλα ρξνληθφ «γξακκέλν κε αίκα», φπσο 

επεζήκαλε ν Βελέδεο, πξνζζέηνληαο: «Λέσ γηα ηελ θαπηή χιε, γηα ηε ζάξθα πνπ ζηάδεη 

ην αίκα ηεο θαη πιεκκπξίδεη ηηο ζειίδεο ηνπ». «Σα παηδηά ηνπ πνιέκνπ»ηνπ Αρκέη 

Γηνξνπικάδ είλαη έλα έξγν πνπ αλαθέξεηαη ζην αηψλην δξάκα ηεο πξνζθπγηάο. Σν 

θπξίσο ζέκα ηνπ έξγνπ πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην δξάκα ησλ Σνπξθνθξεηηθψλ 

ζηελ Κξήηε παξηζηάλεηαη απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία. Παξά ηνλ έληνλν 

ζπλαηζζεκαηηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην έξγν, απνπζηάδεη ν θαλαηηζκφο. Σν βηβιίν ηνπ 

Ζιία Βελέδε «Μηθξαζία, ραίξε» βξέζεθε κεηά ην ζάλαηφ ηνπ κέζα ζε θάθειν, κε ηελ 

έλδεημε «γηα ην ηππνγξαθείν» θαη εθδφζεθε έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, ην 1974. Σν graphic 
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novel απφ ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ηεο αδεξθήο ηνπ 

Ζιία Βελέδε, ηεο Αγάπεο Βελέδε – Μνιπβηάηε. 

Σελ εηζαγσγή ηνπ graphic novel ππνγξάθεη ν Bruce Clark, ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ 

«Γπν θνξέο μέλνο». ηηο ζειίδεο ηνπ graphic novel, ν δεκηνπξγφο μεδηπιψλεη ηελ 

ηζηνξία ηεο κηθξαζηαηηθήο πφιεο. ην βηβιίν ππάξρεη παξάξηεκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

ηηο θσηνγξαθίεο ησλ παππνχδσλ πξνζθχγσλ, νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ κε ην ξεαιηζηηθφ, πην 

θσηνγξαθηθφ χθνο πνπ πηνζεηεί ζηα ζθίηζα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνπιεηάο ν Soloup. 

Δπίζεο, ε εηθαζηηθή αηζζεηηθή ηνπ Κφληνγινπ δηαηξέρεη ηηο ζειίδεο ηνπ graphic novel. 

«Ο Κόληνγινπ είλαη πλεύκα ηόζν ηνπ ιόγνπ όζν θαη ηεο εηθόλαο. Απηό ην ζηνηρείν ζα ήηαλ 

θξίκα λα κελ αλαδεηρζεί» ζχκθσλα κε ηνλ Soloup.
101

 Σν graphic novel «Ατβαιί» 

θπθινθνξεί, επίζεο, θαη ζηα ηνπξθηθά απφ ηηο εθδφζεηο «Istos» θαη θαηαγξάθεηαη ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο ζε πσιήζεηο πνιιψλ βηβιηνπσιείσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, έρνληαο 

εηζπξάμεη πνιιά εγθσκηαζηηθά ζρφιηα. Δπίζεο, ιφγσ ηνπ ζέκαηφο ηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο έλλνηαο ηεο παηξίδαο, ην έξγν 

έιαβε πιήζνο θξηηηθψλ θαη αλαιχζεσλ απφ αθαδεκατθνχο, θηινιφγνπο, ηζηνξηθνχο θαη 

δεκνζηνγξάθνπο. 

 

7.2. Δξσηόθξηηνο  

«ηνπο πεξαδόκελνπο θαηξνύο πνπ νη Έιιελεο νξίδα 

θη πνπ δελ είρε ε πίζηε ησο ζεκέιην κεδέ ξίδα 

εηο ηελ Αζήλα πνπ ήηαλε ηεο κάζεζεο ε βξώζηο 

θαη ην ζξνλί ηεο αθεληηάο θη ν πνηακόο ηεο γλώζεο, 

ηόη’ έλαο λένο θξόληκνο πνπ ‘ρε θαηξνύ ζεκέιην, 

ηνπ Έξσηα εγίλεθε παηγλίδη ηνπ θαη γέιην»
 102

 

Ο «Δξσηφθξηηνο», κηα έκκεηξε εξσηηθή κπζηζηνξία ησλ αξρψλ ηνπ 17
νπ

 αηψλα, είλαη ην 

αξηζηνχξγεκα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο θαη ηαπηφρξνλα, έλα θνξπθαίν έξγν ηεο 

λενειιεληθήο πνίεζεο, έλα έξγν νξφζεκν. Ο πξψηνο εθδφηεο ην ραξαθηήξηζε «πνίεκα 

εξσηηθφλ», ελψ λεψηεξνη κειεηεηέο εμαηηίαο ηεο έθηαζήο ηνπ ην νλφκαζαλ «έπνο». ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα έλα αθεγεκαηηθφ πνίεκα ή έκκεηξν κπζηζηφξεκα. 

χκθσλα κε ηελ θηινινγηθή επηζηήκε, ν «Δξσηφθξηηνο» είλαη έξγν ηνπ Βηηζέληδνπ 

Κνξλάξνπ, ελφο πνηεηή πνπ πξσηίζησο είλαη ιακπξφο αθεγεηήο, ηερλίηεο ηνπ ιφγνπ κε 
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απφιπηε ζπλαίζζεζε ηεο δχλακήο ηνπ. Ζ αθεγεκαηηθή ηνπ άλεζε ζπκβαδίδεη κε κηα 

απφιπηε γισζζηθή θαη εθθξαζηηθή ζηγνπξηά. πσο παξαηεξεί ν εθέξεο, ζηνλ 

«Δξσηφθξηην» δελ ππάξρεη «πνπζελά θαλέλα ίρλνο γισζζηθνχ πιεζσξηζκνχ, θαλέλα 

είδνο ξεηνξείαο». ε πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 ζηίρνπο ν Κνξλάξνο πεξηγξάθεη ηελ 

εξσηηθή ηζηνξία ηνπ Δξσηφθξηηνπ θαη ηεο Αξεηνχζαο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηα βάζαλά ηνπο 

σο ην ηειηθφ αίζην ηέινο.
103

 Ζ ππφζεζε εθηπιίζζεηαη ζε έλα θφζκν αφξηζην απφ 

ηζηνξηθή άπνςε, ζπκβαηηθφ θαη παξακπζέλην. Ο Κνξλάξνο, αμηνπνηψληαο ηα έκθπηα 

ζηνλ ιαφ εθθξαζηηθά κέζα θαη επηβάιινληάο ηα ζηε ιφγηα δεκηνπξγία, αλπςψλεη ζε 

επίπεδν ηέρλεο ηελ πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
104

 Ζ ηζηνξία γχξσ απφ 

ηνλ έξσηα ηνπ Δξσηφθξηηνπ θαη ηεο Αξεηνχζαο είλαη, ινηπφλ, έλα έξγν άρξνλν, απηφ 

πνπ ζηελ αγγιφθσλε ινγνηερλία νλνκάδεηαη fantasy, δηφηη δηαδξακαηίδεηαη ζε κηα 

θαληαζηηθή Αζήλα πνπ δελ ππήξμε πνηέ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη πξντφλ 

ζχλζεζεο ζηνηρείσλ απφ δηάθνξεο ηζηνξηθέο επνρέο θαη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο. 

Σν εκβιεκαηηθφ θείκελν ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο μαλαδσληαλεχεη κέζα απφ έλα 

κνληέξλν, γνεηεπηηθφ θαη ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλν graphic novel απφ ηηο εθδφζεηο Polaris. 

Σν έξγν ππνγξάθνπλ νη: Γηψξγνο Γνχζεο, Γεκνζζέλεο Παπακάξθνο θαη Γηάλλεο 

Ράγθνο. 

Σν έκκεηξν κπζηζηφξεκα ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ «Ο Δξσηφθξηηνο» παξνπζηάδεηαη 

ζε 79 εηθνλνγξαθεκέλεο ζειίδεο ζην graphic novel. Ζ εηθφλα ηνπ εμψθπιινπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εηθνλνγξάθν Γηψξγν Γνχζε, γηα λα πξντδεάζεη ή 

θαη λα επεξεάζεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ηελ ηζηνξία πνπ αθνινπζεί . Έηζη, ζην εμψθπιιν, 

εθηφο απφ ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηεο έκκεηξεο κπζηζηνξίαο θαη 

ηα νλφκαηα ησλ ηξηψλ δεκηνπξγψλ ηνπ graphic novel, ηα νπνία δεζπφδνπλ ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ εμψθπιινπ, θπξηαξρεί ε εηθφλα, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο,  

αλαπαξηζηά αθελφο ηε θηγνχξα ηνπ λεαξνχ Δξσηφθξηηνπ, βαζηζκέλε ζηνλ Καλφλα ηνπ 

Πνιπθιείηνπ, ηνλ "δνξπθφξν", αθεηέξνπ ηε θηγνχξα ηεο Αξεηνχζαο, ελψ ηα ρέξηα ησλ 

δχν εξσηεπκέλσλ ζπκπιέθνληαη πάλσ ζην ζπαζί γηα λα δείμνπλ φηη ε γπλαίθα είλαη 

ηζφηηκε κε ηνλ άληξα. ην θάησ κέξνο ηνπ εμψθπιινπ ππάξρεη ν εθδνηηθφο νίθνο, ελψ 

ζην εζψθπιιν αθνινπζεί ζχληνκε βηνγξαθία ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ. 
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Ζ αθήγεζε ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ είλαη ρσξηζκέλε ζε πέληε κέξε, ηα νπνία ν 

Παπακάξθνο θαη ν Ράγθνο αθνινπζνχλ ζην ζελάξην ηνπ graphic novel. ην graphic 

novel ε θιαζηθή αξραηφηεηα θαη ην Βπδάληην ζπγθαηνηθνχλ κε ηελ ελεηηθή θνπιηνχξα 

ηεο Αλαγέλλεζεο, κε ηελ αλαηνιίηηθε θνπιηνχξα ησλ Αξάβσλ θαη ησλ Οζσκαλψλ, 

θαζψο θαη κε ηελ θνπιηνχξα ησλ βαιθαληθψλ εζλνηήησλ. 

Οη δεκηνπξγνί ηνπ graphic novel δελ εζηηάδνπλ κνλάρα ζηελ εξσηηθή ηζηνξία ησλ δχν 

λέσλ, αιιά κε δηεηζδπηηθφηεηα θαη νηθνλνκία ππνβάιινπλ θαη ην πιαίζηφ ηεο ή ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ, φπσο είλαη: νη ηαμηθέο δηαθνξέο, ε ακθηζβήηεζε ηεο 

εμνπζίαο, ηα εζηθά δηιήκκαηα, ν πξψηκνο θεκηληζκφο, νη ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο ιανχο, 

ν πφιεκνο θαη ηα δεηλά ηνπ. Οη ήξσεο ζπλνκηινχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνθνξηθή 

γιψζζα ηνπ ζήκεξα. ηα ζεκεία φκσο φπνπ ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη θαη ζρνιηάδεη ην 

πιαίζην ηεο δξάζεο θπξηαξρεί ν ηδησκαηηθφο ιφγνο ηνπ Κνξλάξνπ, γξακκέλνο ζε 

νκνηνθαηάιεθην δεθαπεληαζχιιαβν, πνπ πιεζηάδεη ηε γιψζζα ησλ δεκνηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ. 

 

7.3. Ζ θεξέληα θνύθια 

«Θα ζαο πσ κηαλ ηζηνξία απιή θαη ιππεηεξή –γηαηί απιή θαη ιππεηεξή είλαη ε δσή– 

[...] Ση γξήγνξα πνπ θεύγνκε θαη αθήλνκε ηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα, ηα ινπινύδηα 

θαη ην θεγγάξη! [...] Σα παιαηά ηξαγνύδηα είλαη γεκάηα δάθξπα – θαη ηα ρείιε ησλ 

λέσλ πνπ γεινύλε θαλεξώλνπλ ην ηόμν ηεο νδύλεο: γηαηί θαη ραξά δελ είλαη παξά 

έλαο θαεκόο πνπ πεξηκέλεη ηελ ώξα ηνπ λα 'ξζεη – είλαη ν άκκνο πάλσ από ηελ 

πέηξα ηελ αιεζηλή πνπ ηνλε ζθνξπάεη ν άλεκνο. Έηζη μεγειηνύληαη θη νη θαξδηέο καο 

ζαλ ηηο κπγδαιηέο πνπ πνιιέο θνξέο αλζίδνπλ πξνηνύ λα 'ξζεη ε πίθξα ηνπ 

ρεηκώλα...»
 105

 

Με απηά ηα ιφγηα αξρίδεη ν Κσλζηαληίλνο Υξεζηνκάλνο ηελ αθήγεζε θαη απηφκαηα 

εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζε απηά ηα νπνία ζα δήζεη καδί κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

«Κεξέληαο θνχθιαο». Πξφθεηηαη γηα έλα θνξπθαίν έξγν ηεο ειιεληθήο πεδνγξαθίαο, ην 

νπνίν ζεσξήζεθε σο ην πξψην ειιεληθφ εξσηηθφ κπζηζηφξεκα θαη αλαδείρζεθε σο έλα 

ζπκβνιηζηηθφ έξγν πςειήο ηέρλεο. πσο παξαηεξεί ν Λ. Πνιίηεο,
106

 ζην κπζηζηφξεκα 

απηφ πνπ εθδφζεθε ην 1911 «θπξηαξρεί έλαο ηνικεξφο ξεαιηζκφο, ελψ ζηνπο 

εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο δηαηεξείηαη ε άθξα επαηζζεζία θαη ε σξαηνπάζεηα, καδί κ΄ έλαλ 
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πινχην ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ». χκθσλα κε ηνλ Vitti,
107

 ν Υξεζηνκάλνο 

πξνζπαζψληαο λα εμηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζην εθζηαηηθφ θαη σξαηνιαηξηθφ χθνο θαη 

ζηελ ηδηάδνπζα ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, δεκηνπξγεί κηα αηκφζθαηξα ηξαγσδίαο κε 

ηαπεηλνχο ήξσεο. Δίλαη έλα έξγν κε ζέκα ηνλ έξσηα, ηνλ πφζν θαη ηελ ηξπθεξφηεηα. Με 

ηελ «Κεξέληα θνχθια» γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ην εξσηηθφ θαηλφκελν 

πέξα απφ ζηεξεφηππα. 

Παξφιν πνπ δπζθνιεχηεθε ζην μεθίλεκά ηεο, ε «Κεξέληα θνχθια» ζεκείσζε ιακπξή 

πνξεία. Γηαζθεπάζηεθε γηα ην ζέαηξν θαη αλέβεθε ζηε ζθελή απφ ηνλ Παληειή Υνξλ, 

κεηαθέξζεθε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, κεηαθξάζηεθε ζε άιιεο γιψζζεο, δηαβάζηεθε ζηα 

ξαδηφθσλν θαη επαλεθδφζεθε πνιιέο θνξέο, πξνθαιψληαο ζπρλά αληηθαηηθέο 

ζπδεηήζεηο. ην επίκεηξν ηεο έθδνζεο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηηο Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο 

Κξήηεο, ην νπνίν έρεη ηίηιν «Ηδέεο θαη ζχκβνια ζηελ Κεξέληα Κνχθια» ηεο Αγγέιαο 

Καζηξηλάθε γίλεηαη κία νινθιεξσκέλε θηινινγηθή πξαγκάηεπζε ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ 

αλαιχνληαη ηα ζπκβνιηθά ζηνηρεία, ηαμηλνκνχληαη ηα λαηνπξαιηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

θφκηζε ν ζπγγξαθέαο ζπλζέηνληαο ην κπζηζηφξεκά ηνπ θαη εληάζζεηαη κε αθξίβεηα ην 

έξγν ζην γξακκαηνινγηθφ πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ.
108

 Σν βηβιίν ηνπ Υξεζηνκάλνπ 

κπνξεί λα είρε πξσηνθπθινθνξήζεη έλαλ αηψλα πξηλ (1911), αιιά ην ζέκα ηνπ ηφηε είρε 

ζεσξεζεί ηνικεξφ θαη κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπ. 

ην νκψλπκν graphic novel δίλεηαη έκθαζε ζηε ζθελνζεηηθή καηηά ηνπ 

Υξεζηνκάλνπ θαη ζηα ιανγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, αλαδεηθλχνληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο γνηζηθέο αλαθνξέο ηεο «Κεξέληαο Κνχθιαο». Πξνζαξκνζκέλν απφ ηνλ 

Ζιία Καηηξηδηγηαλφγινπ θαη εηθνλνγξαθεκέλν απφ ηνλ Γηψξγν Σζηακάληα, ην graphic 

novel Η Κεξέληα Κνύθια είλαη απνηέιεζκα ελδειερνχο έξεπλαο, κε ζηφρν ηε ζπλεπή 

απνηχπσζε ηεο επνρήο θαη ηνπ ζπγγξαθηθνχ νξάκαηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Υξεζηνκάλνπ. Σελ εηζαγσγή ηεο έθδνζεο έγξαςε ε Αγγέια Καζηξηλάθε, Καζεγήηξηα 

Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, πεδνγξάθνο, θαη ζπγγξαθέαο ηεο κειέηεο «αλ 

ηηο κπγδαιηέο - Ηδέεο θαη ζχκβνια ζηελ Κεξέληα θνχθια» (Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο 

Κξήηεο, 2013) 

πσο δειψλεηαη θαη ζην εμψθπιιν πξφθεηηαη γηα έλα αζηηθφ θφκηθ κε γνηζηθέο 

αλαθνξέο, ην νπνίν πεξηέρεη θαη θάπνηα ζηνηρεία ππεξθπζηθνχ. Σν ζρέδην είλαη εμ 

νινθιήξνπ αζπξφκαπξν. Ζ κεγαιχηεξε ίζσο πξσηνηππία ηνπ θφκηθ, είλαη ε παξνπζία 
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ηνπ ίδηνπ ηνπ Υξεζηνκάλνπ κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ graphic novel, σο αθεγεηή. Αμίδεη, 

ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη θπθινθνξεί ζε δχν ελαιιαθηηθά εμψθπιια, γηα λα επηιέμεη ν 

αλαγλψζηεο ηνπ graphic novel απηφ πνπ πξνηηκά. 

 

7.4.  Ζ κεγάιε βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε 

«Ζ Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε» αλήθεη ζηε ζπιινγή δηεγεκάησλ ηνπ Μ. 

Καξαγάηζε κε ηίηιν «Ηζηνξίεο ακαξηίαο θαη αγηνζχλεο», ε νπνία εθδφζεθε απφ ην 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, ζε επηκέιεηα ηξαηή Παζράιε. Ζ ζπιινγή απνηειείηαη απφ 

αηαμηλφκεηα δηεγήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα (1908-1960), πνπ γξάθεθαλ ζε κηα πεξίνδν 

είθνζη πεξίπνπ ρξφλσλ, κε ζπλεθηηθφ ηζηφ ην ππφβαζξν ησλ ηζηνξηψλ πνπ 

αλζνινγνχληαη. Μηινχλ γηα ηε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο δσήο, ηελ αλζξψπηλε θαηάληηα, 

αιιά θαη ηε καξηπξηθή εμηιέσζε ησλ ηαπεηλψλ (αληη)εξψσλ πνπ έπιαζε ν ζπγγξαθέαο 

ηνπ «Γηνχγθεξκαλ». «Ζ Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε» είλαη έλα απφ ηα ιηγφηεξν 

γλσζηά δηεγήκαηα ηνπ Μ. Καξαγάηζε θαη -ηαπηφρξνλα- έλα απφ ηα πην «αηξεηηθά» ζην 

ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν, ελψ κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ πξνβάιιεηαη ν αλζξψπηλνο 

Καξαγάηζεο.
109

 Πξφθεηηαη γηα κηα  πξσηφηππε αιιεγνξηθή ζάηηξα κε θχξην εξγαιείν ηε 

ιεπηή εηξσλεία θαη  ζέκα ηνλ εζηζκφ ζηηο νπζίεο, ηελ θαηάπησζε, ηνλ ζάλαην θαη ηελ 

αιιεγνξηθή επαλαθνξά ζηε δσή ελφο ρξήζηε, ε νπνία απνθηά κηα άιιε δπλακηθή κε ηε 

γιψζζα ησλ εηθφλσλ ζην graphic novel. Σν πξφζσπν – πξσηαγσληζηήο, φπσο θαη ε δνκή 

ηνπ έξγνπ αθνινπζνχλ ην πξφηππν ηεο Μεγάιεο Βδνκάδαο ησλ Παζψλ. 

Αληιψληαο έκπλεπζε απφ απηή ηελ πξσηφηππε αιιεγνξηθή ζάηηξα απφ ηνλ 

πνιπδηαβαζκέλν πεδνγξάθν Μ. Καξαγάηζε, νη βξαβεπκέλνη θνκίζηεο Θαλάζεο Πέηξνπ 

ζηελ εηθνλνγξάθεζε θαη Γεκήηξεο Βαλέιιεο  ζην ζελάξην κεηαγξάθνπλ ζε graphic 

novel ηε «Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε», έλα απφ ηα ιηγφηεξν γλσζηά δηεγήκαηα ηνπ 

Μ. Καξαγάηζε. Σν graphic novel απνδίδεη κε άξηηεο αηζζεηηθά εηθφλεο ην δηήγεκα, ην 

θιίκα ηνπ κεζνπνιέκνπ, ηε κνπληή θηγνχξα ηνπ Νεδεξίηε θαη ηα ζθεληθά ηνπ Πεηξαηά 

θαη ηεο Αζήλαο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θφκηθο πνπ ηα βάδεη κε ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα: ην θξάηνο κε 

ηνπο δηεθζαξκέλνπο ζεζκνχο ηνπ, ην θεθάιαην κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ, ηε ζξεζθεία 

κε ηελ θαηαζθεπαζκέλε κπζνινγία ηεο, ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα κε ηε 

λαξθσκέλε κνηξνιαηξία ηνπο. (Απφ ηελ παξνπζίαζε ζην νπηζζφθπιιν ηνπ βηβιίνπ) Ζ 

ηζηνξία ηνπ graphic novel επηθεληξψλεηαη, ινηπφλ, ζε έλαλ ρξήζηε λαξθσηηθψλ θαη κηα 
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δηαθνξεηηθή Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ Πάζρα, θαζψο βαζαλίδεηαη θαη απηφο, φπσο ν 

Υξηζηφο. ηελ πνξεία θαηαδεηθλχεηαη ε θνηλσληθνπνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε 

ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηνπ 1930. Ο πξσηαγσληζηήο, Υξήζηνο Νεδεξίηεο, αθνινπζεί 

εκεξνινγηαθά θαη ςπρνινγηθά ηα καξηχξηα ηνπ Υξηζηνχ θαη παξνπζηάδεη ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε ησλ λαξθνκαλψλ. 

 

7.5.   Ζ Πάπηζζα Ησάλλα 

«Ζ Πάπηζζα Ησάλλα», ε πξψηε λεαληθή εκθάληζε ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε, δεκνζηεχηεθε 

ην 1866 κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ «κεζαησληθή κειέηε», ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ 

ζπγγξαθέα. Οη θξηηηθνί επηρείξεζαλ λα ηελ εληάμνπλ ζε θάπνην ινγνηερληθφ είδνο, 

επηθαινχκελνη φξνπο, φπσο «αληηκπζηζηφξεκα ηζηνξηθφ» ή «κπζηζηνξία». Παξφιν πνπ 

έρεη αξθεηά απφ ηα γλσξίζκαηα ελφο ηζηνξηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ, θαλείο δελ πξνζπάζεζε 

λα θαηαηάμεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζην ρψξν ηεο ηζηνξηνγξαθίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

έξγν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία δηάζεζε ζαξθαζηηθή, έλα χθνο ζπηλζεξνβφιν θαη έλαλ 

νξζνινγηζκφ πνπ θηάλεη σο ηελ απηζηία. Σν κπζηζηφξεκα βαζίδεηαη ζην ζρεηηθφ 

κεζαησληθφ ζξχιν ηεο Πάπηζζαο Ησάλλαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κηα γπλαίθα 

πξνζπνηνχκελε φηη ήηαλ άληξαο, αλέβεθε ζηελ ηεξαξρία ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο 

Δθθιεζίαο θαη έθηαζε κέρξη θαη ην αμίσκα ηνπ πάπα. Με ηελ «Πάπηζζα Ησάλλα» 

αλαηξέπεηαη ε θαζηεξσκέλε αληίιεςε φηη ε ινγνηερλία δηδάζθεη ή απιψο ηέξπεη θαη 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ γηα ηνλ αηθληδηαζκφ θαη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ αλαγλψζηε. Δμαηηίαο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά θαη 

εμαηηίαο ηνπ ζθαλδαιηζηηθνχ ζέκαηνο, ην έξγν γλψξηζε κεγάιε επηηπρία κηαο θαη 

κεηαθξάζηεθε ζε πνιιέο μέλεο γιψζζεο. Χζηφζν, δέρηεθε ζθνδξέο επηζέζεηο απφ 

πξφζσπα θαη ζεζκνχο. 
110

(Σδηφβαο, 1987:259-280) 

Σν κπζηζηφξεκα ηνπ Ρνΐδε θπθινθφξεζε ζε κνξθή graphic novel ην 2015 απφ ην 

Λεπηέξε Παπαζαλάζε θαη ηηο εθδφζεηο ΚΦΜ, ελψ ην 2018 απφ ην Γεκήηξε 

Υαληδφπνπιν θαη ηηο εθδφζεηο ATHENS REVIEW OF BOOKS.  

Σν graphic novel ηνπ Λεπηέξε Παπαζαλάζε, Η Πάπηζζα Ισάλλα, είλαη έλα θφκηθ κε 

αζπξφκαπξα ζθίηζα πνπ βαζίδεηαη ζην νκψλπκν κπζηζηφξεκα ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε. Ο 

δεκηνπξγφο ηνπ θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα έξγν κε εκθαλείο αλαθνξέο ζην ζήκεξα, 

ππελζπκίδνληαο ζηνλ αλαγλψζηε κε ρηνχκνξ φηη δελ έρεη αιιάμεη θαη πνιχ ε θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ κέζα ζηνπο αηψλεο. Απηή ε επαθή κε ην ζήκεξα επηηπγράλεηαη κε 
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επηηπρεκέλνπο ρηνπκνξηζηηθνχο αλαρξνληζκνχο ή παξαζέηνληαο ζχγρξνλα πνιηηηθά 

ζπλζήκαηα ζε απξνζδφθεηα ζεκεία ηεο εηθφλαο. Μέζσ ηεο κεηαγξαθήο ν δεκηνπξγφο 

πεηπραίλεη λα αλαδείμεη ην πλεχκα, ηελ αθήγεζε θαη ηα θαηαγγειηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ 

ηνπ Ρνΐδε, εληάζζνληαο φκσο ηελ Πάπηζζα Ισάλλα ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. ην 

graphic novel, επίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπλχπαξμε ηεο ηδηάδνπζαο 

θαζαξεπνπζηάληθεο γιψζζαο ηνπ Ρνΐδε κε ηε λενειιεληθή αξγθφ. 

Ζ δηαζθεπή ηνπ Γεκήηξε Υαληδφπνπινπ, πνπ θπθινθφξεζε ην Μάξηην ηνπ 2018,   

ραξαθηεξίδεηαη απφ εηθφλεο ειιεηπηηθέο κε αλαθνξέο ζηε δσγξαθηθή θαη ζε γθξαβνχξεο 

κεζαησληθψλ πφιεσλ ή ηελ αλαγελλεζηαθή εηθνλνγξαθία ηεο Βίβινπ.
111

 ην graphic 

novel έγηλαλ νξηζκέλεο απινπνηήζεηο ζηα ζεκεία πνπ ε νξζνγξαθία ηνπ πξσηνηχπνπ ζα 

μέληδε πνιχ ή ελδερνκέλσο ζα πξνβιεκάηηδε ηνλ ζεκεξηλφ αλαγλψζηε.
 
 

 

7.6. …θαιά εζύ ζθνηώζεθεο λσξίο 

Σν graphic novel ...θαιά εζύ ζθνηώζεθεο λσξίο... απνηειεί κεηαγξαθή ηνπ νκψλπκνπ 

απηνβηνγξαθηθνχ βηβιίνπ ηνπ Υξφλε Μίζζηνπ. ην αθήγεκα ηνπ Μίζζηνπ πεξηγξάθεηαη 

ε βαζαληζηηθή πνξεία ηνπ ζπγγξαθέα απφ ηνλ Δκθχιην κέρξη ηελ ακλεζηία ηνπ 1973. 

Οπζηαζηηθά, εμηζηνξεί φζα πέξαζε θαη φζνπο γλψξηζε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Ο ηίηινο 

ηνπ βηβιίνπ γλψξηζε κεγάιε επηηπρία θαη έγηλε ζχλζεκα ζηνπο ηνίρνπο, θαζψο 

θαζηεξψζεθε σο έθθξαζε γηα φζνπο έθπγαλ πξνηνχ δνπλ ηα φλεηξά ηνπο λα 

δηαςεχδνληαη. 

Γηα ην graphic novel, ην νπνίν θπθινθφξεζε ηαπηφρξνλα ζηε Γαιιία απφ ηηο 

εθδφζεηο Futuropolis θαη ζηελ Διιάδα απφ ηηο εθδφζεηο Polaris, ζπλεξγάζηεθαλ νη 

Μπξηψ Ράηο, ν Sylvain Ricard θαη Daniel Casavane. ην θφκηθ ε ειαθξψο 

θαξηνπλίζηηθε αηζζεηηθή θαηαθέξλεη λα ηζνξξνπήζεη ηε δνθεξφηεηα ησλ γεγνλφησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη. Σν έξγν ηνπ Υξφλε Μίζζηνπ δηαζέηεη ιεπηή εηξσλεία θαη ρηνχκνξ, ε 

νπνία γίλεηαη αηζζεηή θαη ζην graphic novel κε ηελ ίδηα έληαζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

βαξχηεηα. Άιια ζηνηρεία ηνπ graphic novel είλαη ε κεζηφηεηα ηεο αθήγεζεο θαη ε 

αθξίβεηα ηεο ηζηνξηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο επνρήο. Σν graphic novel αθνινπζεί ηελ 

αθεγεκαηηθή δνκή ηνπ πξσηνηχπνπ θαη ην αλαπαξάγεη πηζηά ζηα θεηκεληθά ηνπ κέξε, 

αιιά παχεη λα είλαη πηα ην βηβιίν ηνπ Μίζζηνπ.  
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7.7. Ο βξπθόιαθαο Θαλάζεο Βάγηαο 

Σν θφκηθ κε ηίηιν Ο βξπθόιαθαο Θαλάζεο Βάγηαο απνηειεί κεηαθνξά ηνπ νκψλπκνπ 

πνηήκαηνο ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε. Ο πνηεηήο είρε αλαγλσξίζεη «ηε ζεκαζία ηνπ 

δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ σο βάζε γηα λένπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο ζηελ πνίεζε».
112

 Σν 

ζπγθεθξηκέλν πνίεκα, ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο επηαλεζηαθήο ρνιήο, πξνζθέξεη 

ζηνλ αλαγλψζηε κηα ζεηξά απφ δηδάγκαηα γηα ηελ εθδίθεζε θαη ηηο ηχςεηο πνπ 

βαξαίλνπλ ηηο ςπρέο ησλ αλζξψπσλ. Ο Θαλάζεο Βάγηαο, πξσηνπαιίθαξν ηνπ Αιή 

Παζά, θαηεγνξήζεθε γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζηε ζθαγή εθαηνληάδσλ αλζξψπσλ ζην 

ρσξηφ Γαξδίθη ηεο Ζπείξνπ ην 1814. Ο Βαιασξίηεο επηρεηξεί λα απνδνζεί δηθαηνζχλε 

ζηνπο Γαξδηθηψηεο κέζα απφ ην πνίεκά ηνπ έζησ θαη πνιιά ρξφληα κεηά. 

ην graphic novel, ζε κηα πξνζεγκέλε απηνέθδνζε, ην ζελάξην – ζθελνζεζία 

αλέιαβε ε Βέξα Καξηάινπ θαη ην ζρέδην ν Νίθνο Παπακηραήι. Ζ αηκφζθαηξα ηνπ θφκηθ 

είλαη ζθνηεηλή θαη αλαηξηρηαζηηθή, απφιπηα πηζηή ζην χθνο ηνπ πνηήκαηνο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ν ηξφπνο πνπ απεηθνλίδνληαη ηα θαξέ, ηα ζπλνδεπηηθά, ελδηαθέξνληα 

ηζηνξηθά θείκελα θαη νη γξακκαηνζεηξέο.  

 

7.8.  Παξαξιάκα θαη άιιεο ηζηνξίεο ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά 

Σν δηήγεκα «Παξαξιάκα» δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε ησλ Απάλησλ ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ηίηινο ηνπ δηεγήκαηνο 

δεκηνπξγεί απνξία θαη εξσηεκαηηθά ζηνλ αλαγλψζηε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη 

γηα κηα ιέμε «πεπνηεκέλε», αλχπαξθηε. Δίλαη κία ιέμε πνπ πιάζεη ν ζπγγξαθέαο θαη δελ 

ζεκαίλεη θάηη. πληζηά πεξίπησζε ιέμεο ρσξίο ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν. 

 χκθσλα κε ηνλ Γξ. Ξελφπνπιν
 
«ην δηήγεκα ηνπ Γεκνζζέλε αζεηεί θάζε ζρεδφλ 

θαλφλα ή λφκν. Κη φκσο είλαη δηήγεκα. Απνηειεί, ινηπφλ, έλα θαηλφκελν».
113

 Ο 

Βνπηπξάο κε ηα δηεγήκαηά ηνπ έξρεηαη λα ηαξάμεη ηε ζπλείδεζε ηνπ αζηνχ αλαγλψζηε, 

παξνπζηάδνληαο έλα λέν θφζκν, κηα λέα ηάμε πνπ θαηνηθνχζε ζε παξάγθεο εθεί πνπ 

ηειείσλε ε πφιε.
114

 ηα δηεγήκαηά ηνπ δεκηνπξγνχζε κηα αηκφζθαηξα απνζχλζεζεο, 

ζηελ νπνία θπξηαξρνχζαλ ηα ζνιά, ζθνχξα ρξψκαηα.
115

 Σν έξγν ηνπ Βνπηπξά απνηειεί 

κνλαδηθή πεξίπησζε ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία. Οη παξάμελεο θαη ζθνηεηλέο ηζηνξίεο 
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ην δηαβάδνληαη κε ακείσην ελδηαθέξνλ εδψ θαη έλαλ αηψλα. Αλ θαη ν Βνπηπξάο ήηαλ 

πνιπγξαθφηαηνο, ηα έξγα ηνπ άξρηζαλ λα θπθινθνξνχλ ζε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε κφιηο 

ην 1994. ην έξγν ηνπ ν Βνπηπξάο έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή πεξηπέηεηα ή 

ζηηο δηαζέζεηο ησλ εξψσλ ηνπ.
116

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Βάζηαο 

Σζνθφπνπινο «Ο Γεκνζζέλεο Βνπηπξάο πήξε ην δηήγεκα απφ ην λεζί ηνπ 

Παπαδηακάληε θαη απφ ην ρσξηφ ηνπ Καξθαβίηζα θαη ηε ζηάλε ηνπ Κξπζηάιιε θαη ην 

κεηέθεξε ζην άζηπ, ζεκείσζε δειαδή ηελ απνθαζηζηηθή ζηξνθή απφ ην εζνγξαθηθφ ζην 

αζηηθφ δηήγεκα.»  

Οη ήξσεο ηνπ Βνπηπξά εκθαλίδνληαη άβνπινη, κνηξνιάηξεο, απφθιεξνη, εηηεκέλνη 

απφ ηε δσή, ρσξίο θαλέλα ηδαληθφ λα δηθαηψλεη ηελ χπαξμή ηνπο. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζην έξγν ηνπ είλαη ε βαξηά θαηάζιηςε, ε ππνηαγή ζηε κνίξα, ν 

ζπκβηβαζκφο κε ηελ απνηπρία θαη ηε κηθξναζηηθή κηδέξηα. Ο Βνπηπξάο είρε ηελ 

ηθαλφηεηα λα ππνβάιιεη απηήλ ηελ θαηαζιηπηηθή αηκφζθαηξα, ην δηαβξσηηθφ θιίκα ζηνλ 

αλαγλψζηε ηνπ ράξε ζηνπο αθεγεκαηηθνχο ηνπ ηξφπνπο, νη νπνίνη ήηαλ αζπλείδεηα 

ζηξακκέλνη πξνο ηελ αιιεγνξηθή, ηελ ειιεηπηηθή θαη ππαηληθηηθή έθθξαζε.
117

  

Παξφιν πνπ ηα δηεγήκαηα είλαη γξακκέλα ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα (κεηαμχ ηνπ 

1902 θαη ηνπ 1934) ε ζεκαηνινγία ηνπο είλαη εληειψο ζεκεξηλή θαη φπσο ζεκεηψλεη θαη 

ν Βάζηαο Σζνθφπνπινο ζηελ αξρή ηνπ ιεπθψκαηνο, «είλαη ζπκππθλσκέλε ζε 

ζπλζεκαηηθέο ιέμεηο: ε απιεζηία, ε πξνδνζία, ν έξσηαο, ην κίζνο, ν έξσηαο θαη ην 

κίζνο, ν εξσηηζκφο, ε θηψρεηα, ηα δψα, νη ζξχινη ε ππνβνιή». 

Σν graphic novel Παξαξιάκα θαη άιιεο ηζηνξίεο ζε εηθνλνγξάθεζε ηνπ Θαλάζε 

Πέηξνπ, θείκελα ηνπ Γεκήηξε Βαλέιιε θαη επίβιεςε ηνπ Βάζηα Σζνθφπνπινπ, 

επηκειεηή ησλ Απάλησλ ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά, είλαη έλα graphic novel βαζηζκέλν ζε 

ελληά ζπλαξπαζηηθέο ηζηνξίεο ηνπ Βνπηπξά κε ζέκα ηελ απιεζηία, ηελ πξνδνζία, ηνλ 

αλεθπιήξσην έξσηα, ηνλ κεηαθπζηθφ ηξφκν. Ο Βαλέιιεο θαηαθέξλεη λα ζπκππθλψζεη 

ην θείκελν, ππνγξακκίδνληαο ηηο αλαηξνπέο θαη ηηο θνξπθψζεηο ηεο αθήγεζεο ηνπ 

Βνπηπξά, ελψ ν Πέηξνπ απνδίδεη κε έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα ηε ζθελνγξαθία. Δλίνηε, 

ην graphic novel αλνίγεη ηελ ηζηνξία ζην ζήκεξα ελζσκαηψλνληαο εθθξάζεηο νηθείεο ζην 

ζχγρξνλν θνηλφ θαη δεκηνπξγψληαο ζπλεηξκνχο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνιηηηζκηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ αλαγλψζηε 
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Σν ζπγθεθξηκέλν, ινηπφλ, graphic novel απφ ηηο εθδφζεηο «Σφπνο» πεξηέρεη ην 

νκψλπκν θη άιια νθηψ δηεγήκαηα ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά, ζε κηα πξνζπάζεηα 

παληξέκαηνο ηεο ινγνηερλίαο κε ηα θφκηθο. Ο Γεκνζζέλεο Βνπηπξάο, εμάιινπ, σο 

ζπγγξαθέαο είλαη ηαηξηαζηφο κε ηελ νπηηθή ησλ θφκηθο, κηα θαη πνιιά απφ ηα δηεγήκαηά 

ηνπ δηαζέηνπλ κηα  καχξε αηκφζθαηξα θαη νη ήξσέο ηνπ είλαη εμπξεζηνληζηηθά 

ζρεδηαζκέλνη. 

 

7.9. ηα Μπζηηθά ηνπ Βάιηνπ 

Σν έξγν ηεο Πελειφπεο Γέιηα «Σα Μπζηηθά ηνπ Βάιηνπ» ηνπνζεηείηαη ζηελ επνρή ηνπ 

Μαθεδνληθνχ αγψλα θαη απνηππψλεη ηα δξακαηηθά γεγνλφηα εθείλεο ηεο επνρήο. Ζ 

ππφζεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο αθνξά ζηελ αλακέηξεζε Μαθεδνλνκάρσλ θαη 

Κνκηηαηδήδσλ ην 1906-1907 ζηηο ειψδεηο εθηάζεηο ηεο ηφηε ιίκλεο ησλ Γεληηζψλ. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ην Λίλν Πνιίηε σο άξηην κπζηζηφξεκα ηζηνξηθφ.
118

 Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηε Μαξηάλλα παλάθε «Ζ ζπγγξαθέαο, έρνληαο σο πξφζεζε λα 

δεκηνπξγήζεη ζπιινγηθή ηζηνξηθή κλήκε, νξγάλσζε ηε ξνκαληηθή θιεξνλνκηά ησλ 

αθεγήζεψλ ηεο γχξσ απφ ηα πεξηζηαηηθά ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, ηηο πεξηπέηεηεο παηδηψλ θαη 

λέσλ. ην έξγν ηεο ε ηζηνξηθή γλψζε παξνπζηάδεηαη ζην λεαληθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ 

κέζα απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο.»
 119

 ην έξγν ηεο Γέιηα 

ππάξρνπλ ζηξαηησηηθέο θαηαγξαθέο καξηπξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ πινχην πιεξνθνξηψλ 

γηα ην Μαθεδνληθφ αγψλα.
120

 Ζ ίδηα ε ζπγγξαθέαο απφ ην 1932 μεθίλεζε λα κειεηά ην 

Αξρείν Μαθεδνληθνχ Αγψλα ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη λα θαηαγξάθεη ηηο 

πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ αγσληζηψλ, δεκηνπξγψληαο έλα πινχζην αξρείν.
121

 Ζ 

θπξίαξρε κνξθή ηνπ βηβιίνπ είλαη ν Σέιινο Αγαπελφο Άγξαο ή Καπεηάλ Άγξαο, ε νπνία 

κνξθή παξνπζηάδεηαη αξθεηά εμηδαληθεπκέλε ζηνλ αγψλα απηφλ.
 122

    

Ζ δηαζθεπή ηνπ βηβιίνπ ηεο Πελειφπεο Γέιηα ζε graphic novel έγηλε απφ ην Γηάλλε 

Ράγθν (ζελάξην) θαη ηνλ Παλαγηψηε Παληαδή (εηθνλνγξάθεζε) θαη θπθινθνξεί απφ ηηο 

εθδφζεηο Polaris. Σν πξσηφηππν έξγν έρεη κεηαγξαθεί ζε 115 έγρξσκεο ζειίδεο κε ξάρε 
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θαη ρξπζνηππία ζην εμψθπιιν. ε αληίζεζε κε ην πξσηφηππν έξγν, ζην νπνίν αθεγήηξηα 

είλαη ε Πελειφπε Γέιηα, νη δεκηνπξγνί ηνπ graphic novel παξνπζηάδνπλ ηνλ 

Μαθεδνληθφ αγψλα κέζα απφ ηα κάηηα δχν παηδηψλ, ηνπ Απνζηφιε θαη ηνπ Γησβάλ. ην 

ζρεδηαζηηθφ θνκκάηη, ν βάιηνο δελ ιεηηνπξγεί απιψο σο ζθεληθφ, αιιά παξνπζηάδεηαη 

«λα ππαγνξεχεη ηηο πξάμεηο θαη ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ αλζξψπσλ».
 123

  

 

7.10. Σν Γηνύζνπξη θαη άιιεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο 

ην graphic novel Γηνύζνπξη θαη άιιεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο κεηαγξάθνληαη ζε θφκηθο έμη 

ηζηνξίεο, νη νπνίεο είλαη θαηά ζεηξά: «Δηο ην Φσο ηεο Ζκέξαο», έλα πεδφ ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Καβάθε, «Σν Γηνχζνπξη» ηνπ Αλδξέα Καξθαβίηζα, «Ο Ολεηξνπφινο» 

ηνπ Κψζηα Καξπσηάθε, «Κιενπάηξαο Θάλαηνο» ηνπ Πιάησλα Ρνδνθαλάθε, «Ο 

θέιεζξαο» ηνπ Κχπξηνπ Νίθνπ Νηθνιατδε θαη «Τπφ ηελ Βαζηιηθήλ Γξπλ» ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. 

ην ζπγθεθξηκέλν graphic novel  ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ν Γεκήηξεο 

Βαλέιιεο (θείκελα) θαη ν Θαλάζεο Πέηξνπ (εηθφλα) αλζνινγνχλ θαη «αλακεηαδίδνπλ» 

ζηε γιψζζα ησλ θφκηθο έμη δηεγήκαηα ζπγγξαθέσλ, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ μαθληάδνπλ 

κε ηελ παξνπζία ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ν Καβάθεο θαη ν 

Καξπσηάθεο είραλ αζρνιεζεί κε απηφ ην ινγνηερληθφ είδνο, δειαδή ηνπ δηεγήκαηνο. 

Δπίζεο, ε επηινγή εθ κέξνπο ησλ δεκηνπξγψλ αθνξά ζε ιηγφηεξν γλσζηά ινγνηερληθά 

έξγα. Σα θείκελα πνπ επηιέρηεθαλ, επίζεο, ηα ζπλδέεη ε «θαληαζηηθή» ηνπο δηάζηαζε, 

δειαδή νη δεκηνπξγνί έιθνπλ ηε γξαθή ηνπο απφ ηε ιεγφκελε θαληαζηηθή ινγνηερλία. 

Βαζηθφ θνηλφ ζηνηρείν ηνπο, ινηπφλ, είλαη φηη αγγίδνπλ ηα φξηα ηνπ θαληαζηηθνχ, ηνπ 

θξπθνχ, ηνπ κπζηεξηψδνπο. 

ηηο ζειίδεο ηνπ graphic novel ππάξρεη κηα λνζηαιγηθή λφηα γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

εθείλεο επνρέο πνπ απεηθνλίδεη ην θάζε ινγνηερληθφ έξγν, ελψ ε πνηθηιία ησλ 

ηνπνζεζηψλ, ησλ ελδπκάησλ θαη ησλ αλζξψπσλ απνηππψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

ηζηνξίαο. Ο εζσηεξηθφο θφζκνο ησλ πξσηαγσληζηψλ απνδίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο 

ρξσκαηηθέο παιέηεο κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία.
 124
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Imagination is the highest form of research. 

 

Albert Einstein, Physicist 

 

8. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο 

ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ε πνηνηηθή έξεπλα θαηαγξάθεη ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή 

εκπεηξία. Γηεμάγεηαη ζπζηεκαηηθά θαη κε επειημία ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

πιαίζην ζην νπνίν εθδειψλεηαη
125

 (Mason, 2003:20-25). Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

ππαγνξεχεη δηεξεπλήζεηο κηθξφηεξεο θιίκαθαο ζε ζρέζε κε ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε 

θαη επηθεληξψλεηαη πξσηίζησο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ ηεο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Ο ζηφρνο ηεο είλαη ε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θαηαλφεζε 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη νκάδσλ, απαληψληαο θπξίσο ζηα εξσηήκαηα 

«πψο» θαη «γηαηί».
126

. 

πλήζσο, ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο πξνθξίλνληαη κέζνδνη πνπ ελεξγνπνηνχλ 

επηθνηλσληαθέο κνξθέο νη νπνίεο πξνζηδηάδνπλ ζηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ: ηελ αθήγεζε, ηελ πεξηγξαθή, ηελ επηρεηξεκαηνινγία, ην δηάινγν. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη έρνπλ ραξαθηήξα επέιηθην θαη ζπκβάιινπλ ζην λα απνθεχγεηαη 

ε εθ ησλ πξνηέξσλ ηππνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο.
127

 Ζ ζπιινγή ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη αμηνπνηψληαο αλνηθηά θαη επέιηθηα εξγαιεία, ελψ γηα ηελ 

αλάιπζή ηνπο αμηνπνηνχληαη θπξίσο εξγαιεία αλάιπζεο ιφγνπ θαη θεηκέλσλ
128

. Ο 
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εξεπλεηήο βξίζθεηαη δηαξθψο ζε αλαζηνραζκφ (δει. εθηηκά ηνλ ξφιν ηνπ), νη εμεγήζεηο 

είλαη γεληθεχζηκεο ελψ δελ ππνλνείηαη θακία de facto αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή 

έξεπλα
129

. Δμάιινπ, ε πνζφηεηα νξίδεη θαη ππνζηαζηνπνηεί ηελ πνηφηεηα.
130

 

 

9. Σν εξεπλεηηθό δήηεκα: Έξεπλα γηα ηα graphic novels ζύκθσλα κε ηηο 

απόςεηο ησλ δεκηνπξγώλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δηαθξίβσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο 

ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε graphic novel, εμεηάδνληαο ηελ εκπεηξία θαη ηηο απφςεηο ησλ 

ίδησλ ησλ δεκηνπξγψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηψληαη ηα graphic novels πνπ 

κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

ππήξραλ δχν δπλαηφηεηεο. Ζ πξψηε δπλαηφηεηα ήηαλ λα κειεηεζνχλ ηα graphic novels 

θαη λα εμεηαζηνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη πνπ νδήγεζαλ ηνπο 

δεκηνπξγνχο ζηηο εθάζηνηε επηινγέο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε θφκηθο θαη ε δεχηεξε δπλαηφηεηα ήηαλ λα ππάξμεη έλαο δηάινγνο 

κε ηνπο δεκηνπξγνχο επηζεκαίλνληαο, παξάιιεια, θαη αλαδεηθλχνληαο ηα ζηνηρεία απηά 

ζηα ίδηα ηα έξγα ηνπο. Πξνηηκήζεθε ην δεχηεξν, γηαηί παξνπζηάδεη έλαλ ραξαθηήξα πην 

δηεπξπκέλν, αθνχ ζπλδπάδεη ηηο απφςεηο θαη ηελ εκπεηξία  ησλ δεκηνπξγψλ, ελψ 

παξάιιεια εληνπίζηεθαλ νη αλαθνξέο θαη επηζεκάλζεηο ηνπο ζηα ίδηα ηα έξγα. 

 

9.1. θνπόο θαη ζηόρνη έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλαδήηεζε θαη ε δηαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ιφγνπ ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε graphic novels κε εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηελ αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε. Οη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο κειέηεο είλαη νη εμήο: 

 λα δηεξεπλεζνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγνηερληθψλ έξγσλ 

 λα εμεηαζηεί ην ζεκηηφ ησλ κεηαβνιψλ θαη λα δηαπηζησζεί εάλ αιινηψλνληαη ηα 

ινγνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ απφ ηε δηαδηθαζία 

κεηαγξαθήο ηνπο ζε graphic novel 
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 λα ειεγρζεί αλ ηα graphic novels αλαπαξάγνπλ ηα αξρηθά θείκελα κε θάπνηεο 

απνθιίζεηο ή αλ απνηεινχλ λέεο ινγνηερληθέο κνξθέο πνπ απνηππψλνπλ κηα 

εξκελεπηηθή άπνςε κε εγγεγξακκέλα ζπγθείκελα ζηνηρεία ηεο επνρήο δεκηνπξγίαο 

ηνπο, ζπληζηψληαο απηφλνκε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία έληερλνπ ιφγνπ 

 λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ηα graphic novels δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε 

λα πξνζεγγίζεη θιαζηθά ινγνηερληθά έξγα 

 

9.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζε κία έξεπλα είλαη εθείλα πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δήισζε ηνπ 

ζθνπνχ ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, ζηα νπνία επηζπκνχλ λα απαληήζνπλ νη 

εξεπλεηέο
131

. Ζ δηαηχπσζε ηνπο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζην «ηη», «πψο», 

«γηαηί» ηεο έξεπλαο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε, ζηελ πεξηγξαθή ή αλάιπζε ηεο 

αηηίαο ελφο εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο
132

. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλα κε 

ζαθήλεηα, λα έρνπλ αμηφινγν λφεκα θαη λα κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ αθνχ απνηεινχλ 

θαηά θάπνην ηξφπν «νρήκαηα» απφ ηα νπνία εμαξηάηαη θάζε εξεπλεηήο γηα λα κπνξεί λα 

θηλείηαη απφ ην επξχ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν πξνζπαζψληαο λα ιχζεη έλα «λνεηηθφ 

γξίθν».
133

 

Με βάζε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ην ζθνπφ ηεο έξεπλάο καο δηακνξθψλνληαη ηα 

εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Γηα πνην ιφγν θαη κε πνηα θξηηήξηα έγηλε ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ γηα κεηαγξαθή ζε graphic novel; 

 Πψο επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ ιφγνπ θαη ησλ αθεγεκαηηθψλ δνκψλ 

ηνπ/ησλ ινγνηερληθνχ/ψλ έξγνπ/σλ ζε graphic novel; Πψο απνδίδνληαη ζε έλαλ 

άιιν ζεκεησηηθφ θψδηθα νη γισζζηθέο, αθεγεκαηηθέο θαη πθνινγηθέο επηινγέο 

ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ; Πνηα είλαη, δειαδή, ε ζρέζε ηνπ πξσηφηππνπ/σλ 

έξγνπ/σλ θαη ηεο δηαζθεπήο; 

 Έγηλε έξεπλα απφ ηνπο δεκηνπξγνχο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ηζηνξηθή 

ηεθκεξίσζε; 
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 Πνηεο ήηαλ νη πξνζδνθίεο ησλ δεκηνπξγψλ; 

 

9.3. Σαπηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νη δεκηνπξγνί 7 graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο απφ ηα ζπλνιηθά 11 πνπ θπθινθνξνχλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπο είλαη 

βάζεη ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ ηνπο θαη αλαθέξνληαη ηα 

βαζηθά ζεκεία γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη γλσζηφ ην βηνγξαθηθφ ππφβαζξν ησλ 

δεκηνπξγψλ. Ζ αλαθνξά γίλεηαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά κε βάζε ηνπο ηίηινπο ησλ graphic 

novels. 

 

 

Graphic novels 

 

Γεκηνπξγνί 

Ατβαιί Αληψλεο Νηθνιφπνπινο (Soloúp) 

Δξσηόθξηηνο Γηψξγνο Γνχζεο, Γεκνζζέλεο Παπακάξθνο, Γηάλλεο 

Ράγθνο 

Ζ θεξέληα θνύθια Ζιίαο Καηηξηδηγηαλφγινπ, Γηψξγνο Σζηακάληαο 

Ζ κεγάιε βδνκάδα 

ηνπ Πξεδάθε 

Γεκήηξεο Βαλέιιεο, Θαλάζεο Πέηξνπ 

Ζ Πάπηζζα Ησάλλα Λεπηέξεο Παπαζαλάζεο 

Παξαξιάκα θαη 

άιιεο ηζηνξίεο ηνπ 

Γεκνζζέλε Βνπηπξά 

Γεκήηξεο Βαλέιιεο, Θαλάζεο Πέηξνπ 

Σν Γηνύζνπξη θαη 

άιιεο θαληαζηηθέο 

ηζηνξίεο 

Γεκήηξεο Βαλέιιεο, Θαλάζεο Πέηξνπ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείρε ν Αληώλεο Νηθνιόπνπινο, ν νπνίνο 

ππνγξάθεη σο Soloúp θαη είλαη ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel Ατβαιί. Έρεη ζπνπδάζεη 

Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην (Αζήλα) θαη είλαη δηδάθησξ ηνπ 

ηκήκαηνο Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

(Μπηηιήλε). Με γεινηνγξαθίεο, θφκηθο, comic strips έρεη εξγαζηεί ζε αξθεηέο 
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εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά φπσο Σν Πνληίθη, Σν Βήκα ηεο Κπξηαθήο, Goal news, Βαβέι 

θ.α. Σν 2012 θπθινθφξεζε ε δηαηξηβή ηνπ Σα Διιεληθά Comics , κία έξεπλα γηα ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εηθνλνγξαθεκάησλ. 

ην graphic novel Δξσηόθξηηνο γηα ην ζρέδην θαη ην ρξψκα εξγάζηεθε ν Γηψξγνο 

Γνχζεο κε ηνλ Παλαγηψηε Παληαδή. Ο Γηώξγνο Γνύζεο σο εηθνλνγξάθνο θαη 

ζρεδηαζηήο θφκηθ έρεη εξγαζηεί ζηνλ Σχπν θαη ζηνλ ρψξν ησλ εθδφζεσλ βηβιίσλ. Σν 

ζελάξην ηνπ graphic novel Δξσηόθξηηνο είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γηψξγνπ 

Γνχζε, ηνπ Γεκνζζέλε Παπακάξθνπ θαη ηνπ Γηάλλε Ράγθνπ. Ο Γεκνζζέλεο 

Παπακάξθνο είλαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αξραίαο ειιεληθήο ηζηνξίαο ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο. Έρεη εθδψζεη ηα κπζηζηνξήκαηα Η αδειθόηεηα ηνπ 

ππξηηίνπ (Αξκφο, 1998), Ο ηέηαξηνο ηππόηεο (Κέδξνο, 2001) θαη ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ 

ΜεηαΠνίεζε (Κέδξνο, 2012). Σν ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν Γθηαθ (Αληίπνδεο, 2014) έιαβε ην 

Βξαβείν Γηεγήκαηνο ηνπ Ηδξχκαηνο Πέηξνπ Υάξε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ην 

Βξαβείν Γηεγήκαηνο ηνπ πεξηνδηθνχ Ο Αλαγλψζηεο. Ο Γηάλλεο Ράγθνο είλαη 

ζπγγξαθέαο θαη δεκνζηνγξάθνο. Έρεη γξάςεη ηα βηβιία Ζ λάξθε: ππφζεζε 

Γνξγνπφηακνο – Ννέκβξηνο 1964 (Δληφο, 2000), Αζήλα – Αηηηθή (εθηφο εκπνξίνπ, ΔΟΣ, 

2004), Ζ ζηάζε ηνπ εκβξχνπ (Ίλδηθηνο, 2005) θαη Μπξίδεη αίκα (Ίλδηθηνο, 2008). 

Αζηπλνκηθά δηεγήκαηά ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο. Αθφκα, έρεη 

ζπλεξγαζηεί ζηε ζπγγξαθή ξαδηνθσληθψλ, ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ζελαξίσλ, θαζψο θαη ησλ θεηκέλσλ γηα ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε RoadTrip2 (Κηλεηήξαο 

Studio, 2012) θαη RoadTrip3 (Κηλεηήξαο Studio, 2015). 

Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νη δεκηνπξγνί ηνπ graphic novel Η θεξέληα θνύθια, 

Ζιίαο Καηηξηδηγηαλόγινπ θαη Γηώξγνο Σζηακάληαο. Ο Ζιίαο Καηηξηδηγηαλφγινπ, ν 

νπνίνο αλέιαβε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ ζε graphic novel, γελλήζεθε ζηελ Αζήλα 

ην 1975. πνχδαζε δεκνζηνγξαθία θαη έρεη εξγαζηεί σο δεκνζηνγξάθνο θαη 

δηζθνθξηηηθφο ζε πιήζνο εληχπσλ απφ ην 1998 θαη ζην ρψξν ηεο επηθνηλσλίαο απφ ην 

2006. Δίλαη ηδξπηήο ηνπ Comicdom, εθ ησλ ηεζζάξσλ δηνξγαλσηψλ ηνπ Comicdom Con 

Athens θαη δηεπζπληήο εθδφζεσλ ηεο Comicdom Press. Σελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ graphic 

novel Η θεξέληα θνύθια έθαλε ν Γηψξγνο Σζηακάληαο. πνχδαζε ζην ηκήκα Γξαθηζηηθήο 

ηεο ρνιήο Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο θαη 

εξγάζηεθε σο γξαθίζηαο. Έρεη αζρνιεζεί κε ην ζέαηξν (ζθελνγξαθία, ελδπκαηνινγία, 

γξαθηζηηθή γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο) θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία θαη εηθνλνγξάθεζε 

εληχπσλ γηα παηδηά (εκεξνιφγηα, βηβιία). Σν 2014 θπθινθφξεζε ην πξψην ηνπ graphic 
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novel, κηα κεηαθνξά ζε θφκηθ ηνπ δηεγήκαηνο ηεο Μαξγθεξίη Γηνπξζελάξ Η Παλαγηά ε 

Υειηδνλνύ. Σν 2015 έιαβε ηελ δηάθξηζε ηνπ Καιχηεξνπ Νένπ Καιιηηέρλε απφ ηελ 

Διιεληθή Αθαδεκία Κφκηθο. 

Ο Γεκήηξεο Βαλέιιεο θαη ν Θαλάζεο Πέηξνπ είλαη νη δεκηνπξγνί ησλ graphic 

novels Παξαξιάκα θαη άιιεο ηζηνξίεο ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά, Σν Γηνύζνπξη θαη άιιεο 

θαληαζηηθέο ηζηνξίεο θαη Η Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε. Ο Γεκήηξεο Βαλέιιεο 

εξγάδεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ζηελ Αζήλα. Απφ ην 

1990 γξάθεη ζελάξηα γηα θφκηθο γηα πνιινχο Έιιελεο δεκηνπξγνχο, άξζξα γηα 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη βηβιία. Σν βηβιίν ηνπ Έμσ από ηελ γθξίδα ρώξα (2006) 

θέξδηζε ην Βξαβείν Νεαληθήο Λνγνηερλίαο 2006 ηνπ Κχθινπ Διιεληθνχ Παηδηθνχ 

Βηβιίνπ θαη ην Γηνύζνπξη θαη άιιεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο ηηκήζεθε κε ην βξαβείν 

θαιχηεξνπ θφκηθο 2012 ζην θεζηηβάι Comicdom 2013. Ο Θαλάζεο Πέηξνπ ζπνχδαζε 

Γαιιηθή Φηινινγία ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην Παξίζη θαη έθαλε κεηαπηπρηαθφ ζηελ 

Κνηλσληνγισζζνινγία. Σν 2002 θέξδηζε ην πξψην βξαβείν ζηνλ 2
ν
 Παλειιήλην 

Γηαγσληζκφ Κφκηθο (θαηεγνξία Νέα Σαιέληα) πνπ δηνξγαλσλφηαλ απφ ην έλζεην «9» 

ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππία. Σν 2005 απνθνίηεζε απφ ηελ ΑΚΣΟ (ηκήκα θίηζν-

Κφκηθο-Καξηνχλ). Απφ ην 2004 είλαη κφληκνο ζπλεξγάηεο ηνπ "9". Κφκηθο ηνπ έρνπλ 

δεκνζηεπηεί ζην "9", ζηε "Γαιέξα", ζηε "Βαβέι" θαη αιινχ. Έρεη πάξεη κέξνο ζε πνιιέο 

νκαδηθέο εθζέζεηο θφκηθο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, εξβία, Κίλα, αξδελία, Πνισλία). Σν 

2008 θπθινθφξεζε ε ζπιινγή θφκηθο ηνπ κε ηίηιν "Ο Σπκπαληζηήο θαη νη θίινη" ηνπ 

απφ ηηο εθδφζεηο "Βηβιηνπέιαγνο". 

Ο Λεπηέξεο Παπαζαλάζεο, δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel Πάπηζζα Ισάλλα, 

γελλήζεθε ζηελ Άξηα ην 1972. πνχδαζε Υεκηθφο θαη εξγάδεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Έρεη εθδψζεη ην Άθνπ! (2013, Βνξεηνδπηηθέο εθδφζεηο). Η Πάπηζζα Ισάλλα 

– Μεζαησληθόλ Δηθνλνγξαθεκέλνλ (2015, Δθδφζεηο ΚΦΜ) έρεη βξαβεπζεί κε ην Βξαβείν 

Κνηλνχ ζηα Διιεληθά Βξαβεία Κφκηθο. θηηζάξεη ηε ζηήιε θφκηθ Γύζθνια Θέκαηα ζην 

πεξηνδηθφ Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο. Σν 2017 θπθινθφξεζε ην εηθνλνγξαθεκέλν 

ηνπ αθήγεκα γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Δκθπιίνπ, κε ηίηιν Σέξκηλνπο απφ ηηο εθδφζεηο 

ΚΦΜ. 
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9.4. πιινγή δεδνκέλσλ 

9.4.1. Αηνκηθή αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε 

Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ αμηνπνηήζεθε είλαη ε αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε. 

Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο «αλνηθηήο» ζπλέληεπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν 

εξσηψκελνο θαιείηαη λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηνπ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, 

γεγνλφηα ζηα νπνία είρε ν ίδηνο πξνζσπηθή αλάκεημε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα αθεγεζεί 

απξνζρεδίαζηα, απξφζθνπηα θαη ρσξίο παξεκβάζεηο απφ ηνλ ζπλεληεπθηή. Δπνκέλσο, 

θαηά ηε θάζε ηεο θχξηαο αθήγεζεο δελ ελεξγνπνηείηαη ην επηθνηλσληαθφ ζρήκα ησλ 

εξσηαπνθξίζεσλ, νχηε απηφ ηεο ειεχζεξεο ζπδήηεζεο.
134

 ηελ αθεγεκαηηθή ζπλέληεπμε 

ν αθεγεηήο επηιέγεη απηφλνκα ηελ αθεγεκαηηθή δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη, θαη  

νηθνδνκεί ν ίδηνο ηε κνξθή ηνπ αθεγεκαηηθνχ ελεξγήκαηνο. Ο ζπλεληεπθηήο σζεί ηνλ 

εξσηψκελν λα ζεκαηνπνηήζεη ηελ ηζηνξία δσήο ηνπ ή κηα πεξίνδν απηήο δίρσο φκσο λα 

ππνβάιιεη νπηηθέο ή λα ηεξαξρεί ζεκαηηθέο.
135

  

 

9.4.2 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Αξρηθά, ππήξμε 

επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ graphic novels 

(α΄ θάζε) πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο θαη λα νξηζηεί ζπλάληεζε. 

Παξά ηελ πξνζπάζεηα, δελ θαηέζηε δπλαηή ε επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο δεκηνπξγνχο 

ησλ graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δελ θαηαθέξακε λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ graphic 

novel …θαιά, εζύ ζθνηώζεθεο λσξίο,  Μπξηψ Ράηο, Ricard Sylvain θαη Daniel Casanave, 

θαζψο βξίζθνληαλ ζην εμσηεξηθφ θαη κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ graphic novel Ο 

βξπθόιαθαο Θαλάζεο Βάγηαο, Βέξα Καξηάινπ θαη Νίθν Παπακηραήι, γηαηί ην βηβιίν 

θπθινθνξεί ζε απηνέθδνζε θαη δελ κπνξέζακε λα βξνχκε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

Δπίζεο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ graphic novel ηα 

Μπζηηθά ηνπ Βάιηνπ, Γηάλλε Ράγθν θαη Παλαγηψηε Παληαδή, φπσο επίζεο νχηε κε ην 

δεκηνπξγφ ηνπ graphic novel Η Πάπηζζα Ισάλλα, Γεκήηξε Υαληδφπνπιν, θαζψο δελ 

ππήξρε ρξφλνο, αθνχ ηα ζπγθεθξηκέλα graphic novel θπθινθφξεζαλ ιίγν δηάζηεκα πξηλ 

απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο. 

                                                           
134

 Βι. Γ. Σζηψιεο, Ιζηνξίεο δσήο θαη βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο, ζζ. 170-172. 

135
 Βι. T. Karamelska T. & G. Geiselmann, Experience, Memory and Narrative: A Biographical Analysis 

of Ethnic Identity, Microcon Research Working Paper 29, εθδ. Microcon, Brighton 2010. 



 

44 

 

ηε ζπλέρεηα, δηακνξθψζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα έλαο νδεγφο ζπλέληεπμεο 

(Παξάξηεκα Α) θαη αθνχ ζηάιζεθε ειεθηξνληθά (β΄ θάζε) πιεξνθνξηαθφ έληππν ζηνπο 

δεκηνπξγνχο θαη έληππν ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα 

(Παξάξηεκα Α), πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλάληεζε. Δθφζνλ δηαζθαιίζηεθε ε άδεηα 

θαηαγξαθήο ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε εμαηηίαο ηεο 

πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ππθλφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα αθεγεκαηηθά θείκελα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ερνγξαθήζεθε ε ζπλέληεπμε κε ςεθηαθφ δεκνζηνγξαθηθφ 

καγλεηφθσλν (γ΄ θάζε). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ν ζπλεληεπθηήο δελ πξνέβε 

ζε παξεκβάζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, αιιά πεξηνξίζηεθε ζην λα εληνπίδεη 

αζάθεηεο θαη θελά πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα ζε θνκβηθά ζεκεία 

ηεο αθήγεζεο, έηζη ψζηε λα δνζνχλ ελαχζκαηα γηα ηε ζπλέρηζε ησλ αθεγεκαηηθψλ 

δηαδξνκψλ. Αθνινχζεζε κεηαγξαθή ησλ ερνγξαθεκέλσλ αξρείσλ ζε αξρεία Microsoft 

Word (δ΄ θάζε). H απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε κε ρξήζε εηδηθψλ 

ζπκβφισλ (Παξάξηεκα Α), ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

παξαγισζζηθέο ελδείμεηο (παχζεηο, επαλαιήςεηο, γέιην, επηηνληζκφ) θαη φρη ηα ηδηαίηεξα 

θσλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί έλα απινχζηεξν ζχζηεκα 

ζεκεηνγξαθίαο, ην νπνίν θαζηζηά ην θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο επθνιφηεξα 

αλαγλψζηκν.
136

 Σέινο, έγηλαλ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηεο θάζε ζπλέληεπμεο κε 

ηαπηφρξνλε αθξφαζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα, αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα. Σν δείγκα είλαη ζθνπηκφηεηαο θαη απνηειείηαη απφ 8 

δεκηνπξγνχο πνπ εθπξνζσπνχλ 7 απφ ηα ζπλνιηθά 11 graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ 

έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαηά ην ρξφλν εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. 

 

9.5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα ππάξρνπλ πνηθίινη ηξφπνη πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, θαζψο ζπλήζσο παξάγεηαη πινχζην, «ππθλφ» ή θαη ρανηηθφ πιηθφ. 

Ζ κέζνδνο πνπ έρεη επηιεγεί ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε ζεκαηηθή 

αλάιπζε. Πξφθεηηαη γηα κηα εχρξεζηε κέζνδν, ηδηαίηεξα βνεζεηηθή γηα έλαλ λέν 

εξεπλεηή, θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Clarke, Braun & Hayfield (φπ. αλαθ. ζην Ίζαξε & 

Πνπξθφο)
 137

 «παξέρεη βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη ρξήζηκεο θαη γηα ηε δηεμαγσγή πην 
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εμεηδηθεπκέλσλ πξνζεγγίζεσλ πνηνηηθήο αλάιπζεο». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Σζηψιε, ε 

ζεκαηηθή αλάιπζε (thematic analysis) «επηρεηξεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα αληρλεχζεη, 

λα νξγαλψζεη θαη θαηαλνήζεη πξφηππα λνήκαηνο («ζέκαηα») εληφο ελφο ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα παξάζρεη γλσζηηθή πξφζβαζε ζε ζπιινγηθέο 

ζεκαζηνδνηήζεηο θαη εκπεηξίεο.»
138

   

Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν επηηπγράλεηαη ν εληνπηζκφο, ε πεξηγξαθή, ε αλαθνξά 

θαη ε «ζεκαηνπνίεζε» επαλαιακβαλφκελσλ λνεκαηηθψλ κνηίβσλ, δειαδή ζεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ «ζεσξεηηθή ειεπζεξία», θαζψο νη εξεπλεηέο 

δελ δεζκεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο νληνινγηθέο ή επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο. Χζηφζν, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηζηεκνινγηθή πιαηζίσζε, δειαδή ν εξεπλεηήο λα είλαη ζαθήο 

ζρεηηθά κε ην ηη επηδηψθεη λα κάζεη θαη ηη αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζέκαηα πνπ έρεη 

εληνπίζεη θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ.
139

 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο ν εξεπλεηήο θαιείηαη αξρηθά λα 

εμνηθεησζεί κε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ. Πξνβαίλεη, ινηπφλ, ζε επαλαιακβαλφκελε 

πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη, ηαπηφρξνλα, αλαδεηά λνήκαηα, 

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ην εμεηαδφκελν θαηλφκελν. ηε ζπλέρεηα, ζηα δηάθνξα 

απνζπάζκαηα ηνπ πξνο κειέηε πιηθνχ δίλνληαη θάπνηνη θσδηθνί, νη νπνίνη αθνχ 

ζπλδπάδνληαη ζρεκαηίδνπλ θχξηα ζέκαηα θαη ππνζέκαηα ή θαηεγνξίεο. Οπζηαζηηθά, 

κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα ζπλδέζεη, λα θαηαλνήζεη, λα 

επηιέμεη, λα πεξηγξάςεη, λα ζπκπεξάλεη ή λα εξκελεχζεη ην εξεπλεηηθφ πιηθφ. 

Δπηπξφζζεηα, επεηδή είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ, ζπλήζσο επηιέγνληαη απνζπάζκαηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ πνπ ζπιιακβάλνπλ ηελ νπζία ησλ ζεκάησλ πνπ επηδηψθεηαη λα 

αλαδεηρζνχλ. Ακέζσο κεηά, ν εξεπλεηήο πξνρσξά ζε κηα επαλεμέηαζε ησλ ζεκάησλ 

δηακνξθψλνληαο έλαλ «ζεκαηηθφ ράξηε» ησλ δεδνκέλσλ. ε έλα ηειεπηαίν ζηάδην 

γίλεηαη ε ηειηθή αλάιπζε θαη ε ζπγγξαθή ησλ επξεκάησλ. Σν δεηνχκελν είλαη ε 

ζχλζεηε θαη πνιχπινθε ηζηνξία ησλ δεδνκέλσλ λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν 

αλαγλψζηεο λα πείζεηαη γηα ηελ αμία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο αλάιπζεο.
140
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9.6. Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα 

Ζ έλλνηα ηεο εγθπξφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθξίβεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, ελψ ε έλλνηα 

ηεο αμηνπηζηίαο θαηαλνείηαη σο ε ζηαζεξφηεηα ή ε ζπλέπεηα κε ηελ νπνία κεηξάκε θάηη. 

Ζ αμηνπηζηία ζε κηα έξεπλα θξίλεηαη απαξαίηεηε. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη 

κπνξεί λα εμαζθαιίζεη εγθπξφηεηα.
141

 ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ν Παξαζθεπφπνπινο 

ππνζηεξίδεη φηη: «...αθφκε θαη νη πην αμηφπηζηεο κεηξήζεηο κπνξεί λα κελ έρνπλ 

εγθπξφηεηα, ελψ έλα αμηφπηζην κέζν κέηξεζεο δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη έγθπξν. Ζ 

ζρέζε αμηνπηζηίαο - εγθπξφηεηαο είλαη κνλφδξνκε, δειαδή ππάξρνπλ κεηξήζεηο πνπ 

είλαη αμηφπηζηεο ρσξίο λα είλαη έγθπξεο, ελψ φιεο νη έγθπξεο κεηξήζεηο είλαη 

απαξαηηήησο αμηφπηζηεο». 
142

 

Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο ζηαηηζηηθέο θαη 

πνζνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο. Χζηφζν, αλαγλσξίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ελλνηψλ απηψλ 

θαη ζηηο θνηλσληθέο έξεπλεο, αλ θαη ππάξρεη ε άπνςε φηη ν ραξαθηήξαο ηνπο δηαθέξεη 

απφ απηφλ πνπ έρνπλ ζηηο πνζνηηθέο.
143

  

Οη  Berg θαη Mansvelt αλαθέξνπλ φηη ε έλλνηα ηεο εγθπξφηεηαο  ζηελ  πνηνηηθή  

έξεπλα  ζρεηίδεηαη  κε  ηνλ  βαζκφ  ζηνλ  νπνίν  νη εξεπλεηηθνί ζθνπνί, νη ππνζέζεηο θαη 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αληηζηνηρνχλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ αμηνπηζηία αθνξά ζηελ αθξίβεηα ησλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. ηφρνο ηεο 

αμηνπηζηίαο είλαη ηα απνηειέζκαηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο, ην ζεσξεηηθφ 

θαη  εξκελεπηηθφ  πιαίζην λα έρεη  ηε  δπλαηφηεηα λα εμεγεί επξχηεξα θαηλφκελα θαη 

ηέινο, άιινη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηψληαο θαη αλαιχνληαο ηα ίδηα πνηνηηθά δεδνκέλα λα 

κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα.
144

 

ηελ  πνηνηηθή  έξεπλα,  σζηφζν,  ηνλ  εξεπλεηή  ηνλ απαζρνιεί θπξίσο ε αλαδήηεζε 

ηάζεσλ θαη ε απνθάιπςε θξπκκέλσλ δνκψλ θαη  ζρέζεσλ θαη φρη  ε  γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ο εξεπλεηήο  πξνθεηκέλνπ  λα  δηεξεπλήζεη  ηελ  εκπεηξία  ησλ 

θνηλσληθψλ  ππνθεηκέλσλ  πξέπεη λα  είλαη έηνηκνο λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν κέζα απφ 

ηα κάηηα θαη ηελ αληίιεςε ησλ ίδησλ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ 
145

(Ησζεθίδεο, 

2003).  
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Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη ζηελ αθήγεζή ηνπο εμέθξαζαλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο 

θαη ζέζεηο. Δπνκέλσο, νη απαληήζεηο πνηθίινπλ ρσξίο λα ζεκαίλεη πσο είλαη 

αλαμηφπηζηεο. Δμάιινπ, ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο δελ είλαη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

αιιά ε δηεξεχλεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ δεκηνπξγψλ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ θείκελα ηεο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο. 

 

10. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ απνκαγλεηνθσλήζεθαλ πξνέθπςαλ ηέζζεξα 

ππέξ-ζέκαηα αλάιπζεο/άμνλεο κε ηνπο ηίηινπο: α) Λφγνη επηινγήο ηνπ/ησλ 

ινγνηερληθνχ/ψλ έξγνπ/σλ, β) ρέζε πξσηφηππνπ έξγνπ θαη δηαζθεπήο, γ) Έξεπλα θαη 

ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε θαη δ) Πξνζδνθίεο ησλ δεκηνπξγψλ. Οη επξχηεξεο απηέο 

θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ κηθξφηεξα ππφ-ζέκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

ελλνηνινγηθό ράξηε παξαθάησ. Σν ζχλνιν ησλ ππέξ-ζεκάησλ κε ηα επηκέξνπο ππφ-

ζέκαηά ηνπο θαη κε ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη πξνθχπηνπλ ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ελψ ην ζχλνιν ησλ 

απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα Β. 

     

 



 

48 

 

10.1. Λόγνη επηινγήο ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ 

Ο πξψηνο άμνλαο, ηνλ νπνίν  ε έξεπλά καο ζηφρεπε λα κειεηήζεη, έρεη λα θάλεη κε ηνπο 

ιφγνπο θαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επέιεμαλ νη δεκηνπξγνί ηα ζπγθεθξηκέλα 

ινγνηερληθά έξγα, πξνθεηκέλνπ λα ηα κεηαγξάςνπλ ζε graphic novel. Κξίζεθε 

ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθφ λα γίλεη γλσζηφ ην πψο έγηλε ε επηινγή ησλ εθάζηνηε έξγσλ 

ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ππφ πνηεο ζπλζήθεο θαη κε πνηα ζθνπηκφηεηα, αλ ππήξρε. 

Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη αθεγήζεθαλ ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ ηζηνξία θαη ην δηθφ ηνπ 

ζθεπηηθφ γηα ην πψο έγηλε ε επηινγή θαη θάλεθε φηη ππήξμαλ αξθεηνί θαη πνηθίινη ιφγνη., 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε αλάζεζε απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν, ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά έξγα, θάπνηα ηπραία ζπγθπξία θ.η.ι.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel Ατβαιί, Αληψλεο Νηθνιφπνπινο, 

αλαθέξεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ φηη ην έξγν ηνπ πξνέθπςε πεξηζζφηεξν σο πξνζσπηθή 

αλάγθε λα γξάςεη έλα βηβιίν. πσο ηνλίδεη ν δεκηνπξγφο δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ηνπ λα 

κεηαγξάςεη θάπνην ινγνηερληθφ έξγν ζε θφκηθο. Σνλίδεη, επίζεο, φηη θαηαιπηηθφ ξφιν 

έπαημε έλα κνλνήκεξν ηαμίδη ηνπ απφ ηε Μπηηιήλε ζην Ayvalik, ηε ζεκεξηλή πφιε, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ είρε καδί ηνπ ην βηβιίν ηνπ Φψηε Κφληνγινπ Ατβαιί, παηξίδα 

κνπ. Πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηνπ ηαμηδηνχ σο ζπγθινληζηηθή θαη ηε ζπλδέεη, 

ηαπηφρξνλα, κε ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηε Μηθξά Αζία. χκθσλα κε ην δεκηνπξγφ, φια 

απηά ηα ζηνηρεία απνηέιεζαλ έλα ζπλδπαζκφ εθξεθηηθφ πνπ δεκηνχξγεζε έκπλεπζε θαη 

νδήγεζε ζηε ζπγγξαθή ηνπ graphic novel.  

Νηθνιόπνπινο: Σν Ατβαιί πξνέθπςε πεξηζζόηεξν σ:::ο (…) αλάγθε λα γξαθηεί 

έλα βηβιίν παξά σο πξνζπάζεηα λα κεηαγξάςσ θάπνην::: ινγνηερληθό θείκελν ζε 

κνξθή θόκηθο. […]Σν Ατβαιί (..) πξνέθπςε από έλα κνλνήκεξν ηαμίδη από ηε 

Μπηηιήλε ζην::: Ατβαιίθ, ηε ζεκεξηλή πόιε (.) θαη όπσο απηνβηνγξαθηθά, 

απηναλαθνξηθά αλαθέξεηαη κέζα ζην ίδην ην βηβιίν (.) είρα καδί κνπ ην βηβιίν ηνπ 

Φώηε Κόληνγινπ (.) Ατβαιί, παηξίδα κνπ. (.) Η εκπεηξία ήηαλ ζπγθινληζηηθή γηαηί 

ηελ ώξα πνπ βξηζθόκνπλ ζ΄ απηό ην κέξνο ζην νπνίν ππάξρνπλ αθόκα θαηά 80-

90%  ηα παιηά ειιεληθά ζπίηηα, (…) γλσξίδνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ θαη 

δηαβάδνληαο ηαπηόρξνλα ηνλ Κόληνγινπ ζε πξώην ρξόλν (.) ην ηη ζπλέβε εδώ, ην ηη 

έγηλε εθεί, πώο γηόξηαδαλ, πώο έθαλαλ, πώο έθηηαρλαλ ήηαλ κία ζπγθινληζηηθή 

εκπεηξία από κόλε ηεο απηό ην κνλνήκεξν ηαμίδη, (…) αλαθαιώληαο ζηε κλήκε κνπ 

ηε βία πνπ ππήξμε θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. […] ιν απηό ην πξάγκα, 

(.) πξνζζέηνληα:::ο όηη θαη νη δπν παππνύδεο κνπ θαη νη δπν γηαγηάδεο κνπ είλαη  
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από ηε Μηθξά Αζία, (.) όιν απηό ην πξάγκα έθηηαμε έλα θνθηέηι, (.) εθξεθηηθό γηα 

έκπλεπζε θαη γηα ηδέα, ην νπνίν κε νδήγεζε απηό – άιια πξάγκαηα ζθεθηόκνπλα λα 

θάλσ – ζην Ατβαιί πνπ γλσξίδεηε σο graphic novel. 

Ο δεκηνπξγφο ππνγξακκίδεη φηη επέιεμε απνζπάζκαηα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

ινγνηερληθά έξγα - «Ατβαιί ε παηξίδα κνπ» ηνπ Φψηε Κφληνγινπ, ην «Ννχκεξν 31328» 

θαη ην «Μηθξαζία Υαίξε» ηνπ Ζιία Βελέδε, ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο ζπκπεξηιακβάλεη 

ηελ θαηαγξαθή ηεο αδεξθήο ηνπ Αγάπεο Βελέδε - Μνιπβηάηε θαη «Σα παηδηά ηνπ 

πνιέκνπ» ηνπ Αρκέη Γηνξνπικάδ - θαζψο φια ηνπο έρνπλ κία ρξνηά καξηπξίαο. Δπίζεο, 

φπσο ζεκεηψλεη, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ έπαημε ην ίδην 

ην ζέκα, κε ην νπνίν επηζπκνχζε λα αζρνιεζεί, δειαδή ην Ατβαιί. 

Νηθνιόπνπινο: […] Δίλαη απνζπάζκαηα από ινγνηερληθά θείκελα (.) 

δηαθνξεηηθώλ αλζξώπσλ, (.) ηα νπνία έρνπλ κία ρξνηά καξηπξίαο (.) όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην 31328 ην Ννύκεξν [ηνπ 

Δξεπλήηξηα: [Σνπ Βελέδε.= 

Νηθνιόπνπινο: = Σνπ Ηιία Βελέδε, (.) αιιά θαη καξηπξίεο από ηελ επνρή ηνπ::: 

Φώηε Κόληνγινπ όηαλ ε πόιε δνύζε ζε εηξεληθνύο ξπζκνύο. (.) πσο θαη ε Αγάπε 

Βελέδε – Μνιπβηάηε πνπ έρεη κηα πξαγκαηηθή καξηπξία ζην βηβιίν (.) ηνπ Ηιία 

Βελέδε, (.) εθεί θαηαηίζεηαη απηό ην θείκελν, ζην Μηθξαζία Υαίξε, (.) ην νπνίν 

είλαη πξαγκαηηθή καξηπξία δηθηά ηεο ζηνλ αδεξθό ηεο (.) θαη ππάξρεη επίζεο ε 

αλάκλεζε από αθεγήζεηο  ελ είδεη καξηπξίαο από ηνλ Αρκέη Γηνξνπικάδ. (.) Απηό 

ινηπόλ πνπ επέιεμα εγώ ήηαλ ινγνηερληθά θείκελα, (.) ηα νπνία είλαη πνιύ θνληά 

ζηελ καξηπξία, (.) όινη νη ζπγγξαθείο είλαη από ην Ατβαιί (.) θαη νη ηξεηο Έιιελεο 

θαη ν Σνύξθνο (…) θαη ην ίδην ην ζέκα κε νδήγεζε ζηα θείκελα. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν δεκηνπξγφο επέιεμε λα αζρνιεζεί κε ην Ατβαιί θαη φρη κε 

ηε κχξλε θαη εμεγεί αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο. πσο 

ππνγξακκίδεη, επέιεμε σο ζέκα ηνπ βηβιίνπ ηνπ ην Ατβαιί, γηαηί «δελ έρεη θαεί νχηε 

ινγνηερληθά νχηε θπξηνιεθηηθά». 

Νηθνιόπνπινο:  […] έξρνκαη ζ΄ απηό πνπ ζαο είπα πξνεγνπκέλσο γηαηί ην Ατβαιί; 

(..) είλαη γηαηί ε κύξλε έρεη θαεί δύν θνξέο. (.) Έρεη κηα από ηε θσηηά::: πνπ 

κπήθε ην ΄22(.) θαη::: ε άιιε από ην ηζηκέλην πνπ έρεη πλίμεη ηε ζύγρξνλε πόιε. (.) 

Απηή ηε ζηηγκή ε ζύγρξνλε κύξλε (.) δελ έρεη ηίπνηα από ηηο κλήκεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα::: ινγνηερληθά έξγα ηεο πξώηεο γεληάο ησλ ζπγγξαθέσλ (.) 

Μηθξαζηαηώλ. (.) Αληίζεηα ην Ατβαιί θξαηάεη όιν απηό ην ρξώκα. (.) Από ηελ άιιε 
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έρνπλ γξαθηεί ηόζα πνιιά πξάγκαηα γηα ηε κύξλε, (.) ηα νπνία εηδηθά από ηε 

δεύηεξε γεληά ζπγγξαθέσλ (.) ππάξρεη κία::: ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε, ε νπνία 

αιινηώ:λεη ηα πξάγκαηα πνπ ζα΄ πξεπε λα ιέγνληαη γηα ηε κύξλε (.) θαη πνπ δελ 

εηπώζεθαλ πνηέ από ηελ πξώηε γελεά. […] Δγώ ήζεια λα ην απνθύγσ απηό ην 

πξάγκα θαη ήζεια λα μαλαδνύκε κε άιιν κάηη ηεο ηξίηεο γεληάο πξνζθπγνγελώλ (.), 

λα πξνζεγγίζνπκε απηό ην δήηεκα. (.) Σν Ατβαιί ινηπόλ είλαη έλα πξάγκα, ην νπνίν 

δελ έρεη θαεί νύηε ινγνηερληθά νύηε θπξηνιεθηηθά από ηνπο Σνύξθνπο, (.) δελ έρεη 

θαεί ινγνηερληθά από ηνπο Έιιελεο θαη από ηε θσηηά θπξηνιεθηηθά από ηνπο 

Σνύξθνπο. […] Οπόηε ε επηινγή ηνπ Ατβαιηνύ θαη ε επηινγή ησλ ινγνηερληθώλ 

έξγσλ βγήθαλ από αλάγθε γηα λα ππεξεηήζνπλ απηήλ αθξηβώο ηελ αθήγεζε ζε κία 

θαηλνύξηα αθήγεζε όπσο ζαο είπα. 

Γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ graphic novel Δξσηόθξηηνο, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθνί νη 

ιφγνη πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ έκκεηξνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Κνξλάξνπ. 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, πξσηίζησο, ππήξμε αλάζεζε απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαγξάςνπλ θάπνην θιαζηθφ έξγν ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζε 

θφκηθο. πσο ππνζηεξίδνπλ, έγηλαλ δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο γηα πηζαλά έξγα 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαζθεπάζνπλ ζε θφκηθο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ηνπο έξγα ηνπ Παπαδηακάληε, ηνπ Βηδπελνχ, ηνπ Καξαγάηζε, ηα νπνία 

ηνπο απαζρφιεζαλ. Χζηφζν, ηνλίδνπλ φηη αλαδχζεθαλ δπζθνιίεο πνπ ηνπο απέηξεςαλ 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε 

γιψζζα ή κε ην πεξηερφκελν ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. Δπηζεκαίλνπλ, δειαδή, φηη ζα 

ήηαλ δχζθνιν λα κεηαθεξζεί ζε θφκηθο ε γιψζζα π.ρ. ηνπ Παπαδηακάληε ή φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ινγνηερληθά έξγα ήηαλ πνιχ εζσηεξηθά, ρσξίο εμσηεξηθή δξάζε θαη 

επνκέλσο, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ηνλ εηθνλνγξάθν λα ηα απνδψζεη ζηελ 

εηθφλα.  

Γνύζεο: Η επηινγή θαηαξρήλ ηνπ έξγνπ (…) κάιινλ δελ ππάξρεη πξώηα ηνπ έξγνπ 

ππάξρεη πξώηα ε αλάζεζε πνπ έγηλε από ηνλ εθδνηηθό νίθν ζε εκάο (.) ζε κηα 

νκάδα ηξηώλ αλζξώπσλ (.) γηα λα δηαζθεπάζνπκε έλα θιαζηθό ειιεληθό 

ινγνηερληθό έξγν (.) κε πξόζεζε λα πάκε πξνο ηα παιηά (.) πξνο ηηο αξρέο αο πνύκε 

(.) θαη εκείο εμεηάδακε::: δηάθνξεο επηινγέο όπσο Παπαδηακάληε, (.) Βηδπελό (.) 

 

Παπακάξθνο: […] βξεζήθακε θαη νη ηξεηο ζηνλ εθδνηηθό νίθν (.) καο εμεγήζαλε ηη 

ζέινπλε (.) θαη καο έγηλαλ δηάθνξεο πξνηάζεη:::ο γηα πηζαλά έξγα πνπ ζα ζέιακε 
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λα κεηαγξάςνπκε. (.) Έλα από ηα (.) ην πξώην πνπ ζπκάκαη είραλ πξνηείλεη ήηαλ ην 

Πνηνο ήην ν θνλεύο ηνπ αδεξθνύ κνπ ηνπ Βηδπελνύ (.) ην νπνίν ην εμεηάζακε 

δειαδή ην δηαβάζακε εγώ θαη ν Γηάλλεο (.) ην είδε θαη ν Γηώξγνο (.) θαη 

δηαπηζηώζακε όηη δελ ελδείθλπηαη γηα κεηαθνξά (.) γηαηί ελώ είλαη εμαηξεηηθό έξγν 

βαζίδεηαη πνιύ νπζηαζηηθά ζηε γιώζζα (.) ε νπνία δελ ζα κπνξνύζε λα κεηαθεξζεί 

κε ηελ ίδηα δύλακε ζε έλα θόκηθ θαη επηπιένλ δελ είρε πνιιέο ζθελέο εμσηεξηθήο 

δξάζεο (.) άξα δελ πξνζθεξόηαλ γηα κία::: εηθνλνπνηία >αο πνύκε πνπ ζα 

κπνξνύζε ζην ραξηί λα δώζεη ην θάηη παξαπάλσ.< Μεηά ηελ πξώηε αο πνύκε 

απόπεηξα (.) κπήθακε ζε κία δηαδηθαζία πνπ εμεηάδακε δηάθνξα άιια έξγα (.) εεε 

πνπ ζα κπνξνύζακε λα κεηαθέξνπκε. (.) Πέζαλ από Παπαδηακάληε κέρξη δελ μέξσ 

εγώ ηη ζην ηξαπέδη. 

 

Ράγθνο: Οπόηε αξρίζακε θαη θνηηάδακε, (.) είρακε ζθεθηεί κέρξη θαη Καξαγάηζε 

θάπνηα ζηηγκή. (.) Ο Γηώξγνο κνπ ιέεη εκέλα είλαη πνιύ αγαπεκέλνο κνπ 

ζπγγξαθέαο αιιά όρη κόλν γη΄ απηό. (.) Έλα ζηνηρείν πνπ καο ελδηέθεξε λα είλαη 

[…] έλα θξηηήξην επηινγήο ήηαλ λα έρεη θαη (…) λα κελ είλαη πνιύ εζσηεξηθό 

δειαδή λα κελ είλαη ππαξμηαθό, λα κελ είλαη απηναλαθνξηθό (.) θαηαιαβαίλεηε (.) 

λα έρεη θαη εμσηεξηθή δξάζε γηα λα κπνξεί λα είλαη= 

Δξεπλήηξηα: = Να [απνδνζεί θαη ζηελ εηθόλα 

Ράγθνο: [Να απνδνζεί θαη ζηελ εηθόλα θαη λα είλαη (…) επεηδή ππήξρε θαη ζαλ 

παξάκεηξνο λα απεπζύλεηαη θαη ζε έλα εθεβηθό θνηλό Γπκλαζίνπ Λπθείνπ λα έρεη 

θαη κηα λα είλαη θαη ειθπζηηθό από απηήλ ηελ άπνςε. (.) Γειαδή ζθεθηήθακε ην 

βηβιίν όπσο ε Eroica πνπ είλαη έλα θιαζηθό θείκελν (.) εγώ ην ζεσξώ έλα 

εμαηξεηηθό θείκελν (.) αιιά είλαη πνιύ εζσηεξηθό (.) θαη άιια θείκελα ηα νπνία γη΄ 

απηό ην ιόγν ηα απνθιείζακε αο πνύκε (.) θαη ηνλ Βηδπελό πνπ είπε ζθεθηήθακε (.)  

Βηδπελό, Παπαδηακάληε θ.η.ι.   

χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο, ε πξφζεζή ηνπο ήηαλ λα έρεη λφεκα ε κεηαθνξά ηνπ 

ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε θφκηθο θαη λα θσηίζνπλ κηα άιιε πηπρή. 

Γνύζεο: […] αιιά ην κέιεκά καο ζηε δηαζθεπή πνπ ζα θάλακε (.) ήηαλ θαηαξρήλ  

λα έρεη λόεκα ε δηαζθεπή ελόο έξγνπ ζε θόκηθ. (.) Γειαδή λα ζεσξνύκε όηη 

πξνζζέηνπκε ή θσηίδνπκε κηα άιιε πηπρή, (.) έρεη λόεκα λα ην δνύκε ζε εηθόλεο (.) 

έρεη λόεκα λα κελ είλαη απιά κία δηαζθεπή γηα ην εθέ ηεο δηαζθεπήο ηνπ ηη ζα γίλεη 

εηθόλα. 



 

52 

 

Σειηθά, φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο, δηαηππψζεθε κε θάπνην δηζηαγκφ 

απφ ηνλ Παπακάξθν, έλαλ εθ ησλ ηξηψλ δεκηνπξγψλ, ε πξφηαζε λα δηαζθεπάζνπλ ηνλ 

Δξσηόθξηην ηνπ Κνξλάξνπ, πνπ ήηαλ έλα απφ ηα αγαπεκέλα ηνπ έξγα θαη ηνλ 

ζπλέπαηξλε ην γεγνλφο φηη ήηαλ έλα θαληαζηηθφ ηππνηηθφ κπζηζηφξεκα. 

Παπακάξθνο: […] θάπνηα ζηηγκή::: είκαζηε μαλά ζην γξαθείν ζηνλ εθδνηηθό νίθν 

ηα ζπδεηάκε (.) θαη έηζη κε ιίγν δηζηαγκό εγώ πξνηείλσ ηνλ Δξσηόθξηην. (.) Δεε θαη 

ιέσ κε δηζηαγκό γηαηί εκέλα είλαη από ηα πνιύ αγαπεκέλα κνπ έξγα. (.) Δίρα έξζεη 

ζε επαθή καδί ηνπ::: πξηλ ζρεδόλ ηελ εθεβεία (.) κέζα από ηηο κνπζηθέο δηαζθεπέο 

ηνπ έξγνπ::: κεγαιώλνληαο έηζη κνπ έρεη αθήζεη κία::: αλάκλεζε θάπσο 

λνζηαιγηθή θ.η.ι. νπόηε θαη όηαλ ην αλαδήηεζα::: θαη ην δηάβαζα θαη νιόθιεξν εεε 

(.) έηζη πώο λα ην πσ εεε (…) κε πήξε κε ζπλεπήξε κεηά από απηό θαη γηα ιόγνπο 

πνπ ήηαλ ηεηξηκκέλνη θαη θνηλόηππνη λα αλαθέξσ. (.) Αιιά έλαο από απηνύο πνπ 

είλαη πνιύ βαζηθόο είλαη ην κνλαδηθό ηνπ πξάγκαηνο (.) δειαδή είλαη έλα ηππνηηθό 

κπζηζηόξεκα όπσο απηά πνπ::: έηζη ζαλ έθεβνο κε αλαθνξέο ζε fantasy fantasy 

ινγνηερλία έηζη όπσο ηελ νξίδνπκε ηώξα. (.) Αο πνύκε >έλα θαληαζηηθό ηππνηηθό 

κπζηζηόξεκα ζαλ θαη απηά πνπ αξέζαλ κηθξόο λα δηαβάδσ θαη αθόκα θαη ηώξα πνύ 

θαη πνύ είλαη νη έλνρεο απνιαύζεηο κνπ< αιιά ήηαλ ηειείσο ειιεληθό (.) θαη κνπ΄ 

ρε θαλεί πνιύ ηδηαίηεξν. 

Οη δεκηνπξγνί ππνζηεξίδνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο φηη ε πξψηε αληίδξαζε ήηαλ 

ζπγθξαηεκέλε θαη ππήξραλ θάπνηνη ελδνηαζκνί ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή. 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξνπλ, κεηά απφ κηα πην πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ, 

μεπεξάζηεθαλ νη φπνηνη δηζηαγκνί  θαη θαηέιεμαλ ζηελ απφθαζε ν Δξσηόθξηηνο λα είλαη 

ην έξγν, ην νπνίν ζα δηαζθεπάζνπλ ζε graphic novel.  

Γνύζεο: […] έπεζε ζην ηξαπέδη ν Δξσηόθξηηνο (.) θαη ε πξώηε αληίδξαζε ήηαλ 

ιίγν ζπγθξαηεκέλε. (.) Κπξίσο γηαηί (…). Δγώ ηνπιάρηζηνλ (.) είρα ιαλζαζκέλε 

αληίιεςε θαη εηθόλα γηα ην έξγν. (.) Θεώξεζα ινηπόλ (…) ε πξώηε κνπ αληίδξαζε 

όηη ζα΄ λαη κπαλάι αο πνύκε (.) ζα΄ λαη κηα ζα΄ λαη έλα ηππνηηθό ξνκάληδν γιπθεξό 

θαη θιηζέ αο πνύκε. (.) Αιιά επέκελε ν Γεκνζζέλεο λα ξίμσ κηα καηηά ζηελ πινθή 

ηνπ έξγνπ (.) θαη όηαλ ην έθαλα (.) ζπλεηδεηνπνίεζα όηη είλαη παξαπάλσ από θαιό, 

(.) θαιή επηινγή γηα δύν ιόγνπο. (.) Ο πξώηνο ιόγνο είλαη ν πξώηνο πνπ δελ ήμεξα 

(.) ην έξγν είλαη έλα έξγν πνπ αλήθεη ζην ρώξν ηεο θαληαζίαο, ζηε ινγνηερλία ηεο 

θαληαζίαο (.) δελ είλαη ηζηνξηθά δελ δηαδξακαηίδεηαη ζε θάπνηνλ ηζηνξηθό ρξόλν (.) 

δελ δηαδξακαηίδεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πόιε, (.) κάιινλ ε πόιε πνπ 
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δηαδξακαηίδεηαη είλαη ε Αζήλα αιιά δελ είλαη ε Αζήλα πνπ ππήξμε (.) νπόηε 

ζπλεηδεηνπνίεζα όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε έλα έξγν θαληαζίαο θαηαξρήλ. (.) 

Πξέπεη >λα θέξνπκε εηθόλεο πνπ δελ ππάξρνπλε, λα ζρεδηάζσ εηθόλεο πνπ δελ 

έρνπκε μαλαδεί ζε ζθίηζν.< Καη ην δεύηεξν ήηαλ >όηη απηέο νη εηθόλεο πνπ εγώ 

θαληαδόκνπλ όηη ζα έπξεπε λα ζρεδηάζσ δελ ππήξραλ ζην βηβιίν< γηαηί ν 

Κνξλάξνο δελ πεξηγξάθεη ηίπνηα από ηε ζθελνγξαθία ζα ιέγακε ηνπ έξγνπ. […] 

Απηά ήηαλ ηα δύν βαζηθά ζηνηρεία πνπ εγώ ζεώξεζα εεε ηθαλή ίληξηγθα αο πνύκε 

γηα κέλα λα αζρνιεζώ κε απηό ην έξγν. 

 

Ράγθνο: […] θάλνληαο όιε απηήλ ηελ πεξηδηάβαζε θάπνηα ζηηγκή πέθηεη ε ηδέα (.) 

λνκίδσ ν Γεκνζζέλεο είρε εθθξάζεη ηε ζθέςε (.) δελ βιέπνπκε  ηνλ Δξσηόθξηην 

θ.η.ι.;  (.) Καη πξάγκαηη καο μέληζε. (.) Δγώ πξνζσπηθά θαη ν Γηώξγνο θαη δελ 

μέξσ ν Γεκνζζέλεο (.) δελ ην΄ ρα δηαβάζεη πνηέ όιν. (.) Δίρα κηα γεληθή εηθόλα θαη 

λνκίδσ ειάρηζηνη Έιιελεο πέξα θάπνησλ ειάρηζησλ θηινιόγσλ ή μέξσ εγώ θ.η.ι. 

κειεηεηώλ έρνπλ δηαβάζεη ην πιήξεο θείκελν. (.) Δίρακε κηα γεληθή εληύπσζε θ.η.ι. 

θαη είρακε ηελ πιάλε εγώ ηνπιάρηζηνλ (.) όηη εμειίζζεηαη ζηελ κεζαησληθή Κξήηε 

θαη όια απηά θ.η.ι. γηαηί ν πεξηζζόηεξνο θόζκνο έρεη ηελ εληύπσζε [απηή. 

Δξεπλήηξηα: [Ναη, λαη.= 

Ράγθνο: = Δίπακε νθέη Δξσηόθξηηνο. […] θαη έρεη θαη εμσηεξηθή δξάζε (.) αξθεηή 

πέξα από ην εξσηηθό ζηνηρείν, (.) ππήξραλ ζηνηρεία καρώλ, (.) ππήξρε καγεία, (.) 

ζηνηρεία καγείαο ζηνηρεία δειαδή πνπ κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη εηθαζηηθά. 

(.)  Δίπακε βνπξ λα ην θάλνπκε. 

 

Παπακάξθνο: Σέινο πάλησλ ην πξόηεηλα ζε εθείλε ηε ζπλάληεζε (.) είπαλε θαη νη 

άιινη δύν >λαη λα ην δνύκε γηαηί εεε ην έξγν δελ ην μέξαλε ζηελ νιόηεηά ηνπ. 

Μάιηζηα ν Γηώξγνο ν Γνύζεο είρε πεη δελ ζα θάλνπκε ηώξα Ρσκαίν θαη Ινπιηέηα 

ζηα ειιεληθά< θαη ηνπ ιέσ δελ είλαη εξσηηθό δεο ην (.) ην έξγν θαη ζα θαηαιάβεηο 

(.) θαη όλησο  κεηά από κηα βδνκάδα μέξσ γσ κηθξό ηέινο πάλησλ ρξνληθό 

δηάζηεκα (.) μαλαβξηζθόκαζηε θαη όινη είραλ πεηζηεί όηη απηό είλαη πνπ::: ζα 

θάλνπκε. (.) Ο Γηάλλεο (.) γηαηί θη απηόο ην είδε δειαδή (.) ιίγν πνιύ ήξζε ζηα δηθά 

κνπ ηα::: ιόγηα λα ην πσ έηζη (.) θη εθείλνλ ηνλ ζπλεπήξε γηαηί είλαη θαη >ν 

Γηάλλεο ζπγγξαθέαο θαη αλαγλώζηεο δεηλόο νπόηε< θαη ηνλ Γηώξγν γηα έλα 

επηπιένλ ιόγν ην όηη ν θόζκνο ηνπ Δξσηόθξηηνπ::: εεε (.) νπζηαζηηθά ήηαλε (.) δελ 
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είρε απνηππσζεί πνηέ (.) γηαηί δελ πεξηγξαθόηαλ θαλ από ηνλ ίδην ηνλ 

Κνξλάξν.[…] Καη επηπιένλ >είρε πάξα πνιύ εμσηεξηθή δξάζε δειαδή 

πξνζθεξόηαλ λα λα κεηαθεξζεί ζε θόκηθ.< Δεε ην είπακε ζηνλ Polaris όηη απηό ζα 

θάλνπκε (.) ζπκθσλήζαλε θαη εθείλνη (.) δειαδή γεληθά καο είραλ δείμεη θαη καο 

δείρλνπλ θνβεξή εκπηζηνζύλε (.) νπόηε δελ εηέζε ζέκα κήπσο λα ην 

μαλαζθεθηνύκε ή ν,ηηδήπνηε. 

Γηα ηνλ Ζιία Καηηξηδηγηαλφγινπ, ε απφθαζε γηα ηε κεηαθνξά ηεο Κεξέληαο θνύθιαο, 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ Υξεζηνκάλνπ ζε graphic novel ζπλδέεηαη κε ηελ εθεβηθή ηνπ επηζπκία 

λα δεη εηθνλνγξαθεκέλε ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία, ηελ νπνία γλψξηζε κέζα απφ ηελ 

ηειενπηηθή ζεηξά ηεο Κξαηηθήο Σειεφξαζεο ην 1987. Ο δεκηνπξγφο αλαθέξεη φηη κεηά 

ηελ αλάγλσζε ηνπ νκψλπκνπ βηβιίνπ ηνπ Υξεζηνκάλνπ θαη φληαο ιάηξεο ηεο 9
εο

 Σέρλεο 

θαη ησλ ζθνηεηλψλ ηζηνξηψλ, άξρηζε λα θαληάδεηαη ηελ ηζηνξία λα μεηπιίγεηαη ζηα θαξέ 

ελφο θφκηθ.  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Σελ Κεξέληα θνύθια ηε γλώξηζα::: ην 1987 απ΄ ηελ 

ηειενπηηθή ζεηξά (.) πνπ είρε πξνβιεζεί ηόηε ζηελ Κξαηηθή Σειεόξαζε. Δεε 

ήκνπ:::λ έληεθα κε δώδεθα ρξνλώλ (..) δελ είρα μαλαδεί θάηη αληίζηνηρν. Ήηαλ κηα 

πνιύ::: ζθνηεηλή πνιύ ζθνηεηλή ζεηξά κε κία πνιύ ηξαγηθή εμέιημε θαη κε έλα 

αθόκα πην ηξαγηθό θηλάιε. (.)  ληαο ήδε ιάηξεο ησ:::λ >θόκηθο από ηόηε θαη 

έρνληαο κηα αγάπε γηα ηηο ζθνηεηλέο ηζηνξίεο< από ηελ παηδηθή κνπ ειηθία 

καγεύηεθα από απηό πνπ είδα (.), ζηε ζπλέρεηα αλαδήηεζα ην βηβιίν, (.) ην δηάβαζα 

κε πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη::: (..) ήδε από ηόηε >είρα αξρίζεη λα ζθέθηνκαη ην 

πώο ζα ήηαλ λα κεηαθεξζεί απηό ην πξάγκα ζε θόκηθ. Άξρηζα λα ην θαληάδνκαη ζηε 

γιώζζα ησλ θόκηθο πώο ζα ιεηηνπξγνύζε. 

Ο δεκηνπξγφο επηζεκαίλεη πσο ην γεγνλφο φηη αλέιαβε θάπνηα ζηηγκή ηε δηεχζπλζε 

ηεο εθδνηηθήο Comicdom Press, ζπλέβαιε ζην λα αξρίζεη λα πινπνηείηαη ην φλεηξν δσήο. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: […] κε ηα ρξόληα::: θάπνηα ζηηγκή ε ηδέα μεράζηεθα κεηά  

όηαλ άξρηζα πιένλ ζηελ ελήιηθε δσή κνπ λα:: γξάθσ θαη ν ίδηνο θόκηθο θαη 

βξέζεθα ζηελ επράξηζηε ζέζε λα::: δηεπζύλσ ηελ εθδνηηθή Comicdom Press (…) 

ηόηε πξέπεη λα άξρηζα λα ην ζθέθηνκαη θαη κε ηε ξεαιηζηηθή ηνπ πηζαλόηεηα λα 

ζπκβεί. 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ζίγεη ν δεκηνπξγφο ηεο Κεξέληαο θνύθιαο αθνξά 

ζηα δηθαηψκαηα ηεο έθδνζεο σο παξάγνληα πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

επηινγή ινγνηερληθψλ έξγσλ γηα κεηαγξαθή, θαζψο εάλ ππάξρνπλ δηθαηψκαηα 
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πξνθχπηεη έλα θφζηνο γηα ην δεκηνπξγφ πνπ πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί απαγνξεπηηθά γηα 

ηε δηαδηθαζία. πσο ηνλίδεη, ην γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ δηθαηψκαηα γηα ην έξγν ηνπ 

Υξεζηνκάλνπ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπο, αιιά ππνζηεξίδεη φηη αθφκα 

θαη λα ππήξραλ δηθαηψκαηα, ην γεγνλφο απηφ δελ ζα ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Μία δηάζηαζε πνπ έρεη::: πνιύ κεγάιε ζεκαζία θαη πηζηεύσ 

όηη πξέπεη λα αλαθεξζεί (.) είλαη όηη (.) γηα εκάο πνπ κεηαθέξνπκε ινγνηερληθά 

έξγα ζε θόκηθο είλαη πνιύ ζεκαληηθό (.) καο απαιιάζζεη από έλα πνιύ ζεκαληηθό 

βάξνο ην λα κελ ππάξρνπλ δηθαηώκαηα ηεο έθδνζεο. (.) Δεε ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Υξεζηνκάλνπ ν νπνίνο πέζαλε ην 1911 (.) ηα δηθαηώκαηα (.) απηό είλαη βαζηθόο 

είλαη γεληθόο θαλόλαο μειεπζεξώλνληαη ζηα 70 ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ: 

ζπγγξαθέα. (.) Γη΄ απηό θαη ε ηειενπηηθή ζεηξά βγήθε κεηά από ην ζάλαην ηνπ 

Υξεζηνκάλνπ θαη γη΄ απηό γεληθά ζηηο κεηαγξαθέο >όρη όηη είλαη θαλόλαο< αιιά 

όηαλ ππάξρεη θαη πεξηνξηζκέλν budget πξνηηκώληαη έξγα πνπ δελ έρνπ:::λ δελ 

επηβαξύλνληαη κε απόδνζε δηθαησκάησλ ζε θιεξνλόκνπο (.) ή ζε θάπνην ίδξπκα 

όπσο γηα παξάδεηγκα ην Ίδξπκα Καδαληδάθε (.) ην νπνίν έρεη απιά όρη κηα 

απζηεξή πνιηηηθή ζρεδόλ απαγνξεπηηθή. (.) πλεπώο έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ::: 

επηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν κπζηζηόξεκα θαιά ζέιακε ηόζν πνιύ λα γίλεη πνπ ζα 

θέξλακε ηε γε  πάλσ θαη ηνλ νπξαλό θάησ ((γέιην)) πξνθεηκέλνπ λα ην πεηύρνπκε 

αιιά είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κελ ππάξρνπλ δηθαηώκαηα. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέληεπμή ηνπ, γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο 

εκπηζηεχζεθε ηνλ Γηψξγν Σζηακάληα γηα ην θνκκάηη ην ζρεδηαζηηθφ. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

εηθνλνγξάθνο ηνλίδεη φηη, αλ θαη αξρηθά δελ γλψξηδε ην ινγνηερληθφ έξγν, κεηά ηελ 

πξψηε επαθή πνπ είρε κε ηνλ Καηηξηδηγηαλφγινπ, άθνπζε ην έξγν σο αθξναηήο ζε κία 

ξαδηνθσληθή παξαγσγή ηνπ Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη καγεχηεθε «απφ ηνπο ήρνπο θαη 

ηηο εηθφλεο πνπ έθηηαμε ην ξαδηφθσλν». πλερίδνληαο ζηε ζπλέληεπμε, ν Σζηακάληαο 

κηιάεη γηα ηελ αλάγθε πνπ έλησζε λα ζρεδηάζεη θαη ηελ απνξία πνπ ηνπ δεκηνπξγήζεθε 

γηα ην πψο ζα κπνξνχζε κε έλα «θησρηθφ» κέζν, φπσο είλαη ηα θφκηθο, «έλαο άλζξσπνο 

λα ζηξηκψμεη φιν απηφ ην ζχκπαλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζειίδσλ». πσο 

ππνγξακκίδεη απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ απνθάζηζε λα εκπιαθεί ζε φιε απηή ηε 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ έξγνπ ηνπ Υξεζηνκάλνπ ζε graphic novel.  

Σζηακάληαο: […] ε ζρέζε κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν::: θείκελν (.) θαη ηελ ύπαξμε 

ηεο Κεξέληαο θνύθιαο (.) μεθίλεζε ην 2013 όηαλ ν Ηιίαο Καηηξηδηγηαλόγινπ (.) κνπ 

κίιεζε γηα ην παηδηθό ηνπ όλεηξν::: λα κεηαθέξεη θάπνηα ζηηγκή εεε ζε θόκηθ (.) ην 
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ζπγθεθξηκέλν κπζηζηόξεκα. (.) Μέρξη ηόηε είλαη αιήζεηα ΓΔΝ είρα αθνπζηά γηα ηελ 

Κεξέληα θνύθια, (.) είρα αθνπζηά γηα ηνλ Υξεζηνκάλν, (.) δελ είρε ηύρεη όκσο λα 

αζρνιεζώ. (.) Δίρα ηελ ηύρε (.) όηαλ πξσηνάθνπζα γη΄ απηό (.)  δελ >ππήξρε ζην 

ηξαπέδη ην ελδερόκελν εγώ λα ην πινπνηήζσ. Μνπ κηινύζε γη΄ απηό σο έλα όλεηξό 

ηνπ.< Οπόηε ε πξώηε επαθή πνπ είρα κε ην θείκελν (.) εεε ήηαλ ηέηνηα ζαλ ελόο 

απινύ αθξναηή. (.) Καη ιέσ αθξναηή γηαηί δελ ην δηάβαζα θαλ, (.) είρα ηελ ηύρε λα 

ην αθνύζσ ζε κία εμαηξεηηθή εεε ξαδηνθσληθή (.) παξαγσγή ηνπ Σξίηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία έρεη παξνπζηαζηεί όιν ην έξγν ρσξίο θακία δηαζθεπή, 

ρσξίο θαλέλα:::, >θάηη πνπ λα ην αιιάδεη αιιά καο παξαδίδεη νιόθιεξν ην έξγν ζε 

δεθανρηώ επεηζόδηα< κε εμαηξεηηθή κνπζηθή επηκέιεηα (.) θαη αλάγλσζε από ηελ 

εζνπνηό ηεο νπνίαο ην όλνκα απηή ηε ζηηγκή κνπ δηαθεύγεη, είλαη Ιθηγέλεηα::: εεε= 

Δξεπλήηξηα: =Αζηεξηάδνπ. = 

Σζηακάληαο: =Αζηεξηάδνπ. (.) Οπόηε ε πξώηε επαθή ήηαλ κε ήρνπο θαη εηθόλεο 

πνπ έθηηαμε ην ξαδηόθσλν. (…) Μαγεύηεθα θαη είρα ηελ απνξία πώο ζα θαηάθεξλε 

πνηέ έλαο άλζξσπνο ΟΛΟ απηό ην ζύκπαλ λα ην ζηξηκώμεη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

ζειίδσλ θαη κε ην::: θησρό κέζν πνπ είλαη ηα θόκηθο, (.) γηαηί ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηα θόκηθο είλαη έλα πάξα πνιύ θησρηθό κέζν. (.) Έρεηο λα θάλεηο 

κε έλα ραξηί θαη έλα κνιύβη. (.) Σέινο. 

[…] 

Σζηακάληαο: […] κέζα από κηα ζπγθπξία πξαγκάησλ ν Ηιίαο κνπ πξόηεηλε::: αλ 

ηπρόλ ήζεια λα αζρνιεζώ εγώ κ΄ απηό. (.) Δεε ε απάληεζε ήηαλ ακέζσο λαη. 

((ρακόγειν)) Υσξίο (.) δειαδή παίξλνληαο έλα ηεξάζηην ξίζθν, (.) επεηδή όκσο ε 

αλάγθε κνπ ήηαλ πάξα πνιύ κεγάιε, είρα πνιύ κεγάιε όξεμε λα ζρεδηάζσ (.) θαη 

λα βπζηζηώ κέζα ζε έλαλ θόζκν (.) δελ ππνιόγηζα ηε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα είρε 

(.) θαη ζρεδόλ ακέζσο δέρηεθα. 

Μηιψληαο ζηε ζπλέληεπμε γηα ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ηεο 

Πάπηζζαο Ισάλλαο ζε graphic novel, ν δεκηνπξγφο Λεπηέξεο Παπαζαλάζεο ηφληζε θη 

απηφο ηε ζρέζε πνπ είρε κε ην πξσηφηππν ινγνηερληθφ έξγν απφ κηθξή ειηθία. 

Αλαθέξζεθε ζηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ ηνλ είραλ θεξδίζεη θαη ζπλεηέιεζαλ ζην λα 

«θαηαηάμεη» ηνλ Ρνΐδε ζηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ ζπγγξαθείο.  

Παπαζαλάζεο: […] θιηκαθώζεθε θάπσο απηό ην πξάγκα ρσξίο λα ην θαηαιάβσ 

(.) θαη θηάζακε ζηελ Πάπηζζα Ισάλλα πνπ::: θαη πάιη δελ κπνξώ λα πσ αθξηβώο 

(.) αλ ηελ επέιεμα εγώ θαη κε πνηνπο όξνπο ηελ επέιεμα. (.) Βαζηθά είλαη έλα (…) 
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κία ηζηνξία ηελ νπνία ηελ ήμεξα από πάξα πνιύ κηθξόο. (.) Δίρα ηελ ηύρε δειαδή 

λα κνπ ηελ αθεγεζεί (.) δελ μέξσ γηα πνην ιόγν έλαο παππνύο κνπ=  

Δξεπλήηξηα: = Δλδηαθέξνλ=  

Παπαζαλάζεο: = Ναη αιιά ηελ ήμεξα έηζη αόξηζηα (.) ζαλ ηελ ηζηνξία κίαο 

θνπέιαο πνπ έθαλε απηά θαη ηα ινηπά. (.) Σελ δηάβαζα::: κάιινλ αξγά ζαλ 

θνηηεηήο (.) ην δηάβαζα ην έξγν ηνπ Ρντδε. (.) Δεε θαη πξέπεη λα πσ όηη κ΄ άξεζε 

πάξα πνιύ ην (…) γλσξίδνληαο ηελ ηζηνξία αο πνύκε θάπσο (.) κε θέξδηζε ην ύθνο 

ηνπ (.) πεξηζζόηεξν, (.) κ΄ άξεζε πάξα πνιύ ην ύθνο, ν ηξόπνο ηεο αθήγεζεο. (.) 

Μνπ θάλεθε πάξα πνιύ παηρληδηάξηθνο αο πνύκε ν ηξόπνο ηνπ Ρντδε, γη΄ απηό θαη 

θνληηλόο κνπ. (.) Παξόηη έηζη είλαη έλα θιαζηθό έξγν (.) κνπ θάλεθε (…) θαη 

παξόηη ε γιώζζα έρεη::: δπζθνιίεο γηα έλαλ πηηζηξηθά λα δηαβάζεη ηώξα απηό ην 

έξγν είλαη είλαη αξθεηά δύζθνιν. (.) Δκέλα κνπ άξεζε θαη απηό όκσο.(.) Γειαδή 

θαη απηό ην ζηνηρείν. (.) Σν όηη πάιεπα ζε νξηζκέλα ζεκεία πάιεπα λα θαηαιάβσ ηη 

ιέεη (.) ή κνπ θαηλόηαλ όηη ην θάλεη θαη επίηεδεο αο πνύκε γηα λα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ ζε νξηζκέλα ζεκεία. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξζεθε ζην ξφιν ηνπ ηπραίν ζηε δσή θαη ην ζπλέδεζε κε ηελ 

επηινγή ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ ηνπ Ρνΐδε γηα κεηαγξαθή ζε graphic novel. Αθεγείηαη, 

ινηπφλ, πψο απνθάζηζε λα κεηαγξάςεη ηελ Πάπηζζα Ησάλλα ζε θφκηθ, θαζψο ηε δηάβαδε 

ζε κνξθή eBook πεξηκέλνληαο ζηελ νπξά κηαο ηξάπεδαο. Σνλίδεη ην γεγνλφο φηη 

αηζζάλζεθε φκνξθα ηελ ψξα πνπ δηάβαδε ην έξγν θαη επηζηξέθνληαο ζην ζπίηη, άξρηζε 

λα ζρεδηάδεη ζθελέο ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ έθαλαλ εληχπσζε. ηε ζπλέρεηα, ππνζηεξίδεη φηη 

έλησζε φιε απηή ε δηαδηθαζία λα εμειίζζεηαη θαη λα βγαίλεη αβίαζηα. 

Παπαζαλάζεο: Σελ έρσ πεη πάξα πνιιέο θνξέο απηήλ ηελ ηζηνξία όηη ήηαλ 

πξαθηηθά ηπραίνο ν ηξόπνο (.) αλ κπνξεί θαλείο λα νξίζεη ην ηπραίν ζηε δσή (.) 

πώο κπνξεί λα επηδξά πάλσ καο (.) ηόηε κπνξώ λα πσ όηη ε επηινγή ηεο Ισάλλαο 

ήηαλ απνιύησο ηπραία, εληειώο ηπραία. (.) Γειαδή, (.) ην΄ ρσ πεη όηη έθηηαρλα θάηη 

άιιν εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ην παξάηεζα γηα ηελ Ισάλλα πνπ ηελ Ισάλλα ηελ 

δηάιεμα ηπραία ζε κία ηξάπεδα πνπ είρα βγάιεη ην θηλεηό θαη ηελ δηάβαδα  επεηδή 

ηελ είρα θαηεβάζεη ζε eBook. (.) Γελ είρα ηη λα θάλσ πεξηκέλνληαο ζηελ νπξά, (.) 

άλνημα ην θηλεηό, δηάβαδα ηελ Πάπηζζα Ισάλλα θαη γέιαγα, αηζζάλζεθα όκνξθα. 

(.) Πάιη κεηά από πνιιά ρξόληα πνπ είρα λα ηελ δηαβάζσ (.) αηζζάλζεθα πάξα 

πνιύ όκνξθα. (.) Καη ήηαλ απηό (.) δειαδή δελ δελ ππήξρε θακηά άιιε ζθέςε. (.) 

Σν κνλαδηθό πνπ έθαλα δειαδή ήηαλ γπξλώληαο ζπίηη έβγαια ραξηηά θαη έθηηαμα 
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πέληε έμη εηθόλεο από απηέο πνπ κνπ έθαλαλ εληύπσζε. (.) Αηζζάλζεθα πάιη ρσξίο 

λα κπνξώ λα θαηαιάβσ γηαηί, (.) δελ κπνξώ λα ην νξίζσ δειαδή ηη είλαη απηό πνπ 

κ΄ έθαλε λα πσ λαη κπνξώ κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο λα ην θηηάμεηο απηό ην πξάγκα 

(.) αιιά έηζη όπσο έθηηαμα ηα πξώηα ζρέδηα (.) έλησζα πσο κέζα από απηά ηα 

ζρέδηα έβγαηλε ην ύθνο ηνπ::: Ρνΐδε. (.) Ή ηέινο πάλησο >απηό πνπ εγώ λόκηδα 

πσο είλαη ην ύθνο ηνπ Ρνΐδε.   

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ ηνλίδεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ ν 

δεκηνπξγφο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέγεη θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε ηα 

θφκηθο γεληθφηεξα. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ, ε επηινγή ηνπ είλαη πνιχ γλήζηα, 

θαζψο απνηειεί πξνζσπηθφ ηξφπν έθθξαζεο θαη, ηαπηφρξνλα, θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηνπ 

γηα δεκηνπξγία, αθήγεζε θαη επηθνηλσλία.  

Παπαζαλάζεο: […] ζε επηιέγεη ε ηέρλε θαη δελ ηελ επηιέγεηο εζύ. (.) Κάπνηα 

ζηηγκή θαηαιαβαίλεηο όηη::: εθθξάδεζαη θαιύηεξα θάλνληαο έλα πξάγκα (.) ην 

νπνίν κπνξεί θαη λα ζε παξαζέξλεη. […] Με εμέθξαδε εληειώο πξνζσπηθά (.) θαη 

κ΄ απηήλ ηελ έλλνηα ζεσξώ επεηδή ηελ έρσ απηήλ ηελ εκπεηξία (.) ζεσξώ όηη ε 

επηινγή απηή ήηαλ πνιύ γλήζηα. (.) Γελ δελ ήηαλ θάηη ηερλεηό λα πάξεηο έλαλ 

άλζξσπν πνπ μέξεηο όηη δσγξαθίδεη θαη λα ηνπ πεηο ξε ζπ δελ θηηάρλνπκε έλα 

θόκηθ; (.) Καη λα κπιέμεη έηζη κε ηα θόκηθ απ΄ έμσ, ηερλεηά αο πνύκε. (.) Γη΄ απηό 

ιέσ, (.) κάιινλ κε επέιεμε ζαλ ηξόπνο έθθξαζεο. […] ην θόκηθ δηαηεξεί αθόκε θαη 

ζην πην επαγγεικαηηθό ηνπ επίπεδν (.) απηήλ ηελ αίζζεζε ηνπ::: ρεηξνπνίεηνπ, 

απηνύ πνπ θηηάρλεηαη ζην ζπίηη, ζην γξαθείν θάπνηνπ, ηνπ εξαζηηερληθνύ θακηά 

θνξά (.) θάπνηνπ (.) ελόο πξάγκαηνο πνπ ην θάλεη θάπνηνο γηα ηελ πιάθα ηνπ, (.) 

επεηδή έηζη ηνπ αξέζεη. (.) ΄ απηό βέβαηα ζηελ Διιάδα βνεζάεη ην γεγνλόο όηη δελ 

βγάδεηο θαζόινπ ιεθηά από απηό, (.) νπόηε αλαγθαζηηθά ην θάλεηο γηα ηελ πιάθα 

ζνπ. (.) Θέισ λα πσ αθόκα θαη νη άλζξσπνη πνπ δνπλ από ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα 

δσγξαθίδνπλ, (.) όηαλ θάλνπλ θόκηθ μέξνπλ όηη δελ ζα βγάινπλ ιεθηά από απηό. (.) 

Οπόηε είλαη θάηη πνπ ην αγαπάλ πξαγκαηηθά. Δίλαη θάηη πνπ ην ζέινπλ αο πνύκε 

θάηη (.) θάηη πνπ θαιύπηεη θάπνηα αλάγθε. […] θαιύπηεη θαη απηήλ ηελ αλάγθε 

δειαδή ηελ αλάγθε ελόο αλζξώπνπ λα αθεγεζεί θάηη (.) πνπ ζεσξώ εγώ όηη είλαη 

πνιύ ηζρπξή. Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ (.) εεε πνπ είλαη αθεγεηέο αο πνύκε έηζη 

storytellers (.) ηνπο θαίεη. (.) Γηα κέλα είλαη απηό είλαη::: βαζηθό  (.) ν θνκίζηαο 

πξέπεη λα θαίγεηαη λα πεη κηα ηζηνξία. Γελ κπνξείο λα θηηάμεηο θόκηθ ρσξίο λα αλ 

δελ αλ δελ ζεο πάξα πνιύ λα αθεγεζείο κηα ηζηνξία. (.) Καη επεηδή είλαη πνιύ 
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έληνλε απηή ε αλάγθε ζε θάπνηνπο αλζξώπνπο (.) λνκίδσ όηη ην θόκηθ ηελ θαιύπηεη 

κε έλα:::λ έηζη πνιύ εληππσζηαθό ηξόπν. […] Ννκίδσ όκσο έηζη όπσο ην έρσ 

ζθεθηεί ζην κπαιό κνπ (.) όηη ε κεγάιε ώζεζε ήηαλ από απηό πνπ ιέγεηαη θξίζε. (.) 

Δεε ε αλάγθε ινηπόλ λα επηθνηλσλήζεηο κε άιινπο αλζξώπνπο ήηαλ γηα κέλα πην 

έληνλε απηήλ ηελ πεξίνδν παξά παιηόηεξα.  

ια ηα παξαπάλσ ηα ζπλδέεη κε ηελ επηινγή ηνπ λα κεηαγξάςεη ηελ Πάπηζζα Ησάλλα 

ζε graphic novel θαη, ελψ ζπλήζσο φζνη αζρνινχληαη κε απηφ ην έξγν επηθεληξψλνληαη 

ζηα ζθνηεηλά θαη ηξαγηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, ν ίδηνο επέιεμε λα κηα δηαθνξεηηθή 

αλάγλσζε ηνπ έξγνπ. 

Παπαζαλάζεο: […] Η ηζηνξία ηεο Πάπηζζαο κεηαγξαθόηαλ πάληα έηζη ώζηε λα 

ηνλίδνληαη ηα δξακαηηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, ηα ηξαγηθά ζηνηρεία< πνιύ 

ζθνηεηλά κε πνιύ πόλν. (.) ινη επηθέληξσλαλ εθεί ζηελ εζσηεξηθή αγσλία απηνύ 

ηνπ ραξαθηήξα (.) θαη απηό δελ κνπ ηαίξηαδε εκέλα (.) δελ κνπ ηαίξηαδε. (.) Γειαδή 

ην πξώην πξάγκα πνπ κ΄ έθαλε λα γπξίζσ ζπίηη θαη λα θηηάμσ ηα ζθίηζα ήηαλ όηη 

γέιαζα, (.) απηό έπαηξλα από ηνλ Ρνΐδε (.) όηη πέξαζα θαιά. (.) Δεε θαη ηα ζθίηζα 

κνπ έβγαδαλ απηό ην πξάγκα πάιη από ην θείκελν ηα ζθίηζα έδηλαλ έκθαζε ζηα 

θνκκάηηα πνπ κε θάλνπλ λα γειάσ, (.) ρσξίο λα  ππνζηεξίδσ κία ραδνραξνύκελε 

αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο. Έηζη; (.) Γελ ζεκαίλεη όηη δελ θαηαιαβαίλσ ηα ηξαγηθά 

ζηνηρεία πνπ έρεη κέζα όιε ε ηζηνξία ηεο Πάπηζζαο Ισάλλαο αιιά από εθεί θαη 

πέξα έρεη ζεκαζία πνπ  (.) γύξσ από πνηνπο άμνλεο ζέιεηο εζύ λα πεξηζηξέθεηαη (.) 

είηε ζαλ αλαγλώζηεο (.) είηε ζαλ απηόο πνπ θάλεη ηελ [κεηαγξαθή. 

Σέινο, ζην ίδην ζέκα ηεο επηινγήο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ αλαθέξζεθε θαη ν 

Γεκήηξεο Βαλέιιεο, έλαο εθ ησλ δχν δεκηνπξγψλ ησλ graphic novels Παξαξιάκα θαη 

άιιεο ηζηνξίεο ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά, Σν Γηνύζνπξη θαη άιιεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο θαη 

Η κεγάιε βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε. Γηα ην Βαλέιιε, φπσο ππνζηεξίδεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ, 

αθνξκή γηα λα αζρνιεζεί κε ηα έξγα ηνπ Βνπηπξά ζηάζεθε αξρηθά κηα πξφηαζε απφ ηνλ 

Βάζηα Σζνθφπνπιν, ηνλ εθδφηε ησλ Απάλησλ ηνπ Βνπηπξά, λα κεηαγξάςεη ζε θφκηθ έλα 

δηήγεκα ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην πεξηνδηθφ 9. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεη πσο απνθάζηζαλ 

καδί κε ην ζπλεξγάηε ηνπ θαη εηθνλνγξάθν, Θαλάζε Πέηξνπ λα εθδψζνπλ έλα άικπνπκ 

κε πνιιά δηεγήκαηα ηνπ Βνπηπξά. 

Βαλέιιεο: Κάπνπ εθεί (.) γύξσ ζην ΄08 (.) πξέπεη λα ήηαλ αλ ζπκάκαη θαιά; (.) 

Γελ ζπκάκαη ηώξα (.) θάπνπ εθεί (.) έλαο πνιύ θαιόο κνπ θίινο ν Βάζηαο ν 

Σζνθόπνπινο (.) ν νπνίνο είλαη >ν θηιόινγνο θαη κειεηεηήο θαη ηζηνξηθόο θπξίσο 
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ηζηνξηθόο θαη θπξίσο κειεηεηήο ηνπ έξγνπ ηνπ Βνπηπξά θαη ν εθδόηεο ησλ 

Απάλησλ ηνπ Βνπηπξά […] απηόο ινηπόλ έρεη καλία κε ηνλ Βνπηπξά (.) Καη θάπνηα 

ζηηγκή εθεί πνπ ηα ιέγακε ππήξρε ην 9 ηόηε (.) θαη κνπ΄ ιεγε γηα ηνλ Βνπηπξά θαη 

κνπ΄ ρεη δώζεη θαη δηάβαζα θηόιαο θ.η.ι. (.) θαη σξαίνο ν Βνπηπξάο (.) ηνλ νπνίν 

ηνλ ήμεξα σο όλνκα θαη είρα δηαβάζεη ή έλα (.) ή δύν δηεγεκαηάθηα ηνπ. […] Καη 

δηάβαζα ζθόξπηα αο πνύκε (.) είρα δηαβάζεη εγώ θάλα δπν ηπραία (.) ηνλ ήμεξα ηνλ 

Βνπηπξά () αιιά δελ είρα εληξπθήζεη. (.) Ο Βάζηαο ήηαλ ςώλην κε ηνλ Βνπηπξά. (.) 

Λνηπόλ θάπνηα ζηηγκή εθεί πνπ ηα΄ ιέγακε >θαη κνπ΄ ρε δώζεη λα δηαβάζσ θάπνηεο 

ζπιινγνύιεο πνπ΄ ρε βγάιεη εθηόο από ηα Άπαληα παξάιιεια έβγαδε θαη θάπνηεο 

ζπιινγέο< κνπ ιέεη εζύ πνπ θάλεηο θόκηθο (.) γηαηί δελ θάλεηο έλα δηεγεκαηάθη ηνπ 

Βνπηπξά ζαλ θόκηθο (.) λα ην γξάςεηο (.) λα βξεηο θάπνηνλ λα ζπλεξγαζηείο. […] 

θαη θάπνηα ζηηγκή εθεί ζηα δύν ή ηξία (.) απνθαζίδνπκε κε ηνλ Θαλάζε αλεμάξηεηα 

από ην 9 λα βγάινπκε έλα άικπνπκ κε πνιινύο Βνπηπξάδεο. (.) Ναη. (.) Καη από 

εθεί θαη πέξα άξρηζε ε επηινγή. 

Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ δηεγεκάησλ πνπ είρε γξάςεη ν Βνπηπξάο, νη 

δεκηνπξγνί αληηκεηψπηζαλ έλα ζέκα σο πξνο ηελ επηινγή ησλ έξγσλ πνπ ζα 

ζπκπεξηειάκβαλαλ ζην graphic novel ηνπο. πσο ηνλίδεη ν Βαλέιιεο, ήηαλ κηα 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη θάπνηα δπζθνιία πξνέθπςε θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη δελ πξνζθέξνληαλ φια ηα δηεγήκαηα γηα κεηαθνξά, θαζψο θαη φηη ζα έπξεπε 

λα ηαηξηάδνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ γνχζην. 

Βαλέιιεο: […] ηώξα κε ηνλ Βνπηπξά εηδηθά (.) ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα πνπ είρα 

εγώ (.) πξόβιεκα θαζαξά εμσηεξηθό όρη νπζηαζηηθό (.) ζηελ νπζία πνζνηηθό 

πξόβιεκα (.) ζα έιεγα (.) είλαη πνηα δηεγήκαηα ζα δηαιέμσ. (.) Απηνί νη πέληε 

κεγάινη ηόκνη πνπ πξόιαβε λα βγάιεη ν Βάζηαο (.) έρνπλ κέζα δηαθόζηα ηξηαθόζηα 

δηεγήκαηα είλαη αζύιιεπην δειαδή. (.) Καζόκνπλ θαη ηα δηάβαδα κηθξά κηθξά 

ρηιηάδεο. (.) Υηιηάδεο; […] Λνηπόλ (.) έπξεπε λα μερσξίζσ (.) κπνξώ λα πσ πην 

ρξνλνβόξν ήηαλ απηό παξά αθνύ απνθάζηζα λα ηα κεηαηξέςσ ζε θόκηθο. (.) Απηό 

ήηαλ κηα πνιύ δύζθνιε δνπιεηά >γηαηί ν Βνπηπξάο είλαη θαη ιίγν πεξίεξγνο είλαη 

θαη άληζνο αλ ζέιεηο κεξηθά δελ είλαη θαιά ή είλαη πεξίεξγα ζηξηθλά δελ 

κεηαθέξνληαη.< Τπάξρνπλ θάπνηνη θαλόλεο ζηε κεηαθνξά ζε γεληθέο γξακκέο (.) 

θαη έπξεπε λα βξσ απηά πνπ είλαη θαηάιιεια θαη κνπ ηαίξηαδαλ εκέλα πξνζσπηθά 

πεξηζζόηεξν (.) κπνξνύκε λα πνύκε κεηά γηα ην πξνζσπηθό γνύζην (.) αιιά θαη 
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απηά πνπ αληηθεηκεληθά κεηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν θαη πην εύθνια πην (…) 

ηαηξηάδνπλε. (.) Απηό. (.) Πνπ κνπ ήηαλ ηξνκεξά δύζθνιν.   

Δμίζνπ κεγάιε δπζθνιία αληηκεηψπηζε ν δεκηνπξγφο, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ, 

θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην 

επφκελν άικπνπκ ηνπο. πσο επηζεκαίλεη, ρξεηάζηεθε λα αλαδεηήζνπλ ηα έξγα πνπ ζα 

έθαλαλ κεηαγξαθή ζε θφκηθο κέζα ζην «ράνο» ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο. Τπνζηεξίδεη 

φηη σο πξψηε επηινγή είρε ην Γηνύζνπξη ηνπ Καξθαβίηζα, έλα έξγν πνπ γλψξηδε απφ ηελ 

παηδηθή ηνπ ειηθία θαη ηνλ «ζηνίρεησλε» απφ ηφηε. 

Βαλέιιεο: Μεηά ην Βνπηπξά είρε ηελ ίδηα αθξηβώο δπζθνιία ην λα επηιέμσ ην 

επόκελν άικπνπκ. (.) Γειαδή πξώηα απνθαζίζακε όηη ζα θάλνπκε έλα δεύηεξν 

άικπνπκ >πνπ ζα΄ ρε κεξηθέο ηζηνξίεο δελ μέξακε αθόκα πόζεο αλάινγα κε ηελ 

έθηαζε πνπ ζα έπαηξλε ε θάζε κία< από δηαθνξεηηθνύο Έιιελεο ινγνηέρλεο. (.) 

Απηό ήηαλ αθόκα πην δύζθνιν. (.) Έπξεπε κέζα ζην ράνο ηεο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο λα δηαιέμσ (.) εγώ ηόηε ζην δεύηεξν (.) ζην θεθάιη κνπ είρα αξρηθά 

κόλν ην Γηνύζνπξη (.) γηαηί απηό ήηαλ >θάηη πνπ κε ζηνίρεησλε από κηθξό παηδάθη. 

Ήηαλ ζε έλα αλαγλσζηηθό όηαλ εγώ πήγαηλα ζην Γπκλάζην ή ζην Λύθεην ην 

Γηνύζνπξη κνπ΄ ρε θνιιήζεη από ηόηε κε είρε ελζνπζηάζεη απηό ην θξηθηό πξάγκα 

πνπ θξέκνληαλ νη ζθειεηνί είρα ηηο εηθόλεο αθόκα θαη ήζεια νπσζδήπνηε λα ην 

θάλσ θόκηθο< αιιά απηό ήηαλ έλα από ηα έμη. (.) Γηα λα βξσ ηα άιια πέληε ήηαλ 

πνιύ δύζθνιν επίζεο. (.) Γηαηί βνύηεμα ζε όιε ηελ ειιεληθή ινγνηερλία θαη έςαρλα 

(.) αλ ζεο ιέκε κεηά γηα ην θαηά ηε γλώκε κνπ πάληα (.) πνηα κεηαθέξνληαη πην 

εύθνια ηη πξέπεη λα ππάξρεη (.) θαη πνηα είλαη ηα πξνζσπηθά κνπ γνύζηα (.) θαη 

πώο γίλεηαη απηό ην πξάγκα θαη γη΄ απηό είλαη πνιύ δύζθνιν. (.) Γελ παίξλεηο 

θάπνην ζηα θνπηνπξνύ θαη ιεο άληε απηό είλαη Παπαδηακάληεο ην θάλνπκε. (.) Γελ 

αξθεί ηνπιάρηζηνλ δελ αξθεί γηα κέλα. 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ θαζφξηζε ηηο επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνχ ήηαλ ηα έξγα 

πνπ ζα επέιεγαλ γηα κεηαγξαθή λα κελ είλαη πνιχ γλσζηά ζην επξχ θνηλφ. χκθσλα κε 

ηα ιεγφκελά ηνπ, ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα αλαδείμεη έξγα θαη πηπρέο ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο πνπ είλαη ζρεηηθά άγλσζηα, ψζηε λα ηα γλσξίζεη ν θφζκνο. Πξνζπάζεζαλ, 

ινηπφλ, λα απνθχγνπλ πνιχ γλσζηά ινγνηερληθά έξγα θαη επέιεμαλ έξγα θαη ζπγγξαθείο 

ζρεηηθά άγλσζηνπο. 

Βαλέιιεο: Ήζεια εγώ όια απηά πνπ ζα βγάινπκε λα κελ είλαη πάξα πνιύ γλσζηά. 

(.) Γειαδή όηαλ αο πνύκε ιέγακε όηη ζα θάλνπκε ειιεληθή ινγνηερλία καο ιέγαλε 
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(.) α ηε Φόληζζα ηε Φόληζζα. (.) Δ λαη (.) αιιά ηε Φόληζζα ηελ μέξνπλ θαη νη 

θόηεο. (.) ((γέιην)) Ήζεια ηαπηόρξνλα εθηόο από ηελ εκπεηξία απηό ην πξάγκα ηεο 

κεηαθνξάο ηεο ινγνηερλίαο ζε κηα άιιε ηέρλε (.) ήζεια ηαπηόρξνλα απηά ηα 

πξάγκαηα λα κελ είλαη ηόζν γλσζηά. (.) Γειαδή >ίζσο εθεί ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

κπαινύ κνπ λα΄ ρα αθόκα θη απηό πνπ ιέγακε πξηλ< λα δείμνπκε ζηνπο αλζξώπνπο 

όρη ππνρξεσηηθά γηα λα δηαβάζνπλ ινγνηερλία (.) καθάξη λα ην θάλνπλ θη απηό (.) 

αιιά δελ είλαη απηόο ν ζηόρνο (.) αιιά λα δείμνπκε θάπνηεο πηπρέο ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο πνπ είλαη άγλσζηεο πην άγλσζηεο (.) θπζηθά απηνί πνπ 

ςάρλνπλ ή νη θηιόινγνη ηηο μέξνπλ αιιά ν πνιύο θόζκνο. (.) Δεε ν Βνπηπξάο από 

κόλνο ηνπ είλαη άγλσζηνο ζρεηηθά (.) δελ είλαη κείδσλ Έιιελαο ινγνηέρλεο (.) είλαη 

από απηνύο ηνπο πην κηθξνύο ζρεηηθά. (.) Έλα ην θξαηνύκελν. (.) Δπνκέλσο 

ν,ηηδήπνηε θάλεηο από Βνπηπξά ζα΄ λαη ιίγν ζπάλην.[…] ηελ επηινγή ηνπ δεύηεξνπ 

άικπνπκ πνπ είρε αλ ζπκάκαη θαιά έμη έμη είρε; (.) Δδώ πξέπεη λα΄ λαη. (.) 

((θνηηάδεη ην graphic novel)) Θα δσ ακέζσο. […] Δθηόο ηνπ Παπαδηακάληε πνπ 

είλαη παζίγλσζηνο (.) θαη ν Νηθνιαΐδεο πνπ είλαη έλαο Κύπξηνο θαη ν Ρνδνθαλάθεο 

είλαη ζρεηηθά άγλσζηνη (.) θαη ν Καβάθεο θαη ν Καξπσηάθεο πνπ ηνπο μέξνπλ θαη 

νη θόηεο (.) ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ μέξνπλ όηη έρνπλ γξάςεη θαη θάπνηα πεδά. (.) 

Πνιύ ιίγα. (.) Σνπο μέξνπλ απ΄ έμσ θαη αλαθαησηά σο πνηεηέο. (.) Λνηπόλ ήηαλ ην 

άγλσζην. (.) Ήηαλ >θαη λα μεζάςεηο Καβάθε Καξπσηάθε ζε πεδό θαη ηνλ 

Νηθνιαΐδε θαη ηνλ Ρνδνθαλάθε πνπ ήηαλ άγλσζηνη θαη εληάμεη κπήθε θαη έλα 

δηήγεκα ηνπ Παπαδηακάληε. Πάιη κέηξεζε ην ζρεηηθά άγλσζην ζ΄ απηό.[…] ε 

Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε. (.) Δ ήηαλ ζηνπο πεξηζζόηεξνπο πνπ ξώηαγα θαη 

θπζηθά όινη μέξαλ ην Καξαγάηζε (.) αιίκνλν είραλ δηαβάζεη θαη κεξηθά ή δελ είραλ 

δηαβάζεη θαλ ηνλ είραλ δεη ζηελ ηειεόξαζε έηζη; (.) Παζίγλσζηνο (.) απηό δελ ην 

ήμεξε θαλέλαο (.) δειαδή πέηπρα κόλν έλαλ θηιόινγν πνπ ην ήμεξε θάηη ηέηνην. (.) 

Ήηαλ έλα άγλσζην. 

Έλα άιιν θξηηήξην πνπ θαζφξηζε ηηο επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνχ ήηαλ ην θαληαζηηθφ 

ζηνηρείν. χκθσλα κε ην Βαλέιιε, απηφ πνπ ηνπ αξέζεη ζηε ινγνηερλία είλαη λα 

δηαβάδεη παξάμελεο, ζθνηεηλέο αθεγήζεηο, ηζηνξίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θαη 

ηξφκνπ. Δπνκέλσο, ην πξνζσπηθφ γνχζην θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ θαζφξηζαλ ηε ζχλζεζε 

ησλ graphic novels ηνπ δεκηνπξγνχ. ρεδφλ φιεο νη ηζηνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηα ηξία graphic novels ησλ Βαλέιιε θαη Πέηξνπ είλαη ηζηνξίεο άπηνληαη ηνπ ρψξνπ ηνπ 

θαληαζηηθνχ. 
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Βαλέιιεο: Σν ππνθεηκεληθό ηώξα ην πξνζσπηθό πξνζσπηθό δηθό κνπ(.)  είλαη όηη 

ήζεια θαη κνπ άξεζαλ γεληθά πην ζθνηεηλέο ηζηνξίεο (.) θαη ηα ηξία άικπνπκ έρνπλ 

ζθνηεηλέο ηζηνξίεο ή ηζηνξίεο πνπ άπηνληαη ηνπ ρώξνπ ηνπ θαληαζηηθνύ (.) αλήθνπλ 

ζην ρώξν ηνπ θαληαζηηθνύ ε κεγάιε πιεηνςεθία (.) όρη όια ηα δηεγήκαηα, αιιά θαη 

ζηα ηξία άικπνπκ παίδεη πνιύ ην θαληαζηηθό ζηνηρείν. (.) Δίλαη θάηη πνπ εκέλα κνπ 

αξέζεη ζηε ινγνηερλία. (.) Δγώ δηαβάδσ θαη επηζηεκνληθή θαληαζία θαη πνιιέο 

θνξέο θαη ηξόκνπ θαη δηάθνξα ηέηνηα πξάγκαηα (.) πέξα ησλ θιαζηθώλ (.) πνπ κ΄ 

αξέζεη απηόο ν ρώξνο (.) θαη γεληθά ήζεια θάηη ηέηνην θαη ην άιιν αλ ζεο 

«ηεξαπνζηνιηθό» είλαη λα βξσ ζθνηεηλέο παξάμελεο παξάδνμεο αθεγήζεηο ζηελ 

θιαζηθή ειιεληθή ινγνηερλία. (.) Καη γη΄ απηό δελ μέξσ αλ πξόζεμεο >απηό ην 

θιίκα ππάξρεη γεληθά θαη ν Βνπηπξάο έρεη παξάμελεο ηζηνξίεο, ηα άιια αθόκα πην 

πνιύ, απηό ήηαλ ην θξηηήξην επηινγήο γηα ην Γηνύζνπξη απηά πνπ ήηαλ ιίγν 

ζθνηεηλά< ν Καβάθεο έρεη έλα θάληαζκα (.) ν άιινο μέξσ γσ (…) εεε ν Πξεδάθεο 

έρεη μέξσ γσ ην κηζό λα δηαδξακαηίδεηαη κεηά ην ζάλαην ηνπ ήξσα (.) νπόηε εμ 

νξηζκνύ βξηζθόκαζηε ζην ρώξν ηνπ θαληαζηηθνύ. 

Σέινο, ν δεκηνπξγφο ππνγξακκίδεη πσο γηα ην ηξίην άικπνπκ Η κεγάιε βδνκάδα ηνπ 

Πξεδάθε είραλ απνθαζίζεη λα θάλνπλ έλα νινθιεξσκέλν graphic novel, ην νπνίν δελ ζα 

απαξηίδεηαη απφ πνιιά κηθξά δηεγήκαηα, αιιά απφ έλα. Σνλίδεη, σζηφζν, φηη θιήζεθαλ 

λα βξνπλ θάπνην πνπ ε έθηαζή ηνπ ζα ήηαλ ηέηνηα, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη graphic 

novel, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πξνδψζνπλ ηελ νπζία ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηε ζπκπχθλσζε 

πνπ ζα έθαλαλ. Τπνζηεξίδεη φηη θαη πάιη επέιεμαλ ην άγλσζην, γηαηί ελψ ν Καξαγάηζεο 

είλαη γλσζηφο, ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ ην γλσξίδνπλ πνιινί. 

Βαλέιιεο: Καη ην ηξίην (.) λα ηειεηώζσ ηώξα θαη ην ηειεπηαίν ήηαλ πάιη ην 

δύζθνιν (.) όηαλ απνθαζίζακε γηα πξώηε θνξά λα θάλνπκε έλα νινθιεξσκέλν 

άικπνπκ πνπ δελ ζα΄ λαη πηα δηεγήκαηα, κηθξά κηθξά θόκηθο δειαδή (.) εθεί πάιη ε 

ίδηα αλαδήηεζε ην ίδην απηό (.) λα βξσ θάηη πνπ λα ηαηξηάδεη από νπνηνλδήπνηε 

Έιιελα ινγνηέρλε πνπ λα ΜΗΝ είλαη κπζηζηόξεκα ηεξάζηην (.) πνπ λα΄ ρεη 

ηξηαθόζηεο ζειίδεο γηαηί απηό ζέιεη ηξνκαθηηθή ζπκπύθλσζε (.) θαη αλ ζέιεηο 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνδώζεηο θόβνληαο θαη ξάβνληαο όρη ηελ ηδέα ή ηελ νπζία 

(.) αιιά ην ζηόξη ην ίδην ηελ ππόζεζε δειαδή πνπ ιέκε. (.) Πξέπεη λα θόςεηο (.) λα 

θάλεηο (.) γη΄ απηό ζα΄ πξεπε λα΄ λαη έλα πην κηθξό απηό ώζηε λα κεηαθέξεηαη (.) λα 

κπνξεί λα ηαηξηάζεη πνζνηηθά.[…] ε Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε. (.) Δ ήηαλ 

ζηνπο πεξηζζόηεξνπο πνπ ξώηαγα θαη θπζηθά όινη μέξαλ ην Καξαγάηζε (.) αιίκνλν 
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είραλ δηαβάζεη θαη κεξηθά ή δελ είραλ δηαβάζεη θαλ ηνλ είραλ δεη ζηελ ηειεόξαζε 

έηζη; (.) Παζίγλσζηνο (.) απηό δελ ην ήμεξε θαλέλαο (.) δειαδή πέηπρα κόλν έλαλ 

θηιόινγν πνπ ην ήμεξε θάηη ηέηνην. 

 

10.2. ρέζε πξσηόηππνπ έξγνπ θαη δηαζθεπήο 

Σν επξχηεξν απηφ ζέκα ηεο ζρέζεο ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ κε ηε δηαζθεπή ηνπ 

αζρνιείηαη κε ηηο ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζην 

πξσηφηππν ινγνηερληθφ έξγν θαη ηε κεηαγξαθή ηνπ ζε graphic novel. Απνηειείηαη απφ 

ππνζέκαηα, ηα νπνία δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ θαη ηεο δηαζθεπήο: α) 

σο πξνο ηε γιψζζα β) σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη γ) σο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο. 

Ζ αλάιπζε απηνχ ηνπ επξχηεξνπ ζέκαηνο ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο πνπ 

δηέπεη ην αξρηθφ θείκελν θαη ην θφκηθ, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ αιινηψλνληαη ζεκαληηθά 

ηα ινγνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ θαηά ηε κεηαγξαθή ηνπ ζε 

θφκηθ. Οπζηαζηηθά, εμεηάδεηαη πψο απνδίδνληαη ζε άιιν ζεκεησηηθφ θψδηθα ην 

πεξηερφκελν θαη νη γισζζηθέο, αθεγεκαηηθέο, πθνινγηθέο επηινγέο ελφο ινγνηερληθνχ 

έξγνπ. Παξάιιεια, ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ πνπ επεμεξγάζηεθαλ νη δεκηνπξγνί ην 

πξσηφηππν ινγνηερληθφ θείκελν ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζεκηηνχ ησλ κεηαβνιψλ 

θαη ζηε κειέηε ηνπ θαηά πφζν ην κεηαγελέζηεξν θείκελν ζπληζηά απηφλνκε 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. 

 

10.2.1. Ωο πξνο ηε γιώζζα 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξζεθαλ ζην δήηεκα 

ηεο γιψζζαο. Οη επηινγέο ησλ δεκηνπξγψλ σο πξνο ηε γιψζζα πνπ πηνζέηεζαλ ζηα 

graphic novels πνηθίιινπλ. Δπηζεκάλζεθαλ δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ ηδηαίηεξα ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε γιψζζα ηνπ πξσηφηππνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ ήηαλ ε θαζαξεχνπζα. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ θάπνηεο παξεκβάζεηο θαη 

πξνζαξκνγέο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δεκηνπξγνχο σο πξνο ηε γιψζζα πνπ πηνζέηεζαλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνδίδεη ν ιφγνο ηε γιψζζα ησλ θφκηθο θαη ηε ξνή ηεο αθήγεζεο.  

Αξρηθά, ζην δήηεκα ηεο νξζνγξαθίαο θάπνηνη δεκηνπξγνί ηφληζαλ ην γεγνλφο φηη 

δηαηήξεζαλ απηνχζηα ηελ νξζνγξαθία ηνπ πξσηφηππνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. 

Αλαθέξζεθαλ ζε πξνβιήκαηα πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία θάπνησλ ιέμεσλ. Έλα βαζηθφ επηρείξεκα πνπ ζέηνπλ νη 
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δεκηνπξγνί είλαη φηη ελδηαθέξνληαλ λα δηαηεξήζνπλ απηνχζην ην αξρηθφ θείκελν κε ηηο 

κηθξφηεξεο δπλαηέο παξεκβάζεηο, ππεξεηψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο θαλφλεο ησλ θφκηθο.  

Νηθνιόπνπινο: […] ππήξμε θαη πξόβιεκα ζηελ επηκέιεηα (.) ησλ θεηκέλσλ απηώλ 

θαη θάλακε νιόθιεξεο ζπζθέςεηο ζηνλ Κέδξν (.) γηα ην πώο ζα επηκειεζώ ην 

βηβιίν ζηε γιώζζα: ηνπ, (.) γηαηί (.) είλαη ζξαύζκαηα ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ 

θεηκέλσλ, (.) νη ίδηεο ιέμεηο γξάθνληαη κε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία πνιιέο θνξέο (.) 

ή κε παξαιιαγή ησλ ιέμεσλ, (.) λα ιείπνπλ άιια γξάκκαηα αληί άιισλ αο πνύκε, 

(.) αληί ζήηα λα είλαη ηαπ θ.η.ι., (.) νπόηε::: έπξεπε λα απνθαζίζνπκε (.) ην βηβιίν 

απηό ζα έρεη ηελ ίδηα::: νξζνγξαθία ζηηο ιέμεηο (.) ή ζα είλαη έλα βηβιίν πνπ ηελ 

ίδηα ιέμε κπνξνύκε λα ηε δνύκε κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο γξαςίκαηνο; (.) Δκείο 

απνθαζίζακε (.) κε ηελ επηκειήηξηα (.) λα::: δηαηεξήζνπκε::: απηνύζηα αθόκα θαη 

ηελ νξζνγξαθία ησλ πξσηόηππσλ θεηκέλσλ, (.) απηνύζηα ηα πξσηόηππα θείκελα 

θαη ζηελ νξζνγξαθία ηνπο, (.)  αθξηβώο πξνζπαζώληαο λα δηαηεξήζνπκε::: όζν 

γίλεηαη πην απηνύζην::: ην πξσηόηππν θαη ην παηρλίδη λα γίλεηαη ζε επίπεδν 

λνεκάησλ θαη ηδεώλ. 

 

Δξεπλήηξηα: Μείλαηε θαη αξθεηά πηζηόο [ζην θείκελν. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: [Απόιπηα. 

Δξεπλήηξηα: ηε γιώζζα ηνπ [Υξεζηνκάλνπ. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: [Απόιπηα. Απόιπηα. Κξαηήζακε κάιηζηα: σο πην::: ζσζηή 

εληόο εηζαγσγηθώλ ηε:::λ νξζνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο Αγγέιαο Καζηξηλάθε. […] 

ήζεια λα επέκβσ όζν γίλεηαη ιηγόηεξν αιιά παξάιιεια λα κελ (…) θαη απηέο νη 

επεκβάζεηο είραλ ζηόρν λα κελ πξνδώζσ ηε γιώζζα ηνπ θόκηθο θαη ηε ξνή ηεο 

αλάγλσζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο νξηζκέλνη δεκηνπξγνί αλαθέξνληαη ζην πψο 

δηαρεηξίζηεθαλ κία ελδερνκέλσο δχζθνιε θαη απαηηεηηθή γιψζζα ηνπ πξσηφηππνπ 

θεηκέλνπ, ζεσξψληαο γηα παξάδεηγκα φηη ε θαζαξεχνπζα ζα μέληδε πηζαλφηαηα ζηε 

αθεγεκαηηθή ξνή ηνπ θφκηθ. εκεηψλεηαη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε αλάγθε λα 

δηαηεξεζεί ε γιψζζα ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, αιιά ζπγρξφλσο ζε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη θαη ν δηθφο ηνπο ιφγνο. 

Παπαζαλάζεο: […] ήηαλ κεγάιε ε πάιε θαη ζ΄ απηό ην επίπεδν ηεο γιώζζαο. (.) 

Δθεί κε βνήζεζε πάξα πνιύ θη ν επηκειεηήο ζηε ζπλέρεηα, (.) γηαηί αλ δελ είρα 

απηήλ ηελ αζθάιεηα όηη αλ θάηη ην γξάςσ ιάζνο δελ ζα (…) δελ ζα ην 
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πξνρσξνύζα.[…] ε γιώζζα ησλ ραξαθηήξσλ εεε είλαη πνιύ καθξηά, (.) έξρεηαη ζε 

πνιύ κεγάιε ζύγθξνπζε κε ηε γιώζζα ηεο αθήγεζεο. (.) Μπνξεί ζην ίδην θαξέ 

δειαδή (.) ν αλαγλώζηεο λα βιέπεη ην θείκελν ηεο αθήγεζεο, ην θνπηάθη ζε 

θαζαξεύνπζα (.) θαη ηε ίδηα ζηηγκή δίπια ν ήξσαο λα ιέεη θάηη έηζη ζηε θνύζθα (.) 

ην νπνίν λα είλαη ζε ρπδαία αξγθό, έηζη όπσο ζα η΄ άθνπγε ζην δξόκν θαζώο 

πεξπαηάεη ζήκεξα. 

 

Βαλέιιεο: Μεηά ζα απνθαζίζεηο πηα αλ είλαη πνιύ ηδηόξξπζκε ε γιώζζα (.) αλ ζα 

θξαηήζεηο ηελ ηδηόξξπζκε γιώζζα ηνπ Παπαδηακάληε π.ρ. ή αλ ζα ην μαλαγξάςεηο 

θη απηό ζε κηα ηξέρνπζα γιώζζα.= 

Δξεπλήηξηα: = Δζείο ηη θάλαηε;=  

Βαλέιιεο: = Σν άθεζα ζηελ ηξέρνπζα γιώζζα εεε (.) ((κπεξδεύηεθε)) ην 

κεηέηξεςα ζηελ ηξέρνπζα γιώζζα […] Απηό γίλεηαη ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο πνπ 

έρνπλ κία πνιύ πνιύ ηδηάδνπζα γιώζζα όπσο ν Παπαδηακάληεο, (.) ζηνλ Βνπηπξά 

δελ ππήξρε ηέηνην πξόβιεκα. (.) Ο Βνπηπξάο γξάθεη λνξκάι, ζηξσηά (.) θαη ην 

αιιάδεηο, ην μαλαγξάθεηο δειαδή ππνρξεσηηθά (.) αιιά δελ ληώζεηο όηη ηνπ 

ράιαζεο ηε γιώζζα (.) ελώ ζηνλ Παπαδηακάληε ππάξρεη έλα ζέκα. […] ν ιόγνο 

μαλαγξάθεηαη θαη μαλαγξάθεηαη δπζηπρώο. […] Απηέο νη εθαηό θξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηείο πξέπεη λα είλαη μαλά γξακκέλεο ώζηε >λα ππάξρεη θαη ν δηάινγνο 

όρη απηό πνπ έγξαςε ν ζπγγξαθέαο αιιά ην δηθό ζνπ πνπ λα ηαηξηάδεη εθεί πέξα, λα 

ζπλάδεη κε ηελ εηθόλα< θαη λα βιέπνπκε ηη είλαη απηό. 

Έλα αθφκε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηε γιψζζα απαζρφιεζε θπξίσο ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ 

graphic novel Δξσηόθξηηνο θαη αθνξά ζηνλ έκκεηξν ιφγν ηνπ Κνξλάξνπ. χκθσλα κε 

ηηο επηζεκάλζεηο ηνπο, ε δπζθνιία έγθεηην ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα πνηεηηθφ ιφγν, 

ν νπνίνο έπξεπε λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ζπκβάζεηο ηεο αθήγεζεο ησλ θφκηθο.  

Παπακάξθνο: […] ζηε γιώζζα ησλ θόκηθ (.) ν έκκεηξνο ιόγνο εθείλεο ηεο 

επνρήο= 

Δξεπλήηξηα: = Ξέληδε.= 

Παπακάξθνο: = Ναη. (.) Καη δελ ιεηηνπξγεί >ζε πεηάεη έμσ από ηε ζύκβαζε ηεο 

αθήγεζεο. Γελ ζνπ επηηξέπεη πνηέ λα κπεηο κέζα ζηελ αηκόζθαηξα< γηαηί έρεηο 

δηάθνξα ζηνηρεία πνπ (.) έηζη εξεζίδνπλ ην εεε ην αηζζεηεξηαθό ηνπ αλαγλώζηε 

>δειαδή έρεηο ηελ εηθόλα έρεηο ην ρξώκα αλ έρεηο θαη απηό θάπσο ην κείγκα δελ 

δέλεη. 
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ηε ζπλέρεηα, νη δεκηνπξγνί ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο γιψζζαο ηνπ Κνξλάξνπ, 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ «εχξεκα» θαη αλαθέξνληαο ηελ αμία ηεο γηα ην έξγν. Γηα απηφλ 

αθξηβψο ην ιφγν, πξνβιεκαηίζηεθαλ έληνλα ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ηνπο, θαζψο δελ 

ήζειαλ λα ράζνπλ ην γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Κνξλάξνπ. 

Ράγθνο: Μηα επόκελε επηινγή είλαη (.) έξρνκαη ζην γισζζηθό (.) είλαη ηη ζα 

θάλνπκε κε ηε γιώζζα ηνπ Κνξλάξνπ, (.) ε νπνία >γιώζζα δελ είλαη απιώο κία 

γιώζζα δηεθπεξαίσζεο ηεο ηζηνξίαο, είλαη κηα γιώζζα θεληξηθή. Μπνξώ λα ζαο 

πσ ην εύξεκα είλαη πεξηζζόηεξν ε γιώζζα παξά ε ηζηνξία θαζαπηνύ κε έλαλ 

ηξόπν.< Γειαδή ε γιώζζα ηνπ Κνξλάξνπ έρεη κηα αμία ηόζν ηζρπξή από κόλε ηεο 

(.) πνπ ίζσο θεύγεη από ηελ πινθή αο πνύκε ηεο ηζηνξίαο. 

Καηά ηα ιεγφκελα ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ graphic novel, πηνζεηψληαο εμ 

νινθιήξνπ κία ζηξσηή λενειιεληθή γιψζζα,  ζα ραλφηαλ ε αλάκλεζε ηεο γιψζζαο ηνπ 

Κνξλάξνπ. Κξίζεθε, ινηπφλ, απαξαίηεην λα δηαηεξεζεί ε γιψζζα ηνπ Κνξλάξνπ κέζα 

απφ απζεληηθά δίζηηρα ή ηεηξάζηηρα ζε ξφιν αθεγεηή ηεο ηζηνξίαο θαη ηα δηαινγηθά 

κέξε κεηαθέξζεθαλ ζε πεδφ λενειιεληθφ ιφγν απαιιαγκέλν απφ ηδησκαηηζκνχο θαη 

λεσηεξηζκνχο.  

Ράγθνο: […] ζηα δηαινγηθά κέξε (.) κεηαθέξακε δηαιόγνπο, (.) ην πεξηερόκελν ησλ 

δηαιόγσλ κε >αθξίβεηα απόιπηε βεβαίσο αιιά κεηαθεξκέλν ζε κηα λέα ειιεληθή 

γιώζζα κε ξνή ρσξίο ζνινηθηζκνύο θαη ηξέρνπζεο εθθξάζεηο< αο πνύκε ηεο αξγθό 

λα ην πσ έηζη, (.) κηα ξένπζα λενειιεληθή γιώζζα (.) εεε ε νπνία αθξηβώο λα 

κπνξεί λα κηιηέηαη. (.) Δίλαη κηα γιώζζα πνπ ζα κηινύζαλ ζήκεξα δπν έθεβνη αο 

πνύκε ζε κηα αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Αιιά έηζη ηη ράλακε; (.) Υάλακε >όιν ην 

πεξηβάιινλ ην γισζζηθό ηνπ Κνξλάξνπ ην νπνίν έρεη απηή ηε γνεηεία ηε κνλαδηθή, 

είλαη έλαο ζεζαπξόο από κόλνο ηνπ ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο.< Καη θάλακε 

ινηπόλ κία επηινγή ε νπνία λνκίδσ όηη ιεηηνύξγεζε αθξηβώο εθεί όπνπ ππήξρε ν 

πνηεηήο (.) εκείο βάδνπκε ηελ αθήγεζε όπσο ιέκε εεε ππάξρεη κηα αθήγεζε δειαδή 

πνπ κπαίλεη ζε έλα θαη κάιηζηα αιιάδεη αλ πξνζέμεηε εδώ θάλεη θαη κηα επηινγή, 

είλαη άιιε γξακκαηνζεηξά ζην ρέξη πνπ γξάθνληαη ηα κπαινλάθηα ησλ δηαιόγσλ (.) 

άιιε γξακκαηνζεηξά πνπ γξάθνληαη= 

Δξεπλήηξηα: [ηεο αθήγεζεο 

Ράγθνο: [ηεο αθήγεζεο. (.) Δθεί ινηπόλ θξαηάκε απζεληηθά δίζηηρα ή ηεηξάζηηρα 

κέζα απ΄ ην θείκελν (.) απζεληηθά θαη είλαη λνκίδσ εβδνκήληα δύν ηέηνηα δίζηηρα 

ζ΄ όιε ηε ξνή (.) αθξηβώο >γηα λα ππάξρεη, γηα λα αλνίμνπκε ηελ πόξηα, λα είλαη 
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έλα λήκα ζύλδεζεο κε ην πξσηόηππν θείκελν.< ηη λαη ζνπ (…) ηελ ηζηνξία, ζνπ 

κεηαθέξσ ηνπο δηαιόγνπο ρσξίο ηε γιώζζα αιιά λα θαη ε γιώζζα ηνπ Κνξλάξνπ. 

 

Παπακάξθνο: Καη εθεί::: εεε ιάβακε ηελ απόθαζε λα κεηαθέξνπκε (.) εεε 

επαθξηβώο ηελ νπζία ησλ δηαιόγσλ θαη ησλ ιόγσλ ησλ εξώσλ (.) ζε κία λέα 

ειιεληθή πνπ όκσο ζα ήηαλ απαιιαγκέλε από ηδησκαηηζκνύο  θαη λεσηεξηζκνύο. 

(.) Να΄ λαη κηα απιή ζηξσηή λενειιεληθή γιώζζα. (.) Αιιά εεε ηέζεθε θη έλα αθόκα 

ζέκα (.) ηνπ πώ:::ο ζα έρνπκε θαη έλα παξάζπξν αλνηρηό ζηε γιώζζα ηνπ 

Κνξλάξνπ (.) γηαηί >ήηαλ ζεκαληηθό γηα καο ν αλαγλώζηεο ηνπ graphic novel λα 

έρεη ππόςε όηη απηό ην πξάγκα δελ είλαη θάηη< πνπ αξρίδεη θαη ηειεηώλεη κεο ζην 

θόκηθ (.) θαη έρεη αλαθνξά ζε έλα έξγν ην νπνίν είλαη απηό πνπ είλαη. (.) Δεε θαη 

είπακε όηη ν αθεγεηήο (.) νη ιεδάληεο δειαδή ζα είλαη ν αθεγεηήο ηνπ::: Κνξλάξνπ 

γηαηί θαη ν Κνξλάξνο ζηνλ Δξσηόθξηην έρεη κέξε ηνπ αθεγεηή. (.) 

 

Γνύζεο: […] απνθαζίζακε εθόζνλ ππήξρε αθεγεηήο ζα κίιαγε απηόο ζαλ >κία 

θσλή πνπ κηιάεη από ην παξειζόλ θαη εμηζηνξεί ηελ ηζηνξία ζαλ παξακύζη, ζαλ ηνλ 

παππνύ αο πνύκε πνπ ην ιέεη ηξαγνπδηζηά< θαη κέζα νη δηάινγνη ζα΄ ηαλ ζε πεδό 

ιόγν ρσξίο αξγθό έηζη (.) θαη επίζεο επεηδή νη πξσηαγσληζηέο είλαη λένη άλζξσπνη 

δελ ήηαλ (…) ήηαλε δεθανρηώ, δεθαέμη ρξνλώλ (.) δελ ήηαλε άλζξσπνη πνπ 

κηιάγαλε θάπσο πεξίεξγα (.) ή παιαηηθά 

Αθφκα θαη ε επηινγή ησλ απζεληηθψλ δίζηηρσλ ή ηεηξάζηηρσλ ήηαλ κηα ρξνλνβφξα 

θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία, γηαηί φπσο επηζεκαίλνπλ νη δεκηνπξγνί ηνπ graphic novel 

Δξσηόθξηηνο ε επηδίσμή ηνπο ήηαλ λα κελ ππάξρεη γισζζάξη ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

βηβιίνπ ηνπο, επνκέλσο έπξεπε λα απνθχγνπλ ιέμεηο δπζλφεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο απφ 

ην θξεηηθφ ηδίσκα.  

Ράγθνο: […] δελ ζέιακε λα΄ ρνπκε πίζσ γισζζάξη θ.η.ι. λα έρνπκε θαη ιέμεηο πνπ 

δελ είλαη πνιύ (…) μέξεηο όιεο νη ζρνιηαζκέλεο εθδόζεηο ππάξρεη γισζζάξη πιήξεο 

από πίζσ. (.) Πάξα >πνιιέο ιέμεηο δελ είλαη θαηαλνεηέο ζε έλαλ κέζν ζεκεξηλό 

αλαγλώζηε θαη θπξίσο κε θξεηηθό κπνξεί θάπνηνη θξεηηθνί από ηε ληνπηνιαιηά 

αθόκα λα θαηαιαβαίλνπλ. Δκείο δελ ζέιακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ιέμεηο πνπ λα 

είλαη πνιύ εμεηδηθεπκέλεο, ιέμεηο ληνπηνιαιηάο, εθεί θάπνπ επελέβε θαη ν 

Γεκνζζέλεο ππό πνηα έλλνηα< όηη ιίγν ιείαλε (.) δπν ηξεηο ιέμεηο ιίγν λα ηηο θέξεη 

πην (…) λα ηηο θάλεη πην θαηαλνεηέο >γηαηί ζαο ιέσ δελ καο ελδηέθεξε γηα ιόγνπο 
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ζηεζίκαηνο ηεο έθδνζεο λα ππάξρεη γισζζάξη αο πνύκε λα δηαβάζεηο θάηη θαη εθεί 

πνπ είζαη ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο λα γπξίζεηο πίζσ λα δεηο ηη ζεκαίλεη ε ιέμε απηή< 

θ.η.ι. 

 

10.2.2. Ωο πξνο ην πεξηερόκελν 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηαπίζησζε ηεο ζρέζεο ηνπ 

πξσηφηππνπ έξγνπ κε ηε δηαζθεπή σο πξνο ην πεξηερφκελν. Κξίζεθε απαξαίηεην λα 

δηεξεπλεζεί ηη επέιεμαλ λα θξαηήζνπλ νη δεκηνπξγνί απφ ην αξρηθφ θείκελν, ζε πνηα 

ζεκεία ζέιεζαλ λα δψζνπλ έκθαζε θαη ηη ρξεηάζηεθε λα παξαιείςνπλ απφ ηελ πινθή 

ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ, γηα λα ην «ρσξέζνπλ» ζηηο ζειίδεο ηνπ graphic novel.  

Γηα ην graphic novel Ατβαιί, ν δεκηνπξγφο επέιεμε απνζπάζκαηα απφ ηέζζεξα 

ινγνηερληθά έξγα θξνληίδνληαο, κεηά απφ αλαγλψζεηο δηαθφξσλ έξγσλ, λα αμηνπνηήζεη 

ινγνηερλήκαηα πνπ είλαη πνιχ θνληά ζηε καξηπξία. χκθσλα κε ην δεκηνπξγφ, ηα 

ζξαχζκαηα ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζηελ νπζία ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο, 

κπαίλνπλ ζε κηα λέα ζεηξά, επαλεξκελεχνληαη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη κηα 

θαηλνχξηα αθήγεζε.  

Νηθνιόπνπινο: ΄ απηήλ ηελ αθήγεζε ηνπ Ατβαιηνύ, ηνπ Ατβαιηνύ ηνπ graphic 

novel (.) ηα θείκελα (.) ηα ινγνηερληθά δελ ρξεζηκνπνηνύληαη σ:ο πιηθό κεηαθνξάο 

ζε θόκηθο. (.) Δίλαη απνζπάζκαηα από ινγνηερληθά θείκελα (.) δηαθνξεηηθώλ 

αλζξώπσλ, (.) ηα νπνία έρνπλ κία ρξνηά καξηπξίαο (.) όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

31328 ην Ννύκεξν [ηνπ 

Δξεπλήηξηα: [Σνπ Βελέδε.= 

Νηθνιόπνπινο: = Σνπ Ηιία Βελέδε, (.) αιιά θαη καξηπξίεο από ηελ επνρή ηνπ::: 

Φώηε Κόληνγινπ όηαλ ε πόιε δνύζε ζε εηξεληθνύο ξπζκνύο. (.) πσο θαη ε Αγάπε 

Βελέδε – Μνιπβηάηε πνπ έρεη κηα πξαγκαηηθή καξηπξία ζην βηβιίν (.) ηνπ Ηιία 

Βελέδε, (.) εθεί θαηαηίζεηαη απηό ην θείκελν, ζην Μηθξαζία Υαίξε, (.) ην νπνίν 

είλαη πξαγκαηηθή καξηπξία δηθηά ηεο ζηνλ αδεξθό ηεο (.) θαη ππάξρεη επίζεο ε 

αλάκλεζε από αθεγήζεηο  ελ είδεη καξηπξίαο από ηνλ Αρκέη Γηνξνπικάδ. (.) Απηό 

ινηπόλ πνπ επέιεμα εγώ ήηαλ ινγνηερληθά θείκελα, (.) ηα νπνία είλαη πνιύ θνληά 

ζηελ καξηπξία, (.) όινη νη ζπγγξαθείο είλαη από ην Ατβαιί (.) θαη νη ηξεηο Έιιελεο 

θαη ν Σνύξθνο (…) θαη ην ίδην ην ζέκα κε νδήγεζε ζηα θείκελα. (.) Απηό ζεκαίλεη 

όηη::: (.) ζε αληίζεζε ίζσο απ΄ ό,ηη ζπλεζίδεηαη ή απ΄ ό,ηη λνκίδνπλ πνιινί ηα 

απνζπάζκαηα απηά είλαη ζξαύζκαηα ησλ θεηκέλσλ, ησλ αθεγήζεσλ από νιόθιεξα 
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βηβιία, (.) ηα νπνία μαλακπήθαλ ζε κία θαηλνύξηα ζεηξά (.) θαη ηα νπνία (.)  

αθεγνύληαη κε κηα (…) εεε θαηλνύξηα καηηά κηα θαηλνύξηα αθήγεζε.  

Ο Νηθνιφπνπινο ηνλίδεη, ινηπφλ, φηη ππάξρεη κηα αλαδνκή ζηε ρξήζε απηψλ ησλ 

απνζπαζκάησλ, επηηξέπνληαο ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ graphic novel λα ζθεθηεί ηηο 

αλαινγίεο κεηαμχ ηνπο. Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, αλαθέξεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα πνπ αθνξά ζην πψο πξνβάιιεηαη ε έλλνηα ηεο παηξίδαο ζηα ηέζζεξα 

ινγνηερλήκαηα. εκεηψλεη πσο ην θείκελν ηνπ Κφληνγινπ απαληά ζε θάπνηα ζεκεία ζην 

θείκελν ηνπ Γηνξνπικάδ ζηελ πεξηγξαθή ηεο παηξίδαο θαη ζπκπιεξψλεη πσο είλαη 

αμηνζαχκαζηνο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη θαη πεξηγξάθνπλ δχν 

άλζξσπνη ηνλ ίδην ηφπν. Δπνκέλσο, γηα ην δεκηνπξγφ «ην παηρλίδη γίλεηαη ζε επίπεδν 

λνεκάησλ θαη ηδεψλ». 

Νηθνιόπνπινο: […] ην θείκελν ηνπ::: Βελέδε, εεε ην θείκελν ηνπ Κόληνγινπ (.) ζε 

θάπνηα ζεκεία απαληάεη ζην θείκελν ηνπ Γηνξνπικάδ. πσο αο πνύκε ζην ζεκείν 

γηα ην ηη, ην πώο θαίλεηαη ε παηξίδα. (…) Αλαθέξεη θάπνπ ν Γηνξνπικάδ όηη::: ε 

παηξίδα κνπ εκέλα ήηαλ πνιύ αγαπεκέλε (..) κπνξείηε λα ηα βξείηε απηά ηα 

απνζπάζκαηα απηά κεηά. (.) ηελ Κξήηε πνπ κύξηδαλ νη γιάζηξεο θ.η.ι., θ.η.ι., ελώ 

ην Ατβαιί (.) ήηαλ ζηελά ηα ζνθάθηα, είρε κνύρια, βξώκαγαλ θ.η.ι. (.) Γηα ην ίδην 

Ατβαιί αθξηβώο, ηα ίδηα ζνθάθηα ν::: Κόληνγινπ έλα δπν ρξόληα πξηλ κπξίζεη ηε 

κνύρια ν Γηνξνπικάδ, ιέεη ε παηξίδα κνπ ήηαλ ηόζν όκνξθε. (.) Τπάξρεη αο πνύκε 

κία απάληεζε, έλαο δηάινγνο κεηαμύ ηνπ ελόο θεηκέλνπ θαη ηνπ άιινπ, (.) ηνπ 

Κόληνγινπ θαη ηνπ Γηνξνπικάδ θαη::: (.) πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο παηξίδαο. (.) Η 

πεξηγξαθή ηεο παηξίδαο θαη ζηνπο δπν είλαη αθξηβώο ε ίδηα, (.) είλαη ε όκνξθε, (.) 

είλαη απηή πνπ αλαθαινύκε, (.) ν παξάδεηζνο ν επίγεηνο, ην νπνίν γηα ηνλ έλα είλαη 

ην Ατβαιί γηα ηνλ άιιν είλαη ην ρσξηό ηνπ ζηελ Κξήηε. (.) ηαλ όκσο κηιάλε γηα 

ηνλ  ίδην πξαγκαηηθά ηόπν, δειαδή ην Ατβαιί γηα ηα ίδηα ζνθάθηα ε::: αληίιεςε πνπ 

έρνπλ δύν άλζξσπνη πνπ ηα δήζαλε είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή. (…) Απηό ην 

πξάγκα (.) δελ γίλεηαη κε κηα απιή κεηαθνξά ελόο ινγνηερλήκαηνο. (.) Δγώ είκαη 

απηήο ηεο άπνςεο όηη ηα θείκελα πνπ πηάλνπκε ζηα ρέξηα (.)  καο πξέπεη λα έρνπλε 

όρη κόλν ηε δηθηά καο καηηά σο εξκελεία, (.) αιιά θαη ηε δηθηά καο επαλεξκελεία 

θαη επαλαζύλζεζε. (.) Απηό ινηπόλ πνπ ζπκβαίλεη ζην Ατβαιί (.) δελ είλαη ε 

κεηαθνξά ηνπ::: Ννύκεξνπ 31328 ζε θόκηθο (.) ή ην Ατβαιί, παηξίδα κνπ, (.) αιιά 

απνζπάζκαηα, ηα νπνία κπαίλνπλ ζε κία θαηλνύξηα ζεηξά, (.) δηακνξθώλνπλ κία 

κεηακνληέξλα αθήγεζε θαηά θάπνην ηξόπν, (.) ε νπνία (…) ηα::: θνκκάηηα απηά 
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ζπλδηαιέγνληαη κεηαμύ ηνπο (.) θαη όια απηά ζην πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνύ αθεγεηή (.) 

απνηεινύλ κία εληειώο θαηλνύξηα αθήγεζε. 

Απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ, νη δεκηνπξγνί ηνπ graphic novel Δξσηόθξηηνο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζε πξψηε θάζε ρξεηάζηεθε λα γίλεη κία επηινγή ησλ ζθελψλ πνπ ζα 

θξαηνχζαλ ζην έξγν ηνπο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ πξσηφηππνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ. πσο αλαθέξνπλ, ε πξφζεζή ηνπο ήηαλ λα δηαηεξήζνπλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα έθαλαλ ηελ ηζηνξία αληηιεπηή ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, δηαηεξψληαο ηε ξνή ζην 

πξφηππν ηνπ Κνξλάξνπ. Τπνζηεξίδνπλ φηη πήξαλ ηελ πξψηε χιε απφ ην έξγν ηνπ 

Κνξλάξνπ, αιιά ην επεμεξγάζηεθαλ κε φξνπο θφκηθο. 

Ράγθνο: […] έπξεπε έηζη θη αιιηώο λα πεξηνξίζνπκε ηα επεηζόδηα, (.) λα θάλνπκε 

κία επηινγή επεηζνδίσλ (.) ρσξίο βέβαηα απηό λα αδπλαηήζεη (…) λα θξαηεζεί ν 

ζεκαηηθόο θακβάο ηεο ηζηνξίαο. […]δηαβάδνληαο ην βηβιίν είρακε θάλεη θάπνηεο 

ζεκεηώζεηο όηη απηή ε ζθελή είλαη θαιό λα ππάξρεη όηη απηή ε ζθελή ίζσο δελ 

ρξεηάδεηαη μέξσ γσ αιιά κηα πνιύ γεληθή, έλα πξώην πνιύ ρνληξό μεζθαξηάξηζκα 

επεηζνδίσλ θαη ζθελώλ.< Η επηινγή ήηαλ ινηπόλ θαηαξράο ήηαλ ε επηινγή πνηα 

επεηζόδηα θξαηάκε θαη πνηα δελ θξαηάκε. (.) Δθεί έγηλε δνπιεηά. (.) Γνπιέςακε κε 

ηνλ Γεκνζζέλε πάξα πνιύ αλαιπηηθά, (.) δηαβάζακε, ε ην δηαβάζακε μερσξηζηά 

κεηά ην δηαβάζακε θαη καδί, μέξακε (…) όρη λα βάινπκε απηό όρη λα βάινπκε 

εθείλν (.) όρη λα βάινπκε απηό θαη ιίγν από εθείλν. […] Να θξαηήζνπκε ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη πνπ βεβαίσο θάλνπλ ηελ ηζηνξία αληηιεπηή αθόκα θη αλ 

αθαηξέζεηο ηα ελδηάκεζα επεηζόδηα  (.) δηαηεξνύλ ηε ξνή ζην πξόηππν ηνπ 

Κνξλάξνπ βεβαίσο έηζη; (.) Γελ θάλνπκε κηα δηθή καο ηζηνξία. […]Πήξακε ηελ 

πξψηε χιε απφ ην ινγνηερληθφ θείκελν, (.) δνπιέςακε κε φξνπο θφκηθ. 

χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο εμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

εληάμνπλ ζην έξγν ηνπο ηα κνηίβα πνπ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ έξγνπ ηνπ 

Κνξλάξνπ. Δπηζεκαίλνπλ φηη εληφπηζαλ θαη αλέδεημαλ ηα κνηίβα ηεο αλδξείαο, ηεο 

θηιίαο, ηεο ηαμηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, ελφο πξψηκνπ θεκηληζκνχ, ηεο απνδνρήο ηνπ 

μέλνπ, ησλ καρψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην αληηεξσηθφ ζηνηρείν θαη, ηέινο, ηα ζηνηρεία ηεο 

καγείαο. 

Ράγθνο: Σν δεύηεξν είλαη λα αλαγλσξίζνπκε θαη εθεί καο βνήζεζε ε θηινινγηθή 

δνπιεηά πνπ θάλακε γύξσ από ην θείκελν, λα αλαγλσξίζνπκε ηα κνηίβα ηα νπνία 

είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ Κνξλάξνπ. (.) Τπάξρνπλ κνηίβα ζπγθεθξηκέλα. (.) 

Απηό πνπ είπε γηα ηελ ηαμηθόηεηα ηεο θνηλσλίαο, (.) απηό πνπ είπε γηα ηελ έλλνηα 
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ηεο αλδξείαο, (.) ηεο θηιίαο, (.) είλαη κνηίβα πνπ θπξηαξρνύλ, (.) ε καγεία πνπ 

ππάξρεη πεξηνξηζκέλα, εκείο ζέιακε λα ηελ εληζρύζνπκε. (.) Έλα ζηνηρείν καγείαο 

πνπ ππάξρεη κέζα ζην βηβιίν. (.) Σν ζηνηρείν ελόο πξώηκνπ θεκηληζκνύ.[…] Λνηπόλ 

ππήξραλ θάπνηα ηέηνηα κνηίβα πνπ ζαο είπα (.) ε αλδξεία, (.) νη κάρεο, (.) ην 

αληηεξσηθό ζηνηρείν, (.) ην αληηεξσηθό ζηνηρείν κε ηελ έλλνηα όηη θαλείο δελ είλαη 

αιώβεηνο, αθόκα θαη ν ληθεηήο ηεο κάρεο δελ είλαη ζξηακβεπηήο. 

((ζηε ζπλέληεπμε είλαη παξψλ θαη ν θ. Γνχζεο θαη παξαθάησ παξεκβαίλεη ζε 

δηάθνξα ζεκεία ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν θ. Ράγθνο)) 

Γνύζεο: = Καη ζεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ηνπ μέλνπ.= 

Ράγθνο: =Ο ξόινο ηνπ μέλνπ πνπ παίδεη θπξίσο κε ηε θηγνύξα ηνπ αξαθελνύ, (.) 

εεε ε απνδνρή ηνπ μέλνπ, απηό πνπ ιέκε εηεξόηεηα ζήκεξα κε ζεκεξηλνύο όξνπο αο 

πνύκε. 

[…] 

Ράγθνο: […] ε επηινγή ησλ επεηζνδίσλ έγηλε κε ηε ζπλάξηεζε ησλ δύν πξαγκάησλ 

πνπ ζαο είπα. Αθελόο ηεο αθεγεκαηηθήο ξνήο ηεο ηζηνξίαο θαη αθεηέξνπ ηεο 

αλάδεημεο απηώλ ησλ κνηίβσλ, δειαδή λα κε ιείςεη θάπνην από απηά ηα κνηίβα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζην κνηίβν ηεο ηαμηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

θεκηληζκνχ, νη δεκηνπξγνί επέιεμαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηζάμηα ηελ Αξεηνχζα ζην 

εμψθπιιν ηνπ graphic novel, θαζψο ε εξσίδα έρεη ζηνηρεία πξψηκεο θεκηλίζηξηαο θαη 

δηεθδηθεί ηελ ηχρε ηεο ζε κηα επνρή πνπ ππήξραλ ζπκθέξνληα θαη γίλνληαλ γάκνη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλελσζνχλ δχν βαζίιεηα.  

Ράγθνο: Η Αξεηνύζα έρεη (.) βεβαίσο θνηηώληαο ην από ζήκεξα, (.) από ηε ζθνπηά 

ηνπ ζήκεξα (.) έρεη ζηνηρεία πξώηκεο θεκηλίζηξηαο δηόηη δελ είλαη απιώο ην ηξόπαην 

αλάκεζα ζε δύν άληξεο= 

Δξεπλήηξηα: = Γη΄ απηό ίζσο θαη ηελ ηνπνζεηήζαηε ηζάμηα ζην εμώθπιιν;= 

Ράγθνο: = Αθξηβώο. (.) Καη κε ην μίθνο εμνπζίαο (.) αιιά θαη ηζάμηα σο πξνο ηνλ 

άληξα. (.) Μηα γπλαίθα πνπ νπζηαζηηθά δηεθδηθεί θη απηή ηελ ηύρε ηεο. (.) Θέιεη λα 

θαζνξίζεη θη απηή ηε κνίξα ηεο. (.) Δπνκέλσο (.) ζε κηα επνρή πνπ νη γπλαίθεο ήηαλ 

έλα ηξόπαην, έηζη; (.)  ήηαλ ην πεδίν πάλσ ζην νπνίν ζε επίπεδν βαζηιέσλ έηζη αο 

πνύκε αξηζηνθξαηώλ θ.η.ι. γηλόληνπζαλ ζπκθέξνληα, ζπκθσλίεο, γηλόληνπζαλ 

γάκνη γηα λα ζπλελσζνύλ δπν βαζίιεηα. 

ε θάπνην άιιν ζεκείν, νη δεκηνπξγνί ηνλίδνπλ ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ 

κέζα απφ θάπνηεο ζθελνγξαθηθέο ηνπο επηινγέο. Γειαδή, γηα ην ξαληεβνχ ηνπ 
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Δξσηφθξηηνπ θαη ηεο Αξεηνχζαο θαληάζηεθαλ ηε ζπλάληεζε λα ιακβάλεη ρψξα ζε έλα 

θειάξη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ηείρνπο ηεο Αθξφπνιεο, κε ηνλ Δξσηφθξηην λα ζθαξθαιψλεη 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηελ αγαπεκέλε ηνπ. πσο επηζεκαίλνπλ, ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα 

δείμνπλ ηε δπζθνιία απηνχ ηνπ έξσηα πνπ δελ είλαη επηηξεπηφο θαη ηελ ηαμηθή δηαθνξά 

ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ. 

Γνύζεο: […] εθόζνλ ήηαλ ζηελ Αθξόπνιε ην παιάηη (.) ηα ξαληεβνύ θάπνπ ζα 

γηλόληνπζαλ θαληάζηεθα εγώ >έλα θειάξη πνπ θηάλεη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ ηείρνπο 

ηεο Αθξόπνιεο θαη κεηά ήηαλ εθόζνλ απηόο ν έξσηαο ήηαλ ζε δπζθνιία αθόκα,< 

είλαη κε επηηξεπηόο θαη κε εθαξκόζηκνο αο πνύκε (.) ζθελνζεηηθά απηή είλαη ςειά 

θαη απηόο αλεβαίλεη ηα βξάρηα= 

Ράγθνο: = Δίλαη κηα θνηλσληθή, ηαμηθή αλαθνξά απηό. (.) Καη απηό ε θνηλσληθή 

ηαμηθή ηνπο δηαθνξά είλαη. 

[…] 

Γνύζεο: […] ζθέθηεθα έλα ηέηνην ξαληεβνύ ζα΄ πξεπε λα΄ ρεη κηα ζθελνγξαθηθή 

αο πνύκε δπζθνιία (.) πνπ λα ππνλνεί (.) ρσξίο όκσο απηό λα είλαη δίδαγκα (.) λα 

ην δεη θάπνηνο θαη λα πεη θαηάιαβα εδώ ηη ζέιεηο λα θάλεηο (.) είλαη ζην 

ππνζπλείδεην ηνπ αλαγλώζηε. (.) Απηόο >ζθαξθαιώλεη ηα βξάρηα γηα λα θηάζεη ζε 

έλα ζεκείν πνπ αθόκα θαη ην παξάζπξν πνπ ζα ηε δεη είλαη πην ςειά από ην ύςνο 

ηνπ αο πνύκε νπόηε πξέπεη θάπσο λα ζθαξθαιώζεη, απηόο λα αλέβεη ιίγν κε 

δπζθνιία θαη απηή λα θαηέβεη ζην πάησκα γηα λα ηνλ θηάζεη.< Καη πάληα ππήξραλ 

θάγθεια κεηαμύ ηνπο αο πνύκε. 

ζνλ αθνξά ζην αληηεξσηθφ ζηνηρείν, νη δεκηνπξγνί κέλνπλ πηζηνί ζην γεγνλφο φηη ν 

Κνξλάξνο πνπζελά ζην έξγν δελ παξνπζηάδεη θάπνηνλ ήξσα λα δείρλεη έπαξζε ζηε κάρε 

θαη φινη είλαη ίζνη αθφκα θαη ζηελ ήηηα. 

Γνύζεο: Βαξηά ηξαπκαηηζκέλνη θαη ηα αίκαηά ηνπο έρνπλ θάλεη κία θνηλή θειίδα, 

(.) ελώλνληαη γηα λα δείμσ απηό >γηαηί ν Κνξλάξνο ζπλέρεηα ζην έξγν δελ έρεη 

πνπζελά κηα ηξειή, κηα κεγάιε, εξσηθή αο πνύκε έπαξζε από θαλέλαλ ζε θακία 

κάρε. ιεο νη κάρεο έρνπλ δπζθνιίεο θαη όιεο νη κάρεο θεξδίδνληαη δύζθνια θαη 

όινη θάηη ράλνπλ αο πνύκε. ρεδόλ ζην ηέινο πάληα όινη είλαη ίζνη< αθόκα θαη 

ζηελ ήηηα.= 

Δξεπλήηξηα: = Αληηεξσηθό ζηνηρείν.= 

Γνύζεο: = Καλείο δελ παλεγπξίδεη, (.) δελ γίλεηαη θαλέλαο ηξειόο παλεγπξηζκόο. 
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Μία θαηλνηνκία ησλ δεκηνπξγψλ ζε ζρέζε κε ην πξσηφηππν έξγν, ζχκθσλα κε ηνλ 

Γνχζε, αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ επηιέγνπλ λα ηειεηψζνπλ ην έξγν ηνπο.  Αλαθέξεη φηη ην 

graphic novel, ζε αληίζεζε κε ην έξγν ηνπ Κνξλάξνπ, ηειεηψλεη κε ην γάκν ησλ δχν 

εξψσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε λχρηα ηνπ γάκνπ. χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο, νη δχν 

άδεηεο θαξέθιεο ζην ηξαπέδη ηνπ γάκνπ θξχβνπλ έλαλ ζπκβνιηζκφ, θαζψο ν 

Δξσηφθξηηνο θαη ε Αξεηνχζα παξαηνχλ ηελ θνξψλα ηνπο θαη ηα ζθήπηξα, πνπ είλαη 

ζχκβνια εμνπζίαο θαη απνζχξνληαη ζε έλα δσκάηην, δείρλνληαο έηζη φηη δελ 

ελδηαθέξνληαη εθείλε ηε ζηηγκή γηα ηελ εμνπζία παξά κφλν γηα ηνλ έξσηά ηνπο.  

Γνύζεο: […] ην έξγν δελ ηειεηώλεη εθεί. (.) Δκείο ηειεηώλνπκε ζην γάκν. (.) 

Βαζηθά ηειεηώλνπκε ζηε λύρηα (…) ζην πξώην ηνπο θηιί αο πνύκε θαη ηε λύρηα πνπ 

πεξλάλε ζην δσκάηην (.) όηαλ πάλε αο πνύκε λα θάλνπλ έξσηα. (.) Σν έξγν 

ηειεηώλεη πνιύ αξγόηεξα (.) δειαδή ιέεη ηη γίλεηαη κεηά θ.η.ι. (.) Αιιά εκείο ην 

ηειεηώλνπκε εδώ (.) εεε θαη επίζεο ην έξγν ιέεη όηη ππήξρε έλαο κεγάινο γάκνο (.) 

έλα παλεγπξηθό (.) κία παλεγπξηθή αο πνύκε απεηθόληζε (.) ηελ νπνία εγώ 

πξνζπαζώ λα ηελ απνθύγσ ηειείσο (.) εεε δείρλσ αο πνύκε έλα θαξέ πνπ είλαη έλα 

δείπλν κόλν, ην θνληηλό ζην ηξαπέδη πνπ είλαη όια κηζνθαγσκέλα θ.η.ι. (.) θαη 

θαίλνληαη νη δύν άδεηεο θαξέθιεο (.) ν ζξόλνο ηνπ Δξσηόθξηηνπ θαη ηεο Αξεηνύζαο 

πνπ έρνπλ παξαηήζεη νπζηαζηηθά ηελ θνξώλα ηνπο θαη ηα ζθήπηξα θ.η.ι. (.) ηα 

ζύκβνια ηεο εμνπζίαο (.) γηαηί απηόο >ν γάκνο εθηόο από ε ην απνηέιεζκα ελόο 

κεγάινπ έξσηα ή ηέινο πάλησλ ελόο πείζκαηνο< είλαη θαη ε::: απνθαηάζηαζε ηνπ 

Δξσηόθξηηνπ ζαλ (…) αλεβαίλεη, αιιάδεη ηάμε θαη θεξδίδεη θαη ηελ εμνπζία (.) πνπ 

ζηελ αξρή κπνξεί λα ήζνπλα εεε (.) πώο ην ιέλε εεε λα ην έβιεπεο κε κία::: 

επηθύιαμε. (.) ηη κπνξεί λα ζέιεη θαη ηελ εμνπζία δελ είλαη κόλν ην όηη ζέιεη ην 

θνξίηζη αο πνύκε (.) γηαηί κε ην θνξίηζη απηό ζεκαίλεη όηη γίλεζαη θαη βαζηιηάο. (.) 

Γηα λα ην απνηηλάμσ απηό (.) ηνπο δείρλσ ζην ηέινο λα κελ ελδηαθέξνληαη (.) 

ηνπιάρηζηνλ εθείλε ηε ζηηγκή, έηζη; (.) Να κελ ελδηαθέξνληαη, (.) ηνπο ελδηαθέξεη 

θπξίσο ε εξσηηθή πξάμε. (.) Απιώο λα νινθιεξσζεί ν έξσηάο ηνπο. (.) Οπόηε 

δείρλσ απηό ην πιάλν (.) θαη κεηά δείρλσ >έλα πιάλν ζην ηέινο πνπ αθήλνπλ ζην 

βάζνο θξαηηνύληαη ρέξη ρέξη θαη θεύγνπλ πξνο έλα δσκάηην αο πνύκε θαη αθήλνπλ 

πίζσ απηό ην γιέληη πνπ γιεληάεη νπζηαζηηθά< ην (…) ηε λέα δσή ηνπο ζαλ κία 

ηάμε, (.) ηε γηνξηή ηεο εμνπζίαο ηνπο. (.) Καη απηνί πάλε λα γηνξηάζνπλ κόλνη ηνπο 

πηα ηε γηνξηή ηνπ έξσηά ηνπο. (.) Καη είλαη έλα θηιί έμσ από ην δσκάηην (.) θαη κηα 

θιεηζηή πόξηα όηαλ ράλνληαη πίζσ από ην δσκάηην ιέεη ν πνηεηήο αο πνύκε όηη θη 
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αλ έγηλε εθεί από πίζσ κόλν απηνί ην μέξνπλ  (.) θαη θαλέλαο άιινο (.) θαη δελ κε 

ελδηαθέξεη κεηά (.) δειαδή ην κεηά αο ην θξίλεη ν αλαγλώζηεο (.) δελ ήζεια απηό ην 

όηη δήζαλ απηνί θαιά, ήηαλ νη θαινί βαζηιηάδεο, δελ κ΄ ελδηαθέξεη. (.) Μπνξεί λα 

κελ ήηαλ θαη θαινί βαζηιηάδεο. (.) Μπνξεί λα (…) ην ζέκα ήηαλ όηη ζ΄ απηό ην 

ζεκείν αο πνύκε ελώζεθαλ ηνπο ελδηαθέξεη θπξίσο απηό. 

Σέινο, ζεκεηψλνπλ νη δεκηνπξγνί φηη εμαηηίαο ηεο κηθξήο έθηαζεο ηνπ graphic novel 

ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ θάπνηεο παξαιείςεηο ή ζπκπηχμεηο, θπξίσο ζε πξάγκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη εμαληιεηηθά απφ ηνλ Κνξλάξν ή επαλαιακβάλνληαη σο ππελζχκηζε ιφγσ 

ησλ ρηιηάδσλ ζηίρσλ ηνπ έξγνπ, θαζψο ηα ππνζηήξημε ε εηθφλα.  

Παπακάξθνο: ,ηη παξαιείςακε ή ό,ηη ζπκπηύμακε ήηαλε πξάγκαηα πνπ 

ζεσξνύζακε όηη δελ πξνζθέξνπλ θάηη παξαπάλσ ζην θόκηθ. (.) Γειαδή δεδνκέλεο 

ηεο ζρεηηθά κηθξήο έθηαζεο ηνπ::: graphic novel (.) θάπνηα πεξηζηαηηθά (.)όρη 

πεξηζηαηηθά (.) θάπνηεο εηθόλεο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηνλ απζεληηθό 

Δξσηόθξηην (.) ζε εκάο δελ ρξεηάδνληαλ. (.) Γειαδή (.) ζηνλ απζεληηθό 

Δξσηόθξηηνο ρξεηάδεζαη πνύ θαη πνύ κία ππελζύκηζε γηα ην ηη έρεη γίλεη ηόζεο 

ρηιηάδεο ζηίρνπο πην πξηλ. (.) ην θόκηθ εεε ην θόκηθ είλαη 96 ζειίδεο ζην ζύλνιό 

ηνπ (.) άξα νη εηθόλεο απηέο ζε εκάο ήηαλε πεξηηηέο. (.) Δπηπιέν:::λ ζηελ ζύκπηπμε 

βνήζεζε πάξα πνιύ ζηελ νηθνλνκία δειαδή (.) ην γεγνλόο όηη έρνπκε ηελ εηθόλα. 

(.) Γειαδή πξάγκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη εμαληιεηηθά από ηνλ Κνξλάξν (.) όπσο 

γηα παξάδεηγκα νη θνξεζηέο ησλ δηαθόξσλ θνληαξνκάρσλ ζηελ θνληαξνκαρία ζε 

εκάο έγηλαλ νπζηαζηηθά έλα θαξέ. 

Δπίζεο, αλαθέξζεθαλ ζε νξηζκέλεο αιιαγέο πνπ ρξεηάζηεθε λα θάλνπλ ζην 

πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο δελ επεξέαδαλ ηελ εμέιημε ηεο πινθήο θαη ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο ραξαθηήξεο, αιιά θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο θφξκαο ησλ θφκηθο. 

Παπακάξθνο: Καη γεληθά έηζη κπνξώ λα πσ όηη δελ αθήζακε ζρεδόλ ηίπνηα. (.) 

Μόλν έλαλ ραξαθηήξα (.) ε δύν ραξαθηήξεο ηνπο ζπκπηύμακε ζε έλαλ, (.) 

ζπγθεθξηκέλα έλαλ αγγειηαθόξν πνπ θέξλεη ηα λέα ζηνλ εμόξηζην::: ζηε Υαιθίδα 

Δξσηόθξηην (.) ηνλ θόςακε θαη νπζηαζηηθά ηα λέα ηα θέξλεη ν θίινο ηνπ ν 

Πνιύδσξαο. (.) Καη απηό >έγηλε μαλά γηα ιόγνπο δξακαηνπξγίαο γηαηί δελ ζέιακε 

αο πνύκε λα πέθηεη ε έληαζε ζ΄ απηό ην ζεκείν εηζάγνληαο έλα πξόζσπν ην νπνίν 

ζα εμαθαληδόηαλ δύν θαξέ κεηά.< Γεληθά εθεί (.) θαη δώζακε θαη έλα εεε πνιύ 

κηθξό θνκκάηη ζηε κεηέξα ηεο Αξεηνύζαο (.) ε νπνία γεληθά είλαη ζησπειό 

πξόζσπν ζην Κνξλάξν (.) θάπνηα ζηηγκή ηε βάδνπκε λα έρεη έλα κηθξό δηάινγν κε 
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ην βαζηιηά Ηξάθιε. (.) Αληί λα΄ λαη απηό εζσηεξηθόο κνλόινγνο ηνπ βαζηιηά::: 

είλαη κία ζηηρνκπζία κε ηε βαζίιηζζα. 

Γηα ηελ Κεξέληα θνύθια ε απφθαζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ graphic novel 

πάξζεθε θαηά ηε θάζε ηεο πξνεξγαζίαο. Δπηζεκαίλνπλ φηη ππήξμε πξνζπάζεηα λα 

κείλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην θείκελν ηνπ Υξεζηνκάλνπ, θξαηψληαο φηη ήηαλ 

απαξαίηεην γηα ην λφεκα θαη παξαιείπνληαο φ,ηη κπνξνχζε λα απνδψζεη ε εηθφλα. 

χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο, θαζνξηζηηθή ππήξμε θαη ε ζπκβνιή ηεο κειέηεο ηεο 

Αγγέιαο Καζηξηλάθε, ηελ νπνία κειέηεζαλ θαη αμηνπνίεζαλ σο ρξήζηκν εξγαιείν, 

θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ζηα ζχκβνια πνπ ππάξρνπλ ζην έξγν ηνπ Υξεζηνκάλνπ.  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: […] ε πξνεξγαζία απηή ζπλίζηαην ζην όηη είρα::: νπζηαζηηθά 

είρα απνθαζίζεη πνηα θνκκάηηα ήζεια λα θξαηήζσ θαη πνηα λα::: δηώμσ.[…] ζ΄ 

απηό ην ζεκείν παξάιεηςε πνιύ βαζηθή παξάιεηςε (..) λα αλαθεξζώ ζηε κειέηε 

ηεο Αγγέιαο Καζηξηλάθε εεε ε νπνία ππήξμε πνιύηηκν εξγαιείν θαη γηα ηνπο δπν 

καο (.) πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ην Γηώξγν ν νπνίνο ηα ζύκβνιά (.) ηα νπνία είρε 

εληνπίζεη ε Καζηξηλάθε εεε ηα::: ηα απνθσδηθνπνίεζε θη απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη 

ηα κεηέθεξε::: ζην θόκηθ κε αληίζηνηρν ζεβαζκό. 

Σζηακάληαο: […] ν Ηιίαο δελ είρε θαλέλαλ ζθνπό λα πεηξάμεη (.) ην θείκελν, λα 

δηαζθεπάζεη ην θείκελν. (.) Σν κόλν πνπ είρε ζην λνπ ηνπ ήηαλ λα ην θάλεη λα 

ρσξέζεη (.) ζ΄ έλα ζε ιηγόηεξν κέζα ζ΄ απηό ην κέζν ζηα θόκηθο. […] Ο Ηιίαο 

θξόληηζε κόλν λα δηαηεξήζεη απηό πνπ ιέκε ην ιόγν ησλ εξώσλ θαη θάπνηε:::ο 

ζεκαληηθέο ζηηγκέο […] θαη λα αθήζεη ζε εκέλα όιν ην ππόινηπν θνκκάηη ηη ζα 

κπνξέζσ λα (.)ρξεζηκνπνηήζσ εγώ εηθνλνγξαθηθά θαη θνκίζηηθα. 

Οη δεκηνπξγνί ηεο Κεξέληαο θνύθιαο ηφληζαλ ην γεγνλφο φηη νη ξφινη ηνπο ήηαλ 

απνιχησο δηαθξηηνί θαη φηη ν θαζέλαο δηαρεηξίζηεθε ην δηθφ ηνπ θνκκάηη δείρλνληαο 

εκπηζηνζχλε ν έλαο ζηε δνπιεηά ηνπ άιινπ. Ο εηθνλνγξάθνο κάιηζηα επηζεκαίλεη φηη 

πξνηνχ πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπλ-δεκηνπξγνχ ηνπ, ρξεηάζηεθε λα δεη 

ην θείκελν απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή θαη κέζα απφ ηα δηθά ηνπ θίιηξα, γηα λα έρεη κηα 

πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ θεηκέλνπ. 

Σζηακάληαο: Οπόηε (.) μαλαδηάβαζα ην θείκελν, όπσο κ΄ αξέζεη λα ιέσ εγώ 

μαλαεπηζθέθηεθα ην θείκελν […] θαη επεηδή ήζεια λα δεκηνπξγήζσ πξώηα απ΄ όια 

ηε δηθή κνπ ζρέζε κε ην θείκελν, πξηλ ν Ηιίαο κνπ παξαδώζεη ην ζελάξηό ηνπ< εεε 

έθαλα ηε δηθή κνπ αλάγλσζε πξνζπαζώληαο λα ζεκεηώζσ ζε έλα ραξηί δίπια (.) 

ηηο εηθόλεο πνπ κνπ γελλνύζε ην θείκελν […] αιιά πεξλνύζαλ κέζα από δηθή κνπ,< 
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από δηθά κνπ θίιηξα. (.) Έθαλα ινηπόλ κηα πξώηε ζεκείσζε απηώλ ησλ εηθόλσλ, 

(.) κεηά είρα ηηο ζπλαληήζεηο κνπ κε ηνλ Ηιία ζηηο νπνίεο μεθαζαξίζακε από ηελ 

πξώηε ζηηγκή όηη δελ ζα εκπιαθεί ν έλαο ζηε δνπιεηά ηνπ άιινπ. Γειαδή. (.) Ο 

Ηιίαο ζα κ΄ αθήζεη λα εηθνλνγξαθήζσ ΟΠΩ εγώ αληηιακβάλνκαη ηα πξάγκαηα 

θαη εγώ ζα ηνλ αθήζσ (.) ζε εηζαγσγηθά όιεο απηέο νη θξάζεηο (.) λα δηαρεηξηζηεί 

ην θείκελν όπσο ν ίδηνο πηζηεύεη όηη είλαη λα δηαρεηξηζηεί. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν δεκηνπξγφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ graphic novel 

επέιεμε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «πξνζαξκνγή» ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ αληί ηνπ φξνπ 

«ζελάξην», γηαηί φπσο ππνζηήξημε ζηε ζπλέληεπμή ηνπ έκεηλε απφιπηα πηζηφο ζηελ 

πινθή ηνπ έξγνπ θαη δελ δεκηνχξγεζε ραξαθηήξεο νχηε άιιαμε ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξσηφηππνπ έξγνπ. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Έρσ θιεζεί: ην ηειεπηαίν δηάζηεκα λα απαληήζσ ζηελ 

εξώηεζε ηνπ γηαηί επέιεμα λα::: ζηελ ηαπηόηεηα ηεο έθδνζεο λα αλαθέξεηαη σο 

πξνζαξκνγή (.) εεε ε ηδηόηεηά κνπ. Δεε >παξόηη γηα κέλα ν ιόγνο ήηαλ πξνθαλήο 

εμ αξρήο ζπλεηδεηνπνίεζα όηη κε δεδνκέλν όηη ππήξμαλ ζην παξειζόλ θάπνηεο 

εθδόζεηο< εεε αληίζηνηρσλ κεηαθνξώλ (.) όπνπ νη άλζξσπνη πνπ επηκειήζεθαλ 

απηό ην θνκκάηη ηνπ λα πάξνπλ ην::: ην έξγν θαη λα ην κεηαγξάςνπλ ζε θόκηθ (.) 

επέιεμαλ λα αλαθέξεηαη σο ζελάξην (.) εεε εμαηηίαο απηνύ πξνέθπςε θαη ε εξώηεζε 

θάπνησλ αλζξώπσλ από ην ρώξν ησλ θόκηθο εεε ηνπ γηαηί έθαλα απηήλ ηελ επηινγή 

(.) γηα κέλα δελ ππήξρε άιιε επηινγή κε δεδνκέλν όηη εεε δελ δεκηνύξγεζα ηνπο 

ραξαθηήξεο (..) δελ πξόζζεζα ή αθαίξεζα (.) πξάγκαηα δελ ππήξμε θάπνηα 

κεηάιιαμε ησλ ραξαθηήξσλ (.) εεε θαη θπζηθά δελ δεκηνύξγεζα ηελ πινθή.  

Γηα ην δεκηνπξγφ ηνπ graphic novel Η Πάπηζζα Ισάλλα, πξνέθπςε θαηά θάπνην ηξφπν 

ελζηηθησδψο έλαο παηρληδηάξηθνο ραξαθηήξαο ζην έξγν ηνπ. χκθσλα κε ηα ιεγφκελά 

ηνπ, επέιεμε λα δηαθνξνπνηεζεί απφ φ,ηη ζπκβαίλεη ζπλήζσο φηαλ θάπνηνο δηαβάδεη ην 

έξγν ηνπ Ρνΐδε θαη λα κελ επηθεληξσζεί ν ίδηνο ζηα δξακαηηθά θαη ζθνηεηλά ζηνηρεία 

ηνπ έξγνπ, αιιά λα κεηαγξάςεη ην έξγν κε έλαλ ηξφπν πνπ λα ηνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα.  

Παπαζαλάζεο: […] ό,ηη είρα ζην κπαιό κνπ σο κεηαγξαθή ηεο Πάπηζζαο 

Ισάλλαο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή (.) ήηαλ καύξν, (.) ήηαλ πνιύ κεζαησληθό (.) έηζη 

όπσο έρεη ν πνιύο θόζκνο ζην κπαιό ηνπ ηνλ κεζαίσλα, (.) ζαλ κηα πνιύ ζθνηεηλή 

πεξίνδν. >Η ηζηνξία ηεο Πάπηζζαο κεηαγξαθόηαλ πάληα έηζη ώζηε λα ηνλίδνληαη 

ηα δξακαηηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, ηα ηξαγηθά ζηνηρεία< πνιύ ζθνηεηλά κε πνιύ 

πόλν. (.) ινη επηθέληξσλαλ εθεί ζηελ εζσηεξηθή αγσλία απηνύ ηνπ ραξαθηήξα (.) 
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θαη απηό δελ κνπ ηαίξηαδε εκέλα (.) δελ κνπ ηαίξηαδε. […] Βγήθε έηζη εληειώο 

ελζηηθησδώο (.) όηη ν ραξαθηήξαο απηνύ ηνπ θόκηθ ζα είλαη παηρληδηάξηθνο. (.) 

Σώξα γηα (…) γηα απηόλ ηνλ ζθνπό ρξεζηκνπνίεζα πνιιά από ηα παηρλίδηα πνπ 

θάλεη ν ίδηνο ν Ρνΐδεο. (.) Γειαδή πνιιέο από ηηο εμππλάδεο πνπ ππάξρνπλ κέζα 

ζην θόκηθ είλαη παξκέλεο θαηεπζείαλ από ην θείκελν ηνπ Ρνΐδε. […] θαη ηα ζθίηζα 

κνπ έβγαδαλ απηό ην πξάγκα πάιη από ην θείκελν ηα ζθίηζα έδηλαλ έκθαζε ζηα 

θνκκάηηα πνπ κε θάλνπλ λα γειάσ, (.) ρσξίο λα  ππνζηεξίδσ κία ραδνραξνύκελε 

αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο. Έηζη; (.) Γελ ζεκαίλεη όηη δελ θαηαιαβαίλσ ηα ηξαγηθά 

ζηνηρεία πνπ έρεη κέζα όιε ε ηζηνξία ηεο Πάπηζζαο Ισάλλαο αιιά από εθεί θαη 

πέξα έρεη ζεκαζία πνπ  (.) γύξσ από πνηνπο άμνλεο ζέιεηο εζύ λα πεξηζηξέθεηαη (.) 

είηε ζαλ αλαγλώζηεο (.) είηε ζαλ απηόο πνπ θάλεη ηελ [κεηαγξαθή 

Δπίζεο, φπσο ηνλίδεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel H Πάπηζζα 

Ισάλλα, αθεγεκαηηθά ζηεξίρζεθε ζηελ πινθή ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, θάλνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο θαη απινπνηήζεηο, φπνπ έθξηλε απαξαίηεην θαη αιιάδνληαο ηε 

ρξνληθή εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο θαη ζηνπο 

ηξφπνπο ησλ θφκηθο. 

Παπαζαλάζεο: […] αθεγεκαηηθά ζηεξίρζεθα πάξα πνιύ ζηελ πινθή ηνπ Ρνΐδε. 

(.) Γειαδή, πξαθηηθά δελ (…) δελ ηελ έρσ αιιάμεη ηελ πινθή. (.) Σελ θύξηα πινθή. 

(.) Έρσ αιιάμεη θάπνηα πξάγκαηα, (.) αιιά λαη (.) όιεο νη πεξηπέηεηεο είλαη έηζη 

όπσο αλαθέξνληαη κε ηε ζεηξά πνπ ηηο αλαθέξεη ν Ρνΐδεο. (.) Δθεί όκσο πνπ έθαλα 

θάπνηεο (…) έπεζε ςαιίδη (…) έηζη έθαλα κία παξέκβαζε ζην έξγν είλαη::: ην εμήο. 

(.) Δπεηδή ε ηζηνξία ηεο Ισάλλαο από έλα ζεκείν θαη κεηά (.) είλαη κία ηζηνξία 

ζπλερώλ ζηαζκώλ από κέξνο ζε κέξνο (.) έθπγε από εθεί πήγε εθεί, έθπγε θαη από 

εθεί πήγε παξαπέξα, παξαπέξα, παξαπέξα (…) είλαη έλα ζπλερέο ηαμίδη έλα 

κεζαησληθό road trip αο πνύκε (.) εεε ην νπνίν ζα ήηαλ πάξα πνιύ δύζθνιν λα 

θξαηήζεη έλαλ αλαγλώζηε θόκηθ εεε ζε κία ξνή θαη ηα ινηπά (.) θαη απηό ην 

απινπνίεζα ιίγν. […] θη έηζη::: πήξα δπν ηξεηο ζηαζκνύο αο πνύκε θαη ηνπο 

ζπλέπηπμα ζε ιηγόηεξνπο. (.) Απηή ήηαλ ε κνλαδηθή παξέκβαζε πνπ έθαλα ζνβαξή 

ζην έξγν ηνπ Ρνΐδε. (.) Γειαδή ε αλάγθε λα (…) λα αιιάμεη ιίγν ε ρξνληθή εμέιημε 

ηεο ηζηνξίαο θαη ν ζθειεηόο ηεο γηα λα ηαηξηάμεη ζε έλα άιιν κέζν.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ έζημε ν δεκηνπξγφο ησλ graphic novel Παξαξιάκα θαη 

άιιεο ηζηνξίεο ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά, Σν Γηνύζνπξη θαη άιιεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο θαη 

Η κεγάιε βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε αθνξά ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηδενινγίαο ηνπ 
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ζπγγξαθέα ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. Τπνζηεξίδεη, ινηπφλ, φηη επηδηψθεη κε θάζε ηξφπν 

λα δηαηεξεί απηνχζηα ηφζν ηελ ηδενινγία φζν θαη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ πξσηφηππνπ 

έξγνπ. Δπνκέλσο, επηζεκαίλεη φηη θαη ε επηινγή ησλ έξγσλ εμ αξρήο θαζνξίδεηαη απφ ην 

θαηά πφζν ζπκθσλεί κε ηελ ηδενινγία πνπ εθθξάδεη ην αξρηθφ θείκελν. 

Βαλέιιεο: […] ηελ αηκόζθαηξα θπλεγάσ πάξα πνιύ λα είλαη ίδηα, (.) είλαη ην 

πξνζσπηθό κνπ ζηνίρεκα, (.) δειαδή ζεσξώ όηη απέηπρα αλ βγεη δηαθνξεηηθό θαη 

έρεη άιιε δηάζεζε. Γελ ζέισ λα ην αιιάμσ απηό ην πξάγκα κε ηίπνηα. (…) Δεε θαη 

ην άιιν πνπ είλαη πην δύζθνιν (.) είλαη ην ζέκα ηεο ηπρόλ ηδενινγίαο αλ ππάξρεη. 

(.) Δδώ εξρόκαζηε ζε ιίγν δύζθνια, παξάμελα, βαζηά λεξά. (.) Γειαδή απηό πνπ 

ιέσ πάληα είλαη (.) όηη πξνζπαζώ επίζεο λα δηαηεξήζσ απηνύζηα ηελ ηπρόλ 

ηδενινγία ηνπ ζπγγξαθέα αλ βγαίλεη από ην θείκελν.[…] Οπόηε ηίζεηαη ε εξώηεζε 

(.) ηη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλείο θαζόινπ. (.) Ση γίλεηαη αλ ν 

ζπγγξαθέαο είλαη θαζίζηαο ιέσ εγώ θαη ην βιέπεηο, είλαη κηζνγύλεο θαη ην βιέπεηο 

απηό. (.) Δ πνιύ απιά δελ θάλσ απηό ην έξγν. 

 

10.2.3. Ωο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο 

ρεηηθά κε ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ 

graphic novels θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο, ε έξεπλα εζηηάδεη ζηνπο ηξεηο 

αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο: ηελ αθήγεζε, ηελ πεξηγξαθή θαη ην δηάινγν, θαζψο επίζεο 

θαη ζε ηερληθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξόλν ηεο αθήγεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

επηβξάδπλζε, παξάιεηςε, πεξίιεςε, αθεγεκαηηθφ θελφ θ.α. Δπίζεο, δηεξεπλάηαη θαη ε 

χπαξμε αλαρξνληζκώλ.  

Πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο θαζίζηαηαη ν 

ζεβαζκφο ζην πξσηφηππν έξγν. πγθεθξηκέλα, νη δεκηνπξγνί παξέζεζαλ ηε ζεκαζία ηνπ 

λα δηαηεξεζεί αλαιινίσηνο ν ζεκαηηθφο θακβάο ηεο ηζηνξίαο, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία 

ηνπ πξσηφηππνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. Ζ άπνςε απηή ζηεξίδεηαη ζην επηρείξεκά ηνπο φηη 

δελ πξέπεη λα πξνδίδεηαη ν ζπγγξαθέαο θαη ην χθνο ηνπ.  

Σζηακάληαο: […]ν ηξόπνο πνπ ΔΓΩ ζεσξώ πνπ εγώ ζεσξώ νπζηαζηηθό λα 

δνπιεύεη θαλείο κε ηέηνηνπ είδνπο θείκελα είλαη γηα λα ηα ππεξεηήζεη όρη γηα λα ηα 

εθκεηαιιεπηεί. (.) Να ην πσ απιά ε Κεξέληα θνύθια δελ ζεσξώ όηη έρεη θακία 

αλάγθε (.) απ΄ απηή ηε κεηαγξαθή ζε θόκηθ. (.) Η Κεξέληα θνύθια είλαη από κόλε 

ηεο έλα πάξα  πνιύ ζεκαληηθό ινγνηερληθό έξγν (.) θαη θνπβαιάεη ρηιηάδεο αμίεο. 

(.) Μαο θάλεη ηε ράξε λα καο δίλεη πιηθό (.) γηα λα παίμνπκε εκείο ζήκεξα […] εεε 
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νπόηε όζνλ αθνξά εκέλα ηνπιάρηζηνλ απηή είλαη ε ζρέζε κνπ κε ηα θείκελα (.) 

γίλεηαη από πνιύ κεγάιε αγάπε πξνο ηε ινγνηερλία (.) κε ηεξάζηην ζεβαζκό θαη 

ζηελ νπζία ζαλ έλα επραξηζηώ (.) ζαλ έλα επραξηζηώ γη΄ απηνύο ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ έρνπλ πιάζεη απηά ηα έξγα (.) θαη εζύ κ΄ απηό πνπ κπνξείο λα θάλεηο ιεο (.) λα 

ην πάξσ ιίγν ζηα ρέξηα κνπ κε πνιύ πξνζερηηθό ηξόπν λα ην κεηαρεηξηζηώ (.) εεε 

απιά γηα λα ην θάλσ γλσζηό θαη ζε άιινπο αλζξώπνπο. (.) Κάπσο έηζη (.) θαη λα 

πινπηίζνπκε ηε δσή ηνπ έξγνπ απηνύ (.) πξνζζέηνληάο ηνπ δειαδή κία αθόκα 

θνξεζηά πάλσ ζ΄ απηό πνπ είλαη. (.) Δεε άξα έρνληαο απηή ηε βάζε::: γηα ην >πνηα 

είλαη ε δηθηά κνπ ζρέζε κε ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη γηαηί θάπνηνο επηηξέπεηαη λα 

ηα αγγίμεη< εεε έρνληαο ινηπόλ λα θάλσ >κε ην θείκελν ηνπ Υξεζηνκάλνπ απηνύ 

ηνπ αλζξώπνπ πνπ ήηαλ ζθελνζέηεο, ελδπκαηνιόγνο, ζθελνγξάθνο, ηα πάληα< 

έπξεπε λα ζεβαζηώ θάζε ηνπ ιέμε (.) γηα λα θαηαιάβσ πξώηα απ΄ όια γηα ηη κνπ 

κηιάεη. 

Χζηφζν, πξνέβεζαλ ζε παξεκβάζεηο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ θείκελν πνπ αθνξνχζαλ 

ζε παξαιείςεηο, ζπκπηχμεηο, ηερλάζκαηα, επαλεξκελείεο γηα θαζαξά πξαθηηθνχο ιφγνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπλ ην πξσηφηππν θείκελν ζηε γιψζζα ησλ θφκηθο, 

ζεβφκελνη ηαπηφρξνλα ηηο λφξκεο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ. πσο πξνέθπςε απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο, θάλεθε λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο δεκηνπξγνχο ην ζέκα ηεο αθήγεζεο 

θαη ηνπ αθεγεηή, θαζψο ζχκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ηνπο ππήξμε δπζθνιία ζηελ 

επηινγή ησλ θνκκαηηψλ. Δπηζεκάλζεθε, ινηπφλ, ε αλάγθε ν δεκηνπξγφο λα δηαζέηεη 

ηθαλφηεηεο ζπκπχθλσζεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο νξηζκέλσλ εθ ησλ ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ λα κεηαγξαθνχλ. Γπζθνιία ππήξρε, δειαδή, θπξίσο κε ηελ 

αθήγεζε, θαζψο ρξεηαδφηαλ λα γίλεη επηινγή ηνπ ηη ζα δηαηεξήζνπλ νη δεκηνπξγνί θαη 

πψο ζα ην κεηαθέξνπλ ζην graphic novel κε φξνπο θφκηθ.  

Βαλέιιεο: Σηο πην πνιιέο θνξέο απηό ην πξάγκα μαλαγξάθεηαη. (.) πσο θαη νη 

ιεδάληεο από πάλσ. (.) Οπόηε ζέιεη ζπλερώο θαη κία επηινγή ηνπ ηη θξαηάο από ην 

ιόγν θαη πώο ηνλ κεηαθέξεηο απηόλ ηνλ ιόγν. (.) πλήζσο όρη απηνύζην. (.) Δίλαη 

δύζθνιν. [..] Καη πεξηηηό λα πνύκε απηά πνπ έιεγα πξηλ γηα ηε κεηαθνξά όηη 

νπσζδήπνηε εθηόο απηώλ πνπ έιεγα όηη ην μαλαγξάθεηο (.) ην μαλαγξάθεηο (.) ην 

μαλαζθελνζεηείο (.) θαη όια απηά ρξεηάδεηαη θαη κία ηξνκεξή νηθνλνκία ιόγνπ 

γηαηί πνηέ ε πνζόηεηα ησλ ιέμεσλ, ησλ πξνηάζεσλ ελόο ινγνηερληθνύ έξγνπ δελ 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί απηνύζηα εθηόο από ζπάληεο πεξηπηώζεη,  αλ είλαη πνιύ 

κηθξό αο πνύκε (.) πάληα ηα θόκηθο είραλ έλα ηειεγξαθηθό ιόγν. (.) Οπόηε πξέπεη 



 

81 

 

λα έρεηο [ηθαλόηεηεο κεγάιεο ζπκπύθλσζεο [..] Γεληθά εγώ ιέσ πάληα όηη βνεζάεη, 

(.) δελ είλαη θαζόινπ ην ίδην πξάγκα αιιά βνεζάεη πνιύ αλ ήζνπλ θαιόο κηθξόο 

ζην Γεκνηηθό (.) πνπ καο έβαδαλ λα θάλνπκε (.) πώο ην ιέλε; (.) Γηαηί ην 

ζεσξνύζακε άρξεζην ηόηε θαη ιέγακε ηη καο ην βάδνπλ απηό; Η πεξίιεςε. (.) νπ 

βάδαλ θάηη θαη ζνπ ιέγαλ θάλε πεξίιεςε. (.) ηελ πεξίιεςε πξέπεη λα επηιέμεηο ηα 

θύξηα ζεκεία, (.) ηελ νπζία (.) θαη απηό πνπ είλαη δέθα ζειίδεο λα ππάξρεη ε ίδηα 

αθήγεζε λα θαηαιάβεη ν αλαγλώζηεο ηη έγηλε ζε κία ζειίδα από δέθα. (.) Απηό ην 

πξάγκα αλ είζαη θαιόο ζ΄ απηό (.) εγώ ήκνπλα θαιόο (.) ε βνεζάεη ζ΄ απηή ηε 

κεηαθνξά ρσξίο λα είλαη ην ίδην πξάγκα. (.) Αιιά πάλησο βνεζάεη. (.) Πνιύ 

βνεζάεη ζ΄ απηό. 

Δπίζεο, πνιινί απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο αλαθέξζεθαλ ζην ζέκα ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ θαη παξαηεξήζεθε κηα δηρνγλσκία σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα λα παξακείλεη απηνχζηνο ν ιφγνο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ. ην δήηεκα απηφ 

δηαηππψζεθαλ πνηθίιεο απφςεηο. Οξηζκέλνη δεκηνπξγνί ππνζηήξημαλ φηη ν ιφγνο ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ μαλαγξάθεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζην λέν κέζν θαη λα 

ην ππεξεηήζεη ζσζηά, ελψ θάπνηνη άιινη παξέζεζαλ ηε ζεκαζία ηνπ λα παξακείλεη 

αλαιινίσηνο ν ιφγνο ησλ ζπγγξαθέσλ. 

Βαλέιιεο: […] απηό πνπ πξέπεη λα θαηαιάβεη νπνηνζδήπνηε ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

δηθή καο πεξίπησζε είλαη (.) όηη ζρεδόλ ηίπνηα δελ είλαη απηνύζην. (.) Γειαδή ν 

ιόγνο μαλαγξάθεηαη θαη μαλαγξάθεηαη δπζηπρώο. (.) Γελ γξάθεηαη γηαηί ην ζέισ 

εγώ, γηαηί είκαη κάγθαο θαη ζέισ λα΄ ρσ ηε δηθηά κνπ γιώζζα θαη όρη ηνπ 

Καξαγάηζε. (.) Γελ είλαη εθεί ην ζέκα. (.) Δίλαη όηη δελ γίλεηαη. (.) Γειαδή αλ έρεηο 

έλα κπζηζηόξεκα ή έλα (…) ινγνηερλία αλ έρεηο έλα ινγνηερληθό θείκελν δελ 

κπνξείο λα θάλεηο θόκηθο κε copy paste. (.) Γελ ζα ζνπ βγεη. (.) Πξνζπάζεζέ ην. 

 

Νηθνιόπνπινο: Σα θνκκάηηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη::: ζηα έξγα (.) λαη είλαη 

απηνύζηα, (..) αιιά έρνπλ κία αλαδνκή (.) ζηε ρξήζε ηνπο. […] δηαηεξώληαο 

ζηαζεξό ην θείκελν ηνπ πξσηνηύπνπ::: κπνξείο λα βάιεηο ηνλ άιινλ λα ζθεθηεί ηηο 

αλαινγίεο κε ηα δηπιαλά ηνπ θείκελα. 

 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: […] ήζεια λα επέκβσ όζν γίλεηαη ιηγόηεξν αιιά παξάιιεια 

λα κελ (…) θαη απηέο νη επεκβάζεηο είραλ ζηόρν λα κελ πξνδώζσ ηε γιώζζα ηνπ 

θόκηθο θαη ηε ξνή ηεο αλάγλσζεο. 
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Ράγθνο: […] ήηαλ πνιύ ειάρηζηε ε παξέκβαζε δελ αιινηώλεη (.) επνκέλσο πνύ 

είλαη ε αλάκλεζε ηεο γιώζζαο ηνπ Κνξλάξνπ; (.) ΄ απηά ηα δίζηηρα. (.) Δθεί είλαη 

ε αλάκλεζε ηεο γιώζζαο ηνπ Κνξλάξνπ ε πξαγκαηηθή ελλνώ ππάξρνπλ απζεληηθά 

απνζπάζκαηα. (.) Ο αλαγλώζηεο παίξλεη ακέζσο ηελ αίζζεζε πνηα είλαη ε γιώζζα 

ηνπ Κνξλάξνπ. 

Χζηφζν, ιίγν παξαθάησ ζεκεηψλεηαη απφ ην Βαλέιιε φηη είλαη εθηθηφ λα δηαηεξεζεί 

απηνχζηνο ν ιφγνο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ππφ πξνυπνζέζεηο, αιιά ηνλίδεη κε 

έκθαζε ηελ άπνςή ηνπ φηη είλαη δχζθνιν θαη ζπάλην. πλδέεη ηε δπλαηφηεηα απηή κε 

ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαγξαθεί ζε θφκηθ 

θαη αλαθέξεηαη ζην παξάδεηγκα ηεο κεηαγξαθήο ηνπ έξγνπ ηεο Μαξγθεξίη Γηνπξζελάξ 

«Υειηδνλνχ» απφ ηνλ Γηψξγν Σζηακάληα, ηνλ εηθνλνγξάθν ηνπ graphic novel «Κεξέληα 

θνχθια».  

Βαλέιιεο: Οπόηε ζέιεη ζπλερώο θαη κία επηινγή ηνπ ηη θξαηάο από ην ιόγν θαη 

πώο ηνλ κεηαθέξεηο απηόλ ηνλ ιόγν. (.) πλήζσο όρη απηνύζην. (.) Δίλαη δύζθνιν. 

(.) Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη εμαηξέζεηο ζ΄ απηό πνπ ιέσ κε λνκίδεηο. (.) Έρσ δεη θαη 

κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα πξνζπάζεηα (.)  Ο Σζηακάληαο πάιη ζηελ πξώηε ηνπ 

ηζηνξία δελ μέξσ αλ ηελ έρεηο δεη= 

Δξεπλήηξηα: [ηελ Υειηδνλνύ 

Βαλέιιεο: [έρεη κεηαθέξεη ηελ Υειηδνλνύ, ηελ έρεη κεηαθέξεη απηνύζηα. (.) Γειαδή 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην ιόγν ηεο Γηνπξζελάξ νιόθιεξν ρσξίο λα αιιάμεη νύηε κία 

ιέμε.= 

Δξεπλήηξηα: = Ούηε ηειεία.= 

Βαλέιιεο: = Ούηε ηειεία. (.) Γίλεηαη αιιά είλαη πνιύ ζπάλην θαη πνιύ 

πεξηνξηζκέλν. (.) Γειαδή πξέπεη θαηαξράο λα είλαη πνιύ κηθξό απηό (.) πξέπεη λα 

ηαηξηάδεη εηθόλα εηθόλα (.) κπνξεί λα γίλνληαη ηέηνηα (.) αιιά δελ είλαη ν θαλόλαο. 

(.) πλήζσο δπζηπρώο θαηά ηε γλώκε κνπ ζα ην μαλαγξάςεηο. (.) 

Αληίζεηα, ζην «Ατβαιί», ζχκθσλα κε ηνλ Soloup, έγηλε επηινγή νξηζκέλσλ 

απηνχζησλ απνζπαζκάησλ απφ ηα ινγνηερληθά έξγα, ηα νπνία, φκσο, κπήθαλ ζε κηα λέα 

ζεηξά δηακνξθψλνληαο κηα κεηακνληέξλα αθήγεζε. πσο ζεκεηψλεη ν δεκηνπξγφο ζηε 

ζπλέληεπμή ηνπ, ζηα θνκκάηηα απηά δελ ππήξμε θακία αιινίσζε, αιιά δηαηεξήζεθαλ 

απηνχζηα, θαηά θάπνην ηξφπν ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο θαη νπζηαζηηθά αθεγνχληαη 

κε κηα λέα καηηά κηα θαηλνχξηα αθήγεζε. Οπζηαζηηθά, παξνπζηάδεηαη κηα λέα 



 

83 

 

πξνζέγγηζε θαη έλα δηαθνξεηηθφ ζθεπηηθφ γηα ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

κεηαγξαθεί έλα ινγνηερληθφ έξγν ζε graphic novel.  

Νηθνιόπνπινο: Απηό ζεκαίλεη όηη::: (.) ζε αληίζεζε ίζσο απ΄ ό,ηη ζπλεζίδεηαη ή 

απ΄ ό,ηη λνκίδνπλ πνιινί ηα απνζπάζκαηα απηά είλαη ζξαύζκαηα ησλ θεηκέλσλ, 

ησλ αθεγήζεσλ από νιόθιεξα βηβιία, (.) ηα νπνία μαλακπήθαλ ζε κία θαηλνύξηα 

ζεηξά (.) θαη ηα νπνία (.)  αθεγνύληαη κε κηα (…) εεε θαηλνύξηα καηηά κηα 

θαηλνύξηα αθήγεζε. […]  Δγώ είκαη απηήο ηεο άπνςεο όηη ηα θείκελα πνπ 

πηάλνπκε ζηα ρέξηα (.)  καο πξέπεη λα έρνπλε όρη κόλν ηε δηθηά καο καηηά σο 

εξκελεία, (.) αιιά θαη ηε δηθηά καο επαλεξκελεία θαη επαλαζύλζεζε. (.) Απηό 

ινηπόλ πνπ ζπκβαίλεη ζην Ατβαιί (.) δελ είλαη ε κεηαθνξά ηνπ::: Ννύκεξνπ 31328 

ζε θόκηθο (.) ή ην Ατβαιί, παηξίδα κνπ, (.) αιιά απνζπάζκαηα, ηα νπνία κπαίλνπλ 

ζε κία θαηλνύξηα ζεηξά, (.) δηακνξθώλνπλ κία κεηακνληέξλα αθήγεζε θαηά θάπνην 

ηξόπν, (.) ε νπνία (…) ηα::: θνκκάηηα απηά ζπλδηαιέγνληαη κεηαμύ ηνπο (.) θαη όια 

απηά ζην πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνύ αθεγεηή (.) απνηεινύλ κία εληειώο θαηλνύξηα 

αθήγεζε. 

Σίζεηαη, επνκέλσο, ζέκα εξκελείαο απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ graphic 

novel, αθνχ εζηηάδεη ζηηο δηθέο ηνπ παξεκβάζεηο ζην θείκελν, νη νπνίεο φληαο βαζχηεξεο 

δίλνπλ ζην graphic novel ην ραξαθηήξα ηνπ παιίκςεζηνπ, βάδνληαο, ηαπηφρξνλα, ηνλ 

αλαγλψζηε ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηεί ηηο αλαινγίεο κε ηα πξσηφηππα ινγνηερληθά έξγα. 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηνλ Soloup, ε φιε δηαδηθαζία ζηνρεχεη ζε κία ζχλδεζε κε ην 

ζήκεξα.  

Νηθνιόπνπινο: Απηό ην πξάγκα ζπλδέεη ινηπόλ ην Ατβαιί, (.) ην graphic novel 

Ατβαιί (.) κε ηα ηέζζεξα ινγνηερληθά θείκελα. (.) ηη είλαη έλα παιίκςεζην, (.) ηα 

νπνία ηα ίδηα θείκελα (.) μαλαρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα (.) όρη απιά σο κεηαθνξέο 

(…) γλσζηώλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζην ζήκεξα, (.) αιιά ιεηηνπξγνύλ 

πξαγκαηηθά ζην ζήκεξα κέζα από απηόλ ηνλ ηξόπν. […]Σα θνκκάηηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη::: ζηα έξγα (.) λαη είλαη απηνύζηα, (..) αιιά έρνπλ κία αλαδνκή 

(.) ζηε ρξήζε ηνπο. (.) Πνιιέο θνξέο ρξεηάζηεθε δειαδή (.) λα ππάξμεη επηινγή ή 

αλαζύλζεζε θάπνησλ δηαιόγσλ, αιιά κε ηε ρακειόηεξε δπλαηή παξεκβαηηθόηεηα. 

(.) Οη παξεκβάζεηο νη δηθέο κνπ::: ζην Ατβαιί ζεσξώ όηη είλαη βαζύηεξεο θαη 

νπζηαζηηθόηεξεο (.) σο πξνο απηό πνπ ζαο είπα (.) όηη επαλεξκελεύνληαη ηα 

θείκελα. (.)  Δίλαη παιίκςεζην. […] Σν λέν αθήγεκα ηνπ Ατβαιηνύ. (.) 

Υξεζηκνπνηεί παιηά πξάγκαηα γηα λα πεη θαηλνύξηα πξάγκαηα. 
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Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αθήγεζε είλαη θαη ε επηινγή ηνπ αθεγεηή. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αμηνπνηήζεθαλ δηάθνξνη ηξφπνη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ησλ δεκηνπξγψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ. Χο αθεγεηήο επηιέγεηαη είηε ν ίδηνο 

ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel είηε ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ.  

Νηθνιόπνπινο: Πνιιά θνκκάηηα (.) ηνπ θάζε ζπγγξαθέα (.)  κέλνπλ ζηε ζέζε (.) 

κε ηελ ηδενινγία ηνπ θάζε ζπγγξαθέα, (.) όκσο ε δηθηά κνπ, ε δηθηά κνπ άπνςε 

όπνπ ρξεηάδεηαη λα κπεη, ππάξρεη ζην πξώην θαη ζην ηειεπηαίν από ηα έμη  

θεθάιαηα, πνπ είλαη ην ζήκεξα (.) θαη εγώ σο αθεγεηήο, (.) ηα ππόινηπα ινηπόλ 

>αθήλνληαη ζηα ζηόκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο ρσξίο απηό ηαπηόρξνλα λα κελ 

ζεκαίλεη όηη είλαη θαη κία επηινγή θαη κία εξκελεία από κέλα πνπ βάδσ ηα 

ζπγθεθξηκέλα< (..) θείκελα θαη ηνλίδσ ηηο [ζπγθεθξηκέλεο 

Δξεπλήηξηα: [Δπηινγέο.= 

Νηθνιόπνπινο: = Αηάθεο. [Αθξηβώο. 

Οη δεκηνπξγνί ηνπ graphic novel Δξσηόθξηηνο επέιεμαλ γηα ηελ αθήγεζε λα 

δηαηεξήζνπλ ζηηο ιεδάληεο ηνπ θφκηθ απηνχζηα απνζπάζκαηα απφ ην πξσηφηππν 

ινγνηερληθφ θείκελν, θάηη ζαλ έλα κνληάδ ζηίρσλ. 

Παπακάξθνο: […] είπακε όηη ν αθεγεηήο (.) νη ιεδάληεο δειαδή ζα είλαη ν 

αθεγεηήο ηνπ::: Κνξλάξνπ γηαηί θαη ν Κνξλάξνο ζηνλ Δξσηόθξηην έρεη κέξε ηνπ 

αθεγεηή. 

 

Ράγθνο: […] θάλακε ινηπόλ κία επηινγή ε νπνία λνκίδσ όηη ιεηηνύξγεζε αθξηβώο 

εθεί όπνπ ππήξρε ν πνηεηήο (.) εκείο βάδνπκε ηελ αθήγεζε όπσο ιέκε εεε ππάξρεη 

κηα αθήγεζε δειαδή πνπ κπαίλεη ζε έλα θαη κάιηζηα αιιάδεη αλ πξνζέμεηε εδώ 

θάλεη θαη κηα επηινγή, είλαη άιιε γξακκαηνζεηξά ζην ρέξη πνπ γξάθνληαη ηα 

κπαινλάθηα ησλ δηαιόγσλ (.) άιιε γξακκαηνζεηξά πνπ γξάθνληαη= 

Δξεπλήηξηα: [ηεο αθήγεζεο 

Ράγθνο: [ηεο αθήγεζεο. (.) Δθεί ινηπόλ θξαηάκε απζεληηθά δίζηηρα ή ηεηξάζηηρα 

κέζα απ΄ ην θείκελν (.) απζεληηθά θαη είλαη λνκίδσ εβδνκήληα δύν ηέηνηα δίζηηρα 

ζ΄ όιε ηε ξνή (.) αθξηβώο >γηα λα ππάξρεη, γηα λα αλνίμνπκε ηελ πόξηα, λα είλαη 

έλα λήκα ζύλδεζεο κε ην πξσηόηππν θείκελν.< 

Γηα ηελ απφδνζε ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ ζην θφκηθ ηα πξάγκαηα 

ήηαλ πην εχθνια, γηαηί, φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο, νη πεξηγξαθέο 
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απνδίδνληαη κέζσ ηεο εηθφλαο πνιχ εχθνια θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, αξθεί λα είρε 

πξνεγεζεί ε απαξαίηεηε έξεπλα θαη ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε.  

Βαλέιιεο: ηηο πεξηγξαθέο ηηο κεγάιεο (.) είλαη πην εύθνιν γηα ηνλ ζελαξηνγξάθν 

γηαηί εθεί δελ πξέπεη λα μερλάκε πνηέ όηη κηιάεη ε εηθόλα. (.) λησο κπνξεί ν 

Μπαιδάθ  λα είρε δύν ζειίδεο θαη λα πεξηγξάθεη ηηο θνπξηίλεο ηνπ θαζηζηηθνύ (.) 

θαη ηα θάλνπλ απηά ην 19
ν
 αηώλα πεξηζζόηεξν αο πνύκε. (.) Δζύ δελ ρξεηάδεηαη λα 

ην θάλεηο απηό. (.) Σν ηξσο νιόθιεξν θαη ηνπ ιεο θάλε κηα εηθόλα. (.) Μπνξεί έλα 

βαξύ δσκάηην ηνπ 19
νπ

 αηώλα πνπ έρεη ρνληξέο θνπξηίλεο, (.) είλαη αξηζηνθξαηηθό, 

(.) είλαη βπζζηληέο νη θνπξηίλεο, (.) θάλην ζε κηα εηθόλα θαη ηέιεησζε. (.) Καη 

έθπγαλ δύν ζειίδεο. (.) Οη πεξηγξαθέο δελ είλαη ηόζν πξόβιεκα γηαηί βγαίλνπλ 

ρσξίο ιόγν. (.) Απιώο πεξηγξάθεηο ζηνλ ζπλεξγάηε ζνπ ηελ εηθόλα. 

πλερίδνληαο ζην ίδην ζέκα, νη δεκηνπξγνί ηνπ graphic novel Κεξέληα θνύθια ηφληζαλ 

φηη ε εηθφλα ζα απέδηδε κε κεγάιε αθξίβεηα ην πεξηερφκελν ησλ πεξηγξαθψλ. Χζηφζν, 

εμέθξαζαλ ηελ  άπνςε φηη ππήξμε δπζθνιία κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηαρεηξίδνληαλ ην 

θνκκάηη ηεο αθήγεζεο.  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: […] ν Υξεζηνκάλνο (.) ηνικώ λα πσ θιπαξνύζε ζε πνιιά 

ζεκεία, >θιπαξνύζε πάληα γηα ηε γιώζζα ησλ θόκηθο. Δίρε πεξηγξαθέο νη νπνίεο 

εθ ησλ πξαγκάησλ ζα απνδίδνληαλ κέζσ ηεο εηθόλαο. Ση ζα έθαλα όκσο κε ηε κε 

ηε δηήγεζε εθείλε ε νπνία  είρε λα θάλεη ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ πινθή ήηαλ 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πινθή. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, νη δεκηνπξγνί 

επηζεκαίλνπλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ηέρλαζκα. Δθκεηαιιεχηεθαλ ηε θπζηθή 

δπζκνξθία πνπ είρε ν Υξεζηνκάλνο, θαζψο ηνπο ζχκηδε ηνλ ηεξαηφκνξθν αθεγεηή ησλ 

ακεξηθάληθσλ horror comics ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 θαη ΄60. πσο ππνζηήξημαλ, ινηπφλ, 

έδσζαλ ζηνλ Υξεζηνκάλν ην ξφιν ηνπ αθεγεηή γηα ηα θνκκάηηα ηεο άραξεο αιιά 

απαξαίηεηεο αθήγεζεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ θφκηθ.  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: […] ζθέθηεθα όηη ν Υξεζηνκάλνο είρε κηα θπζηθή 

δπζκνξθία.(.) πλδύαζα ινηπόλ απηή ηνπ ηε δπζκνξθία κε έλα::: ζηπι αθήγεζεο ην 

νπνίν ζπλαληάκε ζηα::: horror comics ηα ακεξηθαληθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 θαη 

ηνπ΄60 θαηά θύξην ιόγν όπνπ::: ζπλήζσο >ππήξρε έλαο ηεξαηόκνξθνο αθεγεηήο 

πνπ αλαιάκβαλε λα εηζαγάγεη ηνλ αλαγλώζηε ζηελ ηζηνξία θαη ζπρλά εκθαληδόηαλ 

κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία θαη θαζνδεγνύζε< νύησο ώζηε λα (…) ρξεζηκνπνίεζαλ 

απηό ην ηέρλαζκα γηα ηα ζηνηρεία ηεο άραξεο αθήγεζεο πνπ παξεκβάιινληαλ θαη 
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ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα::: γηα ηε δνκή ηεο πινθήο θαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ θόκηθ 

>αιιά εάλ παξεκβάιινληαλ σο μεξή αθήγεζε ζα απνμέλσλε ηνλ αλαγλώζηε ζα 

ηνλ έβγαδε από ην θιίκα ηεο ηζηνξίαο.< Έηζη ινηπόλ κ΄ απηό ηέρλαζκα εεε (…) 

θαηάθεξα λα θξαηήζσ όια ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία ζεσξνύζα εγώ όηη είρα 

ζεκαζία γηα ηελ ηζηνξία θαη γηα ηελ πινθή. 

Μία άιιε δπζθνιία, κε ηελ νπνία ήξζαλ αληηκέησπνη νξηζκέλνη δεκηνπξγνί, σζηφζν, 

ήηαλ ε  απνπζία δηαιφγσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αληηκεηψπηζαλ έληνλα νη 

δεκηνπξγνί ηνπ graphic novel Κεξέληα θνύθια, θαζψο ην θείκελν ηνπ Υξεζηνκάλνπ 

βξίζεη πεξηγξαθψλ, ελψ νη δηάινγνη είλαη πάξα πνιχ ιίγνη θαη δελ αξθνχζαλ γηα λα 

ζρεκαηίζεη ν αλαγλψζηεο ηνπ graphic novel κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ πινθή 

ηνπ έξγνπ. Οπζηαζηηθά, θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηνπο δεκηνπξγνχο ην δήηεκα ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ ιφγνπ, θαζψο φπσο δηαηείλνληαη δελ πξέπεη λα πξνδίδεηαη ε αηκφζθαηξα 

ή ε ηδενινγία ηνπ ζπγγξαθέα.  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: […]είρα εληνπίζεη έλα πξόβιεκα. >Γλώξηδα από ηηο άπεηξεο 

αλαγλώζεηο πνπ είρα θάλεη ζην θείκελν< εεε όηη ν Υξεζηνκάλνο είρε ειάρηζηνπο 

δηαιόγνπο (.) θαη πάξα κα πάξα πνιιέο πεξηγξαθέο. πρλά κάιηζηα πεξηέγξαθε ζε 

ηξίην πξόζσπν ην ηη είρε ιερζεί αλάκεζα ζηνπο ήξσεο.  (…) Καζώο ζπλέρηδα ήηαλ 

έλα πνιύ βαζηθό κνπ πξόβιεκα δηόηη θξαηώληαο κόλν ηνπο δηαιόγνπο δελ έβγαηλε 

ην::: ραλόηαλ έλα πάξα πνιύ κεγάιν θνκκάηη από ηελ από ηελ πινθή ηνπ έξγνπ. Σν 

λα θάλσ κία μεξή παξάζεζε ησλ όζσλ έιεγε ν Υξεζηνκάλνο (.) ησλ όζσλ 

δηεγνύληαλ δελ κνπ θόιιαγε ζε ζρέζε κε ηε γιώζζα ησλ θόκηθο. Δεε κέλσ ζ΄ απηό 

ην ζεκείν >γηαηί ήηαλ απηό πνπ πξαγκαηηθά ην νπνίν κε δπζθόιεςε πεξηζζόηεξν 

από ν,ηηδήπνηε άιιν.< Δεε γηαηί ζε ό,ηη αθνξά ζηνπο δηαιόγνπο ή ζηελ πινθή ήηαλ 

πνιύ μεθάζαξν ην πνηα ζεκεία ζα θξαηήζσ. Δεε ππήξραλε::: ν Υξεζηνκάλνο (.) 

ηνικώ λα πσ θιπαξνύζε ζε πνιιά ζεκεία, >θιπαξνύζε πάληα γηα ηε γιώζζα ησλ 

θόκηθο. Δίρε πεξηγξαθέο νη νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ ζα απνδίδνληαλ κέζσ ηεο 

εηθόλαο. Ση ζα έθαλα όκσο κε ηε κε ηε δηήγεζε εθείλε ε νπνία  είρε λα θάλεη ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηελ πινθή ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πινθή.  

Σν ίδην πξφβιεκα απνπζίαο δηαιφγσλ απαζρφιεζε θαη ην δεκηνπξγφ ηνπ graphic 

novel Πάπηζζα Ησάλλα. Ο ηζηνξηνγξαθηθφο ηξφπνο αθήγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Ρντδε, 

δπζθφιεςε ην δεκηνπξγφ ηνπ graphic novel, ν νπνίνο αλαγθαζηηθά δεκηνχξγεζε 

δηαιφγνπο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην πξσηφηππν θείκελν. 
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Δξεπλήηξηα: Η απνπζία δηαιόγνπ γεληθά από ην έξγν ζαο δπζθόιεςεο, (.) ην όηη 

δελ ππήξραλ πνιινί δηάινγνη θαη ήηαλ θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηζηνξηνγξαθηθόο ν 

ηξόπνο αθήγεζεο;= 

Παπαζαλάζεο: = Δεε εθεί ην έπαημα, (.) δειαδή έθηηαμα δηαιόγνπο κε (…) πνπ 

αληηζηνηρνύζαλ ζην θείκελν. 

Δπίζεο, έλα άιιν δήηεκα πνπ θάλεθε λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην δεκηνπξγφ ηνπ 

graphic novel Ζ Πάπηζζα Ησάλλα είλαη απηφ ηεο ζρέζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ην 

κεζαησληθφ αθήγεκα ηνπ Ρνΐδε κε ην ζήκεξα, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεη, δεκηνπξγψληαο 

έλα έξγν ηέρλεο νπζηαζηηθά απεπζχλεζαη ζε έλα θαληαζηηθφ αλαγλψζηε θαη επνκέλσο ε 

δηαδηθαζία αθνξά θαη θάπνηνλ άιινλ. Αλαξσηηέηαη, ινηπφλ, αλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη λφεκα θαη γηα ηνλ ππνηηζέκελν αλαγλψζηε θαη απηφο είλαη ν 

ιφγνο, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ ζηε ζπλέληεπμε, πνπ ίζσο ζπκπεξηέιαβε 

ππνζπλείδεηα θάπνηνπο αλαρξνληζκνχο ζην graphic novel. Ο δεκηνπξγφο δηαηππψλεη ηελ 

άπνςε φηη ην έξγν ηνπ βξίζεη αλαρξνληζκψλ θαη ε ζθνπηκφηεηα απηήο ηεο επηινγήο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θξχβνληαη πνηθίια πνιηηηθά θαη θνηλσληθά κελχκαηα πνπ 

ελδερνκέλσο αθνξνχλ θαη πξνβιεκαηίδνπλ ην ζχγρξνλν αλαγλψζηε. 

Παπαζαλάζεο: Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν βξίζθεηαη παληνύ δειαδή είλαη 

πιεκκπξηζκέλε ε Πάπηζζα ζαλ θόκηθ (.) είλαη νη αλαρξνληζκνί. (.) Καη πάιη δελ 

(…) πξέπεη λα πσ όηη δελ ην ρξεζηκνπνίεζα ζπλεηδεηά. (.) Γειαδή όηαλ μεθηλνύζα 

λα ζρεδηάδσ ηελ πινθή ηνπ θόκηθ […] δελ ππήξρε θάπνηα εζσηεξηθή ζπδήηεζε όηη 

μέξεηο  πξέπεη λα βάιεηο πνιινύο αλαρξνληζκνύο. (.) Πξνήιζαλ νη πνιινί 

αλαρξνληζκνί πνπ έρεη κέζα ην θόκηθ (.) κάιινλ ζαλ απάληεζε ζε::: κία αγσλία 

γηα ην αλ ζα (…) απηό ην κεζαησληθό αθήγεκα ζα έρεη θάπνηα ζρέζε κε ην ζήκεξα. 

(.) Γειαδή, ίζσο έβαδα ζπλερώο ηνλ εαπηό κνπ ζηε δηαδηθαζία λα ζθέθηεηαη ρσξίο 

λα ην θαηαιαβαίλσ (.) ππνζπλείδεηα γηαηί ην θάλσ, (.) ηη κπνξεί λα ιέεη ζην 

ζήκεξα. (.) Ή μέξσ γσ, ζα αγγίμεη θαλέλαλ άιινλ (.) γηαηί ηώξα θαθά ηα ςέκαηα (.) 

όηαλ θηηάρλεηο θάηη είζαη κόλνο ζνπ θαη ζέιεηο πξώηα απ΄ όια λα αξέζεη ζε ζέλα, 

(.) αιιά ηαπηόρξνλα ζεσξώ όηη όζν απόιπηνο λα΄ λαη θαλείο ζ΄ απηό, (.) όηη εγώ 

θηηάρλσ έλα έξγν ηέρλεο ην νπνίν λα εθθξάδεη εκέλα θαη δελ κε ελδηαθέξεη ηίπνηα 

άιιν, (.) ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη ζην κπαιό ηνπ θαζώο ην θηηάρλεη (.) έλαλ ηύπν 

αλζξώπνπ πνπ κπνξεί λα είλαη θαληαζηηθόο, δειαδή λα κελ ππάξρεη, λα κελ ηνλ 

γλσξίδεη απηόλ ηνλ άλζξσπν. (.) Αιιά έρεη έλαλ ηύπν αλζξώπνπ πνπ ειπίδεη όηη 

θάπνηα ζηηγκή ζα αλαγλσξίζεη κία αμία ζε απηό πνπ θηηάρλεη […] Αιιά ζέισ λα 
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πσ όηη απηή ε ηζηνξία κε ηνπο αλαρξνληζκνύο (.) ίζσο πξνέθπςε::: ζαλ 

ελζηηθηώδεο απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα. (.) Γειαδή, εληάμεη, ζ΄ άξεζε εζέλα ε 

Πάπηζζα Ισάλλα, (.) εληάμεη ζέιεζεο λα ην θάλεηο θόκηθ, (.) εληάμεη δηαζθεδάδεηο 

εζύ αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη θάπνην λόεκα απηό πνπ θάλεηο πεξηζζόηεξν; (.) 

Γειαδή, ζα κπνξνύζε λα αθνξά ζε άιινπο αλζξώπνπο (.) θαη λνκίδσ όηη ηειηθά ε 

επηινγή ησλ αλαρξνληζκώλ είλαη έλα >ζπλερέο, κηα ζπλερήο θσλή κέζα ζην θόκηθ 

πνπ ιέεη ηζέθαξέ ην ιίγν. Μάιινλ απηά πνπ ιέεη εδώ θαη ηα πεξηγξάθεη ζαλ 

κεζαησληθέο ηζηνξίεο, κάιινλ έρνπλ λα πνπλ πξάγκαηα θαη ζην ζήκεξα. 

[…]πξάγκαηη ππάξρεη έλα (…) κία ζθνπηκόηεηα πην βαζηά ζηνλ αλαρξνληζκό. (.) 

Κξύβεη έλα κήλπκα θνηλσληθό αο πνύκε, πνιηηηθό. 

Σν ζέκα ηεο ζχλδεζεο κε ην ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα, ην θαηά πφζν ππάξρνπλ ζηα graphic 

novels αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο απαζρφιεζε θαη άιινπο δεκηνπξγνχο. Ο 

Βαλέιιεο πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά κία ζθελή απφ ην graphic novel Η κεγάιε Βδνκάδα 

ηνπ Πξεδάθε, ε νπνία πξνζηδηάδεη κε αλάινγεο ζθελέο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη 

εζηηάδεη ζην γεγνλφο πσο κία ηζηνξία γξακκέλε ηε δεθαεηία ηνπ ΄30 κπνξεί λα είλαη 

ηφζν επίθαηξε. 

Βαλέιιεο: […] ζηνλ Καξαγάηζε κνπ έθαλε θιηθ θαη απηό ην πξάγκα ην ζύγρξνλν 

πνπ έρεη. (.) Γειαδή όιε ε ηζηνξία, ηη είλαη; (.) Έλα πξεδόλη αο πνύκε όπσο ηα 

μέξνπκε ηώξα. […] Από overdose. Δίλαη ζπλεζέζηαην. Σν αθνύκε θάζε κέξα. Σελ 

εξσίλε ηε δίλεη ν κπάηζνο ζην θειί ηνπ – απίζηεπην δειαδή – γηα λα πεζάλεη. Καη 

κεηά αξρίδεη κηα ηξνκεξή ζάηηξα, θόιαζε, παξάδεηζνο. 

Δξεπλήηξηα: Σνλ δηώρλνπλ από παληνύ. 

Βαλέιιεο: [Πεζαίλεη. (.) Σνλ δηώρλνπλ από παληνύ. (.) Απηό ην πξάγκα είλαη 

γξακκέλν ηε δεθαεηία ηνπ ΄30. (.) Δίλαη ηόζν ζύγρξνλν απηό ζαλ ζηόξη ζαλ πινθή 

θαζαξά (.) όπνπ εγώ έκεηλα έθπιεθηνο (.) θαη είπα απηό ζα γίλεη νπσζδήπνηε. (.) 

Γελ ππάξρεη πεξίπησζε. (.) Δίλαη θαη ηνικεξό (.) αιιά ήηαλ θαη ηόζν ζύγρξνλν 

δειαδή ήηαλ θαη έλα ζνθ αο πνύκε ην πόζν ζύγρξνλν κπνξεί λα΄ λαη, γηα πόζν 

ησξηλά πξάγκαηα κπνξεί λα κηιάεη έλα πξάκα ηνπ ΄30. 

πγρξφλσο, ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel Ατβαιί  

αμηνπνηψληαο ηηο καξηπξίεο απφ ηα ινγνηερληθά έξγα δηαρεηξίδεηαη ηζηνξηθά δεδνκέλα 

θαη καξηπξίεο πνπ αθνξνχλ εζληθέο πιεγέο ηνπ παξειζφληνο, φπσο είλαη ε Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή θαη νη ζπλέπεηεο ηεο αλαγθαζηηθήο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ κε ηε πλζήθε 

ηεο Λσδάλεο, γηα λα θηάζεη ηειηθά ζην ζήκεξα. Ζ αλάγθε γηα αμηνπξέπεηα απέλαληη 
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ζηνλ θαλαηηζκφ, ηε κηζαιινδνμία θαη ηε βία, ζχκθσλα κε ην δεκηνπξγφ, απνηειεί θαη 

ζήκεξα ην δεηνχκελν θαη κέζα απφ ην graphic novel επηδηψθεηαη νη έλλνηεο απηέο λα 

απνθηήζνπλ κηα πξννπηηθή πνπ θηάλεη κέρξη ην ζήκεξα. πσο επηζεκαίλεη ν 

δεκηνπξγφο, έγηλε πξνζπάζεηα λα ππάξμεη απεηθφληζε ηεο κηθξαζηαηηθήο πφιεο θαη ηνπ 

θφζκνπ ηεο, ηνπ ηφηε θαη ηνπ ηψξα. Σν Ατβαιί ηνπ ζήκεξα, θαη ην Ατβαιί ηνπ 

παξειζφληνο, ηεο θάπνηε επεκεξίαο θαη αξγφηεξα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο, ησλ 

ηαγκάησλ εξγαζίαο, ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο, ηεο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ, ηνπ 

εθπαηξηζκνχ, ηεο απάλζξσπεο ζθιεξφηεηαο ιεηηνπξγεί σο φρεκα, γηα λα ζηγνχλ 

δεηήκαηα επίθαηξα. 

Νηθνιόπνπινο: […] θαη όιν απηό ην πξάγκα απνηεινύζε έλα ζεκείν επαθήο ησλ 

δύν εζλνηήησλ, ησλ δύν ζξεζθεηώλ θαη ησλ δύν πνιηηηζκώλ, νη νπνίνη ζπλππήξμαλ 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. (.) Απηό ινηπόλ ήηαλ ζεκείν επαθήο θαη ζεκείν 

κλήκεο θαη έληαζεο θαη γηα ηνπο δύν πιεπξέο (.) θπξίσο βέβαηα γηα ηνπο Έιιελεο. 

(.) Οπόηε ε επηινγή ηνπ Ατβαιηνύ θαη ε επηινγή ησλ ινγνηερληθώλ έξγσλ βγήθαλ 

από αλάγθε γηα λα ππεξεηήζνπλ απηήλ αθξηβώο ηελ αθήγεζε ζε κία θαηλνύξηα 

αθήγεζε […] ην Ατβαιί ήηαλ θαιό όρεκα, (.) έλαο ρσξνρξόλνο, (.) απηόλνκνο, (.) 

ν νπνίνο κπνξνύζεο  λα πεηο γηα όια απηά ηα πξάγκαηα αθόκα θαη γηα ην ζήκεξα, 

ηε ζρέζε Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ, (.) ηνλ εζληθηζκό.[…] Σν λέν αθήγεκα ηνπ 

Ατβαιηνύ (.) ρξεζηκνπνηεί παιηά πξάγκαηα γηα λα πεη θαηλνύξηα πξάγκαηα.[…] ην 

πξώην θαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, πνπ είλαη ε αλαθνξά ζην ζήκεξα (.) γη΄ απηό 

θαη δηαθέξεη θαη ζρεδηαζηηθά […] ρξεζηκνπνηνύληαη: νη ηόλνη ηνπ γθξη […] γηαηί 

είλαη ην Ατβαιί πνπ κπνξείηε λα δείηε θη εζείο ζήκεξα, αλ πάηε σο ηνπξίζηξηα 

απέλαληη, (.) ελώ ην Ατβαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αζπξόκαπξν ην ζθίηζν είλαη πην 

ειιεηπηηθό, (.) ιηγόηεξν θσηνγξαθηθό, (..) αθήλεη ηνλ αλαγλώζηε λα κπεη 

πεξηζζόηεξν ζην λα αλαζπλζέζεη απηό πνπ βιέπεη:::, (.) είλαη ην Ατβαιί πνπ 

πεξηγξάθεη ν Κόληνγινπ, ν Βελέδεο, ε: Αγάπε, ν Γηνξνπικάδ. 

 

10.3. Έξεπλα θαη ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε 

Έλα αθφκα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ έξεπλά καο είλαη ε κειέηε ηνπ πψο αμηνπνηεζήθαλ 

νη έλλνηεο ηεο ηεθκεξίσζεο, ηεο κλήκεο, ηνπ αξρείνπ, ηεο Ηζηνξίαο κέζα απφ ηελ έλαηε 

ηέρλε.  Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνέθπςε φηη θάπνηνη δεκηνπξγνί ησλ 

graphic novels πξνέβεζαλ ζε έξεπλα θαη ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε θαηά ηε δηαδηθαζία 

κεηαγξαθήο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε θφκηθο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ δελ αθνξά ζην 
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ζχλνιν ησλ δεκηνπξγψλ, φρη γηαηί δελ πξνρψξεζαλ ζε έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε, αιιά 

γηαηί δελ πξνέθπςε θάηη ηέηνην θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

θαζψο πηνζεηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα ε κέζνδνο ηεο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο θαη 

επνκέλσο νη δεκηνπξγνί νηθνδφκεζαλ κφλνη ηνπο ην αθεγεκαηηθφ ελέξγεκα, 

εζηηάδνληαο ζηα ζεκεία πνπ ήζειαλ  θαη επνκέλσο θάπνηνη δελ αλαθέξζεθαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

Φάλεθε λα απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ ην δήηεκα ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηεθκεξίσζεο, θαζψο πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξεηαθά φιεο ηηο 

θάζεηο ηεο ελδειερνχο έξεπλαο θαη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ. Ζ έξεπλά καο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα εζηηάδεη ζηα εμήο ππνζέκαηα: α) θηινινγηθή έξεπλα θαη β) ηζηνξηθή 

θαη εηθαζηηθή ηεθκεξίσζε, δειαδή έξεπλα σο πξνο ηελ ζθελνγξαθία, ηα πξφζσπα, ηελ 

ελδπκαηνινγία θαη ην ρξψκα. 

 

10.3.1. Φηινινγηθή έξεπλα 

Χο πξνο ηε θηινινγηθή έξεπλα, ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο φηη γηα λα ππάξμεη ην 

ηζηνξηθφ πιαίζην ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη κηα πξνεξγαζία πνπ ήηαλ θαη ρξνλνβφξα θαη 

θνπηαζηηθή. πγθεθξηκέλα, θάπνηνη αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάγθε λα αλαηξέμνπλ ζε 

ηζηνξηθά θαη ινγνηερληθά βηβιία, κειέηεο, δνθίκηα, ηζηνξηθέο έξεπλεο, αξρεία θαη/ή 

ζρνιηαζκέλεο εθδφζεηο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, παιηέο θσηνγξαθίεο θαη θαξη πνζηάι, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. Καηά ηα ιεγφκελα ησλ 

δεκηνπξγψλ, ν κεγάινο φγθνο ηεο έξεπλαο πνπ έπξεπε λα γίλεη  ήηαλ γη΄ απηνχο κηα 

πξφθιεζε.  

Νηθνιόπνπινο: Από εθεί θαη ύζηεξα γηα λα γίλεη ην Ατβαιί, (.) ππήξμαλ πάξα 

πνιιά δηαβάζκαηα ζε αλαθνξέο, (.) γηα λα ππάξμεη ην πιαίζην ην ηζηνξηθό θαη όρη 

κόλν. (.) Απηό ζήκαηλε όηη έπξεπε λα ππάξμεη κηα βηβιηναλαθνξά, (.) κηα αλαδξνκή 

ζε αλαθνξά ηζηνξηθώλ βηβιίσλ, κειεηώλ, δνθηκίσλ, ηζηνξηθώλ εξεπλώλ, αξρείσλ. 

(…) Τπήξμαλ αο πνύκε ην Δ.Λ.Ι.Α., ην ηζηνξηθό αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, (.) ε δεκόζηα θαη δεκνηηθή βηβιηνζήθε ηεο Μπηηιήλεο θαη άιιν αξρεηαθό 

πιηθό::: πνπ αλαδήηεζα αθόκα θαη από ςεθηνπνηεκέλν πιηθό ζην δηαδίθηπν, (..) 

πνπ έπξεπε λα βξεηο πώο ληύλνληαλ νη άλζξσπνη ηόηε, (.) λα βξεηο θσηνγξαθίεο 

ηνπο, λα βξεηο θαξη πνζηάι ηεο πόιεο ηεο παιηάο. (…) Δπίζεο, γηα ην::: (…) πξηλ 

θαηαιήμσ ζ΄ απηά ηα ηέζζεξα απνζπάζκαηα από ινγνηερληθά έξγα, (.) ρξεηάζηεθε 

λα δηαβάζσ δεθάδεο ινγνηερληθά έξγα ζρεηηθά (.) θαη από ηελ πιεπξά ησλ 
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Διιήλσλ, (.) δειαδή Γηδώ σηεξίνπ, εεε ηξαηή Γνύθα θαη όια απηά πνπ ζαο 

είπα, Κνζκά Πνιίηε, Παληειή Πξεβειάθε θαη πάεη ιέγνληαο. Σεο δεύηεξεο γεληάο 

ινγνηερλώλ όπσο ε Μάξσ Γνύθα, όπσο ν Αλδξέαο Κνξδνπάηεο ηνπ Θαλάζε 

Βαιηηλνύ, αθόκα ε Ρέα Γαιαλάθε, ν Νίθνο Θέκειεο θιπ. (.) Πάξα πνιινύο 

ζύγρξνλνπο θαη ελ δσή ηεο δεύηεξεο γεληάο θαη ηεο ηξίηεο γεληάο ινγνηέρλεο πνπ 

αλαθέξνληαη πάιη ζην Μηθξαζηαηηθό (.) θαη επίζεο θαη αληίζηνηρα Σνύξθνπο, Αρκέη 

Γηνξνπικάδ, ό,ηη κπνξνύζα λα βξσ κεηαθξαζκέλν ή ζηα Αγγιηθά, Feridde 

Cicdkoglou, Irfan Orga θαη άιινπο. (.) Τπάξρνπλ όκσο ηα βηβιία απηά (.) θαη 

θάπνηεο παιηέο καξηπξίεο ζπγρξόλσλ Σνύξθσλ Οζσκαλώλ πσο ηελ καξηπξία ηνπ 

Serafeddin Magmumi. 

 

Ράγθνο: […] εκείο απηό πνπ θάλακε πνιύ ήηαλ λα δηαβάζνπκε γύξσ από ην 

βηβιίν. Καηαξράο εκείο δνπιέςακε κε βάζε ηε ζρνιηαζκέλε έθδνζε πνπ ζεσξείηαη 

θαιύηεξε, ηνπ Αιεμίνπ< εεε ηνπ Δξσηόθξηηνπ (.) αιιά θάλακε θαη (.) ν Γεκνζζέλεο 

επεηδή είλαη θαη ηζηνξηθόο (.) εεε θάλακε θαη κία έξεπλα θηινινγηθή έξεπλα γύξσ 

από ην βηβιίν (.) γηα λα δνύκε ηα κνηίβα, (.) ηηο γισζζηθέο ηνπ επηξξνέο θ.η.ι. (.) 

επνκέλσο λα έρνπκε κία πιήξε εηθόλα όρη κόλν ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν γελληέηαη απηό ην θείκελν. […] Γηα λα θάλνπκε όιε 

απηή ηε δνπιεηά δελ αξθνύζε ην θείκελν. (.) Υξεηαδόηαλ >θαη κηα γύξσ γύξσ 

δνπιεηά, κηα κειέηε θαη κηα έξεπλα από πεγέο αθξηβώο γηα λα ηα αλαγλσξίζνπκε 

θαη λα δνπιέςνπκε ηα κνηίβα έηζη.< Γηόηη >δελ είκαζηε παληνγλώζηεο πξνθαλώο. 

Δίρακε θαη εκείο ηηο αληηιήςεηο καο δηαβάδνληαο ην θείκελν δειαδή επηζεκάλακε 

πξάγκαηα αιιά ζέιακε λα ηα ηεθκεξηώζνπκε.< 

Γηα θάπνηνπο δεκηνπξγνχο έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο θηινινγηθήο έξεπλαο έγηλε ζηε 

θάζε ηεο επηινγήο ηνπ έξγνπ πνπ ζα κεηέγξαθαλ ζε graphic novel, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμνπλ ζηα θείκελα πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ. Αθηέξσζαλ πνιχ ρξφλν δηαβάδνληαο 

πνιιά έξγα, κέρξη λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη λα έρνπλ ην θαηάιιειν 

ππφβαζξν γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηε κεηαγξαθή ζε θφκηθο. ε απηήλ ηελ θάζε θάπνηνη, 

πξαγκαηνπνηψληαο επηηφπηα ηαμίδηα ζε ηφπνπο ζρεηηθνχο κε ην θείκελν, εκπινχηηζαλ ηηο 

παξαζηάζεηο ηνπο θαη απνθφκηζαλ εκπεηξίεο ρξήζηκεο γηα ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο. 

Βαλέιιεο: Απηό ήηαλ κηα πνιύ δύζθνιε δνπιεηά >γηαηί ν Βνπηπξάο είλαη θαη ιίγν 

πεξίεξγνο είλαη θαη άληζνο αλ ζέιεηο κεξηθά δελ είλαη θαιά ή είλαη πεξίεξγα 

ζηξηθλά δελ κεηαθέξνληαη.< Τπάξρνπλ θάπνηνη θαλόλεο ζηε κεηαθνξά ζε γεληθέο 
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γξακκέο (.) θαη έπξεπε λα βξσ απηά πνπ είλαη θαηάιιεια θαη κνπ ηαίξηαδαλ εκέλα 

πξνζσπηθά πεξηζζόηεξν (.) κπνξνύκε λα πνύκε κεηά γηα ην πξνζσπηθό γνύζην (.) 

αιιά θαη απηά πνπ αληηθεηκεληθά κεηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν θαη πην εύθνια πην 

(…) ηαηξηάδνπλε. (.) Απηό. (.) Πνπ κνπ ήηαλ ηξνκεξά δύζθνιν. […] Γηαηί βνύηεμα 

ζε όιε ηελ ειιεληθή ινγνηερλία θαη έςαρλα (.) αλ ζεο ιέκε κεηά γηα ην θαηά ηε 

γλώκε κνπ πάληα (.) πνηα κεηαθέξνληαη πην εύθνια ηη πξέπεη λα ππάξρεη (.) θαη 

πνηα είλαη ηα πξνζσπηθά κνπ γνύζηα (.) θαη πώο γίλεηαη απηό ην πξάγκα θαη γη΄ 

απηό είλαη πνιύ δύζθνιν. (.) Γελ παίξλεηο θάπνην ζηα θνπηνπξνύ θαη ιεο άληε απηό 

είλαη Παπαδηακάληεο ην θάλνπκε. (.) Γελ αξθεί ηνπιάρηζηνλ δελ αξθεί γηα κέλα. 

 

Νηθνιόπνπινο: […] γηα ηε ζύγρξνλε πόιε ρξεηάζηεθαλ λα γίλνπλ επηηόπηα ηαμίδηα 

από εκέλα, (.) ζπλνιηθά ηέζζεξα κνπ θαίλεηαη::: όζν θαηξό έγξαθα ην Ατβαιί, (.) 

ώζηε ό,ηη κνπ έιεηπε ζε πιηθό λα πεγαίλσ λα ην θσηνγξαθίδσ (.) θαη λα ππάξρεη 

αληηπαξάζεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ (.) κε ην πιηθό πνπ έβξηζθα από αξρεία, (.) όπσο 

αο πνύκε ηε θσηνγξαθία ελόο θαθελείνπ πνπ ππάξρεη αθόκα ζην Μνζρνλήζη, (.) ην 

νπνίν ην βξήθα ζε θαξη πνζηάι ηνπ Δ.Λ.Ι.Α. (.) θαη ην νπνίν ην::: θσηνγξάθηζα 

θαη ζήκεξα θαη ππάξρνπλ όιεο απηέο νη αλαθνξέο ζην βηβιίν (.) θαη ε θαξη πνζηάι 

θαη ε αλαδόκεζή ηνπ, όπσο ήηαλ αο πνύκε::: πξηλ θαη κεηά ηε:::λ θαηαζηξνθή ηνπ 

(.)  θαη όπσο ππάξρεη θαη ζήκεξα σο εκπνξηθό θαθελείν:::, ηνπξηζηηθό ζηελ πόιε. 

 

10.3.2. Ηζηνξηθή θαη εηθαζηηθή ηεθκεξίσζε 

Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ graphic novels  ήηαλ ε 

ηζηνξηθή θαη εηθαζηηθή ηεθκεξίσζε ζε ζρέζε κε ην πξσηφηππν ινγνηερληθφ έξγν, ψζηε 

λα κελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ην αξρηθφ θείκελν. χκθσλα κε ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θαη 

αθηεξψζεθε πνιχο ρξφλνο θαη πξνεξγαζία γηα λα πξνθχςεη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα. Ζ έξεπλά καο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα εζηηάδεη ζε ππνζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ: α) ζθελνγξαθία (αξρηηεθηνλήκαηα, ζθελέο κάρεο) β) ελδπκαηνινγία γ) πξφζσπα 

δ) επηινγή ρξψκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην graphic novel Δξσηόθξηηνο, φζνλ αθνξά ζην ζρέδην, πξνηνχ 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο εηθνλνγξάθεζεο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ν 

εηθνλνγξάθνο επηζεκαίλεη φηη έγηλε κεγάιε έξεπλα έηζη ψζηε λα βξεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

«πιηθά», κε ηα νπνία ζα ρηηδφηαλ, απφ ηελ αξρή ζρεδφλ, ν θφζκνο ηνπ Δξσηφθξηηνπ. 
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Παξαδέρεηαη φηη απηή ε πεξηπιάλεζε γηα λα αλαθαιχςεη ηηο εηθνλνγξαθηθέο ηνπ 

αλαθνξέο ήηαλ απφ ηηο πην δηαζθεδαζηηθέο θαη γνεηεπηηθέο ζηηγκέο ηεο δεκηνπξγίαο 

απηνχ ηνπ θφκηθ. χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο, φκσο, πξνηεξαηφηεηά ηνπο ήηαλ λα 

πξνθχςεη έλα θαιφ απνηέιεζκα. 

Γνύζεο: […] Ήηαλ λα βγεη θαιό απηό πνπ θάλνπκε. (.) ρη λα μερσξίδεη θάπνηνο 

απ΄ ηνλ άιιν. (.) Καη ην δεύηεξν ήηαλ ε έξεπλα βαζηθά (.) πνπ εκείο όκσο ην 

δηαζθεδάδνπκε απηό δειαδή είλαη ην θεηίρ καο αο πνύκε. (.) Σν λα θάηζεηο λα 

αλνίμεηο βηβιία, λα βξεηο έξεπλα θαη λα αξρίζεηο λα θνιιάο πξάγκαηα κεηαμύ ηνπο. 

Ήηαλε δπζθνιίεο πνπ ηηο απνιάκβαλα (.) ήηαλε πξάγκαηα πνπ, πνπ κνπ έδηλαλ 

θίλεηξν (.) πώο λα ην πσ ήηαλ έλαο θαιόο αληίπαινο. 

Χζηφζν, επηζεκαίλεη πσο ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα κελ επηδεηθλχεηαη κέζα απφ ην graphic 

novel ε ελδειερήο έξεπλα πνπ έγηλε, αιιά θαηά θάπνην ηξφπν λα πεξλάεη απαξαηήξεηε 

θαη λα κελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ αλαγλψζηε. ηελ νπζία, ππνζηεξίδεη ν δεκηνπξγφο 

φηη φια ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ έπξεπε λα δέλνπλ αξκνληθά κε ην έξγν 

ηνπο ζαλ έλα αξκνληθφ ζχλνιν. πσο ηνλίδεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ, ρξεηάζηεθε λα 

αλαηξέμεη ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ή θαιχηεξα ηεο ηέρλεο ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ, θαη λα βξεη ηα ζηνηρεία πνπ ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ αηζζεηηθφ θξηηήξην ζα 

κπνξνχζαλ λα δέζνπλ αξκνληθά κεηαμχ ηνπο θαη λα κελ ππάξμνπλ «παξαθσλίεο». 

εκαληηθή, επίζεο, ππήξμε ε επηζήκαλζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ φηη 

κειέηεζε πνιιά θαη δηάθνξα εγρεηξίδηα, αμηνπνίεζε ζηνηρεία απφ πνηθίιεο ηζηνξηθέο 

επνρέο θαη δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. 

Γνύζεο: […] Σώξα απηό πνπ πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε λα βξσ ην ιηλθ (.) ηνλ 

ζύλδεζκν (.) κηα θισζηνύια αο πνύκε πνπ ελώλεη ηηο ηέρλεο αλά ηηο ρξνληθέο 

πεξηόδνπο (.) δειαδή ηη θνηηάγαλ νη αλαγελλεζηαθνί από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο 

θαη ηνπο βπδαληηλνύο, (.) ηη θνηηάγαλ νη βπδαληηλνί από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο (.) 

ηη θνηηάγαλ νη αξραίνη Έιιελεο από ηα αξρατθά θ.η.ι. (.) θαη πώο ηη ήηαλ απηά πνπ 

θξαηηόληνπζαλ κέζα ζην ρξόλν (.) θαη απηά πξνζπάζεζα λα ηα θνιιήζσ θάπσο θαη 

κε θόκηθ. […] θαη αξρίζακε λα θάλνπκε έλα θνιάδ αο πνύκε πξαγκάησλ (.) αιιά 

λα κελ θισηζάλε. (.) Σν ζέκα ήηαλ λα ην δηαβάδεηο θαη λα κελ ζνπ θαίλεηαη 

παξάινγν απηό πνπ βιέπεηο. […]απηά όκσο ηώξα πνπ ιέσ δελ έπξεπε λα θαίλνληαη 

πνπζελά. (.) Γειαδή δελ έπξεπε λα θάλνπκε επίδεημε απηήο ηεο έξεπλαο. (.) Αλ 

θάπνηνο αλ άλνηγε ην βηβιίν θαη κνπ΄ ιεγε λα θαηαιαβαίλσ όηη εδώ έρεηε πάξεη 

απηά θ.η.ι. (.) ήηαλε γηα κέλα off. (.) Ήηαλ ιάζνο αο πνύκε. (.) Σν ζέκα είλαη λα 
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ΜΗΝ πάξεηο ρακπάξη ηίπνηα (.) θαη όια απηά ηα πξάγκαηα αλ ηα δεη θάπνηνο (.) 

έρεη θαιώο, (.) αλήθνπλ δειαδή ζην ρώξν ηεο θηινινγηθήο έξεπλαο θαη ηεο 

ηζηνξηθήο ηεθκεξίσζεο θαη παξαθηινινγία γύξσ από ην έξγν. (.) Σν ζέκα ήηαλ λα 

κπεηο, (.) λα ην δηαβάζεηο, (.) λα κελ ζνπ θάλεη θαθή εληύπσζε, (.) λα κελ ζε 

πεηάμεη έμσ από ην έξγν ηίπνηα. 

πκπιεξψλεη, επηπιένλ, φηη ε εηθνλνγξάθεζή ηνπ ζπλζέηεη έλαλ θφζκν πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε θακία ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά αληιεί απφ 

ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο φισλ ησλ πεξηφδσλ, θαζψο ε ηζηνξία ηνπ Δξσηφθξηηνπ 

είλαη έλα έξγν άρξνλν, απηφ πνπ ζηελ αγγιφθσλε ινγνηερλία νλνκάδεηαη fantasy, δηφηη 

δηαδξακαηίδεηαη ζε κηα θαληαζηηθή Αζήλα πνπ δελ ππήξμε πνηέ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη είλαη πξντφλ ζχλζεζεο ζηνηρείσλ απφ δηάθνξεο ηζηνξηθέο επνρέο θαη πνιηηηζκηθέο 

παξαδφζεηο – π.ρ. ηεο Κιαζηθήο Αξραηφηεηαο, ηνπ Βπδαληίνπ, ηεο Βελεηίαο θαη ηεο 

δπηηθήο Αλαγέλλεζεο. 

Γνύζεο: […] ην έξγν είλαη έλα έξγν πνπ αλήθεη ζην ρώξν ηεο θαληαζίαο, ζηε 

ινγνηερλία ηεο θαληαζίαο (.) δελ είλαη ηζηνξηθά δελ δηαδξακαηίδεηαη ζε θάπνηνλ 

ηζηνξηθό ρξόλν (.) δελ δηαδξακαηίδεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πόιε, (.) κάιινλ ε 

πόιε πνπ δηαδξακαηίδεηαη είλαη ε Αζήλα αιιά δελ είλαη ε Αζήλα πνπ ππήξμε (.) 

νπόηε ζπλεηδεηνπνίεζα όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε έλα έξγν θαληαζίαο θαηαξρήλ. (.) 

Πξέπεη >λα θέξνπκε εηθόλεο πνπ δελ ππάξρνπλε, λα ζρεδηάζσ εηθόλεο πνπ δελ 

έρνπκε μαλαδεί ζε ζθίηζν.< Καη ην δεύηεξν ήηαλ >όηη απηέο νη εηθόλεο πνπ εγώ 

θαληαδόκνπλ όηη ζα έπξεπε λα ζρεδηάζσ δελ ππήξραλ ζην βηβιίν< γηαηί ν 

Κνξλάξνο δελ πεξηγξάθεη ηίπνηα από ηε ζθελνγξαθία ζα ιέγακε ηνπ έξγνπ, (.) δελ 

πεξηγξάθεη πώο ήηαλ ην παιάηη (.) δελ πεξηγξάθεη πνύ ήηαλ (.) δελ πεξηγξάθεη πώο 

ήηαλ νη δξόκνη (.) πώο ήηαλ νη άλζξσπνη, ηα πξόζσπά ηνπο= 

Δξεπλήηξηα: = Η ελδπκαζία [ηνπο.  

Γνύζεο: [Η ελδπκαζία ηνπο, (.) ηίπνηα απνιύησο. (.) Φαηλόηαλ κόλν από πνύ ήηαλ 

νη επηξξνέο ηνπ. (.) ηε ινγνηερλία ηνπ όκσο, δειαδή (.) όηη είλαη επεξεαζκέλε θαη 

δηαβάζακε θηόιαο θαη ν Γεκνζζέλεο θαη ν Γηάλλεο (.) όηη έρεη κέζα επηξξνέο από 

ηελ αξραία Διιάδα, (.) από ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, (.) από ην Βπδάληην, 

(.) από ηελ Αλαγέλλεζε, (.) ηελ Κξεηηθή Αλαγέλλεζε θ.η.ι. (.) νπόηε ακέζσο 

μεθιείδσζε ζην κπαιό κνπ κηα (…) όηη ην έξγν ζα έρεη ελδηαθέξνλ (.) λα αληιήζσ 

εγώ από ηα ίδηα πιηθά πνπ αληιεί ν Κνξλάξνο (.) αιιά όρη πηα από ηε ινγνηερληθή 

παξάδνζε, (.) από ηελ εηθαζηηθή παξάδνζε. (.) Γειαδή >λα θηηάμσ έλαλ θόζκν 
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βαζηζκέλν ζηελ αξραηνειιεληθή, βπδαληηλή αλαγελλεζηαθή αο πνύκε ηελ ειιεληθή 

δσγξαθηθή. 

Ο ζπλεληεπμηαδφκελνο δεκηνπξγφο αλαθέξζεθε θαη ζε κηα άιιε παξάκεηξν. Δπεηδή 

ζηα θφκηθο ζηνηρεία ηεο εηθνλνγξάθεζεο δελ απνηεινχλ κφλν νη εηθφλεο πνπ βιέπεη ν 

αλαγλψζηεο απφ θαξέ ζε θαξέ, αιιά θαη ε ζθελνζεζία, δειαδή ν ξπζκφο ηεο αθήγεζεο 

ηεο εηθφλαο  ν εηθνλνγξάθνο ηνπ graphic novel Δξσηφθξηηνο ππνζηήξημε φηη απηφ ην 

θνκκάηη ην αληηκεηψπηζε ρξεζηκνπνηψληαο πην ζχλζεηα θαη κνληέξλα κνηίβα, πνπ 

αληινχλ ηηο επηξξνέο ηνπο αθφκα θαη απφ ηα αζηαηηθά θφκηθ, ηα νπνία δνπιεχνπλε πνιχ 

ηελ έληαζε. Αλαθέξζεθε ζηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ manga θπξίσο ζηε ζθελή ηεο 

κνλνκαρίαο πνπ έρνπλ ζην ηέινο ν Άξηζηνο κε ην αξαθελφ. 

Γνύζεο: […] αο πνύκε εθεί ζηε κάρε βαζίζηεθα πνιύ ζε επηξξνέο από 

γηαπσλέδηθα θόκηθ πνπ δνπιεύνπλε πάξα πνιύ θαιά ηελ έληαζε (.) θαη πώο 

αθεγνύληαη έηζη κηα κάρε (.) έλα γξήγνξν (.) κία γξήγνξε αθήγεζε. (.) Γειαδή αλ 

είλαη θάπνηνο εθπαηδεπκέλνο κπνξεί λα δεη θαη ζηνηρεία από::: manga αο πνύκε 

θόκηθ (.) θπξίσο ζηε κνλνκαρία πνπ έρνπλ ζην ηέινο ν Αξίζηνο κε ην αξαθελό.  

ην δχζθνιν θνκκάηη ηεο έξεπλάο ηνπο πνπ ήηαλ απηφ ηεο εηθαζηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ καρψλ, νη δεκηνπξγνί επηζεκαίλνπλ φηη αμηνπνηήζεθαλ εγρεηξίδηα 

νπινκαρεηηθήο ηνπ Μεζαίσλα, ψζηε λα απνδνζνχλ ξεαιηζηηθά νη ζθελέο κάρεο θαη λα 

ππάξρεη κία ινγηθή ζηελ αιιεινπρία ησλ θηλήζεσλ. Γειαδή, γηα λα μεθηλήζεη ε 

αλαιπηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ ζθελψλ κάρεο, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπλ 

πξψηα νη ίδηνη νη δεκηνπξγνί ηνλ ηξφπν, κειέηεζαλ εγρεηξίδηα νπινκαρεηηθήο 

πξνθεηκέλνπ ε εηθνληζηηθή απφδνζε λα είλαη πηζηή. πσο αλαθέξνπλ ρξεηάζηεθε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ, ηελ νπνία αξγφηεξα αμηνπνίεζε ν εηθνλνγξάθνο γηα 

ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ graphic novel.  

Γνύζεο: […] ηαπηόρξνλα γηλόηαλ ζε όια ηα επίπεδα κηα έξεπλα κε εηθόλεο, 

ζπιιέγακε πξάγκαηα ιέγακε απηήλ ηελ ζθελή ζα ηε βαζίζνπκε εθεί::: ζε πίλαθεο, 

(.) ηα όπια αθόκα θαη εγρεηξίδηα γηα ηηο ζθελέο κάρεο ήηαλ [κία 

Ράγθνο: [Οπινκαρεηηθήο= 

Γνύζεο: = Ήηαλ κηα κεγάιε θνπβέληα (.) γηαηί ζέιακε νη ζθελέο κάρεο λα 

βγάδνπλε λόεκα ζελαξηαθά λα κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηη γίλεηαη (.) θαη λα είλαη θαη 

ξεαιηζηηθά θηηαγκέλεο (.) δειαδή ην πώο κάρεζαη όηαλ θξαηάο έλα ζπαζί (.) θαη 

πώο όηαλ θξαηάο έλα ηζεθνύξη (.) θαη αλ ν αληίπαιόο ζνπ έρεη αζπίδα είλαη αιιηώο 

(.) θαη αιιά θαλνληθά θαη βξήθακε εγρεηξίδηα νπινκαρεηηθήο ηνπ Μεζαίσλα αο 
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πνύκε, (.) ηεο Αλαγέλλεζεο πνπ δείρλαλε αο πνύκε ήηαλ ζαλ (…) ηα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ζε ζρνιέο νπινκαρεηηθήο πνπ δείρλαλ όηη πξέπεη λα πνιεκήζεηε 

κε απηόλ ηνλ ηξόπν αο πνύκε. (.) Βαζίζηεθα εγώ [ζε 

Ράγθνο: [Tutorials= 

Γνύζεο: = Tutorials επεηδή δελ ππήξρε ηόηε ην ίληεξλεη (.) δελ ππήξραλ βίληεν 

ήηαλ ζρεδηαζκέλα (.)  άξα ήηαλ ζρέδηα πνπ κπνξνύζα λα πάξσ απηνύζηα γηα ηηο 

εηθόλεο γηα λα θηηάμσ εγώ ηα ηέηνηα. 

Παπακάξθνο: […] επηπιένλ έθαλα έξεπλα γηα ηηο κάρεο (.) γηαηί είρα πξνηείλεη 

ζηνλ Γηώξγν ην΄ ρε δερηεί θαη πξνρώξεζε λα ζηεξίμνπκε ηε ρνξνγξαθία ησλ καρώλ 

(.) ζε εεε εγρεηξίδηα νπινκαρεηηθήο από ηε Γύζε (.) νύησο ώζηε λα ππάξρεη >έλαο 

ξεαιηζκόο ζηελ απεηθόληζε θαη κία ινγηθή ζηελ αιιεινπρία ησλ θηλήζεσλ. Γηαηί 

ζπλήζσο ζηα θόκηθο βιέπεηο ηελ αξρή ηεο κάρεο θαη ην απνηέιεζκα< ηα ελδηάκεζα 

ζηάδηα= 

Δξεπλήηξηα: =Παξαιείπνληαη=  

Παπακάξθνο: = Ή παξαιείπνληαη ή δελ βγάδνπλ θαη πνιύ λόεκα. (.) ε εκάο 

είλαη βήκα βήκα. (.) Γειαδή ζηε κνλνκαρία ηνπ Άξηζηνπ κε ηνλ Δξσηόθξηην (.) απ΄ 

ηελ επηινγή ησλ όπισλ κέρξη ην πώο θαηαιήγεη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κνλνκαρίαο 

είλαη ηεθκεξησκέλν ηζηνξηθά. (.) Γειαδή όηη έλαο πην ειαθξά νπιηζκέλνο άληξαο 

ζαλ ηνλ αξαθελό γηα λα κπνξέζεη λα θαηαβάιεη έλαλ βαξηά αξκαησκέλν ηππόηε 

όπσο ήηαλ ν Άξηζηνο πξέπεη λα έρεη απηό θαη απηό. […] δεκηνύξγεζα κία βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ηελ νπνία ηελ έδσζα ζην Γηώξγν< γηα λα θάλεη::: ηε δνπιεηά ηνπ. 

ρεηηθά, ινηπφλ, κε ην πψο ζα ήηαλ νη παλνπιίεο ησλ πνιεκηζηψλ Αζελαίσλ, νη 

δεκηνπξγνί ηνλίδνπλ φηη επέιεμαλ λα ηνπο θάλνπλ δπηηθφηξνπνπο, γηαηί π.ρ. ζηε ζθελή 

ηεο γθηφζηξαο ν Κνξλάξνο νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη δπηηθνχο ηππφηεο λα κνλνκαρνχλ. 

χκθσλα κε ηνλ Παπακάξθν, ε κνλνκαρία ηνπ Άξηζηνπ κε ηνλ Δξσηφθξηην απφ ηελ 

επηινγή ησλ φπισλ - ηα ιεγφκελα bastard swards ή καθξά μίθε, δειαδή έλαλ ηχπν 

μίθνπο ησλ δπηηθψλ ηππνηψλ - κέρξη ην πψο θαηαιήγεη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 

κνλνκαρίαο, είλαη ηεθκεξησκέλε ηζηνξηθά.  

Παπακάξθνο: επηπιέν:::λ έθαλα κία έξεπλα γηαηί απηό ήηαλε ην::: ήηαλ εθείλν ην 

ςώλην κνπ αο πνύκε (.) ζηα ζε ό,ηη αθνξνύζε ηα πνιεκηθά. (.) Γειαδή από ην πώο 

ζα ήηαλ νη::: παλνπιίεο ησλ Αζελαίσλ πνπ::: επηιέμακε λα ηνπο θάλνπκε 

δπηηθόηξνπνπο (.) γηαηί εεε ζηελ ζθελή αο πνύκε ηεο γθηόζηξαο ν Κνξλάξνο 

νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη δπηηθνύο ηππόηεο λα::: κνλνκαρνύλ (.) εεε πώο είλαη απηέο 
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νη παλνπιίεο (.) αο πνύκε >πνηα είλαη ε κηιαλέδηθε πνηα είλαη ε γνηζηθή πνηα είλαη 

εθείλν πνηα είλαη ην άιιν. 

ε θάπνηεο άιιεο επηινγέο νη δεκηνπξγνί ηνπ graphic novel πξσηνηππνχλ θαη 

εθεπξίζθνπλ θαληαζηηθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ εκθαλίδεηαη ν βαζηιηάο 

Ζξαθιήο κε ηε θξνπξά ηνπ ζηνλ πφιεκν, ν Παπακάξθνο αλαθέξεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ 

φηη πξφηεηλε ζηνλ Γνχζε, δεδνκέλνπ φηη απηφο είρε επηιέμεη ζαλ κνηίβν ησλ Αζελαίσλ 

ηελ θνπθνπβάγηα, λα θηηάμνπλ ηηο παλνπιίεο ζε ζρήκα πνπ λα παξαπέκπεη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα πνπιηά.  

Παπακάξθνο: Καη ζε θάπνηεο επηινγέο αο πνύκε όπνπ έπξεπε λα εθεύξνπκε έλα 

πην θαληαζηηθό ζηνηρείν δειαδή (.)  εκθαλίδεηαη ν βαζηιηάο Ηξάθιεο κε ηε θξνπξά 

ηνπ ζηνλ πόιεκν (.) είπα ζηνλ Γηώξγν >δεδνκέλνπ όηη ν ίδηνο είρε επηιέμεη ζαλ 

κνηίβν ησλ Αζελαίσλ ηελ θνπθνπβάγηα λα εκθαλίδεηαη παληνύ< ηνπ ιέσ γηαηί δελ 

θάλεηο ηηο παλνπιίεο λα κνηάδνπλε κε::: λα παξαπέκπνπλε ζε πνπιηά; (.) ε 

θνπθνπβάγηεο; (.) Καη ηνπ΄ ρα πξνηείλεη ζε έλα πνιύ πξόρεηξν ζρέδην πώο ην΄ ρα 

θαληαζηεί εγώ θπζηθά απηόο ην πήξε θαη ην απνγείσζε θαη έβαιε θαη δηθά ηνπ 

ζηνηρεία θ.η.ι. 

Έλα άιιν αίληγκα πνπ έπξεπε λα ιπζεί ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ graphic 

novel Δξσηφθξηηνο είλαη πψο έκνηαδαλ νη βιάρνη πνπ εηζέβαιαλ ζηελ Αζήλα, δεδνκέλνπ 

φηη δελ ήηαλ νη βιάρνη ηεο πην χζηεξεο πεξηφδνπ. πσο αλαθέξνπλ, ρξεηάζηεθε λα 

ςάμνπλ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ γηα λα βξνπλ πνην πεξηζηαηηθφ απφ ηε κεζαησληθή 

ηζηνξία ηεο Διιάδαο κπνξεί απηή ε εηζβνιή ησλ βιάρσλ ζηελ Αζήλα λα απερνχζε. 

Καηέιεμαλ , φπσο αλαθέξεη ν Παπακάξθνο, φηη νπζηαζηηθά ήηαλ κηα πνιεκηθή 

επηρείξεζε ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ ελαληίνλ ηνπ Γνπθάηνπ ησλ Αζελψλ πνπ ήηαλ 

θξαγθνθξαηνχκελν ηφηε. Φάρλνληαο ζε δηάθνξεο πεγέο, δηαπίζησζαλ φηη νπζηαζηηθά νη 

θνξεζηέο θαη ηα φπια ησλ βιάρσλ εθείλε ηελ επνρή έκνηαδαλ πνιχ κε ησλ αξβαληηψλ 

ζηξαηησηψλ ηνπ 15νπ θαη 16νπ αηψλα, νπφηε θάπνηνπο ηνπο βαζίζαλε εθεί. Δπεηδή, 

φκσο, ρξεηάδνληαλ θαη βαξχ ηππηθφ θαη βαξχ πεδηθφ γηα ηνπο βιάρνπο θαη δεδνκέλνπ φηη 

είραλ θάλεη απηήλ ηελ ζηξνθή πξνο πην βαιθαληθή αηζζεηηθή, ν Παπακάξθνο αλαθέξεη 

ζηε ζπλέληεπμή ηνπ φηη ηνπο πην βαξηά νπιηζκέλνπο ηνπο αλαδήηεζε ζηνπο ιάβνπο 

ηππφηεο, «παίξλνληαο ζηνηρεία απφ ηε εξβία θαη θιέβνληαο ιίγν απφ ηνπο Οχγγξνπο».   

Παπακάξθνο: […] κεηά αο πνύκε έλα άιιν::: αίληγκα πνπ έπξεπε λα ιπζεί (.) 

είλαη πώο κνηάδεη κε πώο είλαη απηνί νη βιάρνη πνπ::: εηζβάινπλ ζηελ Αζήλα (.) 

δεδνκέλνπ όηη δελ είλαη νη ηζηνξηθνί βιάρνη ηεο εεε πην ύζηεξεο πεξηόδνπ, έπξεπε 
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λα βξνύκε (.) κε ηη κνηάδνπλε (.) κηαο πνπ όια παηνύζαλ ζε θάηη ηζηνξηθό. (.) Καη 

εθεί πέξα μαλακπήθα λα δσ πώο γηαηί (…) ε εηζβνιή::: ησλ βιάρσλ ζηελ Αζήλα 

πνην::: >πεξηζηαηηθό από ηελ ηζηνξία ηε κεζαησληθή ηεο Διιάδνο κπνξεί λα 

απερεί. Βξήθα όηη ηώξα δελ ζπκάκαη αθξηβώο ηηο ρξνλνινγίεο γηαηί πάεη θαη 

θαηξόο πνπ ηα είρα θνηηάμεη< όηη νπζηαζηηθά είλαη κία::: >πνιεκηθή επηρείξεζε ηνπ 

Γεζπνηάηνπ ηεο Ηπείξνπ ελαληίνλ ηνπ Γνπθάηνπ ησλ Αζελώλ πνπ ήηαλ 

θξαγθνθξαηνύκελν ηόηε θαη ζην νπνίν είραλε ζπκκεηάζρεη< θαη νη θάπνηνη 

αξβαληηόβιαρνη είλαη >ην βιαρηθό βαζίιεην θαη έλα βιαρηθό αο πνύκε βαζίιεην θαη 

νη αξβαλίηεο< αο πνύκε άξρνληεο. (.) Δ θαη ςάρλνληαο ζηηο πεγέο (.) δηαπίζησζα 

όηη (.) νπζηαζηηθά νη θνξεζηέο θαη ηα όπια ησλ βιάρσλ εθείλε ηελ επνρή κνηάδαλ 

πνιύ κε ησλ αξβαληηώλ ζηξαηηώηε ηνπ 15
νπ

 θαη 16
νπ

 αηώλα (.) νπόηε θάπνηνπο ηνπο 

βαζίζακε εθεί. (.) Αιιά ηαπηόρξνλα ρξεηαδόκαζηαλ θαη βαξύ ηππηθό θαη βαξύ ζε 

πεδνύο γηα ηνπο Βιάρνπο (.) άξα έπξεπε λα εθεύξνπκε θαη εθεί::: κε ηελ 

εηθνλνγξαθία ηνπο. (.) Γεδνκέλνπ όηη είρακε θάλεη απηήλ ηελ ζηξνθή πξνο πην 

βαιθαληθή αηζζεηηθή (.) εεε ηνπο Βιάρνπο ηνπο πην βαξηά νπιηζκέλνπο ηνπο 

αλαδήηεζα::: ζηνπο ιάβνπο ηππόηεο (.) δειαδή παίξλνληαο ζηνηρεία από εξβία 

θαη θηάλνληαο θιέβνληαο ιίγν από Ούγγξνπο, θ.η.ι. 

Σελ ίδηα ινγηθή αθνινχζεζαλ θαη γηα ηα αξρηηεθηνλήκαηα. Οη ζρεδηαζηηθέο επηινγέο 

ησλ δεκηνπξγψλ γηα ηελ απεηθφληζε ησλ αξρηηεθηνλεκάησλ πξνυπφζεηε εθ κέξνπο ηνπο 

έξεπλα ζε ηζηνξηθέο πεγέο. Γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδίαζαλ, ινηπφλ, ηα αξρηηεθηνλήκαηα, 

νη δεκηνπξγνί επηθαινχληαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηε ζπλέληεπμή ηνπο πνπ 

είλαη ην παιάηη ηνπ βαζηιηά, ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζηα ζρέδηα ηνπ Καξι Φξίληξηρ 

ίγθει γηα ην παιάηη ηνπ ζσλα ζηελ Αθξφπνιε. Ο Γηάλλεο Ράγθνο, ζελαξηνγξάθνο ηνπ 

θφκηθ, ππνζηεξίδεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ φηη είλαη κειεηεηήο ηεο Αζήλαο θαη 

Αζελνιάηξεο θαη αλαθέξεη φηη δηαζέηεη αξρεία ζηε ζπιινγή ηνπ, ηα νπνία πξνζέθεξε 

«ζαλ απφ κεραλήο ζεφο φηαλ ρξεηάζηεθε». χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο, θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ παιαηηνχ έπαημε ην γεγνλφο φηη ζην πνίεκα ηνπ Κνξλάξνπ δελ 

αλαθέξεηαη πνπζελά ε ηνπνζεζία, ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην παιάηη θαη φπνηα πεγή ή 

παξαθηινινγία ππήξρε ην ηνπνζεηνχζε ζηνπο ζηχινπο ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο. Οη 

δεκηνπξγνί, φκσο, αθνχ δελ δεζκεχνληαλ απφ ην πξσηφηππν έξγν, κηαο θαη δελ ππήξρε 

ζαθήο αλαθνξά, ζεσξψληαο φηη απηφ ην ζεκείν ήηαλ ρακειά γηα έλα παιάηη, αλαθέξνπλ 

φηη απνθάζηζαλ λα ην ζρεδηάζνπλ ςειά ζηελ Αθξφπνιε.  



 

99 

 

Γνύζεο: Έλα θιαζηθό παξάδεηγκα ήηαλ ην πνύ ζα ηνπνζεηνύζακε ην παιάηη ηνπ 

βαζηιηά (.) γηαηί ζηελ ηζηνξία δελ ιέεη πνύ είλαη. (.) Καη όπνηα πεγή ππήξρε αο 

πνύκε κηα::: παξαθηινινγία ηνπ πνύ ήηαλ ην παιάηη (.) ην ηνπνζεηνύζαλ ζηνπο 

ζηύινπο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο. (.) Δεε ην νπνίν όκσο εκέλα δελ κνπ θόιιαγε θαζόινπ 

γηαηί ήηαλ ρακειά, (.) δελ ζα κπνξνύζε έλα παιάηη παξά λα είλαη ζηελ Αθξόπνιε 

εθεί πνπ επέιεμαλ νη αξραίνη λα θηηάμνπλ ηνλ κεγάιν λαό. (.) Δεε θαη ζπκήζεθα όηη 

ππήξρε, κνπ΄ ρε δείμεη θάπνηε ν Γηάλλεο ην αξρείν ηνπ, (.) εηθόλεο από θηίξηα από 

ζρέδηα κάιινλ γηα θηίξηα πνπ ζα θηηάρλνληαλ ζηελ Αζήλα επί ζσλα αο πνύκε (.) 

ηα νπνία δελ έγηλαλ πνηέ. (.) Αιιά ππήξραλ ηα ζρέδηα, είρα δεη ηηο απεηθνλίζεηο αο 

πνύκε. (.) Καη έλα θιαζηθό είλαη >ην παιάηη ηνπ βαζηιηά ην νπνίν έγηλε ε Βνπιή αο 

πνύκε, ην θηίξην ηεο Βνπιήο αιιά ππήξρε έλα ζρέδην ηνπ Απζηξηαθνύ αξρηηέθηνλα 

ίγθει γηα λα θηηαρηεί έλα παιάηη ηνπ βαζηιηά πάλσ ζηελ Αθξόπνιε αλάκεζα ζηα 

εξείπηα< θαη βξήθα ηηο εηθόλεο (.) θαη ζθέθηεθα λα αθνύ κηιάκε γηα κηα 

θαληαζηηθή πόιε κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξάγκαηα πνπ έκεηλαλ όλησο 

ζηελ θαληαζία θαη δελ πινπνηήζεθαλ πνηέ. (.) Καη απηό ηαίξηαδε απόιπηα δειαδή 

θαη ην παιάηη πνπ έθηηαμα εγώ θαη ηα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά πιάλα είλαη ηα 

ζρέδηα ηνπ ίγθει γηα ην ππνηηζέκελν παιάηη ηνπ ζσλα.= 

Ράγθνο: = Τπάξρεη πιήξεο ζεηξά απηνύ ηνπ παιαηηνύ πνπ δελ πινπνηήζεθε πνηέ, 

ηεο πξόζεζεο, πιήξεο ζεηξά πώο ήηαλ εμσηεξηθά θαη πώο ήηαλ εζσηεξηθά απηό ην 

παιάηη.= 

Γνύζεο: = Η αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ, όια.= 

Ράγθνο: = Οπόηε αληηγξάθεη πνιιά ζηνηρεία [ν Γηώξγνο από απηό. 

Δξεπλήηξηα: [Αληιήζαηε έκπλεπζε από απηό.= 

Ράγθνο: = Αιιά θαη άιια θηίξηα πνπ ππάξρνπλ ζην θόκηθ είλαη ζρέδηα πνπ δελ 

έγηλαλ πνηέ αιιά ππάξρνπλ όκσο καθέηεο ηνπο θ.η.ι. ζπγγλώκε (.) πνπ 

ζπκπιεξώλσ= 

Δξεπλήηξηα: = ην αξρείν ζαο;= 

Ράγθνο: = Έρσ, (.) επεηδή εγώ είκαη Αζελνιάηξεο (.) έρσ έηζη ζηε βηβιηνζήθε κνπ 

έλα αξρείν κε πνιιέο εθδόζεηο γηα ηελ Αζήλα θ.η.ι. (.) θαη είρε θαη θάπνηα απηά, 

θάπνηα ζρέδηα, κηα έθδνζε αξρηηεθηόλσλ κε ζρέδηα ηα νπνία δελ πινπνηήζεθαλ 

πνηέ. 

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ φηη γηα ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ησλ θηηξίσλ 

δαλείδνληαη  θαη απφ αιινχ ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε Υαιθίδα αλαθέξνπλ φηη 
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αμηνπνίεζαλ κεζαησληθέο απεηθνλίζεηο ηεο πφιεο. ηε ζθελή κε ηε κάγηζζα πνπ πάεη λα 

πάξεη ην θίιηξν επηζεκαίλνπλ φηη κπνξεί θάπνηνο λα δηαθξίλεη ηα δξαθφζπηηα ζην φξνο 

Γίξθε, ζηε Νφηηα Δχβνηα, «κάιινλ πξντζηνξηθά θηίξηα πνπ θαλείο δελ μέξεη πψο ηα 

έρηηζαλ κε γηγαληηαίεο πέηξεο». Γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνχξγεζαλ νη δεκηνπξγνί θάλνπλ 

έλαλ παξαιιειηζκφ κε ηα ινγνηερληθά έξγα ηνπ Σφιθηλ. 

Ράγθνο: […] Σν ίδην έγηλε θαη κε ηε Υαιθίδα δειαδή νπνύ ππήξραλ κεζαησληθέο 

απεηθνλίζεηο ηεο πόιεο= 

Γνύζεο: = Καη έρσ πάξεη θαη θηίξηα από ηε Ρόδν, από ην ξνδίηηθν θάζηξν. (.) 

Γεληθά είλαη είλαη ζαλ έλα θνιάδ αο [πνύκε.  

Ράγθνο: [Καη ην απηό=  

Γνύζεο: = Πνην;= 

Ράγθνο: = Σα δξαθόζπηηα.= 

Γνύζεο: = Α, λαη. (.) Μία ζθελή πνπ είλαη ε κάγηζζα (.) πνπ πάεη λα πάξεη ην 

καγηθό θίιηξν (.) είλαη ηα δξαθόζπηηα ζην όξνο Γίξθε, Νόηηα Δύβνηα. (.) Δίλαη 

θηίξηα νύηε αξρατθά, (.) πξντζηνξηθά πξέπεη λα΄ λαη (.) πνπ δελ μέξεη θαλείο πώο ηα 

ρηίζαλ κε γηγάληηεο αο πνύκε πέηξεο. (.) Δθεί πνπ είλαη έηνηκν ηνπίν ηνπνζεηήζακε 

εκείο κέζα ηε κάγηζζα αο πνύκε. (.) Δίλαη ην ίδην πξάγκα πνπ θάλεη ζηε ινγνηερλία 

αο πνύκε ν Σόιθηλ κε ηνλ Άξρνληα ησλ δαρηπιηδηώλ ή ην Game of Thrones ηώξα 

πνπ είλαη έλαο θαληαζηηθόο θόζκνο, έλα θνιάδ πξαγκαηηθώλ (…) ν Σόιθηλ αο 

πνύκε είρε επεξεαζηεί από θαλδηλαβηθέο (…) γεξκαληθέο (…) αγγιηθά, αγγιηθνύο 

κύζνπο. 

Δμίζνπ απαηηεηηθή θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ππήξμε ε έξεπλα θαη ε ηζηνξηθή 

ηεθκεξίσζε γηα ηνλ εηθνλνγξάθν ηνπ graphic novel Κεξέληα θνύθια.  Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε λα αθηεξψζεη θαη ηε δνπιεηά πνπ ρξεηάζηεθε λα 

θάλεη γηα ηε ζθελή ηνπ θαξλαβαιηνχ ζην έξγν ηνπ Υξεζηνκάλνπ. 

Σζηακάληαο: Μεηά άλνημε γηα κέλα έλα θνκκάηη δνπιεηάο ζρεδόλ δύν ρξόλσλ (.) 

πνπ είρε λα θάλεη (.) ηνλ πξώην ρξόλν κε ηελ ηεθκεξίσζε (.) έπξεπε εγώ ήηαλ 

αλάγθε δηθή κνπ (.) εεε λα πηάζσ θξάζε θξάζε θαη ιέμε ιέμε ην θείκελν ηνπ 

Υξεζηνκάλνπ […] γηα λα κελ ζηαζώ ζε ηίπνηα άιιν (.) κόλν θαη κόλν νη έμη 

ζειίδεο ηνπ θαξλαβαιηνύ (.) εεε πνπ κέζα ζην κπζηζηόξεκα είλαη κηα ηεξάζηηα 

ζθελή θαη πάξα πνιύ εληππσζηαθή (.) εκέλα κπνξεί λα ρξεηάζηεθαλ θαη ηξεηο κήλεο 

δνπιεηάο γηα έμη ζειίδεο (.) ΓΙΑΣΙ έπξεπε λα πηάζσ ιέμε ιέμε ηηο αλαθνξέο ηνπ 

Υξεζηνκάλνπ (.) λα αλαθαιύςσ ηη ζεκαίλνπλ θάζε θνξά ηη είλαη αο πνύκε μέξσ γσ 
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(.) νη ηύπνη κε ηζπαληθά θαη δελ μέξσ ηη. (.) Ση κπνξεί λα ζήκαηλε ζηα κάηηα ησλ 

αλζξώπσλ ηόηε (.) λα ςάμσ λα δσ θσηνγξαθίεο εθείλεο ηεο επνρήο (.) γηαηί ην 

ζέκα δελ ήηαλ λα θηηάμσ θάπνηνλ ηύπν πνπ είλαη ληπκέλνο Ιζπαλόο ηππόηεο (.) 

αιιά πώο ζα ληπλόηαλ εθείλε ηελ επνρή έλαο Ιζπαλόο ηππόηεο (.) θαη νύησ 

θαζεμήο. 

ηε ζπλέρεηα, ζπλερίδεη θαη επηζεκαίλεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ φηη ε έξεπλά ηνπ 

αθνξνχζε ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα ηνπ πξσηφηππνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, απφ ην 

ρηέληζκα, ην θαπέιν, ην παπνχηζη, ηα ξνχρα θ.η.ι.. πσο πξνθχπηεη, ν δεκηνπξγφο 

πξνζπάζεζε λα δψζεη έκθαζε ζηε ζθελνζεηηθή καηηά ηνπ Υξεζηνκάλνπ θαη ζηα 

ιανγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηηο γνηζηθέο 

αλαθνξέο ηεο «Κεξέληαο Κνχθιαο» 

Σζηακάληαο: […] έρνληαο ινηπόλ λα θάλσ >κε ην θείκελν ηνπ Υξεζηνκάλνπ 

απηνύ ηνπ αλζξώπνπ πνπ ήηαλ ζθελνζέηεο, ελδπκαηνιόγνο, ζθελνγξάθνο, ηα 

πάληα< έπξεπε λα ζεβαζηώ θάζε ηνπ ιέμε (.) γηα λα θαηαιάβσ πξώηα απ΄ όια γηα 

ηη κνπ κηιάεη (.) ηη είλαη απηό ην ρηέληζκα (.) ηη είλαη εθείλν ην παπνύηζη (.) ηη είλαη 

εθείλν ην ξνύρν. (.) Πήξε πνιινύο κήλεο γηα λα ζπκβεί απηό. (.) Δεε είρε::: (.) 

πξαγκαηηθά ήηαλ θάηη απνιαπζηηθό (.) γηαηί ρξεηάζηεθε λα αζρνιεζώ κε ηα 

πιάζκαηα ηνπ Υξεζηνκάλνπ (.) ζηηγκέο ζηηγκέο ιέσ (.) κε πνιύ κεγάιε πξνζνρή 

αιιά κπνξώ λα εμεγήζσ ηη ελλνώ (.) όηη έρσ αζρνιεζεί αθόκα θαη πεξηζζόηεξν θη 

απ΄ ηνλ ίδην. (.) Γηαηί γη΄  απηόλ ηόηε ην λα πεξηγξάςεη ην ηάδε παπνύηζη [ ή ην ηάδε 

Δξεπλήηξηα:  [Σελ πεηαινύδα ην θαπέιν = 

Σζηακάληαο: = Μπξάβν (.) δελ ήηαλ ηίπνηα γηαηί ήηαλ κέζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπ. (.) Δίλαη ζαλ λα ιέκε εκείο ζ΄ έλαλ άλζξσπν ζήκεξα (.) α θαη θξάηαγε έλα άη 

θόνπλ (.) εκείο δελ ρξεηάδεηαη λα εμεγήζνπκε ηη είλαη ην άη θόνπλ γηαηί μέξνπκε ηη 

είλαη (.) ζε έλαλ άλζξσπν δηαθόζηα ρξόληα κεηά κπνξεί εθείλνο λα πξέπεη λα θάλεη 

κηα νιόθιεξε κειέηε [γηα λα αληηιεθζεί 

Δξεπλήηξηα:  [ζην Μνλαζηεξάθη ρα ρα ((γέιηα)) = 

Σζηακάληαο: = Ση εζηί άη θόνπλ θαη πόζα πξάγκαηα κπνξεί λα ζεκαίλεη. (.) Με 

ηνλ ίδην ηξόπν ινηπόλ (.) εγώ κπνξεί λα ρξεηάζηεθε λα αλαθαιύςσ ηη είλαη απηό 

ρηέληζκα (.) γηαηί έπξεπε λα ην απεηθνλίζσ (.)αιιά θαη ηαπηόρξνλα πόζα πξάγκαηα 

θνπβαιάεη γηα ηνλ ηύπν (.) γηα ην ραξαθηήξα πνπ πξνζπαζεί λα ρηίζεη ν 

Υξεζηνκάλνο. 
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ην δήηεκα ηεο έξεπλαο θαη ηεθκεξίσζεο αλαθέξζεθε θαη ν δεκηνπξγφο ησλ graphic 

novels Παξαξιάκα θαη άιιεο ηζηνξίεο ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά, Σν Γηνύζνπξη θαη άιιεο 

θαληαζηηθέο ηζηνξίεο θαη Η κεγάιε βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε. Μίιεζε γηα ηε δνπιεηά πνπ 

έθαλε ζην θνκκάηη απηφ ν ζπλεξγάηεο ηνπ, Θαλάζεο Πέηξνπ, ν νπνίνο αλέιαβε ην 

θνκκάηη ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Σφληζε ην γεγνλφο φηη θσηνγξάθηζε ρξήζηκν πιηθφ πνπ ζα 

ηνπ ήηαλ απαξαίηεην θαη αθνξνχζε ζηα ξνχρα, ζηα θαξάβηα ή ηα πινία θαη ην 

εζσηεξηθφ ηνπο θαη ηέινο, ζην πψο ήηαλ ν Πεηξαηάο ηε δεθαεηία ηνπ ΄20 ή ηνπ ΄30. 

Βαλέιιεο: Ωο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε, (.) ν Θαλάζεο ζ΄ απηά πνπ θάλακε, ζηα ηξία 

απηά έρεη δνπιέςεη πάξα πνιύ. […]Πήγαηλε ζηνλ Πεηξαηά, (.) θσηνγξάθηδε 

πξάγκαηα, (.) κπήθε ζην ζσξεθηό Αβέξσθ πνπ είλαη αξαγκέλν εθεί πέξα θάπνπ (.) 

θαη δελ ζπκάκαη ζε πνην άιιν θαξάβη (.) γηα λα δεη πώο είλαη νη θακπίλεο ηνπ κέζα 

(.) ζε πνηα είπακε ηζηνξία; (.) μέραζα (.) ζηνλ Βνπηπξά ήηαλε; (.) ρη όρη 

Νηθνιαΐδεο., μέραζα ηώξα, θάπνην πνπ είρε θαξάβη ελ πάζε πεξηπηώζεη (.) είλαη 

θάπνηα άιια.= 

Δξεπλήηξηα: = ηε κεγάιε βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε;= 

Βαλέιιεο: = Μπξάβν. (.) Καη κε ηνλ Πξεδάθε ζην ηέινο θαη κε ηνλ Βνπηπξά κηα 

ηζηνξία πνπ είλαη κε ηνλ καύξν εθείλνλ πνπ πάεη ζε έλα θαξάβη (…) είρε πάεη ζηνλ 

Πεηξαηά θαη θσηνγξάθηζε εζσηεξηθό πινίνπ πνπ βξήθε δελ μέξσ από πνηα 

δεθαεηία αξαγκέλν ζην ιηκάλη (.) θαη κπήθε κέζα θαη ην θσηνγξάθηζε. (.) Έθαλε, 

(.) θαηέβαζε άπεηξεο θσηνγξαθίεο απ΄ ην ίληεξλεη (.) πώο ήηαλ ν Πεηξαηάο (.) αο 

πνύκε γηα ηνλ Καξαγάηζε ηε δεθαεηία ηνπ ΄20 ή ηνπ ΄30, (.) εεε γεληθώο ηα ξνύρα 

ηα έρεη ςάμεη πάξα πνιύ. Κάλεη θνβεξή ηεθκεξίσζε ν Θαλάζεο. […] Δίλαη βέβαηα 

θαη ην πνύ αλαθέξνληαη. (.) Οη εηθόλεο ηνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

κέξε θ.η.ι. (.) ηώξα όηαλ θάλεηο ηε θηάζν κε ην μσθιήζη ηνπ απηό εθεί θάλεηο ό,ηη 

ζέιεηο, (.) θάλεηο ην μσθιήζη ζ΄ έλα ειιεληθό λεζί. Οθέη (.) δελ είλαη αλάγθε λα ην 

ςάμεηο ηόζν. (.) ηαλ όκσο είλαη ζηνιέο θαη ηέηνηα θάλεη πνιιή δνπιεηά ν 

Θαλάζεο πάλσ ζ΄ απηό, (.) πάξα πνιιή, δειαδή εμαληιεηηθή κάιηζηα. 

Χο πξνο ηελ έξεπλα πνπ έγηλε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνζψπσλ, νη δεκηνπξγνί ηνπ 

graphic novel Δξσηόθξηηνο αλαθέξνπλ ζηε ζπλέληεπμε ηηο επηξξνέο πνπ δέρηεθαλ. 

χκθσλα κε ηνλ ζθηηζνγξάθν, νη παιέηεο είλαη βαζηζκέλεο άιινηε ζε βπδαληηλέο 

αγηνγξαθίεο άιινηε ζε πίλαθεο αλαγελλεζηαθνχο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεη πσο έρνπλ 

πνιιέο επηξξνέο ζην έξγν ηνπο απφ ηελ Πηεηά ή κηιψληαο γηα ην εμψθπιιν ππνζηεξίδεη 

φηη είλαη επεξεαζκέλν απφ θάπνηα ηαξψ πνπ είρε θηηάμεη ν Γθνχζηαβ Κιηκη, γηα απηφ ην 
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ιφγν νη ήξσεο απεηθνλίδνληαη ζε πξνθίι. Σαπηφρξνλα, ν Γνχζεο αλαθέξεη φηη ε επηινγή 

ησλ πξνζψπσλ ησλ πξσηαγσληζηψλ βαζίδεηαη ζηε δσγξαθηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

θεξακηθήο θαη ηδηαίηεξα, γηα ηνπο δχν πξσηαγσληζηέο πνπ απνηεινχλ ηα πξφηππα ηνπ 

Αλαγελλεζηαθνχ ήξσα, ηα πξφηππα ηεο νκνξθηάο, ηνπ ζάξξνπο, ηνπ θιένπο, πήγε 

«θαηεπζείαλ ζην αξρέηππν ηνπ θεξακηθνχ». Ο Γνχζεο, ινηπφλ, φπσο ηνλίδεη ζηε 

ζπλέληεπμή ηνπ, επέιεμε λα δψζεη ζηνπο ραξαθηήξεο αγγεηνκνξθηθά πξφζσπα πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηνλ κπζηζηνξεκαηηθφ ρξφλν ηνπ Κνξλάξνπ, αιιά γηα ηελ θίλεζή ηνπο 

επεμεξγάζηεθε ηελ ηερληθή ησλ γηαπσλέδηθσλ manga. 

Γνύζεο: Έλα θιαζηθό παξάδεηγκα είλαη ε επηινγή ηνπ ησλ πξνζώπσλ ησλ 

πξσηαγσληζηώλ (.) ζηε δσγξαθηθή ηεο θεξακηθήο, ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

θεξακηθήο αο πνύκε. (.) […] Αιιά ζθεθηόκνπλ όηη απηνί νη δύν πξσηαγσληζηέο 

είλαη ηα πξόηππα  αο πνύκε ηεο (…) ηνπ Αλαγελλεζηαθνύ ήξσα, (.) ηα πξόηππα ηεο 

νκνξθηάο, (.) ηα πξόηππα ηνπ ζάξξνπο, (.) ηνπ θιένπο θ.η.ι. (.) νπόηε έπξεπε λα 

βξσ πξόζσπα απιά (.) ρσξίο αο πνύκε λα κελ  βαζηζηνύλ ζε θσηνγξαθίεο (.) κε 

απιέο γξακκέο (.) πνπ λα έρνπλ όια απηά ηα ζηνηρεία. (.) Καη πήγα θαηεπζείαλ αο 

πνύκε ζην αξρέηππν ηνπ θεξακηθνύ. […] βαζίζηεθα πνιύ ζε επηξξνέο από 

γηαπσλέδηθα θόκηθ πνπ δνπιεύνπλε πάξα πνιύ θαιά ηελ έληαζε […] νη παιέηεο 

είλαη βαζηζκέλεο ζε βπδαληηλά:::, ζε βπδαληηλέο αγηνγξαθίεο θάπνπ, (.) θάπνπ 

αιινύ είλαη ζε πίλαθεο αλαγελλεζηαθνύο, (.) πνιιέο επηξξνέο, έρνπκε από ηελ 

Πηεηά, (.)  αλαγελλεζηαθνύο πίλαθεο (.) αο πνύκε γηα παξάδεηγκα ην εμώθπιιν πνπ 

είλαη επεξεαζκέλν από θάπνηα ηαξώ πνπ είρε θηηάμεη ν Γθνύζηαβ Κιηκη. (.) Δεε 

πνπ είρε έηζη ηππόηεο κε πνιιά ::: δηαθνζκεηηθά πίζσ θ.η.ι. θαη είλαη πξνθίι όινη. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνζψπσλ, επίζεο, ελίνηε πηνζεηνχληαη σο πξνζσπηθή επηινγή 

θπζηνγλσκίεο επψλπκεο ή εληειψο άγλσζηεο, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ graphic novels Παξαξιάκα θαη άιιεο ηζηνξίεο ηνπ 

Γεκνζζέλε Βνπηπξά, Σν Γηνύζνπξη θαη άιιεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο θαη Η κεγάιε βδνκάδα 

ηνπ Πξεδάθε.  

Βαλέιιεο: […] θάλεη πνιιή δνπιεηά ν Θαλάζεο πάλσ ζ΄ απηό, (.) πάξα πνιιή, 

δειαδή εμαληιεηηθή κάιηζηα. (.) Καη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηεί θαη απηνύζηεο 

θάηζεο ηεο επνρήο (.) ή ηνπ αξέζνπλ. (.) Γειαδή βξίζθεη κηα θσηνγξαθία ηνπ 1910 

μέξσ γσ, (.) βξίζθεη κηα σξαία θάηζα θαη ηε ρξεζηκνπνηεί.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 
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Βαλέιιεο: = Ναη. (.) ρη επώλπκνπο ζπλήζσο, αιιά θακηά θνξά ρξεζηκνπνηεί θαη 

επώλπκνπο. (.) Έρεηο δεη όηη ν Καβάθεο, ν ήξσαο απηόο ηνπ Καβάθε=  

Δξεπλήηξηα: = ην εμώθπιιν ηνπ Γηνύζνπξη=  

Βαλέιιεο: = Παίδεη ζε κηα ηζηνξία ηνπ Καβάθε, (.) πξσηαγσληζηήο είλαη ν Πεζόα. 

(.) Σνπ άξεζε ν Πεζόα θαη απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε θάηζα ηνπ Πεζόα. (.) 

Δίλαη πξνζσπηθό ηνπ ζέκα δελ ζα ηνπ ην πσ εγώ. (.) Ναη. (.) Αιιά απηό ην θάλεη 

ζπάληα. (.) Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θηγνύξεο απηνύζηεο αιιά άγλσζηεο.  

Γηα ην graphic novel Πάπηζζα Ισάλλα, ν δεκηνπξγφο ηνπ αλαθέξεη φηη νη ζρεδηαζηηθέο 

ηνπ επηινγέο ζπκίδνπλ έλα θιαζηθφ ραξηησκέλν θφκηθ. 

Παπαζαλάζεο: […] ηα ζηξνγγπιά θεθάιηα, κεγαιύηεξα από ην ππόινηπν ζώκα (.) 

εεε κεγάιεο κύηεο, (.) πνιύ θσδηθνπνηεκέλα απηηά ζηξνγγπιά, (.) ηα ρέξηα ηνπο 

έρνπλ ηξία δάρηπια θαη αληίρεηξα κόλν, όρη ηέζζεξα θαη αληίρεηξα. (.) Πάληα εγώ 

ην θάλσ απηό. (.) Πάληα ζηα δηθά κνπ θόκηθ νη άλζξσπνη έρνπλ ηέζζεξα δάρηπια.= 

Δξεπλήηξηα: = Υαξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ησλ θόκηθο. 

[…] 

Παπαζαλάζεο: […] ρξεζηκνπνηώ ηα θιαζηθά εξγαιεία ηνπ θόκηθ θαη ζρεδηαζηηθά. 

Δξεπλήηξηα: = Σεηξάγσλα κάηηα.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη, εληάμεη. (.) Σα ηεηξάγσλα κάηηα είλαη δηθηά κνπ 

θαηλνηνκία.[…] ε αιήζεηα είλαη όηη θαη κεγάινη έηζη θηαζκέλνη θνκίζηεο όηαλ 

είραλ πξσηνδεί ηα ηεηξάγσλα, ηα ηεηξαγσληζκέλα κάηηα, (.) εεε κνπ είραλ πεη μέρλα 

ην (.) δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα δνπιέςεη απηό ην πξάγκα. (.) Με ηα 

ηεηξαγσληζκέλα κάηηα δελ θάλεη θαλείο ηίπνηα. (.) Καη γη΄ απηό θαη δελ ππάξρνπλ 

πνπζελά. (.) Δεε γηαηί είλαη νη θακπύιεο απηέο πνπ δίλνπλ πην σξαία 

ζπλαηζζήκαηα, κεηαθνξά ζπλαηζζήκαηνο. (.) Πάληα. (.) ρεδηαζηηθά ε θακπύιε 

είλαη θάηη πνπ ζε πξνθαιεί λα ηελ πξνζέμεηο. (.) Δεε ελώ νη επζείεο ζνπ ιελ πήγαηλε 

παξαθάησ. (.) Πάληα. (.) Απηό είλαη θόιπν ησλ ζρεδηαζηώλ. (.) Έηζη; (.) Σν μέξνπλ 

όινη νη ζρεδηαζηέο όηη ην κάηη ζηέθεηαη ζηηο θακπύιεο θαη ηηο πεξηεξγάδεηαη, (.) ελώ 

ζηα ζρήκαηα πνπ έρνπλ επζείεο πξνρσξάεη παξαθάησ. (.) Δεε δελ μέξσ αλ είλαη 

(…) αλ απιά πείζκσζα εδώ θαη πνιιά ρξόληα θαη ρξεζηκνπνηώ ηα ηεηξαγσληζκέλα 

κάηηα. (.) Γηα κέλα έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, γηαηί είλαη δύζθνια. 

Καζψο ην ρξψκα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηα θφκηθο, ε έξεπλά καο εζηηάδεη 

ζηηο ρξσκαηηθέο επηινγέο ησλ δεκηνπξγψλ. πσο πξνέθπςε απφ ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, ε επηινγή αζπξφκαπξεο ή έγρξσκεο εηθνλνγξάθεζεο απφ ηνπο 
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δεκηνπξγνχο ησλ graphic novels έγηλε είηε γηα αηζζεηηθνχο ή νηθνλνκηθνχο ιφγνπο είηε 

γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή δήισλε θάηη ζεκεηνινγηθά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην Ατβαιί ε επηινγή ηνπ αζπξφκαπξνπ ρξψκαηνο ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε, ζχκθσλα κε ην δεκηνπξγφ ηνπ graphic novel, ζπλδέεηαη κε ηηο κλήκεο 

απφ ηηο αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο ηεο Μηθξαζίαο, ελψ παξάιιεια πεηπραίλεη λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα, πξνθαιψληαο ηελ αλάινγε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε ηνπ αλαγλψζηε. Ο δεκηνπξγφο ηνλίδεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ φηη δελ έγηλε 

έγρξσκν φρη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, αιιά γηα αηζζεηηθνχο. 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί επηιέμαηε::: αζπξόκαπξν ρξώκα ζην ζθίηζν, (.) ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε; 

Νηθνιόπνπινο: εκεηνινγηθά απηό ην πξάγκα παξαπέκπεη ζηηο θσηνγξαθίεο, (.) 

ζηελ εηθόλα πνπ έρνπκε γηα ηε Μηθξαζία, (.) πνπ είλαη κέζα από αζπξόκαπξεο 

θσηνγξαθίεο (.) πξνζθύγσλ, ζπηηηώλ, θακέλε κύξλε βαζηθά= 

Δξεπλήηξηα: = Οπόηε [ζα θαηλόηαλ ιίγν παξάηαηξν; 

Νηθνιόπνπινο: [Οπόηε δεκηνπξγεί κία αηκόζθαηξα (.) ην αζπξόκαπξν. (.) Ο ηόλνο 

ηνπ γθξη: ζην πξώην θαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην (.) έρεη λα θάλεη πην πνιύ: κε ηελ 

απόδνζε ελόο ρξώκαηνο, (.) δειαδή ηνπ δίλεη ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ζθίηζνπ, (.) ηνπ 

δίλεη όγθν θαη ηνπ δίλεη ζθηά. (.) Οπόηε απηό ην πξάγκα είλαη:::, νπζηαζηηθά::: 

ζα::λ (..) ιεηηνπξγεί σο ρξώκα θαηά θάπνην ηξόπν, (.) αιιά παξόια απηά επεηδή 

είλαη θαη ε δηάζεζε ηνπ έξγνπ ηέηνηα, (.) ην αζπξόκαπξν λνκίδσ όηη ππεξεηεί 

θαιύηεξα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ηνπ αλαγλώζηε. (.) Θα κπνξνύζε λα γίλεη θαη 

έγρξσκν, (.) δελ έγηλε θαηά αλάγθε γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Πξώηνλ είλαη κεγάιν 

βηβιίν θαη ζίγνπξα ζα ζηνίρηδε πεξηζζόηεξν, αιιά ν ιόγνο ήηαλ θαζαξά 

αηζζεηηθόο. 

Γηα ην ρξψκα ζηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ graphic novel Δξσηόθξηηνο νη δεκηνπξγνί 

κεηά απφ πνηθίιεο δνθηκέο αλαθέξνπλ φηη θαηέιεμαλ πσο ηα ρξψκαηα έπξεπε κελ λα 

είλαη θνληά ζηηο απνρξψζεηο ηεο αλαγελλεζηαθήο θαη βπδαληηλήο ηέρλεο, αιιά 

ηαπηφρξνλα ήζειαλ λα ηνληζηεί θαη ην παξακπζέλην ζηνηρείν απηήο ηεο ηζηνξίαο, ην 

άρξνλν, ην ππεξξεαιηζηηθφ. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ην ρξψκα, ν εηθνλνγξάθνο ηφληζε πσο 

ην δηαρεηξίζηεθε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζδψζεη επηθφ ραξαθηήξα ζην graphic 

novel θαη λα ηνλίζεη ην αηηηθφ θσο. 

Δξεπλήηξηα: [Η επηινγή ηνπ λα βάιεηε ρξώκα;=  



 

106 

 

Γνύζεο: = Δεε επεηδή ήηαλ έλα αλαγελλεζηαθό παξακύζη θαληαζίαο (.) δελ ππήξρε 

πνηέ ε εηθόλα ζην κπαιό κνπ λα κελ έρεη ρξώκα. (.) Γειαδή ήηαλ θάηη πνπ ζα΄ ηαλ 

πάληα πνιύ επηθό (.) δειαδή όπσο είλαη έλα έπνο ην ίδην (.) ζα΄ ηαλ θαη επηθή θαη ε 

εηθόλα (.) νπόηε ζα βαζηδόηαλ θαηά πνιύ θαη ζην ρξώκα (.) δειαδή νη αηκόζθαηξεο 

ζα θπξηαξρνύζαλ ζηηο ζειίδεο όπσο ην μεθπιιίδεηο (.) απηό εγώ θαληαδόκνπλα (.) 

θαη επηιέμακε ην παξακπζέλην (.) κηα θαηάζηαζε έηζη πνιύ θαληεδί (.) ε νπνία δελ 

ζα θαη ζα εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε ηα άιια ηππνηηθά ξνκάληδα πνπ έρνπκε δεη ζην 

ζηλεκά ίζσο θαη θάπνηα ζηα θόκηθο εεε (.) πνπ δηαδξακαηίδνληαη όκσο ζε βόξεηεο 

ρώξεο (.) νπόηε ν θαηξόο θπξηαξρεί έλα γθξη (.) βξνρέο (.) ην κνπληό θ.η.ι. (.) εδώ 

είρακε ηε δπλαηόηεηα λα πάκε ζε θόληξα θαηάζηαζε (.) πνπ είλαη ν ήιηνο (.) ην 

αηηηθό θσο (.) ε δέζηε (.) νη λύρηεο ζα΄ ηαλ μάζηεξεο (.) όια απηά ζα εξρόηαλ ζε 

αληίζεζε ην ειιεληθό θαινθαίξη αο πνύκε απηά. (.) Καη κάιηζηα αθόκα θαη ζηηο 

κάρεο ην ηνλίδσ αθόκα πην πνιύ γηα λα δείμσ απηό ην πύξηλν όηη είλαη άλζξσπνη 

ληπκέλνη κε ηζίγθνπο δέξκαηα θ.η.ι. θαη κάρνληαη κέζα ζηε δέζηε θάησ από ηνλ 

ήιην αο πνύκε. 

Σν αζπξφκαπξν σο επηινγή θπξηάξρεζε θαη ζην graphic novel Κεξέληα θνύθια. ηαλ 

ξσηήζεθε ν εηθνλνγξάθνο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο, ηφληζε ην 

γεγνλφο φηη ην αζπξφκαπξν επηηξέπεη ζην ζρεδηαζηή λα είλαη πην δεκηνπξγηθφο. 

Δπηζεκαίλεη φηη πξνβιεκαηίζηεθε αξρηθά, αιιά πξνρσξψληαο θαη δηακνξθψλνληαο ηε 

ζρέζε ηνπ κε ην έξγν ζρεδηαζηηθά, θαηέιεμε ζηελ επηινγή ηνπ αζπξφκαπξνπ ρξψκαηνο.  

Γελ παξαιείπεη λα αλαθεξζεί ζηηο γεκάηεο ρξψκα πεξηγξαθέο ηνπ Υξεζηνκάλνπ θαη 

εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη αλ επηρεηξνχζε λα απνδψζεη ρξσκαηηθά ηηο πεξηγξαθέο ηνπ 

ινγνηέρλε, θάηη ηέηνην δελ ζα είρε απνηέιεζκα θαη δελ ζα ιεηηνπξγνχζε φπσο έπξεπε. 

Δξεπλήηξηα: = ζνλ αθνξά ζηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ 

ιίγν (.)  εεε γηαηί επηιέμαηε ε::: εθηύπσζε λα είλαη ζε αζπξόκαπξν ρξώκα. (.) Γηαηί 

>δελ πξνζζέζαηε ρξώκα. Τπήξμε θάπνηα ζθνπηκόηεηα, ππήξμε θάπνηα [πξόζεζε; 

Σζηακάληαο:  [Τπήξμε. (.) Πξώηα απ΄ όια έρεη λα θάλεη από κέλα ηνλ ίδην πνπ 

είρα εγώ αλάγθε λα δνπιέςσ (.) κε ζθέην κειάλη. (.) Αζπξόκαπξν. (.) Γηαηί απηό 

πξνθαιεί ηνλ ζρεδηαζηή λα είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν δεκηνπξγηθόο. (.) Έρνληαο θάηη 

πνιύ ιηηό ζηα ρέξηα ηνπ λα πξνζπαζήζεη λα πεη πεξηζζόηεξα (.) κε ην πην κε ηνλ πην 

ιηηό ηξόπν. (.) Σώξα ζε επίπεδν δεκηνπξγηθό. (.) πνηνο πηάζεη ζηα ρέξηα ηνπ ην 

απζεληηθό θείκελν ηεο Κεξέληαο θνύθιαο (.) εεε ζα ζνθαξηζηεί από ηελ πεξηγξαθή 

ησλ ρξσκάησλ (.)  εεε θαη όισλ ησλ πξαγκάησλ πνπ θάλεη ν Υξεζηνκάλνο. (.) 
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Γηαηί εθηόο ησλ άιισλ ν Υξεζηνκάλνο ζαλ λα ήηαλ έλαο δσγξάθνο. (.) Θα ήηαλ 

ινηπόλ ζρεδόλ πξνθιεηηθό (.) πέξα απ΄ ην όηη ζα ήηαλ αλέθηθην λα πξνζπαζήζσ 

εγώ λα κηκεζώ κε θάπνηνλ ηξόπν θαη λα πξνζπαζήζσ λα κεηαθέξσ (.) ηηο 

πεξηγξαθέο (.) ησλ εηθόλσλ πνπ θάλεη ν Υξεζηνκάλνο (.) ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη 

ηνπ ρξώκαηνο. (.) Ο άλζξσπνο εεε εθηόο ησλ άιισλ επεηδή είλαη θαη 

γισζζνπιάζηεο (.) όηαλ ζνπ κηιάεη γηα::: ρξώκαηα πνπ >πεξηέρνπλ κέζα ηνπο 

ηαπηόρξνλα ην πξάζηλν θαη ην θόθθηλν θαη δελ μέξσ γσ ηη άιιν θαη είλαη ζαλ λα 

βιέπεηο πίλαθεο εθείλεο ηεο επνρήο,< ζα ήηαλ έλα ρακέλν παηρλίδη. (.) Σν κόλν πνπ 

ζα θαηάθεξλα ζα ήηαλ λα θησρύλσ ηελ (…) δειαδή ζα ήηαλ γηα κέλα εληειώο 

άγνλε κηα ηέηνηα::: εεε θαηάζηαζε. (.) Μπήθα (.) κε πξνβιεκάηηζε πνιύ ηη ζα 

κπνξνύζα λα αμηνπνηήζσ απ΄ ηα ρξώκαηα, (.) ππήξμαλ θάπνηεο ηδέεο (.) αιιά όζν 

πξνρσξνύζα θαη δεκηνπξγώληαο (.) λαη ρηίδνληαο ηε δηθή κνπ ζρέζε πηα κε ην έξγν 

απηό κε ην δηθό κνπ έξγν ην ζρεδηαζηηθό είρε πνιύ κεγάιν λόεκα λα γίλεη όπσο 

έγηλε. 

Πεξίπνπ ηελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδεηαη θαη ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel Πάπηζζα 

Ησάλλα. πσο ππνζηεξίδεη ζηε ζπλέληεπμή ηνπ, επέιεμε λα ζρεδηάζεη ην graphic novel 

ζε αζπξφκαπξεο απνρξψζεηο παξά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ πιένλ ζήκεξα γηα 

ρξσκαηηζκφ θαη παξά ηελ εκπεηξία ηνπ ζε απηφ ην θνκκάηη, θαζψο ζην παξειζφλ είρε 

αλαιάβεη ηελ εηθνλνγξάθεζε γηα πεξηνδηθά θαη εμψθπιια βηβιίσλ. Τπνζηήξημε ηε 

ζχλδεζε ηεο αζπξφκαπξεο εηθνλνγξάθεζεο κε ηα θφκηθο, αιιά ηαπηφρξνλα εμέθξαζε 

ηελ άπνςε φηη ελδερνκέλσο λα ηίζεηαη θαη ζέκα επηξξνψλ απφ άιινπο ζρεδηαζηέο. 

Παπαζαλάζεο: […] ηα δηθά κνπ ηα θόκηθ είλαη αζπξόκαπξα θαη ε Πάπηζζα 

Ισάλλα είλαη αζπξόκαπξε. (.) Απηό πάιη δελ (…) δελ κπνξώ λα πσ απόιπηα πώο 

πξνθύπηεη. (.) Έρσ κία ηδέα. (.) Δλώ αζρνινύκαη πάξα πνιύ >κε ηνλ ππνινγηζηή 

θαη ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ή ηε δεκηνπξγία από ηελ αξρή κίαο εηθόλαο< δειαδή 

θηηάρλσ εηθνλνγξαθήζεηο γηα πεξηνδηθά, γηα εμώθπιια βηβιίσλ πνπ είλαη κε 

έληνλα ρξώκαηα ζηνλ ππνινγηζηή, κε εηδηθά εθέ θαη ηα ινηπά, (.) όηαλ πάσ λα 

θάλσ θόκηθ απηό ην πξάγκα μαθληθά ηειεηώλεη. (.) Γελ ζέισ λα ην θάλσ ζην θόκηθ. 

(.) Τπνζέησ όηη απηό έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη έρσ ηα θόκηθ ζαλ απηό πνπ 

κνπ άξεζε όηαλ ηα δηάβαδα θαη ηα επραξηζηηόκνπλ. (.) Γειαδή όια ηα θόκηθ, (.) 

ζρεδόλ όια ηα θόκηθ, ηα νπνία έρσ επραξηζηεζεί θαη κε έρνπλ επεξεάζεη πάξα 

πνιύ (.) είλαη αζπξόκαπξα. (.) Καη κάιινλ λνκίδσ από κέζα κνπ όηη ε επηινγή απηή 

έρεη λα θάλεη κε ην όηη ζέισ λα  πξνρσξήζσ απηό πνπ κ΄ άξεζε λα δηαβάδσ. (.) Δεε 
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δελ λνκίδσ όηη ππάξρεη θάηη βαζύηεξν ζ΄ απηό. (.) Δληάμεη, εθεί κέζα κπνξεί 

θάπνηνο λα βξεη επηξξνέο από πάξα πνιινύο ζρεδηαζηέο, (.) ην νπνίν είλαη θαη 

θαιό είλαη θαη θαθό. 

 

10.4. Πξνζδνθίεο ησλ δεκηνπξγώλ 

ηα ιεγφκελα ησλ εξσηψκελσλ αλαδεηήζεθαλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

είραλ απφ ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ νη δεκηνπξγνί θαίλεηαη λα πξνζδνθνχλ ηε δεκηνπξγία ελόο 

απηόλνκνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηψκελνη αλακέλνπλ ηελ παξαγσγή ελφο 

κεηαγελέζηεξνπ θεηκέλνπ πνπ ζπληζηά απηφλνκε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία έληερλνπ 

ιφγνπ. ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα δηαθαίλεηαη ε χπαξμε απηήο ηεο άπνςεο: 

Δξεπλήηξηα: […] Καηά ηε γλώκε ζαο ε δηαζθεπή ελόο ινγνηερληθνύ έξγνπ 

απνηειεί απηόλνκν έξγν; (.)  Κάηη δηαθνξεηηθό από κόλν ηνπ;= 

Γνύζεο: =ρη εθ ησλ πξαγκάησλ. (.) Θα έπξεπε. (.) Γειαδή δελ αμίδεη ηνλ θόπν 

λα ην θάλεηο αλ δελ ζεσξείο όηη απηό πνπ ζα παξάμεηο ζα είλαη απηνηειέο έξγν. (.) 

Απηόλνκν θαη ζα δώζεη έλα άιιν ηξόπν αλάγλσζεο , (.) κία άιιε νπηηθή, (.) 

ζηνηρεία πνπ δελ ππήξραλ, (.) ζα αλαδείμεη ζηνηρεία πνπ ππήξραλ θαη ίζσο 

ράζεθαλ ζην ρξόλν, (.) ζα αλαδείμεη ην θείκελν, (.) ζα αλαδείμεη βαζηθά ην όξακα 

πνπ είρε ν::: ζπγγξαθέαο γηα ην πξσηόηππν έξγν πνπ έγξαςε. (.) Αλ κπεηο εθεί γηα 

λα θάλεηο ην δηθό ζνπ όξακα θαιύηεξα θάλε θάηη δηθό ζνπ. (.) Απηό. (.) Γελ είλαη 

παλάθεηα όκσο (.) όηη θαη ε δηαζθεπή είλαη θαη θαιό. 

    

Καηηξηδηγηαλόγινπ: […] απηόο ήηαλ ν αξρηθόο καο ζηόρνο λα κπνξεί ν 

αλαγλώζηεο λα δηαβάζεη ην::: έξγν θαη λα κε έρεη (…) λα δηαβάζεη ην graphic 

novel θαη λα κελ έρεη ζηεξεζεί ηίπνηα εεε από::: ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηελ πινθή 

ηνπ Υξεζηνκάλνπ. (.) Δεε ζίγνπξα ζα ζα ζηεξεζεί ηη:ο ππέξνρεο ινγνηερληθέο ηνπ 

πεξηγξαθέο. (.) Απηέο όκσο απνηππώλνληαη ζηελ εηθόλα. (.) Τπό απηήλ ηελ έλλνηα 

ζεσξώ όηη ην έξγν είλαη απηόλνκν. ηη (.) κπνξεί θάπνηνο πνπ έρεη δηαβάζεη ην 

graphic novel λα ζπλνκηιήζεη κε θάπνηνλ πνπ έρεη δηαβάζεη ην βηβιίν θαη λα 

κηιήζνπλ γηα ηνπο ίδηνπο ραξαθηήξεο γηα ηα ίδηα θνκβηθά ζεκεία. 

 

Παπαζαλάζεο: […] όηαλ κεηαγξάθεηο έλα ινγνηερληθό έξγν ζε θόκηθ, είλαη πιένλ 

έλα θόκηθ.= 
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Δξεπλήηξηα: = Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απηόλνκν έξγν δειαδή.= 

Παπαζαλάζεο: =Ναη, λαη. (.) Δίλαη, είλαη έλα απηόλνκν έξγν όζν θαη λα παηάεη, 

[λα 

Δξεπλήηξηα: [Μηα θαηλνύξηα δεκηνπξγία.= 

Παπαζαλάζεο: =Να κεηαγξάθεη, είλαη κία απηόλνκε. 

ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα κάιηζηα θάλνληαο νξηζκέλεο πξνεθηάζεηο, ζπλερίδνπλ νη θ. 

Παπαζαλάζεο θαη θ. Βαλέιιεο θαη ζίγνπλ, επηπιένλ, ην ζέκα ηεο ζχγθξηζεο πνπ γίλεηαη 

ελίνηε αλάκεζα ζηηο ηέρλεο – ηε ινγνηερλία θαη ηα θφκηθο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο επηθαινχληαη ην παξάδεηγκα ηεο κεηαθνξάο ινγνηερληθψλ έξγσλ ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. 

Παπαζαλάζεο: Απηό ην΄ ρνπκε δήζεη θπξίσο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. (.) Γειαδή 

ιέεη θάπνηνο πήγα θαη είδα απηήλ ηελ ηαηλία, βαζηζκέλε ζε βηβιίν, αιιά δελ ήηαλ 

όπσο ην βηβιίν. (.) Καη ιεο λαη πξνθαλώο.= 

Δξεπλήηξηα: = Λνγηθό.= 

Παπαζαλάζεο: = Γηαηί είλαη ηαηλία. (.) Κηλεκαηνγξάθνο. (.) Δίλαη θάηη άιιν. (.) 

Να πεηο όηη ν ζθελνζέηεο ην άιιαμε; (.) Άιιαμε ηα λνήκαηά ηνπ, >άιιαμε ηελ 

πινθή ηνπ ηόζν πνιύ ώζηε δελ έκνηαδε κε ηε βαζηθή ηζηνξία, κε ηελ απζεληηθή 

ηζηνξία;< Απηό ην θαηαιαβαίλσ ζαλ θξηηηθή. (.) Αιιά λα πεηο δελ ήηαλ ζαλ ην 

βηβιίν, δελ ην θαηαιαβαίλσ.  

 

Βαλέιιεο: Πάληα ζα επηκέλσ ζην παξάδεηγκα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ γηαηί έρνπλ 

πνιιέο ζρέζεηο. (.) ζν είλαη γεινίν λα ραξαθηεξίζεηο μέξσ γσ ηνπο Άζιηνπο ηνπ 

Οπγθώ ζε ηαηλία πνπ έρεη γίλεη πνιιέο θνξέο θαη λα δεηο ηελ ηαηλία θαη λα πεηο ηη 

σξαία ινγνηερλία (.) είλαη ειίζην, (.) νπδείο ην θάλεη. (.) Δ έηζη αθξηβώο θαη απηό. 

(.) Γελ κπνξείο λα δηαβάζεηο έλα θόκηθο πνπ είλαη Παπαδηακάληεο θαη λα πεηο 

σξαίν ινγνηερληθά. (.) Ση ζα πεη; (.) Δδώ είλαη κηα άιιε ηέρλε. (.) πσο αθξηβώο 

δελ πάεη ην κπαιό ζνπ λα πεηο σξαίν βηβιίν ήηαλ απηή ε ηαηλία πνπ είδα. (.) 

((γέιην)) Δίλαη άιιν, (.) μέξεηο όηη ζα δεηο θάηη άιιν, (…) θάλεηο ηηο ζπγθξίζεηο ζνπ 

βεβαίσο (.) κε γεηα ζνπ κε ραξά ζνπ (.) αιιά δελ ιεο όηη είδα θάηη ινγνηερληθό 

μέξσ γσ (.) ηη λα πσ; (.) ηλεκά είδα. (.) Λνηπόλ έηζη αθξηβώο είλαη κηα εληειώο 

μερσξηζηή ηέρλε γηα κέλα. (.) Πνπ ζεκαίλεη έρεη άιινπο θαλόλεο άιιε γξαθή άιια 

άιια άιια πξάγκαηα (.) πνιιά άιια πξάγκαηα. 
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ε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο ν θ. Βαλέιιεο ζπλερίδεη λα κηιά γηα ην ίδην ζέκα, 

ηνλίδνληαο ηελ απηνλνκία ησλ έξγσλ θφκηθο θαη αλαθεξφκελνο ζην δηάινγν κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ κνξθψλ ηέρλεο θάλεη ιφγν γηα ηηο πβξηδηθέο ηέρλεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

δαλείδνληαη απφ ηηο πξσηφηππεο κνξθέο ηέρλεο. Αλαγλσξίδεη φηη ην απνηέιεζκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δελ είλαη έλα άζξνηζκα επηκέξνπο ζηνηρείσλ νχηε 

είλαη πάληα αμηφινγν, αιιά παξφια απηά απνηειεί απηφλνκν έξγν. Τπνζηεξίδεη, 

παξάιιεια, φηη ηα θφκηθο δελ απνηεινχλ ην νπηηθφ ηζνδχλακν ηεο ινγνηερλίαο, αιιά 

δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ηα θφκηθο δαλείδνληαη ζηνηρεία απφ ηε ινγνηερλία θαη ηειηθά 

πξνθχπηεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ηέρλε κε ηνπο δηθνχο ηηο θαλφλεο.  

Βαλέιιεο: Δίλαη απηόλνκα έξγα. (.) Δίλαη απηό ην παξάδεηγκα πνπ ην ιέσ ρηιηάδεο 

θνξέο. (.) αλ κηα ηαηλία. (.) Βιέπεηο ην ιηβεξ Σνπίζη αο πνύκε ζε κηνύδηθαι 

>εμαηξεηηθόο ν ιηβεξ Σνπίζη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αλ ζπκάκαη θαιά πνπ είρε 

πάξεη θαη ζθαξ ζηελ επνρή ηνπ.< Δ είλαη άιιν έξγν. (.) Γελ ιεο πάσ λα δσ 

Νηίθελο μέξσ γσ, (.) πάσ λα δσ, πάσ λα δηαβάζσ Νηίθελο. (.) Παο λα δεηο ηαηλία. 

(.) Ναη είλαη απηνύζην έξγν. (.) Μπνξεί λα είλαη θαθό έηζη; (.) Γελ ζεκαίλεη όηη 

θάλνπκε αξηζηνπξγήκαηα (.) αιιά είλαη άιιν έξγν απηνύζην (.) είλαη άιιε ηέρλε 

πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηε ινγνηερλία. (.) Δίλαη όπσο αθξηβώο (.)  γεληθά ηα θόκηθο 

είλαη κία >όπσο θαη πνιιέο άιιεο όπσο ν θηλεκαηνγξάθνο όπσο ην ζέαηξν, ε 

όπεξα είλαη πβξηδηθέο ηέρλεο.< […] Απηό είλαη ην ζέκα πνπ ζπκβαίλεη κε θάζε 

ηέρλε. (.) Γειαδή απηό ην πξάγκα πνπ βγαίλεη είλαη θάηη δηαθνξεηηθό θαη απηνύζην. 

(.) Από ην πάληξεκα δελ βγαίλεη απιώο έλα άζξνηζκα. (.) Βγαίλεη θάηη απηνύζην (.) 

ην νπνίν δέρνκαη όηη κπνξεί λα΄ λαη θάηη πνιύ θαθό, κπνξεί λα΄ λαη θαη πνιύ θαιό 

(…) ζίγνπξα όκσο είλαη άιιε ηέρλε.[…] ε θάζε πβξηδηθή ηέρλε. (.) ηε κνπζηθή 

αο πνύκε δελ ζπκβαίλεη. (.) Η κνπζηθή είλαη κηα πξσηόηππε ηέρλε, (.) ε δσγξαθηθή 

είλαη δσγξαθηθή. (.) Δίλαη από κόλεο ηνπο απηέο. (.) Η αξρηηεθηνληθή είλαη 

αξρηηεθηνληθή. (.) Από εθεί θαη πέξα ην ζέαηξν, (.) ην ζηλεκά, (.) ε όπεξα, (.) ην 

ηξαγνύδη (.) ην νπνίν ζπλδπάδεη πνίεζε θαη κνπζηθή είλαη πβξηδηθέο ηέρλεο. (.) Σα 

θόκηθο, ινηπόλ, απηά είλαη ηέρλεο πνπ δαλείδνληαη θαη βγαίλεη κηα εληειώο 

δηαθνξεηηθή ηέρλε παξάγεηαη (.) ην νπνίν δελ είλαη απιώο έλα άζξνηζκα. (.) Απηό. 

(.) ηνηρείσλ επηκέξνπο.  

Ο θ. Παπαζαλάζεο ζπλερίδεη ιίγν παξαθάησ επηζεκαίλνληαο θαη απηφο κε ηε ζεηξά 

ηνπ φηη πξάγκαηη ππάξρεη έλαο δηάινγνο κεηαμχ ησλ κνξθψλ ηεο ηέρλεο, αιιά 

ηαπηφρξνλα ππεξαζπίδεηαη ηελ απηνλνκία ησλ θφκηθο. 
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Παπαζαλάζεο: […] παξόια απηά όζν θη αλ ππεξαζπίδνκαη ινηπόλ ηελ απηνλνκία 

ηνπ θόκηθ, (.) απηνύ ηνπ θόκηθ πνπ κεηαγξάθεη θιαζηθή ινγνηερλία ζε θόκηθ, (.) 

ηαπηόρξνλα ππεξαζπίδνκαη θαη ηε ζύλδεζή ηνπο. […] Έηζη θη αιιηώο λνκίδσ όηη 

ππάξρεη δηάινγνο κεηαμύ ησλ κνξθώλ ηέρλεο. 

Αλαθεξφκελνη νη δεκηνπξγνί ζην θαηά πφζν έλα graphic novel απνηειεί απηφλνκν 

έξγν θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ζπκβεί απηφ, έζημαλ θαη ην δήηεκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θιαζηθψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ. Σν δήηεκα ζίγεη θαη ν Νηθνιφπνπινο ζηε 

ζπλέληεπμή ηνπ επηζεκαίλνληαο φηη, πξάγκαηη,  νη ηέρλεο εξσηνηξνπνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

αιιεινδαλείδνληαη ζηνηρεία, σζηφζν θξίλεη απαξαίηεην ε θάζε ηέρλε λα αξζξψλεη ην 

δηθφ ηεο ιφγν, λα παξνπζηάδεη θάηη λέν θαη λα κελ αληιεί ππεξαμία απφ θιαζηθά έξγα, 

εθκεηαιιεπφκελε ηελ αλαγλψξηζε πνπ έρνπλ κε ζθνπφ ην θέξδνο. Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, 

θάλεθε λα απαζρνιεί ηνπο δεκηνπξγνχο ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο ινγνηερλίαο κε ηα 

graphic novels, θαζψο, ζχκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ηνπο, ηα graphic novels δελ ζα 

πξέπεη λα απνβιέπνπλ θαη λα επηδηψθνπλ ηελ θαηαμίσζή ηνπο βαζηδφκελα ζηελ αμία 

άιισλ ηερλψλ, φπσο είλαη ε ινγνηερλία.  

Νηθνιόπνπινο: >Θεσξώ όηη ηα θόκηθο είλαη κηα απηόλνκε ηέρλε. Φπζηθά ζα 

εξσηνηξνπήζεη κε ηηο άιιεο ηέρλεο, όπσο ηε ινγνηερλία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη 

ην ζέαηξν θαη ηελ ηζηνξία.< Από εθεί θαη ύζηεξα πξέπεη θάπνηε λα αξζξώζεη ην 

δηθό ηεο ιόγν. (.) Γειαδή λα δεκηνπξγεζνύλ θαηλνύξηα θείκελα (.) πνπ ζα γίλνπλ 

graphic novels ή θόκηθο (.) θαη ζα ΄ρνπλ ηε δηθή ηνπο απηνδύλακε αμία, (.) ώζηε 

άιιεο ηέρλεο λα αλαδεηήζνπλ πάλσ ηνπο πξάγκαηα (.) θαη όρη κόλν ηα θόκηθο λα 

πξνζπαζνύλ λα::: αληιήζνπλ ππεξαμία από::: θείκελα γλσζηώλ ινγνηερλώλ. 

Χζηφζν, ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα 

πξνζεγγίδεηαη έλα θιαζηθφ ινγνηερληθφ έξγν κε ζεβαζκφ ζηελ αμία ηνπ θαη λα κελ 

ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφ είδνο. Ο θ. Ράγθνο, ινηπφλ, δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη είλαη 

ζεκηηφ λα ππάξρεη απηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηέρλεο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο έηζη απνθηά λφεκα ε ηέρλε, εκπλένληαο άιινπο αλζξψπνπο θαη 

αζθψληαο επίδξαζε ζηε δσή ηνπο.  

Ράγθνο: Γηα θάζε έξγν ηέρλεο (…) δελ είκαη ηεο άπνςεο όηη >έλα έξγν ηέρλεο ην 

νπνίν είλαη αξρεηππηθό, ην νπνίν έρεη κηα ηεξόηεηα,< κηα αμία πςειή (.) ππάξρεη 

κηα ηάζε λα κελ ην αγγίδνπλ νη επίγνλνη, ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθό είδνο, (.) σο 

θηιόινγνο από ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ην (…) είλαη έλα πξάγκα ηεξό. (.) Δγώ 

ζεσξώ θαη ην΄ ρεη πεη θαη ν Γηώξγνο θαη ζπκθσλώ απνιύησο θαη ήηαλ πάληα γηα 
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κέλα (…) όηη έλα έξγν όηαλ ην ζεσξείο αθξηβώο ηεξό >πξέπεη λα ην πξνζεγγίδεηο 

λα κελ ην΄ ρεηο θιεηδσκέλν ζην (.) νύηε θαλ ζε κηα αίζνπζα κνπζείνπ (.) ζην 

ππόγεην δειαδή λα κελ ην βιέπεη θαλείο νύηε σο έθζεκα. Να ιεο όηη ππάξρεη απηό 

αιιά δελ ην βιέπεη θαλείο, γηαηί δελ πξέπεη λα ην αγγίμνπκε, αλ βγεη ζην θσο ζα 

πάζεη θάηη, λα κελ ην ηνηεκνπνηείο δειαδή λα ην θάλεηο ηεξό ηνηέκ.< Να είζαη εθεί, 

λα ην πεηξάδεηο κε ζεβαζκό, (.) κε θαηαλόεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ, (.) κε αληίιεςε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ (…)αιιά λα ην πεηξάμεηο (.) ηόηε ζεκαίλεη όηη ηνπ δίλεηο ηελ αμία πνπ 

έρεη, (.) όηη αζρνινύκαη καδί ζνπ αιιηώο ζ΄ έρσ παξαπεηακέλν. (.) Ναη αιιά είζαη 

ζπνπδαίν αιιά δελ αζρνινύκαζηε, (.) εκείο αζρνινύκαζηε κε άιια αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηη ζπνπδαίν είζαη αθνύ δελ αζρνινύκαζηε καδί ζνπ; […]Αιιηώο 

είηε ππάξρνπλε είηε δελ ππάξρνπλε (…) έλαο πίλαθαο ηνπ Da Vinci θιεηζκέλνο ζην 

ππόγεην πνπ δελ ην΄ ρεη δεη θαλείο είλαη ζαλ λα κελ ππάξρεη, (.) ηη, ηη επίδξαζε έρεη 

ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ; (.) Πνην είλαη ην λόεκα ηεο ηέρλεο; 

πκκεξίδεηαη, επνκέλσο, ν θ. Ράγθνο ηελ άπνςε ησλ ππφινηπσλ δεκηνπξγψλ ζρεηηθά 

κε ηε δεκηνπξγία απηνηεινχο έξγνπ ηέρλεο, ηνλίδνληαο θαη ν ίδηνο φηη ε κεηαθνξά ελφο 

ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε θφκηθο δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεραληζηηθνχο φξνπο. 

Ράγθνο: […] ην θόκηθ είλαη κηα άιιε ηέρλε. (.) Γειαδή απηνηειήο ηέρλε κε ηνπο 

δηθνύο ηνπ αθεγεκαηηθνύο θαλόλεο. (.) Γελ έρεη θαλέλα λόεκα >λα πάξεηο ηε 

ινγνηερλία θαη λα ηελ ελζσκαηώζεηο κεραληζηηθά ζε θόκηθ απιώο βάδνληαο κέζα 

ζην θείκελν κεξηθέο θσηνγξαθίεο ζαλ λα΄ λαη μέξσ γσ θσηνξνκάληδν ηεο επνρήο 

αο πνύκε.< Δίλαη λα αθνινπζήζεηο ηνπο αθεγεκαηηθνύο θαλόλεο ηεο ηέρλεο. 

Γηα ηνλ Νηθνιφπνπιν ην Ατβαιί, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνέθπςε πξσηίζησο σο 

πξνζσπηθή αλάγθε γηα ηε ζπγγξαθή ελφο βηβιίνπ, κε αθνξκή έλα κνλνήκεξν ηαμίδη απφ 

ηε Μπηηιήλε ζην Ατβαιίθ. Ο δεκηνπξγφο, σζηφζν, ζηε ζπλέληεπμή ηνπ ππνγξακκίδεη φηη 

ην πιηθφ πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ αμηνπνηήζεθε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνθχπηεη κηα 

λέα αθήγεζε. ηα πιαίζηα απηά, παξέζεζε ηε ζεκαζία ηεο επαλεξκελείαο θαη 

επαλαζχλζεζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ πνπ επεμεξγάζηεθε, πξνθεηκέλνπ ην λέν 

θείκελν πνπ πξνέθπςε – ην Ατβαιί - λα ζπληζηά έλα απηφλνκν έξγν κε ηε δηθή ηνπ 

απηνδχλακε αμία. 

Νηθνιόπνπινο: Δγώ είκαη απηήο ηεο άπνςεο όηη ηα θείκελα πνπ πηάλνπκε ζηα 

ρέξηα (.)  καο πξέπεη λα έρνπλε όρη κόλν ηε δηθηά καο καηηά σο εξκελεία, (.) αιιά 

θαη ηε δηθηά καο επαλεξκελεία θαη επαλαζύλζεζε. […]δηακνξθώλνπλ κία 

κεηακνληέξλα αθήγεζε θαηά θάπνην ηξόπν, (.) ε νπνία (…) ηα::: θνκκάηηα απηά 
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ζπλδηαιέγνληαη κεηαμύ ηνπο (.) θαη όια απηά ζην πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνύ αθεγεηή (.) 

απνηεινύλ κία εληειώο θαηλνύξηα αθήγεζε. 

ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο απηφλνκνπ έξγνπ, ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel 

Ατβαιί, δηαηππψλεη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ θαη κηα θαίξηα επηζήκαλζε πνπ αθνξά ζηε 

δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ινγνηερληθψλ έξγσλ. Τπνζηεξίδεη φηη ε ηέρλε ησλ θφκηθο ζα 

πξέπεη λα αξζξψλεη ην δηθφ ηεο ιφγν θαη λα κελ αληιεί ππεξαμία απφ γλσζηά 

ινγνηερληθά έξγα. Αλαγλσξίδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ κνξθψλ ηέρλεο, αιιά ηνλίδεη φηη δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάηη ηέηνην εθ ηνπ 

πνλεξνχ. ην παξαθάησ απφζπαζκα δηαθαίλεηαη ε χπαξμε απηψλ ησλ απφςεσλ: 

Νηθνιόπνπινο: πκβαίλεη ινηπόλ ην εμήο. (.) ηη::: ίζσο (…) ζηελ πξνζπάζεηα 

αθξηβώο λα αλαπηύμνπλ έλα:::λ άμην ινγνηερληθό ζε εηζαγσγηθά ιόγν, (.) 

πξνζπαζνύλ λα πάξνπλ δάλεηα θαη ππεξαμία από ήδε::: ππάξρνληα ινγνηερληθά 

θείκελα. (.) ην βαζκό πνπ εγώ δηαθσλώ κε απηό εδώ ην πξάγκα (.) δελ είλαη ην λα 

κεηαθέξεηο έλα πξάγκα, έλα ινγνηερληθό θείκελν (.) ζε κνξθή 

εηθνλνγξαθεγήκαηνο, (.) θόκηθο, (.) αιιά ην όηη ζηεξίδεηο ηελ αλάπηπμε ελόο κέζνπ 

ζε δάλεηα απηήο ηεο κνξθήο. (.)  >Θεσξώ όηη ηα θόκηθο είλαη κηα απηόλνκε ηέρλε. 

Φπζηθά ζα εξσηνηξνπήζεη κε ηηο άιιεο ηέρλεο, όπσο ηε ινγνηερλία θαη ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ην ζέαηξν θαη ηελ ηζηνξία.< Από εθεί θαη ύζηεξα πξέπεη θάπνηε 

λα αξζξώζεη ην δηθό ηεο ιόγν. (.) Γειαδή λα δεκηνπξγεζνύλ θαηλνύξηα θείκελα (.) 

πνπ ζα γίλνπλ graphic novels ή θόκηθο (.) θαη ζα ΄ρνπλ ηε δηθή ηνπο απηνδύλακε 

αμία, (.) ώζηε άιιεο ηέρλεο λα αλαδεηήζνπλ πάλσ ηνπο πξάγκαηα (.) θαη όρη κόλν 

ηα θόκηθο λα πξνζπαζνύλ λα::: αληιήζνπλ ππεξαμία από::: θείκελα γλσζηώλ 

ινγνηερλώλ. (.) Η δηθηά κνπ::: ελέξγεηα, δελ έγηλε (.) αλαθνξά, παξαπνκπή ζε::: 

παιηόηεξα θείκελα, (.) δελ έγηλε ζε εηζαγσγηθά εθ ηνπ πνλεξνύ, δειαδή (.) λα βξσ 

έλα πνιύ γλσζηό θείκελν, (.) έλα πνιύ γλσζηό ζπγγξαθέα (.) θαη άληε λα ην 

θάλνπκε θη απηό θόκηθο γηαηί ζα πνπιήζεη. (.) πσο ζαο είπακε πξνέθπςε σο 

αλάγθε θαη κε νδήγεζε ην ίδην ην ζέκα κνπ ζ΄ απηνύο (.) ηνπο ζπγγξαθείο. 

ην εξψηεκα γηαηί ηα θφκηθο λα ζηξαθνχλ ζηε ινγνηερλία ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic 

novel Κεξέληα θνύθια απνδίδεη ην γεγνλφο ζε έλδεηα ηδεψλ θαη ζην πιενλέθηεκα πνπ 

εμαζθαιίδεη ε εμνηθείσζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ κε ην ινγνηερληθφ έξγν. 

Δξεπλήηξηα: […] γηαηί ηα θόκηθο λα ζηξαθνύλ ζηε ινγνηερλία;  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: (…) Έλδεηα ηδεώλ. […] ππάξρεη θαη έλαο άιινο πνιύ 

πξαθηηθόο ιόγνο. (.) ηη ν αλαγλώζηεο ληώζεη όηη::: δελ κπνξεί παξά απηή ε 
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ηζηνξία λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελδηαθέξνπζα. (.) Γηόηη έρεη ηεζηαξηζηεί ήδε ζε έλα 

κέζν, ην βηβιίν, θαληάδνκαη όηη ππνζπλείδεηα απηή είλαη ε ζθέςε ή θαη ζπλεηδεηά 

εεε αιιά θαη θάπνηνη::: θάπνηνη αλαγλώζηεο κνπ ην έρνπλ επηβεβαηώζεη απηό. (.) 

Δίλαη κία ηζηνξία ε νπνία έρεη ηεζηαξηζηεί ήδε ζην βηβιίν θαη θάπνηνη άλζξσπνη 

ηελ επέιεμαλ λα ηελ κεηαθέξνπλ θαη ζε graphic novel ζε θόκηθ νπόηε δε γίλεηαη 

θαιή ζα είλαη. […] Από ηελ άιιε γηα ηνλ εθδόηε (.) εεε είλαη έλα αβαληάδ ην όηη 

είλαη κηα ηζηνξία αλαγλσξίζηκε ζε έλα κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν θνηλό (.) όπσο 

κεγαιύηεξν θνηλό γηα παξάδεηγκα ν Δξσηόθξηηνο. Με ηελ Κεξέληα θνύθια ηα 

πξάγκαηα είλαη ιί:::γν πην ηδηαίηεξα. (.) Έρεη έλα κηθξό, έρεη έλα κηθξό αιιά 

ηδηαίηεξα θαλαηηθό θνηλό. 

Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδεηαη θαη ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel Δξσηόθξηηνο 

Γηψξγνο Γνχζεο, ν νπνίνο επηζεκαίλεη ην ελδερφκελν νξηζκέλεο θνξέο ε κεηαγξαθή 

ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ λα γίλεηαη κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νλφκαηνο 

ελφο έξγνπ θαη ηνλίδεη πσο φηαλ γίλεηαη ε κεηαγξαθή κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη πξφρεηξα 

δελ έρεη απήρεζε ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Ο Γηάλλεο Ράγθνο ζπκπιεξψλεη απηήλ ηελ 

άπνςε ππνζηεξίδνληαο φηη ζηα γλσζηά ινγνηερληθά έξγα νη δεκηνπξγνί κπνξνχλ λα 

βξνπλ έηνηκν πιηθφ, σζηφζν παξαζέηεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν παξάγνληαο ηαιέλην ή 

ηθαλφηεηα. 

Γνύζεο: Πνιιέο δηαζθεπέο δειαδή αλ γίλνληαη πξόρεηξα (.) γίλνληαη γηα λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ην όλνκα θαη ην brand ηνπ έξγνπ, ηνπ πξσηόηππνπ έξγνπ (.) ή ηνπ 

ζπγγξαθέα (.) γηα λα εκθαληζηνύλ ζηελ αγνξά, λα πνπιήζνπλ ή γηα λα εκθαληζηνύλ 

νη ίδηνη ζαλ δεκηνπξγνί κε θύξνο θ.η.ι., (.) νη εθδόηεο λα δείμνπλ αο πνύκε όηη (…) 

είλαη έλα θηελό θόιπν αο πνύκε, (.) ην νπνίν απ΄ ό,ηη έρνπκε δεη ζε παξαδείγκαηα 

δελ αγθαιηάδεηαη από ην θνηλό εκπνξηθά. 

 

Ράγθνο: […] λνκίδσ όηη είλαη έλαο ιόγνο πνπ κεξηθνί δεκηνπξγνί ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ζηξέθνληαη ζηε κεηαθνξά, (.) ίζσο είλαη θαη (…) δειαδή όηη εθεί βξίζθνπλ 

έηνηκν πιηθό κηαο κεγάιεο αθήγεζεο (.) θαη βέβαηα από εθεί θαη πέξα έρεη λα θάλεη 

κε ην ηαιέλην, (.) κε ηελ ηθαλόηεηα, (.) κε ηε δνπιεηά, (.) γηαηί θαη ε κεηαθνξά ζέιεη 

δνπιεηά πνιιή. 

Γηα ην ίδην δήηεκα, ν δεκηνπξγφο ηνπ graphic novel Η Πάπηζζα Ισάλλα δηεξσηάηαη 

θαηά πφζν ε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα πξνζεγγίδνληαη έξγα ηεο 

θιαζηθήο ινγνηερλίαο εθθξάδεη θάπνην είδνο ζπληεξεηηζκνχ ή πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο 
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κε ην ζήκεξα. ηε ζπλέληεπμή ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ε απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα 

κέλεη λα απαληεζεί ζην κέιινλ, φηαλ ζα έρεη δηακνξθσζεί πην ζαθήο εηθφλα. Δθθξάδεη, 

σζηφζν, ηελ αηζηνδνμία ηνπ φηη φζνη επηιέγνπλ λα κεηαγξάςνπλ έξγα ηεο θιαζηθήο 

ινγνηερλίαο ην θάλνπλ κε «θξεζθάδα» θαη «ζχγρξνλν ηξφπν».  

Παπαζαλάζεο: Καη πξαγκαηηθά λνκίδσ όηη απηό ην ξεύκα πνπ, πνπ αλαπηύρζεθε 

ηα ηειεπηαία ρξόληα κε δεκηνπξγνύο Έιιελεο θόκηθ λα πξνζεγγίδνπλ έηζη ηελ 

θιαζηθή ινγνηερλία, (.) έρεη έλα ελδηαθέξνλ. (.) Έρεη έλα ελδηαθέξνλ από απηήλ ηελ 

άπνςε. (.) Έρσ κία κηθξή έλζηαζε ή επηθύιαμε (.) κήπσο ε αλαζθάιεηα αο πνύκε 

πνπ δνύκε (.) ε θαζεκεξηλή ή ε αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ, (.) καο νδεγάεη λα 

ςάρλνπκε ηα ζίγνπξα θαη ηα (…) δειαδή πώο θακηά θνξά ζέινπκε λα ρηίζνπκε 

θάηη, (.) ςάρλνπκε, ζθάβνπκε θάησ λα βξνύκε ζηέξεν έδαθνο λα ζηήζνπκε απηό ην 

πξάγκα. (.) Μήπσο ηειηθά απηό είλαη έλαο ζπληεξεηηζκόο. (.) Σν ξσηάσ πνιιέο 

θνξέο, ην ζθέθηνκαη θαη γηα ηνλ εαπηό κνπ. (.) Σειηθά ε επηινγή λα γπξίζεηο ζηελ 

θιαζηθή ινγνηερλία είλαη δείγκα όηη πεηάγεζαη πξνο ην κέιινλ, (.) ζεο λα ηελ 

αλνίμεηο ζε άιινπο αλζξώπνπο ζην κέιινλ, (.) λα επηθνηλσλήζεηο κε ην ζήκεξα; (.) 

Ή είλαη απιά έλαο ζπληεξεηηζκόο, (.) μαλαγπξλάο ζην παξειζόλ εθεί ζηα ζίγνπξα 

πνπ μέξεηο όηη έρνπλ ιεηηνπξγήζεη κία θνξά θαη άξα= 

Δξεπλήηξηα: = Πεηπρεκέλε ζπληαγή.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη, λαη. (.) Μπνξεί λα μαλαιεηηνπξγήζεη. (.) Απηό είλαη έλα 

εξώηεκα. (.) Γη΄ απηό κάιινλ ζα ρξεηαζηεί λα πεξηκέλνπκε λα δνύκε ηελ εμέιημε 

ηνπ πξάγκαηνο. (.) Γειαδή αλ απηό ην ξεύκα ζπλερίζεη λα ππάξρεη, (.) επεηδή πξνο 

ην παξόλ δελ είλαη πάξα πνιιά ηα (…) είλαη αξθεηά γηα λα ηα πνύκε ξεύκα ηα έξγα 

πνπ ππάξρνπλ (.) αιιά όρη ηόζν πνιιά ώζηε λα δνύκε ηελ πιήξε ηνπο [πνξεία. 

[…] 

Παπαζαλάζεο: Σελ απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα, (.) αλ ηειηθά είλαη έλαο 

ζπληεξεηηζκόο. (.) Αλ είλαη πνιύ ζα ζηελνρσξεζώ. (.) Γειαδή δελ ζα κ΄ αξέζεη αο 

πνύκε απηή ε εμέιημε, εηδηθά αλ ληπζεί θαη κε κία δηάζηαζε θάπνηαο εζληθήο 

ζρνιήο αο πνύκε. […] Πξνο ην παξόλ δελ λνκίδσ όηη ηζρύεη θάηη ηέηνην. (.) Οη 

άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ απηά ηα ζέκαηα, ην θάλνπλ κε θξεζθάδα, κε 

ζύγρξνλν ηξόπν. (.) Ννκίδσ όηη κάιινλ είκαζηε ζε θαιό ζελάξην. 

ηηο απφςεηο, φκσο, ησλ δεκηνπξγψλ απαληψληαη θαη αξθεηνί πξνβιεκαηηζκνί φζνλ 

αθνξά ζηελ πξνώζεζε ηεο ινγνηερλίαο. Γίλεηαη ζαθέο, σζηφζν, φηη δελ ππήξμε απηφο 

ν πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο, αιιά, φπσο επηζεκαίλνπλ, πξνέθπςε ηειηθά ζηελ πνξεία. 
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χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο, ε θπθινθνξία ησλ graphic novels ζηάζεθε ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο αθνξκή γηα λα αλαηξέμεη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζηα πξσηφηππα 

ινγνηερληθά έξγα θαη ην γεγνλφο απηφ ηνπο ραξνπνηεί ηδηαίηεξα. 

Νηθνιόπνπινο: ζηε βηβιηνζήθε ηεο Μπηηιήλεο αο πνύκε (.) όζν δηάζηεκα (.) 

ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξόλν κεηά θπθινθνξνύζε ην Ατβαιί θαη είρε απνθηήζεη ηε:::λ 

αηκόζθαηξα απηή πνπ είρε δεκηνπξγήζεη αλαγλσζηηθά, (.) ηα βηβιία ηνπ Κόληνγινπ 

ήηαλ δηαξθώο δαλεηζκέλα (.) θαη::: επίζεο ζα ήηαλ πάξα πνιύ ελδηαθέξνλ λα 

δνύκε θαη ηε δηαθνξά ζηηο πσιήζεηο ζην::: Βελέδε ή ζ΄ απηά. […] πάξα πνιινί 

θηιόινγνη πνπ κε θαιέζαλ ζε ζρνιεία (.) ή ζε παλεπηζηήκηα, ζε παξνπζηάζεηο θ.η.ι. 

(.) ζπλάληεζα αλζξώπνπο πνπ ιέγαλε (.) όηη::: κεηά αλέηξεμαλ νη ίδηνη ζηα 

πξσηόηππα (.) ή έγηλε αθνξκή ην Ατβαιί λα κηιήζνπλ ζηα παηδηά ηνπο (.) ηεο 

ηέηαξηεο νπζηαζηηθά γεληάο πξνζθπγνγελώλ. 

 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Σν είδακε λα ζπκβαίλεη. (.) Σν είδακε λα ζπκβαίλεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ::: Comicdom Athens πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ::: ΄17 

όπνπ θαη πξσηνθπθινθόξεζε ην: graphic novel θαη::: είρακε ζην πεξίπηεξν ηεο 

Comicdom Press ηε:::ο εθδνηηθήο είρακε θαη ην βηβιίν από ηηο Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδόζεηο Κξήηεο. (.) Παξνπζηάζηεθε ινηπόλ ην θαηλόκελν θάπνηνη λα αγνξάδνπλ 

καδί κε ην graphic novel θαη ην βηβιίν θαη αθόκα θαιύηεξα γηα εκάο γηαηί 

αηζζαλζήθακε πάξα πνιύ όκνξθα εεε θάπνηνη αγόξαδαλ κόλν ην βηβιίν (.) 

ιέγνληάο καο όηη ζέινπλ λα ην δηαβάζνπλ θαη αλ ηνπο αξέζεη λα αγνξάζνπλ θαη ην 

graphic novel. (.) >Οπόηε ραηξόκαζηε πνιύ πνπ ζπζηήζακε θαηά θάπνην ηξόπν ην 

έξγν ηνπ Υξεζηνκάλνπ εθ λένπ ζε έλα θνηλό πνπ δύζθνια ζα έκπαηλε ζηε 

δηαδηθαζία< λα ην::: αλαθαιύςεη.  

 

Σζηακάληαο: […] απηό πνπ εκέλα κε ζπγθίλεζε πεξηζζόηεξν απ΄ όια ήηαλ ε 

πξνζσπηθόηεηα ηνπ Υξεζηνκάλνπ.< Αλ έρσ θαηαθέξεη ινηπόλ κε θάπνηνλ ηξόπν (.) 

λα δώζσ κηα ελίζρπζε δσήο (.) ζ΄ απηό ην έξγν ζ΄ απηόλ ηνλ άλζξσπν λα ηνλ 

κάζνπλ (.) πέληε άλζξσπνη πεξηζζόηεξνη δέθα ρξόληα πεξηζζόηεξν (.) δεθαπέληε 

θ.η.ι. θ.η.ι. (.) Απηό είλαη όιν. 

Πνιινί  δεκηνπξγνί παξέζεζαλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο απόιαπζεο θαηά ηε 

δεκηνπξγία ησλ graphic novels θαη θαηά ηελ ελαζρφιεζε κε ηα πξσηφηππα ινγνηερληθά 

έξγα. Καζίζηαηαη, κάιηζηα, ζαθέο φηη ν ιφγνο ησλ δεκηνπξγψλ ζην ζεκείν απηφ 
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ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα, ζηνηρείν ην νπνίν γίλεηαη δηαθξηηφ ηφζν απφ ηηο 

ιέμεηο πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, φζν θαη απφ ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, 

φπσο ν ηφλνο ηεο θσλήο.  

Γνύζεο: […] ε πξνζδνθία κνπ ήηαλ λα ην δηαζθεδάζσ.= 

    Δξεπλήηξηα: = Κάηη ζαλ πξόθιεζε δειαδή;= 

Γνύζεο: = Ναη. (.) Αλ ζα δηαζθέδαδα κέζα ζ΄ απηό. (.) ρη αλ ζα΄ ηαλ δύζθνιν, (.) 

αλ ζα ην δηαζθέδαδα. (.) Σν θπξηόηεξν ήηαλ λα κελ βαξεζώ δειαδή. (.) Κπξίσο ε 

δηαζθέδαζε έρεη λα θάλεη κε ηε δπζθνιία, (.) κε ην όηη ζνπ βάδεη >ζπλέρεηα 

εκπόδηα πνπ πξέπεη λα ππεξπεδήζεηο θαη λα ζέιεηο λα ηα ππεξπεδήζεηο λα κελ 

βαξηέζαη< λα αζρνιεζείο καδί ηνπ (.) εεε κεηά ην ζέκα ήηαλ λα βγεη απηό πνπ είρα 

ζην κπαιό κνπ (.) γηαηί πνηέ δελ κπνξεί λα βγεη ην εθαηό ηνηο εθαηό ή κάιινλ 

μεθηλάο λα θαληάδεζαη θάηη ην νπνίν αιιάδεη ζηελ πνξεία, (.) λα είκαη ηνπιάρηζηνλ 

ηθαλνπνηεκέλνο από απηό πνπ ζα θαίλεηαη (.) εεε θαη θπξίσο λα ην δηαζθεδάζεη 

βαζηθά απηόο πνπ ην δηαβάδεη, (.) λα πεη λα άμηδε ηνλ θόπν λα πιεξώζσ θάπνηα 

ιεθηά γηα λα πάξσ απηό ην έξγν. […] Καη γηα κέλα ήηαλ έλα ζέκα επηινγήο ζε 

εηζαγσγηθά ηεο θαξηέξαο […] ην πξώην κνπ έξγν νιόθιεξν ζε graphic novel ζα 

ήηαλ απηό θαη όρη ην άιιν νπόηε ζα έπξεπε λα αμίδεη ηνλ θόπν. 

 

Παπακάξθνο: Σώξα ε αιήζεηα όζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο πξνζσπηθά δελ μέξσ 

(.) δελ ζπκάκαη ηη πεξίκελα θαη αλ, (.) δειαδή ην θνκκάηη κεηά ηηο (…) ην πώο ζα 

ην δερόηαλ ν θόζκνο γηαηί όιν απηόλ ηνλ θαηξό ήκνπλ ηόζν κέζα ζηε δηαδηθαζία (.) 

ηελ είρα απνιαύζεη ηόζν πνιύ γηαηί >ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ κνπ δηλόηαλ ε 

επθαηξία λα θάλσ θόκηθ θάηη πνπ΄ ζεια λα θάλσ θαηξό. […]Γηα κέλα ήηαλ θάηη 

πνιύ θαηλνύξην θαη θάηη πνπ πνπ κε γέκηδε >θαη αθόκα δειαδή κε γεκίδεη 

ελζνπζηαζκό γηαηί είλαη κία δηαδηθαζία πνπ αθόκα ηελ αληηκεησπίδσ ζαλ θάηη ην 

καγηθό.< Καη κπνξώ λα πσ αο πνύκε ε πξνζδνθία πνπ είρα (.) ήηαλ λα βγεη θάηη 

πνπ ζα κνπ άξεζε πάξα πνιύ. 

 

Ράγθνο: Δγώ όηαλ θάλσ κηα νπνηαδήπνηε δνπιεηά θαη πξνζσπηθή ελλνώ (.) όηαλ 

γξάθσ έλα θείκελν (.) δελ κε ελδηαθέξεη δειαδή ζέισ λα θάλσ κηα δνπιεηά πνπ αλ 

ηε δηαβάζσ εγώ λα κ΄ αξέζεη εκέλα. (.) Γειαδή ν ηδαληθόο αλαγλώζηεο είκαη εγώ. 

(.) Γελ ην ιέσ απηναλαθνξηθά θαη εγσθεληξηθά, (.) ην ιέσ όηη δελ έρσ ζην κπαιό 
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κνπ έλαλ ηδαληθό αλαγλώζηε μέξεηε απηόλ πνπ ζέισ λα απεπζπλζώ. (.) Θέισ λα 

απεπζπλζώ ζ΄ εκέλα= 

Δξεπλήηξηα: = Με ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεηε.= 

Ράγθνο: = Πνπ λα πσ απηό αλ ην δηαβάζσ κ΄ αξέζεη. (.) Αλ αξέζεη θαη ζ΄ έλαλ 

δεύηεξν (.) αθόκα θαιύηεξα, αλ αξέζεη θαη ζ΄ έλαλ δέθαην, (.) ζ΄  έλα ρηιηνζηό 

αθόκα θαιύηεξα (.) αιιά ν πξώηνο πνπ ζέισ λα αξέζεη είλαη ζ΄ εκέλα 

 

Σζηακάληαο: […] πξαγκαηηθά (.) επεηδή απηή ε δνπιεηά έρεη επάλσ ηεο (.) αξθεηή 

(.) θξνληίδα (.) καθάξη λα (.) έρεη θαηαθέξεη λα ηελ ελζσκαηώζεη απηή ηε θξνληίδα 

(.) θαη λα κπνξεί απηή ε θξνληίδα λα παξαδνζεί (.) απηή ε αγάπε ζ΄ απηό ην 

θείκελν 

Δπηπξφζζεηα, νξηζκέλνη δεκηνπξγνί επηρεηξψληαο λα αλαθεξζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο 

ηνπο ηνλίδνπλ ην γεγνλφο φηη ε φιε δηαδηθαζία ιεηηνχξγεζε σο πξόθιεζε, θαζψο 

έλησζαλ φηη ην εγρείξεκα ήηαλ δχζθνιν είηε γηαηί ρξεηάζηεθε λα απνδψζνπλ κε φξνπο 

θφκηθ έλα έκκεηξν θείκελν φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δξσηόθξηηνπ είηε 

γηαηί ην πξσηφηππν θείκελν ήηαλ δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ, κε δξακαηηθά θαη ζθνηεηλά 

ζηνηρεία, φπσο ζηελ Πάπηζζα Ισάλλα, ελψ ν δεκηνπξγφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ graphic 

novel επέιεμε λα πξνζδψζεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ζην έξγν ηνπ, ρσξίο σζηφζν λα 

απνθιίλεη απφ ηνλ ηξφπν ηνπ Ρνΐδε.  

Ράγθνο: Δπνκέλσο ζέισ λα πσ όηαλ κπήθε ε ηδέα ηνπ Δξσηόθξηηνπ εγώ 

γνύζηαξα. (.)  […] ηαλ ινηπόλ κπήθε ε ηδέα δηάβαζα ην θείκελν, ήηαλ ηόζν 

provocative αο πνύκε ηόζν πξνθιεηηθό ηόζν ελδηαθέξνπζα ε πξόθιεζε αο πνύκε 

λα γίλεη απηό ην πξάγκα κε όξνπο ΚΟΜΙΚ. […] θηηάμακε έλαλ νιόθιεξν θόζκν 

fantasy (.) γηαηί είλαη fantasy ε ηζηνξία ηνπ Κνξλάξνπ […] Απηό καο έδηλε ην 

εύθνξν πεδίν θπξίσο ζην Γηώξγν λα θηηάμεη έλαλ θόζκν κε όξνπο θόκηθ όκσο (.) 

όρη κε όξνπο ινγνηερληθνύο θαη απηό ήηαλ κηα πξόθιεζε θαη κηα πξνζδνθία λα ην 

θαηαθέξνπκε απηό ην πξάγκα. 

 

Παπαζαλάζεο: […]απηό ην έξγν είλαη είλαη αξθεηά δύζθνιν. (.) Δκέλα κνπ άξεζε 

θαη απηό όκσο.(.) Γειαδή θαη απηό ην ζηνηρείν. (.) Σν όηη πάιεπα ζε νξηζκέλα 

ζεκεία πάιεπα λα θαηαιάβσ ηη ιέεη (.) ή κνπ θαηλόηαλ όηη ην θάλεη θαη επίηεδεο αο 

πνύκε γηα λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ζε νξηζκέλα ζεκεία. […]ζθίηζα κνπ 

έβγαδαλ απηό ην πξάγκα […] έδηλαλ έκθαζε ζηα θνκκάηηα πνπ κε θάλνπλ λα 
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γειάσ, (.) ρσξίο λα  ππνζηεξίδσ κία ραδνραξνύκελε αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο. 

Έηζη; (.) Γελ ζεκαίλεη όηη δελ θαηαιαβαίλσ ηα ηξαγηθά ζηνηρεία πνπ έρεη κέζα όιε 

ε ηζηνξία ηεο Πάπηζζαο Ισάλλαο αιιά από εθεί θαη πέξα έρεη ζεκαζία πνπ  (.) 

γύξσ από πνηνπο άμνλεο ζέιεηο εζύ λα πεξηζηξέθεηαη (.) είηε ζαλ αλαγλώζηεο (.) 

είηε ζαλ απηόο πνπ θάλεη ηελ [κεηαγξαθή [..] απηό είλαη έλα θαιό κε ηελ ηέρλε. Γελ 

λνκίδσ όηη πάληα θαλείο έηζη βάδεη ηε κεδνύξα θαη ηνπο ράξαθεο θάησ θαη ηα 

κνηξνγλσκόληα γηα λα θηηάμεη έλα έξγν ηέρλεο ζύκθσλα κε θάπνηνπο θαλόλεο ή 

θάπνηεο πνιύ επεμεξγαζκέλεο απνθάζεηο πνπ παίξλεη. (.) Γη΄ απηό είκαη ζίγνπξνο. 

(.) Βγήθε έηζη εληειώο ελζηηθησδώο (.) όηη ν ραξαθηήξαο απηνύ ηνπ θόκηθ ζα είλαη 

παηρληδηάξηθνο.  

Δπίζεο, νξηζκέλνη δεκηνπξγνί, αλαθεξφκελνη ζηελ απφιαπζε πνπ απνθφκηζαλ θαηά 

ηε δεκηνπξγία ησλ graphic novels κίιεζαλ θαη γηα ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία πνπ είραλ κε 

ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθαλ. 

Παπακάξθνο: […] πήξα πνιιά πνιιά δώξα. (.) Καηάιαβα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ 

λα θηηάρλεηο έλα θόκηθ θαη ηαπηόρξνλα απέθηεζα κία ζρέζε::: ζπλεξγαζίαο κε δύν 

αλζξώπνπο πνπ είλαη θαη θίινη θαη θαη πνπ::: κνπ΄ δσζε κηα άιιε εκπεηξία πώο λα 

πξνζεγγίδσ παξόκνηα projects από εθεί θαη έπεηηα. 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ θάλεθε λα απαζρνιεί - ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

δεκηνπξγψλ - είλαη ν αληίθηππνο θαη ε επίδξαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη ην έξγν 

ηνπο ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο αλζξψπνπο. Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηφ δηαδξακάηηζε ην 

γεγνλφο φηη ν ελ ιφγσ δεκηνπξγφο αζθεί ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Παπαζαλάζεο: Η ηδηόηεηα κε ηελ νπνία αο πνύκε πνξεύνκαη είλαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ, (.) πάληα ηίζεηαη ην δήηεκα ηη ζρέζε κπνξεί λα έρνπλ ηα παηδηά κε 

απηό. (.) Γειαδή ελώ απηή ήηαλ κία δηαδηθαζία πνπ ηελ έθαλα γηα κέλα, (.) 

αλαπόθεπθηα θαζώο ηελ νινθιεξώλεη θαλείο ζθέθηεηαη ηη επίδξαζε κπνξεί λα έρεη 

ζηνπο άιινπο αλζξώπνπο θαη θπξίσο ζηα παηδηά. (.) Γειαδή εθεί είλαη θιεηδί. 

[…]ηειηθά θαίλεηαη όηη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ κνπ ππάξρεη πάληα απηή ε 

ινγηθή, (.) όηη λα θάλσ θάηη πνπ ζα εεε ζπξώμεη έλαλ λέν άλζξσπν λα ςάμεη ιίγν 

παξαθάησ απηό ην πξάγκα. (.) Καη είρα ηε ραξά αο πνύκε λα ην δσ [απηό […]Δθεί 

ιεο όηη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθάιεζεο ηειηθά ζε έλαλ άλζξσπν πάεη έλα βήκα 

παξαθάησ.  
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11. πδήηεζε 

11.1. ύλνςε ησλ θπξηόηεξσλ επξεκάησλ θαη ζπδήηεζή ηνπο 

Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ επηρεηξήζεθε ε εχξεζε θνηλψλ 

αμφλσλ ζπδήηεζεο, απφ ηνπο νπνίνπο ζα γηλφηαλ δπλαηφ λα εμαρζνχλ θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα. Δθφζνλ, φκσο, ε ζπλέληεπμε ήηαλ αθεγεκαηηθή, ν θάζε δεκηνπξγφο είρε 

ηελ επρέξεηα λα αλαθεξζεί θαη λα εζηηάζεη ζηα δεηήκαηα πνπ επηζπκνχζε λα ζίμεη 

πεξηζζφηεξν. Παξφια απηά, ηα ζέκαηα πνπ ελδηέθεξαλ ηελ έξεπλά καο ζπδεηήζεθαλ απφ 

ην ζχλνιν ησλ δεκηνπξγψλ θαη γηα απηφ ην ιφγν πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.  

πσο πξνθχπηεη, ινηπφλ, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ δεκηνπξγψλ θαη απφ ηελ 

αληηπαξαβνιή ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε ηελ εηθνλνγξαθεκέλε ηνπο απφδνζε, ην 

θάζε θείκελν ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά κέζα πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκήζεη λφεκα. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη θαηά ηε κεηαγξαθή ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζηε γιψζζα κηαο άιιεο 

ηέρλεο ε «δηαηχπσζε» άιιαμε, ππαθνχνληαο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηέρλεο.  Σν ινγνηερληθφ έξγν, δειαδή, πξνζαξκφζηεθε ζηηο ζπκβάζεηο 

πνπ δηέπνπλ ην λέν εηδνινγηθφ πιαίζην, ζην νπνίν έρεη εγγξαθεί. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη 

γηα ηελ πξνζσπηθή αλάγλσζε ησλ δεκηνπξγψλ πνπ επηρείξεζαλ ηε κεηαγξαθή ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε graphic novels.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, νη δεκηνπξγνί επέιεμαλ θάπνην αγαπεκέλν ηνπο 

αλάγλσζκα, δεκνθηιέο θαη πνιπδηαβαζκέλν, ή θάηη πην πξνζσπηθφ, έλα ιηγφηεξν 

γλσζηφ κπζηζηφξεκα ή δηήγεκα πνπ ζήκαηλε θάηη γη‟ απηνχο, θαη ην απέδσζαλ σο 

graphic novel. Οη δεκηνπξγνί αλαθέξζεθαλ εθηελψο ζην ζθεπηηθφ ηεο επηινγήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ινγνηερληθψλ έξγσλ γηα κεηαγξαθή. Μέζα απφ έλα πιήζνο έξγσλ ζηελ 

ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο αλαδήηεζαλ θαη επέιεμαλ έξγα κε βάζε θάπνηα 

θξηηήξηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ησλ δεκηνπξγψλ, νξηζκέλα ινγνηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ αιινηψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πξνζαξκνγή ζηε 

κνξθή ησλ θφκηθο. Χο πξνο ηε γιψζζα, γηα παξάδεηγκα, ππήξμε έληνλνο 

πξνβιεκαηηζκφο ζηνπο δεκηνπξγνχο ησλ graphic novels. Οξηζκέλνη επέιεμαλ λα 

δηαηεξήζνπλ αλαιινίσηε ηε γιψζζα ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ, ελψ θάπνηνη ρξεηάζηεθε λα 

πξνβνχλ ζε αιιαγέο εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο πνπ παξνπζίαδε ε γιψζζα ηνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ. Χζηφζν, αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνζπάζεζαλ λα πηνζεηήζνπλ κία 

γιψζζα πνπ ζα απέδηδε ηα λνήκαηα ηνπ πξσηφηππνπ θεηκέλνπ. 
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Καηά ηε κεηαγξαθή, ζχκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο, πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε 

θαζίζηαην ν ζεβαζκφο ζην πξσηφηππν ινγνηερληθφ έξγν. πγθεθξηκέλα, νη δεκηνπξγνί 

παξέζεζαλ ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο πινθήο θαη ηεο αηκφζθαηξαο ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ. Τπήξμε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ε ινγνηερληθή ρξνηά ηνπ πξσηφηππνπ 

κεηαηξέπνληάο ηελ, σζηφζν, εχγισηηα ζε ζελάξην γηα graphic novel θαη ηα έξγα ηνπο λα 

αληαλαθινχλ ην λφεκα θαη ην πλεχκα ησλ επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ, δηακνξθψλνληαο 

ηαπηφρξνλα έλα απηφλνκν έξγν κε δηθή ηνπ απηνδχλακε αμία. Τπήξμαλ, βέβαηα, 

παξεκβάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα παξαιείςεηο, ζπκπηχμεηο, ηερλάζκαηα, 

επαλεξκελείεο, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ην ινγνηερληθφ θείκελν ζηνπο θαλφλεο ησλ 

θφκηθο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, επίζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απνηππψζεθε ζηα graphic novels ε εξκελεπηηθή άπνςε ησλ δεκηνπξγψλ κε 

εγγεγξακκέλα ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, ψζηε ε κεηαγξαθή λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ ζχγρξνλσλ αλαγλσζηψλ ή ζηηο αμίεο ηεο επνρήο 

δεκηνπξγίαο ηνπο. πρλά, δειαδή, ππήξμε έλαο επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο αλάκεζα ζην 

«παξαδνζηαθφ» θαη ην «κνληέξλν», πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία ζην 

ζχγρξνλν αλαγλψζηε λα δηεηζδχζεη θαη λα εκπιαθεί βαζχηεξα ζηα λνήκαηα θαη 

ζπλεπψο, επηηπγράλεηαη κηα πην ζθαηξηθή θαη νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ ζέκαηνο. Πέηπραλ, 

επνκέλσο, κέζσ ησλ graphic novels, ε αθήγεζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ  λα 

δηαζηαπξψλεηαη κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλνχ. 

Δλδηαθέξνληα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηεθκεξίσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο. 

Υξεηάζηεθε λα επηζηξαηεχζνπλ ηζηνξηθά θείκελα, αξρεία, θσηνγξαθίεο, κειέηεο θ.α. 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ φζν ην δπλαηφ πην πηζηή 

απφδνζε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ελδειερήο έξεπλα γηα ηελ απφδνζε 

ησλ πξνζψπσλ, ησλ αξρηηεθηνλεκάησλ, ησλ ελδπκάησλ, ηνπ ζθεληθνχ γεληθφηεξα. 

Έλα άιιν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ έξεπλα είλαη νη πξνζδνθίεο πνπ είραλ νη 

δεκηνπξγνί απφ ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ νη δεκηνπξγνί θάλεθε λα πξνζδνθνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο 

κεηαγελέζηεξνπ θεηκέλνπ πνπ λα ζπληζηά απηφλνκν θαιιηηερληθφ έξγν έληερλνπ ιφγνπ. 

Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη θφκηθο έγηλαλ θάπνηεο πξνεθηάζεηο 

θαη εθθξάζηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο. Δμάιινπ, φπσο επηζεκαίλεη ν θαξπέινο: «Έλα απφ 

ηα κεγάια κεηνλεθηήκαηα ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηεο ινγνηερλίαο είλαη ην γεγνλφο φηη γηα 
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λα ζηαζνχλ νη άιιεο κνξθέο δεκηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο ... σο απηφλνκα αληηθείκελα 

έξεπλαο νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε απηήλ».
 146

 ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

ππήξμε, ινηπφλ, πξνβιεκαηηζκφο εθ κέξνπο ησλ δεκηνπξγψλ, αιιά θαη ηεο εξεπλήηξηαο, 

θαηά πφζν ηα graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ ινγνηερληθά έξγα ζπληζηνχλ απηφλνκα 

έξγα. Ζ ρξήζε ηνπ αμηνινγηθνχ φξνπ «πςειή δεκηνπξγία» γηα ηε ινγνηερλία θαλεξψλεη 

ηελ πξνθαηάιεςε πνπ ππάξρεη απέλαληη ζην κέζν ησλ θφκηθο, ε νπνία, φκσο, ηείλεη λα 

εθιείςεη, θαζψο ε λέα θφξκα ησλ graphic novels απνδεηθλχεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ηελ αμία ηεο κε αμηφινγεο παξνπζίεο ζην ρψξν. Οη απφςεηο ησλ δεκηνπξγψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη δηάινγνο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο, αιιά ην δεηνχκελν είλαη ε θάζε ηέρλε λα αξζξψλεη ην δηθφ 

ηεο ιφγν. 

Γηαηππψζεθαλ, επίζεο, πξνβιεκαηηζκνί φζνλ αθνξά ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ινγνηερλίαο, αλ θαη δελ ήηαλ ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο ησλ δεκηνπξγψλ. Δπηπιένλ,  νη 

δεκηνπξγνί παξέζεζαλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο απφιαπζεο θαηά ηε κεηαγξαθή ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε graphic novels θαη ππήξμε αλαθνξά ζηνλ αληίθηππν θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη ην έξγν ηνπο ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ.  

Καηαιήγνληαο, είλαη γεγνλφο φηη ε ινγνηερλία θαη ηα θφκηθο είλαη δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο ηέρλεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξνπλ. Δλψ, δειαδή, ζηε ινγνηερλία ην θείκελν θνηλνπνηείηαη ζην 

θνηλφ δηα κέζνπ ηεο γιψζζαο, ην θχξην κέζν έθθξαζεο ζηα θφκηθο είλαη ε εηθφλα. 

Χζηφζν, ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο ζην φηη θαη ηα δχν είδε, νπζηαζηηθά, είλαη αθεγήζεηο. 

Ζ αθεγεκαηηθφηεηα, ινηπφλ, ησλ δχν ηερλψλ ζεσξείηαη ην θαη‟ εμνρήλ ζηνηρείν πνπ 

ζπλδέεη ηηο δχν κνξθέο έθθξαζεο. Οη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ηειηθά, απνδεηθλχνληαη 

πνιχπινθεο θαη ακθίδξνκεο. Σα θφκηθο δελ είλαη εχθνιν λα θηάζνπλ ηελ αθεγεκαηηθή 

αξηηφηεηα ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ, αιιά θαη ε ινγνηερλία ελίνηε πξνζπαζεί λα  κηκεζεί 

ηνπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο ηεο λέαο θαη ηφζν δεκνθηινχο έλαηεο ηέρλεο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. πλεπψο, δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνδηθάζεη θάπνηνο αλ ε 

αλάγλσζε ελφο graphic novel πξνζζέηεη ή αθαηξεί ζην ινγνηερληθφ έξγν. Δπαθίεηαη 

ζηελ θξίζε ηνπ αλαγλψζηε εάλ είλαη επηηπρεκέλε ε πξνζπάζεηα ζχδεπμεο ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ησλ θφκηθο.  

Πξνζσπηθή εθηίκεζε είλαη φηη κε ηηο κεηαγξαθέο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε graphic 

novels «ρηίδνληαη» γέθπξεο, ψζηε ν ζχγρξνλνο αλαγλψζηεο λα απνιαχζεη έλα θιαζηθφ 
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έξγν ζε κηα λέα κνξθή θαη ελδερνκέλσο λα ππάξμεη ην έλαπζκα λα γλσξίζεη ην 

πξσηφηππν έξγν.  

  

11.2. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Παξφιν πνπ θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ 

graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ππήξμαλ 

δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κε νξηζκέλνπο. Δπίζεο, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο,  αλ θαη εληνπίζηεθαλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, δελ ππήξμε απάληεζε, ελψ, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε απφζηαζε θαη ην γεγνλφο φηη ήηαλ θαινθαίξη θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ ζπλεληεχμεσλ,  ελδερνκέλσο, δελ επέηξεςε ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε θάπνηνπο 

δεκηνπξγνχο. Δπηπξφζζεηα, ε κειέηε εμεηάδεη έξγα πνπ θπθινθνξνχζαλ ζην εκπφξην 

θαηά ην ρξφλν εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σα graphic novel ηα κπζηηθά ηνπ 

Βάιηνπ θαη Η Πάπηζζα Ισάλλα ηνπ Υαληδόπνπινπ θπθινθφξεζαλ ιίγν πξηλ απφ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη επνκέλσο ήηαλ πξαθηηθά δχζθνιν λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ζπλεληεχμεσλ θαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ graphic novels. Χζηφζν, ν κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο δελ 

απνηειεί πξφβιεκα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πνηνηηθή έξεπλα. χκθσλα κε ηε Marshall
147

, 

«ην θαηάιιειν κέγεζνο δείγκαηνο γηα κηα πνηνηηθή κειέηε είλαη απηφ πνπ απαληάεη 

επαξθψο ζηελ εξεπλεηηθή εξψηεζε». Δπίζεο, ν Patton
148

 ππνζηεξίδεη φηη ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο εμαξηάηαη απφ «ην ηη ζέινπκε λα κάζνπκε, γηαηί ζέινπκε λα ην κάζνπκε, πψο 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα επξήκαηα θαζψο θαη απφ ηνπο πφξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ρξφλνπ) πνπ δηαζέηνπκε ζηε κειέηε». Δπηπξφζζεηα, θάλνληαο δηάθξηζε αλάκεζα 

ζην εχξνο θαη ην βάζνο, αλαθέξεη φηη κηα εηο βάζνο κειέηε ιίγσλ ππνθεηκέλσλ δχλαηαη 

λα απνθέξεη πινχζηεο πιεξνθνξίεο αθφκε θαη απφ ιίγα άηνκα. Δμάιινπ, ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο έξεπλαο δελ επηδηψθεη πνζνηηθά απνηειέζκαηα, αιιά ζηνρεχεη ζην 

λα αλαθαιχςεη. Δπνκέλσο, απηνί νη πεξηνξηζκνί δελ κεηψλνπλ ηελ αμία ηεο έξεπλαο, ε 

νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ λεσηεξηθνχ απηνχ 

είδνπο πνπ θάλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν.  
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11.3. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

ηελ εξγαζία απηή δελ εμαληιήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο κειέηεο θαη αλάιπζεο ησλ 

ζηνηρείσλ. Τπάξρνπλ ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο. Δπνκέλσο, ε έξεπλά καο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαπζκα θαη λα αμηνπνηεζεί απφ άιινπο εξεπλεηέο ηνπ 

θιάδνπ, απφ ζπνπδαζηέο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ κία εηθφλα γηα ηε κνξθηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ δχν εηδψλ (ινγνηερλίαο θαη θφκηθο), απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

επηρεηξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα graphic novels ζηε δηδαζθαιία ελαιιαθηηθά, 

αλαδεηψληαο ηηο παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο θαη ηηο δηδαθηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

εηθνλνπνηεκέλεο αθήγεζεο
149

 θαη αληηθαζηζηψληαο ηελ παξαδνζηαθή Παηδαγσγηθή 

εγγξακκαηηζκνχ, ε νπνία έρεη αγλνήζεη ηε δπλακηθή ζρέζε πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

κεηαμχ εηθφλσλ θαη  ιέμεσλ
150

, αιιά θαη απφ φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα δεηήκαηα 

πξνψζεζεο ηεο ινγνηερλίαο. Έλαο άιινο ελδηαθέξσλ άμνλαο έξεπλαο ησλ graphic novels 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλίρλεπζε ηεο ηδενινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ αξρηθψλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ. Καηά ζπλέπεηα, ειπίδνπκε ε παξνχζα έξεπλα λα ζεσξεζεί σο κία 

πξψηε πξνζέγγηζε ελφο πεξίπινθνπ ζέκαηνο πνπ απαηηεί βαζχηεξε κειέηε θαη 

δηεξεχλεζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A 

 

Πιεξνθνξηαθό έληππν γηα ηνπο δεκηνπξγνύο  ησλ graphic novels 

 

Θέκα έξεπλαο:  Graphic novels πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο 

Δξεπλήηξηα:  Κπξηαθή εβεληεθίδνπ, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζηελ εηδίθεπζε 

«Γιψζζα θαη παηδηθή ινγνηερλία», Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

Δπηβιέπσλ:  Γεώξγηνο Γ. Καςάιεο, Καζεγεηήο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  

Ησαλλίλσλ 

 

 

Πνηνο είλαη ν ζθνπόο απηήο ηεο έξεπλαο; 

Ζ παξνχζα έξεπλα, ε νπνία εθπνλείηαη ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο,  απνζθνπεί ζην λα αμηνπνηήζεη πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο (ζπλέληεπμε), 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ 

ζε graphic novel εμεηάδνληαο ηηο απφςεηο ησλ δεκηνπξγψλ. 

 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη ε έξεπλα; 

Ζ έξεπλα εζηηάδεη ζηηο απφςεηο θαη εκπεηξίεο ησλ δεκηνπξγψλ πνπ έρνπλ κεηαγξάςεη 

έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζε graphic novels. θαη δηεξεπλά ηελ δηαδηθαζία 

κεηαγξαθήο σο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο.  

 

Ση ζα ζπκβεί ζηελ έξεπλα; 

Θα θιεζείηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο λα κηιήζεηε γηα ηελ εκπεηξία ζαο απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ graphic novel. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο έρεη επηιεγεί ε κέζνδνο 

ηεο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο «αλνηθηήο» ζπλέληεπμεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα ρξεηαζηεί λα αλαθαιέζεηε ζηε κλήκε ζαο ηελ εκπεηξία ζαο 

απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ graphic novel θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ αθεγεζείηε 

απξνζρεδίαζηα, απξφζθνπηα θαη ρσξίο παξεκβάζεηο απφ ηελ εξεπλήηξηα. Δπνκέλσο, 

θαηά ηε θάζε ηεο θχξηαο αθήγεζεο δελ ζα ελεξγνπνηεζεί ην επηθνηλσληαθφ ζρήκα ησλ 

εξσηαπνθξίζεσλ, νχηε απηφ ηεο ειεχζεξεο ζπδήηεζεο. Γηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα ζα 
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ηεζνχλ κφλν ζε θνκβηθά ζεκεία ηεο αθήγεζεο, έηζη ψζηε λα δνζνχλ ελαχζκαηα γηα ηε 

ζπλέρηζε ησλ αθεγεκαηηθψλ δηαδξνκψλ. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ερνγξάθεζε ηεο 

ζπλέληεπμεο κε ςεθηαθφ δεκνζηνγξαθηθφ καγλεηφθσλν εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο 

θαη ηεο ππθλφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα αθεγεκαηηθά θείκελα. 

 

Οθέιε ηεο έξεπλαο 

Ζ ζπλέληεπμε κπνξεί λα απνηειέζεη κηα αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο 

δεκηνπξγνχο, ζπκβάιινληαο ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο. πλνιηθά, 

κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ζηνρεχνπκε ζηελ αλαδήηεζε θαη  δηαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ιφγνπ ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε graphic novels. 

 

Πξνζσπηθά δεδνκέλα 

Ζ ζπλέληεπμε θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπλέληεπμε 

ζα είλαη επώλπκα εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ ζέκαηνο. Χζηφζν, δηαηεξείηε ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο θαη ειέγρνπ ζηελ απνκαγλεηνθψλεζε ηεο ζπλέληεπμήο ζαο. 

 

Ση απαηηείηαη από εζάο; 

Καιή δηάζεζε θαη ρξφλνο (πεξίπνπ 1,5 ψξα) γηα ηε ζπλέληεπμε, φπσο θαη λα 

ζπκπιεξψζεηε ην έληππν ζπγθαηάζεζεο πνπ αθνινπζεί. 

 

Πνύ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε αλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα; 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εξεπλήηξηα ηειεθσληθά 

ή/θαη κέζσ e-mail. 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

Κπξηαθή εβεληεθίδνπ Γεψξγηνο Γ. Καςάιεο 

e-mail: seventekidou@gmail.com e-mail: gkapsali@cc.uoi.gr  

       ηει. 6946799876   ηει. 2651007448 
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Έληππν ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε έξεπλα 

 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη: 

 

 Γηάβαζα θαη θαηαλφεζα ην πιεξνθνξηαθφ έληππν ηεο έξεπλαο. 

 Δίρα ηελ επθαηξία λα θάλσ εξσηήζεηο γηα ηπρφλ απνξίεο κνπ ζρεηηθά κε 

ηελ έξεπλα θαη απηέο κνπ απαληήζεθαλ. 

 Καηαλνψ φηη ε ζπλέληεπμή κνπ ζα ερνγξαθεζεί θαη ζα 

απνκαγλεηνθσλεζεί, απνηειψληαο εξεπλεηηθφ πιηθφ. 

 πκθσλψ λα γίλεη ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ 

απφ ηελ εξεπλήηξηα επψλπκα. 

 Καηαλνψ φηη έρσ ηε δπλαηφηεηα λα απνζπξζψ απφ ηελ έξεπλα ή λα 

απνζχξσ ηπρφλ πιεξνθνξίεο πνπ έρσ παξάζρεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.  

 Δθφζνλ απνζπξζψ, νη ζρεηηθέο ερνγξαθήζεηο θαη απνκαγλεηνθσλήζεηο 

ζα θαηαζηξαθνχλ. 

 πκθσλψ λα ζπκκεηέρσ ζηελ έξεπλα.  

 

Πξναηξεηηθά ζεκεηψλσ επίζεο: 

 Δπηζπκψ λα έρσ πξφζβαζε ζην απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν ηεο 

ζπλέληεπμήο κνπ, πξνθεηκέλνπ λα ην ειέγμσ ή/θαη λα πξνβψ ζε νξηζκέλεο 

αιιαγέο. 

 Θα ήκνπλ δηαζέζηκνο/ε γηα πεξαηηέξσ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην – πηζαλφηαηα κε κηα πξφζζεηε ζπλέληεπμε. 

 Δπηζπκψ λα ιάβσ έλα ειεθηξνληθφ αληίγξαθν ηεο εξεπλεηηθήο αλαθνξάο 

κφιηο απηή νινθιεξσζεί. 

 

Τπνγξαθή………………………………………………….. 

Ολνκαηεπψλπκν ζπκκεηέρνληα/νπζαο 

  ...................................................................................................................................  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο .........................................................................................................  

Ζκεξνκελία ......................................................................................................................  
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Υαξαθηήξεο θαη ζύκβνια εξκελείαο απνκαγλεηνθσλεκέλσλ θεηκέλσλ 

(Atkinson & Heritage, 1984) 

ύκβνιν Δξκελεία ζπκβόινπ 

((θείκελν)) 
Οη δηπιέο παξελζέζεηο δείρλνπλ φηη ην θείκελν πνπ πεξηέρεηαη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή επεμήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο  

θείκελν Ζ ππνγξάκκηζε δείρλεη έκθαζε  

0
θείκελν

0
 Γείρλεη έθθξαζε ήζπρεο θσλήο 

θεί:::κελν 

Οη άλσ θαη θάησ ηειείεο δείρλνπλ πξνέθηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

θσλήεληνο  

(επαλαιακβαλφκελεο άλσ θαη θάησ ηειείεο δείρλνπλ κεγαιχηεξε 

πξνέθηαζε ηειεπηαίνπ θσλήεληνο) 

“θείκελν” Γείρλνπλ κεηαθνξά ιφγσλ ηξίηνπ αηφκνπ 

>θείκελν< Γείρλνπλ γξεγνξφηεξε νκηιία 

= 

Ζ ζέζε ηνπο ζην ηέινο θξάζεο ηνπ ελφο νκηιεηή θαη ζηελ αξρή 

ηνπ επφκελνπ δείρλεη φηη δελ ππάξρεη επδηάθξηην ρξνληθφ ράζκα 

κεηαμχ ηνπο 

[ 
Ζ αγθχιε δείρλεη ηελ αξρή ιφγνπ πνπ επηθαιχπηεη πξνεγνχκελεο 

θξάζεηο ζπλνκηιεηψλ 

(.) Ζ κηα ηειεία δείρλεη κηθξή επδηάθξηηε παχζε 

(…) Κάζε ηειεία αληηζηνηρεί ζε παχζε κηζνχ δεπηεξνιέπηνπ 

; Υξεζηκνπνηείηαη σο θαλνληθφ ζεκείν ζηίμεο 

- Γείρλεη απφηνκε παχζε/θφςηκν ήρνπ πξνεγνχκελεο ιέμεο 

[…] Γείρλεη απάιεηςε πιεξνθνξίαο πνπ πιενλάδεη 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ Σα θεθαιαία δείρλνπλ φηη νη ιέμεηο πξνθέξνληαη δπλαηφηεξα  
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Οδεγόο ζπλέληεπμεο 

[Άμνλεο] 

Α. Ζ επηινγή ηνπ έξγνπ 

1. Μηιήζηε καο γηα ηελ επηινγή ζαο λα αζρνιεζείηε κε ηα graphic novels. 

2. Γηαηί ηα θφκηθο λα ζηξαθνχλ ζηε ινγνηερλία;  

3. Γηαηί επηιέμαηε λα κεηαγξάςεηε ην ζπγθεθξηκέλν ινγνηερληθφ έξγν ζε graphic 

novel; 

Β. Ζ ζρέζε πξσηόηππνπ έξγνπ θαη δηαζθεπήο 

1. Πψο απνδίδεηαη ην πξσηφηππν θείκελν; Πεξηιακβάλνληαη ζηελ αθήγεζε 

απζεληηθά απνζπάζκαηα ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ; 

2. ε πνηα ζηνηρεία ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ δφζεθε έκθαζε; 

3. Ση παξαιείςαηε ή ηη ζεσξήζαηε ήζζνλνο ζεκαζίαο απφ ην πξσηφηππν έξγν θαη 

δελ ην ζπκπεξηιάβαηε; 

4. Πνηα ζηνηρεία ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηε δηαζθεπή ζε 

graphic novel; 

5. Πψο επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ ιφγνπ θαη ησλ αθεγεκαηηθψλ δνκψλ 

(ρξνληθφηεηα, πινθή, χθνο, ραξαθηήξεο, νπηηθή γσλία θ.α.) ηνπ ινγνηερληθνχ 

έξγνπ ζε graphic novel; 

6. Πψο απνδψζαηε ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ; Υξεηάζηεθε 

λα εθεχξεηε θάπνηα ζηνηρεία π.ρ. σο πξνο ηνπο ραξαθηήξεο, ην ζθεληθφ θ.α. θαη 

αλ λαη απφ πνχ ηα αληιήζαηε; 

7. Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο αλαγθάδεηαη λα ζπκκνξθσζεί ν δεκηνπξγφο 

ζηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλνπνηεκέλεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο; 

8. Τπάξρνπλ ζην έξγν ζαο ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηεο επνρήο ζαο; 

9. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζσ ησλ graphic novels λα πξνζεγγίζεη θάπνηνο θιαζηθά 

ινγνηερληθά έξγα ή ηειηθά εκπνδίδεηαη λα θζάζεη ζην πξσηφηππν έξγν; 

Γ. Ζ αιιειεπίδξαζε εηθόλαο θαη ιόγνπ 

1. Πψο ε εηθφλα αιιειεπηδξά κε ην θείκελν; 

2. Σν χθνο ηεο ηέρλεο πνπ πηνζεηήζαηε π.ρ. αθεξεκέλε, ηκπξεζζηνληζηηθή, 

ππεξξεαιηζηηθή ηαηξηάδεη κε ην είδνο ηεο ηζηνξίαο ή κε ηηο πιεξνθνξίεο ζην έξγν 

ή θαίλεηαη παξάηαηξν; 
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3. Δπηδηψμαηε ηελ πηζηφηεηα ηεο εηθνλνγξάθεζεο ζηελ ηζηνξηθή επνρή ηνπ έξγνπ; 

Αλ λαη, πψο ην πεηχραηε απηφ; 

4. Πψο πξαγκαηψλεηαη ε αθήγεζε ζε έλα graphic novel (ερεηηθνί, νπηηθνί, 

ςπρνινγηθνί θψδηθεο αθήγεζεο); 

Γ. Οη πξνζδνθίεο ησλ δεκηνπξγώλ 

1. Ση πξνζδνθάηε απφ ηε δηθή ζαο πξνζέγγηζε; 

2. Θεσξείηε φηη ε κεηαγξαθή ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε graphic novel κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλα απηφλνκν έξγν; 
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Δηθόλεο από ηα graphic novels 

 

            
   Δηθόλα 1 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel Ατβαιί                   Δηθόλα 2 Απφ ην graphic novel Ατβαιί 

 

        

  Δηθόλα 3 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel Δξσηόθξηηνο        Δηθόλα 4 Απφ ην graphic novel Δξσηόθξηηνο 

 

        

  

 Δηθόλα 5 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel   Δηθόλα 6 Απφ ην graphic novel Η θεξέληα θνύθια 

                Η θεξέληα θνύθια   
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Δηθόλα 7 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel       Δηθόλα 8 Απφ ην graphic novel Η κεγάιε βδνκάδα  

              H κεγάιε βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε        ηνπ Πξεδάθε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel           Δηθόλα 10 Απφ ην graphic novel Η Πάπηζζα Ισάλλα 

     Η Πάπηζζα Ισάλλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    Δηθόλα 11 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel  Δηθόλα 12 Απφ ην graphic novel Η Πάπηζζα Ισάλλα 

                     Η Πάπηζζα Ισάλλα 
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Δηθόλα 13 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel   Δηθόλα 14 Απφ ην graphic novel …θαιά εζύ                      

                 …θαιά εζύ ζθνηώζεθεο λσξίο…                   ζθνηώζεθεο λσξίο… 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 15 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel              Δηθόλα 16 Απφ ην graphic novel Ο βξπθόιαθαο 

       Ο βξπθόιαθαο Θαλάζεο Βάγηαο                                       Θαλάζεο Βάγηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 17 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel               Δηθόλα 18 Απφ ην graphic novel Παξαξιάκα θαη     

                 Παξαξιάκα θαη άιιεο ηζηνξίεο ηνπ                  άιιεο ηζηνξίεο ηνπ Γεκνζζέλε Βνπηπξά 

                 Γεκνζζέλε Βνπηπξά   
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Δηθόλα 19 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel   Δηθόλα 20 Απφ ην graphic novel ηα κπζηηθά ηνπ    

                            ηα κπζηηθά ηνπ βάιηνπ           βάιηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 21 Δμψθπιιν ηνπ graphic novel   Δηθόλα 22 Απφ ην graphic novel Σν Γηνύζνπξη    

      Σν Γηνύζνπξη θαη άιιεο θαληαζηηθέο                     θαη άιιεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο 

                 Ιζηνξίεο 
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΩΝ 

 

Δηθόλα 1 https://www.kedros.gr/product_info.php?products_id=8413 

Δηθόλα 2 https://camerastyloonline.wordpress.com 

Δηθόλα 3 http://www.greekbooks.gr/books/logotehnia/ 

Δηθόλα 4 http://www.efsyn.gr/arthro/erotokritos-proto-mesogeiako-fantasy 

Δηθόλα 5 https://comicdom-press.gr/product/i-kerenia-koukla-exof-ble/ 

Δηθόλα 6 https://www.facebook.com/(Γηψξγνο-Σζηακάληαο-Works) 

Δηθόλα 7 http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=360 

Δηθόλα 8 http://www.efsyn.gr/diagonismos/komiks 

Δηθόλα 9  http://www.kapsimi.gr/i-papissa-ioanna 

Δηθόλα 10 https://smassingculture.wordpress.com/ 

Δηθόλα 11 http://athensreviewofbooks.com/?p=3323 

Δηθόλα 12 http://athensreviewofbooks.com/?p=3323 

Δηθόλα 13 http://www.polarisekdoseis.gr/productinfo/89 

Δηθόλα 14 https://rosetabooks.wordpress.com/ 

Δηθόλα 15 https://www.willowisps.gr/main/-/8/4/2017 

Δηθόλα 16 http://cypruscomiccon.org/el/tag/comic-book/ 

Δηθόλα 17 http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=175 

Δηθόλα 18 http://www.iefimerida.gr/news/ 

Δηθόλα 19 http://www.lifo.gr/articles/graphic-arts_articles 

Δηθόλα 20 http://www.lifo.gr/articles/graphic-arts_articles 

Δηθόλα 21 http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=206 

Δηθόλα 22 http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kedros.gr/product_info.php?products_id=8413
https://camerastyloonline.wordpress.com/
http://www.greekbooks.gr/books/logotehnia/
http://www.efsyn.gr/arthro/erotokritos-proto-mesogeiako-fantasy
https://comicdom-press.gr/product/i-kerenia-koukla-exof-ble/
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-Works-1114326125258265/
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=360
http://www.efsyn.gr/diagonismos/komiks-i-megali-vdomada-toy-prezaki-toy-dimitri-vanelli
http://www.kapsimi.gr/i-papissa-ioanna
https://smassingculture.wordpress.com/
http://athensreviewofbooks.com/?p=3323
http://athensreviewofbooks.com/?p=3323
http://www.polarisekdoseis.gr/productinfo/89
https://rosetabooks.wordpress.com/
https://www.willowisps.gr/main/-/8/4/2017
http://cypruscomiccon.org/el/tag/comic-book/
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=175
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http://www.lifo.gr/articles/graphic-arts_articles
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=206
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B 

 

 

πλεληεύμεηο δεκηνπξγώλ graphic novels 
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1. Graphic novel Αϊβαιί  

Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε κε ην δεκηνπξγό ηνπ graphic novel Αϊβαιί, 

Αληώλε Νηθνιόπνπινπ (Soloup) 

 

Δξεπλήηξηα: Καιεκέξα θχξηε::: Νηθνιφπνπιε. (.) >αο επραξηζηψ πάξα πνιχ πνπ 

απνδερηήθαηε ηελ πξφζθιεζή κνπ< (.) λα κε βνεζήζεηε ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ= 

Νηθνιόπνπινο: =αο επραξηζηψ θη εγψ=  

Δξεπλήηξηα: =Θα ζαο παξαθαινχζα ηψξα λα καο κηιήζεηε γηα ηελ εκπεηξία ζαο (.) απφ 

ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο (…)ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ επηιέμαηε ζε graphic novel. 

(.) Γηα ην Ατβαιί.= 

Νηθνιόπνπινο: =Ναη. (.) Σν Ατβαιί πξνέθπςε πεξηζζφηεξν σ:::ο (…) αλάγθε λα 

γξαθηεί έλα βηβιίν παξά σο πξνζπάζεηα λα κεηαγξάςσ θάπνην::: ινγνηερληθφ θείκελν 

ζε κνξθή θφκηθο. Κάηη ην νπνίν εγψ::: απφ άπνςε δηαθσλψ. (.) Γηαθσλψ (..) δνκηθά σο 

πξνο ηελ αληίιεςε πνπ έρσ εγψ γηα ηα::: θφκηθο θαη ηα graphic novels. (.) Σν Ατβαιί (..) 

πξνέθπςε απφ έλα κνλνήκεξν ηαμίδη απφ ηε Μπηηιήλε ζην::: Ατβαιίθ, ηε ζεκεξηλή πφιε 

(.) θαη φπσο απηνβηνγξαθηθά, απηναλαθνξηθά αλαθέξεηαη κέζα ζην ίδην ην βηβιίν (.) 

είρα καδί κνπ ην βηβιίν ηνπ Φψηε Κφληνγινπ (.) Ατβαιί, παηξίδα κνπ. (.) Ζ εκπεηξία 

ήηαλ ζπγθινληζηηθή γηαηί ηελ ψξα πνπ βξηζθφκνπλ ζ΄ απηφ ην κέξνο ζην νπνίν 

ππάξρνπλ αθφκα θαηά 80-90%  ηα παιηά ειιεληθά ζπίηηα, (…) γλσξίδνληαο ηελ ηζηνξία 

ηνπ ηφπνπ θαη δηαβάδνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ Κφληνγινπ ζε πξψην ρξφλν (.) ην ηη ζπλέβε 

εδψ, ην ηη έγηλε εθεί, πψο γηφξηαδαλ, πψο έθαλαλ, πψο έθηηαρλαλ ήηαλ κία ζπγθινληζηηθή 

εκπεηξία απφ κφλε ηεο απηφ ην κνλνήκεξν ηαμίδη, (…) αλαθαιψληαο ζηε κλήκε κνπ ηε 

βία πνπ ππήξμε θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. (.) Σαπηφρξνλα (.) ην παξάδνμν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πφιεο είλαη φηη κηινχλ αθφκα νη Σνχξθνη (.) ειιεληθά, κπνξνχλ λα 

θαηαιάβνπλ θαη λα κηιήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, γηαηί είλαη θαη απηνί πξνζθπγνγελείο (.) 

θπξίσο απφ ηελ Κξήηε, (.)  Σνπξθνθξεηηθνί. (.) ιν απηφ ην πξάγκα, (.) πξνζζέηνληα:::ο 

φηη θαη νη δπν παππνχδεο κνπ θαη νη δπν γηαγηάδεο κνπ είλαη  απφ ηε Μηθξά Αζία, (.) φιν 

απηφ ην πξάγκα έθηηαμε έλα θνθηέηι, (.) εθξεθηηθφ γηα έκπλεπζε θαη γηα ηδέα, ην νπνίν 

κε νδήγεζε απηφ – άιια πξάγκαηα ζθεθηφκνπλα λα θάλσ – ζην Ατβαιί πνπ γλσξίδεηε 

σο graphic novel. (.) Τπήξμε δειαδή πξψηα ε αλάγθε ε πξνζσπηθή λα θάλσ θάηη θαη 

κεηά αλαηξέρνληαο (.) ζην πιηθφ πνπ είρα ζηα ρέξηα κνπ, φπσο καξηπξίεο πξνζθχγσλ 

απφ::: ην Ίδξπκα Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ ή απφ αιινχ ή απφ ινγνηερληθά έξγα πξψηεο 

γεληάο, φπσο Γηδψ σηεξίνπ, φπσο Βελέδεο, φπσο Κφληνγινπ θ.η.ι. ηξαηήο Γνχθαο (.) 
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άξρηζε λα ζρεκαηνπνηείηαη έλα πιηθφ, ην νπνίν έγηλε ηειηθά κία θαηλνχξηα αθήγεζε. (.) 

΄ απηήλ ηελ αθήγεζε ηνπ Ατβαιηνχ, ηνπ Ατβαιηνχ ηνπ graphic novel εεε (.) ηα θείκελα 

(.) ηα ινγνηερληθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σ:ο πιηθφ κεηαθνξάο ζε θφκηθο. (.) Δίλαη 

απνζπάζκαηα απφ ινγνηερληθά θείκελα (.) δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ, (.) ηα νπνία έρνπλ 

κία ρξνηά καξηπξίαο (.) φπσο γηα παξάδεηγκα ην 31328 ην Ννχκεξν [ηνπ 

Δξεπλήηξηα: [Σνπ Βελέδε.= 

Νηθνιόπνπινο: = Σνπ Ζιία Βελέδε, (.) αιιά θαη καξηπξίεο απφ ηελ επνρή ηνπ::: Φψηε 

Κφληνγινπ φηαλ ε πφιε δνχζε ζε εηξεληθνχο ξπζκνχο. (.) πσο θαη ε Αγάπε Βελέδε – 

Μνιπβηάηε πνπ έρεη κηα πξαγκαηηθή καξηπξία ζην βηβιίν (.) ηνπ Ζιία Βελέδε, (.) εθεί 

θαηαηίζεηαη απηφ ην θείκελν, ζην Μηθξαζία Υαίξε, (.) ην νπνίν είλαη πξαγκαηηθή 

καξηπξία δηθηά ηεο ζηνλ αδεξθφ ηεο (.) θαη ππάξρεη επίζεο ε αλάκλεζε απφ αθεγήζεηο  

ελ είδεη καξηπξίαο απφ ηνλ Αρκέη Γηνξνπικάδ. (.) Απηφ ινηπφλ πνπ επέιεμα εγψ ήηαλ 

ινγνηερληθά θείκελα, (.) ηα νπνία είλαη πνιχ θνληά ζηελ καξηπξία, (.) φινη νη 

ζπγγξαθείο είλαη απφ ην Ατβαιί (.) θαη νη ηξεηο Έιιελεο θαη ν Σνχξθνο (…) θαη ην ίδην 

ην ζέκα κε νδήγεζε ζηα θείκελα. (.) Απηφ ζεκαίλεη φηη::: (.) ζε αληίζεζε ίζσο απ΄ φ,ηη 

ζπλεζίδεηαη ή απ΄ φ,ηη λνκίδνπλ πνιινί ηα απνζπάζκαηα απηά είλαη ζξαχζκαηα ησλ 

θεηκέλσλ, ησλ αθεγήζεσλ απφ νιφθιεξα βηβιία, (.) ηα νπνία μαλακπήθαλ ζε κία 

θαηλνχξηα ζεηξά (.) θαη ηα νπνία (.)  αθεγνχληαη κε κηα (…) εεε θαηλνχξηα καηηά κηα 

θαηλνχξηα αθήγεζε. (.) Γειαδή ην θείκελν ηνπ::: Βελέδε, εεε ην θείκελν ηνπ Κφληνγινπ 

(.) ζε θάπνηα ζεκεία απαληάεη ζην θείκελν ηνπ Γηνξνπικάδ. πσο αο πνχκε ζην ζεκείν 

γηα ην ηη, ην πψο θαίλεηαη ε παηξίδα. (…) Αλαθέξεη θάπνπ ν Γηνξνπικάδ φηη::: ε παηξίδα 

κνπ εκέλα ήηαλ πνιχ αγαπεκέλε (..) κπνξείηε λα ηα βξείηε απηά ηα απνζπάζκαηα απηά 

κεηά. (.) ηελ Κξήηε πνπ κχξηδαλ νη γιάζηξεο θ.η.ι., θ.η.ι., ελψ ην Ατβαιί (.) ήηαλ ζηελά 

ηα ζνθάθηα, είρε κνχρια, βξψκαγαλ θ.η.ι. (.) Γηα ην ίδην Ατβαιί αθξηβψο, ηα ίδηα 

ζνθάθηα ν::: Κφληνγινπ έλα δπν ρξφληα πξηλ κπξίζεη ηε κνχρια ν Γηνξνπικάδ, ιέεη ε 

παηξίδα κνπ ήηαλ ηφζν φκνξθε. (.) Τπάξρεη αο πνχκε κία απάληεζε, έλαο δηάινγνο 

κεηαμχ ηνπ ελφο θεηκέλνπ θαη ηνπ άιινπ, (.) ηνπ Κφληνγινπ θαη ηνπ Γηνξνπικάδ θαη::: (.) 

πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο παηξίδαο. (.) Ζ πεξηγξαθή ηεο παηξίδαο θαη ζηνπο δπν είλαη 

αθξηβψο ε ίδηα, (.) είλαη ε φκνξθε, (.) είλαη απηή πνπ αλαθαινχκε, (.) ν παξάδεηζνο ν 

επίγεηνο, ην νπνίν γηα ηνλ έλα είλαη ην Ατβαιί γηα ηνλ άιιν είλαη ην ρσξηφ ηνπ ζηελ 

Κξήηε. (.) ηαλ φκσο κηιάλε γηα ηνλ  ίδην πξαγκαηηθά ηφπν, δειαδή ην Ατβαιί γηα ηα 

ίδηα ζνθάθηα ε::: αληίιεςε πνπ έρνπλ δχν άλζξσπνη πνπ ηα δήζαλε είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθή. (…) Απηφ ην πξάγκα (.) δελ γίλεηαη κε κηα απιή κεηαθνξά ελφο 
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ινγνηερλήκαηνο. (.) Δγψ είκαη απηήο ηεο άπνςεο φηη ηα θείκελα πνπ πηάλνπκε ζηα ρέξηα 

(.)  καο πξέπεη λα έρνπλε φρη κφλν ηε δηθηά καο καηηά σο εξκελεία, (.) αιιά θαη ηε δηθηά 

καο επαλεξκελεία θαη επαλαζχλζεζε. (.) Απηφ ινηπφλ πνπ ζπκβαίλεη ζην Ατβαιί (.) δελ 

είλαη ε κεηαθνξά ηνπ::: Ννχκεξνπ 31328 ζε θφκηθο (.) ή ην Ατβαιί, παηξίδα κνπ, (.) 

αιιά απνζπάζκαηα, ηα νπνία κπαίλνπλ ζε κία θαηλνχξηα ζεηξά, (.) δηακνξθψλνπλ κία 

κεηακνληέξλα αθήγεζε θαηά θάπνην ηξφπν, (.) ε νπνία (…) ηα::: θνκκάηηα απηά 

ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο (.) θαη φια απηά ζην πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνχ αθεγεηή (.) 

απνηεινχλ κία εληειψο θαηλνχξηα αθήγεζε. (..) Πνιιά θνκκάηηα (.) ηνπ θάζε 

ζπγγξαθέα (.)  κέλνπλ ζηε ζέζε (.) κε ηελ ηδενινγία ηνπ θάζε ζπγγξαθέα, (.) φκσο ε 

δηθηά κνπ, ε δηθηά κνπ άπνςε φπνπ ρξεηάδεηαη λα κπεη, ππάξρεη ζην πξψην θαη ζην 

ηειεπηαίν απφ ηα έμη  θεθάιαηα, πνπ είλαη ην ζήκεξα (.) θαη εγψ σο αθεγεηήο, (.) ηα 

ππφινηπα ινηπφλ >αθήλνληαη ζηα ζηφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο ρσξίο απηφ 

ηαπηφρξνλα λα κελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη κία επηινγή θαη κία εξκελεία απφ κέλα πνπ 

βάδσ ηα ζπγθεθξηκέλα< (..) θείκελα θαη ηνλίδσ ηηο [ζπγθεθξηκέλεο  

Δξεπλήηξηα: [Δπηινγέο.= 

Νηθνιόπνπινο: = Αηάθεο. [Αθξηβψο. 

Δξεπλήηξηα: [Δίλαη έλα είδνο εξκελείαο= 

Νηθνιόπνπινο: =Απηφ ην πξάγκα ζπλδέεη ινηπφλ ην Ατβαιί, (.) ην graphic novel Ατβαιί 

(.) κε ηα ηέζζεξα ινγνηερληθά θείκελα. (.) ηη είλαη έλα παιίκςεζην, (.) ηα νπνία ηα ίδηα 

θείκελα (.) μαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα (.) φρη απιά σο κεηαθνξέο (…)γλσζηψλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζην ζήκεξα, (.) αιιά ιεηηνπξγνχλ πξαγκαηηθά ζην ζήκεξα κέζα 

απφ απηφλ ηνλ ηξφπν. (.) Ζ δηθηά κνπ άπνςε γηα ηε κεηαθνξά ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ζε 

κνξθή θφκηθο (.)είλαη απνδεθηή, (.) γίλεηαη παληνχ ζηνλ θφζκν, (.)δειψλεη φκσο (.) 

θάπνηα πξάγκαηα. (.) Έρνπκε έλα κέζν (.) πνπ είλαη ηα εηθνλνγξαθεγήκαηα, (.) ηα 

θφκηθο, (.) ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα::: θαη ην΄ ρνπλ θαηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ (.) λα 

αληηπαιέςνπλ απφςεηο πνπ ηα ζεσξνχλ φηη είλαη::: επηειή αλαγλψζκαηα γηα παηδηά, (.) 

παξαινγνηερλία θ.η.ι.  (.) ηνηρεία πνπ ηα΄ ρακε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 θαη ηνπ ΄70 

ζηελ Διιάδα (.) πνπ φια νλνκάδνληαλ Μίθπ Μάνπο, (.) φια ηα θφκηθο, φιν ην κέζν (.) ή 

θαη αξγφηεξα ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη ηνπ ΄90 ηα πεξηνδηθά Παξά Πέληε, Βαβέι θ.η.ι. (..) 

πξνζπαζνχζαλ λα πνπλ φηη απηφ ην πξάγκα δελ είλαη παξαινγνηερλία, αιιά είλαη κία 

απηφλνκε ηέρλε. (.) ήκεξα απηφ ην πξάγκα ζε κεγάιν βαζκφ (…) ην ίδην ζπλέβε θαη 

ζην εμσηεξηθφ. (.) Σε δεθαεηία ηνπ ΄50 εεε έγηλε::: (.) έλαο νιφθιεξνο θψδηθαο 

δενληνινγίαο γηα ηα θφκηθο κε ηνλ δφθηνξα (.) Wertham, (.) ηνλ ςπρνιφγν, (.) ν νπνίνο 
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(…) ππήξμε κία ζθνδξή θξηηηθή γηα ηα θφκηθο. (.) Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηε Γαιιία θαη 

ζηελ Ηηαιία, αθφκα θαη ζηελ Διιάδα ηνπ ΄50, (.) ηνπ ΄51. (…) ήκεξα, ινηπφλ, δελ 

ππάξρεη απηή ε ξεηζηληά ζηα θφκηθο. (.) Παξφια απηά αθφκα πξνζπαζνχλ ηα θφκηθο λα 

ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο. (.) πκβαίλεη ινηπφλ ην εμήο. (.) ηη::: ίζσο (…) ζηελ 

πξνζπάζεηα αθξηβψο λα αλαπηχμνπλ έλα:::λ άμην ινγνηερληθφ ζε εηζαγσγηθά ιφγν, (.) 

πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ δάλεηα θαη ππεξαμία απφ ήδε::: ππάξρνληα ινγνηερληθά θείκελα. 

(.) ην βαζκφ πνπ εγψ δηαθσλψ κε απηφ εδψ ην πξάγκα (.) δελ είλαη ην λα κεηαθέξεηο 

έλα πξάγκα, έλα ινγνηερληθφ θείκελν (.) ζε κνξθή εηθνλνγξαθεγήκαηνο, (.) θφκηθο, (.) 

αιιά ην φηη ζηεξίδεηο ηελ αλάπηπμε ελφο κέζνπ ζε δάλεηα απηήο ηεο κνξθήο. (.)  

>Θεσξψ φηη ηα θφκηθο είλαη κηα απηφλνκε ηέρλε. Φπζηθά ζα εξσηνηξνπήζεη κε ηηο άιιεο 

ηέρλεο, φπσο ηε ινγνηερλία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ην ζέαηξν θαη ηελ ηζηνξία.< Απφ 

εθεί θαη χζηεξα πξέπεη θάπνηε λα αξζξψζεη ην δηθφ ηεο ιφγν. (.) Γειαδή λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξηα θείκελα (.) πνπ ζα γίλνπλ graphic novels ή θφκηθο (.) θαη ζα 

΄ρνπλ ηε δηθή ηνπο απηνδχλακε αμία, (.) ψζηε άιιεο ηέρλεο λα αλαδεηήζνπλ πάλσ ηνπο 

πξάγκαηα (.) θαη φρη κφλν ηα θφκηθο λα πξνζπαζνχλ λα::: αληιήζνπλ ππεξαμία απφ::: 

θείκελα γλσζηψλ ινγνηερλψλ. (.) Ζ δηθηά κνπ::: ελέξγεηα, δελ έγηλε (.) αλαθνξά, 

παξαπνκπή ζε::: παιηφηεξα θείκελα, (.) δελ έγηλε ζε εηζαγσγηθά εθ ηνπ πνλεξνχ, δειαδή 

(.) λα βξσ έλα πνιχ γλσζηφ θείκελν, (.) έλα πνιχ γλσζηφ ζπγγξαθέα (.) θαη άληε λα ην 

θάλνπκε θη απηφ θφκηθο γηαηί ζα πνπιήζεη. (.) πσο ζαο είπακε πξνέθπςε σο αλάγθε θαη 

κε νδήγεζε ην ίδην ην ζέκα κνπ ζ΄ απηνχο (.) ηνπο ζπγγξαθείο. (…) αθφκα θαιχηεξα ζα 

κπνξνχζακε λα κελ ρξεζηκνπνηήζνπκε θαζφινπ ζπγγξαθείο, (.) κε πνιχ πην ειαθξηέο 

παξαπνκπέο (.) ζε άιια είδε ηέρλεο φπσο ε δσγξαθηθή, (.) φπσο ε ινγνηερλία, (.) αιιά 

δελ ρξεηάδεηαη λα θέξνπκε νιφθιεξα θείκελα (.) λα θάλνπκε ηελ Οδχζζεηα ζε θφκηθο, 

λα πσ, πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ γίλεη αθφκε, (.) κάιινλ έρεη γίλεη ε Οδχζζεηα, (.) λα πσ, 

(.) λα θέξνπκε νιφθιεξα θείκελα θαη λα ηα θάλνπκε μαλά ζε θφκηθο. (.) Σν 

[θαηαιάβαηε; 

Δξεπλήηξηα: [Ναη, λαη. Σν θαηάιαβα= 

Νηθνιόπνπινο: =Απηή είλαη ε δηαθσλία κνπ (.) σο πξνο ην κέζν ησλ θφκηθο. (.) ρη φηη 

είλαη θάηη θαθφ, (.) αιιά::: ηα θφκηθο σο απηφλνκε ηέρλε κπνξνχλ λα παηήζνπλ ζηα δηθά 

ηνπο πφδηα θαη λα θηηαρηνχλ θαηλνχξηεο δνπιεηέο. (.) Σν άιιν δήηεκα ην νπνίν (.) εγψ 

ζεσξψ φηη::: ελέρεη::: ζηνηρεία θαιιηηερληθνχ πιεζσξηζκνχ (.) είλαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ 

graphic novel (.) ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά. (.) Σα graphic novels φλησο δελ έρνπλ κία 

ζαθή, (…) δελ ππάξρεη έλαο ζαθήο νξηζκφο (.) θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα, (.) 
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κε απνηέιεζκα φπσο ζπλέβε θαη ζην εμσηεξηθφ (.) λα αξρίζνπλ λα ζεσξνχληαη ηα πάληα 

πιένλ graphic novels, (.) αλεμαξηήηνπ κνξθή:::ο, κεγέ:::ζνπο, πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

θ.η.ι., (…) γηαηί ζηνπο εθδφηεο θαη ζηνπο δεκηνπξγνχο απηφ ην πξάγκα (.) κπνξεί λα 

ζεσξείηαη φηη ελ δπλάκεη ζα θέξεη πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο. (.) Έηζη έγηλε θαη ζην 

εμσηεξηθφ. (.) ηελ Ακεξηθή ηνπ ΄86-΄87 ηα ηξία πξψηα ζεκαληηθά graphic novels (…) 

δηακφξθσζαλ έλα::::– είλαη [ην (..) 

Δξεπλήηξηα: [Σν ζπκβφιαην;= 

Νηθνιόπνπινο: =ρη απηφ είλαη παιαηφηεξν. (.) Απηφ είλαη ηνπ Will Eisner θαη είλαη ε 

πξψηε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο. (.) Σν ΄86-΄87 έρνπκε ηξία ζεκαληηθά graphic novels, (.) 

είλαη ην Maus ηνπ Spiegelman, (.) είλαη ην Watchmen (.) ηνπ Alan Moore Gibbons (.) θαη 

ην Batman, The Dark Knight Returns ηνπ Frank Miller. (.) Απηά δηακφξθσζαλ 

πξαγκαηηθά έλα θνηλφ (.)  δηαθνξεηηθφ. (.) Θεσξήζεθε φηη >απηά ηα βηβιία σο θφκηθ πηα, 

γηαηί θαη ηα ηξία ήηαλ ζπιινγέο παιαηφηεξσλ εξγαζηψλ,< ζα κπνξνχζαλ λα κπνπλ ζηα 

βηβιηνπσιεία, φπσο θαη  κπήθαλ (.) θαη πξαγκαηηθά απέθηεζαλ ην ελδηαθέξνλ, (.) 

θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη πξνθάιεζαλ θαη θξηηηθέο απφ 

Παλεπηζηήκηα. (.) Απηφ ην πξάγκα, ινηπφλ, έθαλε κηα θαηλνχξηα κφδα κε ηα graphic 

novels, ηα νπνία (.) πνιιέο θνξέο βιέπνπκε βηβιία, ηα νπνία::: (..) ν ραιαξφο νξηζκφο 

ησλ graphic novels κπνξεί λα ηα::: θάλεη θη απηά graphic novels. (.) Απηφ ην πξάγκα καο 

δεκηνπξγεί έλαλ πιεζσξηζκφ (.) αμηψλ, (.) ηα νπνία ζε βάζνο ρξφλνπ λνκίδσ φηη::: 

ζηξέθεηαη ελάληηα ζην κέζν. (..) Γελ κπνξνχλ φια λα γίλνπλ graphic novels, (..) δελ 

κπνξνχλ θαη ηα comic strips, πνπ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν (…) ηα graphic novels είλαη 

κηα θφξκα. (.) Γελ κπνξνχλ φιεο νη θφξκεο ησλ θφκηθο λα ζεσξνχληαη πιένλ graphic 

novels, (.) γηαηί απηφ ζα γίλεη θαθφ γηα ην ίδην ην κέζν. (.) Γειαδή ππάξρνπλ ηα έξγα ηνπ 

Γηάλλε Καιατηδή γηα παξάδεηγκα, (.) Ζ ηζηγγάληθε νξρήζηξα, (.) Ο ηπθψλαο ή::: Σν 

καχξν είδσιν ηεο Αθξνδίηεο, (..) ηα νπνία είλαη βηβιία ησλ εθαηφ ζειίδσλ, (.) κε πάξα 

πνιχ θαζαξή γξακκή θ.η.ι. Τπάξρεη ην άιιν ην βηβιίν ηνπ Σάζνπ ηνπ Απνζηνιίδε (.)  

Υακέλν Φάζκα ην νπνίν είλαη έλα βηβιίν, ην νπνίν άλεηα κπνξείο λα ην ραξαθηεξίζεηο 

graphic novel. (…) Αιιά φηαλ γίλαλε απηά ηα βηβιία δελ ππήξραλ graphic novels ζαλ 

έλλνηα (.) ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα. ήκεξα, ινηπφλ, βιέπνπκε (.) κηθξά θφκηθο ησλ 60-

70 ζειίδσλ πνπ έρνπλ θαλνληθά ην θνξκάη ησλ θφκηθο ησλ παιαηφηεξσλ θαη ηα 

νλνκάδνπκε graphic novels. (.) Γηα πνην ιφγν; ((αλαξσηηέηαη)) Γηα λα κελ θξπβφκαζηε 

(.) πίζσ απφ απηφ ππάξρεη (.) ε::: ππνςία φηη κπνξεί έηζη λα θεξδίζνπκε έλα κεγαιχηεξν 

θνηλφ. (.) Απ΄ ηελ άιιε πνιχ ζσζηά κε ηνλ φξν graphic novels δειψλεηαη θαη ε 
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δηαθνξνπνίεζε πνπ ππήξμε ζην παξειζφλ απφ ηα::: παηδηθά θφκηθο. (.) Οπφηε φηαλ έρεηο 

έλα ινγνηέρλεκα, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζε θφκηθο (.) κε δχν ηξφπνπο δειψλεηαη >φηη 

απηφ απεπζχλεηαη ζε έλα κεγαιχηεξν θνηλφ.< (.) Πξψηα απ΄ φια κε ην φλνκα ηνπ 

ζπγγξαθέα (.) πνπ κπαίλεη ζην::: εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ θαη ην δεχηεξν είλαη ε::: ρξήζε 

ηνπ φξνπ graphic novel πνπ ζεκαίλεη ζηνλ αλαγλψζηε φηη απηφ ην πξάγκα δελ είλαη ηα 

θφκηθο θαη ηα Μίθπ Μάνπο πνπ μέξακε, (.) αιιά είλαη θάηη πην ζνβαξφ πξάγκα, άξα θαη 

γηα ελήιηθεο. (..) Απηά ελ νιίγνηο σο πξνο ηνλ φξν graphic novel σο έλλνηα θαη γηα ηε 

ρξήζε ηεο ινγνηερλίαο ζε κνξθή θφκηθο= 

Δξεπλήηξηα: =Μάιηζηα= 

Νηθνιόπνπινο: =Να επηζηξέςσ ηψξα ζην Ατβαιί. (.) Μίιεζα γηα απηά επεηδή 

θαληάδνκαη ζαο ελδηαθέξνπλ πην πνιχ θαηεπζείαλ (…) ε αλαθνξά κε ηε ινγνηερλία, 

νπφηε ηα είπα κπξνζηά, γηα λα έρεηε ζίγνπξα φιν ην::: πιηθφ. (.) Απφ εθεί θαη χζηεξα γηα 

λα γίλεη ην Ατβαιί, (.) ππήξμαλ πάξα πνιιά δηαβάζκαηα ζε αλαθνξέο, (.) γηα λα ππάξμεη 

ην πιαίζην ην ηζηνξηθφ θαη φρη κφλν. (.) Απηφ ζήκαηλε φηη έπξεπε λα ππάξμεη κηα 

βηβιηναλαθνξά, (.) κηα αλαδξνκή ζε αλαθνξά ηζηνξηθψλ βηβιίσλ, κειεηψλ, δνθηκίσλ, 

ηζηνξηθψλ εξεπλψλ, αξρείσλ. (…) Τπήξμαλ αο πνχκε ην Δ.Λ.Η.Α., ην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, (.) ε δεκφζηα θαη δεκνηηθή βηβιηνζήθε ηεο Μπηηιήλεο 

θαη άιιν αξρεηαθφ πιηθφ::: πνπ αλαδήηεζα αθφκα θαη απφ ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ ζην 

δηαδίθηπν, (..) πνπ έπξεπε λα βξεηο πψο ληχλνληαλ νη άλζξσπνη ηφηε, (.) λα βξεηο 

θσηνγξαθίεο ηνπο, λα βξεηο θαξη πνζηάι ηεο πφιεο ηεο παιηάο. (…) Δεε επίζεο, γηα ην::: 

(…) πξηλ θαηαιήμσ ζ΄ απηά ηα ηέζζεξα απνζπάζκαηα απφ ινγνηερληθά έξγα, (.) 

ρξεηάζηεθε λα δηαβάζσ δεθάδεο ινγνηερληθά έξγα ζρεηηθά (.) θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Διιήλσλ, (.) δειαδή Γηδψ σηεξίνπ, εεε ηξαηή Γνχθα θαη φια απηά πνπ ζαο είπα, 

Κνζκά Πνιίηε, Παληειή Πξεβειάθε θαη πάεη ιέγνληαο, (.) εεε λεψηεξα βηβιία πάλσ ζ΄ 

απηά, γηαηί απηά πνπ ζαο είπα ήηαλε ηεο πξψηεο γεληάο. (.) Σεο δεχηεξεο γεληάο 

ινγνηερλψλ φπσο ε Μάξσ Γνχθα, φπσο Αλδξέα Κνξδνπάηε ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ, 

αθφκα Ρέα Γαιαλάθε, Νίθν Θέκειε (.) Πάξα πνιινχο ζχγρξνλνπο θαη ελ δσή ηεο 

δεχηεξεο γεληάο θαη ηεο ηξίηεο γεληάο ινγνηέρλεο πνπ αλαθέξνληαη πάιη ζην 

Μηθξαζηαηηθφ (.) θαη επίζεο θαη αληίζηνηρα Σνχξθνπο, Αρκέη Γηνξνπικάδ, φ,ηη 

κπνξνχζα λα βξσ κεηαθξαζκέλν ή ζηα Αγγιηθά. Feridde Cicdkoglou, Irfan Orga θαη 

άιινπο Τπάξρνπλ φκσο ηα βηβιία απηά (.) θαη θάπνηεο παιηέο καξηπξίεο ζπγρξφλσλ 

Σνχξθσλ Οζσκαλψλ. (.) πσο ηελ καξηπξία ηνπ Serafeddin Magmumi. (.) Οπφηε φηαλ 

κάδεςα φιν απηφ ην::: πιηθφ απφ θείκελα, (.) ηφηε δηακνξθψζεθε φηη ζα΄ ηαλ θαιφ::: ε 
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αλαθνξά ζην Ατβαιί πνπ είλαη (…) έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηφπνο, ν νπνίνο έρεη κείλεη (…) 

ρσξίο πνιιέο θαηαζηξνθέο ζηα θηίξηά ηνπ – ζα ζαο πσ κεηά γη΄ απηφ (.) λα είλαη φινη νη 

ζπγγξαθείο σο καξηπξίεο απφ ην Ατβαιί, (.) ηελ πφιε θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Διιήλσλ 

κεηά ηελ Καηαζηξνθή θαη κεηά απφ ηνλ Αρκέη Γηνξνπικάδ. (..) Έηζη θαηέιεμα ζηα 

ηέζζεξα θείκελα δηαβάδνληαο θπξίσο γηα ηε κχξλε πξάγκαηα πνπ έρνπλ γξαθηεί ή γηα 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, (.) αιιά απηφ πνπ κε ελδηέθεξε (.) θαη έξρνκαη ζ΄ απηφ πνπ ζαο 

είπα πξνεγνπκέλσο γηαηί ην Ατβαιί; (..) είλαη γηαηί ε κχξλε έρεη θαεί δχν θνξέο. (.) 

Έρεη κηα απφ ηε θσηηά::: πνπ κπήθε ην ΄22(.) θαη::: ε άιιε απφ ην ηζηκέλην πνπ έρεη 

πλίμεη ηε ζχγρξνλε πφιε. (.) Απηή ηε ζηηγκή ε ζχγρξνλε κχξλε (.) δελ έρεη ηίπνηα απφ 

ηηο κλήκεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα::: ινγνηερληθά έξγα ηεο πξψηεο γεληάο ησλ 

ζπγγξαθέσλ (.) Μηθξαζηαηψλ. (.) Αληίζεηα ην Ατβαιί θξαηάεη φιν απηφ ην ρξψκα. (.) 

Απφ ηελ άιιε έρνπλ γξαθηεί ηφζα πνιιά πξάγκαηα γηα ηε κχξλε, (.) ηα νπνία εηδηθά 

απφ ηε δεχηεξε γεληά ζπγγξαθέσλ (.) ππάξρεη κία::: ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, ε νπνία 

αιινηψ:λεη ηα πξάγκαηα πνπ ζα΄ πξεπε λα ιέγνληαη γηα ηε κχξλε (.) θαη πνπ δελ 

εηπψζεθαλ πνηέ απφ ηελ πξψηε γελεά. (.) >Μηα ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, ε νπνία έρεη 

γίλεη πηα ηεο κφδαο φινη λα θιαίκε γηα ηελ ρακέλε κχξλε αο πνχκε κε δηάθνξα 

ινγνηερλήκαηα δηαζήκσλ θπξηψλ ζπλήζσο ή απνκλεκνλεχκαηα::: απφ παππνχδεο θαη 

γηαγηάδεο ηεο δεχηεξεο γεληάο, απφ γνλείο ηεο δεχηεξεο γεληάο ζπγγξαθέσλ.< Γεληθά εεε 

ε δεχηεξε γεληά ήηαλ ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθή θνξηηζκέλε θαη έβγαιε φια απηά ηα 

δαθξχβξερηα βηβιία γηα ηε κχξλε ηελ θακέλε. (.) Δγψ ήζεια λα ην απνθχγσ απηφ ην 

πξάγκα θαη ήζεια λα μαλαδνχκε κε άιιν κάηη ηεο ηξίηεο γεληάο πξνζθπγνγελψλ (.) εεε, 

λα πξνζεγγίζνπκε απηφ ην δήηεκα. (.) Σν Ατβαιί ινηπφλ είλαη έλα πξάγκα, ην νπνίν δελ 

έρεη θαεί νχηε ινγνηερληθά νχηε θπξηνιεθηηθά απφ ηνπο Σνχξθνπο, (.) δελ έρεη θαεί 

ινγνηερληθά απφ ηνπο Έιιελεο θαη απφ ηε θσηηά θπξηνιεθηηθά απφ ηνπο Σνχξθνπο. (.) 

Σα ζπίηηα παξακέλνπλ εθεί. Έρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα φηη είλαη ηα ζπίηηα απηά (.) είλαη έλα 

θέιπθνο ζαλ εθείλα ησλ ζαιηγθαξηψλ, ηα νπνία θχγαλ απφ εθεί Έιιελεο θαη κπήθαλ ζ΄ 

απηά κέζα (.) λένη πξφζθπγεο θπξίσο απ΄ ηελ Κξήηε, (.) κηινχλ αθφκα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα, αθφκα θαη ζηελ ηξίηε γεληά (.) κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ, (.) ε δεχηεξε γεληά 

κηιάεη πνιχ θαιά εηδηθά ζην Μνζρνλήζη (.) θαη φιν απηφ ην πξάγκα απνηεινχζε έλα 

ζεκείν επαθήο ησλ δχν εζλνηήησλ, ησλ δχν ζξεζθεηψλ θαη ησλ δχν πνιηηηζκψλ, νη 

νπνίνη ζπλππήξμαλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. (.) Απηφ ινηπφλ ήηαλ ζεκείν 

επαθήο θαη ζεκείν κλήκεο θαη έληαζεο θαη γηα ηνπο δχν πιεπξέο (.) θπξίσο βέβαηα γηα 

ηνπο Έιιελεο. (.) Οπφηε ε επηινγή ηνπ Ατβαιηνχ θαη ε επηινγή ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ 
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βγήθαλ απφ αλάγθε γηα λα ππεξεηήζνπλ απηήλ αθξηβψο ηελ αθήγεζε ζε κία θαηλνχξηα 

αθήγεζε φπσο ζαο είπα= 

Δξεπλήηξηα: =΄ έλα λέν, απηφλνκν έξγν έξγν. Ναη= 

Νηθνιόπνπινο: =Οη αλαθνξέο πνπ είπακε γηα ηελ εηθφλα, ζαο είπα πξνεγνπκέλσο φηη 

έρνπλ λα θάλνπλ κε αλαδξνκή ζε::: αξρεηαθφ πιηθφ, (.) ζε ινγνηερληθφ πιηθφ, ζε έξεπλεο 

φπσο Renée Hirschon ή ηνπ::: Bruce Clark πνπ ππάξρεη θαη ζηελ εηζαγσγή (…) θαη::: 

νπηηθφ πιηθφ γηα ηελ παιηά πφιε ηνπ Ατβαιηνχ πνπ ππάξρεη ζε πνιιέο παιηέο θαξη 

πνζηάι, (.) ππάξρεη ζε παιηέο θσηνγξαθίεο θαη ζε λεψηεξεο θσηνγξαθίεο, αιιά ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄30, ηνπ ΄40 απφ Σνχξθνπο, (…) ππάξρνπλ >πεξηγξαθέο ηνπ Μαρκνπληί - 

θάπσο ιέγεηαη έλαο Σνχξθνο πεξηεγεηήο γηαηξφο ηεο επνρήο – θάπνπ αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία πίζσ< θαη απφ ηα έξγα::: ησλ ινγνηερλψλ πνπ αλαθέξσ πψο ήηαλ εηδηθά 

ζηνλ Κφληνγινπ. (.) Γηα ηε ζχγρξνλε πφιε ρξεηάζηεθαλ λα γίλνπλ επηηφπηα ηαμίδηα απφ 

εκέλα, (.) ζπλνιηθά ηέζζεξα κνπ θαίλεηαη::: φζν θαηξφ έγξαθα ην Ατβαιί, (.) ψζηε φ,ηη 

κνπ έιεηπε ζε πιηθφ λα πεγαίλσ λα ην θσηνγξαθίδσ (.) θαη λα ππάξρεη αληηπαξάζεζε 

ηνπ πιηθνχ απηνχ (.) κε ην πιηθφ πνπ έβξηζθα απφ αξρεία, (.) φπσο αο πνχκε ηε 

θσηνγξαθία ελφο θαθελείνπ πνπ ππάξρεη αθφκα ζην Μνζρνλήζη, (.) ην νπνίν ην βξήθα 

ζε θαξη πνζηάι ηνπ Δ.Λ.Η.Α. (.) θαη ην νπνίν ην::: θσηνγξάθηζα θαη ζήκεξα θαη 

ππάξρνπλ φιεο απηέο νη αλαθνξέο ζην βηβιίν (.) θαη ε θαξη πνζηάι θαη ε αλαδφκεζή 

ηνπ, φπσο ήηαλ αο πνχκε::: πξηλ θαη κεηά ηε:::λ θαηαζηξνθή ηνπ (.)  θαη φπσο ππάξρεη 

θαη ζήκεξα σο εκπνξηθφ θαθελείν:::, ηνπξηζηηθφ ζηελ πφιε. (.) Ση άιιν είπακε λα 

αλαθεξζνχκε; (…) 

Δξεπλήηξηα: ε πνηα ζέκαηα εζηηάζαηε::: πεξηζζφηεξν:::; (.) Πνηα ζέκαηα ζέιαηε λα 

αλαδείμεηε κέζα απφ ην έξγν απηφ; = 

Νηθνιόπνπινο: =Ναη. (.) Σν Ατβαιί ήηαλε ν ρψ:ξνο πιαίζην, (.) φπσο ζαο είπα. (.) 

Γειαδή δελ ήηαλ ε παηξίδα ησλ παππνχδσλ κνπ θαη ησλ γηαγηάδσλ κνπ. (.) Ήηαλ απφ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κχξλεο θαη ηνπ Σζεζκέ νη πξφγνλνί κνπ, (.) φκσο ην Ατβαιί 

ήηαλ θαιφ φρεκα, (.) έλαο ρσξνρξφλνο, (.) απηφλνκνο, (.) ν νπνίνο κπνξνχζεο  λα πεηο 

γηα φια απηά ηα πξάγκαηα αθφκα θαη γηα ην ζήκεξα, ηε ζρέζε Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, (.) 

ηνλ εζληθηζκφ= 

Δξεπλήηξηα: =Τπάξρνπλ δειαδή ηδέεο θαη αλαπαξαζηάζεη:ο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ζην 

έξγν;= 

Νηθνιόπνπινο: =ην πξψην θαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, πνπ είλαη ε αλαθνξά ζην 

ζήκεξα (.) γη΄ απηφ θαη δηαθέξεη θαη ζρεδηαζηηθά – νη ηέζζεξεηο ελφηεηεο είλαη 
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αζπξφκαπξεο, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη: νη ηφλνη ηνπ γθξη ζηελ πξψηε θαη ζηελ 

ηειεπηαία::: ελφηεηα= 

Δξεπλήηξηα: =Πνπ είλαη ην ζήκεξα δειαδή. 

Νηθνιόπνπινο: =Πνπ είλαη ην ζήκεξα:. (.) Δθεί πέξα ην θπξίσο πιηθφ, ην ζθίηζν είλαη::: 

πην θσηνγξαθηθφ ζε εηζαγσγηθά (.) γηαηί είλαη ην Ατβαιί πνπ κπνξείηε λα δείηε θη εζείο 

ζήκεξα, αλ πάηε σο ηνπξίζηξηα απέλαληη, (.) ελψ ην Ατβαιί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

αζπξφκαπξν ην ζθίηζν είλαη πην ειιεηπηηθφ, (.) ιηγφηεξν θσηνγξαθηθφ, (..) αθήλεη ηνλ 

αλαγλψζηε λα κπεη πεξηζζφηεξν ζην λα αλαζπλζέζεη απηφ πνπ βιέπεη:::, (.) είλαη ην 

Ατβαιί πνπ πεξηγξάθεη ν Κφληνγινπ, ν Βελέδεο, ε: Αγάπε, ν Γηνξνπικάδ. 

Δξεπλήηξηα: Γηαηί επηιέμαηε::: αζπξφκαπξν ρξψκα ζην ζθίηζν, (.) ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε; 

Νηθνιόπνπινο: εκεηνινγηθά απηφ ην πξάγκα παξαπέκπεη ζηηο θσηνγξαθίεο, (.) ζηελ 

εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηε Μηθξαζία, (.) πνπ είλαη κέζα απφ αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο 

(.) πξνζθχγσλ, ζπηηηψλ, θακέλε κχξλε βαζηθά= 

Δξεπλήηξηα: = Οπφηε [ζα θαηλφηαλ ιίγν παξάηαηξν; 

Νηθνιόπνπινο: [Οπφηε δεκηνπξγεί κία αηκφζθαηξα (.) ην αζπξφκαπξν. (.) Ο ηφλνο ηνπ 

γθξη: ζην πξψην θαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην (.) έρεη λα θάλεη πην πνιχ: κε ηελ απφδνζε 

ελφο ρξψκαηνο, (.) δειαδή ηνπ δίλεη ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ ζθίηζνπ, (.) ηνπ δίλεη φγθν θαη 

ηνπ δίλεη ζθηά. (.) Οπφηε απηφ ην πξάγκα είλαη:::, νπζηαζηηθά::: ζα::λ (..) ιεηηνπξγεί σο 

ρξψκα θαηά θάπνην ηξφπν, (.) αιιά παξφια απηά επεηδή είλαη θαη ε δηάζεζε ηνπ έξγνπ 

ηέηνηα, (.) ην αζπξφκαπξν λνκίδσ φηη ππεξεηεί θαιχηεξα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε 

ηνπ αλαγλψζηε. (.) Θα κπνξνχζε λα γίλεη θαη έγρξσκν, (.) δελ έγηλε θαηά αλάγθε γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Πξψηνλ είλαη κεγάιν βηβιίν θαη ζίγνπξα ζα ζηνίρηδε πεξηζζφηεξν, 

αιιά ν ιφγνο ήηαλ θαζαξά αηζζεηηθφο. 

Δξεπλήηξηα: Καηάιαβα. (..) Οη πξνζδνθίεο ζα:::ο απφ ην έξγν απηφ, (…) απφ ηε δηθή 

ζαο πξνζέγγηζε; 

Νηθνιόπνπινο: Οη πξνζδνθίεο κνπ ήηα:::λ παξάμελεο. (.) Γελ πεξίκελα πνιιά πξάγκαηα 

απφ απηφ ην βηβιίν, (.) γηαηί δελ είρε μαλαγίλεη ηέηνηνπ είδνπο βηβιίν. (.) Θέισ λα πσ είρε 

πξνεγεζεί πξηλ απφ απηφ::: έλα::: νρηάρξνλν ηαμίδη::: δηαηξηβήο, ελφο δηδαθηνξηθνχ πάλσ 

ζηε ζεκεηνινγία θαη ζηελ ηζηνξία ησλ θφκηθο – απηφ ην βηβιίν πνπ έρεηε ππφςε «Σα 

Διιεληθά Κφκηθο- Αληαλαθιάζεηο ηδεψλ ζηηο ζειίδεο ησλ θφκηθο», 2012, [εθδφζεηο 

Σφπνο 

Δξεπλήηξηα: [Ναη, λαη=  
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Νηθνιόπνπινο: =Οπφηε πξαγκαηηθά φια απηά πνπ ζαο ιέσ ζήκεξα δελ ζα είραλ ζπκβεί 

πηζαλφηαηα, (.) ζα ήηαλ >έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ Ατβαιί αλ δελ ππήξρε φιε απηή ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε κεξηθψλ πξαγκάησλ. ια απηά πνπ ζαο είπα γηα ηε ρξήζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ< είλαη::: απνηέιεζκα κηαο σξηκφηεηαο, δηαβάδνληαο θαη 

κειεηψληαο άιια βηβιία. 

Δξεπλήηξηα: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο [ηεο δηαηξηβήο ζαο. 

Νηθνιόπνπινο: [Αθξηβψο. Οπφηε θαη έθαλα (.) θαη δειαδή κέζα ζην Ατβαιί (.) ππήξμαλ 

πάξα πνιινί πεηξακαηηζκνί, νη νπνίνη πξαγκαηηθά δελ είρα ηδέα αλ ζα κνπ έβγαηλαλ. (.) 

Έθαλα πάξα πνιιά πεηξάκαηα. (.) Μπνξψ λα ζαο απαξηζκήζσ. Θα θάεη πάξα πνιχ 

ρξφλν= 

Δξεπλήηξηα: =Μπνξείηε λα καο αλαθέξεηε θάηη;= 

Νηθνιόπνπινο: =Απφ ην ρξψκα πνπ βέβαηα είρε μαλαρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ ε 

ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο, (…) θάπνηα παηρλίδηα κε ηε ξνή ησλ ζειίδσλ, (.) κε ηε ρξήζε δεμί 

αξηζηεξνχ ζηα ζαιφληα, (.) κε ηελ έκθαζε::: ζε:::, ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

γξακκαηνζεηξψλ πνπ παξαπέκπεη ζεκεηνινγηθά ζε άιινπο ιφγνπ:::ο. (.) Αο πνχκε (.) ην 

θείκελν::: ζηα::: παιηά:::, ην θείκελν ζηα παιηά::: θείκελα ηα ινγνηερληθά έρεη::: (…)  ε 

γξακκαηνζεηξά είλαη ε didot, ε νπνία παξαπέκπεη ζηηο γξακκαηνζεηξέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ παιαηφηεξα ζηα βηβιία 

Δξεπλήηξηα: [ην πξσηφηππν. 

Νηθνιόπνπινο: [ηηο πην θπξίαξρεο (…) ζηηο πην θπξίαξρεο γξακκαηνζεηξέο πνπ 

ππήξραλ ζηα βηβιία ηνπ ΄50, ηνπ ΄60, ηνπ ΄70, απφ ηα νπνία παξαπέκπνπκε αο πνχκε= 

Δξεπλήηξηα: =Δίλαη απζεληηθά:::, απηνχζηα ηα θνκκάηηα [ή 

Νηθνιόπνπινο: [Σα θνκκάηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη::: ζηα έξγα (.) λαη είλαη απηνχζηα, 

(..) αιιά έρνπλ κία αλαδνκή (.) ζηε ρξήζε ηνπο. (.) Πνιιέο θνξέο ρξεηάζηεθε δειαδή (.) 

λα ππάξμεη επηινγή ή αλαζχλζεζε θάπνησλ δηαιφγσλ, αιιά κε ηε ρακειφηεξε δπλαηή 

παξεκβαηηθφηεηα. (.) Οη παξεκβάζεηο νη δηθέο κνπ::: ζην Ατβαιί ζεσξψ φηη είλαη 

βαζχηεξεο θαη νπζηαζηηθφηεξεο (.) σο πξνο απηφ πνπ ζαο είπα (.) φηη επαλεξκελεχνληαη 

ηα θείκελα. (.)  Δίλαη παιίκςεζην= 

Δξεπλήηξηα: =Ναη, [λαη 

Νηθνιόπνπινο: [Σν λέν αθήγεκα ηνπ Ατβαιηνχ. (.) Υξεζηκνπνηεί παιηά πξάγκαηα γηα 

λα πεη θαηλνχξηα πξάγκαηα. (.) Γελ είλαη απιά εξκελεία, (.) φπσο ην λα παίξλακε έλα 

έξγν: ηνπ Καδαληδάθε θαη λα ην θάλνπκε: θφκηθο, (.) αο πνχκε. (.) Δίλαη δηαθνξεηηθφ 

πξάγκα. 
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Δξεπλήηξηα: Μάιηζηα. 

Νηθνιόπνπινο: Οπφηε (…) πνηα ήηαλ ε αξρηθή ζαο εξψηεζε ηψξα; Γηα [ηα 

Δξεπλήηξηα: [Γηα ην θαηά πφζν δηαηεξήζεθαλ [απηνχζηα ηα θείκελα; 

Νηθνιόπνπινο: [Α, λαη! (.) Οπφηε ηα θείκελα ήζεια λα παξακείλνπλ φζν γίλεηαη::: ζηελ 

αξρηθή ηνπο κνξθή, (..) γηαηί (…) ζα ήηαλ πην μεθάζαξν απηφ πνπ γίλεηαη. (.) Αλ 

αιινίσλα θαη ην θείκελν, ζα γηλφηαλ έλα κπάραιν, νπφηε (.) ν αλαγλψζηεο ή ν 

κειεηεηήο (.) ζα ραλφηαλ ηειείσο, (.) ελψ δηαηεξψληαο ζηαζεξφ ην θείκελν ηνπ 

πξσηνηχπνπ::: κπνξείο λα βάιεηο ηνλ άιινλ λα ζθεθηεί ηηο αλαινγίεο κε ηα δηπιαλά ηνπ 

θείκελα. 

Δξεπλήηξηα: Θεσξείηε φηη ην Ατβαιί= 

Νηθνιόπνπινο: =Καη κάιηζηα λα ζαο πσ θαη θάηη πάλσ ζ΄ απηφ, (.) φηη ππήξμε θαη 

πξφβιεκα ζηελ επηκέιεηα (.) ησλ θεηκέλσλ απηψλ θαη θάλακε νιφθιεξεο ζπζθέςεηο 

ζηνλ Κέδξν (.) γηα ην πψο ζα επηκειεζψ ην βηβιίν ζηε γιψζζα: ηνπ, (.) γηαηί (.) είλαη 

ζξαχζκαηα ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ θεηκέλσλ, (.) νη ίδηεο ιέμεηο γξάθνληαη κε 

δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία πνιιέο θνξέο (.) ή κε παξαιιαγή ησλ ιέμεσλ, (.) λα ιείπνπλ 

άιια γξάκκαηα αληί άιισλ αο πνχκε, (.) αληί ζήηα λα είλαη ηαπ θ.η.ι., (.) νπφηε::: έπξεπε 

λα απνθαζίζνπκε (.) ην βηβιίν απηφ ζα έρεη ηελ ίδηα::: νξζνγξαθία ζηηο ιέμεηο (.) ή ζα 

είλαη έλα βηβιίν πνπ ηελ ίδηα ιέμε κπνξνχκε λα ηε δνχκε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

γξαςίκαηνο; (.) Δκείο απνθαζίζακε (.) κε ηελ επηκειήηξηα (.) λα::: δηαηεξήζνπκε::: 

απηνχζηα αθφκα θαη ηελ νξζνγξαθία ησλ πξσηφηππσλ θεηκέλσλ, (.) απηνχζηα ηα 

πξσηφηππα θείκελα θαη ζηελ νξζνγξαθία ηνπο, (.)  αθξηβψο πξνζπαζψληαο λα 

δηαηεξήζνπκε::: φζν γίλεηαη πην απηνχζην::: ην πξσηφηππν θαη ην παηρλίδη λα γίλεηαη ζε 

επίπεδν λνεκάησλ θαη ηδεψλ. 

Δξεπλήηξηα: Μάιηζηα. (…) Θεσξείηε φηη::: ην Ατβαιί ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

αθνξκή::: >γηα ηνλ αλαγλψζηε λα αλαηξέμεη θαη ζην πξσηφηππν θείκελν; Να ηνπ δνζεί 

επθαηξία λα γλσξίζεη θαη ην αξρηθφ θείκελν;< 

Νηθνιόπνπινο: Ννκίδσ φηη έρεη γίλεη ήδε απηφ. (.) Καη απνδεδεηγκέλα, (.) γηαηί γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο δίθεο πνπ ππήξμε θαη έλα πξφβιεκα (…) πξφβιεκα επξχηεξν απφ ην Ατβαιί 

πνπ ζε κία δίθε::: κε αθνξκή ηα δηθαηψκαηα απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ Κφληνγινπ, (.) ε 

νπνία βέβαηα θαηέιεμε ππέξ ηνπ βηβιίνπ ελ ηέιεη, >γηαηί είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά 

γεληθφηεξα ηελ ηέρλε, θαηά πφζν κπνξνχκε λα βάδνπκε θνκκάηηα::: έληερλνπ ιφγνπ ή::: 

εηθφλεο ζε άιια θνκκάηηα, πξάγκα ην νπνίν ζεσξείηε απηνλφεην ζήκεξα δηεζλψο, αιιά 
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ζηελ Διιάδα πξέπεη λα ηα αλαθαιχςνπκε φια απφ ηελ αξρή.< (.) ε απηφ ην επίπεδν εεε 

(…) ζπκίζηε κνπ ηη ιέγακε [ηψξα; 

Δξεπλήηξηα: [Αλ ζα ππάξμεη αθνξκή λα κειεηήζεη θάπνηνο ην πξσηφηππν θείκελν= 

Νηθνιόπνπινο: =Ναη. (.) Τπήξμε ινηπφλ, (.) απφ εθεί μεθίλεζε απηφ, (.) φηη ζηε 

βηβιηνζήθε ηεο Μπηηιήλεο αο πνχκε (.) φζν δηάζηεκα (.) ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ρξφλν 

κεηά θπθινθνξνχζε ην Ατβαιί θαη είρε απνθηήζεη ηε:::λ αηκφζθαηξα απηή πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη αλαγλσζηηθά, (.) ηα βηβιία ηνπ Κφληνγινπ ήηαλ δηαξθψο δαλεηζκέλα (.) 

θαη::: επίζεο ζα ήηαλ πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ λα δνχκε θαη ηε δηαθνξά ζηηο πσιήζεηο 

ζην::: Βελέδε ή ζ΄ απηά. (.) Αιιά μέξσ ζίγνπξα: (.) ην πην απηφ παξάδεηγκα είλαη απηφ::: 

κε ηηο βηβιηνζήθεο, (.) αιιά επίζεο θαη φιεο νη αλαθνξέο πνπ γίλαλε, (.) πάξα πνιινί 

θηιφινγνη πνπ κε θαιέζαλ ζε ζρνιεία (.) ή ζε παλεπηζηήκηα, ζε παξνπζηάζεηο θ.η.ι. (.) 

ζπλάληεζα αλζξψπνπο πνπ ιέγαλε (.) φηη::: κεηά αλέηξεμαλ νη ίδηνη ζηα πξσηφηππα (.) ή 

έγηλε αθνξκή ην Ατβαιί λα κηιήζνπλ ζηα παηδηά ηνπο (.) ηεο ηέηαξηεο νπζηαζηηθά γεληάο 

πξνζθπγνγελψλ, (.) λα κηιήζνπλ γηα απηφ πνπ ππήξρε ζηνπο παππνχδεο ησλ γνληψλ, (.) 

ζηνπο πξνπαππνχδεο ησλ παηδηψλ ησλ ζεκεξηλψλ (.) θαη κε αθνξκή απηφ (.) λα κπνχλε 

ζην::: ινγνηερληθφ θφζκν ηνπ::: βηβιίνπ, ηνπ graphic novel. Γειαδή Βελέδε, Κφληνγινπ 

θπξίσο= 

Δξεπλήηξηα: =Μάιηζηα= 

Νηθνιόπνπινο: =Καη πνιινί βέβαηα αλέηξεμαλ θαη ζηνπο Σνχξθνπο. (.) 

πλεηδεηνπνίεζαλ φηη θαη ζηελ άιιε πιεπξά (.) γξάθνπ:::λ ινγνηερλία νη Σνχξθνη αο 

πνχκε. (.) Οπφηε αλαδήηεζαλ πνιινί απ΄ φ,ηη κνπ είπαλ λα βξνπλ θαη ηνχξθηθα 

ινγνηερληθά έξγα γηα ηε Μηθξαζία. 

Δξεπλήηξηα: (…) Μάιηζηα. (.) Ζ ζρέζε ζαο κε ην ζρεδηαζκφ θφκηθο πνηα ήηαλε; (.) 

Δίραηε θάλεη θάπνηεο ζπνπδέο ζηελ [εηθνλνγξάθεζε; 

Νηθνιόπνπινο: [ηαλ μεθίλεζα εγψ::: νπζηαζηηθά ην ΄86 κε ΄89 λα ζθηηζάξσ, (.) δελ 

ππήξρε νχηε ζρνιή νχηε ηίπνηα. (.) Δίκαη νπζηαζηηθά απφ ηνπο πξψηνπο, απφ ηελ πξψηε 

γεληά ζθηηζνγξάθσλ ζηελ Διιάδα. (.) Ζ πξψηε πξψηε γεληά ήηαλ νη άλζξσπνη πνπ 

κπήθαλ ζηα::: πεξηνδηθά θφκηθο Βαβέι ην::: ΄80, ΄81 θαη ζηα άιια πεξηνδηθά, (.) φπσο 

ν::: Πέηξνο ν Εεξβφο, ν Γηψξγνο ν Μπφηζνο, πνπ είλαη ηα πξψηα ηεχρε, (.) θπζηθά ν 

Αξθάο, (.) αιιά θαη νη βεηεξάλνη::: ησλ γεινηνγξαθηψλ, κάιινλ γλσζηνί ήδε 

γεινηνγξάθνη ηεο λεψηεξεο γεληάο ηφηε (.) ηεο κεηαπνιίηεπζεο, (.) φπσο ν Γηάλλεο ν 

Ησάλλνπ ή φ Γηάλλεο ν Καιατηδήο. (.) Απηνί νη άλζξσπνη αζρνιήζεθαλ πξψηνη κε ηα 

θφκηθο. (.) Ζ επφκελε γεληά πνπ δελ είλαη αθξηβψο γεληά, είλαη 5-6 ρξφληα αξγφηεξα ζηελ 
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νπνία αλήθσ εγψ (.) αξρίζακε λα δνπιεχνπκε ζε πεξηνδηθά φπσο ην Βαβέι θαη ην Παξά 

Πέληε. (.) Δγψ άξρηζα δειαδή (.)  πξσηνυπέγξαςα σο Soloup ην ΄86 (.) θαη ην ΄89 

πξσηνδεκνζηεχζα ζηε Βαβέι. (.) ια απηά ηα ρξφληα ινηπφλ ππήξρε πην πνιχ κηα 

εκπεηξηθή::: ζρέζε κε ηα θφκηθο, (.) πήγα ζε ζεκηλάξηα ζρεδίνπ, θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, 

δηάβαζα (.) βηβιία θ.η.ι. (.) αιιά ηφηε δελ ππήξραλ απηά κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ, ην ηέινο 

ηνπ ΄90, αξρέο 2000. (.) πνηε::: ε ζρέζε κνπ φπσο θαη ηεο δηθηάο κνπ γεληάο είλαη 

πεξηζζφηεξν εκπεηξηθή. (..) Τπήξραλ ζθηηζνγξάθνη, φπσο ν Βεξχθηνο, νη νπνίνη ήηαλ 

Καιψλ Σερλψλ, (.) ππήξραλ αξρηηέθηνλεο, (.) γξαθίζηεο νη νπνίνη αζρνινχληαλ κε ην 

ξαπηδνγξάθν θαη κε απηά εθείλε ηελ επνρή. (.) Αιιά (…) θαη ζε ζρνιέο Αλζξσπηζηηθέο, 

(.) Πάληεηνο, Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη κεηά ην δηδαθηνξηθφ. (.) Απηφ πνπ::: ζπλέβε ζηε 

δηθή κνπ πεξίπησζε είλαη φηη κεηά (.) άξρηζα λα::: γξάθσ θείκελα γηα άιινπο 

ζθηηζνγξάθνπο (.) νπφηε ππάξρνπλ πάξα πνιιέο ζπλεληεχμεηο θαη πάξα πνιχ πιηθφ 

πξσηνγελέο ζε απηφ ην πξάγκα, (.) ην νπνίν απηφ ην πιηθφ::: σο θπζηθή ξνή κε νδήγεζε 

ζην δηδαθηνξηθφ, (.) ην νπνίν βέβαηα ηψξα (.) απ΄ φζν μέξσ είλαη ην κνλαδηθφ 

εμεηδηθεπκέλν δηδαθηνξηθφ πάλσ ζηα ειιεληθά θφκηθο, ηελ ζεκεηνινγία θαη ηελ ηζηνξία 

ηνπο. (.) Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν, ηξία, ηέζζεξα δηδαθηνξηθά πάλσ ζηα θφκηθο (.) κε 

δηάθνξεο ζεκαηηθέο, φπσο ην θαληαζηηθφ, ηελ εθπαίδεπζε θ.η.ι. (.) αιιά ακηγψο ζηε 

ζεκεηνινγία θαη ηελ ηζηνξία ησλ θφκηθο κε επίπεδν ηα ειιεληθά λνκίδσ φηη είλαη 

πξσηνγελήο δνπιεηά= 

Δξεπλήηξηα: =Μάιηζηα. (.) Αλ δελ έρεηε θάηη άιιν::: λα πξνζζέζεηε, εγψ [έρσ 

νινθιεξψζεη ηηο εξσηήζεηο κνπ. 

Νηθνιόπνπινο: [Χξαία, πνιχ σξαία! 

Δξεπλήηξηα: Δπραξηζηψ [πάξα πνιχ 

Νηθνιόπνπινο: [Κη εγψ επραξηζηψ πάξα πνιχ. 

Δξεπλήηξηα: [γηα ην ρξφλν ζαο θαη ηε ζπλεξγαζία. (.) Να΄ ζη
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2. Graphic novel Δρωηόθρηηος 

2.1. Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε κε ην δεκηνπξγό ηνπ graphic novel 

Δρωηόθρηηος, Γηώξγν Γνύζε  

 

Δξεπλήηξηα: Λνηπφλ (.) θαιεζπέξα ζαο. (.) Δεε ζα::: ζαο παξαθαινχζα μεθηλψληαο λα 

καο κηιήζεηε γηα ηελ εκπεηξία ζαο απφ ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ηνπ έκκεηξνπ 

κπζηζηνξήκαηνο Δξσηφθξηηνο ζε graphic novel.= 

Γνύζεο: = Να μεθηλήζνπκε κε ηε επηινγή;= 

Δξεπλήηξηα: = Βεβαίσο.= 

Γνύζεο: = Χξαία. (.) Ζ επηινγή θαηαξρήλ ηνπ έξγνπ (…) κάιινλ δελ ππάξρεη πξψηα 

ηνπ έξγνπ ππάξρεη πξψηα ε αλάζεζε πνπ έγηλε απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν ζε εκάο (.) ζε κηα 

νκάδα ηξηψλ αλζξψπσλ (.) γηα λα δηαζθεπάζνπκε έλα θιαζηθφ ειιεληθφ ινγνηερληθφ 

έξγν (.) κε πξφζεζε λα πάκε πξνο ηα παιηά (.) πξνο ηηο αξρέο αο πνχκε (.) θαη εκείο 

εμεηάδακε::: δηάθνξεο επηινγέο φπσο Παπαδηακάληε, (.) Βηδπελφ (.) αιιά ην κέιεκά καο 

ζηε δηαζθεπή πνπ ζα θάλακε (.) ήηαλ θαηαξρήλ  λα έρεη λφεκα ε δηαζθεπή ελφο έξγνπ ζε 

θφκηθ. (.) Γειαδή λα ζεσξνχκε φηη πξνζζέηνπκε ή θσηίδνπκε κηα άιιε πηπρή, (.) έρεη 

λφεκα λα ην δνχκε ζε εηθφλεο (.) έρεη λφεκα λα κελ είλαη απιά κία δηαζθεπή γηα ην εθέ 

ηεο δηαζθεπήο ηνπ ηη ζα γίλεη εηθφλα. (.)Καη απνξξίπηνληαο δηάθνξα έξγα γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο φπσο  ε γιψζζα, δπζθνιεπφκαζηαλ λα ην θέξνπκε ζηα (…) κάιινλ ζεσξνχζακε 

φηη ζα ράλεη ζηα λέα ειιεληθά (.) ε γιψζζα ηνπ Παπαδηακάληε, (.) έπεζε ζην ηξαπέδη ν 

Δξσηφθξηηνο (.) θαη ε πξψηε αληίδξαζε ήηαλ ιίγν ζπγθξαηεκέλε. (.) Κπξίσο γηαηί (…). 

Δγψ ηνπιάρηζηνλ (.) είρα ιαλζαζκέλε αληίιεςε θαη εηθφλα γηα ην έξγν. (.) Θεψξεζα 

ινηπφλ (…) ε πξψηε κνπ αληίδξαζε φηη ζα΄ λαη κπαλάι αο πνχκε (.) ζα΄ λαη κηα ζα΄ λαη 

έλα ηππνηηθφ ξνκάληδν γιπθεξφ θαη θιηζέ αο πνχκε. (.) Αιιά επέκελε ν Γεκνζζέλεο λα 

ξίμσ κηα καηηά ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ (.) θαη φηαλ ην έθαλα (.) ζπλεηδεηνπνίεζα φηη είλαη 

παξαπάλσ απφ θαιφ, (.) θαιή επηινγή γηα δχν ιφγνπο. (.) Ο πξψηνο ιφγνο είλαη ν 

πξψηνο πνπ δελ ήμεξα (.) ην έξγν είλαη έλα έξγν πνπ αλήθεη ζην ρψξν ηεο θαληαζίαο, 

ζηε ινγνηερλία ηεο θαληαζίαο (.) δελ είλαη ηζηνξηθά δελ δηαδξακαηίδεηαη ζε θάπνηνλ 

ηζηνξηθφ ρξφλν (.) δελ δηαδξακαηίδεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πφιε, (.) κάιινλ ε πφιε 

πνπ δηαδξακαηίδεηαη είλαη ε Αζήλα αιιά δελ είλαη ε Αζήλα πνπ ππήξμε (.) νπφηε 

ζπλεηδεηνπνίεζα φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε έλα έξγν θαληαζίαο θαηαξρήλ. (.) Πξέπεη 

>λα θέξνπκε εηθφλεο πνπ δελ ππάξρνπλε, λα ζρεδηάζσ εηθφλεο πνπ δελ έρνπκε μαλαδεί 

ζε ζθίηζν.< Καη ην δεχηεξν ήηαλ >φηη απηέο νη εηθφλεο πνπ εγψ θαληαδφκνπλ φηη ζα 
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έπξεπε λα ζρεδηάζσ δελ ππήξραλ ζην βηβιίν< γηαηί ν Κνξλάξνο δελ πεξηγξάθεη ηίπνηα 

απφ ηε ζθελνγξαθία ζα ιέγακε ηνπ έξγνπ, (.) δελ πεξηγξάθεη πψο ήηαλ ην παιάηη (.) δελ 

πεξηγξάθεη πνχ ήηαλ (.) δελ πεξηγξάθεη πψο ήηαλ νη δξφκνη (.) πψο ήηαλ νη άλζξσπνη, ηα 

πξφζσπά ηνπο= 

Δξεπλήηξηα: = Ζ ελδπκαζία [ηνπο.  

Γνύζεο: [Ζ ελδπκαζία ηνπο, (.) ηίπνηα απνιχησο. (.) Φαηλφηαλ κφλν απφ πνχ ήηαλ νη 

επηξξνέο ηνπ. (.) ηε ινγνηερλία ηνπ φκσο, δειαδή (.) φηη είλαη επεξεαζκέλε θαη 

δηαβάζακε θηφιαο θαη ν Γεκνζζέλεο θαη ν Γηάλλεο (.) φηη έρεη κέζα επηξξνέο απφ ηελ 

αξραία Διιάδα, (.) απφ ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, (.) απφ ην Βπδάληην, (.) απφ 

ηελ Αλαγέλλεζε, (.) ηελ Κξεηηθή Αλαγέλλεζε θ.η.ι. (.) νπφηε ακέζσο μεθιείδσζε ζην 

κπαιφ κνπ κηα (…) φηη ην έξγν ζα έρεη ελδηαθέξνλ (.) λα αληιήζσ εγψ απφ ηα ίδηα πιηθά 

πνπ αληιεί ν Κνξλάξνο (.) αιιά φρη πηα απφ ηε ινγνηερληθή παξάδνζε, (.) απφ ηελ 

εηθαζηηθή παξάδνζε. (.) Γειαδή >λα θηηάμσ έλαλ θφζκν βαζηζκέλν ζηελ 

αξραηνειιεληθή, βπδαληηλή αλαγελλεζηαθή αο πνχκε ηελ ειιεληθή δσγξαθηθή.< Καη 

ηψξα πψο ζα θνιιάγαλ φια απηά (.) γηα λα δείμνπκε έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ θαη λα::: 

πνπ λα θαίλεηαη φηη είλαη Αζήλα (.) αιιά >λα κελ είλαη θαη αξραηνειιεληθή λα κελ είλαη 

θαη βπδαληηλή θαη λα γίλεη έλα θαιφ πάληξεκα< αο πνχκε. (.) Απηά ήηαλ ηα δχν βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ εγψ ζεψξεζα εεε ηθαλή ίληξηγθα αο πνχκε γηα κέλα λα αζρνιεζψ κε απηφ 

ην έξγν (.) θαη ήηαλ αξθεηά κεγάιν ην ξίζθν. (.) Γειαδή ήηαλ ξηςνθίλδπλν αο πνχκε 

απηφ (.) γηαηί είλαη έλα θιαζηθφ έξγν κε κεγάιε απήρεζε ζηνπο Έιιελεο (.) ήηαλ πνιχ 

εχθνιν αο πνχκε λα καο θξάμνπλ.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 

Γνύζεο: = Με ην απνηέιεζκα. (.) Απηή ε επθνιία φηη είλαη πνιχ εχθνιν λα καο θξάμνπλ 

εκέλα κε έθαλε, (.) δεκηνχξγεζε ελδηαθέξνλ, (.) ιέσ γηα λα δνχκε πψο ζα γίλεη λα κελ 

καο θξάμνπλ.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη.= ((γέιην)) 

Γνύζεο: ((γέιην)) = Ήηαλ απηφ. (.) Δεε ηψξα ζπκάκαη πάληα κηα θνπβέληα πνπ είρε πεη 

θάπνην:::ο ε κηα παξνπζίαζή καο (.) φηη αλ ηνπ πεξηγξάθακε (.) γηαηί απηά δελ ήηαλ 

απνθάζεηο έηζη δηθέο κνπ, (.)  ήξζαλ ζην κπαιφ κνπ δηάθνξα πξάγκαηα αιιά αξρίζακε 

ηα ζπδεηάγακε ιεηηνπξγνχζακε ζαλ νκάδα αο πνχκε, (.) ηα ζπδεηάγακε ιέγακε ηηο 

απφςεηο καο θ.η.ι. (.) θαη καο είπε απηφο φηη αλ ηνπ ιέγακε πψο, (.) ηη θαληαδφκαζηαλ φηη 

ζα είλαη απηφ ην πξάγκα (.) ζα ήηαλ ζίγνπξν φηη ζα καο απέηξεπε ζα καο απέηξεπε απ΄ ην 

λα αζρνιεζνχκε κε απηφ (.) γηαηί ζίγνπξα απηφ >πνπ ζα θαληαδφκαζηαλ ζα΄ ηαλ έλα 
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θηηο ηζίξθν εηθφλσλ πνπ δελ ζα θνιιάγαλε πνπζελά κεηαμχ ηνπο.< Καη πξάγκαηη 

αθνπγφηαλε έηζη αο πνχκε. (.) Σψξα απηφ πνπ πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε λα βξσ ην ιηλθ 

(.) ηνλ ζχλδεζκν (.) κηα θισζηνχια αο πνχκε πνπ ελψλεη ηηο ηέρλεο αλά ηηο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο (.) δειαδή ηη θνηηάγαλ νη αλαγελλεζηαθνί απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη 

ηνπο βπδαληηλνχο, (.) ηη θνηηάγαλ νη βπδαληηλνί απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο (.) ηη 

θνηηάγαλ νη αξραίνη Έιιελεο απφ ηα αξρατθά θ.η.ι. (.) θαη πψο ηη ήηαλ απηά πνπ 

θξαηηφληνπζαλ κέζα ζην ρξφλν (.) θαη απηά πξνζπάζεζα λα ηα θνιιήζσ θάπσο θαη κε 

θφκηθ. (.) Έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη ε επηινγή ηνπ ησλ πξνζψπσλ ησλ 

πξσηαγσληζηψλ (.) ζηε δσγξαθηθή ηεο θεξακηθήο, ηεο αξραίαο ειιεληθήο θεξακηθήο αο 

πνχκε. (.) Καη απηφ >γίλεηαη θαη ζηελ ελαιιαγή λχρηα κέξα γηαηί ηε λχρηα είλαη ηα 

κειαλφκνξθα θαη ηε κέξα ηα εξπζξφκνξθα.< Αιιά ζθεθηφκνπλ φηη απηνί νη δχν 

πξσηαγσληζηέο είλαη ηα πξφηππα  αο πνχκε ηεο (…) ηνπ Αλαγελλεζηαθνχ ήξσα, (.) ηα 

πξφηππα ηεο νκνξθηάο, (.) ηα πξφηππα ηνπ ζάξξνπο, (.) ηνπ θιένπο θ.η.ι. (.) νπφηε έπξεπε 

λα βξσ πξφζσπα απιά (.) ρσξίο αο πνχκε λα κελ  βαζηζηνχλ ζε θσηνγξαθίεο (.) κε 

απιέο γξακκέο (.) πνπ λα έρνπλ φια απηά ηα ζηνηρεία. (.) Καη πήγα θαηεπζείαλ αο πνχκε 

ζην αξρέηππν ηνπ θεξακηθνχ. (.) Δ απφ εθεί πεξά φιε απηή ε ινγηθή (.) ηνπ πνχ ζα πάκε 

ζηα φπια (.) πνχ ζα πάκε ζηα ξνχρα (.) πνχ ζα πάκε (…) θαη αξρίζακε λα θάλνπκε έλα 

θνιάδ αο πνχκε πξαγκάησλ (.) αιιά λα κελ θισηζάλε. (.) Σν ζέκα ήηαλ λα ην δηαβάδεηο 

θαη λα κελ ζνπ θαίλεηαη παξάινγν απηφ πνπ βιέπεηο.= 

Δξεπλήηξηα: = Καη [παξάηαηξν. 

Γνύζεο: [Καη παξάηαηξν, λαη. (.) Καη φηαλ ην μαλαδείο λα ζνπ θαίλεηαη αο πνχκε (.) 

αιιά λα κελ ζε ελνριεί απηφ. (.) Απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ εγψ ηνπιάρηζηνλ κπιέρηεθα κ΄ 

απηφ. (.) Καη επίζεο ν άιινο ιφγνο ήηαλ ε ζπλεξγαζία φηη δηαζθεδάδακε (…) ην φηη είρε 

ελδηαθέξνλ ην φηη κεηαθέξακε έλα πνίεκα::: θαη (.) πψο ην δνπιεχακε φιν απηφ, (.) ε 

έξεπλα πνπ ζα θάλακε, νη εηθφλεο μέξεηο (.) ήηαλ έλα ηαμίδη έλα κηθξφ ηαμίδη. (.) Απηά.= 

Δξεπλήηξηα: = Δίρε θάπνηα δπζθνιία πνπ ήηαλ ζε έκκεηξε κνξθή;= 

Γνύζεο: = Υκ. (.) δελ μέξσ αλ είρε δπζθνιία πνπ ήηαλ ζε έκκεηξε κνξθή. (.) Δίρε 

δπζθνιία πην πνιχ γηα ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Γεκνζζέλε (.) πνπ έπξεπε λα 

απνθξππηνγξαθήζνπλε ην δνπκί γηαηί ε επηινγή ήηαλε (…) ζα ζαο ηα πνχλε θαιχηεξα 

θαη ηα παηδηά, (.) επεηδή δελ γηλφηαλ λα είλαη έκκεηξν ην θφκηθ (.) ππήξρε κηα έκκεηξε 

δηαζθεπή ν Δξσηφθξηηνο ζε θφκηθο ζηα Κιαζηθά Δηθνλνγξαθεκέλα.= 

((ζηε ζπλέληεπμε είλαη παξψλ θαη ν θ. Ράγθνο θαη παξαθάησ παξεκβαίλεη ζε δηάθνξα 

ζεκεία ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν θ. Γνχζεο)) 
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Ράγθνο: = αο ην΄ πα.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 

Ράγθνο: = Γελ ζαο ην΄ θεξα. Δίρα ζθεθηεί λα ζαο ην θέξσ. [Σν έρσ ζην 

Δξεπλήηξηα: [Γελ πεηξάδεη.= 

Ράγθνο: = Σειεπηαία ζηηγκή ην= 

Γνύζεο: = Σν νπνίν δελ ιεηηνπξγνχζε. (.) Μηιάγαλε κε κπαινλάθηα κε πνίεκα. (.) Δεε 

θαη ζθεθηήθακε φηη απηφ πνπ έπξεπε λα θάλνπκε είλαη λα δηαζθεπάζνπκε ην πνίεκα ζε 

πεδφ ιφγν. (.) Απ΄ ηελ άιιε >δελ κπνξνχζακε λα κελ ππάξρεη θαη ην πξσηφηππν. Ήηαλε 

θξίκα αο πνχκε θαη δελ ζα ππήξρε θαη ν ζχλδεζκνο ζην λα ην δηαβάζνπλ ηα παηδηά,< 

θάπνηνο θαη λα πάεη πξνο ηα εθεί (.) νπφηε απνθαζίζακε εθφζνλ ππήξρε αθεγεηήο ζα 

κίιαγε απηφο ζαλ >κία θσλή πνπ κηιάεη απφ ην παξειζφλ θαη εμηζηνξεί ηελ ηζηνξία ζαλ 

παξακχζη, ζαλ ηνλ παππνχ αο πνχκε πνπ ην ιέεη ηξαγνπδηζηά< θαη κέζα νη δηάινγνη ζα΄ 

ηαλ ζε πεδφ ιφγν ρσξίο αξγθφ έηζη (.) θαη επίζεο επεηδή νη πξσηαγσληζηέο είλαη λένη 

άλζξσπνη δελ ήηαλ (…) ήηαλε δεθανρηψ, δεθαέμη ρξνλψλ (.) δελ ήηαλε άλζξσπνη πνπ 

κηιάγαλε θάπσο πεξίεξγα (.) ή παιαηηθά (.) εεε ε δπζθνιία ρκ ην έλα ε πξψηε δπζθνιία 

ήηαλ λα ζπλεξγαζηνχκε ηξεηο άλζξσπνη, (.) ην νπνίν κπνξεί λα θαίλεηαη ιίγν αζηείν 

αιιά είλαη βαζηθφ.= 

Ράγθνο: = Γλσξηδφκαζηαλ [πξηλ. 

Γνύζεο: [Ναη. (.) Σχραηλε λα γλσξηδφκαζηε (.) θαη ηχραηλε ζηε ζπλεξγαζία λα είκαζηε 

άλζξσπνη πνπ ζπλεξγαδφκαζηε παξφηη έρνπκε ζαθή εηθφλα ν θαζέλαο ηη θάλεη (.) 

είκαζηε εγσηζηέο ηζρπξνγλψκνλεο θ.η.ι. (.) θαηαθέξλακε λα::: ζπλεξγαζηνχκε γηαηί πίζσ 

πίζσ ππάξρεη έλαο θνηλφο αο πνχκε (…) ππήξρε έλαο ζηφρνο πνπ είλαη ην βηβιίν (.) θαη 

φρη εκείο. (.) Ήηαλ λα βγεη θαιφ απηφ πνπ θάλνπκε. (.) ρη λα μερσξίδεη θάπνηνο απ΄ ηνλ 

άιιν. (.) Καη ην δεχηεξν ήηαλ ε έξεπλα βαζηθά (.) πνπ εκείο φκσο ην δηαζθεδάδνπκε 

απηφ δειαδή είλαη ην θεηίρ καο αο πνχκε. (.) Σν λα θάηζεηο λα αλνίμεηο βηβιία, λα βξεηο 

έξεπλα θαη λα αξρίζεηο λα θνιιάο πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο.=  

Δξεπλήηξηα: = Να ηεθκεξηψζεηο= 

Γνύζεο: = Γελ ήηαλ ηεθκεξίσζε βαζηθά γηαηί δελ καο έιεγε θαλείο φηη απηφ πξέπεη λα 

ην πάξεηε απφ εθεί. (.) Καη ήηαλ αθφκα πην ήηαλ πην δχζθνιν απηφ γηαηί έπξεπε λα 

πάξνπκε (.) μέξεηο ιίγν λα ην κπξηζηνχκε , (.) ιίγν κε ην αηζζεηηθφ καο θξηηήξην (.) ηη 

κπνξεί λα θνιιάεη κε ηη. (.) Απηφ. (.) Δίρε έλα ξίζθν βαζηθά δελ είρε δπζθνιία.= 

Ράγθνο: = Ζ ηεθκεξίσζε ζα ζαο πσ κεηά ήηαλ θπξίσο ζην θηινινγηθφ θνκκάηη. (.) Θα 

ζαο πσ κεηά.= 
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Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 

Γνύζεο: = Γηα κέλα λαη. (.) ρη δελ είρε δπζθνιίεο απφ ηελ άπνςε φηη δελ, (.) δελ 

έλησζα θφβν (.)  θάπνηα ζηηγκή κέζα ζην έξγν. (.) Ήηαλε δπζθνιίεο πνπ ηηο απνιάκβαλα  

(.) ήηαλε πξάγκαηα πνπ, πνπ κνπ έδηλαλ θίλεηξν (.) πψο λα ην πσ ήηαλ έλαο θαιφο 

αληίπαινο. (.) Απηφ.= 

Δξεπλήηξηα: = Καηάιαβα.= 

Γνύζεο: = Γελ ήηαλ θάηη πνπ θνβφκαζηαλ. (.) Σν νπνίν βέβαηα κπνξεί λα ήηαλ θαη απφ 

άγλνηα θηλδχλνπ δελ μέξσ εεε. (.) Απηφ. (.) Μεηά κπήθακε ζηε::: δηαδηθαζία (…) εληάμεη 

είρακε θαη ειεπζεξία θαη απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν (.) ζην φηη καο εκπηζηεχηεθε λα θάλνπκε 

απηφ πνπ θαληαδφκαζηαλ (.) θαη δελ καο πεξηφξηζαλ πνπζελά αο πνχκε (.) νχηε ζηελ 

επηινγή νχηε πνπζελά. (.) Καη καο δψζαλ αθφκα θαη ρξήκαηα. (.) Δεε είλαη βαζηθφ. (.) 

Μαο πιεξψζαλ πξηλ γίλεη ε δνπιεηά. (.)  Σψξα (.) ζηε δηαδηθαζία (.) αθνχ γξάθηεθε ην 

ζελάξην πήξακε θάπνηεο απνθάζεηο φινη καδί (.) πξνο ηα πνχ πεξίπνπ ζα θηλεζνχκε. (.) 

Κάηζαλ ηα παηδηά (.) θαη ην θάλαλ απηφ ην πξάγκα script (.) ην θάλαλ ζελάξην (.) βάιαλ 

ζθελή έλα (.) ζθελή δχν ηξία (.) ην ρσξίδνπλ θ.η.ι. (.) θαη ζην ηέινο αθνχ έγηλε θαη απηφ 

(.) θάηζακε πάιη θαη νη ηξεηο (.) θαη είπα θαη εγψ ηε γλψκε κνπ πάλσ ζ΄ απηφ πνπ 

δηάβαζα (.) ηη κνπ άξεζε ηη θαληαδφκνπλ θάηη άιιν (.) ίζσο εδψ θ.η.ι. (.) θαη θηηάμακε 

ηέινο πάλησλ έλα ζελάξην (.) θαη κεηά μεθίλεζα λα ην ζρεδηάδσ. (.) Πήξε πεξίπνπ έλα 

ρξφλν (…) ηαπηφρξνλα γηλφηαλ ζε φια ηα επίπεδα κηα έξεπλα κε εηθφλεο, ζπιιέγακε 

πξάγκαηα ιέγακε απηήλ ηελ ζθελή ζα ηε βαζίζνπκε εθεί::: ζε πίλαθεο, (.) ηα φπια 

αθφκα θαη εγρεηξίδηα γηα ηηο ζθελέο κάρεο ήηαλ [κία 

Ράγθνο: [Οπινκαρεηηθήο= 

Γνύζεο: = Ήηαλ κηα κεγάιε θνπβέληα (.) γηαηί ζέιακε νη ζθελέο κάρεο λα βγάδνπλε 

λφεκα ζελαξηαθά λα κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηη γίλεηαη (.) θαη λα είλαη θαη ξεαιηζηηθά 

θηηαγκέλεο (.) δειαδή ην πψο κάρεζαη φηαλ θξαηάο έλα ζπαζί (.) θαη πψο φηαλ θξαηάο 

έλα ηζεθνχξη (.) θαη αλ ν αληίπαιφο ζνπ έρεη αζπίδα είλαη αιιηψο (.) θαη αιιά θαλνληθά 

θαη βξήθακε εγρεηξίδηα νπινκαρεηηθήο ηνπ Μεζαίσλα αο πνχκε, (.) ηεο Αλαγέλλεζεο 

πνπ δείρλαλε αο πνχκε ήηαλ ζαλ (…) ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε ζρνιέο νπινκαρεηηθήο πνπ 

δείρλαλ φηη πξέπεη λα πνιεκήζεηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν αο πνχκε. (.) Βαζίζηεθα εγψ [ζε 

Ράγθνο: [Tutorials= 

Γνύζεο: = Tutorials επεηδή δελ ππήξρε ηφηε ην ίληεξλεη (.) δελ ππήξραλ βίληεν ήηαλ 

ζρεδηαζκέλα (.)  άξα ήηαλ ζρέδηα πνπ κπνξνχζα λα πάξσ απηνχζηα γηα ηηο εηθφλεο γηα λα 

θηηάμσ εγψ ηα ηέηνηα.(.) Μεηά πνιιέο επηινγέο. (.) Γειαδή πνχ ζα ήηαλ ην θάζηξν, (.) 
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αλ νη Αζελαίνη ζα ήηαλ βαζηζκέλνη ζε αλαγελλεζηαθνχο (.) νη βιάρνη ζα ήηαλ 

βαζηζκέλνη ζε πην ιαφ (.) ηη ζα θνξάγαλ νη βαζηιηάδεο (.) ηη ζα θνξάγαλ νη θησρνί (.) 

πψο ζα ήηαλ ε Αξεηνχζα (.) φια απηά, (.) ην νπνίν απηφ δελ ζπκάκαη λα ήηαλ θάηη πνπ 

καο δπζθφιεςε (.) ζπκάκαη φηη ην [δηαζθεδάζακε. 

Δξεπλήηξηα: [Ζ επηινγή ηνπ λα βάιεηε ρξψκα;=  

Γνύζεο: = Δεε επεηδή ήηαλ έλα αλαγελλεζηαθφ παξακχζη θαληαζίαο (.) δελ ππήξρε πνηέ 

ε εηθφλα ζην κπαιφ κνπ λα κελ έρεη ρξψκα. (.) Γειαδή ήηαλ θάηη πνπ ζα΄ ηαλ πάληα 

πνιχ επηθφ (.) δειαδή φπσο είλαη έλα έπνο ην ίδην (.) ζα΄ ηαλ θαη επηθή θαη ε εηθφλα (.) 

νπφηε ζα βαζηδφηαλ θαηά πνιχ θαη ζην ρξψκα (.) δειαδή νη αηκφζθαηξεο ζα 

θπξηαξρνχζαλ ζηηο ζειίδεο φπσο ην μεθπιιίδεηο (.) απηφ εγψ θαληαδφκνπλα (.) θαη 

επηιέμακε ην παξακπζέλην (.) κηα θαηάζηαζε έηζη πνιχ θαληεδί (.) ε νπνία δελ ζα θαη ζα 

εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηα άιια ηππνηηθά ξνκάληδα πνπ έρνπκε δεη ζην ζηλεκά ίζσο θαη 

θάπνηα ζηα θφκηθο εεε (.) πνπ δηαδξακαηίδνληαη φκσο ζε βφξεηεο ρψξεο (.) νπφηε ν 

θαηξφο θπξηαξρεί έλα γθξη (.) βξνρέο (.) ην κνπληφ θ.η.ι. (.) εδψ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα 

πάκε ζε θφληξα θαηάζηαζε (.) πνπ είλαη ν ήιηνο (.) ην αηηηθφ θσο (.) ε δέζηε (.) νη 

λχρηεο ζα΄ ηαλ μάζηεξεο (.) φια απηά ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε ην ειιεληθφ θαινθαίξη αο 

πνχκε απηά. (.) Καη κάιηζηα αθφκα θαη ζηηο κάρεο ην ηνλίδσ αθφκα πην πνιχ γηα λα 

δείμσ απηφ ην πχξηλν φηη είλαη άλζξσπνη ληπκέλνη κε ηζίγθνπο δέξκαηα θ.η.ι. θαη 

κάρνληαη κέζα ζηε δέζηε θάησ απφ ηνλ ήιην αο πνχκε.= 

Ράγθνο: = ην ρξψκα ζπλεξγάζηεθε ν Παλαγηψηεο ν Παληαδήο.= 

Γνύζεο: = Ναη ζην ρξψκα ζπλεξγάζηεθα κε ηνλ Παλαγηψηε [ηνλ Παληαδή  

Ράγθνο: [Θα θάλεη= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη ην επφκελν graphic novel= 

Γνύζεο: = Υξεηαδφηαλ έηζη λα ζπληνκεχζνπκε ην ρξφλν θαη έπξεπε λα (…) πην 

γξήγνξα. (.) Δπίζεο, άιιν θνκκάηη είλαη αο πνχκε ε ζθελνζεζία. (.) Καη ζθελνζεζία ζηα 

θφκηθ ιέκε ην πψο, (.) πνηνο είλαη ν ηξφπνο πνπ αθεγείζαη κηα ηζηνξία (.) εεε απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ηνπνζεηείο (.) ζρεδηάδεηο ηηο ζειίδεο ζνπ (.) δειαδή αλ νη ζειίδεο είλαη 

αλνηρηέο (.) αλ ηα θαξέ αλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο (.) αλ είλαη πνιχπινθα αλ 

αιιάδνπλ κνξθή (.) αλ είλαη δέθα θαξέ ζε κία ζειίδα (.) αλ είλαη ηξία αο πνχκε (.) απηφ 

έρεη λα θάλεη κε (.) είλαη ην [κνληάδ 

Δξεπλήηξηα: [ε κία ηαηλία.= 

Γνύζεο: = Ναη ζε κία ηαηλία. (.) Δεε θαη εδψ είλαη πάιη πνπ εγψ ήζεια ην κάηη λα κπεη 

(.) κέζα απηφο πνπ ζα ην δηαβάζεη θαη λα κελ βγεη θαζφινπ (.) λα βγεη >ζην ηέινο λα ην 
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πάεη γξήγνξα αο πνχκε λα κπεη θαη λα ραζεί κέζα ζε απηφ ζαλ λα ζνπ ιέεη γξήγνξα έηζη 

έλα παξακχζη πνπ έρεη θαη δξάζε θ.η.ι.< εεε θαη ζηηο ζθελέο κάρεο ήηαλ ην πην δχζθνιν 

λα κελ (…) λα ληψζεη ν άιινο απηφο πνπ ην δηαβάδεη ηελ έμαςε αο πνχκε ηεο κάρεο (.) 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινθή (.) ην νπνίν αο πνχκε εθεί ζηε 

κάρε βαζίζηεθα πνιχ ζε επηξξνέο απφ γηαπσλέδηθα θφκηθ πνπ δνπιεχνπλε πάξα πνιχ 

θαιά ηελ έληαζε (.) θαη πψο αθεγνχληαη έηζη κηα κάρε (.) έλα γξήγνξν (.) κία γξήγνξε 

αθήγεζε. (.) Γειαδή αλ είλαη θάπνηνο εθπαηδεπκέλνο κπνξεί λα δεη θαη ζηνηρεία απφ::: 

manga αο πνχκε θφκηθ (.) θπξίσο ζηε κνλνκαρία πνπ έρνπλ ζην ηέινο ν Αξίζηνο κε ην 

αξαθελφ.(.)  Δεε κεηά νη παιέηεο είλαη βαζηζκέλεο ζε βπδαληηλά:::, ζε βπδαληηλέο 

αγηνγξαθίεο θάπνπ, (.) θάπνπ αιινχ είλαη ζε πίλαθεο αλαγελλεζηαθνχο, (.) πνιιέο 

επηξξνέο, έρνπκε απφ ηελ Πηεηά, (.)  αλαγελλεζηαθνχο πίλαθεο (.) αο πνχκε γηα 

παξάδεηγκα ην εμψθπιιν πνπ είλαη επεξεαζκέλν απφ θάπνηα ηαξψ πνπ είρε θηηάμεη ν 

Γθνχζηαβ Κιηκη. (.) Δεε πνπ είρε έηζη ηππφηεο κε πνιιά ::: δηαθνζκεηηθά πίζσ θ.η.ι. θαη 

είλαη πξνθίι φινη (.) δειαδή έςαρλα κεηά ζηα εηθαζηηθά λα δσ πνηνη δσγξάθνη έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ηελ Αλαγέλλεζε ή ηελ αξραία Διιάδα (.) θαη άκα έβξηζθα ζηνηρεία ηα΄ 

παηξλα (.) ή πνηα ήηαλ >ε αξρηηεθηνληθή, απηά πνπ ιέκε λενθιαζηθά ηα βαπαξηθά θηίξηα 

θ.η.ι. είλαη επεξεαζκέλα απφ ηελ αξραία Διιάδα, νπφηε απηά κπνξεί λα ιεηηνπξγνχζαλε 

λα ηα βάινπκε θάπνπ.< Κιαζηθφ παξάδεηγκα (.) φηη έρνπκε κία Αζήλα, ε ηζηνξία 

δηαδξακαηίδεηαη ζε κία Αζήλα πνπ δελ ππήξμε πνηέ.= 

Ράγθνο: = Αξραία ηππηθά, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη. [Αξραία κε ζηνηρεία 

Αλαγέλλεζεο. 

Γνύζεο: [Έλα mix. (.) Αο πνχκε φηαλ γξάθηεθε ην θείκελν ε Αζήλα ήηαλ έλα κηθξφ 

ρσξηφ, (.) ήηαλ κία κηθξή πφιε (.) ρσξίο θιένο αο πνχκε, ρσξίο δχλακε. (.) Αο πνχκε φηη 

ππήξρε κία Αζήλα αξρατθή αιιά πνπ λα έρεη θαη δχλακε αο πνχκε. (.) Έλα θιαζηθφ 

παξάδεηγκα ήηαλ ην πνχ ζα ηνπνζεηνχζακε ην παιάηη ηνπ βαζηιηά (.) γηαηί ζηελ ηζηνξία 

δελ ιέεη πνχ είλαη. (.) Καη φπνηα πεγή ππήξρε αο πνχκε κηα::: παξαθηινινγία ηνπ πνχ 

ήηαλ ην παιάηη (.) ην ηνπνζεηνχζαλ ζηνπο ζηχινπο ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο. (.) Δεε ην νπνίν 

φκσο εκέλα δελ κνπ θφιιαγε θαζφινπ γηαηί ήηαλ ρακειά, (.) δελ ζα κπνξνχζε έλα 

παιάηη παξά λα είλαη ζηελ Αθξφπνιε εθεί πνπ επέιεμαλ νη αξραίνη λα θηηάμνπλ ηνλ 

κεγάιν λαφ. (.) Δεε θαη ζπκήζεθα φηη ππήξρε, κνπ΄ ρε δείμεη θάπνηε ν Γηάλλεο ην αξρείν 

ηνπ, (.) εηθφλεο απφ θηίξηα απφ ζρέδηα κάιινλ γηα θηίξηα πνπ ζα θηηάρλνληαλ ζηελ 

Αζήλα επί ζσλα αο πνχκε (.) ηα νπνία δελ έγηλαλ πνηέ. (.) Αιιά ππήξραλ ηα ζρέδηα, 

είρα δεη ηηο απεηθνλίζεηο αο πνχκε. (.) Καη έλα θιαζηθφ είλαη >ην παιάηη ηνπ βαζηιηά ην 
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νπνίν έγηλε ε Βνπιή αο πνχκε, ην θηίξην ηεο Βνπιήο αιιά ππήξρε έλα ζρέδην ηνπ 

Απζηξηαθνχ αξρηηέθηνλα ίγθει γηα λα θηηαρηεί έλα παιάηη ηνπ βαζηιηά πάλσ ζηελ 

Αθξφπνιε αλάκεζα ζηα εξείπηα< θαη βξήθα ηηο εηθφλεο (.) θαη ζθέθηεθα λα αθνχ κηιάκε 

γηα κηα θαληαζηηθή πφιε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξάγκαηα πνπ έκεηλαλ φλησο 

ζηελ θαληαζία θαη δελ πινπνηήζεθαλ πνηέ. (.) Καη απηφ ηαίξηαδε απφιπηα δειαδή θαη ην 

παιάηη πνπ έθηηαμα εγψ θαη ηα εζσηεξηθά θαη ηα εμσηεξηθά πιάλα είλαη ηα ζρέδηα ηνπ 

ίγθει γηα ην ππνηηζέκελν παιάηη ηνπ ζσλα.= 

Ράγθνο: = Τπάξρεη πιήξεο ζεηξά απηνχ ηνπ παιαηηνχ πνπ δελ πινπνηήζεθε πνηέ, ηεο 

πξφζεζεο, πιήξεο ζεηξά πψο ήηαλ εμσηεξηθά θαη πψο ήηαλ εζσηεξηθά απηφ ην παιάηη.= 

Γνύζεο: = Ζ αίζνπζα ηνπ ζξφλνπ, φια.= 

Ράγθνο: = Οπφηε αληηγξάθεη πνιιά ζηνηρεία [ν Γηψξγνο απφ απηφ. 

Δξεπλήηξηα: [Αληιήζαηε έκπλεπζε απφ απηφ.= 

Ράγθνο: = Αιιά θαη άιια θηίξηα πνπ ππάξρνπλ ζην θφκηθ είλαη ζρέδηα πνπ δελ έγηλαλ 

πνηέ αιιά ππάξρνπλ φκσο καθέηεο ηνπο θ.η.ι. ζπγγλψκε (.) πνπ ζπκπιεξψλσ= 

Δξεπλήηξηα: = ην αξρείν ζαο;= 

Ράγθνο: = Έρσ, (.) επεηδή εγψ είκαη Αζελνιάηξεο (.) έρσ έηζη ζηε βηβιηνζήθε κνπ έλα 

αξρείν κε πνιιέο εθδφζεηο γηα ηελ Αζήλα θ.η.ι. (.) θαη είρε θαη θάπνηα απηά, θάπνηα 

ζρέδηα, κηα έθδνζε αξρηηεθηφλσλ κε ζρέδηα ηα νπνία δελ πινπνηήζεθαλ πνηέ.= 

Δξεπλήηξηα: = Καηάιαβα.= 

Ράγθνο: = Γελ ρηίζηεθαλ, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ θαη απφ εθεί αληιήζακε πνιχ 

πιηθφ. (.) Καη έλα ζην Λπθαβεηηφ λνκίδσ πνπ έρεηο.= 

Γνύζεο: = Ναη.= 

Ράγθνο: = Τπάξρεη αλ πξνζέμεηε ζε θάπνηα γεληθά πιάλα θαίλεηαη ζην Λπθαβεηηφ έλα 

κλεκείν ην νπνίν επξφθεηην λα ρηηζηεί ζηελ θνξπθή ηνπ Λπθαβεηηνχ θαη δελ έγηλε πνηέ. 

(.) Δδψ ππάξρεη αο πνχκε.= 

Γνύζεο: = Ή αο πνχκε πίλαθεο θηιειιήλσλ, (.) δηάθνξνη πνπ ζρεδηάδαλε πξάγκαηα 

δσγξαθηθνχο πίλαθεο απφ ηελ Αζήλα, θιαζηθά. (.) Μεξηθά κπνξεί λα ηα θαηαιάβεη 

θάπνηνο, ηηο ζπλζέζεηο θ.η.ι. (.)  δελ είλαη φηη ην θξχβνπκε αο πνχκε (.) επεηδή είλαη 

ζαθψο επεξεαζκέλν απφ απηφ. (.) Δεε απ΄ ηελ άιιε φια απηά φκσο ηψξα πνπ ιέσ δελ 

έπξεπε λα θαίλνληαη πνπζελά. (.) Γειαδή δελ έπξεπε λα θάλνπκε επίδεημε απηήο ηεο 

έξεπλαο. (.) Αλ θάπνηνο αλ άλνηγε ην βηβιίν θαη κνπ΄ ιεγε λα θαηαιαβαίλσ φηη εδψ έρεηε 

πάξεη απηά θ.η.ι. (.) ήηαλε γηα κέλα off. (.) Ήηαλ ιάζνο αο πνχκε. (.) Σν ζέκα είλαη λα 

ΜΖΝ πάξεηο ρακπάξη ηίπνηα (.) θαη φια απηά ηα πξάγκαηα αλ ηα δεη θάπνηνο (.) έρεη 
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θαιψο, (.) αλήθνπλ δειαδή ζην ρψξν ηεο θηινινγηθήο έξεπλαο θαη ηεο ηζηνξηθήο 

ηεθκεξίσζεο θαη παξαθηινινγία γχξσ απφ ην έξγν. (.) Σν ζέκα ήηαλ λα κπεηο, (.) λα ην 

δηαβάζεηο, (.) λα κελ ζνπ θάλεη θαθή εληχπσζε, (.) λα κελ ζε πεηάμεη έμσ απφ ην έξγν 

ηίπνηα (.) θαη λα ηειεηψζεη εθεί. (.) Καη ζθελνζεηηθά κεηά θάπνηεο εξκελείεο αο πνχκε= 

Ράγθνο: = πγγλψκε. (.) Σν ίδην έγηλε θαη κε ηε Υαιθίδα δειαδή νπνχ ππήξραλ 

κεζαησληθέο απεηθνλίζεηο ηεο πφιεο= 

Γνύζεο: = Καη έρσ πάξεη θαη θηίξηα απφ ηε Ρφδν, απφ ην ξνδίηηθν θάζηξν. (.) Γεληθά 

είλαη είλαη ζαλ έλα θνιάδ αο [πνχκε.  

Ράγθνο: [Καη ην απηφ=  

Γνύζεο: = Πνην;= 

Ράγθνο: = Σα δξαθφζπηηα.= 

Γνύζεο: = Α, λαη. (.) Μία ζθελή πνπ είλαη ε κάγηζζα (.) πνπ πάεη λα πάξεη ην καγηθφ 

θίιηξν (.) είλαη ηα δξαθφζπηηα ζην φξνο Γίξθε, Νφηηα Δχβνηα. (.) Δίλαη θηίξηα νχηε 

αξρατθά, (.) πξντζηνξηθά πξέπεη λα΄ λαη (.) πνπ δελ μέξεη θαλείο πψο ηα ρηίζαλ κε 

γηγάληηεο αο πνχκε πέηξεο. (.) Δθεί πνπ είλαη έηνηκν ηνπίν ηνπνζεηήζακε εκείο κέζα ηε 

κάγηζζα αο πνχκε. (.) Δίλαη ην ίδην πξάγκα πνπ θάλεη ζηε ινγνηερλία αο πνχκε ν Σφιθηλ 

κε ηνλ Άξρνληα ησλ δαρηπιηδηψλ ή ην Game of thrones ηψξα πνπ είλαη έλαο θαληαζηηθφο 

θφζκνο, έλα θνιάδ πξαγκαηηθψλ (…) ν Σφιθηλ αο πνχκε είρε επεξεαζηεί απφ 

θαλδηλαβηθέο (…) γεξκαληθέο (…) αγγιηθά, αγγιηθνχο κχζνπο (.) δειαδή νη λάλνη (.) ηα 

ειθ είλαη φια απηά θνκκάηηα πνπ ηα έρεη θέξεη φια ζε έλαλ θφζκν. (.) Καη κε ηε 

ζθελνζεζία κεηά θάπνηεο εξκελείεο αο πνχκε (.) ζθελψλ (.) φπσο ε ζθελή ηνπ ηέινπο 

ζην γάκν (.) ή ε ζθελή ηεο κνλνκαρίαο ησλ δχν πνπ (…) βαζηθά ηξεηο ζθελέο ζπκάκαη 

ραξαθηεξηζηηθά. (.) Δίλαη ε πξψηε, (.) είλαη εθεί πνπ θάλνπλ ηα κπζηηθά ηνπο ξαληεβνχ, 

(.) ηηο πξψηεο (…) εθφζνλ ήηαλ ζηελ Αθξφπνιε ην παιάηη (.) ηα ξαληεβνχ θάπνπ ζα 

γηλφληνπζαλ θαληάζηεθα εγψ >έλα θειάξη πνπ θηάλεη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ηείρνπο ηεο 

Αθξφπνιεο θαη κεηά ήηαλ εθφζνλ απηφο ν έξσηαο ήηαλ ζε δπζθνιία αθφκα,< είλαη κε 

επηηξεπηφο θαη κε εθαξκφζηκνο αο πνχκε (.) ζθελνζεηηθά απηή είλαη ςειά θαη απηφο 

αλεβαίλεη ηα βξάρηα= 

Ράγθνο: = Δίλαη κηα θνηλσληθή, ηαμηθή αλαθνξά απηφ. (.) Καη απηφ ε θνηλσληθή ηαμηθή 

ηνπο δηαθνξά είλαη= 

Δξεπλήηξηα: = Ο ζηφρνο ζαο ήηαλ λα πεξάζεηε θάπνηεο ηδενινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο επνρήο;= 
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Γνύζεο: = ρη, φρη (.) ην έξγν ηηο έρεη δελ είλαη λα ηηο πεξάζσ ζην (…) απιψο 

αλαγλψζακε πσο ππάξρεη απηή ε νπηηθή (.) ππάξρεη ν θεκηληζκφο, ππάξρεη (…) ν 

γπλαηθείνο ραξαθηήξαο είλαη πην έληνλνο απφ ηνλ αληξηθφ= 

Δξεπλήηξηα: =Οη ηαμηθέο [δηαθνξέο 

Γνύζεο: [Ναη. (.) Οη ηαμηθέο δηαθνξέο θαη νη δπζθνιίεο ηνπ έξσηα αο πνχκε. (.) Οπφηε 

απηά έπξεπε λα εκθαληζηνχλ ζην ζρέδην πηα. (.) Μάιινλ ζηε ζθελνζεζία, (.) πψο ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλε ε ζθελνγξαθία ηνπ έξγνπ. (…) Καη γηα λα΄ λαη θάηη πνπ ζα δίλακε εκείο 

ζην::: έξγν ζαλ εξκελεία (.) φρη φηη ήηαλ θάηη ην νπνίν καο ήξζε επηθνίηεζε (.) αιιά ε 

βαζηθή ήηαλ απηή (.) φηη ζθέθηεθα έλα ηέηνην ξαληεβνχ ζα΄ πξεπε λα΄ ρεη κηα 

ζθελνγξαθηθή αο πνχκε δπζθνιία (.) πνπ λα ππνλνεί (.) ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη 

δίδαγκα (.) λα ην δεη θάπνηνο θαη λα πεη θαηάιαβα εδψ ηη ζέιεηο λα θάλεηο (.) είλαη ζην 

ππνζπλείδεην ηνπ αλαγλψζηε. (.) Απηφο >ζθαξθαιψλεη ηα βξάρηα γηα λα θηάζεη ζε έλα 

ζεκείν πνπ αθφκα θαη ην παξάζπξν πνπ ζα ηε δεη είλαη πην ςειά απφ ην χςνο ηνπ αο 

πνχκε νπφηε πξέπεη θάπσο λα ζθαξθαιψζεη, απηφο λα αλέβεη ιίγν κε δπζθνιία θαη απηή 

λα θαηέβεη ζην πάησκα γηα λα ηνλ θηάζεη.< Καη πάληα ππήξραλ θάγθεια κεηαμχ ηνπο αο 

πνχκε. (.) Καη απηφ ην θειάξη κνηάδεη κε θπιαθή. (.) Δίλαη ζαλ απηή λα΄ λαη 

θπιαθηζκέλε κέζα ζε έλα θειάξη (.) ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κέζα ζην θάζηξν (.) 

θαη απηφο είλαη ειεχζεξνο έμσ ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα΄ ζειε λα ΄ λαη κέζα ζηε 

θπιαθή. (.) Γειαδή κνηάδεη ιίγν πεξίεξγν ην ηη δηαδξακαηίδεηαη εθεί απφ ζέκα εηθφλαο. 

(.) Μηα άιιε ζθελή είλαη ελψ απηνί παιεχνπλ κε φπια θαη πάλσ ζηα άινγα (.) θηάλνπλ 

ζε έλα ζεκείν πνπ θηάλνπλ θη νη δχν κε δπν καραίξηα (.) κε δπν εγρεηξίδηα ζην ρέξη θαη 

εθεί κνπ ζχκηζε απηφ ην::: (…) ηε κνλνκαρία ηνπ καραηξνβγάιηε ζην Ρεκπέηηθν. (.) 

Δίλαη δπν άληξεο πνπ παιεχνπλε κε ηα καραίξηα (.) θαη ζθέθηεθα φηη κπνξεί λα έρεη 

ελδηαθέξνλ απηφ αιιά λα΄ λαη ηππφηεο αο πνχκε. (.) Καη επεηδή σο εθεί ε κάρε είλαη 

ζαθέο ην ηη γίλεηαη (.) φηαλ ηα δπν ζψκαηα ελψλνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα καραηξσζνχλ 

θαη παιεχνπλε (.) ράλεη ην λφεκά ηεο θαη ε ίδηα ε ζθελνζεζία ηνπ::: (…) ε ηειεπηαία 

ζειίδα αο πνχκε είλαη κηθξά θαξέ, θνληηλά πιάλα (.) πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο πνηνο 

θεξδίδεη, (.) πνηνο ράλεη. (.) Δίλαη ζαλ λα παιεχνπλ, ζαλ λα αγθαιηάδνληαη, ζαλ λα 

θάλνπλ αθφκα θαη έξσηα ζα ιέγακε αο πνχκε. (.) Ζ θάκεξα θηλείηαη αλάκεζά ηνπο ζαλ 

λα κελ μέξεηο πνχ ζα θάηζεη ε κπίιηα (.) θαη ζην ηέινο γίλνληαη ηαπηφρξνλα δχν 

ρηππήκαηα θαη απφ ηνπο δχν γηαηί έηζη γίλεηαη θαη ζην ζελάξην (.) θαη ζην ηέινο ηνπο 

δείρλσ λεθξνχο αο πνχκε (.) ππνζέηνπκε φηη είλαη λεθξνί γηαηί ν έλαο δεη, επηδεί (.) αιιά 

είλαη θαη νη δχν πεζακέλνη θάησ [ζην έδαθνο. 
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Ράγθνο: [Βαξηά ηξαπκαηηζκέλνη.= 

Γνύζεο: = Βαξηά ηξαπκαηηζκέλνη θαη ηα αίκαηά ηνπο έρνπλ θάλεη κία θνηλή θειίδα, (.) 

ελψλνληαη γηα λα δείμσ απηφ >γηαηί ν Κνξλάξνο ζπλέρεηα ζην έξγν δελ έρεη πνπζελά κηα 

ηξειή, κηα κεγάιε, εξσηθή αο πνχκε έπαξζε απφ θαλέλαλ ζε θακία κάρε. ιεο νη κάρεο 

έρνπλ δπζθνιίεο θαη φιεο νη κάρεο θεξδίδνληαη δχζθνια θαη φινη θάηη ράλνπλ αο πνχκε. 

ρεδφλ ζην ηέινο πάληα φινη είλαη ίζνη< αθφκα θαη ζηελ ήηηα.= 

Δξεπλήηξηα: = Αληηεξσηθφ ζηνηρείν.= 

Γνύζεο: = Καλείο δελ παλεγπξίδεη, (.) δελ γίλεηαη θαλέλαο ηξειφο παλεγπξηζκφο (.) 

νπφηε έδεημα θαη εγψ φηη αθφκα θαη ηα αίκαηά ηνπο είλαη ίζα, είλαη ςηιφ ηζάμηα. (.) Ή 

κεηά ζηε κεηαθνξά ηνπ βαξηά ηξαπκαηηζκέλνπ αξαθελνχ ζην παιάηη είλαη απεηθνλίζεηο 

απφ ηελ Πηεηά (.) φπσο κεηαθέξαλ ηνλ Ηεζνχ ηνλ απνθαζεισκέλν ζηνλ ηάθν θαη θιείλεη 

ηα κάηηα ηνπ λεθξνχ πνιεκηζηή. (.) Έρεη δειαδή κηα εζηθή αο πνχκε ηζφηεηα ε κάρε θαη 

ην άιιν ήηαλ ζην ηέινο πνπ ν (…) ην έξγν δελ ηειεηψλεη εθεί. (.) Δκείο ηειεηψλνπκε ζην 

γάκν. (.) Βαζηθά ηειεηψλνπκε ζηε λχρηα (…) ζην πξψην ηνπο θηιί αο πνχκε θαη ηε λχρηα 

πνπ πεξλάλε ζην δσκάηην (.) φηαλ πάλε αο πνχκε λα θάλνπλ έξσηα. (.) Σν έξγν ηειεηψλεη 

πνιχ αξγφηεξα (.) δειαδή ιέεη ηη γίλεηαη κεηά θ.η.ι. (.) Αιιά εκείο ην ηειεηψλνπκε εδψ 

(.) εεε θαη επίζεο ην έξγν ιέεη φηη ππήξρε έλαο κεγάινο γάκνο (.) έλα παλεγπξηθφ (.) κία 

παλεγπξηθή αο πνχκε απεηθφληζε (.) ηελ νπνία εγψ πξνζπαζψ λα ηελ απνθχγσ ηειείσο 

(.) εεε δείρλσ αο πνχκε έλα θαξέ πνπ είλαη έλα δείπλν κφλν, ην θνληηλφ ζην ηξαπέδη πνπ 

είλαη φια κηζνθαγσκέλα θ.η.ι. (.) θαη θαίλνληαη νη δχν άδεηεο θαξέθιεο (.) ν ζξφλνο ηνπ 

Δξσηφθξηηνπ θαη ηεο Αξεηνχζαο πνπ έρνπλ παξαηήζεη νπζηαζηηθά ηελ θνξψλα ηνπο θαη 

ηα ζθήπηξα θ.η.ι. (.) ηα ζχκβνια ηεο εμνπζίαο (.) γηαηί απηφο >ν γάκνο εθηφο απφ ε ην 

απνηέιεζκα ελφο κεγάινπ έξσηα ή ηέινο πάλησλ ελφο πείζκαηνο< είλαη θαη ε::: 

απνθαηάζηαζε ηνπ Δξσηφθξηηνπ ζαλ (…) αλεβαίλεη, αιιάδεη ηάμε θαη θεξδίδεη θαη ηελ 

εμνπζία (.) πνπ ζηελ αξρή κπνξεί λα ήζνπλα εεε (.) πψο ην ιέλε εεε λα ην έβιεπεο κε 

κία::: επηθχιαμε. (.) ηη κπνξεί λα ζέιεη θαη ηελ εμνπζία δελ είλαη κφλν ην φηη ζέιεη ην 

θνξίηζη αο πνχκε (.) γηαηί κε ην θνξίηζη απηφ ζεκαίλεη φηη γίλεζαη θαη βαζηιηάο. (.) Γηα λα 

ην απνηηλάμσ απηφ (.) ηνπο δείρλσ ζην ηέινο λα κελ ελδηαθέξνληαη (.) ηνπιάρηζηνλ 

εθείλε ηε ζηηγκή, έηζη; (.) Να κελ ελδηαθέξνληαη, (.) ηνπο ελδηαθέξεη θπξίσο ε εξσηηθή 

πξάμε. (.) Απιψο λα νινθιεξσζεί ν έξσηάο ηνπο. (.) Οπφηε δείρλσ απηφ ην πιάλν (.) θαη 

κεηά δείρλσ >έλα πιάλν ζην ηέινο πνπ αθήλνπλ ζην βάζνο θξαηηνχληαη ρέξη ρέξη θαη 

θεχγνπλ πξνο έλα δσκάηην αο πνχκε θαη αθήλνπλ πίζσ απηφ ην γιέληη πνπ γιεληάεη 

νπζηαζηηθά< ην (…) ηε λέα δσή ηνπο ζαλ κία ηάμε, (.) ηε γηνξηή ηεο εμνπζίαο ηνπο. (.) 
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Καη απηνί πάλε λα γηνξηάζνπλ κφλνη ηνπο πηα ηε γηνξηή ηνπ έξσηά ηνπο. (.) Καη είλαη έλα 

θηιί έμσ απφ ην δσκάηην (.) θαη κηα θιεηζηή πφξηα φηαλ ράλνληαη πίζσ απφ ην δσκάηην 

ιέεη ν πνηεηήο αο πνχκε φηη θη αλ έγηλε εθεί απφ πίζσ κφλν απηνί ην μέξνπλ  (.) θαη 

θαλέλαο άιινο (.) θαη δελ κε ελδηαθέξεη κεηά (.) δειαδή ην κεηά αο ην θξίλεη ν 

αλαγλψζηεο (.) δελ ήζεια απηφ ην φηη δήζαλ απηνί θαιά, ήηαλ νη θαινί βαζηιηάδεο, δελ 

κ΄ ελδηαθέξεη. (.) Μπνξεί λα κελ ήηαλ θαη θαινί βαζηιηάδεο. (.) Μπνξεί λα (…) ην ζέκα 

ήηαλ φηη ζ΄ απηφ ην ζεκείν αο πνχκε ελψζεθαλ ηνπο ελδηαθέξεη θπξίσο απηφ.(.) Ήηαλ ηα 

θξηηήξηά ηνπο αγλά.=  

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα.= 

Γνύζεο: = Καη ε δηαρείξηζε κάιηζηα ηεο εμνπζίαο πνπ θέξδηζαλ (.) είλαη κηα άιιε 

ηζηνξία γηα έλα άιιν έξγν.= 

Δξεπλήηξηα: = Καηάιαβα.= 

Γνύζεο: =Απηά ιίγν πνιχ.= 

Δξεπλήηξηα: =Χο πξνο ηηο πξνζδνθίεο ζαο ζρεηηθά κε απηή ηε δεκηνπξγία;= 

Γνύζεο: = Δεε εληάμεη (.) θνίηα ε πξψηε πξνζδνθία (.) ε πξψηε πξνζδνθία κάιινλ ζνπ 

έξρεηαη φηαλ ζθέθηεζαη αλ ζα κπιερηψ κε απηφ ην έξγν, (.) κε απηφ ην πξφηδεθη θαη ε 

πξνζδνθία κνπ ήηαλ λα ην δηαζθεδάζσ.= 

Δξεπλήηξηα: = Κάηη ζαλ πξφθιεζε δειαδή;= 

Γνύζεο: = Ναη. (.) Αλ ζα δηαζθέδαδα κέζα ζ΄ απηφ. (.) ρη αλ ζα΄ ηαλ δχζθνιν, (.) αλ ζα 

ην δηαζθέδαδα. (.) Σν θπξηφηεξν ήηαλ λα κελ βαξεζψ δειαδή. (.) Κπξίσο ε δηαζθέδαζε 

έρεη λα θάλεη κε ηε δπζθνιία, (.) κε ην φηη ζνπ βάδεη >ζπλέρεηα εκπφδηα πνπ πξέπεη λα 

ππεξπεδήζεηο θαη λα ζέιεηο λα ηα ππεξπεδήζεηο λα κελ βαξηέζαη< λα αζρνιεζείο καδί 

ηνπ (.) εεε κεηά ην ζέκα ήηαλ λα βγεη απηφ πνπ είρα ζην κπαιφ κνπ (.) γηαηί πνηέ δελ 

κπνξεί λα βγεη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ ή κάιινλ μεθηλάο λα θαληάδεζαη θάηη ην νπνίν 

αιιάδεη ζηελ πνξεία, (.) λα είκαη ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεκέλνο απφ απηφ πνπ ζα θαίλεηαη 

(.) εεε θαη θπξίσο λα ην δηαζθεδάζεη βαζηθά απηφο πνπ ην δηαβάδεη, (.) λα πεη λα άμηδε 

ηνλ θφπν λα πιεξψζσ θάπνηα ιεθηά γηα λα πάξσ απηφ ην έξγν (.) φρη ηφζν λα κάζεη 

πξάγκαηα (.) δελ ήηαλ ην κέιεκά κνπ λα (…) ην΄ ρακε ζην λνπ καο φηη είλαη έλα πξάγκα 

πνπ [ζα 

Δξεπλήηξηα: [Μηα επθαηξία λα γλσξίζνπλε= 

Γνύζεο: = Ναη, απφ παηδηά αιιά δελ ήηαλ= 

Δξεπλήηξηα: = Ο πξσηαξρηθφο ν ζηφρνο.= 
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Γνύζεο: = Ήηαλ ηνπιάρηζηνλ λα ην δηαζθεδάζνπλ (.) γηαηί ζθεθηφκνπλ πάληα φηη αλ δελ 

ην δηαζθεδάζνπλ (…) κάιηζηα ζα΄ ηαλ >αθφκα έλα βηβιίν πνπ ζα ηνπο πξφηεηλαλ νη 

θαζεγήηξηέο ηνπο κε ην δφξη λα δηαβάζνπλ γηαηί έπξεπε γηα θάπνην ιφγν λα ην μέξνπλ.< 

Σν ζέκα ήηαλ λα ην επηιέγαλ απφ κφλνη ηνπο γηα δηαζθέδαζε (.) επεηδή ηνπο γνήηεπε (.) 

θαη αξγφηεξα ιέγαλε αο κάζνπκε ηη ήηαλ θαη απηφ πνπ καο δηαζθέδαζε. (.) Πξψηα λα 

ηνπο θεξδίζεηο ην ελδηαθέξνλ (.) θαη κεηά λα επαθνινπζήζεη ε ηζηνξία. (.) πσο βιέπεηο 

έλα έξγν θαη ιεο (.) γηα λα δηαβάζσ ηψξα απηήλ ηελ ηζηνξία ηη ήηαλε; (.) Άκα ήηαλ έλα 

βαξεηφ έξγν δελ ζε λνηάδεη λα δηαβάζεηο νχηε θαλ ηελ ηζηνξία πίζσ απφ ην έξγν. (.) Δεε 

θαη ην ηξίην ήηαλ λα πάεη θαιά (.) λα ην λα (.) ην αγαπήζνπλ αο πνχκε ν θφζκνο (.) λα 

ζέιεη λα ζθνξπίζεη ηα ιεθηά ηνπ ζ΄ απηφ ην πξάγκα. (.) Δεε γηαηί γηα κέλα θαη γηα ηνλ 

Γηάλλε (.) γηαηί ην θάλνπκε καδί (.) θάλακε ήδε έλα άιιν έξγν (.) εεε ην νπνίν 

αλαγθαζηήθακε λα ην θάλνπκε παχζε γηα λα αζρνιεζνχκε κε ηνλ Δξσηφθξηην. (.) Οπφηε 

γηα εκάο ήηαλ θάηη πνπ άμηδε ζα έπξεπε λα αμίδεη ηνλ θφπν. (.) Καη γηα κέλα ήηαλ έλα 

ζέκα επηινγήο ζε εηζαγσγηθά ηεο θαξηέξαο (.)  δειαδή μέξσ εγψ γηαηί ζα εκθαληδφκνπλ 

ην πξψην κνπ έξγν νιφθιεξν ζε graphic novel ζα ήηαλ απηφ θαη φρη ην άιιν νπφηε ζα 

έπξεπε λα αμίδεη ηνλ θφπν λα ζεσξήζσ φηη απηφ ζα ήηαλ θάηη πνπ ζα κε βνήζαγε θαη 

ζην= 

Δξεπλήηξηα: = πκθσλείηε κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ graphic novel;= 

Γνύζεο: = Ναη. (.) Δληάμεη ην graphic novel είλαη έλαο φξνο εεε πνπ έρεη εθαξκνζηεί 

θπξίσο απφ ηνπο βηβιηνπψιεο φρη ζηελ Διιάδα, ζηελ Ακεξηθή θαη εθαξκφζηεθε θαη εδψ 

(.) ζηνπο εθδφηεο (.) γηα λα μερσξίζεη απφ ην::: εληάμεη είλαη ιίγν (.) φρη ηφζν εηιηθξηλήο 

ν φξνο. (.) Σν θάλαλ γηα λα μερσξίζεη φηη είλαη απηφ είλαη πην ζνβαξφ (.) φηη κηιάκε γηα 

ζνβαξά θφκηθο (.) ελψ φια η΄ άιια παηδηθά ή κε ζνβαξά ή [underground 

Δξεπλήηξηα: [Πξνζδίδεη ην θχξνο ηνπ βηβιίνπ.= 

Γνύζεο: = Ναη φηη εδψ ππάξρεη έλα θχξνο πνπ δελ ππάξρεη ζηα άιια θφκηθ (.) ζην νπνίν 

δελ ζπκθσλψ ζε θακία πεξίπησζε. (.) Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη κηιάκε γηα 

νινθιεξσκέλα::: έξγα (.) δειαδή δελ έρνπλ πεξηνδηθφηεηα (.) δελ εθδίδνληαη πεξηνδηθά 

(.) θαη απηή είλαη ε κφλε δηαθνξά. (.)  Σψξα αλ απηφο είλαη έλαο ιφγνο φλησο απηά λα 

ζεσξνχληαη πην ζνβαξά ή απφ ηνπο εθδφηεο λα ζεσξνχλ αο πνχκε φηη είλαη πην 

απαηηεηηθά γηα λα ηα εθδψζνπλε (.) λαη ην αθνχσ. (.) Αλ είλαη φκσο ζψλεη θαη ληε ην 

αλάπνδν φηη επεηδή είλαη graphic novel είλαη θαη ζνβαξφ ζε θακία πεξίπησζε. (.) Δεε λαη 

ην graphic novel είλαη απηφο ν φξνο, γηα εκέλα θαη πεξηνδηθά λα έβγαηλε ίδηα 

αληηκεηψπηζε ζα είρακε. (.) Απιψο μέξεηο φηη ζα βγεη νινθιεξσκέλν. (.) Γελ ρξεηάδεηαη 
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δειαδή ζην ηέινο θάζε πεξηνδηθνχ λα θάλεηο, (.) λα έρεηο έλα αγθίζηξη πνπ ζα ζέιεη ν 

άιινο λα ην μαλαγνξάζεη αο πνχκε. (.) Απηφ.= 

Δξεπλήηξηα: = Καηά ηε γλψκε ζαο ε δηαζθεπή ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ απνηειεί 

απηφλνκν έξγν; (.)  Κάηη δηαθνξεηηθφ απφ κφλν ηνπ;= 

Γνύζεο: =ρη εθ ησλ πξαγκάησλ. (.) Θα έπξεπε. (.) Γειαδή δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα ην 

θάλεηο αλ δελ ζεσξείο φηη απηφ πνπ ζα παξάμεηο ζα είλαη απηνηειέο έξγν. (.) Απηφλνκν 

θαη ζα δψζεη έλα άιιν ηξφπν αλάγλσζεο , (.) κία άιιε νπηηθή, (.) ζηνηρεία πνπ δελ 

ππήξραλ, (.) ζα αλαδείμεη ζηνηρεία πνπ ππήξραλ θαη ίζσο ράζεθαλ ζην ρξφλν, (.) ζα 

αλαδείμεη ην θείκελν, (.) ζα αλαδείμεη βαζηθά ην φξακα πνπ είρε ν::: ζπγγξαθέαο γηα ην 

πξσηφηππν έξγν πνπ έγξαςε. (.) Αλ κπεηο εθεί γηα λα θάλεηο ην δηθφ ζνπ φξακα 

θαιχηεξα θάλε θάηη δηθφ ζνπ. (.) Απηφ. (.) Γελ είλαη παλάθεηα φκσο (.) φηη θαη ε 

δηαζθεπή είλαη θαη θαιφ.= 

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα.= 

Γνύζεο: = Πνιιέο δηαζθεπέο δειαδή αλ γίλνληαη πξφρεηξα (.) γίλνληαη γηα λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ην φλνκα θαη ην brand ηνπ έξγνπ, ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ (.) ή ηνπ 

ζπγγξαθέα (.) γηα λα εκθαληζηνχλ ζηελ αγνξά, λα πνπιήζνπλ ή γηα λα εκθαληζηνχλ νη 

ίδηνη ζαλ δεκηνπξγνί κε θχξνο θ.η.ι., (.) νη εθδφηεο λα δείμνπλ αο πνχκε φηη (…) είλαη 

έλα θηελφ θφιπν αο πνχκε, (.) ην νπνίν απ΄ φ,ηη έρνπκε δεη ζε παξαδείγκαηα δελ 

αγθαιηάδεηαη απφ ην θνηλφ εκπνξηθά.= 

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα.= 

Γνύζεο: = Ναη. (.) Απηφ. (.) Γειαδή ε ίδηα ε ηέρλε ησλ θφκηθο είλαη ηφζν θξέζθηα πνπ 

δελ ππάξρεη ιφγνο απιψο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηο ζε κηα αληηγξαθή (.) ζε έλα πέξαζκα 

φηη λα δηεπθνιχλεηο ηνλ αλαγλψζηε φηη δελ ζα δηαβάζεη έλα θείκελν, (.) ζα ηνπ δείμεηο 

θαη κεξηθέο εηθφλεο. (.) Σν ζέκα είλαη γηαηί λα είλαη νη εηθφλεο εθεί, (.) πψο ζα είλαη νη 

εηθφλεο. (.) Δίλαη έλαο άιινο, θαηλνχξηνο θφζκνο. (.) Δίλαη ην ίδην (.) γηαηί λα θάλεηο κία 

ηαηλία, έλα βηβιίν θ.η.ι.= 

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα.=  

Γνύζεο: = Απηά. (.) Γελ μέξσ αλ έρεηο θακηά απνξία, άιιε;= 

Δξεπλήηξηα:  = ρη. (.) Ννκίδσ κε θαιχςαηε. (.) αο επραξηζηψ πνιχ.= 

Γνύζεο: = Κη εγψ. 
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2.2. Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε κε ην δεκηνπξγό ηνπ graphic novel 

Δρωηόθρηηος, Γεκνζζέλε Παπακάξθν  

 

Δξεπλήηξηα: Δεε ινηπφλ θαιεζπέξα θχξηε Παπακάξθν.= 

Παπακάξθνο: = Καιεζπέξα θπξία::: εβεληεθίδνπ.= 

Δξεπλήηξηα: = Χξαία. (.) Θα ζαο παξαθαινχζα ινηπφ:::λ λα >καο κηιήζεηε γηα ηελ 

εκπεηξία ζαο απφ ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ηνπ έκκεηξνπ κπζηζηνξήκαηνο 

Δξσηφθξηηνο< ζε graphic novel.= 

Παπακάξθνο: =Θα αξρίζσ πηάλνληαο ηελ ηζηνξία απφ ηελ αξρή δειαδή [πψο 

Δξεπλήηξηα: [πσο ζέιεηε.= 

Παπακάξθνο: = Πψο βξέζεθα λα αζρνινχκαη κε ην::: graphic novel (.) εεε (…) ν 

Γηψξγνο εεε ν Γηψξγνο ν Γνχζεο θαη ν Γηάλλεο ν Ράγθνο ήηαλε::: ζπλεξγάηεο ηνπ 

εθδνηηθνχ νίθνπ Polaris (.) κε ηνλ νπνίν::: είραλε εεε ζηνλ νπνίν είραλε πξνηείλεη έλα 

άιιν graphic novel (.) θαη ην νπνίν δνπιεχαλε πξηλ απφ ρξφληα θαη αθφκα ζπλερίδνπλε 

(.) θαη θάπνηα ζηηγκή ηνπο έγηλε ε πξφηαζε::: λα απφ ηνλ Polaris λα θάλνπλ έλα::: 

graphic novel (.) ην νπνίν ζα ήηαλ βαζηζκέλν (.) ζε έλα θιαζηθφ έξγν ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο. (.) Καη ν Γηψξγνο θαη ν Γηάλλεο ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο (…) εεε θαη έηζη::: 

θαη λννηξνπίαο λα ην πσ (.) δήηεζαλ λα κεγαιψζεη ε νκάδα πνπ ζα θάλεη πνπ ζα 

αλαιάβεη απηφ ην έξγν. (.) Καη εεε πξνηείλαλε λα κπσ εγψ ζαλ βνεζφο ηνπ Γηάλλε ζην 

ζελάξην δειαδή ζαλ ζελαξηνγξάθνο. (.) Δεε θαη έηζη θαη έγηλε (.) βξεζήθακε θαη νη ηξεηο 

ζηνλ εθδνηηθφ νίθν (.) καο εμεγήζαλε ηη ζέινπλε (.) θαη καο έγηλαλ δηάθνξεο πξνηάζεη:::ο 

γηα πηζαλά έξγα πνπ ζα ζέιακε λα κεηαγξάςνπκε. (.) Έλα απφ ηα (.) ην πξψην πνπ 

ζπκάκαη είραλ πξνηείλεη ήηαλ ην Πνηνο ήην ν θνλεχο ηνπ αδεξθνχ κνπ ηνπ Βηδπελνχ (.) 

ην νπνίν ην εμεηάζακε δειαδή ην δηαβάζακε εγψ θαη ν Γηάλλεο (.) ην είδε θαη ν Γηψξγνο 

(.) θαη δηαπηζηψζακε φηη δελ ελδείθλπηαη γηα κεηαθνξά (.) γηαηί ελψ είλαη εμαηξεηηθφ 

έξγν βαζίδεηαη πνιχ νπζηαζηηθά ζηε γιψζζα (.) ε νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί 

κε ηελ ίδηα δχλακε ζε έλα θφκηθ θαη επηπιένλ δελ είρε πνιιέο ζθελέο εμσηεξηθήο δξάζεο 

(.) άξα δελ πξνζθεξφηαλ γηα κία::: εηθνλνπνηία >αο πνχκε πνπ ζα κπνξνχζε ζην ραξηί λα 

δψζεη ην θάηη παξαπάλσ.< Μεηά ηελ πξψηε αο πνχκε απφπεηξα (.) κπήθακε ζε κία 

δηαδηθαζία πνπ εμεηάδακε δηάθνξα άιια έξγα (.) εεε πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

κεηαθέξνπκε. (.) Πέζαλ απφ Παπαδηακάληε κέρξη δελ μέξσ εγψ ηη ζην ηξαπέδη (.) θαη 

θάπνηα ζηηγκή::: είκαζηε μαλά ζην γξαθείν ζηνλ εθδνηηθφ νίθν ηα ζπδεηάκε (.) θαη έηζη 

κε ιίγν δηζηαγκφ εγψ πξνηείλσ ηνλ Δξσηφθξηην. (.) Δεε θαη ιέσ κε δηζηαγκφ γηαηί εκέλα 
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είλαη απφ ηα πνιχ αγαπεκέλα κνπ έξγα. (.) Δίρα έξζεη ζε επαθή καδί ηνπ::: πξηλ ζρεδφλ 

ηελ εθεβεία (.) κέζα απφ ηηο κνπζηθέο δηαζθεπέο ηνπ έξγνπ::: κεγαιψλνληαο έηζη κνπ 

έρεη αθήζεη κία::: αλάκλεζε θάπσο λνζηαιγηθή θ.η.ι. νπφηε θαη φηαλ ην αλαδήηεζα::: 

θαη ην δηάβαζα θαη νιφθιεξν εεε (.) έηζη πψο λα ην πσ εεε (…) κε πήξε κε ζπλεπήξε 

κεηά απφ απηφ θαη γηα ιφγνπο πνπ ήηαλ ηεηξηκκέλνη θαη θνηλφηππνη λα αλαθέξσ. (.) 

Αιιά έλαο απφ απηνχο πνπ είλαη πνιχ βαζηθφο είλαη ην κνλαδηθφ ηνπ πξάγκαηνο (.) 

δειαδή είλαη έλα ηππνηηθφ κπζηζηφξεκα φπσο απηά πνπ::: έηζη ζαλ έθεβνο κε αλαθνξέο 

ζε fantasy fantasy ινγνηερλία έηζη φπσο ηελ νξίδνπκε ηψξα. (.) Αο πνχκε >έλα 

θαληαζηηθφ ηππνηηθφ κπζηζηφξεκα ζαλ θαη απηά πνπ αξέζαλ κηθξφο λα δηαβάδσ θαη 

αθφκα θαη ηψξα πνχ θαη πνχ είλαη νη έλνρεο απνιαχζεηο κνπ< αιιά ήηαλ ηειείσο 

ειιεληθφ (.) θαη κνπ΄ ρε θαλεί πνιχ ηδηαίηεξν. (.) Σέινο πάλησλ ην πξφηεηλα ζε εθείλε ηε 

ζπλάληεζε (.) είπαλε θαη νη άιινη δχν >λαη λα ην δνχκε γηαηί εεε ην έξγν δελ ην μέξαλε 

ζηελ νιφηεηά ηνπ. Μάιηζηα ν Γηψξγνο ν Γνχζεο είρε πεη δελ ζα θάλνπκε ηψξα Ρσκαίν 

θαη Ηνπιηέηα ζηα ειιεληθά< θαη ηνπ ιέσ δελ είλαη εξσηηθφ δεο ην (.) ην έξγν θαη ζα 

θαηαιάβεηο (.) θαη φλησο  κεηά απφ κηα βδνκάδα μέξσ γσ κηθξφ ηέινο πάλησλ ρξνληθφ 

δηάζηεκα (.) μαλαβξηζθφκαζηε θαη φινη είραλ πεηζηεί φηη απηφ είλαη πνπ::: ζα θάλνπκε. 

(.) Ο Γηάλλεο (.) γηαηί θη απηφο ην είδε δειαδή (.) ιίγν πνιχ ήξζε ζηα δηθά κνπ ηα::: 

ιφγηα λα ην πσ έηζη (.) θη εθείλνλ ηνλ ζπλεπήξε γηαηί είλαη θαη >ν Γηάλλεο ζπγγξαθέαο 

θαη αλαγλψζηεο δεηλφο νπφηε< θαη ηνλ Γηψξγν γηα έλα επηπιένλ ιφγν ην φηη ν θφζκνο 

ηνπ Δξσηφθξηηνπ::: εεε (.) νπζηαζηηθά ήηαλε (.) δελ είρε απνηππσζεί πνηέ (.) γηαηί δελ 

πεξηγξαθφηαλ θαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Κνξλάξν. (.) Γειαδή ήηαλ πεξηζζφηεξν λχμεηο γηα ην 

πψο ήηαλ ε Αζήλα::: ηνπ Δξσηφθξηηνπ (.) πψο ήηαλ ηα ξνχρα ή μέξσ εγψ ηη άιιν παξά 

πεξηγξαθέο (.) θαη είπε ν Γηψξγνο φηη κνπ αθήλεη θαη κέλα αο πνχκε πνιχ ρψξν λα::: 

δεκηνπξγήζσ θάηη πξσηφηππν. (.) Καη επηπιένλ >είρε πάξα πνιχ εμσηεξηθή δξάζε 

δειαδή πξνζθεξφηαλ λα λα κεηαθεξζεί ζε θφκηθ.< Δεε ην είπακε ζηνλ Polaris φηη απηφ 

ζα θάλνπκε (.) ζπκθσλήζαλε θαη εθείλνη (.) δειαδή γεληθά καο είραλ δείμεη θαη καο 

δείρλνπλ θνβεξή εκπηζηνζχλε (.) νπφηε δελ εηέζε ζέκα κήπσο λα ην μαλαζθεθηνχκε ή 

ν,ηηδήπνηε (.) θαη αξρίζακε νπζηαζηηθά εεε θηηάρλνληαο έλα ζθειεηφ ησλ ζθελψλ ηνπ 

θφκηθ. (.) Γειαδή (.) έρνληαο πιένλ πξφζθαηε ηελ αλάγλσζε ηνπ έξγνπ (.) θαζίζακε κε 

ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Γηψξγν θαη απνθαζίζακε πνηα απφ ηα πεξηζηαηηθά πνπ::: αθεγείηαη 

λαη αθεγείηαη ν Κνξλάξνο πξνζθέξνληαη λα κεηαθεξζνχλ ζην θφκηθ θαη λα γίλνπλ 

ζθελέο. (.) Δεε απηφ καο πήξε::: ζπλνιηθά ηξεηο κε ηέζζεξηο κέξεο δνπιεηάο (.) γηαηί δελ 

ήηαλ θαη ην ηειηθφ ζέισ λα πσ. (.) Απηφο ν ζθειεηφο αλαδηακνξθψζεθε ζηελ πνξεία (.) 
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αιιά ηέινο πάλησλ κέζα ζε ηξεηο ηέζζεξηο κέξεο βάιακε ηα::: ζεκέιηα. (.) Μεηά (.) εγψ 

θαη ν Γηάλλε:::ο ρσξίζακε::: εεε αο πνχκε (.) ηα θνκκάηηα πνπ ζα::: έγξαθε ν θαζέλαο ηα 

νπνία (.) αληηζηνηρνχζαλε ζηα κέξε ηα νπνία ν ίδηνο ν Κνξλάξνο είρε ρσξίζεη ην:::λ 

Δξσηφθξηην. (…) Δεε ν Γηάλλεο πνπ ήηαλ πην έκπεηξνο απφ εκέλα ζηε ζπγγξαθή 

ζελαξίνπ (.) πξφηεηλε λα::: θάλεη έλα ζρεδίαζκα ηνπ πξψηνπ κέξνπο (.) θαη λα ην δνχκε 

καδί. (.) Σν νπνίν έηζη θαη έγηλε (.) έγξαςε ην πξψην ζρεδίαζκα (.) κεηά θαζίζακε νη δπν 

καο (.) δπν ηξεηο κέξεο πνπ αληηζηνηρεί ζε είθνζη ψξεο δνπιεηά; ((απνξία)) θάπνπ εθεί 

πάλσ θάησ (.) θαη νπζηαζηηθά γλσξίζακε >θαη ν έλαο ην ζηπι ηνπ αιινπλνχ θαη πψο 

βιέπνπκε ηε δνπιεηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ< θαη ιίγν πνιχ θαζνξίζακε θαη ηελ 

θνηλή καο γιψζζα δειαδή (.) πψο >ζα απφ ην πνιχ πξαθηηθφ πψο ζα γξάθνπκε ηηο 

ζθελέο θαη ηνπο δηαιφγνπο δειαδή αλ ζα έρνπκε μέξσ γσ ηνλ αθεγεηή κε ρξψκα κπιε 

ψζηε λα κπνξνχκε λα ηνλ μερσξίδνπκε ή ην (…) κε ρξψκα θίηξηλν εεε ηα πνιχ πνιχ< 

απιά θαη βαξεηά πξάγκαηα κέρξη ην::: ζηνπο δηαιφγνπο ηη::: θάλνπκε θαη πψο ην θάλνπκε 

θαη ηελ έθηαζή ηνπ ζην ηη μαθξίδνπκε (.) ηη θξαηάκε (.) θαη θπζηθά απηφ πνπ μέραζα ην 

πην ζεκαληηθφ απ΄ φια είλαη φηη είρε πξνεγεζεί θαη κηα θνπβέληα γηα ην ηη θάλνπκε κε ηε 

γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ. (.) Δίρακε πεη θαη νη ηξεηο ζηνλ εθδνηηθφ φηη (.) δελ κπνξεί λα 

κείλεη ε γιψζζα ηνπ Κνξλάξνπ σο έρεη (.) ηνπιάρηζηνλ ζηα δηαινγηθά κέξε γηαηί 

ππνηίζεηαη φηη απηφ ην graphic novel ζα απεπζπλφηαλ θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο. (.) 

Αιιά πέξαλ απηνχ ζηε γιψζζα ησλ θφκηθ (.) ν έκκεηξνο ιφγνο εθείλεο ηεο επνρήο =  

Δξεπλήηξηα: = Ξέληδε.= 

Παπακάξθνο: = Ναη. (.) Καη δελ ιεηηνπξγεί >ζε πεηάεη έμσ απφ ηε ζχκβαζε ηεο 

αθήγεζεο. Γελ ζνπ επηηξέπεη πνηέ λα κπεηο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα< γηαηί έρεηο δηάθνξα 

ζηνηρεία πνπ (.) έηζη εξεζίδνπλ ην εεε ην αηζζεηεξηαθφ ηνπ αλαγλψζηε >δειαδή έρεηο 

ηελ εηθφλα έρεηο ην ρξψκα αλ έρεηο θαη απηφ θάπσο ην κείγκα δελ δέλεη.< Καη εθεί::: εεε 

ιάβακε ηελ απφθαζε λα κεηαθέξνπκε (.) εεε επαθξηβψο ηελ νπζία ησλ δηαιφγσλ θαη ησλ 

ιφγσλ ησλ εξψσλ (.) ζε κία λέα ειιεληθή πνπ φκσο ζα ήηαλ απαιιαγκέλε απφ 

ηδησκαηηζκνχο  θαη λεσηεξηζκνχο. (.) Να΄ λαη κηα απιή ζηξσηή λενειιεληθή γιψζζα. (.) 

Αιιά εεε ηέζεθε θη έλα αθφκα ζέκα (.) ηνπ πψ:::ο ζα έρνπκε θαη έλα παξάζπξν αλνηρηφ 

ζηε γιψζζα ηνπ Κνξλάξνπ (.) γηαηί >ήηαλ ζεκαληηθφ γηα καο ν αλαγλψζηεο ηνπ graphic 

novel λα έρεη ππφςε φηη απηφ ην πξάγκα δελ είλαη θάηη< πνπ αξρίδεη θαη ηειεηψλεη κεο 

ζην θφκηθ (.) θαη έρεη αλαθνξά ζε έλα έξγν ην νπνίν είλαη απηφ πνπ είλαη. (.) Δεε θαη 

είπακε φηη ν αθεγεηήο (.) νη ιεδάληεο δειαδή ζα είλαη ν αθεγεηήο ηνπ::: Κνξλάξνπ γηαηί 

θαη ν Κνξλάξνο ζηνλ Δξσηφθξηην έρεη κέξε ηνπ αθεγεηή. (.) Αξρηθά είρε ζπδεηεζεί εεε 
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λα::: κεηαθεξζεί θαη απηφ ζηα λέα ειιεληθά. (.) Καη εθεί εγψ πξνέβαια ζζελαξή 

αληίζηαζε (.) ηειηθά ππνρψξεζα είπα ζα είλαη γεινίν λα κεηαθξαζηεί >ν 

δεθαπεληαζχιιαβνο ηνπ Κνξλάξνπ ζε λενειιεληθφ δεθαπεληαζχιιαβν δειαδή ζηελ 

θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ην απνηέιεζκα ζα είλαη απιά νθέη< δειαδή δελ ζα θάλνπκε 

δελ ζα είλαη γεινίνο ν ζηίρνο. (.) Δπεηδή ππήξρε κία::: έλαο παξαπάλσ θφβνο αλ 

>βάινπκε ηελ θξεηηθή δηάιεθην θαη φια απηά κπνξεί θάπνηνη λα κελ ην θαηαιαβαίλνπλ 

θαη θαη θαη< νη ππφινηπνη επέκελαλ (.) θαη είπα νθέη ζα ην θάλνπκε γηαηί έπεζε ην πηθξφ 

θνκκάηη ηεο κεηάθξαζεο ηνπ δεθαπεληαζχιιαβνπ ζε κέλα (.) ιφγσ αο πνχκε έηζη κηαο 

άιιεο νηθεηφηεηαο κε ηε γιψζζα. (.) Καη είπα εληάμεη ζα ην θάλσ (.) ζα δείηε ην 

απνηέιεζκα (.) ζα πξνζπαζήζσ γηα ην θαιχηεξν αιιά ζα δείηε φηη ην απνηέιεζκα ζα 

είλαη πνιχ θαθφ. ((ρακφγειν)) Καη φλησο έθαλα ηε κεηάθξαζε ην έδεημα (.) μαλαείπα φηη 

δηαθσλψ ην θαηάιαβαλ θαη νη ππφινηπνη φηη δελ είλαη σξαίν απηφ ην πξάγκα (.) θαη έηζη 

θαηαιήμακε ζην φηη ε γιψζζα::: ηνπ αθεγεηή καο ζα είλαη ε ίδηα κε ηε γιψζζα ηνπ 

αθεγεηή ζηνλ Δξσηφθξηην.= 

Δξεπλήηξηα: = Απηνχζηα ηα θνκκάηηα.= 

Παπακάξθνο: = Απηνχζηα ηα θνκκάηηα. (.) Με ηελ εμήο δηαθνξά θαη παξέκβαζε απφ 

κέξνπο καο. (.) ηη επηιέμακε θνκκάηηα πνπ δελ είλαη πνιχ δχζθνια ζηελ θαηαλφεζε 

δειαδή (.) φηη δελ έρνπλ πνιχ ηδηαίηεξν ιεμηιφγην (.) θαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εεε 

θάλακε εεε έλα::: κνληάδ ζηίρσλ. (.) Γηαηί ε ζθελή ζηελ νπνία έπξεπε λα πέζεη ε δηθηά 

καο ε ιεδάληα ηνπ αθεγεηή (.) ήηαλ ιίγν δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ Κνξλάξνπ (.) νπφηε 

κπνξεί λα έπαηξλα (.) γηαηί εθεί ηνλ δεθαπεληαζχιιαβν ηνλ έθαλα εγψ (.) κπνξεί λα 

έπαηξλα ην:::λ πξψην ζηίρν (.) ν πξψηνο ζηίρνο ηεο ιεδάληαο λα ήηαλ ν ζηίρνο 150 αο 

πνχκε θαη ν δεχηεξνο λα ήηαλ ν ζηίρνο 1032. (.) Λέσ έηζη κία ππεξβνιή. (.) Φπζηθά (.) 

φινη ελεκεξσλφκαζηαλ γηα ηε δνπιεηά φισλ (.) δελ ήηαλ φηη ην΄ θαλα θαη ην΄ θαλα κφλν 

εγψ (.) θαη ζε κία πεξίπησζε εεε έρεη επηβηψζεη έλα δηθφ κνπ δίζηηρν (.) απ΄ ηελ πξψηε 

θάζε ην νπνίν ην θαηαιάβακε ζε κία ζηελ ηειηθή ηειηθή δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπ θφκηθ (.) θαη επεηδή δελ ην΄ ρε θαηαιάβεη θαλέλαο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή (.) ην 

αθήζακε. = 

Δξεπλήηξηα: = Πνην είλαη;=   

Παπακάξθνο: = Δεε είλαη ην ηειεπηαίν δίζηηρν (.) φρη >δελ μέξσ αλ είλαη ην ηειεπηαίν. 

Θα ζαο πσ.< Δίλαη ζηε ζειίδα 85 ην δίζηηρν (.) γηαηί ζην ηέινο (…) είλαη απηφ. (.) Γηαηί 

ηη έγηλε. (.) ην ηέινο ςάρλακε::: ζηίρν ζηίρν πνπ είρακε ζπκπεξηιάβεη ζην::: θφκηθ λα 

ηνλ αληηζηνηρίζνπκε κε ην ζηίρν ηνπ πξσηνηχπνπ ψζηε λα΄ ρνπκε θαη εκείο κία εηθφλα 
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γηα ηελ νξζνγξαθία θαη ινηπά. (.) Μήπσο θάπνπ καο έρεη μεθχγεη θάηη (.) κήπσο θάπνπ 

δελ ήκαζηαλ πηζηνί θ.η.ι. (.) θαη απηφ ην δίζηηρν είρα ζπάζεη ην θεθάιη κνπ δελ 

κπνξνχζα λα ην βξσ κε ηίπνηα ζηηο ζεκεηψζεηο κνπ (.) θαη δηαπηζηψλσ φηη είλαη::: δηθφ 

κνπ (.) θαη ιέσ ζην Γηψξγν ηνπ ιέσ απηφ πξέπεη λα βγεη. Μνπ ιέεη ηψξα ην΄ ρσ 

ζρεδηάζεη ην θαξέ, έρεη κπεη ιέεη εθεί πέξα (.) έρσ πξνβιέςεη ην ρψξν γη΄ απηφ (.) κνπ 

ιέεη άκα δελ ην θαηάιαβε θαλέλαο απφ απηνχο πνπ είκαζηε ζηελ νκάδα (.) θαη ην΄ ρεηο 

μεράζεη θη εζχ (…) θαη νπζηαζηηθά είλαη ε κφλε παξαζπνλδία πνπ έρεη (.)πνπ έρεη γίλεη. 

(.) Δεε απηά γηα ηε γιψζζα θαη ηηο επηινγέο (.) θαη λαη κεηά αθνχ ινηπφλ δνπιέςακε ην 

πξψην θνκκάηη κε ηνλ Γηάλλε δειαδή έγξαςε ν Γηάλλεο (.) θαζίζακε (.) ηα είπακε (.) 

πψο εθείλν (.) ην άιιν (.) ην παξ΄ άιιν (.) κεηά ρσξίζακε ηα κέξε (.) δειαδή πήξε ν 

Γηάλλεο ην δεχηεξν θαη ην πέκπην κέξνο θαη εγψ πήξα ην ηέηαξην ην ηξίην θαη ην 

ηέηαξην. (.) Γηαηί βαζηθά ην δεχηεξν είλαη ε θνληαξνκαρία (.) νπφηε είρε ζθελή δξάζεο 

θαη ηνπ είπα >εληάμεη εγψ ζέισ λα πάξσ ην ηέηαξην, ην ηξίην είλαη απηφ πνπ είλαη ην πην 

εξσηηθφ θ.η.ι. θαη θαλνληθά ν Γηάλλεο ήηαλ λα πάξεη ην ηέηαξην αιιά ηνπ ιέσ εζχ έρεηο 

πάξεη έλα κε ηππφηεο< θαη ηα ινηπά (.) ζα πάξσ θη εγψ απηφ [κε ηε κάρε 

Δξεπλήηξηα: [Γίθαηε [κνηξαζηά 

Παπακάξθνο: [Να είλαη δίθαηε ε κνηξαζηά κνπ ιέεη (.) λαη βεβαίσο θ.η.ι. (.) θαη 

νπζηαζηηθά ηη γηλφηαλ (.) θάζε θνξά πνπ ηειεηψλακε έλα θνκκάηη δειαδή φηαλ ηειείσζε 

ν Γηάλλεο ην δεχηεξν (.) θαη εγψ ην ηξίην (.) θαζίζακε (.) μαλά ψξεο επί σξψλ (.) θαη νη 

δπν καο ην θέξακε εθεί πνπ ζέιακε  (.) κε πξνηάζεηο απ΄ ηνλ θαζέλα γηα μάθξηζκα 

δειαδή >θάηη λα κηθξχλεη ή λα θχγεη ίζσο θάπνηα ζθελή ή λα βειηησζεί θάπνπ ν 

δηάινγνο< δειαδή ζαλ έλαο άλζξσπνο. (.) Δεε θαη ην ίδην θάλακε γηα ηα δχν ηειεπηαία. 

(.) Πνπ ήηαλ εεε έηζη >πνιχ ζεκαληηθή εκπεηξία δεδνκέλνπ φηη ηνλ Γηάλλε ηνλ γλψξηδα 

κελ αιιά δελ είρακε δνπιέςεη πνηέ καδί< θαη ήηαλ πνιχ πνιχ επηπρήο ε ζπγθπξία φηη ε 

ρεκεία καο ήηαλ ηέιεηα. (.) Γηαηί ηψξα ην λα έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα πεηο ζε έλαλ 

άλζξσπν απηφ βγάι΄ ην (.) ή θνς΄ ην (.) ή δελ είλαη θαιφ ή απηφ (.) ζε απηέο ηηο δνπιεηέο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. (.) Γειαδή >ην λα ην δερηείο θαη λα ληψζεηο φηη κπνξείο λα ην πεηο 

ζηνλ άιιν θαη λα ληψζεηο φηη ν άιινο ην ιέεη< κε ηηο θαιχηεξεο ησλ πξνζέζεσλ. (.) 

Γεληθψο είλαη ζαλ λα επινγάσ ηα γέληα κνπ (.) ηα γέληα καο αο πνχκε (.) αιιά είλαη ε 

αιήζεηα φηη ελψ είκαζηε θαη νη ηξεηο δπλαηέο πξνζσπηθφηεηεο θαη ηζρπξνγλψκνλεο θαη 

θαη θαη (.) φηαλ δνπιεχακε ήηαλ κφλν ε δνπιεηά. (.) Γειαδή κπνξεί >λα θσλάδακε λα 

θάλακε λα ξάλακε αιιά θαηά λνπ δελ ππήξρε ην λα πεξάζεη ην δηθφ κνπ ή ην λα πεξάζεη 

ηνπ Γηάλλε ή ην λα πεξάζεη ηνπ Γηψξγνπ.< Ήηαλε λα βγεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν 
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απηφ. (.) Μάιηζηα ζπκάκαη έλα πεξηζηαηηθφ (.) επεηδή δνπιεχακε ζην γξαθείν ηνπ 

Γηάλλε ζην ζπίηη ηνπ (.) είρε έξζεη ε γπλαίθα ηνπ θαη ιέεη ηη γίλεηαη βξε παηδηά (.) ηη 

καιψλεηε; Καη ιέεη ν Γηάλλεο ιέεη ζε παξαθαιψ βγεο γηαηί δνπιεχνπκε [ήηαλ ε έληαζε 

Δξεπλήηξηα:  [ηα πιαίζηα [ηεο δνπιεηάο 

Παπακάξθνο: [Ναη λαη λαη αιιά ήηαλ απηφ πνπ είλαη [κεηαμχ θίισλ 

Δξεπλήηξηα: [Σν δεκηνπξγηθφ θαηά η΄ άιια= 

Παπακάξθνο: = Γελ ππήξρε θάηη θαη έηζη αο πνχκε απηφ δηήξθεζε::: θάπνηνπο κήλεο 

γηαηί είρακε παξάιιεια θη άιιεο ππνρξεψζεηο (.) ζέισ λα πσ (.) άλνημε ζην ρξφλν αιιά 

λνκίδσ ήηαλ θαλέλα (.) ηξίκελν κάμηκνπκ ηεηξάκελν ίζσο (.) θαη φηαλ ηειεηψζακε απηή 

ηε δνπιεηά (.) θάηζακε κε ην Γηψξγν πάιη (.) θαη μαλαείδακε φιν ην έξγν φιεο ηηο ζθελέο 

γηαηί πιένλ ζέιακε θαη ηε καηηά ηε δηθηά ηνπ (.) γηα ην ηη ρξεηαδφηαλ ηη δελ ρξεηαδφηαλ (.) 

γηαηί ππήξραλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ ν Γηψξγνο έιεγε απηφ δελ ην ζέινπκε γηαηί ζα κπεη 

ζε κία εηθφλα θαη ζα θαλεί. (.) Οπφηε ιέεη= 

Δξεπλήηξηα: = Θα ην ππνζηήξηδε ε εηθφλα [δειαδή. 

Παπακάξθνο: [Αθξηβψο. (.) Δεε κ΄ έλαλ ηξφπν ν Γηψξγνο έθαλε θαη ην ληεθνππάδ ζην 

κπαιφ ηνπ (.) θαη εεε βνεζήζεθε ε δηαδηθαζία. (.) Καη εθεί::: κεηά απφ απηφ (.) θηάλνπκε 

ζε έλα δνθίκην::: ην::: νπνίν αο πνχκε είλαη ην ηειηθφ καο (.) ην παξαδίδνπκε ζηνλ 

εθδνηηθφ νίθν φηη ε δνπιεηά έρεη γίλεη (.) θαη αλέιαβε ν Γηψξγνο. (.) Αλέιαβε ν Γηψξγνο 

ην ζρεδηαζκφ βάζεη ηνπ ζελαξίνπ. (.) ΄ απηήλ ηε δηαδηθαζία εγψ είρα κία εκπινθή::: 

παξαπάλσ εεε ζην θνκκάηη ηε:::ο εεε αο πνχκε ηεο ηζηνξηθήο (.)  ηεθκεξίσζεο (.) πνπ 

δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη ηζηνξηθφ ην έξγν κπνξεί λα αθνχγεηαη εεε πεξίεξγν (.)  αιιά 

είρακε απνθαζίζεη επίζεο ζε κία απφ εθείλεο ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο ηεο ηξηαλδξίαο (.) 

φηη ζέινπκε φιεο νη αλαθνξέο ηνπ Δξσηφθξηηνπ λα είλαη ζε ειιεληθφ παξειζφλ 

δεδνκέλνπ φηη απηέο είλαη θαη νη αλαθνξέο ηνπ Δξσηφθξηηνπ ηνπ Κνξλάξνπ. (.) Γειαδή 

γισζζηθά ην έξγν είλαη::: εεε έλαο θφζκνο πνπ::: θάπσο πεξηθιείεη φιε ηελ ειιεληθή 

παξάδνζε κέρξη εθείλε ηελ επνρή δειαδή απφ ηελ αξραία γιψζζα, (.) ηηο πην 

αξραΐδνπζεο εθθξάζεηο (…) εεε βελεηζηάληθεο εθθξάζεηο (.) εεε θξεηηθά θαη ινηπά. (.) 

Οπφηε είπακε (.) εθφζνλ ηίζεηαη θαη ιακβάλεη ρψξν θαη ζηελ αξραία Αζήλα (.) είλαη φ,ηη 

πξέπεη::: γηα λα ην εθκεηαιιεπηνχκε απηφ. (.) Γειαδή λα έρεη αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή 

αξραηφηεηα (.) ζην βπδαληηλφ ειιεληζκφ (.) ζηελ Αλαγέλλεζε (.) ζηελ θξεηηθή 

Αλαγέλλεζε άξα ζε θάηη πνιχ πην δπηηθφ (.) εεε θαη απηφ ην πξάγκα λα::: βγεη ζηελ 

εηθφλα. (.) Οπφηε εεε φηα:::λ άξρηζε ν Γηψξγνο λα ζρεδηάδεη (.) εεε εγψ βνεζνχζα::: 

παξέρνληαο πιηθφ::: γηα ηα ελδχκαηα (.) γηα ηηο παλνπιίεο (.) δηάθνξα ηέηνηα πξάγκαηα. 
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(.) Ο Γηάλλεο απφ ηελ άιιε (.) φληαο κειεηεηήο ηεο Αζήλαο θαη Αζελνιάηξεο κπνξεί [λα 

πξφιαβε λα ζαο ηα είπε 

Δξεπλήηξηα: [Σν έρεη αλαθέξεη, λαη= 

Παπακάξθνο: = Έδσζε ρξήζηκν πιηθφ φζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή. (.) Γηαηί 

νπζηαζηηθά ν Γηψξγνο απηφ πνπ έθαλε ήηαλ λα ρηίζεη κία θαληαζηηθή Αζήλα (.) πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη φλησο λα ππάξρεη (.) δειαδή θξάηεζε ηελ Αθξφπνιε κελ αιιά έβαιε 

επάλσ ην παιάηη ηνπ ζσλα αο πνχκε. (.) Αιιά εγψ ήκνπλ πην ζην ήκνπλ ν ακπηγέξ ηεο 

ππφζεζεο (.) θαη επηπιέν:::λ έθαλα κία έξεπλα γηαηί απηφ ήηαλε ην::: ήηαλ εθείλν ην 

ςψλην κνπ αο πνχκε (.) ζηα ζε φ,ηη αθνξνχζε ηα πνιεκηθά. (.) Γειαδή απφ ην πψο ζα 

ήηαλ νη::: παλνπιίεο ησλ Αζελαίσλ πνπ::: επηιέμακε λα ηνπο θάλνπκε δπηηθφηξνπνπο (.) 

γηαηί εεε ζηελ ζθελή αο πνχκε ηεο γθηφζηξαο ν Κνξλάξνο νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη 

δπηηθνχο ηππφηεο λα::: κνλνκαρνχλ (.) εεε πψο είλαη απηέο νη παλνπιίεο (.) αο πνχκε 

>πνηα είλαη ε κηιαλέδηθε πνηα είλαη ε γνηζηθή πνηα είλαη εθείλν πνηα είλαη ην άιιν γηα 

φια φια δεκηνχξγεζα κία βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ νπνία ηελ έδσζα ζην Γηψξγν< γηα λα 

θάλεη::: ηε δνπιεηά ηνπ. (.) Δεε κεηά αο πνχκε έλα άιιν::: αίληγκα πνπ έπξεπε λα ιπζεί 

(.) είλαη πψο κνηάδεη κε πψο είλαη απηνί νη βιάρνη πνπ::: εηζβάινπλ ζηελ Αζήλα (.) 

δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη νη ηζηνξηθνί βιάρνη ηεο εεε πην χζηεξεο πεξηφδνπ, έπξεπε λα 

βξνχκε (.) κε ηη κνηάδνπλε (.) κηαο πνπ φια παηνχζαλ ζε θάηη ηζηνξηθφ. (.) Καη εθεί πέξα 

μαλακπήθα λα δσ πψο γηαηί (…) ε εηζβνιή::: ησλ βιάρσλ ζηελ Αζήλα πνην::: 

>πεξηζηαηηθφ απφ ηελ ηζηνξία ηε κεζαησληθή ηεο Διιάδνο κπνξεί λα απερεί. Βξήθα φηη 

ηψξα δελ ζπκάκαη αθξηβψο ηηο ρξνλνινγίεο γηαηί πάεη θαη θαηξφο πνπ ηα είρα θνηηάμεη< 

φηη νπζηαζηηθά είλαη κία::: >πνιεκηθή επηρείξεζε ηνπ Γεζπνηάηνπ ηεο Ζπείξνπ ελαληίνλ 

ηνπ Γνπθάηνπ ησλ Αζελψλ πνπ ήηαλ θξαγθνθξαηνχκελν ηφηε θαη ζην νπνίν είραλε 

ζπκκεηάζρεη< θαη νη θάπνηνη αξβαληηφβιαρνη είλαη >ην βιαρηθφ βαζίιεην θαη έλα 

βιαρηθφ αο πνχκε βαζίιεην θαη νη αξβαλίηεο< αο πνχκε άξρνληεο. (.) Δ θαη ςάρλνληαο 

ζηηο πεγέο (.) δηαπίζησζα φηη (.) νπζηαζηηθά νη θνξεζηέο θαη ηα φπια ησλ βιάρσλ εθείλε 

ηελ επνρή κνηάδαλ πνιχ κε ησλ αξβαληηψλ ζηξαηηψηε ηνπ 15
νπ

 θαη 16
νπ

 αηψλα (.) νπφηε 

θάπνηνπο ηνπο βαζίζακε εθεί. (.) Αιιά ηαπηφρξνλα ρξεηαδφκαζηαλ θαη βαξχ ηππηθφ θαη 

βαξχ ζε πεδνχο γηα ηνπο Βιάρνπο (.) άξα έπξεπε λα εθεχξνπκε θαη εθεί::: κε ηελ 

εηθνλνγξαθία ηνπο. (.) Γεδνκέλνπ φηη είρακε θάλεη απηήλ ηελ ζηξνθή πξνο πην 

βαιθαληθή αηζζεηηθή (.) εεε ηνπο Βιάρνπο ηνπο πην βαξηά νπιηζκέλνπο ηνπο 

αλαδήηεζα::: ζηνπο ιάβνπο ηππφηεο (.) δειαδή παίξλνληαο ζηνηρεία απφ εξβία θαη 

θηάλνληαο θιέβνληαο ιίγν απφ Οχγγξνπο, θ.η.ι. (.) επηπιένλ έθαλα έξεπλα γηα ηηο κάρεο 
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(.) γηαηί είρα πξνηείλεη ζηνλ Γηψξγν ην΄ ρε δερηεί θαη πξνρψξεζε λα ζηεξίμνπκε ηε 

ρνξνγξαθία ησλ καρψλ (.) ζε εεε εγρεηξίδηα νπινκαρεηηθήο απφ ηε Γχζε (.) νχησο ψζηε 

λα ππάξρεη >έλαο ξεαιηζκφο ζηελ απεηθφληζε θαη κία ινγηθή ζηελ αιιεινπρία ησλ 

θηλήζεσλ. Γηαηί ζπλήζσο ζηα θφκηθο βιέπεηο ηελ αξρή ηεο κάρεο θαη ην απνηέιεζκα< ηα 

ελδηάκεζα ζηάδηα= 

Δξεπλήηξηα: =Παξαιείπνληαη=  

Παπακάξθνο: = Ή παξαιείπνληαη ή δελ βγάδνπλ θαη πνιχ λφεκα. (.) ε εκάο είλαη βήκα 

βήκα. (.) Γειαδή ζηε κνλνκαρία ηνπ Άξηζηνπ κε ηνλ Δξσηφθξηην (.) απ΄ ηελ επηινγή 

ησλ φπισλ κέρξη ην πψο θαηαιήγεη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κνλνκαρίαο είλαη 

ηεθκεξησκέλν ηζηνξηθά. (.) Γειαδή φηη έλαο πην ειαθξά νπιηζκέλνο άληξαο ζαλ ηνλ 

αξαθελφ γηα λα κπνξέζεη λα θαηαβάιεη έλαλ βαξηά αξκαησκέλν ηππφηε φπσο ήηαλ ν 

Άξηζηνο πξέπεη λα έρεη απηφ θαη απηφ. (.) Ο Άξηζηνο δεδνκέλνπ φηη ιέεη ν Κνξλάξνο φηη 

έξρεηαη απ΄ ηελ Φξαγθηά ζα είλαη δπηηθνζξεκκέλνο (.) θαη κάιινλ πνιεκάεη θαη κε ηνλ 

δπηηθφ ηξφπν, (.) έρεη ζπαζί πψο ην ιέλε; (.) Απηά ηα ιέλε bastard swards ή καθξά μίθε 

(.) ηέινο πάλησλ έλαο ηχπνο μίθνπο εεε ησλ δπηηθψλ ηππνηψλ θαη γεληθά φιεο νη ηαθηηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη::: είλαη ξεαιηζηηθέο. (.) Ή θαη πνιιέο θνξέο κε ηνλ Γηψξγν θάλακε 

αλαπαξάζηαζε νη ίδηνη. (.) Γηαηί έπξεπε λα έρεη έλα κνληέιν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 

δσγξάθηδε θαη ηε ζθελή θαη::: είρακε θαη ην εγρεηξίδην δίπια θάλακε [ηε κάρε 

Δξεπλήηξηα: [Βησκαηηθά.= 

Παπακάξθνο: = Καη καο θσηνγξάθηδε θάπνηνο (.) θαη κεηά θξαηάγακε ηε θσηνγξαθία 

ηελ έπαηξλε ν Γηψξγνο θαη ην (…) νπφηε λαη έθαλα θαη απηφ ζην ηέηνην. (.) Καη ζε 

θάπνηεο επηινγέο αο πνχκε φπνπ έπξεπε λα εθεχξνπκε έλα πην θαληαζηηθφ ζηνηρείν 

δειαδή (.)  εκθαλίδεηαη ν βαζηιηάο Ζξάθιεο κε ηε θξνπξά ηνπ ζηνλ πφιεκν (.) είπα ζηνλ 

Γηψξγν >δεδνκέλνπ φηη ν ίδηνο είρε επηιέμεη ζαλ κνηίβν ησλ Αζελαίσλ ηελ θνπθνπβάγηα 

λα εκθαλίδεηαη παληνχ< ηνπ ιέσ γηαηί δελ θάλεηο ηηο παλνπιίεο λα κνηάδνπλε κε::: λα 

παξαπέκπνπλε ζε πνπιηά; (.) ε θνπθνπβάγηεο; (.) Καη ηνπ΄ ρα πξνηείλεη ζε έλα πνιχ 

πξφρεηξν ζρέδην πψο ην΄ ρα θαληαζηεί εγψ θπζηθά απηφο ην πήξε θαη ην απνγείσζε θαη 

έβαιε θαη δηθά ηνπ ζηνηρεία θ.η.ι. (.) θαη θάπσο έηζη θηάζακε ζηελ νινθιήξσζε εεε ηνπ 

ηέηνηνπ φπνπ ην μαλαείδακε φινη καδί αλ έρνπκε θάπνηεο παξαηεξήζεηο (.) δειαδή φπσο 

ν Γηψξγνο είρε παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζελαξίνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ (.) έηζη καο άθεζε θαη 

εκάο κεηά ην πεξηζψξην λα πνχκε φηη απηφ ην θαξέ κήπσο λα ην δνχκε εδψ κήπσο εθείλν 

κήπσο ην άιιν (.) γεληθά ήηαλ πνιχ ζπιινγηθή ε δηαδηθαζία. (.) Δεε θαη ζην ηέινο αθνχ 

ηειείσζε ν ζρεδηαζκφο (.) κπήθε ην ρξψκα ζην νπνίν βνήζεζε έλαο αθφκα ζπλεξγάηεο ν 
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Παλαγηψηεο ν Παληαδήο (.) ην θάλαλε καδί κε ηνλ Γηψξγν θαη απηφ. (.) Σν ιέηεξηγθ 

δειαδή ηα γξάκκαηα ζηα πεδά ζηνπο δηαιφγνπο είλαη ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Γνχζε (.) ζηνλ 

αθεγεηή είλαη δηθά κνπ >γηαηί γηα θάπνην ιφγν ν Γηψξγνο είπε φηη ηνπ άξεζαλ ηα δηθά 

κνπ ηα γξάκκαηα θαη επνκέλσο ηα πεδά είλαη ηέηνην< εεε απηφ θαη λνκίδσ ηειεηψζακε 

πφηε θπθινθφξεζε αλ ζπκάκαη θαιά ηνλ Απξίιην ηνπ ΄16; (.) Δίρε ηειεηψζεη νξηαθά ην 

βηβιίν ηέιε Μαξηίνπ γηα λα πξνιάβνπκε θαη ην ηππνγξαθείν. (.) Απηφ ήηαλ ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ πψο δνπιέςακε. (.) Σψξα ε αιήζεηα φζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο 

πξνζσπηθά δελ μέξσ (.) δελ ζπκάκαη ηη πεξίκελα θαη αλ, (.) δειαδή ην θνκκάηη κεηά ηηο 

(…) ην πψο ζα ην δερφηαλ ν θφζκνο γηαηί φιν απηφλ ηνλ θαηξφ ήκνπλ ηφζν κέζα ζηε 

δηαδηθαζία (.) ηελ είρα απνιαχζεη ηφζν πνιχ γηαηί >ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ κνπ δηλφηαλ 

ε επθαηξία λα θάλσ θφκηθ θάηη πνπ΄ ζεια λα θάλσ θαηξφ< λα΄ καη ηφζν θνληά ζηνλ 

ζρεδηαζηή νπζηαζηηθά λα βιέπσ::: ηε γέλεζε ηνπ ήξσα. (.) Θπκάκαη φηαλ είρακε 

ηειεηψζεη αο πνχκε κε ην ζελάξην είρε έξζεη ν Γηψξγνο έλα βξάδπ ζπίηη κνπ (.) εεε θαη 

δνθίκαδε επί ηφπνπ πξφζσπα πψο ζα είλαη ε Αξεηνχζα (.) πψο ζα είλαη ν Δξσηφθξηηνο (.) 

θαη κνπ΄ ιεγε απηφ πψο ζνπ θαίλεηαη ην άιιν. (.) Γηα κέλα ήηαλ θάηη πνιχ θαηλνχξην θαη 

θάηη πνπ πνπ κε γέκηδε >θαη αθφκα δειαδή κε γεκίδεη ελζνπζηαζκφ γηαηί είλαη κία 

δηαδηθαζία πνπ αθφκα ηελ αληηκεησπίδσ ζαλ θάηη ην καγηθφ.< Καη κπνξψ λα πσ αο 

πνχκε ε πξνζδνθία πνπ είρα (.) ήηαλ λα βγεη θάηη πνπ ζα κνπ άξεζε πάξα πνιχ λα ην πσ 

ιατθά πνπ ζα κε πψξσλε.(.) Ηθαλνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο απηνχ ηνπ 

πξάγκαηνο. (.) Γειαδή πήξα πνιιά πνιιά δψξα. (.) Καηάιαβα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ λα 

θηηάρλεηο έλα θφκηθ θαη ηαπηφρξνλα απέθηεζα κία ζρέζε::: ζπλεξγαζίαο κε δχν 

αλζξψπνπο πνπ είλαη θαη θίινη θαη θαη θαη πνπ::: κνπ΄ δσζε κηα άιιε εκπεηξία πψο λα 

πξνζεγγίδσ παξφκνηα projects απφ εθεί θαη έπεηηα. (.) Δεε γεληθά είρακε έλα (.) είρακε 

κάιινλ αληί γηα πξνζδνθία κία απνξία γηα ην πψο ην θνηλφ ζα δερηεί θάηη ηέηνην (.) 

δεδνκέλνπ φηη είλαη έλα βηβιίν (.) είλαη έλα θφκηθ πνπ εκείο αο πνχκε ζα ην θαηαηάζζακε 

ζην fantasy είδνο (.) αιιά πνπ::: αληινχζε απφ ζηνηρεία θαζαξά ειιεληθά. (.) Κάηη ην 

νπνίν είλαη αζπλήζηζην. (.) Γειαδή ην fantasy σο είδνο ην έρνπκε ηαπηίζεη κε θάηη πνπ::: 

αληιεί απφ ηελ παξάδνζε ηε δπηηθή. (.) Γειαδή νη ηππφηεο είλαη δπηηθνί (.) ηα ηέξαηα 

είλαη εθείλν (.) είλαη ην άιιν. (.) Καη ήκαζηαλ πεξίεξγνη λα δνχκε αλ απηφ ην πξάγκα ν 

θφζκνο ζα ην δεη ή δελ ζα ην δεη. (.) Καη θπζηθά έηζη κία αγσλία γηα ην::: ηη θάλακε 

ηειηθά κε ηνλ Δξσηφθξηην. (.) Γειαδή αλ ζα θξίλεη ν θφζκνο (.) φηη παηδηά απηφ πνπ 

θάλαηε sorry αιιά είλαη ηεξνζπιία ή ν,ηηδήπνηε. (.) Δπηπρψο δελ ην αθνχζακε αθφκα ή 

ηνπιάρηζηνλ δελ καο ην΄ ρνπλε πεη. (.) Γηαηί θη εκείο ην πξνζεγγίζακε::: κε ην ζεβαζκφ 
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πνπ::: ηνπ έπξεπε. (.) Γειαδή κε δείρλνληαο ζεβαζκφ ζε εηζαγσγηθά ζην γξάκκα αιιά 

ζην πλεχκα (.) ζηα ζεκεία ηα νπνία θξίλακε εκείο φηη έπξεπε λα αιιάμνπκε ιίγν ηε 

θφξκα (.) γηαηί κηιάκε γηα άιιν είδνο γηα έλα άιιν είδνο ηέρλεο αο πνχκε πνπ είλαη ην 

θφκηθ. (.) Δεε απηά (…) ηψξα ηη άιιν εεε. (._ Με ξσηήζαηε πξηλ πψο έγηλε ε επηινγή ησλ 

θνκκαηηψλ θαη πψο ηα επεμεξγαζηήθακε. (.) Απηφ θπξίσο (…) εθεί καο νδήγεζε ν 

Δξσηφθξηηνο ε ν Κνξλάξνο ηνπ αξρηθνχ. (.) ,ηη παξαιείςακε ή φ,ηη ζπκπηχμακε ήηαλε 

πξάγκαηα πνπ ζεσξνχζακε φηη δελ πξνζθέξνπλ θάηη παξαπάλσ ζην θφκηθ. (.) Γειαδή 

δεδνκέλεο ηεο ζρεηηθά κηθξήο έθηαζεο ηνπ::: graphic novel (.) θάπνηα πεξηζηαηηθά (.)φρη 

πεξηζηαηηθά (.) θάπνηεο εηθφλεο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηνλ απζεληηθφ Δξσηφθξηην (.) 

ζε εκάο δελ ρξεηάδνληαλ. (.) Γειαδή (.) ζηνλ απζεληηθφ Δξσηφθξηηνο ρξεηάδεζαη πνχ θαη 

πνχ κία ππελζχκηζε γηα ην ηη έρεη γίλεη ηφζεο ρηιηάδεο ζηίρνπο πην πξηλ. (.) ην θφκηθ εεε 

ην θφκηθ είλαη 96 ζειίδεο ζην ζχλνιφ ηνπ (.) άξα νη εηθφλεο απηέο ζε εκάο ήηαλε 

πεξηηηέο. (.) Δπηπιέν:::λ ζηελ ζχκπηπμε βνήζεζε πάξα πνιχ ζηελ νηθνλνκία δειαδή (.) 

ην γεγνλφο φηη έρνπκε ηελ εηθφλα. (.) Γειαδή πξάγκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη εμαληιεηηθά 

απφ ηνλ Κνξλάξν (.) φπσο γηα παξάδεηγκα νη θνξεζηέο ησλ δηαθφξσλ θνληαξνκάρσλ 

ζηελ θνληαξνκαρία ζε εκάο έγηλαλ νπζηαζηηθά έλα θαξέ. (.) Γηαηί αθνχ κειεηήζακε ηελ 

πεξηγξαθή= 

Δξεπλήηξηα: = Σν ππνζηήξημε ε εηθφλα.= 

Παπακάξθνο: = Σν ππνζηήξημε ε εηθφλα. (.) Γειαδή πήξε ν Γηψξγνο ηηο ζεκεηψζεηο καο 

θαη ην έθαλε εηθφλα (.) νπφηε ζε πνιιά ζεκεία::: αο πνχκε ην graphic novel θάλεη έλα::: 

άικα ζειίδσλ αληίζηνηρα ηνπ Δξσηφθξηηνπ (.) αθξηβψο επεηδή έρεη εηθφλα (.) δελ έρεη 

θάηη άιιν. (.) Καη γεληθά έηζη κπνξψ λα πσ φηη δελ αθήζακε ζρεδφλ ηίπνηα. (.) Μφλν 

έλαλ ραξαθηήξα (.) ε δχν ραξαθηήξεο ηνπο ζπκπηχμακε ζε έλαλ, (.) ζπγθεθξηκέλα έλαλ 

αγγειηαθφξν πνπ θέξλεη ηα λέα ζηνλ εμφξηζην::: ζηε Υαιθίδα Δξσηφθξηην (.) ηνλ 

θφςακε θαη νπζηαζηηθά ηα λέα ηα θέξλεη ν θίινο ηνπ ν Πνιχδσξαο. (.) Καη απηφ >έγηλε 

μαλά γηα ιφγνπο δξακαηνπξγίαο γηαηί δελ ζέιακε αο πνχκε λα πέθηεη ε έληαζε ζ΄ απηφ 

ην ζεκείν εηζάγνληαο έλα πξφζσπν ην νπνίν ζα εμαθαληδφηαλ δχν θαξέ κεηά.< Γεληθά 

εθεί (.) θαη δψζακε θαη έλα εεε πνιχ κηθξφ θνκκάηη ζηε κεηέξα ηεο Αξεηνχζαο (.) ε 

νπνία γεληθά είλαη ζησπειφ πξφζσπν ζην Κνξλάξν (.) θάπνηα ζηηγκή ηε βάδνπκε λα έρεη 

έλα κηθξφ δηάινγν κε ην βαζηιηά Ζξάθιε. (.) Αληί λα΄ λαη απηφ εζσηεξηθφο κνλφινγνο 

ηνπ βαζηιηά::: είλαη κία ζηηρνκπζία κε ηε βαζίιηζζα.= 

Δξεπλήηξηα: = Θεσξείηε φηη ην χθνο πνπ πηνζεηήζαηε (.) ηαηξηάδεη κε ην είδνο ηεο 

ηζηνξίαο; (.) Ή δελ ζαο ελδηέθεξε [θάηη ηέηνην; 
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Παπακάξθνο:  [ρη καο ελδηέθεξε πάξα πάξα πνιχ (.) θαη ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ιφγνπο πνπ έγηλε φιε απηή ε δνπιεηά::: ηεο ηζηνξηθήο ηεθκεξίσζεο θαη θαη ινηπά. (.) 

Γηαηί έλα άιιν πξάγκα πνπ΄ ρε πεη ν Γηψξγνο είλαη φηη::: έρνπκε έλα γνηζηθφ αο πνχκε 

φρη γνηζηθφ (.) έλα ηππνηηθφ κπζηζηφξεκα (.) αιιά ζε αληίζεζε κε ηα δπηηθά δελ κπνξεί 

λα είλαη ζε γνηζηθφ πεξηβάιινλ, (.) πξέπεη λα είλαη θάησ απφ ην ειιεληθφ θσο γηαηί 

ιακβάλεη ρψξα αο πνχκε ζηελ Αηηηθή. (.) Απηφ αο πνχκε θαζφξηζε πάξα πνιχ ηελ 

παιέηα ησλ ρξσκάησλ. (.) Ή άιιεο αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή δσγξαθηθή. (.) Γηα 

παξάδεηγκα ηα πξφζσπα πνπ είλαη πην αθαηξεηηθά (.) ζρεηηθά (.) ζε ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ (.) αληινχλ απφ ηελ αξραία ειιεληθή αγγεηνγξαθία. (.) Ή ζηηο ζθελέο ηεο 

κάρεο γηα παξάδεηγκα (.) ηα ρξψκαηα παξαπέκπνπλ ζηελ αγηνγξαθία (.) μαλά γηα λα 

θηηαρηεί κηα ηέηνηα αηκφζθαηξα δηαθνξεηηθή (.) θαη γεληθά ζε θάζε::: ζε θάζε ηκήκα (.) 

ζε θάζε κέξνο ηνπ graphic novel (.) κεηαηνπίδεηαη θάπσο θαη ε ρξσκαηηθή παιέηα. (.) 

ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα (.) μαλά ζεσξψ εγψ 

έηζη φπσο ην βιέπσ εγψ (.) φηη θάλακε φ,ηη θαιχηεξν, φ,ηη πην θνληηλφ ζηνλ απζεληηθφ 

Δξσηφθξηην. (.) Πνιινί ίζσο λα πεξίκελαλ θάηη::: θξεηηθφ απφ ηελ Κξήηε δειαδή (.) 

αιιά απηφ ην πξάγκα δελ ρσξάεη ((ρακφγειν)) γηαηί φιε ε ηζηνξία θαη φιν ην ηέηνην 

νπζηαζηηθά ιακβάλεη ρψξα ζηελ Αζήλα (.) θαη κ΄ έλαλ ηξφπν ν θφζκνο ηνπ Δξσηφθξηηνπ 

είλαη αλνηρηφ:::ο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην (.) θαη είλαη θαη ζ΄ έλαλ δηάινγν θαη κε ηελ 

ηηαιηθή::: Γχζε. (.) αλ εηθφλα::: εκάο απηφ καο ελδηέθεξε λα πεξάζνπκε. (.) Απφ θάηη 

πνιχ::: πην ζηελφ::: πεξηνξηζκέλν ζηελ θξεηηθή ιατθή παξάδνζε. (.) Θεσξψ φηη απηφ::: 

γηα εκάο ηνπιάρηζηνλ πέηπρε.= 

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα. (.) Χξαία. (.) Δεε αλ δελ έρεηε θάηη άιιν λα πξνζζέζεηε (.) 

λνκίδσ κνπ έρεηε θαιχςεη φιεο ηηο απνξίεο.= 

Παπακάξθνο: = Χξαία (.) δελ μέξσ αλ έρεηε θάηη άιιν εζείο πνπ κπνξεί λα [κνπ έρεη 

μεθχγεη 

Δξεπλήηξηα: [φρη φρη ήδε απφ ηα δηθά ζαο ιεγφκελα θαη απφ ηνπο ζπλδεκηνπξγνχο ζαο 

έρνπλ θαιπθζεί φια ηα ζέκαηα πνπ ζα ήζεια λα κειεηήζσ.= 

Παπακάξθνο: = Χξαία.= 

Δξεπλήηξηα: = αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.= 

Παπακάξθνο: = Καη εγψ ζαο επραξηζηψ. 
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2.3. Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε κε ην δεκηνπξγό ηνπ graphic novel 

Δρωηόθρηηος, Γηάλλε Ράγθν  

 

Δξεπλήηξηα: Δεε λα θαιεζπεξίζσ θαη ηνλ θχξην Ράγθν. (.) Θα ήζεια >θαη εζείο κε ηε 

ζεηξά ζαο λα καο κηιήζεηε γηα ηελ δηθή ζαο εκπεηξία ζαο απφ ηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ< ζε graphic novel.= 

Ράγθνο: = Δεε ε ηδέα ήηαλ απηή πνπ ζαο πεξηέγξαςε ν Γηψξγνο (.) δειαδή καο έγηλε κηα 

πξφηαζε απ΄ ηνλ εθδνηηθφ νίθν. (.) Δεε εκείο κε ηνλ Γηψξγν θάλακε κηα δηθή καο 

δνπιεηά, έλα graphic novel αλεμάξηεην, ην΄ ρακε μεθηλήζεη απφ πξηλ, ζα ην ζπλερίζνπκε 

κάιηζηα κεηά απφ ηε δηαθνπή απηή εεε θαη θάπνηεο άιιεο ελδηάκεζεο κηθξνδνπιεηέο πνπ 

πξνέθπςαλ (.) εεε θαη θάπνηα ζηηγκή καο έγηλε ε πξφηαζε ζε κέλα θαη ζηνλ Γηψξγν θαη 

κεηά κπήθε ζην παηρλίδη θαη ν Γεκνζζέλεο πνιχ ζχληνκα (.) λα θάλνπκε ηε δηαζθεπή 

ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ ζηελ ηδέα λα γίλεη ίζσο κία ζεηξά. (.) Καη ζε απηήλ ηελ ζεηξά 

ζα είλαη θαη ην επφκελν απηφ πνπ ζα γίλεη γηα ηελ Πελειφπε Γέιηα θαη ηψξα ζπδεηάλε 

πνην ζα΄ λαη ην ηξίην φρη απ΄ ηνπο ίδηνπο ζπληειεζηέο θαη΄ αλάγθε, έηζη; (.) Ο Γηψξγνο 

έρεη κία επνπηεία απηήο ηεο ζεηξάο (.) αιιά δελ ζα ηα θάλεη φια ν Γηψξγνο. (.) Λνηπφλ, 

(.) ε δηαδηθαζία είπακε νθέη, (.) λα δνχκε ηη, αξρίζακε θαη ςάρλακε.= 

Δξεπλήηξηα: = Ζ πξφηαζε – ζπγγλψκε ζαο δηαθφπησ – έγηλε απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν 

δειαδή;=  

Ράγθνο: = Ζ πξφηαζε έγηλε, ήκαζηε ήδε ζπλεξγάηεο γηαηί δνπιεχακε ήδε ην άιιν 

graphic novel γηα ην νπνίν ππνγξάςακε ζπκβφιαην, ην δηθφ καο κε ην Γηψξγν, (.) ήκαζηε 

ήδε γλσζηνί ηνπ εθδνηηθνχ, (.)  ν Γηψξγνο ζπλεξγαδφηαλ λσξίηεξα θάλνληαο 

εηθνλνγξαθήζεηο θαη γηα άιιεο εθδφζεηο ηνπ θ.η.ι. (.) επνκέλσο δελ ήξζε απφ ην 

πνπζελά. (.) Ήκαζηε ήδε γλσζηνί θαη επαγγεικαηηθνί ζπλεξγάηεο κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο εθδφηεο. (.) Λνηπφλ, θάπνηα ζηηγκή πέθηεη ε ηδέα λα γίλεη κία ζεηξά 

graphic novel (.) εεε πνπ λα είλαη δηαζθεπέο κεηαθνξέο θιαζηθψλ θεηκέλσλ ηεο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο δηαρξνληθά εεε ζε απηήλ ηελ κνξθή. (.) Οπφηε αξρίζακε θαη 

θνηηάδακε, (.) είρακε ζθεθηεί κέρξη θαη Καξαγάηζε θάπνηα ζηηγκή. (.) Δκέλα είλαη πνιχ 

αγαπεκέλνο κνπ ζπγγξαθέαο αιιά φρη κφλν γη΄ απηφ. (.) Έλα ζηνηρείν πνπ καο ελδηέθεξε 

λα είλαη (.) ίζσο ην παξέιεηςε ν Γηψξγνο δελ ην ζπκάκαη λα ην είπε αλ δελ θάλσ ιάζνο 

(.) φηη έλα θξηηήξην επηινγήο ήηαλ λα έρεη θαη (…) λα κελ είλαη πνιχ εζσηεξηθφ δειαδή 

λα κελ είλαη ππαξμηαθφ, λα κελ είλαη απηναλαθνξηθφ (.) θαηαιαβαίλεηε (.) λα έρεη θαη 

εμσηεξηθή δξάζε γηα λα κπνξεί λα είλαη= 
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Δξεπλήηξηα: = Να [απνδνζεί θαη ζηελ εηθφλα 

Ράγθνο: [Να απνδνζεί θαη ζηελ εηθφλα θαη λα είλαη (…) επεηδή ππήξρε θαη ζαλ 

παξάκεηξνο λα απεπζχλεηαη θαη ζε έλα εθεβηθφ θνηλφ Γπκλαζίνπ Λπθείνπ λα έρεη θαη 

κηα λα είλαη θαη ειθπζηηθφ απφ απηήλ ηελ άπνςε. (.) Γειαδή ζθεθηήθακε ην βηβιίν 

φπσο ε Eroica πνπ είλαη έλα θιαζηθφ θείκελν (.) εγψ ην ζεσξψ έλα εμαηξεηηθφ θείκελν 

(.) αιιά είλαη πνιχ εζσηεξηθφ (.) θαη άιια θείκελα ηα νπνία γη΄ απηφ ην ιφγν ηα 

απνθιείζακε αο πνχκε (.) θαη ηνλ Βηδπελφ πνπ είπε ζθεθηήθακε (.)  Βηδπελφ, 

Παπαδηακάληε θ.η.ι. (.) θαη άιινπο (.) θαη θάλνληαο φιε απηήλ ηελ πεξηδηάβαζε θάπνηα 

ζηηγκή πέθηεη ε ηδέα (.) λνκίδσ ν Γεκνζζέλεο είρε εθθξάζεη ηε ζθέςε (.) δελ βιέπνπκε  

ηνλ Δξσηφθξηην θ.η.ι.;  (.) Καη πξάγκαηη καο μέληζε. (.) Δγψ πξνζσπηθά θαη ν Γηψξγνο 

θαη δελ μέξσ ν Γεκνζζέλεο (.) δελ ην΄ ρα δηαβάζεη πνηέ νιφθιεξν. (.) Δίρα κηα γεληθή 

εηθφλα θαη λνκίδσ ειάρηζηνη Έιιελεο πέξα θάπνησλ ειάρηζησλ θηινιφγσλ ή μέξσ εγψ 

θ.η.ι. κειεηεηψλ έρνπλ δηαβάζεη ην πιήξεο θείκελν. (.) Δίρακε κηα γεληθή εληχπσζε 

θ.η.ι. θαη είρακε ηελ πιάλε εγψ ηνπιάρηζηνλ (.) φηη εμειίζζεηαη ζηελ κεζαησληθή Κξήηε 

θαη φια απηά θ.η.ι. γηαηί ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο έρεη ηελ εληχπσζε [απηή. 

Δξεπλήηξηα: [Ναη, λαη.= 

Ράγθνο: = Δίπακε νθέη Δξσηφθξηηνο. (.) Κάλακε κηα πξψηε εηζαγσγηθή κειέηε λα δνχκε 

πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, απηφ πνπ έρεηο δηαβάζεη δειαδή ηηο ζπλφςεηο (.) θάπνηα θείκελα 

γχξσ απφ ην έξγν θαη είδακε πξάγκαηη είλαη απηφ πνπ είπε ν Γηψξγνο φηη είλαη έλα 

θείκελν ην νπνίν δελ είλαη έλα παξακχζη γιπθαλάιαην, γιπθεξφ, (…) αθήλσ ην θνκκάηη 

ην γισζζηθφ ζα ζαο πσ ακέζσο κεηά (.) γηα ηε γιψζζα ηνπ Κνξλάξνπ. (.) Μηιάσ ηψξα 

γηα ην βηβιίν, ην ζηφξη, ην πινη.= 

Δξεπλήηξηα: = Σν πεξηερφκελν.= 

Ράγθνο: = Ναη ην πεξηερφκελν. (.) ηη έρεη πάξα πνιιέο παξακέηξνπο (.) ζα ζαο πσ κεηά 

(.) θαη έρεη θαη εμσηεξηθή δξάζε (.) αξθεηή πέξα απφ ην εξσηηθφ ζηνηρείν, (.) ππήξραλ 

ζηνηρεία καρψλ, (.) ππήξρε καγεία, (.) ζηνηρεία καγείαο ζηνηρεία δειαδή πνπ κπνξνχζαλ 

λα αμηνπνηεζνχλ θαη εηθαζηηθά. (.)  Δίπακε βνπξ λα ην θάλνπκε. (.) Οπφηε ην πξψην 

πξάγκα πνπ θάλακε ήηαλ λα δηαβάζνπκε θαη νη ηξεηο ην πιήξεο θείκελν, (.) λα μέξνπκε 

πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, (.) ην νπνίν ήηαλ έλα πξάγκα θνπξαζηηθφ κελ >γηαηί κηιάκε γηα 

δέθα ρηιηάδεο εθαηφλ δψδεθα ζηίρνπο δεθαπεληαζχιιαβν ηακβηθφ θξεηηθή δηάιεθηνο 

θ.η.ι.< εληάμεη έλα θείκελν ην νπνίν έρεη έλα γισζζηθφ ηδίσκα (.) αιιά είλαη έλα 

θαηαπιεθηηθφ θείκελν γηα ηα ειιεληθά γξάκκαηα θαη ην μέξνπκε φινη απηφ (.) θαη 

δηθαίσο δειαδή δηφηη (.) φπσο είπε θαη ν Γηψξγνο εγθηβσηίδεη φιε ηελ παξάδνζε ηε 
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ινγνηερληθή κέρξη ηφηε εμαηξεηηθά (.) δειαδή έρεη επηξξνέο απφ ηελ αξραία γξακκαηεία, 

(.) απφ ην Βπδάληην, (.) απφ ηνπηθέο παξαδφζεηο ηεο Κξήηεο (.) απφ ην Μεζαίσλα θ.η.ι. 

εεε σο θείκελν θαη βεβαίσο ε γιψζζα πνπ έρεη κία πνηεηηθφηεηα. (…) Λνηπφλ δηαβάζακε 

ην θείκελν θαη αξρίζακε δηαβάδνληαο ην θείκελν λα δηακνξθψλνπκε ιίγν ηελ πινθή (.) 

ππφ ηελ έλλνηα πνηα; (.) Πξψηνλ (.) δηφηη είρακε κία δέζκεπζε απφ ηνλ εθδφηε (.) δελ 

κπνξνχζε δειαδή λα ΄λαη έλα graphic novel πεληαθφζηεο ζειίδεο ((γέιην)) ζα έπξεπε λα΄ 

λαη πεξίπνπ ελελήληα ζειίδεο, βία εθαηφ. (.) Γειαδή έπξεπε έηζη θη αιιηψο λα 

πεξηνξίζνπκε ηα επεηζφδηα, (.) λα θάλνπκε κία επηινγή επεηζνδίσλ (.) ρσξίο βέβαηα απηφ 

λα αδπλαηήζεη ηελ ηζηνξία (…) λα θξαηεζεί ν ζεκαηηθφο θακβάο ηεο ηζηνξίαο. (.) Σν 

δεχηεξν ζηνηρείν πνπ είρακε λα θάλνπκε (.) θαη ην νθείινπκε ζηνλ Κνξλάξν (.) θαη εζείο 

ην μέξεηε (.) είλαη απηά ηα θείκελα ηχπνπ Κνξλάξνπ θαη άιισλ ηεο επνρήο θαη ηνπ άιινπ 

ηνπ θξεηηθνχ ε Δξσθίιε [ηνπ Υνξηάηζε θ.η.ι. 

Δξεπλήηξηα: [ηνπ Υνξηάηζε=  

Ράγθνο: = Ήηαλ θπξίσο, (.) κεηαθέξνληαλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα πξνθνξηθά ην μέξεηε 

[θαη εζείο. 

Δξεπλήηξηα: [Ναη.= 

Ράγθνο: = Δπνκέλσο είραλ ηελ έλλνηα (…) δελ κπνξνχζε λα εμαληιεζεί ε αθήγεζε ηνπ 

έπνπο απηνχ ζε κία κέξα αο πνχκε (.) ζε έλα βξάδπ μέξσ γσ γχξσ απφ έλα ηδάθη θ.η.ι. 

(.) ηελ άιιε κέξα επαλεξρφηαλ καδεπφηαλ ε νηθνγέλεηα, νη γηαγηάδεο μέξσ γσ, ν 

αθεγεηήο ηνπ ρσξηνχ θ.η.ι.. Δπνκέλσο ζηνλ Κνξλάξν ππάξρεη απηφ. (.) Τπάξρεη κηα 

επαλάιεςε κέζα ζην θείκελν,  (.) επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο ε ζχλνςε ησλ 

πξνεγνχκελσλ, (.) ηη έρεη πξνεγεζεί αο πνχκε, (.) ηα νπνία εκάο δελ καο ελδηέθεξαλ ζηε 

κεηαθνξά γηαηί απηφ είλαη κηα επαλάιεςε πξαγκάησλ πνπ έρνπκε δεη, έηζη; (.) Δεε φηαλ 

ινηπφλ ην δηαβάζακε είρακε λα θάλνπκε θάπνηεο βαζηθέο επηινγέο. (.) Με ην Γεκνζζέλε 

νη δπν καο θαηαξράο θαη ν Γηψξγνο βεβαίσο. (.) Σν έλα ινηπφλ πνπ ήηαλ θεληξηθφ 

δήηεκα ην νπνίν καο απαζρφιεζε (.) α πξέπεη λα ζαο πσ πέξα απφ ηελ ηεθκεξίσζε πνπ 

ζαο είπε πξηλ ν Γηψξγνο >ηελ εηθαζηηθή, ηελ ηζηνξηθή ζε έλα βαζκφ θ.η.ι. εκείο απηφ 

πνπ θάλακε πνιχ ήηαλ λα δηαβάζνπκε γχξσ απφ ην βηβιίν. Καηαξράο εκείο δνπιέςακε 

κε βάζε ηε ζρνιηαζκέλε έθδνζε ηνπ Δξσηφθξηηνπ πνπ ζεσξείηαη ε θαιχηεξε, ηνπ 

Αιεμίνπ.< Καη επεηδή ν Γεκνζζέλεο είλαη θαη ηζηνξηθφο (.) εεε θάλακε θαη κία 

θηινινγηθή έξεπλα γχξσ απφ ην βηβιίν (.) γηα λα δνχκε ηα κνηίβα, (.) ηηο γισζζηθέο ηνπ 

επηξξνέο θ.η.ι. (.) επνκέλσο λα έρνπκε κία πιήξε εηθφλα φρη κφλν ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν γελληέηαη απηφ ην θείκελν (.) εεε θαη πξηλ λα 
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αξρίζνπκε λα ζηήλνπκε ην plot είρακε θάλεη θάπνηεο ζεκεηψζεηο φηη απηή ε ζθελή είλαη 

θαιφ λα ππάξρεη φηη απηή ε ζθελή ίζσο δελ ρξεηάδεηαη μέξσ γσ αιιά κηα πνιχ γεληθή, 

έλα πξψην πνιχ ρνληξφ μεζθαξηάξηζκα επεηζνδίσλ θαη ζθελψλ.< Ζ επηινγή ήηαλ 

ινηπφλ θαηαξράο πνηα επεηζφδηα θξαηάκε θαη πνηα δελ θξαηάκε. (.) Δθεί έγηλε δνπιεηά. 

(.) Γνπιέςακε κε ηνλ Γεκνζζέλε πάξα πνιχ αλαιπηηθά, (.) ην δηαβάζακε μερσξηζηά 

κεηά ην δηαβάζακε θαη καδί, μέξακε (…) φρη λα βάινπκε απηφ φρη λα βάινπκε εθείλν (.) 

φρη λα βάινπκε απηφ θαη ιίγν απφ εθείλν. (.) Ήηαλ κηα δνπιεηά, απηφ είλαη ηερληθφ ζέκα, 

δεκηνπξγηθφ αο πνχκε, φκσο ε δνπιεηά απηή έγηλε ζην πιαίζην πνην; (.) ε δχν πιαίζηα. 

(.) Πξψηνλ. (.) Να θξαηήζνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη πνπ βεβαίσο θάλνπλ ηελ 

ηζηνξία αληηιεπηή αθφκα θη αλ αθαηξέζεηο ηα ελδηάκεζα επεηζφδηα  (.) δηαηεξνχλ ηε ξνή 

ζην πξφηππν ηνπ Κνξλάξνπ βεβαίσο έηζη; (.) Γελ θάλνπκε κηα δηθή καο ηζηνξία (.) ην΄ πε 

πξηλ ν Γηψξγνο. Γελ θάλνπκε κηα ηζηνξία εκπλεπζκέλε απφ ηνλ Γηψξγν ην θάλνπκε απφ 

ηνλ Δξσηφθξηην (.) άξα νθείινπκε λα ππαθνχζνπκε ηηο λφξκεο πνπ καο δίλεη ην 

απζεληηθφ θείκελν. (.) Σν δεχηεξν είλαη λα αλαγλσξίζνπκε θαη εθεί καο βνήζεζε ε 

θηινινγηθή δνπιεηά πνπ θάλακε γχξσ απφ ην θείκελν, λα αλαγλσξίζνπκε ηα κνηίβα ηα 

νπνία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ Κνξλάξνπ. (.) Τπάξρνπλ κνηίβα ζπγθεθξηκέλα. 

(.) Απηφ πνπ είπε γηα ηελ ηαμηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο, (.) απηφ πνπ είπε γηα ηελ έλλνηα ηεο 

αλδξείαο, (.) ηεο θηιίαο, (.) είλαη κνηίβα πνπ θπξηαξρνχλ, (.) ε καγεία πνπ ππάξρεη 

πεξηνξηζκέλα, εκείο ζέιακε λα ηελ εληζρχζνπκε. (.) Έλα ζηνηρείν καγείαο πνπ ππάξρεη 

κέζα ζην βηβιίν. (.) Σν ζηνηρείν ελφο πξψηκνπ θεκηληζκνχ. (.) Ζ Αξεηνχζα έρεη (.) 

βεβαίσο θνηηψληαο ην απφ ζήκεξα, (.) απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζήκεξα (.) έρεη ζηνηρεία 

πξψηκεο θεκηλίζηξηαο δηφηη δελ είλαη απιψο ην ηξφπαην αλάκεζα ζε δχν άληξεο= 

Δξεπλήηξηα: = Γη΄ απηφ ίζσο θαη ηελ ηνπνζεηήζαηε ηζάμηα ζην εμψθπιιν;= 

Ράγθνο: = Αθξηβψο. (.) Καη κε ην μίθνο εμνπζίαο (.) αιιά θαη ηζάμηα σο πξνο ηνλ άληξα. 

(.) Μηα γπλαίθα πνπ νπζηαζηηθά δηεθδηθεί θη απηή ηελ ηχρε ηεο. (.) Θέιεη λα θαζνξίζεη θη 

απηή ηε κνίξα ηεο. (.) Δπνκέλσο (.) ζε κηα επνρή πνπ νη γπλαίθεο ήηαλ έλα ηξφπαην, έηζη; 

(.)  ήηαλ ην πεδίν πάλσ ζην νπνίν ζε επίπεδν βαζηιέσλ έηζη αο πνχκε αξηζηνθξαηψλ 

θ.η.ι. νηθνδνκνχληαλ ζπκθέξνληα, ζπκθσλίεο, γηλφληνπζαλ γάκνη γηα λα ζπλελσζνχλ 

δπν βαζίιεηα, (.) είλαη απηφ γλσζηφ θαη απφ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, απφ ηελ ηζηνξηθή 

ηεθκεξίσζε δειαδή. (.) Λνηπφλ ζ΄ απηφ ην πλεχκα μαλά είπα φηη είλαη αξρέο 17νπ αηψλα 

γξακκέλνο ν Κνξλάξνο, γξακκέλν απηφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 17νπ αηψλα. (.) Δεε 

επνκέλσο ινηπφλ ν Κνξλάξνο εδψ θάλεη κηα ηνκή. (.) Γελ μέξσ αλ ην θάλεη ζπλεηδεηά ή 

φρη αιιά θάλεη κηα ηνκή. Λνηπφλ ππήξραλ θάπνηα ηέηνηα κνηίβα πνπ ζαο είπα (.) ε 
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αλδξεία, (.) νη κάρεο, (.) ην αληηεξσηθφ ζηνηρείν, (.) ην αληηεξσηθφ ζηνηρείν κε ηελ έλλνηα 

φηη θαλείο δελ είλαη αιψβεηνο, αθφκα θαη ν ληθεηήο ηεο κάρεο δελ είλαη ζξηακβεπηήο.= 

Δξεπλήηξηα: = ινη θάηη ράλνπλ.= 

Ράγθνο: = ινη θάηη ράλνπλ. (.) Πνπ απηφ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ. (.) Απηά ηα κνηίβα 

είλαη εθεί δελ ηα εθεχξακε εκείο. (.) Απηφ πνπ είπε θαη ν Γηψξγνο.= 

((ζηε ζπλέληεπμε είλαη παξψλ θαη ν θ. Γνχζεο θαη παξαθάησ παξεκβαίλεη ζε δηάθνξα 

ζεκεία ζπκπιεξψλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν θ. Ράγθνο)) 

Γνύζεο: = Καη ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ μέλνπ.= 

Ράγθνο: =Ο ξφινο ηνπ μέλνπ πνπ παίδεη θπξίσο κε ηε θηγνχξα ηνπ αξαθελνχ, (.) εεε ε 

απνδνρή ηνπ μέλνπ, απηφ πνπ ιέκε εηεξφηεηα ζήκεξα κε ζεκεξηλνχο φξνπο αο πνχκε. (.) 

Θέισ λα πσ >βάιηε ην απηφ κέζα ζην ηζηνξηθφ πιαίζην φηαλ ν Κνξλάξνο δεη ζε κηα 

πνιπεζληθή θνηλσλία, ν ίδηνο είλαη κελ Κξεηηθφο< αιιά είλαη (…) είλαη πνιηηηθή θαηνρή, 

είλαη κία πνιπεζληθή θνηλσλία (…) ν ρψξνο πνπ δεη, ζέισ λα πσ ε έλλνηα ηνπ μέλνπ 

παίδεη έλα ξφιν θαη ζηε δσή ηνπ Κνξλάξνπ δειαδή φισλ ηεο επνρήο. (.) Βάδεη ινηπφλ 

ηέηνηα κνηίβα. Απηά είλαη εθεί δελ ηα εθεχξακε εκείο, (.) δελ ηα ηξαβήμακε κε ην ζηαληφ, 

ππήξραλ εθεί, [απιψο εκείο 

Δξεπλήηξηα: [ηα δψζαηε [έκθαζε. 

Ράγθνο: [απιψο εκείο ζέιακε λα ηα αλαδείμνπκε. (.) Γηα λα θάλνπκε φιε απηή ηε 

δνπιεηά δελ αξθνχζε ην θείκελν. (.) Υξεηαδφηαλ >θαη κηα γχξσ γχξσ δνπιεηά, κηα 

κειέηε θαη κηα έξεπλα απφ πεγέο αθξηβψο γηα λα ηα αλαγλσξίζνπκε θαη λα δνπιέςνπκε 

ηα κνηίβα έηζη.< Γηφηη >δελ είκαζηε παληνγλψζηεο πξνθαλψο. Δίρακε θαη εκείο ηηο 

αληηιήςεηο καο δηαβάδνληαο ην θείκελν δειαδή επηζεκάλακε πξάγκαηα αιιά ζέιακε λα 

ηα ηεθκεξηψζνπκε.< ηαλ ινηπφλ απνθαζίζακε θαη ηα κνηίβα θαη πνηα κνηίβα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ κέζα (.) δηφηη είλαη θεληξηθά κνηίβα ζηνλ Δξσηφθξηην (.) πέξα απφ ηα 

επεηζφδηα (.) εθεί ινηπφλ >ε επηινγή ησλ επεηζνδίσλ έγηλε κε ηε ζπλάξηεζε ησλ δχν 

πξαγκάησλ πνπ ζαο είπα. Αθελφο ηεο αθεγεκαηηθήο ξνήο ηεο ηζηνξίαο θαη αθεηέξνπ ηεο 

αλάδεημεο απηψλ ησλ κνηίβσλ, δειαδή λα κε ιείςεη θάπνην απφ απηά ηα κνηίβα. Έπξεπε 

λα επηιέμνπκε ηα επεηζφδηα πνπ καο βνιεχνπλ θαη ζηελ αθεγεκαηηθή ξνή θαη 

ηαπηνρξφλσο καο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα  δείμνπκε ηα κνηίβα ηειείσο ππνδφξηα 

φκσο φπσο είπε ν Γηψξγνο δελ καο ελδηέθεξε λα θάλνπκε δηδαθηηζκφ, δελ θάλεη νχηε ν 

Κνξλάξνο δηδαθηηζκφ, ζέιακε λα ππάξρνπλ απφ θάησ θαη φπνηνο ηα αλαγλσξίζεη.< Απηή 

είλαη ε δνπιεηά γηα καο, (.) έηζη απηφ πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε. (.) Καη λνκίδσ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ην θαηαθέξακε απηφ ην πξάγκα. (…) Δεε αθνχ ιχζακε ινηπφλ απηφ (.) 
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πνπ βέβαηα απηφ πνπ ζαο πεξηγξάθσ ηψξα ζε πέληε δέθα ιεπηά ήηαλ κηα δνπιεηά πνπ 

έγηλε, (.) πήξε βδνκάδεο ίζσο γηα λα γίλεη φιε απηή ε δνπιεηά. (.) Μηα επφκελε επηινγή 

είλαη (.) έξρνκαη ζην γισζζηθφ (.) είλαη ηη ζα θάλνπκε κε ηε γιψζζα ηνπ Κνξλάξνπ, (.) ε 

νπνία >γιψζζα δελ είλαη απιψο κία γιψζζα δηεθπεξαίσζεο ηεο ηζηνξίαο, είλαη κηα 

γιψζζα θεληξηθή. Μπνξψ λα ζαο πσ ην εχξεκα είλαη πεξηζζφηεξν ε γιψζζα παξά ε 

ηζηνξία θαζεαπηή κε έλαλ ηξφπν.< Γειαδή ε γιψζζα ηνπ Κνξλάξνπ έρεη κηα αμία ηφζν 

ηζρπξή απφ κφλε ηεο (.) πνπ ίζσο θεχγεη απφ ηελ πινθή αο πνχκε ηεο ηζηνξίαο. (.) Δθεί 

ινηπφλ είρακε έλα ζέκα φηη αθξηβψο αλ (.) θαη έρνληαο >πξνεγνχκελν graphic novel πνπ 

είρε γίλεη ζαο είπα δεθαεηία ηνπ΄60 πνπ δελ ζαο ην΄ θεξα (.) αιιά θαη απφ άιιεο 

πεξηπηψζεηο< φηη λα κηιάλε δχν άλζξσπνη πνπ είλαη δεθανρηψ θαη δεθαπέληε ρξνλψλ, 

δεθαέμη πνπ είλαη ε Αξεηνχζα, δεθαέμη ε Αξεηνχζα (.) δεθανρηψ ν Δξσηφθξηηνο ζηελ 

αξρή θαη κεηά ζην γάκν εηθνζηέλα θαη δεθαελληά δεθανρηψ μέξσ γσ, γηαηί πεξλάλε θαη 

πέληε ρξφληα, (.) ηξία ρξφληα μέξσ γσ (.) ή πέληε δελ ζπκάκαη, (.) πέληε λνκίδσ θαη είλαη 

είθνζη ηξία θαη δεθανρηψ εηθνζηέλα μέξσ γσ φηαλ παληξεχνληαη πηα, ελ πάζε πεξηπηψζεη  

είλαη δχν πνιχ λέα παηδηά, έθεβνη, έηζη; (.) Δπνκέλσο δελ κπνξνχλ λα κηιάλε έκκεηξα κε 

δεθαπεληαζχιιαβν. (.) Δθεί ινηπφλ θάλακε κηα επηινγή θαη είπακε κεηαθέξνπκε 

αθξηβψο ηνπο δηαιφγνπο (.) απ΄ φζν μέξεηε ην θείκελν ηνπ Κνξλάξνπ έρεη κφλν 

δηαιφγνπο φρη πεξηγξαθέο. (.) Οη πεξηγξαθέο, ην πξνρψξεκα ηεο δξάζεο, ηα ζρφιηα 

γίλνληαη απφ ηνλ πνηεηή. (.) Τπάξρεη >έλαο πνηεηήο, είλαη ν αθεγεηήο ν νπνίνο είλαη 

απηφο πνπ ζρνιηάδεη, πξνρσξάεη ηε δξάζε θ.η.ι. φπνπ ρξεηάδεηαη, δελ ππάξρεη φκσο 

δξάζε κε ηελ έλλνηα ηνπ λα ππάξρεη πεξηγξαθή δξάζεο φηη κπαίλεη ε Αξεηνχζα ζην 

δσκάηην, βγαίλεη ν Δξσηφθξηηνο μέξσ γσ, απηά φια αλαθέξνληαη κέζσ ηνπ πνηεηή.< αο 

ην ιέσ απηφ γηα λα ζαο πσ ινηπφλ φηη ζηα δηαινγηθά κέξε (.) κεηαθέξακε δηαιφγνπο, (.) 

ην πεξηερφκελν ησλ δηαιφγσλ κε >αθξίβεηα απφιπηε βεβαίσο αιιά κεηαθεξκέλν ζε κηα 

λέα ειιεληθή γιψζζα κε ξνή ρσξίο ζνινηθηζκνχο θαη ηξέρνπζεο εθθξάζεηο< αο πνχκε 

ηεο αξγθφ λα ην πσ έηζη, (.) κηα ξένπζα λενειιεληθή γιψζζα (.) εεε ε νπνία αθξηβψο λα 

κπνξεί λα κηιηέηαη. (.) Δίλαη κηα γιψζζα πνπ ζα κηινχζαλ ζήκεξα δπν έθεβνη αο πνχκε 

ζε κηα αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Αιιά έηζη ηη ράλακε; (.) Υάλακε >φιν ην πεξηβάιινλ ην 

γισζζηθφ ηνπ Κνξλάξνπ ην νπνίν έρεη απηή ηε γνεηεία ηε κνλαδηθή, είλαη έλαο 

ζεζαπξφο απφ κφλνο ηνπ ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο.< Καη θάλακε ινηπφλ κία επηινγή ε 

νπνία λνκίδσ φηη ιεηηνχξγεζε αθξηβψο εθεί φπνπ ππήξρε ν πνηεηήο (.) εκείο βάδνπκε ηελ 

αθήγεζε φπσο ιέκε εεε ππάξρεη κηα αθήγεζε δειαδή πνπ κπαίλεη κάιηζηα κε δηαθξηηφ 
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ηξφπν, είλαη άιιε ε γξακκαηνζεηξά ζην ρέξη πνπ γξάθνληαη ηα κπαινλάθηα ησλ 

δηαιφγσλ (.) άιιε γξακκαηνζεηξά πνπ γξάθνληαη ηα κέξε= 

Δξεπλήηξηα: [ηεο αθήγεζεο 

Ράγθνο: [ηεο αθήγεζεο. (.) Δθεί ινηπφλ θξαηάκε απζεληηθά δίζηηρα ή ηεηξάζηηρα κέζα 

απ΄ ην θείκελν (.) απζεληηθά θαη είλαη λνκίδσ εβδνκήληα δχν ηέηνηα δίζηηρα ζ΄ φιε ηε 

ξνή (.) αθξηβψο >γηα λα ππάξρεη, γηα λα αλνίμνπκε ηελ πφξηα, λα είλαη έλα λήκα 

ζχλδεζεο κε ην πξσηφηππν θείκελν.< ηη λαη ζνπ αθεγνχκαη (…) ηελ ηζηνξία, ζνπ 

κεηαθέξσ ηνπο δηαιφγνπο ρσξίο ηε γιψζζα αιιά λα θαη ε γιψζζα ηνπ Κνξλάξνπ. (.) 

Γελ κπνξεί λα θαιχςεη ην ζχλνιν [έηζη 

Δξεπλήηξηα: [Μηαο θαη είλαη ηέηνηα ε [αμία ηεο  

Ράγθνο: [ζνπ δίλσ φκσο αθξηβψο, ζνπ πεηάσ έλα αγθίζηξη λα θαηαιάβεηο πνηα είλαη ε 

γιψζζα ηνπ Κνξλάξνπ. (.) Βεβαίσο θαη ε επηινγή ησλ δηζηίρσλ ήηαλ πνιχ δχζθνιε, (.) 

έπξεπε λα βγνπλ ηα δίζηηρα πνπ καο εμππεξεηνχλ ζηελ αθεγεκαηηθή ξνή, (.) ζην 

πξνρψξεκα ηεο αθήγεζεο πηα, (.) ζηελ πξφνδν ηεο αθήγεζεο, έηζη; (.) Πνιιέο θνξέο δελ 

ήηαλ θαη δίζηηρα (…) έλαο ζηίρνο εδψ έλαο ζηίρνο κεηά απφ ρίιηνπο ζηίρνπο, (.) αιιά καο 

έδελε ππήξρε κία (…) επεηδή δελ ζέιακε λα΄ ρνπκε πίζσ γισζζάξη θ.η.ι. λα έρνπκε θαη 

ιέμεηο πνπ δελ είλαη πνιχ θαηαλνεηέο (…) μέξεηο φιεο νη ζρνιηαζκέλεο εθδφζεηο ππάξρεη 

γισζζάξη πιήξεο απφ πίζσ. (.) Πάξα >πνιιέο ιέμεηο δελ είλαη θαηαλνεηέο ζε έλαλ κέζν 

ζεκεξηλφ αλαγλψζηε θαη θπξίσο κε θξεηηθφ κπνξεί θάπνηνη θξεηηθνί απφ ηε 

ληνπηνιαιηά αθφκα λα θαηαιαβαίλνπλ. Δκείο δελ ζέιακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ιέμεηο 

πνπ λα είλαη πνιχ εμεηδηθεπκέλεο, ιέμεηο ληνπηνιαιηάο, εθεί θάπνπ επελέβε θαη ν 

Γεκνζζέλεο ππφ πνηα έλλνηα< φηη ιίγν ιείαλε (.) δπν ηξεηο ιέμεηο ιίγν λα ηηο θάλεη πην 

θαηαλνεηέο >γηαηί ζαο ιέσ δελ καο ελδηέθεξε γηα ιφγνπο ζηεζίκαηνο ηεο έθδνζεο λα 

ππάξρεη γισζζάξη αο πνχκε λα δηαβάζεηο θάηη θαη εθεί πνπ είζαη ζηε ξνή ηεο ηζηνξίαο 

λα γπξίζεηο πίζσ λα δεηο ηη ζεκαίλεη ε ιέμε απηή< θ.η.ι. εεε αιιά ήηαλ πνιχ ειάρηζηε ε 

παξέκβαζε δελ αιινηψλεη ην πξσηφηππν (.) επνκέλσο πνχ είλαη ε αλάκλεζε ηεο 

γιψζζαο ηνπ Κνξλάξνπ; (.) ΄ απηά ηα δίζηηρα. (.) Δθεί είλαη ε αλάκλεζε ηεο γιψζζαο 

ηνπ Κνξλάξνπ ε πξαγκαηηθή ελλνψ, εθεί ππάξρνπλ απζεληηθά απνζπάζκαηα. (.) Ο 

αλαγλψζηεο παίξλεη ακέζσο ηελ αίζζεζε πνηα είλαη ε γιψζζα ηνπ Κνξλάξνπ. (.) Καη 

είλαη θνκκάηηα απφ ηνλ πνηεηή πνπ ζαο είπα. (.) Αθνχ θάλακε ινηπφλ απηήλ ηελ 

θεληξηθή επηινγή ε νπνία ήηαλ ζπδήηεζε (…) ζαο ιέσ είκαζηε θαη θίινη έηζη θη αιιηψο 

δειαδή δελ γλσξηζηήθακε (.) δελ ρηίζηεθε ε ζρέζε καο ε πξνζσπηθή κέζα ζηε δνπιεηά 

μέξακε ν έλαο ηα (…) ηνπ άιινπ, ππήξραλ θαη αληηζέζεηο έληνλεο (.) δεκηνπξγηθέο δελ 
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ελλνψ φηη ππξνβνιεζήθακε , (.) ππήξραλ θαη δηαθνξέο απηφ πνπ είπε θαη ν Γηψξγνο ν 

θαζέλαο είρε κηα άπνςε αιιά >αθξηβψο επεηδή είρακε φινη ηελ αλάγθε λα 

ππεξεηήζνπκε απηφ ην πξάγκα θαη γνπζηάξακε λα ην θάλνπκε θαη επεηδή ζέιακε απηφ 

πνπ ηειηθά ζα βγεη ζηελ επηθάλεηα λα είλαη ε δνπιεηά θαη φρη εκείο θαη μέξακε φηη αλ ε 

δνπιεηά πάεη θαιά θαη εκπνξηθά θαη θαιιηηερληθά ζα βγνχκε θαη εκείο επάλσ έηζη θη 

αιιηψο φινη καο είκαζηε πξνεξρφκαζηε εγψ πξνέξρνκαη απφ ηελ αζηπλνκηθή αθήγεζε< 

αο πνχκε (…), >ζέισ λα πσ φινη δελ είκαζηε δελ ζέιακε λα απνδείμνπκε ζε εηζαγσγηθά 

θάηη ζηνπο εαπηνχο καο έηζη (…) λνκίδσ απηφ ιεηηνχξγεζε κε δηαθσλίεο (.) αθφκε θαη 

γηα >κία αηάθα κε ηνλ Γεκνζζέλε κπνξεί λα ζπδεηάγακε κηα ψξα γηα κία αηάθα λα ηε 

γξάςνπκε έηζη, λα ηε γξάςνπκε αιιηψο, λα βάινπκε απηφλ ηνλ ζηίρν λα βάινπκε εθείλν 

μέξσ γσ ηα νπνία ήηαλ δεκηνπξγηθά θαη κε εληάζεηο μέξεηε επηρεηξεκάησλ ελλνψ γηα λα 

κελ παξεμεγεζψ θαη ιέσ φηη πιαθσλφκαζηε ((ρακφγειν)) ή δαγθσλφκαζηε ζην 

ιαξχγγη< αιιά κε έληνλε επηρεηξεκαηνινγία έλζελ θαθείζελ. (.) Αθνχ θάλακε ινηπφλ 

απηέο ηηο θεληξηθέο επηινγέο (.)  απνθαζίζακε λα γξάςνπκε θαη ην ζελάξην. (.) Λνηπφλ ν 

Κνξλάξνο φπσο θαη ην θφκηθ έρεη πέληε κέξε δηαθξηηά κέξνο πξψην, δεχηεξν ηα 

νλνκαηίδεη. (.) Κξαηήζακε θη εκείο ηελ ίδηα δνκή, κνηξάζακε ηα κέξε κε ηνλ Γεκνζζέλε 

δελ ζπκάκαη ηψξα πνην πήξακε πψο ηα κνηξάζακε (.) βαζηθά θάπνηεο ζθελέο ήζειε ν 

Γεκνζζέλεο ηνπ άξεζαλ θάπνηεο ζθελέο λα γξάςεη εκέλα θάπνηεο άιιεο (.) θαη αθνχ 

γξάςακε μερσξηζηά ν θαζέλαο έρνληαο βεβαίσο ην πιαίζην πνπ ζαο είπα πξηλ δειαδή 

έρνληαο ζπκθσλήζεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο θαζίζακε κε ηνλ Γεκνζζέλε θαη γξάςακε 

ν θαζέλαο ηα κέξε ηνπ (.) πνπ απηφ πήξε θάπνην ρξφλν έλα δχν κήλεο δελ ζπκάκαη (.) 

θαη αξρίζακε θαη βξηζθφκαζηε κε ηνλ Γεκνζζέλε (.) θάλακε καδί πνιιέο ζπλαληήζεηο 

ζην γξαθείν κνπ ζπλήζσο θαη πεξλάγακε φιν ην έξγν καδί (.) θαη ν έλαο δηφξζσλε θαη 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ άιιν. (.)Ζ ινγηθή ήηαλ λα κπεη ην κάηη ηνπ Γεκνζζέλε ζηα δηθά 

κνπ θαη ζηνπ Γεκνζζέλε ην δηθφ κνπ λα γίλνπλ νη παξαηεξήζεηο αο πνχκε θαη βεβαίσο 

λα ην ελνπνηήζνπκε σο ξνή θαη αθεγεκαηηθά θαη γισζζηθά λα πάξεη έλα εληαίν χθνο (.) 

ην νπνίν επίζεο ήηαλ κηα δνπιεηά εθεί έγηλε ε ιεπηνδνπιεηά αο πνχκε εθεί κηιάκε γηα 

έλα δεχηεξν ηξίην draft ζηε δνπιεηά (.) θαη απηφ θξαηάεη βδνκάδεο έηζη; (.)θαη αθνχ 

ηειεηψλεη απηφ ζηέιλνπκε έλα ηξίην draft δελ ζπκάκαη δεχηεξν ή ηξίην draft ζηνλ Γηψξγν 

αο πνχκε θαη ηνπ ιέκε απηφ είλαη (.) ην νπνίν ν Γηψξγνο ην παίξλεη >ην δηαβάδεη θάλεη 

ηηο δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο θπξίσο απφ ηελ εηθαζηηθή ζθνπηά εγψ απηή ηε ζθελή ζα ηε 

θαληαδφκνπλ έηζη δελ δηαθσλψ κε ηε ζθελή αιιά ζα ηε θαληαδφκνπλ έηζη λα μεθηλάεη 

απφ απηή ηελ αηάθα θαη φρη μέξσ εγψ ινηπφλ< θ.η.ι. εεε θαη ζπδεηάκε, ελζσκαηψλνπκε 
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θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Γηψξγνπ κεηά απφ ζπδεηήζεηο (.) έγηλαλ αηειείσηεο ζπδεηήζεηο 

θαη απηφ είλαη ην πνιχ ελδηαθέξνλ. (.) Καη αθνχ θαηαιήγεη ην ζελάξην σο ηέηαξην draft 

(.) ην παίξλεη πηα ν Γηψξγνο θαη αξρίδεη λα ην ζρεδηάδεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζαο είπε 

πξηλ πνπ θξάηεζε έλα ρξφλν. (.) Βεβαίσο ελδηάκεζα απηφ πηζαλφλ λα ζαο ην πνπλ θαη 

άιινη ή ζαο ην΄ ρνπλ πεη ην θφκηθ είλαη έλα work in progress ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (.)γηα 

ηνλ ζελαξηνγξάθν κηιάσ (.) φηαλ ηειεηψλεη δειαδή ην ζελάξην δελ ζεκαίλεη φηη ην 

παξαδίδεη ζηνλ εηθνλνγξάθν θαη κεηά ην μερλάεη θαη ραίξεηε θαη ην βιέπεη πηα έηνηκν 

ηππσκέλν πνπ ιέεη ν ιφγνο. (.) Καηά ηε δηάξθεηα >ζπκάκαη ηνλ Γηψξγν λα καο ιέεη 

παηδηά ή ζε εκέλα ή ζην Γεκνζζέλε παηδηά ζέισ κηα ιέμε αθφκα γηα ην κπαινλάθη γηα 

λα ή κνπ πεξηζζεχεη δελ κνπ ρσξάεη κηα ιέμε γηα ην κπαινλάθη. Βγάιηε κηα ιέμε απφ 

ηελ αηάθα. Μπνξεί κηα αηάθα λα έρεη δεθαηέζζεξηο ιέμεηο θαη λα ζέιεη δεθαηξείο. Οπφηε 

κπνξεί λα γίλεη κηα κηθξή αλαδηαηχπσζε εθεί μέξσ γσ  θαη λα ρσξέζεη λα γίλνπλ 

δεθαηξείο νη ιέμεηο αληί γηα δεθαηέζζεξηο.< Λεπηνκέξεηεο κελ αιιά κέρξη λα ηειεηψζεη ε 

δνπιεηά ν ζελαξηνγξάθνο έρεη αθφκα λα πεηξάμεη πξαγκαηάθηα (.) θπξίσο κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ εηθνλνγξάθνπ, έηζη; (.) Απηή ήηαλ ε δηθή καο ινγηθή. (.) πλνιηθά ε 

δηθή καο δνπιεηά πξέπεη λα θξάηεζε θαλέλα εμάκελν ζην θνκκάηη απηφ πεξίπνπ (.) 

δειαδή απφ ην αξρηθφ δηάβαζκα κέρξη πνπ παξαδψζακε ην ηειηθφ draft ηνπ ζελαξίνπ. 

>Καη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξφλνπ πνπ ζρεδίαδε ν Γηψξγνο γηλφληνπζαλ ζαο ιέσ 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο, θάπνηεο κηθξνεπεκβάζεηο, κηθξνδηνξζψζεηο απηά θάηη πνπ δελ 

ιεηηνπξγνχζε έηζη πεηξαγκαηάθηα μέξεηε έλα fine tuning ζα ιέγακε έηζη κε έλαλ φξν.< 

Απηφ (.) γηα ηε δνπιεηά πνπ (…) πψο δνπιέςακε ζελαξηαθά. (.) Ξέξσ γσ ζέιεηε θάηη 

άιιν; (.) Δίλαη θάηη πνπ ζαο έιεηςε απφ απηά πνπ ζαο είπα; (.) Θα ζαο ηα πεη θαη ν 

Παπακάξθνο.= 

Δξεπλήηξηα: =Δεε ε δηθή ζαο πξνζδνθία;= 

Ράγθνο: = Δεε θνηηάηε λα δείηε. (.) Θα κνπ επηηξέςεηε λα θχγσ απφ ηνλ Δξσηφθξηην γηα 

πνιχ ιίγν. (.) Ο Γηψξγνο θάπνηα ζηηγκή ην ΄11 ή ην ΄12 δελ ζπκάκαη >κνπ έζηεηιε έλα 

κέηι θαη κνπ ιέεη ππάξρεη κηα ηδέα ζηελ Διιάδα ςάρλσ έλαλ ζπλεξγάηε θαη ινηπά. Δγψ 

επεηδή δελ είρα αζρνιεζεί πνηέ κε ηα ζελάξηα θφκηθ εγψ έρσ γξάςεη πεδνγξαθία, 

ινγνηερλία έρσ γξάςεη, δνθίκηα έρσ γξάςεη, ζεαηξηθά έξγα έρσ γξάςεη, ζελάξην γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, δελ είρα γξάςεη πνηέ ζελάξην γηα ηα θφκηθ αιιά ηα θφκηθ ηα αγαπνχζα 

πνιχ σο ηέρλε σο αλαγλψζηεο θαη η΄ αγαπάσ αθφκα, πνιχ αγαπεκέλε ηέρλε< θαη 

δηαβάδσ θαη κ΄ αξέζνπλ (.)  θαη ήζεια πάληα λα γξάςσ έλα ζελάξην γηα έλα θφκηθ (.) 

νπφηε κφιηο κνπ είπε ν ήξζε έλαο άγλσζηνο Γηψξγνο Γνχζεο αο πνχκε ηνλ νπνίν θάπνπ 
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ηνλ ήμεξα σο νλνκαηάθη ηφηε, (.) ηψξα έρεη γίλεη ζπνπδαίνο θαη ηξαλφο θαη ην αμίδεη (.) 

εεε θαη κνπ ιέεη έρσ απηήλ ηελ ηζηνξία πνπ ήηαλε απηφ πνπ θάλνπκε ηψξα ην graphic 

novel πνπ ην δηαθφςακε πξηλ (.) ην νπνίν >είλαη based on true story αο πνχκε κε έλαλ 

ηξφπν δελ είλαη based είλαη εκπλεπζκέλν απφ κηα αιεζηλή ηζηνξία (.) πνπ έγηλε ζηνλ 

κεζνπφιεκν ζηελ Ήπεηξν< ηελ νπνία εγψ ηελ ήμεξα θαη είρα αζρνιεζεί 

δεκνζηνγξαθηθά εγψ κε ηελ πξαγκαηηθή απηή ηζηνξία είρα κηα εηθφλα ιέσ βνπξ ηέινο 

πάλησλ (.) ηη ζέισ λα ζαο πσ δειαδή φηη έηζη θη αιιηψο εκέλα κ΄ αξέζεη λα γξάθσ 

ηζηνξίεο θαη κ΄ αξέζεη λα ηηο γξάθσ επεηδή είρα θαη κηα εκπεηξία απφ θηλεκαηνγξαθηθά 

ζελάξηα (.) ήηαλ θαη εχθνιν ηερληθά λα ην θάλσ δειαδή, έηζη;. Δγψ γξάθσ ην ζελάξην 

ζηε δνκή φπσο έγξαθα έλα θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην. (.) Σερληθά κηιάσ ηψξα δελ 

κηιάσ αθεγεκαηηθά. (.) Δεε ηνπ ην΄ πα εγψ έηζη. (.) Γνπζηάξεηο; (.) Ναη κνπ ιέεη κηα 

ραξά. (.) Δπνκέλσο ζέισ λα πσ φηαλ κπήθε ε ηδέα ηνπ Δξσηφθξηηνπ ήδε θάλακε ην 

graphic novel απηφ κε ηνλ Γηψξγν ην δηθφ καο. ηαλ ινηπφλ κπήθε ε ηδέα δηάβαζα ην 

θείκελν, ήηαλ ηφζν provocative αο πνχκε ηφζν πξνθιεηηθφ ηφζν ελδηαθέξνπζα ε 

πξφθιεζε αο πνχκε λα γίλεη απηφ ην πξάγκα κε φξνπο ΚΟΜΗΚ (.)  ξσηήζαηε πξηλ ηνλ 

Γηψξγν αλ ζέιεηε λα ζαο πσ θη εγψ κηα θνπβέληα γηα ηε κεηαθνξά ζε άιιε ηέρλε (.) ηνπ 

ιέσ βνπξ δειαδή ε πξνζδνθία κνπ ήηαλ φηη γνχζηαξα απφ άπνςε πξφθιεζεο 

δεκηνπξγηθήο.= 

Γνύζεο: = Απηφ κάιινλ βνήζεζε ζηελ γξήγνξε φρη επηηπρία (.) ζηε γξήγνξε κάιινλ 

δηάρπζε πνπ είρε εκπνξηθά ην βηβιίν γηαηί απνηεινχζε είδεζε. (.) Γειαδή ην φηη 

δηαζθεπάζηεθε ν Δξσηφθξηηνο πνπ είλαη έλα πνίεκα κεζαησληθφ ζε θφκηθ είλαη απφ 

κφλν ηνπ κηα είδεζε. (.) Λεο ζέισ λα δσ ηη είλαη απηφ. (.) Γελ ήηαλ ν,ηηδήπνηε δηαζθεπή 

ζε θφκηθ. (.) Ήηαλ έλα επηθφ πνίεκα νπφηε απηφ βνήζεζε θαη ζην ηέηνην. Απφ κφλν ηνπ 

απνηεινχζε απηφ πνπ ιέεη θαη (…) δελ κπνξνχζα  λα ην ζθεθηψ φηη ζα γίλεη απηφ.= 

Ράγθνο: = Έλα άιιν πξάγκα πνπ επίζεο κε ελδηαθέξεη θαη ην είρακε ζπδεηήζεη θαη ην΄ 

ρεη πεη θαη ν Γηψξγνο θαη δεκφζηα ζε ζπλεληεχμεηο, παξνπζηάζεηο είλαη ην εμήο. (.) Σν 

πηζηεχσ αθξάδαληα απηφ. (.)  Γηα θάζε έξγν ηέρλεο (…) δελ είκαη ηεο άπνςεο φηη >έλα 

έξγν ηέρλεο ην νπνίν είλαη αξρεηππηθφ, ην νπνίν έρεη κηα ηεξφηεηα,< κηα αμία πςειή (.) 

ππάξρεη κηα ηάζε λα κελ ην αγγίδνπλ νη επίγνλνη, ιεηηνπξγεί σο κνπζεηαθφ είδνο, (.) σο 

θηιφινγνο απφ ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ην (…) είλαη έλα πξάγκα ηεξφ. (.) Δγψ ζεσξψ 

θαη ην΄ ρεη πεη θαη ν Γηψξγνο θαη ζπκθσλψ απνιχησο θαη ήηαλ πάληα γηα κέλα (…) φηη 

έλα έξγν φηαλ ην ζεσξείο αθξηβψο ηεξφ >πξέπεη λα ην πξνζεγγίδεηο λα κελ ην΄ ρεηο 

θιεηδσκέλν ζην - νχηε θαλ ζε κηα αίζνπζα κνπζείνπ - ζην ππφγεην δειαδή λα κελ ην 
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βιέπεη θαλείο νχηε σο έθζεκα. Να ιεο φηη ππάξρεη απηφ αιιά δελ ην βιέπεη θαλείο, γηαηί 

δελ πξέπεη λα ην αγγίμνπκε, αλ βγεη ζην θσο ζα πάζεη θάηη, λα κελ ην ηνηεκνπνηείο 

δειαδή λα ην θάλεηο ηεξφ ηνηέκ.< Να είζαη εθεί, λα ην πεηξάδεηο κε ζεβαζκφ, (.) κε 

θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ, (.) κε αληίιεςε ηνπ κεγέζνπο ηνπ (…)αιιά λα ην 

πεηξάμεηο (.) ηφηε ζεκαίλεη φηη ηνπ δίλεηο ηελ αμία πνπ έρεη, (.) φηη αζρνινχκαη καδί ζνπ 

αιιηψο ζ΄ έρσ παξαπεηακέλν. (.) Ναη, είζαη ζπνπδαίν αιιά δελ αζρνινχκαζηε, (.) εκείο 

αζρνινχκαζηε κε άιια αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηη ζπνπδαίν είζαη αθνχ δελ 

αζρνινχκαζηε καδί ζνπ;= 

Δξεπλήηξηα: = σζηφ.= 

Ράγθνο: = Καη θάε ηα κνχηξα ζνπ. (.) Ζ δηαθνξά είλαη λα κελ ην θάλεηο κε 

πξνρεηξφηεηα θαη κε ην κάηη α λα ην θάλσ απηφ γηα λα έρσ εκπνξηθή επηηπρία, λα 

παξαζηήζσ (…) δειαδή εκέλα ε πνλεξηά κε ελνριεί. (.) Ζ ηίκηα, απζεληηθή πξνζέγγηζε 

έρεη ζεκαζία (…) θη αο θαο ηα κνχηξα ζνπ θαη πηζαλφλ λα θαο ηα κνχηξα ζνπ αλ 

αλακεηξεζείο κε έλα κεγάιν έξγν. (.) Δπνκέλσο ήηαλ θαη ε ηδέα φηη αλακεηξψκαη κε έλα 

ηφζν αξρεηππηθφ θείκελν (.) θαηαξράο >ήηαλ ην ελδηαθέξνλ φηη είρα κηα πξφθιεζε, έλα 

ιφγν ζπγθεθξηκέλν λα δηαβάζσ ην θείκελν πνπ πηζαλφηαηα αιιηψο δελ ζα ην΄ ρα 

δηαβάζεη πνηέ ζηε δσή κνπ, νιφθιεξν ην θείκελν, έηζη;  Πνπ είλαη έλα θείκελν πνπ 

ζεσξψ φηη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαιφ είλαη λα ην έρεη δηαβάζεη θάπνηνο, είλαη έλα 

εμαηξεηηθφ θείκελν,< δχζθνιν, απαηηεηηθφ θείκελν (.) θαη δχζθνιν θαη ζε φγθν θαη ζε 

απαηηήζεηο, (.) δελ είλαη εχθνιν θείκελν, δελ δηαβάδεηαη αλάζθεια ζηελ παξαιία λα ην 

πσ έηζη ρνληξηθά, έηζη; (.) Αιιά είλαη έλα θείκελν πνπ ζε απνδεκηψλεη ελ ηέιεη, (.) ζε 

θνληξάξεη αιιά ζην ηέινο ζε απνδεκηψλεη. (.) Λνηπφλ, (.)  αιιά επεηδή είλαη έλα θείκελν 

πνπ είλαη αξρεηππηθφ, εθεί βνπξ, πήγαηλε επάλσ ηνπ αο πνχκε. (.) Δγψ αο πνχκε έρσ 

γξάςεη έλα ζελάξην γηα ηελ ηειεφξαζε γηα κία ζεηξά ζηελ ηειεφξαζε πνπ είλαη ν 

Οηδίπνδαο >επεηδή γξάθσ αζηπλνκηθά<  ν Οηδίπνδαο ηχξαλλνο πεηξαγκέλνο, (.) ν 

Οηδίπνδαο ηχξαλλνο έρεη αζηπλνκηθά κνηίβα (.) άιιε ζπδήηεζε αιιά ζέισ λα ζαο πσ (.) 

πήγα ζηνλ Οηδίπνδα, πήξα ην κνηίβν ηνπ Οηδίπνδα, δελ έθαλα Οηδίπνδα, (.) πήξα ην 

κνηίβν ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο ςάρλεη έλα θφλν, (…) ηη είλαη ν Οηδίπνδαο; (.) είλαη >ε 

ηζηνξία ελφο αλζξψπνπ πνπ εξεπλά έλα θφλν, ην θφλν ηνπ παηέξα ηνπ γηα λα 

αλαθαιχςεη ζην ηέινο φηη ν ίδηνο είλαη ν δνινθφλνο. Δίλαη κηα αζηπλνκηθή ηζηνξία απηφ, 

έηζη;< Αιιά λα κελ κπνχκε ζ΄ απηή ηε ζπδήηεζε, άιιε ζπδήηεζε. (.) Καη έθαλα έλα 

ζελάξην ζηελ ηειεφξαζε κε απηφ ην κνηίβν αο πνχκε, ελφο αλζξψπνπ, (.) πνπ θάλεη ηελ 

έξεπλα γηα λα αλαθαιχςεη φηη είλαη ν ίδηνο ν δνινθφλνο. (.) Καη κάιηζηα έρεη θάλεη ηελ 
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πξάμε αηκνκημίαο θ.η.ι. (.) Καη ζην ηέινο ζην δηθφ κνπ ζελάξην επλνπρίδεηαη ν ήξσάο 

κνπ, δελ βγάδεη ηα κάηηα ηνπ, επλνπρίδεηαη. (.) Γηαηί έρεη θάλεη ζεμ κε ηελ αδεξθή ηνπ 

ρσξίο λα μέξεη φηη είλαη αδεξθή ηνπ. (.) Δπνκέλσο ηα θείκελα πξέπεη λα ηα πξνζεγγίδεηο, 

(.) φρη ηα θείκελα, ηα κεγάια έξγα ηέρλεο. (.) Δθεί βνπξ θαη θάε ηα κνχηξα ζνπ. (.) Με 

ζεβαζκφ, (.) ζηέθεζαη πξνζνρή, ηα ζέβεζαη απνιχησο, (.) δίλεηο ηνλ θαιχηεξφ ζνπ 

εαπηφ, (.) είλαη εηιηθξηλήο ε πξφζεζή ζνπ αιιά ηνπο επηηίζεζαη. (.) Αιιηψο είηε 

ππάξρνπλε είηε δελ ππάξρνπλε (…) έλαο πίλαθαο ηνπ Da Vinci θιεηζκέλνο ζην ππφγεην 

πνπ δελ ην΄ ρεη δεη θαλείο είλαη ζαλ λα κελ ππάξρεη, (.) ηη, ηη επίδξαζε έρεη ζηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ; (.) Πνην είλαη ην λφεκα ηεο ηέρλεο; (.) Δπνκέλσο απηφ ήηαλ επίζεο κηα 

πξφθιεζε. (.) Καη ν ζεβαζκφο ηεο δνπιεηάο πνπ θάλακε είλαη αθξηβψο φηη θάλακε φιε 

απηή ηε δνπιεηά γχξσ απφ ην θείκελν. (.) Γελ αλνίμακε ην Wikipedia λα δηαβάζνπκε κηα 

πεξίιεςε θαη λα γξάςνπκε έλα ζελάξην αο πνχκε. Τπάξρνπλ δεθάδεο πεξηιήςεηο αο 

πνχκε ζην ίληεξλεη. (.) Κάλακε κηα (…) εθηελή κειέηε θη απηφ δείρλεη ην ζεβαζκφ καο 

αιιά ηαπηνρξφλσο ηνπ επηηεζήθακε. (.) Σν ζπλδέσ δε θαη κ΄ απηφ πνπ είπαηε πξηλ γηα ηε 

κεηαθνξά ζηελ άιιε ηέρλε, ζην θφκηθ. (.) Δίλαη απηφ πνπ είπε ν Γηψξγνο θαη ζπκθσλψ: 

φηαλ κεηαθέξεηο έλα ινγνηερληθφ θείκελν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θ.η.ι. (.) ή ην θφκηθ είλαη 

κηα άιιε ηέρλε. (.) Γειαδή απηνηειήο ηέρλε κε ηνπο δηθνχο ηεο αθεγεκαηηθνχο θαλφλεο. 

(.) Γελ έρεη θαλέλα λφεκα >λα πάξεηο ηε ινγνηερλία θαη λα ηελ ελζσκαηψζεηο 

κεραληζηηθά ζε θφκηθ απιψο βάδνληαο κέζα ζην θείκελν κεξηθέο θσηνγξαθίεο ζαλ λα΄ 

λαη μέξσ γσ θσηνξνκάληδν επνρήο αο πνχκε.< Δίλαη λα αθνινπζήζεηο ηνπο 

αθεγεκαηηθνχο θαλφλεο ηεο ηέρλεο. (.) Απηφ πνπ θάλακε ινηπφλ εκείο ήηαλ θαη ζην 

ζελάξην θαη θπξίσο ζην εηθαζηηθφ, εηθνλνγξαθηθφ θνκκάηη λα δνπιέςνπκε ηνπο θαλφλεο 

ηνπ είδνπο. (.) Γελ ήηαλ λα δνπιέςνπκε κε ηνπο φξνπο ηεο ινγνηερλίαο. (.) Πήξακε ηελ 

πξψηε χιε απφ ην ινγνηερληθφ θείκελν, (.) δνπιέςακε κε φξνπο θφκηθ. (.) Με φξνπο 

αθήγεζεο πνπ έρεη ην θφκηθ. (.) ια απηά πνπ ζαο είπε ν Γηψξγνο πέξα απ΄ ηελ 

ηεθκεξίσζε, φιν ην γχξσ γχξσ θαη ζε επίπεδν αθεγεκαηηθφ. (.) Γειαδή ην θφκηθ είλαη 

ην θφκηθ. (.) Απηφ. (.) Αλ γίλεηαη κ΄ απηνχο ηνπο φξνπο ηφηε ην θφκηθ, (.) ε κεηαθνξά 

ελφο έξγνπ ινγνηερληθνχ ζε θφκηθ, γηα κέλα έρεη λφεκα. (.) Αλ γίλεη κε κεραληζηηθνχο 

φξνπο >απηφ πνπ δηαβάδσ ζηε ζθελή θηηάρλσ δχν πξνζσπάθηα θαη κπνχξνπ κπνχξνπ 

δχν ινγάθηα< δελ ιέεη ηίπνηα. (.) Δίλαη κία κεραληζηηθή δηαδηθαζία (…) δελ έρεη θαλέλα 

ελδηαθέξνλ. (.)  Σν θάλεηο έλα άιιν απηνηειέο έξγν ηέρλεο θαη λνκίδσ ε επηηπρία ηνπ 

Δξσηφθξηηνπ θαη φρη κφλν αιιά (…) είλαη αθξηβψο, ζηέθεη απνιχησο σο έλα απηνηειέο 

έξγν ηέρλεο. (.) Καη ε εκπνξηθή επηηπρία θαη ε θαιιηηερληθή θαη ε απήρεζε πνπ έρεη (.) 
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γηαηί απηφ ην εκπνξηθφ είλαη έλα κέξνο, ππάξρεη κηα απήρεζε, έρεη ήδε θάλεη κηα ηνκή ν 

Δξσηφθξηηνο ζηελ ειιεληθή θφκηθο ζθελή (.) δελ κηιάσ γηα ηα βξαβεία πνπ έρεη πάξεη, 

(…) ιέσ φηη έρεη δεκηνπξγήζεη έλα είδνο ζρνιήο, έηζη; (.) Καη ειπίδσ λα ζπλερηζηεί 

>απηή ε ηνκή αο πνχκε θαη κε ην θαηλνχξην πνπ θάλνπκε γηαηί θαη ν Παλαγηψηεο θαη εγψ 

ζεσξψ φηη έρνπκε θάλεη θαιή, ζπκπαζεηηθή δνπιεηά – γηα ηε Γέιηα ιέσ – θαη απφ 

άιινπο ιέσ, έηζη;< Γελ πξνο ζενχ δελ (.). θαη απφ άιινπο. (.) Λέσ ινηπφλ έρεη λφεκα 

ινηπφλ λα ην θέξεηο ζηε θφξκα ηνπ θφκηθ, (.) λα ην θέξεηο ζηε θφξκα= 

Δξεπλήηξηα: = Γηα παξάδεηγκα ν Δξσηφθξηηνο έρεη απνηειέζεη έκπλεπζε γηα ηε 

δεκηνπξγία έξγσλ δσγξαθηθήο.= 

Ράγθνο: = Ναη. Ο Θεφθηινο θ.η.ι. [λαη.  

Δξεπλήηξηα: [Καηά [ηνλ ίδην ηξφπν 

Ράγθνο: [λα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. (.) Έλα θείκελν πνπ εγψ ζεσξψ αξηζηνχξγεκα ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα φρη ειιεληθφ (.) ην άθνπγα ζήκεξα, (.) είρε κία ζπδήηεζε ζήκεξα ζηελ 

ηειεφξαζε ην πξσί, επεηδή είρακε απεξγία ζήκεξα νη δεκνζηνγξάθνη, (.) είραλε 

πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεφξαζε θαη έηζη ζε έλα δηάιεηκκα ην πξσί γηα ηελ Καξδηά ηνπ 

θφηνπο ηνπ Σδφδεθ Κφλξαλη (.) ζα ην΄ ρεηε ππφςε ζαο (.) πνπ ην ζεσξψ έλα αζχιιεπην 

αξηζηνχξγεκα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, (.) ην΄ ρσ δηαβάζεη εθηά νρηψ θνξέο. (.) Λνηπφλ, 

είλαη κηα ηζηνξία πνπ εμειίζζεηαη ζηνλ θαηξφ ηεο απνηθηνθξαηίαο (.) αξρέο εηθνζηνχ 

αηψλα ζηελ Αθξηθή θ.η.ι. (.) Έλα ππαξμηαθφ ηαμίδη, έλα έλα (…) δεθάδεο εξκελείεο απφ 

ςπραλαιπηηθέο κέρξη καξμηζηηθέο θ.η.ι. (.) ην παίξλεη ινηπφλ απηφ ην βηβιίν ν Κφπνια, 

ην θάλεη ην ΄79 ηελ ηαηλία Απνθάιπςε ηψξα θαη βάδεη ηελ ίδηα ηζηνξία ζηνλ Πφιεκν ηνπ 

Βηεηλάκ. (.) Δλψ ην άιιν είλαη κέζα ζηελ Απνηθηνθξαηία αο πνχκε, είλαη έλα ηαμίδη ζην 

βάζνο ηεο Αθξηθήο απφ έλαλ απνηθηνθξάηε ν νπνίνο >ζπλαληάεη έλαλ πνιχ πεξίεξγν 

άλζξσπν πνπ ηνπ αιιάδεη ε ππαξμηαθή ηνπ ππφζηαζε νπζηαζηηθά.< Παίξλεη ινηπφλ κηα 

ηζηνξία εκβιεκαηηθή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη ηελ θάλεη ν Κφπνια γηα κέλα ηειείσο έλα 

απηνηειέο έξγν. (.) Έλα (…) γηα κέλα είλαη αξηζηνχξγεκα ε Απνθάιπςε (.) ην θάλεη 

απηνηειέο γηαηί ρξεζηκνπνηεί ηηο δνκέο θαη ηε θφξκα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο, 

φρη ηεο ινγνηερλίαο. (.) Δπνκέλσο λνκίδσ ε επηηπρία θαη απηφ λνκίδσ θπξίσο νθείιεηαη 

ζην Γηψξγν ήηαλ φηη >ε δνπιεηά έγηλε θαζαξά κε φξνπο αθεγεκαηηθφηεηαο ησλ θφκηθ. 

Δγψ πηζηεχσ φηη ην θφκηθ βεβαίσο ν Γηψξγνο είλαη πνιχ πην έκπεηξνο απφ κέλα θαηά 

βάζε είλαη αθεγεκαηηθή ηέρλε, δελ είλαη εηθαζηηθά ηέρλε, είλαη ε ηέρλε λα αθεγείζαη 

κηα ηζηνξία κε εηθφλεο,< φρη κε θηλνχκελεο εηθφλεο φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο (.) φπσο θαη 

ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη ε ηέρλε λα αθεγείζαη κηα ηζηνξία κε εηθφλεο θαη φρη κε δηάινγν. 
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(.) Ο κέγαο Υίηζθνθ (.) εγψ ηνλ ζεσξψ απφ ηνπο θνξπθαίνπο ζθελνζέηεο φισλ ησλ 

επνρψλ, ηεξάζηηα κνξθή, (.) άιιαμε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, (.) άιιαμε ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θηλεκαηνγξάθν ν Υίηζθνθ θαη φρη κφλν (.) Δίρε πεη ηελ πεξίθεκε 

θξάζε ζε::: κία ζπλέληεπμε πνπ είρε δψζεη ζηνλ Φξαλζνπά Σξπθψ (…) Σν ζηλεκά θαηά 

ηνλ Υίηζθνθ,  Le Cinéma selon Hitchcock, (…) θπθινθνξεί θαη ζηα ειιεληθά, (.) Ο 

Φξαλζνπά Σξπθψ επίζεο ζεκαληηθφο Γάιινο ζθελνζέηεο (.) πνπ ιέεη θάπνηα ζηηγκή 

ζηνλ Υίηζθνθ γηα κία ζθελή: γηαηί βάδεηο, θάλεηο απηήλ ηελ θίλεζε ζηελ θάκεξα θ.η.ι. 

θαη δελ βάδεηο έλα δηάινγν λα εμεγεί θαη ιέεη (.) θνίηαμε αλ ήζεια λα θάλσ δηάινγν ζα 

έγξαθα κπζηζηφξεκα (.) δελ ζα έθαλα θηλεκαηνγξάθν. (.) Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη ε 

ηέρλε ηνπ λα αθεγείζαη κηα ηζηνξία κε εηθφλεο θαη φρη κε δηάινγν. (.) Ο δηάινγνο έιεγε ν 

Υίηζθνθ δελ πξέπεη παξά λα΄ λαη έλαο ζφξπβνο αλάκεζα ζηηο εηθφλεο. (.) Καηά απηήλ ηελ 

άπνςε ινηπφλ ν πην απζεληηθφο, ν πην γλήζηνο θηλεκαηνγξάθνο είλαη ν βνπβφο 

θηλεκαηνγξάθνο. (.) Άιιε ζπδήηεζε φκσο απηή. (.) Αιιά ζέισ λα πσ ην θφκηθ είλαη ε 

ηζηνξία λα αθεγείζαη κηα ηζηνξία κε ηηο εηθφλεο (.) θαη ην ιφγν (.) φκσο >έρεη δηθή ηνπ 

ηειείσο δνκή δειαδή κπνξεί λα δεηο κία εηθφλα θαη λα αθεγείηαη ν ιφγνο θάηη άιιν απφ 

απηφ πνπ δείρλεη ε εηθφλα θαη ζπκπιεξψλεη ηελ εηθφλα ή ε εηθφλα λα ζπκπιεξψλεη ην 

ιφγν, έρεη άιινπο θαλφλεο,< έηζη; (.) Καη επίζεο απηφ πνπ είπε ν Γηψξγνο θηηάμακε έλαλ 

νιφθιεξν θφζκν fantasy (.) γηαηί είλαη fantasy ε ηζηνξία ηνπ Κνξλάξνπ, (.) είλαη έλαο κε 

ηφπνο, κε ρξφλνο, (.) ηππηθά είλαη ε αξραία Αζήλα αιιά δελ ππάξρεη, (.) είλαη φια ηα 

γχξσ γχξσ είλαη κεζαησληθά, (.) είλαη βπδαληηλά, (.) είλαη νη αλαθνξέο ηνπ νη γισζζηθέο 

απηφ πνπ ζαο είπε ν Γηψξγνο πνιχ ζσζηά πνπ αληινχλ απ΄ φιε ηελ ειιεληθή γξακκαηεία 

κέρξη ηηο κέξεο ηνπ (.) απηφ είλαη επίζεο ζπγθινληζηηθφ, έηζη; (.) άξα είλαη έλαο κε 

ηφπνο, κε ρξφλνο. (.) Απηφ καο έδηλε ην εχθνξν πεδίν θπξίσο ζην Γηψξγν λα θηηάμεη 

έλαλ θφζκν κε φξνπο θφκηθ φκσο (.) φρη κε φξνπο ινγνηερληθνχο θαη απηφ ήηαλ κηα 

πξφθιεζε θαη κηα πξνζδνθία λα ην θαηαθέξνπκε απηφ ην πξάγκα. (.) Καη βεβαίσο δελ 

ζαο θξχβσ φηη εκέλα κε αηθληδίαζε ε επηηπρία πνπ είρε ην βηβιίν, (.) ηα παηδηά φρη ηφζν, 

(.) εγψ δελ ζαο θξχβσ δελ πεξίκελα λα΄ ρεη απηήλ ηελ επηηπρία θαη δελ κηιάσ γηα ηελ 

εκπνξηθή επηηπρία πξνθαλψο δελ κηιάσ γηα ηα πνζά πνπ πήξακε απφ ηα δηθαηψκαηα αο 

πνχκε, δελ ην ιέσ έηζη επηειψο, (.) ε απήρεζε πνπ είρε, (.) είρε κηα επξχηαηε απήρεζε 

(.) δειαδή απηή ηε ζηηγκή έρεη θπθινθνξήζεη ην ΄16, ην ΄16 δελ ήηαλ; (.) Πξηλ απφ 

ελάκηζε ρξφλν λαη ηνλ Απξίιην ηνπ ΄16 θπθινθφξεζε θαη απηή ηε ζηηγκή ΖΓΖ κε έλαλ 

ηξφπν ζεσξείηαη θιαζηθφ. (.) Γειαδή είλαη ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ειιεληθνχ θφκηθ απηφ. (.) Απηφ εκέλα κε αηθληδίαζε, (.) δελ ην πεξίκελα κε άιια ιφγηα. 
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(.) Δγψ φηαλ θάλσ κηα νπνηαδήπνηε δνπιεηά θαη πξνζσπηθή ελλνψ (.) φηαλ γξάθσ έλα 

θείκελν (.) δελ κε ελδηαθέξεη δειαδή ζέισ λα θάλσ κηα δνπιεηά πνπ αλ ηε δηαβάζσ εγψ 

λα κ΄ αξέζεη εκέλα. (.) Γειαδή ν ηδαληθφο αλαγλψζηεο είκαη εγψ. (.) Γελ ην ιέσ 

απηναλαθνξηθά θαη εγσθεληξηθά, (.) ην ιέσ φηη δελ έρσ ζην κπαιφ κνπ έλαλ ηδαληθφ 

αλαγλψζηε μέξεηε απηφλ πνπ ζέισ λα απεπζπλζψ. (.) Θέισ λα απεπζπλζψ ζ΄ εκέλα= 

Δξεπλήηξηα: = Με ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεηε.= 

Ράγθνο: = Πνπ λα πσ απηφ αλ ην δηαβάζσ κ΄ αξέζεη. (.) Αλ αξέζεη θαη ζ΄ έλαλ δεχηεξν 

(.) αθφκα θαιχηεξα, αλ αξέζεη θαη ζ΄ έλαλ δέθαην, (.) ζ΄  έλα ρηιηνζηφ αθφκα θαιχηεξα 

(.) αιιά ν πξψηνο πνπ ζέισ λα αξέζεη είλαη ζ΄ εκέλα.=  

Γνύζεο: = Να ην πνχκε απηφ αλ ζέιεηο (.) γηαηί γίλνληαη ηα graphic novels, (.) κάιινλ 

γηαηί επηιέγνπλ θιαζηθά= 

Ράγθνο: = Ναη λα ην πσ ηψξα απηφ αλ ζέιεηε. (.) Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο (.) ηψξα κπνξεί 

λα γίλεη έλα debate κε ηνλ Γηψξγν (.) πνπ ιέηε γηα ηε κεηαθνξά θιαζηθψλ έξγσλ. (.) 

Απηφ πνπ παξαηεξψ σο αλαγλψζηεο ειιεληθψλ θφκηθ θαη απηφ πνπ κνπ ιείπεη (.) έρνπλ 

γίλεη θαηά θαηξνχο ζπδεηήζεηο γη΄ απηφ ην ζέκα (.) έγξαςε πξφζθαηα θαη ν Γηάλλεο ν 

Κνπθνπιάο, δελ μέξσ αλ ην είδεο; (.) Έλαο δεκνζηνγξάθνο πνπ αζρνιείηαη κε ην ρψξν 

ηνπ θφκηθ, είλαη θαη θίινο θ.η.ι. (.) ππάξρεη ην εμήο, (.) παξαηεξψ φηη ζηελ Διιάδα (.) 

θαη απηφ ήηαλ έλα πξφβιεκα ζελαξηαθφ θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (.)  ππάξρεη ην 

πξφβιεκα ηεο κεγάιεο αθήγεζεο, ηεο κεγάιεο θφξκαο. (.) Δγψ έρσ πάληα ζην κπαιφ 

κνπ ηελ πεξίθεκε θξάζε ηνπ Μειβίι, ηνπ Μφκπη Νηηθ, (.) άιινπ αδηαλφεηνπ 

αξηζηνπξγήκαηνο, (.) κε ζπγθηλεί κφλν πνπ ην ζθέθηνκαη, αδηαλφεην αξηζηνχξγεκα ην 

Μφκπη Νηηθ, (.) φιε ε αλζξψπηλε ηζηνξία είλαη εθεί πέξα θαη ε αλζξψπηλε χπαξμε (.) 

έρσ ζπγθηλεζεί ηψξα (.) έιεγε ινηπφλ ν Μειβίι λαη (.) φηη δψζ΄ κνπ έλα κεγάιν ζέκα γηα 

λα ζνπ γξάςσ έλα κεγάιν κπζηζηφξεκα. (.) Γειαδή ην κεγάιν ζέκα (.) φρη ην κεγάιν κε 

ηελ έλλνηα ηεο έθηαζεο ηεο ρξνληθήο ηελ νπνία θαιχπηεη, (.) ην βαζχ ππαξμηαθφ γηα κέλα 

ζέκα (.) απηφ δειαδή πνπ είλαη αξρεηππηθφ ζηελ αλζξψπηλε χπαξμε (.) θαη >δηαηξέρεη 

ηνπο αηψλεο θαη ηηο ρηιηεηίεο θαη φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζηνπο ηφπνπο θαη ζηνπο 

ρξφλνπο< ην νπνίν λαη κελ είλαη εχθνιν λα ην πεξηγξάςεηο, (.) δελ είλαη εχθνιν λα ην 

βξεηο. (.) Μπνξεί λα είλαη έλα ζέκα φπνπ ν ήξσαο είλαη έλαο αλζξσπάθνο κηθξναζηφο 

πνπ πεξπαηάεη ζηελ νδφ ηαδίνπ δειαδή (.) ζέισ λα πσ δελ είλαη (…) θαη λα εγθηβσηίδεη 

κέζα ηνπ ην κεγάιν ζέκα απηφο ν άλζξσπνο. (.) Δίλαη ην ηαιέλην ηνπ ζπγγξαθέα λα ην 

πσ (.) πνπ λνκίδσ ππάξρεη έλα ζέκα κεγάιεο αθήγεζεο. (.) Έρεη λα θάλεη κε ηελ 

απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ δνχκε; (.) Γειαδή ην multitasking φιν 
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απηφ, (.) δέθα παξάζπξα ζηνλ ππνινγηζηή, (.) ην email, ην facebook, (.)απηή ε 

απνζπαζκαηηθφηεηα, (.) ελψ αλ θαη έρνπκε πνιιέο θσλέο κε κηθξέο ηζηνξίεο ιίγσλ 

ζειίδσλ ή κηθξά ζηξηπάθηα ηεζζάξσλ πέληε θαξέ, δελ έρνπκε γεληθά ηελ παξάδνζε ηεο 

κεγάιεο αθήγεζεο ζηελ Διιάδα. (.) ην εμσηεξηθφ ππάξρεη ε κεγάιε αθήγεζε 

βεβαίσο.= 

Γνύζεο: = ην εμσηεξηθφ ππάξρεη θαη κπζηζηφξεκα.= 

Ράγθνο: = Ναη ινηπφλ, (.) λνκίδσ φηη είλαη έλαο ιφγνο πνπ κεξηθνί δεκηνπξγνί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηξέθνληαη ζηε κεηαθνξά, (.) ίζσο είλαη θαη (…) δειαδή φηη εθεί 

βξίζθνπλ έηνηκν πιηθφ κηαο κεγάιεο αθήγεζεο (.) θαη βέβαηα απφ εθεί θαη πέξα έρεη λα 

θάλεη κε ην ηαιέλην, (.) κε ηελ ηθαλφηεηα, (.) κε ηε δνπιεηά, (.) γηαηί θαη ε κεηαθνξά 

ζέιεη δνπιεηά πνιιή (.) θαληάδνκαη φηη αληίζηνηρε δνπιεηά έθαλε θαη ν Soloup, (.) 

έθαλαλ θαη άιινη, έηζη; (.) Γελ ιέσ φηη ην θάλακε κφλν εκείο, (.) θαληάδνκαη, ιέσ, δελ 

μέξσ. Αιιά ζίγνπξα εκείο θάλακε πάξα πνιιή δνπιεηά γχξσ απφ απηφ. (.)  Δκέλα κ΄ 

αξέζεη ε κεγάιε αθήγεζε, (.) ζέισ λα πσ έρσ εμαζθεζεί ζ΄ απηφ, (.) ζέιεη ππνκνλή, (.) 

είλαη έλαο καξαζψληνο, (.) δελ είλαη έρσ ηελ ηδέα, κπνξψ λα ηε γξάςσ ζε δχν ψξεο. (.) 

Θέιεη κηα επηκνλή, (.) ζέιεη πξφγξακκα, (.) ζέιεη ζπζηεκαηηθφηεηα, (.) έρεη άιιεο δνκέο, 

έηζη; (.) ρη φηη ππνηηκψ ηε κηθξή αθήγεζε, (.) είλαη ηεξάζηηα ηέρλε. (.) Δγψ δελ είκαη 

θαιφο, (.) δελ κπνξψ, (.) δελ έρσ εεε (…) δελ ην ππνηηκψ θαζφινπ (.) αιιά ζέισ λα πσ ε 

αλάγθε κηαο κεγάιεο αθήγεζεο ππάξρεη. (.) Λνηπφλ, λνκίδσ φηη >απηή ε έιιεηςε 

δπλαηφηεηαο λα γξαθνχλ κεγάιεο αθεγήζεηο ζε κεγάιε θφξκα λνκίδσ απηφ ίζσο νδεγεί 

θάπνηνπο δεκηνπξγνχο λα ζηξαθνχλ ζηε δηαζθεπή,< λνκίδσ αιιά ν Γηψξγνο έρεη ηελ 

άιιε άπνςε.= 

Γνύζεο: = γηαηί κπνξεί λα είλαη (…) ηέινο πάλησο είλαη ιίγν δχζθνιν λα ην πεηο ζηα 

θφκηθο (.) γηαηί είλαη θξέζθν πνιχ αθφκα γηα ηελ Διιάδα (.) θαη πνιινί απφ ηνπο 

δεκηνπξγνχο πνπ θάλνπλ θφκηθο, (.) θάλαλ θφκηθο επεηδή δηαβάδαλ θφκηθο (.) θαη επεηδή 

ζέιαλ λα θάλνπλ απηά πνπ ηνπο αξέζαλ (.) νπφηε θάπσο γίλνληαη απηναλαθνξηθνί, 

δειαδή δνχλε γηα λα θηηάρλνπλ απηά πνπ δηαβάδαλ. (.) Γελ πξνέξρνληαη απφ άιινπο 

ρψξνπο θαη επηιέμαλ γηα ρη ςη ιφγνπο ηα θφκηθο ζαλ (…) νπφηε έξρνληαη λα βάινπλ κέζα 

δηθά ηνπο, (.) άιιεο πξνζιακβάλνπζεο απφ άιιεο ηέρλεο (.) θαη λα ηηο θέξνπλ ζηα θφκηθ. 

(.) Οπφηε απηφ έρεη θαη κηα έιιεηςε αο πνχκε λα πεξάζεη ζην επξχ θνηλφ γηα ηελ Διιάδα 

πάληα έηζη; (.) Γηαηί δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ε παξάδνζε κε ηα θφκηθο, (.) ην επξχ 

θνηλφ δελ δηαβάδεη θφκηθο. (.) Οπφηε δελ έρνπλ θαη απηνί ηηο ίδηεο αλαθνξέο ίζσο λα 

θαηαιάβνπλ ην έξγν θ.η.ι.(.) Οπφηε αλ αζρνιείζαη κ΄ απηά δελ κπνξείο λα πηάζεηο ην 
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κεγάιν θνηλφ. (.) Γελ είλαη φηη θαθψο αζρνιείζαη (.) αιιά αλ αζρνιείζαη κ΄ απηά δελ 

κπνξείο λα πηάζεηο ην κεγάιν θνηλφ.= 

Ράγθνο: =Μ΄ απηά ηη ελλνείο;= 

Γνύζεο: = Με, κε, κε ηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη κφλν έλαο πνπ δηαβάδεη 

θφκηθ. (…) δελ (…) ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο απφ κηθξνί, (.) μέξνπλ ηα 

πάληα, (.) έρνπλ ηελ θνπιηνχξα (.) αλ εγψ θάλσ έλα πνπ έρεη αλαθνξά ζην ηάδε θφκηθ (.) 

ζα ην θαηαιάβεηο θαη ζα ην αγνξάζεηο.= 

Ράγθνο: = Πψο έρεη λα θάλεη κε ηε θφξκα; (.) Πψο ην ζπλδχαζεο κε ηε κεγάιε, [κηθξή 

θφξκα;  

Γνύζεο: [ρη, ην αλάπνδν. (.) ηη είλαη θαη έλαο ηξφπνο ην λα δηαιέμεηο, (.) δελ ιέσ φηη 

είλαη κε ηε θφξκα, (.) είλαη κε ηελ επηινγή ηνπ θιαζηθνχ έξγνπ. (.) ηη γηα λα θάλνπλ αλ 

ζέινπλ ην break through ζηελ αγνξά, (.) ζην θνηλφ (.) ζα πξέπεη λα ηνπο δψζνπλ θάηη 

πνπ ήδε μέξνπλ. (.) Γειαδή απηφ ήηαλ θαη γηα κέλα έλαο παξάγνληαο. (.) ηη αλ εγψ 

εκθαληζηψ θάλνληαο ηνλ Δξσηφθξηην (.) ήδε δελ είκαη απηφο πνπ θάλεη θφκηθ, (.) είκαη 

απηφο πνπ έθαλε ηνλ Δξσηφθξηην. (.) Οπφηε ρξεζηκνπνηψ ην brand (.) άζρεηα εάλ είλαη 

θαιφ ή θαθφ απηφ πνπ έθαλα, (.) ρξεζηκνπνηψ ην brand γηα λα  εκθαληζηψ. (.) Ήδε ηνπο 

κηιάσ γηα θάηη πνπ μέξνπλ, (.) πνπ αλαγλσξίδνπλ. (.) Οπφηε ζα αζρνιεζνχλ κε ην θφκηθ 

ζε δεχηεξν επίπεδν ληψζνληαο νηθεία κε ην ζέκα. (.) Αλ εγψ μεθίλαγα κε ηηο ηξεηο 

κάγηζζεο (.) θαη ήηαλ κία ηζηνξία γηα::: δελ μέξσ γσ γηα ηη αο πνχκε, (.) ηξέρα γχξεπε. (.) 

Θα΄ πξεπε λα γίλεη, (.) λα πεη φηη δηάβαζα απηφ (.) θαη δελ (…) πνιχ κηθξή= 

Ράγθνο: = Άξα ιεο φηη ην θάλνπκε γηα λα ππάξρεη [έλα είδνο αλαθνξάο. 

Γνύζεο: [Τπάξρεη θαη έλα πξάγκα φηη πξέπεη λα ζηεζεί θάπσο ν αλαγλψζηεο, (.) θάπσο 

ν αλαγλψζηεο λα αγαπήζεη, (.) λα αξρίζεη λα καζαίλεη απηήλ ηελ ηέρλε (.) θαη πψο ζα ηελ 

κάζεη; (.) ηαλ εζχ πξέπεη λα παο θνληά ηνπ (.) θαη φρη απηφο λα΄ ξζεη λα ζε αλαθαιχςεη. 

(.) Πξέπεη θάπσο λα δηεηζδχζεηο ζηνλ θφζκν ηνπ θαη ν θφζκνο ηνπ [είλαη πξάγκαηα πνπ 

ήδε μέξεη. 

Δξεπλήηξηα: [Καη λα ηνπ δψζεηο ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη απηήλ ηελ ηέρλε.= 

Γνύζεο: = Αλ ην θαηαιάβεη θαη ληψζεη νηθεία θαη ληψζεη αγάπε γηα απηφ ην πξάγκα (.) 

ην επφκελν πνπ ζα θάλσ εγψ ή ην επφκελν ηέηνην (.) ή κπνξεί λα αξρίζεη λα ςάρλεη κεηά 

απηά πνπ ζα θάλσ εγψ θαη έηζη ζηγά ζηγά ζα δεκηνπξγεζεί έλα θνηλφ πνπ ζα 

θαηαιαβαίλεη θαη ηελ ίδηα ηελ ηέρλε. (.) Οπφηε είλαη θαη απηή ε αλάγθε. (.) Παξφια απηά 

ππάξρεη φλησο (.) φπσο θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ε δπζθνιία δειαδή ζην ζελάξην λα 

αζρνιεζνχλ άλζξσπνη θαη λα γξάςνπλ κηα αο πνχκε πξσηφηππε ηζηνξία, (.) κία ηζηνξία 
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ζε κεγάιε θφξκα, (.) ην νπνίν ζέιεη, (.) είλαη απαηηήζεηο δχζθνιεο θαη επίζεο είλαη θαη ε 

αγνξά λαη δελ ππάξρεη βηνκεραλία. (.) Γελ είλαη φηη άκα θάλεηο έλα graphic novel ην 

νπνίν ζα ζνπ πάξεη δχν ρξφληα (.) ηξία (.) ηαπηφρξνλα ζα κπνξείο λα δήζεηο απφ απηφ (.) 

ή απφ ην πξνεγνχκελφ ζνπ πνπ πνπιάεη. (.) Οπφηε δχζθνια απνθαζίδεηο λα θάηζεηο λα 

θάλεηο, (.) πξέπεη λα ζπαηαιήζεηο έλα ρξφλν απφ ηε δσή ζνπ, (.) δχν (.) λα θάηζεηο λα 

θάλεηο κεγάιε θφξκα, (.) πξέπεη λα ην πηζηεχεηο πνιχ, (.) πνιχ απηφ (.) ή λα ην΄ ρεηο 

πνιχ κεξάθη (.) ή λα κελ έρεηο νηθνλνκηθφ πξφβιεκα αο πνχκε. (.) Δκείο δεηήζακε ιεθηά 

απφ ηνπο εθδφηεο λα καο πξνθαηαβάινπλ ηηο ακνηβέο (.) θαη απηφ ήηαλ ππέξ ηνπο θαη 

ιεηηνχξγεζε, (.) ηνπο βγήθε γηαηί πέηπρε ην βηβιίν. (.) Θα κπνξνχζαλ λα είραλ 

ζπαηαιήζεη ηα ιεθηά ηνπο.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη, λαη.= 

Γνύζεο: = Γειαδή εκείο θεξδίζακε απηφ. (.) Σνπο είπακε φκσο ζέινπκε πξψηα λα καο 

δψζεηε ηα ιεθηά. (.) Αλ πηζηεχεηε ζην project, (.) δψζηε ηα κε ηελ ειπίδα φηη ζα ηα 

πάξεηε πίζσ. (.) Σα θεθαιαηνπνηήζακε αο πνχκε. (.) Γηαηί έηζη κπνξψ λα ιεηηνπξγήζσ 

(.) γηαηί δελ κπνξψ λα ξηζθάξσ αο πνχκε ηφζν πνιχ.= 

Ράγθνο: = Τπάξρεη θαη θάηη άιιν ζ΄ απηφ πνπ ιέεη ν Γηψξγνο. (.) Ζ ηαχηηζε ηνπ 

εηθνλνγξάθνπ ή ηνπ ζθελνζέηε κε ηνλ ζελαξηνγξάθν. (.) Δεε ζηελ Διιάδα (.) ηζηνξηθά 

θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν πνπ έρσ κηα επαθή θαη κηα γλψζε (.) είλαη πνιχ ζπρλφ ην 

θαηλφκελν ν ζθελνζέηεο λα είλαη θαη ν ζελαξηνγξάθνο. (.) Σν ηειεπηαίν θαηξφ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη απηφ θαη ζπάεη, (.) ζηα θφκηθ αθφκα πεξηζζφηεξν γηαηί δελ 

ππάξρεη βηνκεραλία. (.) Ννκίδσ είλαη δχν δηαθξηηέο έλλνηεο. (.) Γελ ζεκαίλεη φηη έλαο 

εηθνλνγξάθνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα γξάςεη έλα ζελάξην. (…) Δίλαη άιιν πξάγκα λα ην 

βάιεηο ζε έλα ραξηί απηφ ην πξάγκα. (.) Δθεί ινηπφλ ρξεηάδεηαη ε ζχκπξαμε. (.) Καη 

λνκίδσ απφ απηήλ ηελ άπνςε (.) ν Γηψξγνο έθαλε ζνθή επηινγή, (.) ζνθή; (…) ε 

εηζαγσγηθά, (.) ήηαλ ζσζηή ε επηινγή λα πεη δελ γξάθσ εγψ ην ζελάξην ηνπ 

Δξσηφθξηηνπ, (.) ζα ην θάλεη ν Παπακάξθνο θαη ν Ράγθνο. (.) ρη επεηδή είλαη ν 

Παπακάξθνο (.) αιιά ν ημ Παπακάξθνο θαη ν ημ Ράγθνο (.) δελ έρεη ζεκαζία (.) δελ 

πξνζσπνπνηψ, (.) ζα ην θάλεη θάπνηνο άιινο. (.) ηελ πεξίπησζε ηνπ Πέηξνπ κε ηνλ 

Βαλέιιε αο πνχκε. (.) αο ιέσ έλα άιιν παξάδεηγκα έηζη; (.) Γειαδή είλαη άιιε δνπιεηά 

(.) θαη λνκίδσ απηφ πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη κηα άιιε δνπιεηά.(.)  

Βεβαίσο φπσο ν ζθελνζέηεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, έηζη θαη ν εηθνλνγξάθνο είλαη απηφο 

πνπ είλαη ε αηρκή ηνπ δφξαηνο ζηα θφκηθ. (.) Γειαδή έλα θφκηθ είλαη θαηά βάζε δνπιεηά 

ηνπ εηθνλνγξάθνπ θαη κεηά ηνπ ζελαξηνγξάθνπ, (.)πσο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, πνπ είλαη 
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ζαθέο φηη είλαη ε ηέρλε ηνπ ζθελνζέηε (.) δελ είλαη ε ηέρλε ηνπ ζελαξηνγξάθνπ. (.) Δγψ 

πηζηεχσ νχηε ε ηέρλε ηνπ εζνπνηνχ νχηε θαλ (…) ν ζθελνζέηεο είλαη ν δηθηάηνξαο ζε 

εηζαγσγηθά. (.)Δπνκέλσο ππάξρεη επνπηεία (.) θαη ελ ηέιεη φια πεξλνχλ απφ ην θίιηξν 

ηνπ ζθελνζέηε ή ηνπ εηθνλνγξάθνπ (.) αιιά ε δνπιεηά γίλεηαη απφ έλαλ ζελαξηνγξάθν. 

(.) Καη επεηδή νχηε θαλ βηνηερλία δελ είλαη ζηελ Διιάδα ηα θφκηθ, (.) νχηε θαλ βηνηερλία, 

(.)έλα πεξηπηεξάθη είλαη (.) αο πνχκε ε λνκίδσ φηη απηφ δελ επηηξέπεη αθφκα ζηα θφκηθ λα 

ππάξρεη κηα δηαθξηηή αο πνχκε, αλ ππήξρε βηνκεραλία βεβαίσο (…) ζελαξηνγξάθνη, 

εηθνλνγξάθνη. (.) ηνλ θηλεκαηνγξάθν έρεη αξρίζεη ιίγν απηφ ην πξάγκα θαη ππάξρεη.=  

Γνύζεο: = Καη εκείο είκαζηε ηπρεξνί γηαηί θαη απηφ κ΄ ελδηέθεξε θαη ην άιιν κε ηνπο 

ιεζηέο πάιη έρεη αλαθνξά, (.) θάηη πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη έλαο [κέζνο 

Ράγθνο: [Άιιν, εθεί είλαη ε επηινγή ζεκαηνινγίαο.= 

Γνύζεο: = Αιιά έρεηο ζέκα αλ ε επηινγή ζνπ ηεο ζεκαηνινγίαο (.), απηφ πνπ ζε 

ηληξηγθάξεη εζέλα θαη (…) έρεηο ζέκα αλ δελ είλαη απηά. (.) Γειαδή αλ ζέιεηο λα θάλεηο 

ζνχπεξ ήξσεο (.) δελ κπνξείο λα θάλεηο θαη γηα κέλα θαιψο δελ κπνξείο λα θάλεηο (.) 

γηαηί ππάξρεη θάπνπ απηφ ππάξρεη κηα ζηεκέλε βηνκεραλία. (.) Αλ ζέιεηο λα αζρνιεζείο 

κ΄ απηφ κπνξείο λα παο εθεί λα δνπιέςεηο θαη λα γίλεηο κέξνο απηήο ηεο βηνκεραλίαο. (.) 

Δδψ κπνξεί λα είλαη θάηη άιιν αο πνχκε.= 

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα.= 

Ράγθνο: = Απηφ. (.) Γελ μέξσ αλ ζέιεηε θάηη εκέλα λα κε ξσηήζεηε [θάηη πέξαλ απηψλ. 

Δξεπλήηξηα: [ρη δελ ζέισ θάηη άιιν. (.) Με θαιχςαηε. (.) αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.= 

Ράγθνο: = αο επραξηζηψ ζεξκά. 
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3. Graphic novel Κερέληα θούθια 

3.1. Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε κε ην δεκηνπξγό ηνπ graphic novel Κερέληα 

θούθια, Ζιία Καηηξηδηγηαλόγινπ 

 

Δξεπλήηξηα: Καιεζπέξα ζαο θχξηε Καηηξηδηγηαλφγινπ= 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: =Καιεζπέξα. 

Δξεπλήηξηα: >αο επραξηζηψ πνπ απνδερηήθαηε ηελ πξφζθιεζή κνπ λα κε βνεζήζεηε 

ζηελ έξεπλα πνπ θάλσ< ζα ζαο παξαθαινχζα ινηπφλ λα καο κηιήζεηε γηα ηελ εκπεηξία 

ζαο απφ ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ Κεξέληα θνχθια ζε graphic 

novel= 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: =Δεε λα πάξνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. (.) Σελ Κεξέληα 

θνχθια ηε γλψξηζα::: ην 1987 απ΄ ηελ ηειενπηηθή ζεηξά (.) πνπ είρε πξνβιεζεί ηφηε ζηελ 

Κξαηηθή Σειεφξαζε. Δεε ήκνπ:::λ έληεθα κε δψδεθα ρξνλψλ (..) δελ είρα μαλαδεί θάηη 

αληίζηνηρν. Ήηαλ κηα πνιχ::: ζθνηεηλή πνιχ ζθνηεηλή ζεηξά κε κία πνιχ ηξαγηθή εμέιημε 

θαη κε έλα αθφκα πην ηξαγηθφ θηλάιε. (.)  ληαο ήδε ιάηξεο ησ:::λ >θφκηθο απφ ηφηε θαη 

έρνληαο κηα αγάπε γηα ηηο ζθνηεηλέο ηζηνξίεο< απφ ηελ παηδηθή κνπ ειηθία καγεχηεθα 

απφ απηφ πνπ είδα (.), ζηε ζπλέρεηα αλαδήηεζα ην βηβιίν, (.) ην δηάβαζα κε πνιχ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ θαη::: (..) ήδε απφ ηφηε >είρα αξρίζεη λα ζθέθηνκαη ην πψο ζα ήηαλ λα 

κεηαθεξζεί απηφ ην πξάγκα ζε θφκηθ. Άξρηζα λα ην θαληάδνκαη ζηε γιψζζα ησλ θφκηθο 

πψο ζα ιεηηνπξγνχζε.< Δεε κε ηα ρξφληα::: θάπνηα ζηηγκή ε ηδέα μεράζηεθα κεηά 

επαλήιζε φηαλ άξρηζα πιένλ ζηελ ελήιηθε δσή κνπ λα:: γξάθσ θαη ν ίδηνο θφκηθο θαη 

βξέζεθα ζηελ επράξηζηε ζέζε λα::: δηεπζχλσ ηελ εθδνηηθή Comicdom Press (…) ηφηε 

πξέπεη λα άξρηζα λα ην ζθέθηνκαη θαη κε ηε ξεαιηζηηθή ηνπ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί. (.) 

Δεε έςαρλα λα βξσ ζρεδηαζηέο γηα λα αλαιάβνπλ απηφ ην πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα δηφηη 

δπζηπρψο εγψ δελ ζρεδηάδσ. (…) Τπήξμαλ θάπνηνη ππνςήθηνη ζρεδηαζηέο γηα ηνλ άιθα 

ή βήηα ιφγν δελ επνδψζεθε ηειηθά ε ζπλεξγαζία (.) θαη ην::: 2014 φηαλ εθδψζακε ηελ 

Παλαγηά ηε Υειηδνλνχ πνπ ήηα:::λ κία κεηαθνξά ηελ νπνία εμ νινθιήξνπ είρε 

εκπλεπζηεί θαη είρε πινπνηήζεη ν Γηψξγνο Σζηακάληαο (…) θαη ην νπνίν graphic novel 

εθδφζεθε απφ ηελ Comicdom Press είδα ζην πξφζσπν ηνπ Γηψξγνπ ηνλ ηδαληθφ 

ζρεδηαζηή. Δεε θαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ηερληθήο ηνπ (..) πνπ παηάεη πάλσ ζε πάλσ ζε 

έλα πνιχ έληνλν ειιεληθφ ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη ελίνηε ζε αγηνγξαθία (.) είηε ζε 

γθξαβνχξεο ειιεληθνχ ζέκαηνο, (.) θπξίσο φκσο απηφ πνπ κε πνπ κε έθαλε λα επηιέμσ 

ην Γηψξγν θαη λα ηνπ πξνηείλσ λα αλαιάβεη απηφ ην πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα ήηαλ ε::: 
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εμαηξεηηθή δνπιεηά πνπ ηνλ είρα δεη λα θάλεη ζηελ Παλαγηά ηε Υειηδνλνχ ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ ηεθκεξίσζε. (..) Πξαγκαηηθά θαη έρνληαο γλψζε απηνχ πνπ ιέσ λνκίδσ φηη δελ 

ππάξρεη άιινο Έιιελαο ζρεδηαζηήο ν νπνίνο λα δνπιεχεη ηφζν πνιχ ηελ ιεπηνκέξεηα 

θαη λα αλαδεηά ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο θάζε επνρήο (.) φπσο ν Γηψξγνο. (…) ηαλ 

ινηπφλ πιένλ βξήθα θαη ην ζρεδηαζηή θαη ν Γηψξγνο απνδέρηεθε κε::: κεγάιε ραξά (.) 

είρα ήδε θάλεη κία πξνεξγαζία φηαλ αθφκα ππήξρε ην ελδερφκελν λα αλαιάβεη θάπνηνο 

απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ζρεδηαζηέο πνπ είρα πξνζεγγίζεη είρα ήδε θάλεη κηα 

πξνεξγαζία θαηά ην 1/3. (.) Δεε ε πξνεξγαζία απηή ζπλίζηαην ζην φηη είρα::: νπζηαζηηθά 

είρα απνθαζίζεη πνηα θνκκάηηα ήζεια λα θξαηήζσ θαη πνηα λα::: δηψμσ. (..) Παξφια 

απηά ππήξρε έλα πξφβιεκα είρα εληνπίζεη έλα πξφβιεκα. >Γλψξηδα απφ ηηο άπεηξεο 

αλαγλψζεηο πνπ είρα θάλεη ζην θείκελν< εεε φηη ν Υξεζηνκάλνο είρε ειάρηζηνπο 

δηαιφγνπο (.) θαη πάξα κα πάξα πνιιέο πεξηγξαθέο. πρλά κάιηζηα πεξηέγξαθε ζε ηξίην 

πξφζσπν ην ηη είρε ιερζεί αλάκεζα ζηνπο ήξσεο.  (…) Καζψο ζπλέρηδα ήηαλ έλα πνιχ 

βαζηθφ κνπ πξφβιεκα δηφηη θξαηψληαο κφλν ηνπο δηαιφγνπο δελ έβγαηλε ην::: ραλφηαλ 

έλα πάξα πνιχ κεγάιν θνκκάηη απφ ηελ απφ ηελ πινθή ηνπ έξγνπ. Σν λα θάλσ κία μεξή 

παξάζεζε ησλ φζσλ έιεγε ν Υξεζηνκάλνο (.) ησλ φζσλ δηεγνχληαλ δελ κνπ θφιιαγε ζε 

ζρέζε κε ηε γιψζζα ησλ θφκηθο. Δεε κέλσ ζ΄ απηφ ην ζεκείν >γηαηί ήηαλ απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά ην νπνίν κε δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν απφ ν,ηηδήπνηε άιιν.< Δεε γηαηί ζε φ,ηη 

αθνξά ζηνπο δηαιφγνπο ή ζηελ πινθή ήηαλ πνιχ μεθάζαξν ην πνηα ζεκεία ζα θξαηήζσ. 

Δεε ππήξραλε::: ν Υξεζηνκάλνο (.) ηνικψ λα πσ θιπαξνχζε ζε πνιιά ζεκεία, 

>θιπαξνχζε πάληα γηα ηε γιψζζα ησλ θφκηθο. Δίρε πεξηγξαθέο νη νπνίεο εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζα απνδίδνληαλ κέζσ ηεο εηθφλαο. Ση ζα έθαλα φκσο κε ηε κε ηε δηήγεζε 

εθείλε ε νπνία  είρε λα θάλεη ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ πινθή ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ πινθή. Δθεί ινηπφλ θαη επραξηζηψ ζ΄ απηφ ην ζεκείν ηε ζρέζε πνπ είρα κε ηα κε ηα 

θφκηθο< πξαγκαηηθά κε::: έζσζε εεε ζθέθηεθα φηη ν Υξεζηνκάλνο είρε κηα θπζηθή 

δπζκνξθία.(.) πλδχαζα ινηπφλ απηή ηνπ ηε δπζκνξθία κε έλα::: ζηπι αθήγεζεο ην 

νπνίν ζπλαληάκε ζηα::: horror comics ηα ακεξηθαληθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 θαη ηνπ΄60 

θαηά θχξην ιφγν φπνπ::: ζπλήζσο >ππήξρε έλαο ηεξαηφκνξθνο αθεγεηήο πνπ 

αλαιάκβαλε λα εηζαγάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζηελ ηζηνξία θαη ζπρλά εκθαληδφηαλ κέζα 

ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία θαη θαζνδεγνχζε< νχησο ψζηε λα (…) ρξεζηκνπνίεζαλ απηφ ην 

ηέρλαζκα γηα ηα ζηνηρεία ηεο άραξεο αθήγεζεο πνπ παξεκβάιινληαλ θαη ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα λα::: γηα ηε δνκή ηεο πινθήο θαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ θφκηθ >αιιά εάλ 

παξεκβάιινληαλ σο μεξή αθήγεζε ζα απνμέλσλε ηνλ αλαγλψζηε ζα ηνλ έβγαδε απφ ην 
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θιίκα ηεο ηζηνξίαο.< Έηζη ινηπφλ κ΄ απηφ ηέρλαζκα εεε (…) θαηάθεξα λα θξαηήζσ φια 

ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία ζεσξνχζα εγψ φηη είρα ζεκαζία γηα ηελ ηζηνξία θαη γηα ηελ 

πινθή θαη::: ζε γεληθέο γξακκέο >ίζσο θη απηφ λα είλαη ην ζηνηρείν γηα ην νπνίν είκαη 

πεξηζζφηεξνο ππεξήθαλνο ζε ζρέζε κε ηε κεηαθνξά.< Γηαηί ζεσξψ ην άιιν λα ην πσ 

ιατθά ήηαλ ηπθινζνχξηεο ην ηη ζα θξαηήζσ θαη ηη ζα ηη ζα απνξξίςσ. (…) Δλ ζπλερεία 

θαη αθνχ νινθιήξσζα ηε:::λ ηελ κεηαθνξά ην παξέδσζα ζην Γηψξγν. Δεε ην πξψην 

ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξνχζα εεε παξαηεξνχζα θαη επελέβαηλα (.) δελ ρξεηάζηεθε λα 

επέκβσ πεξηζζφηεξν, θπξίσο επηβεβαίσλα ην φηη ν Γηψξγνο είρε πάξεη ην δεκηνπξγηθφ 

κνπ φξακα ζην θνκκάηη πνπ κνπ αληηζηνηρνχζε ηνπιάρηζηνλ ζηελ κεηαθνξά θαη 

ζπλέρηδε::: νπφηε ππήξμε κία δηαζηαχξσζε έλα πξψην ζηάδην ηνπ πψο πξνζέγγηδε ηελ 

έξεπλά ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ επνρή θαη ηνπο ήξσεο. (.) Καηαιήμακε ζηε:::λ νπηηθή 

απεηθφληζε ζηελ απεηθφληζε ησλ ραξαθηήξσλ (.) θαη απφ εθεί θαη χζηεξα απιά 

ελεκεξσλφκνπλ γηα ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ (.) εεε είρακε απφιπηε ζχκπλνηα δελ 

ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε θακία αιιαγή. (.) Θεψξεζα κε άιια ιφγηα φηη ην πλεπκαηηθφ 

κνπ πεδίν φζν κνπ αληηζηνηρεί απηφ βξηζθφηαλ ζε πνιχ θαιά ρέξηα πιένλ. Δεε θαη απηφ 

είλαη αιήζεηα (.) φηη ν Γηψξγνο εεε αγάπεζε απηήλ ηελ ηζηνξία παξ΄ φ,ηη ηελ γλψξηζε ηε 

γλψξηζε κέζσ εκνχ φηαλ ηνπ έθαλα ηελ πξφηαζε ηελ αγάπεζε θαη ηελ πξνζέγγηζε κε::: 

εμίζνπ κεγάιε αγάπε ζαλ λα ηε γλψξηδε ρξφληα κε ζεβαζκφ ζην πξσηφηππν θαη γηα άιιε 

κηα θνξά ε έξεπλά ηνπ ήηαλ δηεμνδηθή. Δεε ζ΄ απηφ ην ζεκείν παξάιεηςε πνιχ βαζηθή 

παξάιεηςε (..) λα αλαθεξζψ ζηε κειέηε ηεο Αγγέιαο Καζηξηλάθε εεε ε νπνία ππήξμε 

πνιχηηκν εξγαιείν θαη γηα ηνπο δπν καο (.) πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ην Γηψξγν ν νπνίνο ηα 

ζχκβνιά (.) ηα νπνία είρε εληνπίζεη ε Καζηξηλάθε εεε ηα::: ηα απνθσδηθνπνίεζε θη 

απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη ηα κεηέθεξε::: ζην θφκηθ κε αληίζηνηρν ζεβαζκφ.(.) Δεε νχησο 

ή άιισο είρακε::: κηιήζεη κε ηελ ίδηα ηελ ηελ Αγγέια Καζηξηλάθε θαη ηεο είρακε δείμεη 

ηε δνπιεηά φηαλ βξηζθφηαλ ζε πξσηφιεην: ζε πξσηφιεην ζηάδην δειαδή ν Γηψξγνο είρε 

θάλεη ήδε αλ δελ απαηψκαη ηα character designs (.) ηα ζρέδηα ησλ ραξαθηήξσλ θαη είρε 

ζρεδηάζεη θάπνηεο ζειίδεο (.) θάπνηα πάλειο. (.) Δεε ήηαλ ζπγθηλεηηθή ε ππνζηήξημε 

ηε:::ο Αγγέιαο Καζηξηλάθε ε νπνία έγξαςε θαη ηελ εηζαγσγή ηεο έθδνζεο εεε (…) 

νπζηαζηηθά ήηαλ θαη ε πξψηε ςήθνο εκπηζηνζχλεο ηελ νπνία::: ιάβακε κε δεδνκέλν φηη: 

Υξεζηνκάλνο δελ ππήξρε απφγνλνη Υξεζηνκάλνπ δελ ππήξραλ (.) αλ ππήξραλ ην κφλν 

ζίγνπξν είλαη φηη ζα ηνπο είρακε πξνζεγγίζεη θαη ζα ηνπο είρακε δείμεη ηε δνπιεηά.(…) 

Ήηαλ κηα φκνξθε ήηαλ κηα πνιχ φκνξθε δηαδηθαζία. Σα ιέσ θάπσο ζηεγλά ηψξα ηα 

πξάγκαηα αιιά::: ηνπιάρηζηνλ γηα κέλα πνπ είρα απηήλ ηελ ηζηνξία κέζα ζην κπαιφ κνπ 
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ηξηάληα ρξφληα ην λα βιέπσ μαθληθά ηνπο ραξαθηήξεο λα::: απνθηνχλ ππφζηαζε λα 

απνθηνχλ κνξθή (.) εεε ήηαλ ζρεδφλ ζπγθηλεηηθφ (..) κε δεδνκέλν φηη::: εκείο νη 

ζελαξηνγξάθνη πνπ δελ έρνπκε ην ράξηζκα ην ηαιέλην ηνπ λα::: ζρεδηάδνπκε (..) 

επαθηφκαζηε ζε πνιχ κεγάιν ζε πνιχ κεγάιν; (.) ((αλαξσηηέηαη))  ζπληξηπηηθά ζηνπο 

ζρεδηαζηέο γηα λα κεηαθέξνπλ απηφ καο ην::: φξακα θαη κε δεδνκέλν φηη αγαπνχζα 

απηνχο ηνπο ραξαθηήξεο αγαπνχζα απηήλ ηελ ηζηνξία ην λα ηνπο βιέπσ λα απνθηνχλ 

κνξθή θαη ππφζηαζε ήηαλ πξαγκαηηθά ζπγθηλεηηθφ. ((κεγάιε παχζε θαη αλαζηελαγκφο)) 

Έρσ θιεζεί: ην ηειεπηαίν δηάζηεκα λα απαληήζσ ζηελ εξψηεζε ηνπ γηαηί επέιεμα λα::: 

ζηελ ηαπηφηεηα ηεο έθδνζεο λα αλαθέξεηαη σο πξνζαξκνγή (.) εεε ε ηδηφηεηά κνπ. Δεε 

>παξφηη γηα κέλα ν ιφγνο ήηαλ πξνθαλήο εμ αξρήο ζπλεηδεηνπνίεζα φηη κε δεδνκέλν φηη 

ππήξμαλ ζην παξειζφλ θάπνηεο εθδφζεηο< εεε αληίζηνηρσλ κεηαθνξψλ (.) φπνπ νη 

άλζξσπνη πνπ επηκειήζεθαλ απηφ ην θνκκάηη ηνπ λα πάξνπλ ην::: ην έξγν θαη λα ην 

κεηαγξάςνπλ ζε θφκηθ (.) επέιεμαλ λα αλαθέξεηαη σο ζελάξην (.) εεε εμαηηίαο απηνχ 

πξνέθπςε θαη ε εξψηεζε θάπνησλ αλζξψπσλ απφ ην ρψξν ησλ θφκηθο εεε ηνπ γηαηί 

έθαλα απηήλ ηελ επηινγή (.) γηα κέλα δελ ππήξρε άιιε επηινγή κε δεδνκέλν φηη εεε δελ 

δεκηνχξγεζα ηνπο ραξαθηήξεο (..) δελ πξφζζεζα ή αθαίξεζα (.) πξάγκαηα δελ ππήξμε 

θάπνηα κεηάιιαμε ησλ ραξαθηήξσλ (.) εεε θαη θπζηθά δελ δεκηνχξγεζα ηελ πινθή.  

Δξεπλήηξηα: Μείλαηε θαη αξθεηά πηζηφο [ζην θείκελν. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: [Απφιπηα. 

Δξεπλήηξηα: ηε γιψζζα ηνπ [Υξεζηνκάλνπ. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: [Απφιπηα. Απφιπηα. Κξαηήζακε κάιηζηα: σο πην::: ζσζηή εληφο 

εηζαγσγηθψλ ηε:::λ νξζνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο Αγγέιαο Καζηξηλάθε. (..) Απφ εθεί θαη 

χζηεξα εάλ ππάξρνπλ θάπνηεο δηθέο κνπ επεκβάζεηο ζην θείκελν είλαη::: κία δχν (.) φρη 

πεξηζζφηεξν πνπ εεε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο – ζπκάκαη ππάξρεη θάπνηα ζηηγκή 

κέζα πνπ κηα γεηηφληζζα ελεκεξψλεη ηνλ Νίθν: γηα ην φηη ε γπλαίθα ηνπ ηη ζπλέβε ζηε 

γπλαίθα ηνπ θαη ηνπ δίλεη θάπνηεο ζπκβνπιέο (.) εθεί ρξεηαδφηαλ ιίγν γηα ηε γηα ηε ξνή 

ηνπ θφκηθ θαη πξφζζεζα έλα επραξηζηψ πνιχ (.) πνιχ πξνζερηηθά πνιχ ιίγα πξάγκαηα 

ήζεια λα επέκβσ φζν γίλεηαη ιηγφηεξν αιιά παξάιιεια λα κελ (…) θαη απηέο νη 

επεκβάζεηο είραλ ζηφρν λα κελ πξνδψζσ ηε γιψζζα ηνπ θφκηθο θαη ηε ξνή ηεο 

αλάγλσζεο. (.) Δεε δε:λ θαηαθξίλσ ηελ άιιε επηινγή (.) εεε πνπ θάπνηνη ζπλάδειθνη 

επηιέγνπλ λα αλαθέξνληαη σο ζελαξηνγξάθνη γηαηί απηφ έρεη λα θάλεη θαη κε ην βαζκφ 

επέκβαζεο. (.) Γηα παξάδεηγκα αλ κεηέθεξα ην Γεθχξη ηεο Άξηαο (.) πνπ νπζηαζηηθά 

είλαη εεε έλα πνίεκα πνπ δίλεη ειάρηζηα: ζηνηρεία θαληάδνκαη φηη εθεί θάπσο ζα έβξηζθα 
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θάπνηα ηδηφηεηα πνπ λα πεξηγξάθεη απηφ πνπ έρσ θάλεη. (.) Δεε ζ΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε 

φκσο φρη ζεσξψ φηη απηφ πνπ έθαλα ήηαλ πξνζαξκνγή θαη πηζηεχσ φηη πεξηγξάθεη 

απφιπηα (..) ηε ζπκβνιή κνπ ζην: έξγν.  

Δξεπλήηξηα: Καηαλνεηφ. (…) 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Μία δηάζηαζε πνπ έρεη::: πνιχ κεγάιε ζεκαζία θαη πηζηεχσ φηη 

πξέπεη λα αλαθεξζεί (.) είλαη φηη (.) γηα εκάο πνπ κεηαθέξνπκε ινγνηερληθά έξγα ζε 

θφκηθο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ (.) καο απαιιάζζεη απφ έλα πνιχ ζεκαληηθφ βάξνο ην λα 

κελ ππάξρνπλ δηθαηψκαηα ηεο έθδνζεο. (.) Δεε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υξεζηνκάλνπ ν 

νπνίνο πέζαλε ην 1911 (.) ηα δηθαηψκαηα (.) απηφ είλαη βαζηθφο είλαη γεληθφο θαλφλαο 

μειεπζεξψλνληαη ζηα 70 ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ: ζπγγξαθέα. (.) Γη΄ απηφ θαη ε 

ηειενπηηθή ζεηξά βγήθε κεηά απφ ην ζάλαην ηνπ Υξεζηνκάλνπ θαη γη΄ απηφ γεληθά ζηηο 

κεηαγξαθέο >φρη φηη είλαη θαλφλαο< αιιά φηαλ ππάξρεη θαη πεξηνξηζκέλν budget 

πξνηηκψληαη έξγα πνπ δελ έρνπ:::λ δελ επηβαξχλνληαη κε απφδνζε δηθαησκάησλ ζε 

θιεξνλφκνπο (.) ή ζε θάπνην ίδξπκα φπσο γηα παξάδεηγκα ην Ίδξπκα Καδαληδάθε (.) ην 

νπνίν έρεη απιά φρη κηα απζηεξή πνιηηηθή ζρεδφλ απαγνξεπηηθή. (.) πλεπψο έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ::: επηιέμακε ην ζπγθεθξηκέλν κπζηζηφξεκα θαιά ζέιακε ηφζν πνιχ λα 

γίλεη πνπ ζα θέξλακε ηε γε  πάλσ θαη ηνλ νπξαλφ θάησ ((γέιην)) πξνθεηκέλνπ λα ην 

πεηχρνπκε αιιά είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρνπλ δηθαηψκαηα.  

Δξεπλήηξηα: Ο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. 

Δξεπλήηξηα: Θεσξείηε φηη ην έξγν πνπ δεκηνπξγήζαηε απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν έλα 

απηφλνκν έξγν (.) ή είλαη κία δηαζθεπή ελφο πξσηνηχπνπ; (.) Απιψο; (.) Ή κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη απφ κφλν ηνπ σο έλα απηφλνκν έξγν; 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Δεε ζίγνπξα κπνξεί θάπνηνο θαη απηφο ήηαλ ν αξρηθφο καο ζηφρνο 

λα κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα δηαβάζεη ην::: έξγν θαη λα κε έρεη (…) λα δηαβάζεη ην 

graphic novel θαη λα κελ έρεη ζηεξεζεί ηίπνηα εεε απφ::: ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηελ πινθή 

ηνπ Υξεζηνκάλνπ. (.) Δεε ζίγνπξα ζα ζα ζηεξεζεί ηη:ο ππέξνρεο ινγνηερληθέο ηνπ 

πεξηγξαθέο. (.) Απηέο φκσο απνηππψλνληαη ζηελ εηθφλα. (.) Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα 

ζεσξψ φηη ην έξγν είλαη απηφλνκν. ηη (.) κπνξεί θάπνηνο πνπ έρεη δηαβάζεη ην graphic 

novel λα ζπλνκηιήζεη κε θάπνηνλ πνπ έρεη δηαβάζεη ην βηβιίν θαη λα κηιήζνπλ γηα ηνπο 

ίδηνπο ραξαθηήξεο γηα ηα ίδηα θνκβηθά ζεκεία (.) εεε θαη επεηδή ν Γηψξγνο ππήξμε πάξα 

πνιχ πηζηφο θαη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Υξεζηνκάλνπ απφ ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα 
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φπσο πεξηγξάθεηαη (.) κέρξη ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ηα::: ζπίηηα, ηηο γεηηνληέο εεε 

αθφκα= 

Δξεπλήηξηα: =Σελ ελδπκαζία ίζσο.  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Σα::: ηηο ελδπκαζίεο (.) λαη. Δεε αθφκα (.) θαη ζην θέξεηξν ηεο 

Βηξγηλίαο γηα παξάδεηγκα ππήξμε πνιχ::: ζηα πάληα, ζηα πάληα 

Δξεπλήηξηα: [Μάιηζηα. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: [Θεσξψ ινηπφλ φηη κπνξνχλ απηνί νη δχν αλαγλψζηεο λα 

ζπλνκηιήζνπλ θαη λα έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη έρνπλ δηαβάζεη ην ίδην βηβιίν.  

Δξεπλήηξηα: Θεσξείηε επίζεο φηη ζα δνζεί ζε θάπνηνλ ην έλαπζκα ή ε αθνξκή λα 

δηαβάζεη θαη ην πξσηφηππν έξγν εθφζνλ έξζεη ζε επαθή πξψηα κε ην graphic novel;  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Σν είδακε λα ζπκβαίλεη. (.) Σν είδακε λα ζπκβαίλεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ::: Comicdom con Athens πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ::: ΄17 

φπνπ θαη πξσηνθπθινθφξεζε ην: graphic novel θαη::: είρακε ζην πεξίπηεξν ηεο 

Comicdom Press ηε:::ο εθδνηηθήο είρακε θαη ην βηβιίν απφ ηηο Παλεπηζηεκηαθέο 

Δθδφζεηο Κξήηεο. (.) Παξνπζηάζηεθε ινηπφλ ην θαηλφκελν θάπνηνη λα αγνξάδνπλ καδί 

κε ην graphic novel θαη ην βηβιίν θαη αθφκα θαιχηεξα γηα εκάο γηαηί αηζζαλζήθακε πάξα 

πνιχ φκνξθα εεε θάπνηνη αγφξαδαλ κφλν ην βηβιίν (.) ιέγνληάο καο φηη ζέινπλ λα ην 

δηαβάζνπλ θαη αλ ηνπο αξέζεη λα αγνξάζνπλ θαη ην graphic novel. (.) >Οπφηε 

ραηξφκαζηε πνιχ πνπ ζπζηήζακε θαηά θάπνην ηξφπν ην έξγν ηνπ Υξεζηνκάλνπ εθ λένπ 

ζε έλα θνηλφ πνπ δχζθνια ζα έκπαηλε ζηε δηαδηθαζία< λα ην::: αλαθαιχςεη.  

Δξεπλήηξηα: Δπίζεο ζα ήζεια ηε γλψκε ζαο ζην εμήο εξψηεκα. (.) Δεε γηαηί ηα θφκηθο 

λα ζηξαθνχλ ζηε ινγνηερλία;  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: (…) Έλδεηα ηδεψλ. (.) Ζ ίδηα έλδεηα ηδεψλ πνπ ζπλαληάκε θαη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν (.) εεε απηφο είλαη ν έλαο γηαηί ην είπα πνιχ απφιπηα θαη ζαλ πξψην εεε 

ζαλ θπξίαξρν ιφγν, ππάξρεη θαη έλαο άιινο πνιχ πξαθηηθφο ιφγνο. (.) ηη ν αλαγλψζηεο 

ληψζεη φηη::: δελ κπνξεί παξά απηή ε ηζηνξία λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελδηαθέξνπζα. (.) 

Γηφηη έρεη ηεζηαξηζηεί ήδε ζε έλα κέζν, ην βηβιίν, θαληάδνκαη φηη ππνζπλείδεηα απηή 

είλαη ε ζθέςε ή θαη ζπλεηδεηά εεε αιιά θαη θάπνηνη::: θάπνηνη αλαγλψζηεο κνπ ην έρνπλ 

επηβεβαηψζεη απηφ. (.) Δίλαη κία ηζηνξία ε νπνία έρεη ηεζηαξηζηεί ήδε ζην βηβιίν θαη 

θάπνηνη άλζξσπνη ηελ επέιεμαλ λα ηελ κεηαθέξνπλ θαη ζε graphic novel ζε θφκηθ νπφηε 

δε γίλεηαη θαιή ζα είλαη=  

Δξεπλήηξηα: =Ναη, λαη.= 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: = Καζαξά πξαθηηθφ= 
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Δξεπλήηξηα: = Οπφηε ππάξρεη απηή ε επθνιία= 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: = Απφ ηελ άιιε γηα ηνλ εθδφηε (.) εεε είλαη έλα αβαληάδ ην φηη 

είλαη κηα ηζηνξία αλαγλσξίζηκε ζε έλα κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν θνηλφ (.) φπσο 

κεγαιχηεξν θνηλφ γηα παξάδεηγκα ν Δξσηφθξηηνο. Με ηελ Κεξέληα θνχθια ηα πξάγκαηα 

είλαη ιί:::γν πην ηδηαίηεξα. (.) Έρεη έλα κηθξφ, έρεη έλα κηθξφ αιιά ηδηαίηεξα θαλαηηθφ 

θνηλφ (…) ην νπνίν αλαιχεηαη είηε ζηνπο απνηειείηαη κάιινλ είηε απφ ηνπο βηβιηφθηινπο 

είηε απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είραλ δεη ηε ζεηξά (.) δηφηη φπσο απνδείρηεθε απφ ηελ 

θπθινθνξία ηεο Κεξέληαο θνχθιαο θαη κεηά (.) καο έπηαζαλ δηάθνξνη άλζξσπνη θαη καο 

είπαλ ην ζπκάκαη απφ ηφηε πνπ είρε βγεη ε ηειενπηηθή ζεηξά. (.) Γελ ήκνπλ ν κφλνο 

[ινηπφλ. 

Δξεπλήηξηα: [Άξα ε κία ηέρλε ζηεξίδεη ηελ άιιε= 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: =Αθξηβψο. Αθξηβψο (.) 

Δξεπλήηξηα: Ναη.  

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Καη επίζεο ε Κεξέληα θνχθια έρνπλ ππάξμεη θαη::: άπεηξεο 

κεηαγξαθέο. (.) Ήηαλ εεε ε πξψηε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ειιεληθή κεγάινπ κήθνπο, (.) 

ππήξμε κία θηλεκαηνγξαθηθή απφπεηξα ηε δεθαεηία ηνπ ΄50 ιίγν πην ιατθφηξνπε πνπ 

μέθεπγε απφ ηελ ηζηνξία, ηε κεηέθεξε ζην 1950 θάηη εεε έρνπλ ππάξμεη ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο εεε είλαη έλα έξγν ην νπνίν δηαβάδεηαη θαη μαλαδηαβάδεηαη θαη >φπσο ιέεη 

ε Αγγέια Καζηξηλάθε ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ καο πνιχ πάζνο ελ ηέιεη γχξσ απφ 

απηήλ ηελ ηζηνξία.< λησο είλαη είλαη κία ηζηνξία ε νπνία::: θεξδίδεη ηνλ αλαγλψζηε ηνλ 

εκπιέθεη εεε (.) 

Δξεπλήηξηα: Θεσξείηαη θαη ην πξψην εξσηηθφ λενειιεληθφ [κπζηζηφξεκα. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: [Ναη. 

Δξεπλήηξηα: Ναη. Μάιηζηα. (.) Αλ δελ έρεηε θάηη άιιν λα πξνζζέζεηε εγψ δελ έρσ 

θάπνηα άιιε εξψηεζε. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Δεε (…) ζην κεηά= 

Δξεπλήηξηα: =Φπζηθά. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Μεηά ηελ θπθινθνξία ηε:::ο Κεξέληαο θνχθιαο ζπλεηδεηνπνηήζακε 

φηη::: ηειηθά αθνξνχζε θφζκν απηή ε δνπιεηά θαη αθνξά. (.) Δεε κέρξη ηψξα ε εκπνξηθή 

ηεο πνξεία είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή (.) ζε βαζκφ πνπ λα είκαζηε πνιχ θνληά ζην λα 

κηιάκε θαη γηα δεχηεξε έθδνζε (..) θαη ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε λα (…) ζθεθηφκαζηε 

δηάθνξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζην πξνζερέο δηάζηεκα φρη κφλν γηα ηελ ίδηα ηελ 

έθδνζε (.) αιιά θαη γηα ην έξγν ηνπ Υξεζηνκάλνπ. (.) Θα καο ελδηέθεξε πάξα πνιχ λα: 
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(..) λα ελψζνπκε θάπνηα ζηηγκή λα βξνχκε φζν πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο κεηαθνξέο 

κπνξνχκε θαη λα::: λα θάλακε κία: έθζεζε κία παξνπζίαζε πνπ λα δείρλακε ην πψο απηφ 

ην έξγν κεηαγξάθεθε ζε δηαθνξεηηθέο ηέρλεο (.) θαη πψο εηζέπξαμε ν θάζε δεκηνπξγφο 

θαη::: πξνζέγγηζε απηή ηε δηαδηθαζία. (.) Γεληθά θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα κελ 

ηειεηψζεη απηφ ην ηαμίδη φπσο θαηαιάβαηε. ((ρακφγειν)) 

Δξεπλήηξηα: Φπζηθά. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Απηφ.  

Δξεπλήηξηα: Μάιηζηα. (.) Πνιχ σξαία. (.) αο επραξηζηψ πάξα πνιχ θαη γηα ην ρξφλν 

ζαο θαη γηα ηε ζπλεξγαζία. (.) Να΄ ζηε θαιά. 

Καηηξηδηγηαλόγινπ: Να΄ ζηε θαιά. 
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3.2. Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε κε ην δεκηνπξγό ηνπ graphic novel  Κερέληα 

θούθια, Γηώξγν Σζηακάληα  

 

Δξεπλήηξηα: Καιεζπέξα θ. Σζηακάληα. = 

Σζηακάληαο: = Υαίξεηε. = 

Δξεπλήηξηα: = αο επραξηζηψ πνιχ πνπ απνδερηήθαηε ηελ πξφζθιεζή κνπ. = 

Σζηακάληαο: = Γηθή κνπ ε ραξά:::.  =  

Δξεπλήηξηα: = Χξαία. (.) Θα ζαο παξαθαινχζα >λα καο κηιήζεηε γηα ηελ εκπεηξία ζαο  

απφ ηε δηαδηθαζία< κεηαγξαθή:::ο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ (.) Κεξέληα θνχθια ζε 

graphic novel. =  

Σζηακάληαο: = Πνιχ επραξίζησο. (.) Δεε ε ζρέζε κνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν::: θείκελν (.) 

θαη ηελ χπαξμε ηεο Κεξέληαο θνχθιαο (.) μεθίλεζε ην 2013 φηαλ ν Ζιίαο 

Καηηξηδηγηαλφγινπ (.) κνπ κίιεζε γηα ην παηδηθφ ηνπ φλεηξν::: λα κεηαθέξεη θάπνηα 

ζηηγκή εεε ζε θφκηθ (.) ην ζπγθεθξηκέλν κπζηζηφξεκα. (.) Μέρξη ηφηε είλαη αιήζεηα ΓΔΝ 

είρα αθνπζηά γηα ηελ Κεξέληα θνχθια, (.) είρα αθνπζηά γηα ηνλ Υξεζηνκάλν, (.) δελ είρε 

ηχρεη φκσο λα αζρνιεζψ. (.) Δίρα ηελ ηχρε (.) φηαλ πξσηνάθνπζα γη΄ απηφ (.)  δελ 

>ππήξρε ζην ηξαπέδη ην ελδερφκελν εγψ λα ην πινπνηήζσ. Μνπ κηινχζε γη΄ απηφ σο έλα 

φλεηξφ ηνπ.< Οπφηε ε πξψηε επαθή πνπ είρα κε ην θείκελν (.) εεε ήηαλ ηέηνηα ζαλ ελφο 

απινχ αθξναηή. (.) Καη ιέσ αθξναηή γηαηί δελ ην δηάβαζα θαλ, (.) είρα ηελ ηχρε λα ην 

αθνχζσ ζε κία εμαηξεηηθή εεε ξαδηνθσληθή (.) παξαγσγή ηνπ Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

ζηελ νπνία έρεη παξνπζηαζηεί φιν ην έξγν ρσξίο θακία δηαζθεπή, ρσξίο θαλέλα:::, >θάηη 

πνπ λα ην αιιάδεη αιιά καο παξαδίδεη νιφθιεξν ην έξγν ζε δεθανρηψ επεηζφδηα< κε 

εμαηξεηηθή κνπζηθή επηκέιεηα (.) θαη αλάγλσζε απφ ηελ εζνπνηφ ηεο νπνίαο ην φλνκα 

απηή ηε ζηηγκή κνπ δηαθεχγεη, είλαη Ηθηγέλεηα::: εεε= 

Δξεπλήηξηα: =Αζηεξηάδνπ. = 

Σζηακάληαο: =Αζηεξηάδνπ. (.) Οπφηε ε πξψηε επαθή ήηαλ κε ήρνπο θαη εηθφλεο πνπ 

έθηηαμε ην ξαδηφθσλν. (…) Μαγεχηεθα θαη είρα ηελ απνξία πψο ζα θαηάθεξλα πνηέ 

έλαο άλζξσπνο ΟΛΟ απηφ ην ζχκπαλ λα ην ζηξηκψμεη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζειίδσλ 

θαη κε ην::: θησρφ κέζν πνπ είλαη ηα θφκηθο, (.) γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα θφκηθο 

είλαη έλα πάξα πνιχ θησρηθφ κέζν. (.) Έρεηο λα θάλεηο κε έλα ραξηί θαη έλα κνιχβη. (.) 

Σέινο. = 

Δξεπλήηξηα: = Ναη αιιά έρεηο λα θάλεηο κε ηελ εηθφλα [πνπ ιέεη πνιιά 
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Σζηακάληαο:  [Ναη, (.) ε νπνία φκσο ηερληθά ζέισ λα πσ ηα ηερληθά κέζα είλαη πνιχ 

θησρηθά. (.) Γη΄ απηφ αθήλεη (.) έλα ηεξάζηην θνκκάηη δεκηνπξγηθφηεηαο ζ΄ απηφλ πνπ ην 

πνπ θάλεη ηα θφκηθο >λα αηζζαλζεί απίζηεπηα δεκηνπξγηθφο γηαηί θάηη ηφζν πνιχ 

θησρηθφ κπνξεί λα πιάζεη< εηθφλεο (.) πνιχ πεξηεθηηθέο πνπ αθεγνχληαη έλα ζσξφ 

πξάγκαηα. (…) Δεε ε πξψηε επαθή επνκέλσο δελ είρε άγρνο, είρε κφλν ην εξσηεκαηηθφ 

πψο ζα ην θαηαθέξεη λα ην θάλεη έλαο άλζξσπνο απηφ. (.) Γηα θαηξφ ινηπφλ (.) δελ 

πέξαζε θαλ απφ ην κπαιφ κνπ φηη εγψ ζα αζρνιεζψ, κεηά απφ ζρεδφλ δχν ρξφληα κέζα 

απφ κηα ζπγθπξία πξαγκάησλ ν Ζιίαο κνπ πξφηεηλε::: αλ ηπρφλ ήζεια λα αζρνιεζψ εγψ 

κ΄ απηφ. (.) Δεε ε απάληεζε ήηαλ ακέζσο λαη. ((ρακφγειν)) Υσξίο (.) δειαδή παίξλνληαο 

έλα ηεξάζηην ξίζθν, (.) επεηδή φκσο ε αλάγθε κνπ ήηαλ πάξα πνιχ κεγάιε, είρα πνιχ 

κεγάιε φξεμε λα ζρεδηάζσ (.) θαη λα βπζηζηψ κέζα ζε έλαλ θφζκν (.) δελ ππνιφγηζα ηε 

δπζθνιία πνπ κπνξεί λα είρε (.) θαη ζρεδφλ ακέζσο δέρηεθα. (.) Οπφηε (.) μαλαδηάβαζα 

ην θείκελν, φπσο κ΄ αξέζεη λα ιέσ εγψ μαλαεπηζθέθηεθα ην θείκελν, απηφλ ηνλ θφζκν 

(.) ΠΗΑ κ΄ απηήλ ηελ, κέζα απφ απηφ ην πξίζκα, κέζα απφ  θαη φπα ηψξα δελ ζε αθνξά::: 

ην πφζν δειαδή (.) ε ινγνηερλία ηνπ πξάγκαηνο (.) πνηνο είλαη ν Ζιίαο πψο γξάθεη ν 

Υξεζηνκάλνο θαη φια απηά, κέλνπλ ζηελ άθξε θαη ην αληηκεησπίδεηο ηερληθά. (.) Γειαδή 

(.) ε πξψηε αλάγλσζε είρε λα θάλεη >θαη επεηδή ήζεια λα δεκηνπξγήζσ πξψηα απ΄ φια 

ηε δηθή κνπ ζρέζε κε ην θείκελν, πξηλ ν Ζιίαο κνπ παξαδψζεη ην ζελάξηφ ηνπ< εεε 

έθαλα ηε δηθή κνπ αλάγλσζε πξνζπαζψληαο λα ζεκεηψζσ ζε έλα ραξηί δίπια (.) ηηο 

εηθφλεο πνπ κνπ γελλνχζε ην θείκελν (.) >είηε απηέο θαζαπηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

πεξηγξαθέο ηνπ Υξεζηνκάλνπ νη νπνίεο είλαη ιεπηνκεξεηαθέο< ζε βαζκφ εμαληιεηηθφ (.) 

είηε απηέο πνπ αθνπκπνχζαλ ζε δηθά κνπ πξάγκαηα θαη εεε (…) θαη γελλνχζαλ θάπνηεο 

εηθφλεο πην πξνζσπηθέο πνπ >λαη κελ βαζίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αθήγεζε, γηαηί εγψ απηή έπξεπε λα ππεξεηήζσ θαη φρη δηθά κνπ αιιά 

πεξλνχζαλ κέζα απφ δηθή κνπ,< απφ δηθά κνπ θίιηξα. (.) Έθαλα ινηπφλ κηα πξψηε 

ζεκείσζε απηψλ ησλ εηθφλσλ, (.) κεηά είρα ηηο ζπλαληήζεηο κνπ κε ηνλ Ζιία ζηηο νπνίεο 

μεθαζαξίζακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή φηη δελ ζα εκπιαθεί ν έλαο ζηε δνπιεηά ηνπ άιινπ. 

Γειαδή. (.) Ο Ζιίαο ζα κ΄ αθήζεη λα εηθνλνγξαθήζσ ΟΠΧ εγψ αληηιακβάλνκαη ηα 

πξάγκαηα θαη εγψ ζα ηνλ αθήζσ (.) ζε εηζαγσγηθά φιεο απηέο νη θξάζεηο (.) λα 

δηαρεηξηζηεί ην θείκελν φπσο ν ίδηνο πηζηεχεη φηη είλαη λα δηαρεηξηζηεί. (.) Οπφηε πνιχ 

απιά εγψ άξρηζα λα παίξλσ ζχληνκα απφ ηνλ Ζιία ηκήκα, (.) θνκκάηηα θνκκάηηα ηνπ 

θεηκέλνπ έρνληαο ν Ζιίαο ην ξφιν ελφο ηξνρνλφκνπ, (.) δειαδή ν Ζιίαο δελ είρε θαλέλαλ 

ζθνπφ λα πεηξάμεη (.) ην θείκελν, λα δηαζθεπάζεη ην θείκελν. (.) Σν κφλν πνπ είρε ζην 
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λνπ ηνπ ήηαλ λα ην θάλεη λα ρσξέζεη (.) ζε ζηηο ζ΄ έλα ζε ιηγφηεξν κέζα ζ΄ απηφ ην κέζν 

ζηα θφκηθο. (.) Μάιηζηα ππήξραλ ζεκεία (.) ζηα νπνία αθξηβψο επεηδή ε δηαρείξηζε ήηαλ 

πνιχ δχζθνιε λα γίλεη >ζελαξηαθά δειαδή νιφθιεξεο ζθελέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ην θαξλαβάιη< κε::: ηελ επίζθεςε ηνπ δεπγαξηνχ ζηα ιηβάδηα ηεο Καιιηζέαο ή δελ μέξσ 

εγψ ηη άιιν (.) ν ρνξφο (.) ε αίζνπζα ηνπ ρνξνχ (.) αθξηβψο >επεηδή είλαη πνιχ ζχλζεηεο 

θαη πάξα πνιχ πινχζηεο δελ ζα είρε ζρεδφλ θαλέλα λφεκα λα ν Ζιίαο λα πξνζπαζήζεη 

λα μαλαρηίζεη< φιεο ηηο ζθελέο πνπ έρεη θηηάμεη ν Υξεζηνκάλνο. (.) Σα παξέδσζε ζ΄ 

εκέλα (.) ιέγνληαο νθέη δεο εζχ απηφ πψο κπνξείο λα ην δηαρεηξηζηείο ηη κπνξείο πψο 

κπνξείο λα εεε λα θνπκαληάξεηο ηε ζθελή (.) λα ηε θέξεηο εηο πέξαο. (.) Ο Ζιίαο 

θξφληηζε κφλν λα δηαηεξήζεη απηφ πνπ ιέκε ην ιφγν ησλ εξψσλ θαη θάπνηε:::ο 

ζεκαληηθέο ζηηγκέο (.) πάλε ζην ζπίηη (.) βγαίλνπλ απ΄ ην ζπίηη (.) ζπκβαίλεη απηφ (.) 

ζπκβαίλεη ην άιιν θαη λα αθήζεη ζε εκέλα φιν ην ππφινηπν θνκκάηη ηη ζα κπνξέζσ λα 

(.)ρξεζηκνπνηήζσ εγψ εηθνλνγξαθηθά θαη θνκίζηηθα. (.) Οπφηε ζ΄ απηφ ην επίπεδν δελ 

ππήξρε θακία απνιχησο (.) ζχγθξνπζε κεηαμχ καο, (.) πηζαλφηαηα αλ εγψ δνχιεπα 

κφλνο κνπ ην θείκελν ζα είρα (.) ζα ην είρα δηαρεηξηζηεί δηαθνξεηηθά (.) αιιά απηφ είλαη 

κία άιιε ηζηνξία. (.) Δγψ δνχιεςα κε ην θείκελν πνπ κνπ παξέδσζε ν Ζιίαο ζε κηα 

πξψηε θάζε (.) θαη ζε κηα δεχηεξε έρνληαο πηα εεε μεθηλψληαο κάιινλ απφ ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ησλ εξψσλ (.) θαη έρνληαο ζπκθσλήζεη κε ηνλ Ζιία φηη απηέο είλαη νη 

θηγνχξεο ησλ εξψσλ καο (.) θάζηζα θαη έζηεζα έθαλα έλα πξψην (.) εεε ζθίηζν φιεο ηεο 

φινπ ηνπ θφκηθ γηα λα  δνχκε θαη ηη φγθν καο (.) ηη φγθν πηάλεη ζην ραξηί (.) πφζεο 

ζειίδεο θ.η.ι. θ.η.ι. (…) εδψ ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα::: 

επηζεκάλσ είλαη φηη ν Ζιίαο πξφζθεξε ζ΄ απηήλ ηελ δνπιεηά (.) ηνλ Υξεζηνκάλν ζαλ 

πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη (.) εεε θαη εηθνλνγξαθείηαη θη απηφο (.) Οχησο ή άιισο ε 

χπαξμε ηνπ αθεγεηή κέζα ζην θείκελν είλαη ζπλερήο θαη εληνλφηαηε (.) εεε φκσο ην 

θείκελν δελ καο ιέεη πνπζελά φηη ΑΤΣΟ πνπ καο αθεγείηαη είλαη ν Υξεζηνκάλνο. (.) 

Σν ππνζέηνπκε εκείο. (.)  εκείο ιέκε μεθάζαξα φηη απηφο είλαη ν Υξεζηνκάλνο θαη ηνπ 

δίλνπκε φιν απηφ, πιάζνπκε φιε απηή ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηνπο (.) ήξσεο κε ην ίδην ηνπ 

ην έξγν θαη φιν απηφ. (.) Καη απηφ πνπ έδσζε (.) ήηαλ ζηα δηθά κνπ ηα ρέξηα έλα 

εξγαιείν πνιχ::: γνεηεπηηθφ ζα έιεγα (.) κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ αιιά πνπ δεκηνπξγνχζε 

ζε κέλα έλα ρψξν (.) λα ζρνιηάζσ (.) απηφ πνπ ζπλέβαηλε ζηε ζθελή. (.) Ήηαλ απηφο πνπ 

ήηαλ δίπια ζηε ζθελή (.) >ζηηγκέο ζηηγκέο έκπαηλε θαη ν ίδηνο κέζα ζηε ζθελή άιιεο 

ζηηγκέο θξαηηφηαλ απ΄ έμσ δεκηνπξγνχζε έλαλ ρψξν πνπ γηα κέλα ήηαλ πάξα πνιχ 

ρξήζηκνο.< Καη κπνξνχζα λα ζρνιηάζσ. (.) Δλεξγνπνίεζε κάιηζηα φιε κνπ ηε ζρέζε 
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πνπ΄ ρα απφ πνιχ κηθξφο κε ην ζέαηξν. (.) Ο Υξεζηνκάλνο ν ίδηνο πέξα απφ ζπγγξαθέαο 

ήηαλ θπξίσο έλαο ζεαηξάλζξσπνο (.) θαη ΟΛΖ ε δηθή κνπ πξνζέγγηζε ήηαλ (.) ζαλ λα 

ζηήλακε κηα παξάζηαζε ή ζαλ λα εηνηκάδακε κία θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία (.) δειαδή 

ππήξρε ζπλερψο απηφ ην (.) απηή ε αίζζεζε ζηα πξάγκαηα (.) ηελ νπνία εληάμεη δελ 

ήζεια λα ηελ πάσ ζηα άθξα ηεο (.) >γηαηί ζα απνζπληφληδα ην ζεαηή ζα ηνπ 

δεκηνπξγνχζα εξσηεκαηηθά< πνπ ζα ηνλ απνκάθξπλαλ απφ ηελ ηζηνξία (.) γηαηί απηφ 

πνπ θπξίσο έπξεπε λα ππεξεηήζνπκε θη εγψ θαη ν Ζιίαο ήηαλ λα κείλνπκε ζηελ ηζηνξία. 

(.) Σν έξγν είλαη κεγάιν (.) είλαη ππθλφ ΑΡΑ εκείο ηνπιάρηζηνλ έπξεπε λα θξαηήζνπκε 

ηε [γξακκή ηεο ηζηνξίαο 

Δξεπλήηξηα:  [ηελ πινθή = 

Σζηακάληαο: = Αθξηβψο. (.) Οπφηε >φια ηα΄ άιια είλαη πνιχ ρξήζηκα θαη πάξα πνιχ 

δεκηνπξγηθά αιιά δελ έπξεπε λα γίλνπλ ζε κεγάιεο εληάζεηο.< Απφ εθεί θαη πέξα (.) 

επηζηξέθνληαο ζην δεκηνπξγηθφ ην θνκκάηη (.) γηα κέλα άλνημε::: κεηά >απφ ηελ πξψηε 

επαθή θαη ην πξψην ζηήζηκν ηνπ θφκηθ πνπ πήξε ρνληξηθά ίζσο δχν κε ηξεηο κήλεο γηα 

λα θαηαιήμνπκε λα παξνπζηάζσ ζηνλ Ζιία απηφ πνπ ιέσ εγψ έλα πξψην ληξαθη δειαδή 

έλα γξήγνξν ζθηηζάξηζκα φισλ ησλ ζειίδσλ< ην νπνίν (.) είλαη ελελήληα πέληε ηνηο 

εθαηφ απηφ πνπ παξνπζηάζηεθε δειαδή δελ ππήξμε (.) δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξεο αιιαγέο 

κεηά. (.) Μεηά άλνημε γηα κέλα έλα θνκκάηη δνπιεηάο ζρεδφλ δχν ρξφλσλ (.) πνπ είρε λα 

θάλεη (.) ηνλ πξψην ρξφλν κε ηελ ηεθκεξίσζε (.) έπξεπε εγψ ήηαλ αλάγθε δηθή κνπ (.) 

εεε λα πηάζσ θξάζε θξάζε θαη ιέμε ιέμε ην θείκελν ηνπ Υξεζηνκάλνπ γηαηί ν ηξφπνο 

πνπ ΔΓΧ ζεσξψ πνπ εγψ ζεσξψ νπζηαζηηθφ λα δνπιεχεη θαλείο κε ηέηνηνπ είδνπο 

θείκελα είλαη γηα λα ηα ππεξεηήζεη φρη γηα λα ηα εθκεηαιιεπηεί. (.) Να ην πσ απιά ε 

Κεξέληα θνχθια δελ ζεσξψ φηη έρεη θακία αλάγθε (.) απ΄ απηή ηε κεηαγξαθή ζε θφκηθ. 

(.) Ζ Κεξέληα θνχθια είλαη απφ κφλε ηεο έλα πάξα  πνιχ ζεκαληηθφ ινγνηερληθφ έξγν (.) 

θαη θνπβαιάεη ρηιηάδεο αμίεο. (.) Μαο θάλεη ηε ράξε λα καο δίλεη πιηθφ (.) γηα λα 

παίμνπκε εκείο ζήκεξα. (.) Να παίμνπκε κε πνην ηξφπν. (.) Να παίμνπκε κε πάξα πνιχ 

κεγάιε αγάπε (.) λα πάξνπκε θάηη πνπ είλαη θηηαγκέλν εθαηφ ρξφληα πξηλ (.) λα ην 

παξνπζηάζνπκε ζε έλα θνηλφ::: ζεκεξηλφ θαη λα δψζνπκε κεγαιχηεξε δσή ζ΄ απηφ ην 

έξγν δειαδή λα ηνπ δψζνπκε θη άιια ρξφληα δσήο (.) λα ην αλαθαιχςνπλ άλζξσπνη πνπ 

ηψξα κπνξεί λα είλαη δεθαπέληε ρξνλψλ θαη κε θαλέλαλ άιιν ηξφπν δελ ζα΄ θηαλε ζηα 

ρέξηα ηνπο ε Κεξέληα θνχθια (.) φκσο έηζη θηάλεη θαη απφ εθεί θαη πέξα είλαη δηθφ ηνπο 

ζέκα (.) λα μαλαγπξίζνπλ ζην απζεληηθφ θείκελν θαη λα ην αλαθαιχςνπλ (.) λα 

αλαθαιχςνπλ πνηνο είλαη ν Υξεζηνκάλνο θαη γηαηί κπνξεί απηφο ν άλζξσπνο λα είλαη 
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ηφζν αμηφινγνο (.) εεε νπφηε φζνλ αθνξά εκέλα ηνπιάρηζηνλ απηή είλαη ε ζρέζε κνπ κε 

ηα θείκελα (.) γίλεηαη απφ πνιχ κεγάιε αγάπε πξνο ηε ινγνηερλία (.) κε ηεξάζηην 

ζεβαζκφ θαη ζηελ νπζία ζαλ έλα επραξηζηψ (.) ζαλ έλα επραξηζηψ γη΄ απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πιάζεη απηά ηα έξγα (.) θαη εζχ κ΄ απηφ πνπ κπνξείο λα θάλεηο ιεο 

(.) λα ην πάξσ ιίγν ζηα ρέξηα κνπ κε πνιχ πξνζερηηθφ ηξφπν λα ην κεηαρεηξηζηψ (.) εεε 

απιά γηα λα ην θάλσ γλσζηφ θαη ζε άιινπο αλζξψπνπο. (.) Κάπσο έηζη (.) θαη λα 

πινπηίζνπκε ηε δσή ηνπ έξγνπ απηνχ (.) πξνζζέηνληάο ηνπ δειαδή κία αθφκα θνξεζηά 

πάλσ ζ΄ απηφ πνπ είλαη. (.) Δεε άξα έρνληαο απηή ηε βάζε::: γηα ην >πνηα είλαη ε δηθηά 

κνπ ζρέζε κε ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη γηαηί θάπνηνο επηηξέπεηαη λα ηα αγγίμεη< εεε 

έρνληαο ινηπφλ λα θάλσ >κε ην θείκελν ηνπ Υξεζηνκάλνπ απηνχ ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ήηαλ ζθελνζέηεο, ελδπκαηνιφγνο, ζθελνγξάθνο, ηα πάληα< έπξεπε λα ζεβαζηψ θάζε 

ηνπ ιέμε (.) γηα λα θαηαιάβσ πξψηα απ΄ φια γηα ηη κνπ κηιάεη (.) ηη είλαη απηφ ην 

ρηέληζκα (.) ηη είλαη εθείλν ην παπνχηζη (.) ηη είλαη εθείλν ην ξνχρν. (.) Πήξε πνιινχο 

κήλεο γηα λα ζπκβεί απηφ. (.) Δεε είρε::: (.) πξαγκαηηθά ήηαλ θάηη απνιαπζηηθφ (.) γηαηί 

ρξεηάζηεθε λα αζρνιεζψ κε ηα πιάζκαηα ηνπ Υξεζηνκάλνπ (.) ζηηγκέο ζηηγκέο ιέσ (.) 

κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή αιιά κπνξψ λα εμεγήζσ ηη ελλνψ (.) φηη έρσ αζρνιεζεί αθφκα 

θαη πεξηζζφηεξν θη απ΄ ηνλ ίδην. (.) Γηαηί γη΄  απηφλ ηφηε ην λα πεξηγξάςεη ην ηάδε 

παπνχηζη [ ή ην ηάδε 

Δξεπλήηξηα:  [Σελ πεηαινχδα ην θαπέιν = 

Σζηακάληαο: = Μπξάβν (.) δελ ήηαλ ηίπνηα γηαηί ήηαλ κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. 

(.) Δίλαη ζαλ λα ιέκε εκείο ζ΄ έλαλ άλζξσπν ζήκεξα (.) α θαη θξάηαγε έλα άη θφνπλ (.) 

εκείο δελ ρξεηάδεηαη λα εμεγήζνπκε ηη είλαη ην άη θφνπλ γηαηί μέξνπκε ηη είλαη (.) ζε έλαλ 

άλζξσπν δηαθφζηα ρξφληα κεηά κπνξεί εθείλνο λα πξέπεη λα θάλεη κηα νιφθιεξε κειέηε 

[γηα λα αληηιεθζεί 

Δξεπλήηξηα:  [ζην Μνλαζηεξάθη ρα ρα ((γέιηα)) = 

Σζηακάληαο: = Ση εζηί άη θφνπλ θαη πφζα πξάγκαηα κπνξεί λα ζεκαίλεη. (.) Με ηνλ ίδην 

ηξφπν ινηπφλ (.) εγψ κπνξεί λα ρξεηάζηεθε λα αλαθαιχςσ ηη είλαη απηφ ρηέληζκα (.) 

γηαηί έπξεπε λα ην απεηθνλίζσ (.)αιιά θαη ηαπηφρξνλα πφζα πξάγκαηα θνπβαιάεη γηα 

ηνλ ηχπν (.) γηα ην ραξαθηήξα πνπ πξνζπαζεί λα ρηίζεη ν Υξεζηνκάλνο. (.) Δεε γηα λα 

κελ ζηαζψ ζε ηίπνηα άιιν (.) κφλν θαη κφλν νη έμη ζειίδεο ηνπ θαξλαβαιηνχ (.) εεε πνπ 

κέζα ζην κπζηζηφξεκα είλαη κηα ηεξάζηηα ζθελή θαη πάξα πνιχ εληππσζηαθή (.) εκέλα 

κπνξεί λα ρξεηάζηεθαλ θαη ηξεηο κήλεο δνπιεηάο γηα έμη ζειίδεο (.) ΓΗΑΣΗ έπξεπε λα 

πηάζσ ιέμε ιέμε ηηο αλαθνξέο ηνπ Υξεζηνκάλνπ (.) λα αλαθαιχςσ ηη ζεκαίλνπλ θάζε 



 

213 

 

θνξά ηη είλαη αο πνχκε μέξσ γσ (.) νη ηχπνη κε ηζπαληθά θαη δελ μέξσ ηη. (.) Ση κπνξεί λα 

ζήκαηλε ζηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ ηφηε (.) λα ςάμσ λα δσ θσηνγξαθίεο εθείλεο ηεο 

επνρήο (.) γηαηί ην ζέκα δελ ήηαλ λα θηηάμσ θάπνηνλ ηχπν πνπ είλαη ληπκέλνο Ηζπαλφο 

ηππφηεο (.) αιιά πψο ζα ληπλφηαλ εθείλε ηελ επνρή έλαο Ηζπαλφο ηππφηεο (.) θαη νχησ 

θαζεμήο. (.) Δ απηφ είλαη έλαο ζεζαπξφο (.) είλαη έλαο ζεζαπξφο εεε (.) εγψ ζε εθείλεο ηηο 

ζειίδεο έρσ αθήζεη (.) δνπιεηά γηα αλζξψπνπο ηνπ κέιινληνο. (.) Γελ ζέισ λα ην 

θσλάδσ πνιχ απηφ (.) ζέισ λα ην αλαθαιχπηεη φπνηνο έξρεηαη ζε επαθή κε ηε δνπιεηά. 

(.) Καη ζέισ κεηά απφ ρη (.) κεηά απφ ρξφληα πνιιά θάπνηνο λα αληηιεθζεί θαη λα πεη (.) 

σρ θνίηα λα δεηο απηά πνπ γξάθεη ν Υξεζηνκάλνο θάπνηνο πξνζπάζεζε λα ηα εληάμεη 

ζηηο εηθφλεο ηνπ (…) πφζν πεηπρεκέλα (.) πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν είλαη κηα άιιε 

ηζηνξία αιιά απηφο ν άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα ηα εληάμεη. (.) Καη έλαο ηξίηνο 

άλζξσπνο ζην κέιινλ (.) λα εηζπξάμεη απηήλ ηελ πιεξνθνξία (.) θαη λα ζπλδεζεί κε 

ηε:::λ ηζηνξία καο (.) αιιά φρη κε έλαλ ηξφπν ςπρξφ αιιά κε έλαλ ηξφπν πνπ αθνπκπάεη 

ηνλ θαζέλα απφ εκάο δειαδή (.) λα ζπκεζεί ιίγν (.) πψο κεγάισζε ζην ρσξηφ ηνπ (.) πψο 

ληπλφηαλ ζηηο Απφθξηεο (.) θαη θάηη πνπ ζα δεη εθεί κέζα λα πεη α απηφ ην θάλακε θη 

εκείο ζην ρσξηφ καο (.) θαη λα θαηαιάβνπκε φηη απηφ ζπλέβαηλε θαη εθαηφ ρξφληα πξηλ. 

(.) Καη πηζαλφηαηα θαη εθαηφ ρξφληα πην πξηλ θ.η.ι. θ.η.ι. (.) Καη φιν απηφ (.) καδί εεε 

θάλεη φιε ηε ινγνηερλία θαη φιε ηελ ηέρλε λα έρεη αμία γηα ηνλ άλζξσπν. (.) Γηαηί θαη 

πάιη φπσο ην αληηιακβάλνκαη εγψ δελ θάλεη θάηη άιιν (.) ζπλδέεη ηνπο αλζξψπνπο 

κεηαμχ ηνπο. (.) Απηφ. (.) Ξαλαγπξλψληαο ηψξα ζην δεκηνπξγηθφ ην θνκκάηη (.) φηαλ 

ηειείσζε θαη ΟΛΟ ην ζέκα ηεο ηεθκεξίσζεο (.) πέξαζα ζηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ. (.) 

Γειαδή. (.) ην πξψην ληξαθη ήξζαλ θαη εληάρζεθαλ φ:::ιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο νη 

ζρεδηαζηηθέο (.) θαη ζηγά ζηγά άξρηζε λα γίλεηαη ην ηειηθφ ζρέδην. (.) Σν νπνίν > απφ 

κφλν ηνπ ν ηειηθφο ζρεδηαζκφο ρνληξηθά έλαλ αθφκα ρξφλν< αιιά ζηελ νπζία ε 

δεκηνπξγηθή δνπιεηά είρε ήδε ζπκβεί  ην πξψην ηξίκελν, (.) εθεί, (.) ην θφκηθ θηηάρηεθε 

ηφηε. (.) Απηφ ζην επίπεδν ην δεκηνπξγηθφ (.) ήηαλ γηα κέλα (.) δελ ήηαλ θάηη εχθνιν (.) 

ήηαλ θάηη πάξα πνιχ δχζθνιν, (.) αθηέξσζα φιν κνπ ηνλ εαπηφ γηα ηνπιάρηζηνλ δπφκηζη 

ρξφληα. (.) Δεε ζην ελδηάκεζν ζπλδέζεθα απίζηεπηα κ΄ απηφ ην έξγν θαη ηνπο ήξσεο ηνπ 

Υξεζηνκάλνπ (.) ζε ζεκείν πνπ λα ληψζσ φηη απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ πξαγκαηηθά 

ππάξμεη έρσ (…) φηη έρνπλ πξαγκαηηθά ληψζεη φια απηά ηα επράξηζηα θαη ηα δπζάξεζηα 

πξάγκαηα (.) θαη λα ηνπο ζεσξψ θαλνληθφηαηνπο αλζξψπνπο πξάγκα πνπ κε έθαλε λα 

ηνπο (.) λα πξέπεη λα ηνπο κεηαρεηξηζηψ αθφκα πην (.) πξνζερηηθά θαη κε αθφκα 

κεγαιχηεξν ζεβαζκφ. (…) Δεε θηάζακε ζηελ έθδνζε. (…) Ήηαλ πάξα πνιχ επράξηζηε 
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(.) ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν θφζκνο ππνδέρεηαη κε πνιχ φκνξθν ηξφπν φιε απηήλ ηε 

δνπιεηά θαη δείρλεη λα ηνπο αθνξά. (.) Δεε >ζ΄ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκάλσ θαη 

ηε βνήζεηα πνπ είρακε απφ ηελ Αγγέια Καζηξηλάθε ε νπνία είλαη απηή πνπ ζηελ νπζία 

μαλαπαξνπζίαζε ηελ Κεξέληα θνχθια ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ.< ρεδφλ ζηα κηζά ηεο 

δνπιεηάο (.) ηε ζπλαληήζακε θαη έδεημε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε δνπιεηά καο. (.) 

Γεκηνπξγηθά ε δνπιεηά είρε πιαζηεί, (.) δελ (…) απηφ είρε ην θαιφ φηη λαη κελ ήξζακε 

ζε επαθή καδί ηεο >αιιά δελ ππήξμε θακία πξνζπάζεηα νχηε απφ ηε κεξηά ηεο λα 

επεξεάζεη ηε δνπιεηά καο γηαηί είρε άπνςε γηα ηα πξάγκαηα αιιά δελ ππεξρε θη απ΄ ηε 

δηθή καο ηε κεξηά< λα θιέςνπκε πξάγκαηα απ΄ ηε δηθή ηεο ηε καηηά θαη λα θάλνπκε ηε 

δνπιεηά πην::: απνδεθηή ίζσο απφ έλα επηζηεκνληθφ θνηλφ ή απφ έλα πην εηδηθφ θνηλφ. (.) 

Ζ δηθηά καο δνπιεηά έρεη θξαηήζεη κηα, (.) ηε δηθή καο ηε καηηά (.) ζ΄ απηφ ην πξάγκα θαη 

ζεσξψ φηη είλαη θέξδνο απηφ. (.) Δεε δελ μέξσ ηη άιιν.(…) = 

Δξεπλήηξηα: = ζνλ αθνξά ζηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ιίγν (.)  

εεε γηαηί επηιέμαηε ε::: εθηχπσζε λα είλαη ζε αζπξφκαπξν ρξψκα. (.) Γηαηί >δελ 

πξνζζέζαηε ρξψκα. Τπήξμε θάπνηα ζθνπηκφηεηα, ππήξμε θάπνηα [πξφζεζε; 

Σζηακάληαο:  [Τπήξμε. (.) Πξψηα απ΄ φια έρεη λα θάλεη απφ κέλα ηνλ ίδην πνπ είρα εγψ 

αλάγθε λα δνπιέςσ (.) κε ζθέην κειάλη. (.) Αζπξφκαπξν. (.) Γηαηί απηφ πξνθαιεί ηνλ 

ζρεδηαζηή λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθφο. (.) Έρνληαο θάηη πνιχ ιηηφ ζηα 

ρέξηα ηνπ λα πξνζπαζήζεη λα πεη πεξηζζφηεξα (.) κε ην πην κε ηνλ πην ιηηφ ηξφπν. (.) 

Σψξα ζε επίπεδν δεκηνπξγηθφ. (.) πνηνο πηάζεη ζηα ρέξηα ηνπ ην απζεληηθφ θείκελν ηεο 

Κεξέληαο θνχθιαο (.) εεε ζα ζνθαξηζηεί απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ρξσκάησλ (.)  εεε θαη 

φισλ ησλ πξαγκάησλ πνπ θάλεη ν Υξεζηνκάλνο. (.) Γηαηί εθηφο ησλ άιισλ ν 

Υξεζηνκάλνο ζαλ λα ήηαλ έλαο δσγξάθνο. (.) Θα ήηαλ ινηπφλ ζρεδφλ πξνθιεηηθφ (.) 

πέξα απ΄ ην φηη ζα ήηαλ αλέθηθην λα πξνζπαζήζσ εγψ λα κηκεζψ κε θάπνηνλ ηξφπν θαη 

λα πξνζπαζήζσ λα κεηαθέξσ (.) ηηο πεξηγξαθέο (.) ησλ εηθφλσλ πνπ θάλεη ν 

Υξεζηνκάλνο (.) ηνπιάρηζηνλ ζην θνκκάηη ηνπ ρξψκαηνο. (.) Ο άλζξσπνο εεε εθηφο ησλ 

άιισλ επεηδή είλαη θαη γισζζνπιάζηεο (.) φηαλ ζνπ κηιάεη γηα::: ρξψκαηα πνπ 

>πεξηέρνπλ κέζα ηνπο ηαπηφρξνλα ην πξάζηλν θαη ην θφθθηλν θαη δελ μέξσ γσ ηη άιιν 

θαη είλαη ζαλ λα βιέπεηο πίλαθεο εθείλεο ηεο επνρήο,< ζα ήηαλ έλα ρακέλν παηρλίδη. (.) 

Σν κφλν πνπ ζα θαηάθεξλα ζα ήηαλ λα θησρχλσ ηελ (…) δειαδή ζα ήηαλ γηα κέλα 

εληειψο άγνλε κηα ηέηνηα::: εεε θαηάζηαζε. (.) Μπήθα (.) κε πξνβιεκάηηζε πνιχ ηη ζα 

κπνξνχζα λα αμηνπνηήζσ απ΄ ηα ρξψκαηα, (.) ππήξμαλ θάπνηεο ηδέεο (.) αιιά φζν 

πξνρσξνχζα θαη δεκηνπξγψληαο (.) λαη ρηίδνληαο ηε δηθή κνπ ζρέζε πηα κε ην έξγν απηφ 
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κε ην δηθφ κνπ έξγν ην ζρεδηαζηηθφ είρε πνιχ κεγάιν λφεκα λα γίλεη φπσο έγηλε. (.) Γηα 

λα γίλσ ιίγν ίζσο πην βνεζεηηθφο (.) αλ θαη δελ μέξσ αλ ζα΄ πξεπε (.) εγψ κε 

θαληάζηεθα, (.) θαληάζηεθα κάιινλ έλαλ ζρεδηαζηή, (.)έλαλ θαιιηηέρλε (.) θάπνηα 

ρξφληα κεηά ίζσο ην ηξηάληα, (.) δελ μέξσ πφηε, (.) ηφηε πνπ (.) καο ιέεη ν Σαρηζήο φηη ε 

γηαγηά ηνπ (.) ηνπ έιεγε ηελ ηζηνξία ηεο Κεξέληαο θνχθιαο ζαλ έλα αζηηθφ παξακχζη. (.) 

Καη κέλα κνπ έθαλε ηεξάζηηα εληχπσζε (.) φηη απηφ ην θείκελν είλαη έηζη πιαζκέλν πνπ 

ζηα απηηά ησλ ιατθψλ αλζξψπσλ λα είλαη θάηη πνπ ηνπο αθνξά πάξα πνιχ. (.) Οπφηε 

πηάζηεθα απφ εθείλν ην ζεκείν >θαη θάπνηα ζηηγκή ζπλεηδεηνπνίεζα φηη κπνξεί ηειηθά 

λα΄ ρσ εηθνλνγξαθήζεη ηελ θεξέληα θνχθια< κέζα απφ ηα κάηηα ελφο κηθξνχ παηδηνχ 

πνπ αθνχεη ηελ ηζηνξία ηξηάληα (.) κε ηξηαληαπέληε ρξφληα κεηά. (.) Καη ιακβάλνληάο 

ηελ (.) φρη ζαλ ινγνηερληθφ έξγν (.) φρη ζαλ θάηη άιιν (.) αιιά ζαλ κηα ηζηνξία πνπ έρεη 

ζπκβεί, (.) ζαλ έλα παξακχζη απφ εθείλα φκσο ηξνκαρηηθά παξακχζηα (.) πνπ ιέγαλ 

παιηά νη γηαγηάδεο ζηα παηδηά. (.) Έπηαζα δειαδή ηνλ εαπηφ κνπ (.) λα κπνξεί, λα 

πξνζπαζεί λα εηθνλνγξαθήζεη ηα πξάγκαηα κε εθείλν ην θίιηξν. (.) Απηφ είλαη θάηη πνπ 

πνπ πξψηε θνξά ην ιέσ ηφζν αλνηρηά γηαηί θαη πάιη (…) δελ ζεσξψ φηη πξέπεη λα 

ππνβάιεηο ζηνλ αλαγλψζηε θαη ηνλ ζεαηή ηνλ ηξφπν πνπ ζα (.) ιάβεη ηα πξάγκαηα, (.) 

είλαη δηθφ ηνπ ζέκα. κσο επεηδή ε θνπβέληα πνπ θάλνπκε είλαη ελφο άιινπ ηχπνπ (.) 

εγψ λνκίδσ φηη κπνξψ λα ην θαηαζέζσ απηφ. = 

Δξεπλήηξηα: = Χξαία. (.) Να ξσηήζσ ιίγν πψο πξνέθπςαλ ηα δχν εμψθπιια; Γχν 

δηαθνξεηηθά εμψθπιια; Γηαηί δελ είλαη θάηη πνπ έρεη μαλαγίλεη λνκίδσ [ζε ειιεληθέο 

εθδφζεηο. 

Σζηακάληαο:  [δελ μέξσ πφζν έρεη μαλαγίλεη. (.) Δγψ είλαη ε αιήζεηα δελ αζρνινχκαη 

ηφζν κε ην εθδνηηθφ θνκκάηη ησλ πξαγκάησλ, δελ κε αθνξά ηδηαίηεξα. (.) Απηφ είλαη 

θάηη πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν Ζιίαο. (.) Σα δχν εμψθπιια εγψ ζα΄ ιεγα εεε φηη είλαη (.) 

ίζσο γηαηί ην πεξηερφκελν θαη απηή ε δνπιεηά γέλλεζε πνιχ πιηθφ, (.) θάπνηα ζηηγκή ν 

θαζέλαο απφ εκάο είδε φηη (…) εεε θαζέλα απφ απηά ηα εμψθπιια (.) λα έρεη λα θάλεη 

ιίγν κε ηελ αλάγλσζε εεε ηνπ θαζέλα απφ καο. (.) Γειαδή (.) πψο εγψ(.) εεε πνην ζεσξψ 

εγψ φηη είλαη ην εμψθπιιν πνπ αληηπξνζσπεχεη πην πνιχ ηε ζρέζε ηε δηθηά κνπ κε ηελ 

Κεξέληα θνχθια θαη είλαη ην γαιάδην εμψθπιιν θαη πψο ν Ζιίαο είδε ηε δηθή ηνπ ζρέζε 

κε ηελ Κεξέληα θνχθια. (.) Πξνθαλψο θαη ηα δπν εμψθπιια απνηεινχληαη θπζηθά απφ 

δηθά κνπ ζρέδηα (.) κε ηε βνήζεηα ελφο πνιχ θαινχ γξαθίζηα. (.) κσο εθείλν ήηαλ θάηη 

κπξνζηά ζην νπνίν βξεζήθακε (.) ν θαζέλαο απφ εκάο είπε (.) μέξεηο ηη εγψ ληψζσ φηη ε 

Κεξέληα θνχθια γηα κέλα είλαη απηφ (.) θαη ν άιινο είπε φηη εγψ ληψζσ φηη ε Κεξέληα  
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θνχθια γηα κέλα είλαη απηφ. (.) Ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιν ν έλαο λα πείζεη ηνλ άιιν (.) 

εεε ν Ζιίαο πξφηεηλε φηη ζα κπνξνχζακε λα θπθινθνξήζνπκε κε ηα δχν εμψθπιια, (.) 

εγψ ζε κηα πξψηε θάζε ζάζηηζα ζε κηα δεχηεξε είπα νθέη (.) αλ πηζηεχεηο φηη κπνξεί λα 

ζπκβεί αο ζπκβεί (.) εεε απηφ είλαη φιν, φιε ε ηζηνξία πίζσ απφ ηα δπν εμψθπιια (.) εεε 

απφ εθεί θαη πέξα ηελ παξαδίδνπκε ζην θνηλφ (.) θαη ην θνηλφ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη θαη 

απηφ ηε δηθή ηνπ άπνςε. (.) Σφζν απιά. = 

Δξεπλήηξηα: = Δεε ε εηθφλα πψο αιιειεπηδξά κε ην θείκελν;= 

Σζηακάληαο: = Ζ εηθφλα ζε πνην, (.) φηαλ αλαθέξεζαη ζηελ εηθφλα; (.) Κάλην ιίγν πην 

ζπγθεθξηκέλν. =  

Δξεπλήηξηα: = Πψο δειαδή απνδίδνληαη νη ερεηηθνί θψδηθεο, (.) νη ςπρνινγηθνί, (.) αλ ε 

εηθφλα ιεηηνπξγεί ηζάμηα κε ην ιφγν;=  

Σζηακάληαο: = Ναη.= 

Δξεπλήηξηα: = Αλ ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά;= 

Σζηακάληαο: = Ναη. ηε δεκηνπξγία ηνπ θφκηθ ηψξα πηα.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη, λαη. =  

Σζηακάληαο: = Ναη. (.) Δθεί εγψ κπνξψ λα πσ κφλν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εγψ ν ίδηνο 

ην έρσ βηψζεη απηφ ην πξάγκα. (…) Δεε ζηα θφκηθο απηφ πνπ κπνξείο λα θάλεηο είλαη λα 

απνηππψζεηο ζηηγκέο (.) θαη κάιηζηα ζηελ νξνινγία ησλ θφκηθο αλαθέξνληαη θαη σο (…) 

εεε θιεηδηά (.) δειαδή κηα ζθελή κπνξεί λα πεξηέρεη φηαλ είλαη γξακκέλε κέζα ζην 

κπζηζηφξεκα πνιιέο πνιιέο είλαη κηα αθνινπζία εηθφλσλ. (.) Σηο πιάζεη ν ζπγγξαθέαο, 

(.) ζνπ ηηο κεηαθέξεη, (.) κηα ραξά >κπνξείο λα θαληαζηείο κηα θνπέια λα δηαζρίδεη ην 

δσκάηην, λα αθνπκπάεη θάπνπ ην δίζθν, λα ξίρλεη έλα βιέκκα ζε θάπνηνλ θαη λα 

μαλαγπξλάεη, λα μαλαθεχγεη απ΄ ην δσκάηην.< ηαλ έρεηο λα ην παξνπζηάζεηο (.) πξέπεη 

λα δηαιέμεηο (.) έλα δχν ηξία (.) γηα λα δψζεηο απηήλ ηελ (…) ηνλ ξπζκφ ησλ πξαγκάησλ 

θαη ηελ νπζηαζηηθή πιεξνθνξία ζην ζεαηή. (.) Άξα ζ΄ απηή ηε ινγηθή (.) εεε εγψ πξέπεη 

λα απνξξνθήζσ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε απφ ηελ αίζζεζε ηνπ θεηκέλνπ (.) πξψηνλ 

(.) ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαζαπηέο ηηο ηερληθέο αο ηηο πνχκε ή ηηο ρεηξνπηαζηέο ή ηηο 

αληηθεηκεληθέο (.) δειαδή >αλ καο κηιάεη φηη εδψ  ππάξρεη έλα ηξαπέδη εθεί ππάξρεη κηα 

θαξέθια απηά πξέπεη λα ηα δνχκε< αιιά φηαλ πηα κπαίλνπκε ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (.) φια εθεί είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν κε κία εηθφλα λα δείμεηο (.) ηε 

ζπγθεθξηκέλε ςπρηθή θαηάζηαζε θ.η.ι. θ.η.ι. (.) Άξα ΔΚΔΗ ν ηξφπνο πνπ εγψ βξίζθσ λα 

δνπιέςσ (.) είλαη πξνζπαζψ λα απνξξνθήζσ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα απφ απηήλ 

ηελ αίζζεζε (.) θαη λα θάηζσ λα ζρεδηάζσ θνπβαιψληαο απηή ηελ αίζζεζε. (.) Σηο 
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πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ πεξλάεη κέζα ζηελ εηθφλα (.) δειαδή κε θάπνην ηξφπν (.) 

αιινχ ε γξακκή είλαη πην::: ραιαξή, (.) εεε πην επράξηζηε (.) γηαηί θνπβαιάεη έλα 

φκνξθν ζπλαίζζεκα. (.) Αιινχ ε γξακκή γίλεηαη πην ηαιαηπσξεκέλε θαη αγρσκέλε θαη 

δχζθνιε γηαηί θνπβαιάεη κέζα ηεο πφλν. (.) Μέρξη εθεί κπνξψ εγψ λα κηιήζσ γη΄ απηφ. 

(.) Απφ εθεί θαη πεξά αλ απηφ φλησο ζπκβαίλεη (.) ή είλαη απιά κηα δηθή κνπ  ((γειάεη)) 

εληχπσζε δελ ην μέξσ. (.) Μεηά έρεη πάιη λα θάλεη (.) κε ην ηη εηζπξάηηεη ν ζεαηήο (.) 

δηαβάδνληαο κφλν ηνπ ην θφκηθ (.) ή γηαηί εθεί δελ κπνξείο λα ηνπ ην απαγνξέςεηο πνηέ 

(.) αλ ζα αληηπαξαβάιιεη ηε δηθηά κνπ δνπιεηά ηεο εηθνλνγξάθεζεο (.) κε ην απζεληηθφ 

θείκελν (.) γηα λα δεη ΣΗ απφ εθείλε ηελ αίζζεζε έρεη θαηαθέξεη λα πεξάζεη (.) θαη κε 

πνην ηξφπν έρεη θαηαθέξεη λα πεξάζεη ζηε δηθηά κνπ δνπιεηά ηεο εηθνλνγξάθεζεο (.) θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφκηθ (.) γηαηί είλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απηά, (.) ε 

εηθνλνγξάθεζε εηθφλαο, εηθφλαο είλαη θάηη άιιν (.) ε ξνή ηνπ θφκηθ.= 

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα. (.) Γελ μέξσ αλ έρεηε θάηη άιιν λα πξνζζέζεηε.=  

Σζηακάληαο: = Σν κφλν πνπ έρσ λα πξνζζέζσ είλαη φηη πξαγκαηηθά (.) επεηδή απηή ε 

δνπιεηά έρεη επάλσ ηεο (.) αξθεηή (.) θξνληίδα (.) καθάξη λα (.) έρεη θαηαθέξεη λα ηελ 

ελζσκαηψζεη απηή ηε θξνληίδα (.) θαη λα κπνξεί απηή ε θξνληίδα λα παξαδνζεί (.) απηή 

ε αγάπε ζ΄ απηφ ην θείκελν >θαη πξψηα απ΄ φια ζ΄ απηφλ ηνλ άλζξσπν ηνλ ίδην ηνλ 

Υξεζηνκάλν γηαηί απηφ πνπ εκέλα κε ζπγθίλεζε πεξηζζφηεξν απ΄ φια ήηαλ ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Υξεζηνκάλνπ.< Αλ έρσ θαηαθέξεη ινηπφλ κε θάπνηνλ ηξφπν (.) λα 

δψζσ κηα ελίζρπζε δσήο (.) ζ΄ απηφ ην έξγν ζ΄ απηφλ ηνλ άλζξσπν λα ηνλ κάζνπλ (.) 

πέληε άλζξσπνη πεξηζζφηεξνη δέθα ρξφληα πεξηζζφηεξν (.) δεθαπέληε θ.η.ι. θ.η.ι. (.) 

Απηφ είλαη φιν.= 

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα. (.) Πνιχ σξαία. (.) αο επραξηζηψ πάξα πνιχ θαη γηα ην ρξφλν 

θαη γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο.= 

Σζηακάληαο: = Δγψ ζαο επραξηζηψ.= 

Δξεπλήηξηα: = Να΄ ζηε θαιά.    
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4. Graphic novels Παραριάκα θαη άιιες ηζηορίες ηοσ Γεκοζζέλε 

Βοσησρά, Το Γηούζοσρη θαη άιιες θαληαζηηθές ηζηορίες θαη Η κεγάιε 

βδοκάδα ηοσ Πρεδάθε 

Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε κε ην δεκηνπξγό ησλ graphic novels, Γεκήηξε 

Βαλέιιε 

 

Δξεπλήηξηα: Καιεζπέξα θχξηε Βαλέιιε.= 

Βαλέιιεο: = Καιεζπέξα.= 

Δξεπλήηξηα: = Δπραξηζηψ πνιχ πνπ απνδερηήθαηε ηελ πξφζθιεζή κνπ. (.) Δεε έρεηε::: 

γξάςεη ηξία έξγα καδί κε ηνλ θχξην Πέηξνπ (.) Ζ Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε, (.) Σν 

Γηνχζνπξη θαη άιιεο θαληαζηηθέο ηζηνξίεο (.) θαη ην Παξαξιάκα θαη άιιεο ηζηνξίεο ηνπ 

Γεκνζζέλε Βνπηπξά (.) πνπ κεηαγξάθνπλ έξγα ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο. (.) Θα 

ζέιαηε λα καο κηιήζεηε γηα ηελ εκπεηξία ζαο απφ ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο απηψλ ησλ 

έξγσλ ζε graphic novels;= 

Βαλέιιεο: = Να μεθηλήζσ ιίγν αλεθδνηνινγηθά θαη λα πσ αο πνχκε πψο μεθίλεζε απηή 

ε ηζηνξία.= 

Δξεπλήηξηα: = Πνιχ [επραξίζησο. 

Βαλέιιεο: [Σν πξψην ρξνληθά απ΄ φ,ηη μέξεηε είλαη νη ηζηνξίεο ηνπ Βνπηπξά. (.) Δεε εγψ 

θαηαξρήλ είκαη ζελαξηνγξάθνο απφ ην ΄90 πεξίπνπ (.) κελ πσ απφ ην ΄89 θάηη ηέηνην (.) 

θαη κέρξη ηψξα (.) κέρξη ηφηε (.) κάιινλ κέρξη ην Βνπηπξά (.) έγξαθα ηηο δηθέο κνπ 

ηζηνξίεο (.) δελ είρα κεηαγξάςεη πνηέ ηίπνηα δελ είρα θάλεη θακία δηαζθεπή (.) απφ 

ινγνηερλία. (.) Κάπνπ εθεί (.) γχξσ ζην ΄08 (.) πξέπεη λα ήηαλ αλ ζπκάκαη θαιά; (.) Γελ 

ζπκάκαη ηψξα (.) θάπνπ εθεί (.) έλαο πνιχ θαιφο κνπ θίινο ν Βάζηαο ν Σζνθφπνπινο (.) 

ν νπνίνο είλαη >ν θηιφινγνο θαη κειεηεηήο θαη ηζηνξηθφο θπξίσο ηζηνξηθφο θαη θπξίσο 

κειεηεηήο ηνπ έξγνπ ηνπ Βνπηπξά θαη ν εθδφηεο ησλ Απάλησλ ηνπ Βνπηπξά ηα νπνία 

έκεηλαλ ζηα κηζά βγήθαλ πέληε ηφκνη ελψ ζα΄ ηαλ φινη δεθαηξείο, κεηά ήξζε ε θξίζε.< 

Λνηπφλ επξφιαβε λα βγάιεη ηνπο πέληε πξψηνπο ηφκνπο απφ ηα Άπαληα (.) απηφο ινηπφλ 

έρεη καλία κε ηνλ Βνπηπξά (.) ν νπνίνο είλαη θίινο. (.) Καη θάπνηα ζηηγκή εθεί πνπ ηα 

ιέγακε, ππήξρε ην 9 ηφηε (.) θαη κνπ΄ ιεγε γηα ηνλ Βνπηπξά θαη κνπ΄ ρεη δψζεη θαη 

δηάβαζα θηφιαο θ.η.ι. (.) θαη σξαίνο ν Βνπηπξάο (.) ηνλ νπνίν ηνλ ήμεξα σο φλνκα θαη 

είρα δηαβάζεη ή έλα (.) ή δχν δηεγεκαηάθηα ηνπ (.) ν Βνπηπξάο έρεη γξάςεη κφλν 

δηεγήκαηα (.) δελ έρεη γξάςεη θαλέλα κεγάιν πξάγκα (.) έρεη γξάςεη εθαηνληάδεο 
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πξαγκαηηθά δηεγήκαηα (.) δνχζε απφ απηφ, απφ δχν ζειίδεο (.) κέρξη πελήληα εμήληα ην 

πην κεγάιν (.) θαλέλα κπζηζηφξεκα.= 

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα.= 

Βαλέιιεο: = Καη δηάβαζα ζθφξπηα αο πνχκε (.) είρα δηαβάζεη εγψ θάλα δπν ηπραία (.) 

ηνλ ήμεξα ηνλ Βνπηπξά () αιιά δελ είρα εληξπθήζεη. (.) Ο Βάζηαο ήηαλ ςψλην κε ηνλ 

Βνπηπξά. (.) Λνηπφλ θάπνηα ζηηγκή εθεί πνπ ηα΄ ιέγακε >θαη κνπ΄ ρε δψζεη λα δηαβάζσ 

θάπνηεο ζπιινγνχιεο πνπ΄ ρε βγάιεη εθηφο απφ ηα Άπαληα παξάιιεια έβγαδε θαη 

θάπνηεο ζπιινγέο< κνπ ιέεη εζχ πνπ θάλεηο θφκηθο (.) γηαηί δελ θάλεηο έλα δηεγεκαηάθη 

ηνπ Βνπηπξά ζαλ θφκηθο (.) λα ην γξάςεηο (.) λα βξεηο θάπνηνλ λα ζπλεξγαζηείο (.) ηφηε 

ππήξρε ην 9 θαη ην 9 είρε ηεξάζηηα ζεκαζία (.) γηαηί ηφηε κπνξνχζε λα θηηάμεη θαλείο (.) 

κηα κηθξή ηζηνξία θφκηθο (.) πξάγκα πνπ απηή ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε είλαη απαγνξεπηηθφ 

γηαηί δελ ππάξρεη πεξηνδηθφ. (.) Αλ ζέιεηο λα θάλεηο έλα θφκηθ δέθα ζειίδεο δελ έρεηο 

πνπζελά λα ην βάιεηο. (.) Σειεία. (.) Ή άικπνπκ ζα βγάιεηο θαη ζα βξεηο εθδφηε (.) ή 

ηίπνηα (.) πξάγκα ηξαγηθφ. (.) Μπνξεί λα ζέιεηο λα θάλεηο έλα δηζέιηδν βξε παηδί κνπ (.) 

δχν ζειίδεο  (.) δελ ππάξρεη πνπζελά πνχ λα ην βάινπλ; (.) Γελ ππάξρεη θαλέλα 

πεξηνδηθφ ζηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή δπζηπρψο. (.) Γπζηπρψο ιφγσ θξίζεο. (.) Σέινο 

πάλησλ. (.) Σφηε ινηπφλ ππήξρε ην 9 κηα ραξά θαη ιέσ γηαηί φρη. (.) Καη θάλακε ην 

Παξαξιάκα ην νκψλπκν (.) ην νπνίν ηπραίλεη λα είλαη ην πην γλσζηφ δηήγεκα ηνπ 

Βνπηπξά. (…) Θα πσ θη άιιν αλέθδνην ζ΄ απηφ δελ πεηξάδεη (.) θφς΄ ην απηφ δελ είλαη 

αλάγθε λα ην βάιεηο, (.) θνπβεληηάδνπκε. (.) Δεε ινηπφλ λαη (.) ιέσ γηαηί φρη θάλνπκε ην 

Παξαξιάκα ην νπνίν ήηαλ αλ ζπκάκαη πέληε ή έμη ζειίδεο (.) δελ ζπκάκαη θάπνπ ηφζν. 

(.) Δεε ηνπ Άγγεινπ ηνπ Μαζηνξάθε ηνπ καθαξίηε πνπ ήηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ 9 ηνπ 

άξεζε πνιχ θαη ην δέρηεθε. (.) Α λα πσ φηη πξηλ απφ απηφ είρακε θάλεη αξθεηέο ηζηνξίεο 

(.) κπνξεί θαη δέθα ή νρηψ δελ ζπκάκαη κε ηνλ Θαλάζε ηνλ Πέηξνπ κηθξέο πάιη γηα ην 9. 

(.) Ήκαζηε πνιχ γλσζηνί ζαλ δεχγνο δεκηνπξγηθφ εθεί ζην 9 (.) εηδηθά  δεκνζηεπφκαζηε 

ήδε. (.) Δ θάπνηα ζηηγκή ηνπ πήγα ηνλ Βνπηπξά (.) ηνπ άξεζε πάξα πνιχ ηνπ 

Μαζηνξάθε ιέκε γηαηί λα κελ θάλνπκε θαη άιιν έλα (.) δηάιεμα έλα άιιν δηήγεκα (.) 

κεηά έλα ηξίην δηήγεκα (.) θαη θάπνηα ζηηγκή εθεί ζηα δχν ή ηξία (.) απνθαζίδνπκε κε 

ηνλ Θαλάζε αλεμάξηεηα απφ ην 9 λα βγάινπκε έλα άικπνπκ κε πνιινχο Βνπηπξάδεο. (.) 

Ναη. (.) Καη απφ εθεί θαη πέξα άξρηζε ε επηινγή. (.) Δεε έηζη βγήθε ην άικπνπκ απφ ηηο 

εθδφζεηο Σφπνο (.) ν νπνίνο καο αγθάιηαζε πάξα πνιχ (.) δειαδή ην ήζειαλ απηφ (.) θαη 

απφ εθεί θαη πέξα ζπλερίζακε λα βγάδνπκε άιια δχν άικπνπκ κε ειιεληθή ινγνηερλία. 

(.) Γηαηί πήξε θαη πνιχ θαιέο θξηηηθέο απηφ ην πξψην πνπ βγήθε ην ΄08.= 
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Δξεπλήηξηα: = Δμαηξεηηθέο.= 

Βαλέιιεο: = Καη είρε αθνπζηεί πνιχ θαη απηφ πνπ έιεγεο πξηλ (.) κπήθε ζηα 

βηβιηνπσιεία ήηαλ απφ ηηο ιίγεο θνξέο. (.) ηα βηβιηνπσιεία αλ ζπκάκαη θαιά απφ 

θφκηθο είρε κπεη ελλνείηαη νιφθιεξε ε ζεηξά ηνπ Απνζηνιίδε κε ηνλ Αξηζηνθάλε 

δψδεθα δεθαηξία πφζα ήηαλε (.) ηα νπνία φκσο πήγαηλαλ πάληα ζην παηδηθφ ηκήκα (.) 

θαη θπξίσο ην Logicomix (.) ην νπνίν [είρε θάλεη ηεξάζηην ζνπμέ 

Δξεπλήηξηα: [ηνπ Γνμηάδε= 

Βαλέιιεο: = Γηεζλψο δελ μέξσ αλ μέξεηο ήηαλ ζηα κπεζη ζέιιεξο ηεο Νέαο Τφξθεο γηα 

πεξίπνπ θάηη κήλεο ζηα είθνζη πξψηα= 

Δξεπλήηξηα: = Σν έρσ ζηε βηβιηνζήθε κνπ= 

Βαλέιιεο: =Πέξαλ απηνχ γηα ηελ επηηπρία κηιάσ= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη βέβαηα.= 

Βαλέιιεο: = Απηφ ην βηβιίν ζηελ Ακεξηθή είρε θνβεξή επηηπρία (.) ζεσξήζεθε ακέζσο 

φηη είλαη ζνβαξφ θαη κπαίλεη θ.η.ι. (.) ε απφ εθεί θαη πέξα ην επφκελν πνπ κπήθε ζηα 

βηβιηνπσιεία ήηαλ ην δηθφ καο θαη ήηαλ θαιφ απηφ ην πξάγκα θαη έηζη θάλακε (.) 

πξνρσξήζακε θαη ζε άιια δηφηη ήηαλ θαη πνιχ ελδηαθέξνλ ζαλ εκπεηξία φιν απηφ ην 

πξάγκα. (.) Δεε ηψξα κε ηνλ Βνπηπξά εηδηθά (.) ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ είρα εγψ 

(.) πξφβιεκα θαζαξά εμσηεξηθφ φρη νπζηαζηηθφ (.) ζηελ νπζία πνζνηηθφ πξφβιεκα (.) ζα 

έιεγα (.) είλαη πνηα δηεγήκαηα ζα δηαιέμσ. (.) Απηνί νη πέληε κεγάινη ηφκνη πνπ πξφιαβε 

λα βγάιεη ν Βάζηαο (.) έρνπλ κέζα δηαθφζηα ηξηαθφζηα δηεγήκαηα είλαη αζχιιεπην 

δειαδή. (.) Καζφκνπλ θαη ηα δηάβαδα κηθξά κηθξά ρηιηάδεο. (.) Υηιηάδεο; (.) Απηφ πνπ 

είπα.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη, λαη.= 

Βαλέιιεο: = Ναη. (.) Λνηπφλ (.) έπξεπε λα μερσξίζσ (.) κπνξψ λα πσ πην ρξνλνβφξν 

ήηαλ απηφ παξά αθνχ απνθάζηζα λα ηα κεηαηξέςσ ζε θφκηθο. (.) Απηφ ήηαλ κηα πνιχ 

δχζθνιε δνπιεηά >γηαηί ν Βνπηπξάο είλαη θαη ιίγν πεξίεξγνο είλαη θαη άληζνο αλ ζέιεηο 

κεξηθά δελ είλαη θαιά ή είλαη πεξίεξγα ζηξηθλά δελ κεηαθέξνληαη.< Τπάξρνπλ θάπνηνη 

θαλφλεο ζηε κεηαθνξά ζε γεληθέο γξακκέο (.) θαη έπξεπε λα βξσ απηά πνπ είλαη 

θαηάιιεια θαη κνπ ηαίξηαδαλ εκέλα πξνζσπηθά πεξηζζφηεξν (.) κπνξνχκε λα πνχκε 

κεηά γηα ην πξνζσπηθφ γνχζην (.) αιιά θαη απηά πνπ αληηθεηκεληθά κεηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν θαη πην εχθνια πην (…) ηαηξηάδνπλε. (.) Απηφ. (.) Πνπ κνπ ήηαλ ηξνκεξά 

δχζθνιν. (.) Μεηά ην Βνπηπξά είρε ηελ ίδηα αθξηβψο δπζθνιία ην λα επηιέμσ ην επφκελν 

άικπνπκ. (.) Γειαδή πξψηα απνθαζίζακε φηη ζα θάλνπκε έλα δεχηεξν άικπνπκ >πνπ 
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ζα΄ ρε κεξηθέο ηζηνξίεο δελ μέξακε αθφκα πφζεο αλάινγα κε ηελ έθηαζε πνπ ζα έπαηξλε 

ε θάζε κία< απφ δηαθνξεηηθνχο Έιιελεο ινγνηέρλεο. (.) Απηφ ήηαλ αθφκα πην δχζθνιν. 

(.) Έπξεπε κέζα ζην ράνο ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο λα δηαιέμσ (.) εγψ ηφηε ζην 

δεχηεξν (.) ζην θεθάιη κνπ είρα αξρηθά κφλν ην Γηνχζνπξη (.) γηαηί απηφ ήηαλ >θάηη πνπ 

κε ζηνίρεησλε απφ κηθξφ παηδάθη. Ήηαλ ζε έλα αλαγλσζηηθφ φηαλ εγψ πήγαηλα ζην 

Γπκλάζην ή ζην Λχθεην ην Γηνχζνπξη κνπ΄ ρε θνιιήζεη απφ ηφηε κε είρε ελζνπζηάζεη 

απηφ ην θξηθηφ πξάγκα πνπ θξέκνληαλ νη ζθειεηνί είρα ηηο εηθφλεο αθφκα θαη ήζεια 

νπσζδήπνηε λα ην θάλσ θφκηθο< αιιά απηφ ήηαλ έλα απφ ηα έμη. (.) Γηα λα βξσ ηα άιια 

πέληε ήηαλ πνιχ δχζθνιν επίζεο. (.) Γηαηί βνχηεμα ζε φιε ηελ ειιεληθή ινγνηερλία θαη 

έςαρλα (.) αλ ζεο ιέκε κεηά γηα ην θαηά ηε γλψκε κνπ πάληα (.) πνηα κεηαθέξνληαη πην 

εχθνια ηη πξέπεη λα ππάξρεη (.) θαη πνηα είλαη ηα πξνζσπηθά κνπ γνχζηα (.) θαη πψο 

γίλεηαη απηφ ην πξάγκα θαη γη΄ απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν. (.) Γελ παίξλεηο θάπνην ζηα 

θνπηνπξνχ θαη ιεο άληε απηφ είλαη Παπαδηακάληεο ην θάλνπκε. (.) Γελ αξθεί 

ηνπιάρηζηνλ δελ αξθεί γηα κέλα.= 

Δξεπλήηξηα: = Οπφηε κε ηη θξηηήξην επηιέμαηε ηα ππφινηπα;= 

Βαλέιιεο: = Δεε λαη ζα πσ ηψξα ηα θξηηήξηα. (.) Καη ην ηξίην (.) λα ηειεηψζσ ηψξα θαη 

ην ηειεπηαίν ήηαλ πάιη ην δχζθνιν (.) φηαλ απνθαζίζακε γηα πξψηε θνξά λα θάλνπκε 

έλα νινθιεξσκέλν άικπνπκ πνπ δελ ζα΄ λαη πηα δηεγήκαηα, κηθξά κηθξά θφκηθο δειαδή 

(.) εθεί πάιη ε ίδηα αλαδήηεζε ην ίδην απηφ (.) λα βξσ θάηη πνπ λα ηαηξηάδεη απφ 

νπνηνλδήπνηε Έιιελα ινγνηέρλε πνπ λα ΜΖΝ είλαη κπζηζηφξεκα ηεξάζηην (.) πνπ λα΄ 

ρεη ηξηαθφζηεο ζειίδεο γηαηί απηφ ζέιεη ηξνκαθηηθή ζπκπχθλσζε (.) θαη αλ ζέιεηο πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα πξνδψζεηο θφβνληαο θαη ξάβνληαο φρη ηελ ηδέα ή ηελ νπζία (.) αιιά ην 

ζηφξη ην ίδην ηελ ππφζεζε δειαδή πνπ ιέκε. (.) Πξέπεη λα θφςεηο (.) λα θάλεηο (.) γη΄ 

απηφ ζα΄ πξεπε λα΄ λαη έλα πην κηθξφ ψζηε λα κεηαθέξεηαη (.) λα κπνξεί λα ηαηξηάζεη 

πνζνηηθά. (.) Έηζη; (.) Λνηπφλ. (.)Σψξα ηα θξηηήξηα πνπ κνπ είπεο. (.) Δεε θαιά (.) έλα 

ιίγν ππνθεηκεληθφ αλ ζέιεηο θξηηήξην (.) απηφ δελ είλαη νπζηαζηηθφ απιά ην θξνληίζακε 

(.) φηαλ μεθίλεζε απφ ηνλ Βνπηπξά εθ ησλ πξαγκάησλ. (.) Ήζεια εγψ φια απηά πνπ ζα 

βγάινπκε λα κελ είλαη πάξα πνιχ γλσζηά. (.) Γειαδή φηαλ αο πνχκε ιέγακε φηη ζα 

θάλνπκε ειιεληθή ινγνηερλία καο ιέγαλε (.) α ηε Φφληζζα ηε Φφληζζα. (.) Δ λαη (.) αιιά 

ηε Φφληζζα ηελ μέξνπλ θαη νη θφηεο. (.) ((γέιην)) Ήζεια ηαπηφρξνλα εθηφο απφ ηελ 

εκπεηξία απηφ ην πξάγκα ηεο κεηαθνξάο ηεο ινγνηερλίαο ζε κηα άιιε ηέρλε (.) ήζεια 

ηαπηφρξνλα απηά ηα πξάγκαηα λα κελ είλαη ηφζν γλσζηά. (.) Γειαδή >ίζσο εθεί ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ κνπ λα΄ ρα αθφκα θη απηφ πνπ ιέγακε πξηλ< λα δείμνπκε ζηνπο 
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αλζξψπνπο φρη ππνρξεσηηθά γηα λα δηαβάζνπλ ινγνηερλία (.) καθάξη λα ην θάλνπλ θη 

απηφ (.) αιιά δελ είλαη απηφο ν ζηφρνο (.) αιιά λα δείμνπκε θάπνηεο πηπρέο ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο πνπ είλαη άγλσζηεο πην άγλσζηεο (.) θπζηθά απηνί πνπ 

ςάρλνπλ ή νη θηιφινγνη ηηο μέξνπλ αιιά ν πνιχο θφζκνο. (.) Δεε ν Βνπηπξάο απφ κφλνο 

ηνπ είλαη άγλσζηνο ζρεηηθά (.) δελ είλαη κείδσλ Έιιελαο ινγνηέρλεο (.) είλαη απφ απηνχο 

ηνπο πην κηθξνχο ζρεηηθά. (.) Έλα ην θξαηνχκελν. (.) Δπνκέλσο ν,ηηδήπνηε θάλεηο απφ 

Βνπηπξά ζα΄ λαη ιίγν ζπάλην. (.) ηελ επηινγή ηνπ δεχηεξνπ άικπνπκ πνπ είρε αλ 

ζπκάκαη θαιά έμη έμη είρε; (.) Δδψ πξέπεη λα΄ λαη. (.) ((θνηηάδεη ην graphic novel)) Θα δσ 

ακέζσο. (.) Άζ΄ ην άζ΄ ην έλα δχν ηξία ηέζζεξα πέληε έμη λαη θαιά ην ζπκάκαη. (.) Δθηφο 

ηνπ Παπαδηακάληε πνπ είλαη παζίγλσζηνο (.) θαη ν Νηθνιαΐδεο πνπ είλαη έλαο Κχπξηνο 

θαη ν Ρνδνθαλάθεο είλαη ζρεηηθά άγλσζηνη (.) θαη ν Καβάθεο θαη ν Καξπσηάθεο πνπ 

ηνπο μέξνπλ θαη νη θφηεο (.) ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ μέξνπλ φηη έρνπλ γξάςεη θαη 

θάπνηα πεδά. (.) Πνιχ ιίγα. (.) Σνπο μέξνπλ απ΄ έμσ θαη αλαθαησηά σο πνηεηέο. (.) 

Λνηπφλ ήηαλ ην άγλσζην. (.) Ήηαλ >θαη λα μεζάςεηο Καβάθε Καξπσηάθε ζε πεδφ θαη 

ηνλ Νηθνιαΐδε θαη ηνλ Ρνδνθαλάθε πνπ ήηαλ άγλσζηνη θαη εληάμεη κπήθε θαη έλα 

δηήγεκα ηνπ Παπαδηακάληε. Πάιη κέηξεζε ην ζρεηηθά άγλσζην ζ΄ απηφ.< ην ηξίην 

άικπνπκ αθφκα πεξηζζφηεξν ε λνπβέια ε ζπγθεθξηκέλε είλαη έλα μέξσ γσ πψο λα ην 

ραξαθηεξίζσ κεηαμχ δηεγήκαηνο (.) δηήγεκα είλαη ζηελ νπζία αιιά πνιχ εθηεηακέλν 

δηήγεκα (.) εθεί ζηα φξηα κπζηζηφξεκα δελ ην ιεο (.) αιιά είλαη θαη πνιχ κεγάιν γηα 

δηήγεκα (.) ε Μεγάιε Βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε. (.) Δ ήηαλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πνπ 

ξψηαγα θαη θπζηθά φινη μέξαλ ην Καξαγάηζε (.) αιίκνλν είραλ δηαβάζεη θαη κεξηθά ή 

δελ είραλ δηαβάζεη θαλ ηνλ είραλ δεη ζηελ ηειεφξαζε έηζη; (.) Παζίγλσζηνο (.) απηφ δελ 

ην ήμεξε θαλέλαο (.) δειαδή πέηπρα κφλν έλαλ θηιφινγν πνπ ην ήμεξε θάηη ηέηνην. (.) 

Ήηαλ έλα άγλσζην  >πνπ έρεη κπεη ζε κία ζπιινγή ηεο Δζηίαο πνπ είρε ηέζζεξα 

δηεγήκαηα ηνπ Καξαγάηζε ζε αλχπνπηε επνρή θαη έρεη  δεκνζηεπζεί ελλνψ κεηά ηελ 

πξψηε έθδνζε ζηελ επνρή καο ην ΄90 αλ ζπκάκαη θαιά.< Γελ ην΄ μεξε ζρεδφλ θαλέλαο 

ινηπφλ ην έλα θνκκάηη ινηπφλ ηεο επηινγήο είλαη ην ζρεηηθά άγλσζην (.) λα κελ 

κεηαθέξσ πνιχ γλσζηά πξάγκαηα. (.) Δληάμεη αο κελ θάλνπκε ηε Φφληζζα πνπ ιέγακε 

πξηλ. (.) Έλα είλαη [απηφ.  

Δξεπλήηξηα: [Δίρε θάπνην ξίζθν απηφ ε; (.) κε ηελ έλλνηα φηη δελ πνληάξαηε ζε θάηη (.) 

δελ βαζηζηήθαηε ζε θάηη (.) γλσζηφ πνπ ζα ζαο δηεπθφιπλε θαη εζάο [λα γίλεη πην εχθνια 

γλσζηφ ην έξγν ζαο;   
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Βαλέιιεο: [φρη φρη. (.) Γελ ην ήζεια απηφ (.) δελ πήγαηλε δειαδή λα ην πνχκε θη απηφ; 

(.) Να ην πνχκε θη απηφ; (.) γξάςε φ,ηη ζέιεηο θαη θφςε φ,ηη ζέιεηο. (.) Γελ πεηξάδεη αο 

θιπαξήζνπκε ιίγν. (.) Έηζη θη αιιηψο ηα θφκηθο έρνπκε ζπλεζίζεη φηη δελ βγάδνπλ 

ιεθηά. (.) Καη δελ γηλφκαζηε γλσζηνί παξά κφλν ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν θνηλφ (.) ην 

νπνίν είλαη >ιίγν πνιχ θιεηζηφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα βέβαηα έρεη αξρίζεη λα αλνίγεη κε 

ηα graphic novel ηα βηβιηνπσιεία κε ηηο θξηηηθέο πνπ γξάθνληαη πηα ζηηο εθεκεξίδεο θαη 

νχησ θαζεμήο< αιιά εκείο πνπ είκαζηε απφ ην ΄90 ή απφ ην ΄89 (.) ζην ρψξν έρνπκε 

κάζεη θαη ηζάκπα λα δνπιεχνπκε (.) καθάξη λα βγάδακε ιεθηά δελ ζα πνχκε φρη (.) θαη 

λα κελ γηλφκαζηε γλσζηνί πέξα απφ έλα ζρεηηθά θιεηζηφ ρψξν. (.) Σψξα αλ απηφ 

αλαηξαπεί κε γεηα καο κε ραξά καο πνιχ ζα ραξνχκε. (.) Αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη (.) 

φηαλ μεθηλάο έλα ηέηνην πξάγκα (.) λα βγάιεηο έλα άικπνπκ >πνπ είρακε βγάιεη θάπνηα 

άικπνπκ κε ην πχξν ην Γεξβεληψηε εληειψο άιιεο θχζεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ΄90 κέρξη ην ΄94 είρακε βγάιεη ηέζζεξα θνκηθά άικπνπκ κε ζελάξην δηθφ κνπ θαη ηνπ 

Γεκήηξε Καιατηδή θαη ζθίηζα ηνπ πχξνπ ηνπ Γεξβεληψηε. Απφ ηφηε απφ ην ΄94 δελ 

είρα βγάιεη άικπνπκ αιιά είρα θάλεη πάξα πνιιέο ηζηνξίεο θαη ζηε Βαβέι θαη ζην 9 πνπ 

ιέγακε αιιά φρη άικπνπκ.< Ήκνπλ δειαδή ήδε γλσζηφο ζην ρψξν. Σν λα μεθηλήζσ 

ινηπφλ έλα άικπνπκ δελ πίζηεπα φηη ζα γίλσ κ΄ απηφ γλσζηφο (.) φηη ζα βγάισ ιεθηά θαη 

ηέηνηα απηά δελ βγήθαλ θαζφινπ= 

Δξεπλήηξηα: = Δλ ηέιεη.= 

Βαλέιιεο: = Απηφ είλαη γλσζηφ. (.) Δεε μεθηλψληαο απφ απηφ (.) πξαγκαηηθά ζε καο 

>ίζσο αλ είκαζηε ζην ζηλεκά λα ην ζθεθηφκαζηε απηφ θάηζε λα θάλνπκε ηψξα ηε 

Φφληζζα πνπ ζα πηάζεη θαη ην μέξεη ν θφζκνο ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά< γηαηί κε ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη γλσζηφο γίλεηαη θάπνηνο θαη πεξηζζφηεξν πξνβάιιεηαη θαη 

αθνχγεηαη πεξηζζφηεξν γεληθψο. (.) ην ρψξν ην δηθφ καο (.) γηα κέλα ηνπιάρηζηνλ ην 

ηειεπηαίν θξηηήξην ήηαλ απηφ (.) λα δηαζθεπάζσ γλσζηά θείκελα λα ηζηκπήζεη ν θφζκνο 

λα πεη α γλσζηφο νχηε θαλ κνπ πέξαζε απφ ην κπαιφ.< Ίζα ίζα θπλεγνχζα ηα πην 

άγλσζηα θνκκάηηα (.) ήηαλ έλα είδνο λα δεη ν θφζκνο φηη ππάξρεη θη απηφ ζηελ ειιεληθή 

ινγνηερλία πνπ δελ ην μέξεη. (.) Απηφ ήηαλ πην πνιχ ν ζηφρνο γηα λα κεηαθεξζνχλ απηά. 

(.) Απηφ ινηπφλ ην άγλσζην αλ ζεο απνηειεί αληηθεηκεληθφ θξηηήξην. (.) Σν ππνθεηκεληθφ 

ηψξα ην πξνζσπηθφ πξνζσπηθφ δηθφ κνπ(.)  είλαη φηη ήζεια θαη κνπ άξεζαλ γεληθά πην 

ζθνηεηλέο ηζηνξίεο (.) αιιά θαη ζηα ηξία άικπνπκ έρνπλ ζθνηεηλέο ηζηνξίεο ή ηζηνξίεο 

πνπ άπηνληαη ηνπ ρψξνπ ηνπ θαληαζηηθνχ (.) αλήθνπλ ζην ρψξν ηνπ θαληαζηηθνχ ε 

κεγάιε πιεηνςεθία (.) φρη φια ηα δηεγήκαηα θαη ηα ηξία άικπνπκ παίδεη πνιχ ην 
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θαληαζηηθφ ζηνηρείν. (.) Δίλαη θάηη πνπ εκέλα κνπ αξέζεη ζηε ινγνηερλία. (.) Δγψ 

δηαβάδσ θαη επηζηεκνληθή θαληαζία θαη πνιιέο θνξέο θαη ηξφκνπ θαη δηάθνξα ηέηνηα 

πξάγκαηα (.) πέξα ησλ θιαζηθψλ (.) πνπ κ΄ αξέζεη απηφο ν ρψξνο (.) θαη γεληθά ήζεια 

θάηη ηέηνην θαη ην άιιν αλ ζεο «ηεξαπνζηνιηθφ» είλαη λα βξσ ζθνηεηλέο παξάμελεο 

παξάδνμεο αθεγήζεηο ζηελ θιαζηθή ειιεληθή ινγνηερλία. (.) Καη γη΄ απηφ δελ μέξσ αλ 

πξφζεμεο >απηφ ην θιίκα ππάξρεη γεληθά θαη ν Βνπηπξάο έρεη παξάμελεο ηζηνξίεο, ηα 

άιια αθφκα πην πνιχ, απηφ ήηαλ ην θξηηήξην επηινγήο γηα ην Γηνχζνπξη απηά πνπ ήηαλ 

ιίγν ζθνηεηλά< ν Καβάθεο έρεη έλα θάληαζκα (.) ν άιινο μέξσ γσ (…) εεε ν Πξεδάθεο 

έρεη μέξσ γσ ην κηζφ λα δηαδξακαηίδεηαη κεηά ην ζάλαην ηνπ ήξσα (.) νπφηε εμ νξηζκνχ 

βξηζθφκαζηε ζην ρψξν ηνπ θαληαζηηθνχ. (.) Καιά ζηνλ Καξαγάηζε ππήξραλ θαη άιια 

θξηηήξηα, (.) αιιά απηφ παξακέλεη, (.) ην ιίγν ζθνηεηλφ, (.) παξάμελν αλ ζέιεηο, 

παξάδνμν ήηαλ κηα πξνζσπηθή επηινγή πνπ ην έςαρλα πάξα πνιχ θαη ην θπλεγνχζα, (.) 

ήηαλ θαζαξά ππνθεηκεληθφ, (.) νχηε θαιφ είλαη νχηε θαθφ, (.) πξνζσπηθφ γνχζην. Ναη. (.) 

Απηά ζε πξψηε θάζε. (…) Πεο κνπ ηη άιιν.= 

Δξεπλήηξηα: = Θέιεηε λα πείηε γηα ηε ζρέζε ησλ πξσηφηππσλ έξγσλ θαη ηνπ δηθνχ ζαο 

ζελαξίνπ;= 

Βαλέιιεο: = Ναη. (.) Λνηπφλ απηφ γεληθά λνκίδσ φηη αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ζρέζεηο 

κεηαθνξάο ινγνηερλίαο ζε θφκηθο (.) θαη γεληθφηεξα κεηαθνξάο ινγνηερλίαο ζε κηα άιιε 

ηέρλε. (.) Απηφ πνπ πξέπεη θαηαξράο λα έρνπκε πάξα πνιχ θαιά ζην κπαιφ καο (.) ην 

ηνλίδσ πάληα φπνπ βξεζψ απηφ (.)  είλαη φηη έρνπκε δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο ηέρλεο. (.) 

Γελ έρνπλ λα θάλνπλ ηα θφκηθο κε ηε ινγνηερλία παξά ην φηη είλαη ζε ραξηί θαη ζε 

βηβιίν, (.) έρνπλ απηήλ ηελ κνξθή νπηηθά θαη θάζεζαη θαη ηα δηαβάδεηο ζην θξεβάηη ζνπ 

φπσο αθξηβψο έλα βηβιίν. (.) Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κνηάδνπλ. (.)  Πάληα ζα επηκέλσ ζην 

παξάδεηγκα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ γηαηί έρνπλ πνιιέο ζρέζεηο. (.) ζν είλαη γεινίν λα 

ραξαθηεξίζεηο μέξσ γσ ηνπο Άζιηνπο ηνπ Οπγθψ ζε ηαηλία πνπ έρεη γίλεη πνιιέο θνξέο 

θαη λα δεηο ηελ ηαηλία θαη λα πεηο ηη σξαία ινγνηερλία (.) είλαη ειίζην, (.) νπδείο ην θάλεη. 

(.) Δ έηζη αθξηβψο θαη απηφ. (.) Γελ κπνξείο λα δηαβάζεηο έλα θφκηθο πνπ είλαη 

Παπαδηακάληεο θαη λα πεηο σξαίν ινγνηερληθά. (.) Ση ζα πεη; (.) Δδψ είλαη κηα άιιε 

ηέρλε. (.) πσο αθξηβψο δελ πάεη ην κπαιφ ζνπ λα πεηο σξαίν βηβιίν ήηαλ απηή ε ηαηλία 

πνπ είδα. (.) ((γέιην)) Δίλαη άιιν, (.) μέξεηο φηη ζα δεηο θάηη άιιν, (…) θάλεηο ηηο 

ζπγθξίζεηο ζνπ βεβαίσο (.) κε γεηα ζνπ κε ραξά ζνπ (.) αιιά δελ ιεο φηη είδα θάηη 

ινγνηερληθφ μέξσ γσ (.) ηη λα πσ; (.) ηλεκά είδα. (.) Λνηπφλ έηζη αθξηβψο είλαη κηα 

εληειψο μερσξηζηή ηέρλε γηα κέλα. (.) Πνπ ζεκαίλεη έρεη άιινπο θαλφλεο άιιε γξαθή 
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άιια άιια άιια πξάγκαηα (.) πνιιά άιια πξάγκαηα. (.) Λνηπφλ πξνθαλψο θξαηάκε ηελ 

ηζηνξία (.) ηελ ππφζεζε (.) ην ζηφξη πνπ ιέλε νη Ακεξηθάλνη ζηηο ηαηλίεο, (.) ηελ πινθή 

κνπ είπε θάπνηνο θηιφινγνο ζηε Ρφδν ζην Παλεπηζηήκην κνπ έθαλε νιφθιεξε ηζηνξία 

φηη δελ ιέγεηαη πινθή απηφ, (.) πινθή είλαη θάηη άιιν, (.) εγψ φκσο γηα λα 

θαηαιαβαηλφκαζηε (…) ινηπφλ απηφ είλαη ε πινθή (.) ηελ θξαηάσ (.) ηψξα ε πξνζσπηθή 

κνπ άπνςε (.)  απηφ είλαη πξνζσπηθφ (.) άιινη δελ ζπκθσλνχλ κ΄ απηφ, (.) ε πξνζσπηθή 

κνπ ινηπφλ άπνςε είλαη (.) φηη θξαηάσ ηελ πινθή φζν κπνξψ απηνχζηα. (.) Σν 

πξνζπαζψ πάξα πνιχ απηφ ην πξάγκα. (.) Γελ ζέισ λα αιιάδεη ε πινθή. (.) Νηψζσ φηη 

έηζη πξνδίδσ ην ζπγγξαθέα. (.) Γελ ζέισ λα αιιάδεη ε πινθή. (.) Κάπνηεο αιιαγέο ζα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν ζα γίλνπλ αλ ζεο θάπνηεο πεξηθνπέο παξαιείςεηο (.) φρη γηαηί ην ζέισ 

εγψ (.) αιιά γηαηί δελ ρσξάλε. (.) Γηα θαζαξά πξαθηηθνχο ιφγνπο. (…) Δπίζεο κπνξεί λα 

αιιάμεη ε ζεηξά. (.) Γειαδή >αλ δελ είλαη απφιπηα ρξνλνινγηθά, πάεη κπξνο πίζσ, 

κπνξεί θάηη λα γίλεη, θάπνηεο αιιαγέο, (.) ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζ΄ απηφ πνπ 

ιέσ, δελ ην ιέσ ηπραία< ηέηνηα πξάγκαηα (.) αιιά ε πινθή δελ ζα αιιάμεη. (.) 

Πξνζπαζψ λα θξαηήζσ ηελ πινθή. (.) Σν δεχηεξν πνπ πξνζπαζψ κε λχρηα θαη κε δφληηα 

θαη απηφ ζεσξψ φηη είλαη ην βαζηθφ θξηηήξην ηεο επηηπρίαο ηεο δηθήο κνπ (.) βέβαηα απηφ 

είλαη 50 50 είλαη ν ζελαξηνγξάθνο θαη ν ζθηηζνγξάθνο, (.) ην κηζφ απφ απηφ ίζσο θαη 

παξαπάλσ είλαη ε εηθφλα (.) αιιά ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δηθή κνπ κεξηά απηφ πνπ 

πξνζπαζψ λα θξαηήζσ είλαη ε αηκφζθαηξα, (.) δειαδή λα είκαη πηζηφο ζηελ αηκφζθαηξα 

[ηνπ ζπγγξαθέα. 

Δξεπλήηξηα: [ζην χθνο ηνπ [έξγνπ. 

Βαλέιιεο: [ην χθνο ηνπ ζπγγξαθέα. (.) Αλ απηφ ην πεηχρσ θαη κνπ πνπλ α απηφ είλαη 

αο πνχκε ην ζηξηθλφ ην παξάμελν ηνπ Βνπηπξά (.) ή απηφ ην ζαξδφλην ηνπ Καξαγάηζε 

πνπ έρεη εθεί έλα πξάγκα πνιχ βιάζθεκν αλ ζέιεηο ή ην (…) αλ κείλεη απηή ε 

αηκφζθαηξα απηή ε ζθνηεηλή αηκφζθαηξα (.) ηφηε είκαη πνιχ ραξνχκελνο άκα πσ φηη ην 

πέηπρα απηφ ην πξάγκα (.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα πάληα ελλνείηαη. (.) Λνηπφλ ηελ 

αηκφζθαηξα θπλεγάσ πάξα πνιχ λα είλαη ίδηα, (.) είλαη ην πξνζσπηθφ κνπ ζηνίρεκα, (.) 

δειαδή ζεσξψ φηη απέηπρα αλ βγεη δηαθνξεηηθφ θαη έρεη άιιε δηάζεζε. Γελ ζέισ λα ην 

αιιάμσ απηφ ην πξάγκα κε ηίπνηα. (…) Δεε θαη ην άιιν πνπ είλαη πην δχζθνιν (.) είλαη 

ην ζέκα ηεο ηπρφλ ηδενινγίαο αλ ππάξρεη. (.) Δδψ εξρφκαζηε ζε ιίγν δχζθνια, παξάμελα, 

βαζηά λεξά. (.) Γειαδή απηφ πνπ ιέσ πάληα είλαη (.) φηη πξνζπαζψ επίζεο λα δηαηεξήζσ 

απηνχζηα ηελ ηπρφλ ηδενινγία ηνπ ζπγγξαθέα αλ βγαίλεη απφ ην θείκελν. (.) Γεληθά νη 

θαιιηηέρλεο θάλνπλ κεξηθέο θνξέο πξάγκαηα δηαθνξεηηθά απφ απηφ πνπ νη ίδηνη είλαη 
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ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. (.) Ο Νηαιί ήηαλ θαζίζηαο. (.) Δληάμεη δελ θαίλεηαη ζην έξγν ηνπ 

πξνθαλψο. (.) ((γέιην)) Σν ηειεπηαίν πνπ θαηαιαβαίλεηο βιέπνληαο ην έξγν ηνπ είλαη φηη 

απηφο έθαλε δειψζεηο ππέξ ηνπ Φξάλθν. (.) Πξάγκα πνπ είλαη πνιιέο θνξέο άζρεην κε 

ην έξγν. (.) Γελ ζεκαίλεη (…) αιιά ζε πνιιά έξγα φισλ ησλ ηερλψλ φρη κφλν ηεο 

ινγνηερλίαο (.) πεξλάεη σο έλα ζεκείν θάπνην ηδενινγηθφ θνκκάηη ηνπ ζπγγξαθέα. (.) Δ 

απηφ επίζεο πξνζπαζψ λα ην δηαηεξήζσ απηνχζην. (.) Οπφηε ηίζεηαη ε εξψηεζε (.) ηη 

γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλείο θαζφινπ. (.) Ση γίλεηαη αλ ν ζπγγξαθέαο 

είλαη θαζίζηαο ιέσ εγψ θαη ην βιέπεηο, είλαη κηζνγχλεο θαη ην βιέπεηο απηφ. (.) Δ πνιχ 

απιά δελ θάλσ απηφ ην έξγν.=  

Δξεπλήηξηα: = Γελ ην επηιέγεηο.= 

Βαλέιιεο: = ζν θη αλ ην αγαπψ (.) κπνξεί λα ην αγαπψ σο ινγνηερλία (.) λα πσ 

>εθπιεθηηθφ είλαη θνβεξφ, θνβεξή πινθή ζα γίλνπλ θάηη εηθφλεο εμαηξεηηθέο ζα βγεη έλα 

αξηζηνχξγεκα θφκηθο< εεε αλ ν άιινο είλαη αο ζθάμνπκε εθαηφ Δβξαίνπο, (.) δελ ζα ην 

θάλσ (.) ζα πσ θξίκα (.) πνιχ θξίκα ήηαλ αξηζηνχξγεκα αιιά εγψ δελ. (.) Αιιά δελ ζα 

πξνζπαζήζσ λα ην αιιάμσ απηφ. (.) Γελ ζα [ην παξαιείςσ 

Δξεπλήηξηα: [Απιψο δελ ζα ην [επηιέμεηε 

Βαλέιιεο: [Γελ ζα ην επηιέμσ λαη. (.) Θα πάσ λα θφςσ ην ιαηκφ κνπ λα βξσ θάηη άιιν 

πνπ λα κνπ ηαηξηάδεη πην πνιχ. (.) Γειαδή πξνζέρσ ηελ ηδενινγία, (.) ηελ αηκφζθαηξα 

θαη ηελ πινθή φζν γίλεηαη λα κελ ηελ αιιάδσ. (.) Δίλαη άπνςε απηά ηα πξάγκαηα 

πξνζσπηθή. (.) ηελ πινθή εηδηθά ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηαηί εθεί 

θάπνηνη άλζξσπνη πάλε ζπλεηδεηά λα θφςνπλ λα ξάςνπλ λα πξνζζέζνπλ, (.) δελ 

πξνζζέησ ηίπνηα εγψ. (.) Αο πνχκε ίζσο ε ζπνπδαηφηεξε αιιαγή πνπ έρσ θάλεη πνηέ ζηε 

δσή κνπ είλαη ζε έλα δηήγεκα ζα ηα ζπκάζαη πεξίπνπ, [ηα΄ ρεηο δηαβάζεη; 

Δξεπλήηξηα: [Ναη, λαη. Σα΄ ρσ δηαβάζεη βέβαηα λαη.= 

Βαλέιιεο: = ην θέιεζξα ηνπ Νηθνιαΐδε ην ζπκάζαη απηφ ην ζθνηεηλφ κε ην ζθειεηφ 

πνπ πνχιεζε ν άιινο θαη είρε ην παηδάθη εθεί (.) λαη εθεί ινηπφλ ην πξσηφηππν δηήγεκα 

ηνπ Νηθνιαΐδε ν νπνίνο ήηαλ έλαο κάιινλ άγλσζηνο ζηελ Διιάδα Κχπξηνο (.) δελ ηνλ 

ήμεξα θη εγψ πξηλ δηαβάζσ ην δηήγεκα  (.) ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 είλαη απηφ αλ ζπκάκαη 

θαιά (.) ε ινηπφλ απηφο ήηαλ, ήηαλ γξακκέλν απηφ ην δηήγεκα ην νπνίν ήηαλ αξθεηά 

κεγάιν θαη εκέλα κε εληππσζίαζε κνπ άξεζε πάξα πνιχ (.) ήηαλ γξακκέλν κε έλα 

θνβεξφ ηξφπν κπξνο πίζσ ζην ρξφλν, (.) δνχιεπε κε ζπλερή flashback ηα νπνία 

flashback δελ ήηαλ φκσο ηα flashback ηνπ ζηλεκά φηη μαθληθά πάκε εθεί πέξα θαη 

γπξίδνπκε πίζσ θαη ζπλερίδνπκε ηελ ηζηνξία. (.) Ήηαλ ζθφξπηα. (.) Ξαθληθά έιεγε >δέθα 
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ρξφληα πξηλ ν θέιεζξαο είρε θάλεη απηφ πάκε ζην ηψξα πξηλ ηξία ρξφληα είρε γίλεη απηφ 

πέληε ρξφληα απ΄ απηφ έγηλε ην άιιν πάκε ηψξα πάιη ζην ηψξα μαλαγπξίδνπκε ήηαλ έηζη 

γξακκέλν έλα πξάκα ην νπνίν έβγαδε απφιπην λφεκα δελ είρε θαλέλα πξφβιεκα ην 

δηάβαζα, ην απήιαπζα κηα ραξά.< Ξεθηλάσ ινηπφλ (.)  θάλσ ην ζελάξην γηαηί εδψ 

ρξεηάδεηαη κία ζπκπχθλσζε, (.) θάλσ ινηπφλ ην ζελάξην, ην θηηάρλσ έηζη αθξηβψο κπια 

κπια κπια (…)  ην ζηέιλσ ζην Θαλάζε (.) ην δηαβάδεη ν Θαλάζεο θαη κνπ ιέεη (.) «λα 

ζνπ πσ δελ θαηάιαβα ηίπνηα.» (.) ((γέιηα)) Κάζνκαη ινηπφλ ηψξα εγψ, πξνζπαζψ λα 

απνζηαζηνπνηεζψ ζαλ λα κελ ην μέξσ (.) θάζνκαη δηαβάδσ ην ζελάξην πνπ έγξαςα θαη 

δελ θαηαιάβαηλα θαη εγψ ηίπνηα. (.) Γηαηί απηφ πνπ έβγαηλε κηα ραξά ζηε ινγνηερλία, 

>ην λα ην ζπκππθλψζεηο, λα ην θάλεηο θφκηθο πνπ βγαίλεη ζε δέθα ζειίδεο απηφ ην 

πξάγκα πνπ είλαη πελήληα ζειίδεο θείκελν θαη κε ηελ εηθφλα γηλφηαλ κπάραιν.< Καη ιέσ 

φπα. (.) Καη θάζηζα ινηπφλ θαη ηα έβαια φια ζε κία ρξνληθή ζεηξά θαη εθεί ήηαλ ε 

κεγαιχηεξε αιιαγή πνπ έρσ θάλεη πνηέ ζε ζπγγξαθέα, ην έθαλα φιν γξακκηθφ.= 

Δξεπλήηξηα: = Α κάιηζηα.= 

Βαλέιιεο: = Ξεθίλεζα ( …) θαη θηάζακε ζην ηψξα. (.) Δθεί ην άιιαμα αιιά 

αλαγθάζηεθα.= 

Δξεπλήηξηα: = Γελ ζα ιεηηνπξγνχζε [δηαθνξεηηθά ζηα θφκηθο. 

Βαλέιιεο: [Γελ ζα ιεηηνπξγνχζε. (.) Έθαγα ηα κνχηξα κνπ. (.) Γελ [γηλφηαλ 

Δξεπλήηξηα: [Δπηκείλαηε φκσο δελ ην εγθαηαιείςαηε.= 

Βαλέιιεο: = ρη δελ ην εγθαηέιεηςα. (.) Απιψο ην ιέσ απηφ λα ζ΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε 

αλαγθάζηεθα λα θάλσ κηα αιιαγή θαη >πάιη δελ πξφδσζα ηελ πινθή ή ηίπνηα άιιν 

απιψο ηελ έθαλα γξακκηθή, δελ γηλφηαλ απηφ ην κπξνο πίζσ πνπ έθαλε ζπλέρεηα ν 

Νηθνιαΐδεο.< Απηφ. (.) Ναη. (.) Να πνχκε θαη θαλέλα αλέθδνην έηζη. (.) Λνηπφλ ηψξα 

φζνλ αθνξά ην γεληθφηεξν πξάγκα πψο κεηαγξάθνληαη, μεθίλεζα λα ιέσ πσο είλαη κηα 

εληειψο δηαθνξεηηθή ηέρλε γη΄ απηφ έρεη εληειψο δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο, (.) εληειψο 

δηαθνξεηηθή δνπιεηά πξέπεη λα γίλεη. (.) Δεε θαηαξρήλ (.) ην ζελάξην λα ην 

μεθαζαξίζνπκε απηφ (.) δελ είλαη κφλν ην θείκελν πνπ έρεη κέζα ηα κπαινλάθηα ην ηη 

είλαη γξακκέλν. (.) Ο ζελαξηνγξάθνο (.) ηνπιάρηζηνλ εγψ (.) ζε θάζε δνπιεηά πνπ έρσ 

θάλεη κε πάξα πνιινχο δεκηνπξγνχο έρσ δνπιέςεη φρη κφλν κε ην Θαλάζε (.) πεξηγξάθεη 

θαξέ θαξέ ηη ζπκβαίλεη. (.) Γειαδή κπνξεί λα ππάξρεη έλα βνπβφ θαξέ πνπ δελ γίλεηαη 

ηίπνηα, >πεξπαηάεη έλα άλζξσπνο ζην δξφκν δελ ιέεη ηίπνηα δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα. Σν 

γξάθεηο απηφ. ην επάλσ θαξέ ν ήξσάο καο πεξπαηάεη ζην δξφκν είλαη ζηελ 

Παλεπηζηεκίνπ ζε έλα πνιχ πνιπζχρλαζην δξφκν θαη είλαη κέξα πεξλάλε απηνθίλεηα 
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θαη βξέρεη.< Δίλαη ζελάξην απηφ πξάγκα κπνξεί λα κελ πεξηέρεη θακία ιέμε απιά 

πεξηγξάθεηο ην θαξέ. (.) Παο ζην δίπια. (.) Λεο. (.) Σψξα εκθαλίδεηαη απφ πίζσ ηνπ έλα 

απηνθίλεην ελψ πεξπαηάεη ζηελ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ηξέρεη πνιχ. (.) Σξίην θαξέ. (.) Σνλ 

ρηππάεη ην απηνθίλεην, (.) ηνλ ηηλάδεη ζηνλ αέξα αο πνχκε θάπνπ γίλεηαη κηα ζχγθξνπζε 

ηνλ ηηλάδεη ζηνλ αέξα αθνχγεηαη έλα σρ. (.) Απηφ ην πξάγκα είλαη ζελάξην, (.) κπνξεί λα 

κελ ρξεζηκνπνηήζεηο θακία ιέμε, (.) ην σρ κφλν αιιά παξακέλεη ζελάξην. (.) Θέισ λα 

πσ ην ζελάξην είλαη θαη ε εηθφλα ε πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο. (.) Δ ηψξα βέβαηα ζα κνπ πεηο 

απηφ πεξηνξίδεη ηνλ δεκηνπξγφ, ηνλ ζθηηζνγξάθν; Κάζε άιιν. (.) Γηαηί ην λα πεηο φηη 

έλαο άλζξσπνο πεξπαηάεη  ζηελ Παλεπηζηεκίνπ κπνξεί ν άιινο λα ην θηηάμεη κε ρίιηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πίζηεςέ κε. (.) ρη κφλν ηα ρξψκαηα, >ε γσλία ιήςεο, κπξνζηά, 

καθξηλφ, πίζσ, κπξνζηά απφ ηα απηνθίλεηα πίζσ ν άιινο αλθάο πξνθίι, έξρεηαη, 

θεχγεη,< είλαη εθαηνκκχξηα νη ηξφπνη [πνπ ππάξρνπλ 

Δξεπλήηξηα: [Λεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά κάιινλ.= 

Βαλέιιεο: = Δίλαη δειαδή ε ζθελνζεζία αλ ζεο, είλαη ηνπ ζθηηζνγξάθνπ. (.) Απηφο 

απνθαζίδεη πψο ζα ην θηηάμεη. (.) Γη  απηφ θη εγψ ζεσξψ (…) ν Γνμηάδεο αο πνχκε είλαη 

πνιχ θαηαπηεζηηθφο ζαλ ζελαξηνγξάθνο. (.) Θέιεη ηα πάληα λα ηα ειέγρεη. (.) Δγψ φρη 

δειαδή δελ ζα ηνπ πσ πνηέ ηνπ Θαλάζε ή νπνηνπδήπνηε πνπ ζπλεξγαδφκαζηε (…) ηψξα 

ζπλεξγάδνκαη κε θάπνηνλ άιινλ, εηνηκάδνπκε θάηη άιιν φρη απφ ινγνηερλία (.) δελ ζα 

ηνπ πσ πνηέ φηη απηφο θνξάεη θφθθηλν κπινπδάθη ή φ,ηη κ΄ αξέζεη εκέλα. (.) Σν ηη ρξψκα 

κπινπδάθη θνξάεη είλαη δηθφ ηνπ είλαη εηθαζηηθφ δελ είλαη πξνζσπηθφ κνπ (.) εθηφο αλ 

ππάξρεη ιφγνο, είλαη Οιπκπηαθφο θαη πξέπεη λα θνξάεη θφθθηλν. (.) Αλ ν ήξσάο καο είλαη 

Οιπκπηαθφο ζα ηνπ πσ φηη πξέπεη λα θνξάεη θφθθηλν. (.) Ση λα θάλνπκε. (.) Αιιά αλ δελ 

ηίζεηαη ηέηνην ζέκα θαη είλαη έλαο ήξσαο γεληθψο θνξάεη φ,ηη ζέιεη απηφο θαη φρη φ,ηη 

ζέισ εγψ.  (.) Δθηφο αλ ππάξρεη ιφγνο ζελαξηαθφο. (.) Πνιχ βαζηθφ θη απηφ ζηε 

ζπλεξγαζία. (.) Γειαδή ηελ εηθφλα ηελ αθήλσ φιε ζ΄ απηφλ. (.) Αιιά ζα ηελ πεξηγξάςσ. 

(.) Λνηπφλ έρνληαο ππφςε φηη ηα βνπβά θαξέ απηά πνπ δελ έρνπλε ιφγν είλαη επίζεο 

ζελάξην (.) ζπλ ηα κπαινλάθηα >φια φ,ηη γξάθνπλ νη δηάινγνη, απφ πάλσ νη ιεδάληεο 

μέξσ γσ φια απηά είλαη ζελάξην,< είλαη πνιχ βαζηθφ λα κεηαηξέςεηο ζην θεθάιη ζνπ 

πξηλ θάλεηο ν,ηηδήπνηε εζχ (.) πξηλ ην ζθηηζνγξάθν φιν ην δηήγεκα ηε ινγνηερλία ην 

κπζηζηφξεκα ζε εηθφλεο. (.) Απηφ κάιηζηα είλαη έλα θξηηήξην. (.) Αλ αο πνχκε είλαη έλα 

πνιχ θηινζνθηθφ κπζηζηφξεκα φπνπ φιν θάζεηαη έλαο ηχπνο ζε έλα δσκάηην θαη 

ζθέθηεηαη θαη ζθέθηεηαη αθεξεκέλεο ηδέεο θαη ιέεη «έγηλε απηφ, (.) ηψξα ληψζσ έηζη» 

δελ ιέσ φηη δελ γίλεηαη αιιά είλαη πνιχ παινχθη. (.) Γελ ηαηξηάδεη, δελ πάεη ζε θφκηθο. (.) 
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Μπνξεί λα ην θάλεη θάπνηνο, κπνξεί λα γίλεη θη έλα πεηξακαηηθφ θφκηθο πνπ λα είλαη 

αξηζηνπξγεκαηηθφ αιιά είλαη πνιχ δχζθνιν. (.) πλήζσο απνηπγράλεη. (.) Πξέπεη λα 

ππάξρεη θαηά ηε γλψκε κνπ κία πινθή. (.) Γειαδή εηθφλεο, (.) λα είλαη ιίγν ζηλεκά, (.) 

λα ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο ν ζπγγξαθέαο. (.) Δζχ ηψξα έξρεζαη θαη πξέπεη λα κεηαηξέςεηο 

ζην θεθάιη ζνπ ζε εηθφλεο ηελ ηζηνξία νη νπνίεο εηθφλεο μαλά ιέσ >δελ ζα είλαη πνηα 

είλαη ηα ρξψκαηά ηνπο, νη γσλίεο, νη ιήςεηο αλ κηιάκε γηα ζηλεκά, ηη ρξψκαηα ζα 

επηθξαηνχλ φρη, φρη ηέηνηεο εηθφλεο αιιά ηη ζα πεξηέρεη θαη πψο ζα΄ λαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

ελφο θαξέ απφ ην άιιν.< Γειαδή (.) δελ αξθεί λα γξάςσ φηη πεξπαηάεη έλαο ζε έλαλ 

πνιπζχρλαζην δξφκν ζε έλα θαξέ (.) θαη κεηά θάπνηνο ηνπ παίξλεη ην πνξηνθφιη, ηνλ 

θιέβεη. (.) Έηζη ν άιινο δελ θαηαιαβαίλεη ηη λα θάλεη. (.) Ση θάλσ; (…) Λέσ (.) πξψηνλ 

πεξπαηάεη ν ήξσαο ζε έλα πνιπζχρλαζην δξφκν, (.) γίλεηαη ρακφο. (.)  Γεχηεξν θαξέ. (.) 

Έλα ρέξη κφλν θαίλεηαη θαη πάεη ζηελ θσιφηζεπή ηνπ, (.) πιεζηάδεη, (.) ν πηζηλφο ηνπ 

κφλν θαη ην ρέξη. (.) Σξίην, βγαίλεη ην πνξηνθνιάθη. (.) ην ηέηαξην ζπλερίδεη ην δξφκν 

ηνπ. (.) Απηφ ζα ην πσ εγψ πψο γίλεηαη απηφ ην πξάγκα, πψο ζα ην αθεγεζείο ζην θφκηθο 

(.) Σν λα πσ πεξπαηάεη ζην δξφκν θαη ηνλ θιέβνπλ απηφ δελ είλαη ζελάξην. (.) Ο άιινο 

ζα πεη σξαία ηη λα θάλσ;  (.) Πνιχ πεξηζζφηεξν λα πσ φηη ζην επφκελν θαξέ ν ήξσαο 

ηξνκάδεη. (.) Γελ αξθεί απηφ ην πξάγκα. (…) Θα ηνπ πεηο ηη δσγξαθίδεη. (.) Ση ζα πεη 

ηξνκάδεη; (.) Ση θάλεη θαη ηξνκάδεη; (.) Πεδάεη; (.) Ση θάλεη; (.) Σνπ θάλεη έλαο κπνπ; (.) 

Ση ηνλ ηξνκάδεη; (.) Γελ ζα θαηαιάβεη θάηη ν άιινο, ν ζθηηζνγξάθνο. (.) Θα ηνπ πεηο φηη 

εδψ δείρλνπκε θνληηλφ ζην πξφζσπν πνπ έρεη γνπξισκέλα κάηηα θαη έθθξαζε θξίθεο αο 

πνχκε. (.) Ή θάηη γίλεηαη ή βιέπεη απηφ ην πξάγκα μέξσ γσ. (.) Έλα αθεξεκέλν ζηπι >λα 

γξάςεηο κηα ιεδάληα πνπ ιέεη φηη ν ήξσαο έλησζε απηφ, ηνλ έινπζε θξχνο ηδξψηαο δελ 

ιεηηνπξγεί< ηη ζα δσγξαθίζεη; (.) Σνλ θξχν ηδξψηα; (.) Πεξηγξάθεηο θάζε θαξέ. (.) 

Λνηπφλ έηζη πξέπεη λα΄ ρεηο φιν ην ινγνηερληθφ θνκκάηη ζην θεθάιη ζνπ ζαλ πεξηγξαθή, 

(.) ηη ζα πεξηέρεη θάζε θαξέ, φρη πψο ζα είλαη νχηε πψο ζα είλαη ζθελνζεηεκέλν ζαλ 

εηθφλα αιιά ηη πεξηέρεη. (.) Αθνχ ην θάλεηο απηφ (.) κπαίλεηο ζην άιιν πξάγκα πηα ην 

βαζηθφ, (.) ην ιφγν (.) φπνπ απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαιάβεη νπνηνζδήπνηε ηνπιάρηζηνλ 

ζηελ δηθή καο πεξίπησζε είλαη (.) φηη ζρεδφλ ηίπνηα δελ είλαη απηνχζην. (.) Γειαδή ν 

ιφγνο μαλαγξάθεηαη θαη μαλαγξάθεηαη δπζηπρψο. (.) Γελ γξάθεηαη γηαηί ην ζέισ εγψ, 

γηαηί είκαη κάγθαο θαη ζέισ λα΄ ρσ ηε δηθηά κνπ γιψζζα θαη φρη ηνπ Καξαγάηζε. (.) Γελ 

είλαη εθεί ην ζέκα. (.) Δίλαη φηη δελ γίλεηαη. (.) Γειαδή αλ έρεηο έλα κπζηζηφξεκα ή έλα 

(…) ινγνηερλία αλ έρεηο έλα ινγνηερληθφ θείκελν δελ κπνξείο λα θάλεηο θφκηθο κε copy 

paste. (.) Γελ ζα ζνπ βγεη. (.) Πξνζπάζεζέ ην.= 
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Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 

Βαλέιιεο: = Πξνζπάζεζέ ην. (.) Πεο απηφ ην δηήγεκα έρεη πεληαθφζηεο θξάζεηο, (.) εγψ 

θάλσ θφκηθο άξα ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο εθαηφ θξάζεηο. (.) Άξα απφ πεληαθφζηεο ζα 

δηαιέμσ ηηο εθαηφ θαη ζα ην θάλσ. (.) Κάλην. (.) Γελ γίλεηαη. (.) Απηέο νη εθαηφ θξάζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηείο πξέπεη λα είλαη μαλά γξακκέλεο ψζηε >λα ππάξρεη θαη ν δηάινγνο φρη 

απηφ πνπ έγξαςε ν ζπγγξαθέαο αιιά ην δηθφ ζνπ πνπ λα ηαηξηάδεη εθεί πέξα, λα ζπλάδεη 

κε ηελ εηθφλα< θαη λα βιέπνπκε ηη είλαη απηφ.=  

Δξεπλήηξηα: = Ναη, λαη.= 

Βαλέιιεο: = Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη (…) ζηνπο δηαιφγνπο κπνξεί θάηη λα ηαηξηάζεη. (.) 

Οθέη αιιά δελ γίλεηαη πάληα. (.) Σηο πην πνιιέο θνξέο απηφ ην πξάγκα μαλαγξάθεηαη. (.) 

πσο θαη νη ιεδάληεο απφ πάλσ. (.) Οπφηε ζέιεη ζπλερψο θαη κία επηινγή ηνπ ηη θξαηάο 

απφ ην ιφγν θαη πψο ηνλ κεηαθέξεηο απηφλ ηνλ ιφγν. (.) πλήζσο φρη απηνχζην. (.) Δίλαη 

δχζθνιν. (.) Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη εμαηξέζεηο ζ΄ απηφ πνπ ιέσ κε λνκίδεηο. (.) Έρσ δεη 

θαη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πξνζπάζεηα (.) Ο Σζηακάληαο πάιη ζηελ πξψηε ηνπ ηζηνξία 

δελ μέξσ αλ ηελ έρεηο δεη= 

Δξεπλήηξηα: [ηελ Υειηδνλνχ 

Βαλέιιεο: [έρεη κεηαθέξεη ηελ Υειηδνλνχ, ηελ έρεη κεηαθέξεη απηνχζηα. (.) Γειαδή έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ιφγν ηεο Γηνπξζελάξ νιφθιεξν ρσξίο λα αιιάμεη νχηε κία ιέμε.= 

Δξεπλήηξηα: = Οχηε ηειεία.= 

Βαλέιιεο: = Οχηε ηειεία. (.) Γίλεηαη αιιά είλαη πνιχ ζπάλην θαη πνιχ πεξηνξηζκέλν. (.) 

Γειαδή πξέπεη θαηαξράο λα είλαη πνιχ κηθξφ απηφ (.) πξέπεη λα ηαηξηάδεη εηθφλα εηθφλα 

(.) κπνξεί λα γίλνληαη ηέηνηα (.) αιιά δελ είλαη ν θαλφλαο. (.) πλήζσο δπζηπρψο θαηά ηε 

γλψκε κνπ ζα ην μαλαγξάςεηο. (.) Μεηά ζα απνθαζίζεηο πηα αλ είλαη πνιχ ηδηφξξπζκε ε 

γιψζζα (.) αλ ζα θξαηήζεηο ηελ ηδηφξξπζκε γιψζζα ηνπ Παπαδηακάληε π.ρ. ή αλ ζα ην 

μαλαγξάςεηο θη απηφ ζε κηα ηξέρνπζα γιψζζα.= 

Δξεπλήηξηα: = Δζείο ηη θάλαηε;=  

Βαλέιιεο: = Σν άθεζα ζηελ ηξέρνπζα γιψζζα εεε (.) ((κπεξδεχηεθε)) ην κεηέηξεςα 

ζηελ ηξέρνπζα γιψζζα δελ ήζεια λα (…) ε φπνηα κεηαηξνπή έγηλε θπξίσο ζηηο 

ιεδάληεο, (.) ν Παπαδηακάληεο έηζη θη αιιηψο ρξεζηκνπνηεί ληνπηνιαιηά ζηνπο 

δηαιφγνπο.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη, λαη.= 

Βαλέιιεο: = Οπφηε ζα΄ πξεπε κφλν ζηα κπαινλάθηα κε ζπγρσξείο κφλν ζηε ιεδάληα λα 

έρσ κία απηήλ ηελ παξάμελε θαζαξεχνπζα. (.) Γελ ήζεια λα ην θάλσ. (.) Θεψξεζα φηη 
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κάιινλ θιψηζαγε ζηα θφκηθο. (.) Ναη. (.) Αιιά απηφ είλαη επηινγή θαη κπνξεί θάπνηνο λα 

ην ακθηζβεηήζεη, (.) δέρνκαη ηελ ακθηζβήηεζε. (.) Απηφ. (.) Γελ ππάξρεη θαλέλα 

πξφβιεκα, είλαη κηα πξνζσπηθή επηινγή. (.) Απηφ γίλεηαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ 

έρνπλ κία πνιχ πνιχ ηδηάδνπζα γιψζζα φπσο ν Παπαδηακάληεο, (.) ζηνλ Βνπηπξά δελ 

ππήξρε ηέηνην πξφβιεκα. (.) Ο Βνπηπξάο γξάθεη λνξκάι, ζηξσηά (.) θαη ην αιιάδεηο, ην 

μαλαγξάθεηο δειαδή ππνρξεσηηθά (.) αιιά δελ ληψζεηο φηη ηνπ ράιαζεο ηε γιψζζα (.) 

ελψ ζηνλ Παπαδηακάληε ππάξρεη έλα ζέκα. (.) Έηζη είλαη απηά.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη. (.) Μάιηζηα. (.) Χο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε;= 

Βαλέιιεο: = Χο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε, (.) ν Θαλάζεο ζ΄ απηά πνπ θάλακε, ζηα ηξία 

απηά έρεη δνπιέςεη πάξα πνιχ. (.) Καηαξράο ζην Θαλάζε κηα ηζηνξία, (.) α επίζεο 

μέραζα λα πσ φηη ζηελ επηινγή ήηαλε, έηπρε απηνί νη ινγνηέρλεο λα είλαη θπξίσο 

πξνπνιεκηθνί (.) θαη γηα λα γίλεη αθφκα πην άγλσζην αιιά θαη γηα λα βάινπκε έλα 

ζηνίρεκα αλ κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε ελδηαθέξνληα ηξφπν κηα παιηά ηζηνξία ζε έλα 

ζχγρξνλν θφκηθο. (.) Λνηπφλ απηφ ην πξνπνιεκηθφ άληε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ΄50 πην 

θαηλνχξην λνκίδσ δελ ππάξρεη ηίπνηα απφ απηά φια πνπ έρνπκε θάλεη (.) απηφ έθαλε κηα 

ηξνκεξή ηεθκεξίσζε ν Θαλάζεο. (.) Πήγαηλε ζηνλ Πεηξαηά, (.) θσηνγξάθηδε πξάγκαηα, 

(.) κπήθε ζην ζσξεθηφ Αβέξσθ πνπ είλαη αξαγκέλν εθεί πέξα θάπνπ (.) θαη δελ ζπκάκαη 

ζε πνην άιιν θαξάβη (.) γηα λα δεη πψο είλαη νη θακπίλεο ηνπ κέζα (.) ζε πνηα είπακε 

ηζηνξία; (.) μέραζα (.) ζηνλ Βνπηπξά ήηαλε; (.) ρη φρη Νηθνιαΐδεο., μέραζα ηψξα, 

θάπνην πνπ είρε θαξάβη ελ πάζε πεξηπηψζεη (.) είλαη θάπνηα άιια= 

Δξεπλήηξηα: = ηε κεγάιε βδνκάδα ηνπ Πξεδάθε;= 

Βαλέιιεο: = Μπξάβν. (.) Καη κε ηνλ Πξεδάθε ζην ηέινο θαη κε ηνλ Βνπηπξά κηα 

ηζηνξία πνπ είλαη κε ηνλ καχξν εθείλνλ πνπ πάεη ζε έλα θαξάβη (…) είρε πάεη ζηνλ 

Πεηξαηά θαη θσηνγξάθηζε εζσηεξηθφ πινίνπ πνπ βξήθε δελ μέξσ απφ πνηα δεθαεηία 

αξαγκέλν ζην ιηκάλη (.) θαη κπήθε κέζα θαη ην θσηνγξάθηζε. (.) Έθαλε, (.) θαηέβαζε 

άπεηξεο θσηνγξαθίεο απ΄ ην ίληεξλεη (.) πψο ήηαλ ν Πεηξαηάο (.) αο πνχκε γηα ηνλ 

Καξαγάηζε ηε δεθαεηία ηνπ ΄20 ή ηνπ ΄30, (.) εεε γεληθψο ηα ξνχρα ηα έρεη ςάμεη πάξα 

πνιχ. Κάλεη θνβεξή ηεθκεξίσζε ν Θαλάζεο. (.) Απηφ είλαη αληηθεηκεληθφ κπνξψ λα ην 

πσ θαη λα ην γξάςεηε εθ κέξνπο ηνπ. (.) Απηφ ην θάλεη, ην δνπιεχεη πάξα πνιχ. (.) Δίλαη 

βέβαηα θαη ην ηέηνην, (.) πψο είλαη πνχ αλαθέξνληαη. (.) Οη εηθφλεο ηνπ ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε θ.η.ι. (.) ηψξα φηαλ θάλεηο ηε θηάζν κε ην μσθιήζη 

ηνπ απηφ εθεί θάλεηο φ,ηη ζέιεηο, (.) θάλεηο ην μσθιήζη ζ΄ έλα ειιεληθφ λεζί. Οθέη (.) δελ 

είλαη αλάγθε λα ην ςάμεηο ηφζν. (.) ηαλ φκσο είλαη ζηνιέο θαη ηέηνηα θάλεη πνιιή 
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δνπιεηά ν Θαλάζεο πάλσ ζ΄ απηφ, (.) πάξα πνιιή, δειαδή εμαληιεηηθή κάιηζηα. (.) Καη 

πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηεί θαη απηνχζηεο θάηζεο ηεο επνρήο (.) ή ηνπ αξέζνπλ. (.) 

Γειαδή βξίζθεη κηα θσηνγξαθία ηνπ 1910 μέξσ γσ, (.) βξίζθεη κηα σξαία θάηζα θαη ηε 

ρξεζηκνπνηεί.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 

Βαλέιιεο: = Ναη. (.) ρη επψλπκνπο ζπλήζσο, αιιά θακηά θνξά ρξεζηκνπνηεί θαη 

επψλπκνπο. (.) Έρεηο δεη φηη ν Καβάθεο, ν ήξσαο απηφο ηνπ Καβάθε=  

Δξεπλήηξηα: = ην εμψθπιιν ηνπ Γηνχζνπξη=  

Βαλέιιεο: = Παίδεη ζε κηα ηζηνξία ηνπ Καβάθε, (.) πξσηαγσληζηήο είλαη ν Πεζφα. (.) 

Σνπ άξεζε ν Πεζφα θαη απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε θάηζα ηνπ Πεζφα. (.) Δίλαη 

πξνζσπηθφ ηνπ ζέκα δελ ζα ηνπ ην πσ εγψ. (.) Ναη. (.) Αιιά απηφ ην θάλεη ζπάληα. (.) 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θηγνχξεο απηνχζηεο αιιά άγλσζηεο. (.) Γεληθά θάλεη πνιχ 

κεγάιε ηεθκεξίσζε, (.) πάξα πνιχ θνπξαζηηθή ζα έιεγα.=  

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα. (.) Οη πξνζδνθίεο ζαο απφ ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ έξγσλ 

πνηεο ήηαλ;= 

Βαλέιιεο: = Απηφ πνπ έιεγα πξηλ. (.) Να θέξνπλ ζην θσο θάπνηεο άγλσζηεο θαη 

παξάμελεο πηπρέο ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο (.) θαη λα θεξδεζεί έλα ζηνίρεκα, (.) θάηη 

πνπ είλαη γξακκέλν θαη πξνπνιεκηθά ηφζν παιηά δειαδή θαη είλαη ςηινάγλσζην κπνξεί 

λα γίλεη ζχγρξνλν, (.) κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζ΄ έλα ζχγρξνλν αλαγλψζηε κηαο άιιεο 

ηέρλεο μαλαιέσ. (.) Καη πεξηηηφ λα πνχκε απηά πνπ έιεγα πξηλ γηα ηε κεηαθνξά φηη 

νπσζδήπνηε εθηφο απηψλ πνπ έιεγα φηη ην μαλαγξάθεηο (.) ην μαλαγξάθεηο (.) ην 

μαλαζθελνζεηείο (.) θαη φια απηά ρξεηάδεηαη θαη κία ηξνκεξή νηθνλνκία ιφγνπ γηαηί 

πνηέ ε πνζφηεηα ησλ ιέμεσλ, ησλ πξνηάζεσλ ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ δελ κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί απηνχζηα εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο αλ είλαη πνιχ κηθξφ αο πνχκε (.) 

πάληα ηα θφκηθο είραλ έλα ηειεγξαθηθφ ιφγν. (.) Οπφηε πξέπεη λα έρεηο [ηθαλφηεηεο 

κεγάιεο ζπκπχθλσζεο 

Δξεπλήηξηα: [πφζν κάιινλ φηαλ έρεη κεγάιεο πεξηγξαθέο.= 

Βαλέιιεο: = Δδψ είλαη έλα ζέκα. (.) ηηο πεξηγξαθέο ηηο κεγάιεο (.) είλαη πην εχθνιν γηα 

ηνλ ζελαξηνγξάθν γηαηί εθεί δελ πξέπεη λα μερλάκε πνηέ φηη κηιάεη ε εηθφλα. (.) λησο 

κπνξεί ν Μπαιδάθ  λα είρε δχν ζειίδεο θαη λα πεξηγξάθεη ηηο θνπξηίλεο ηνπ θαζηζηηθνχ 

(.) θαη ηα θάλνπλ απηά ην 19
ν
 αηψλα πεξηζζφηεξν αο πνχκε. (.) Δζχ δελ ρξεηάδεηαη λα ην 

θάλεηο απηφ. (.) Σν ηξσο νιφθιεξν θαη ηνπ ιεο θάλε κηα εηθφλα. (.) Μπνξεί έλα βαξχ 

δσκάηην ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ έρεη ρνληξέο θνπξηίλεο, (.) είλαη αξηζηνθξαηηθφ, (.) είλαη 
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βπζζηληέο νη θνπξηίλεο, (.) θάλην ζε κηα εηθφλα θαη ηέιεησζε. (.) Καη έθπγαλ δχν ζειίδεο. 

(.) Οη πεξηγξαθέο δελ είλαη ηφζν πξφβιεκα γηαηί βγαίλνπλ ρσξίο ιφγν. (.) Απιψο 

πεξηγξάθεηο ζηνλ ζπλεξγάηε ζνπ ηελ εηθφλα.= 

Δξεπλήηξηα: = Οπφηε ε δπζθνιία είλαη ζηελ αθήγεζε θαη [ζηνπο δηαιφγνπο. 

Βαλέιιεο: [Δίλαη πεξηζζφηεξν ην ηη ζα επηιέμεηο (.) θαη απηή ε ζθελνζεζία φρη ηνπ θάζε 

θαξέ μερσξηζηά αιιά ην πψο πεξλάο απφ ην έλα ζην άιιν ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε 

αθήγεζε. (.) Απηφ πνπ ζνπ έιεγα ηνπ θιέβεη ην πνξηνθφιη (.) πξέπεη λα γξάςεηο ηα 

ελδηάκεζα θαξέ, έλα ρέξη, έλα ηέηνην, θνληηλά, απηφ. Γελ αξθεί λα ηνπ πεηο ην΄ θιεςαλ 

θαη ην΄ ραζα. (.) Χξαία. (.) Καη ινηπφλ; Πψο γίλεηαη απηφ; (.) Καη λα μέξεηο φηη απηφ ζα 

γίλεη θαηαλνεηφ. (.) Καη απηφ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ θαηαλφεζε θαη κε ηε 

ζπκπχθλσζε. (.) Γεληθά εγψ ιέσ πάληα φηη βνεζάεη, (.) δελ είλαη θαζφινπ ην ίδην 

πξάγκα αιιά βνεζάεη πνιχ αλ ήζνπλ θαιφο κηθξφο ζην Γεκνηηθφ (.) πνπ καο έβαδαλ λα 

θάλνπκε (.) πψο ην ιέλε; (.) Γηαηί ην ζεσξνχζακε άρξεζην ηφηε θαη ιέγακε ηη καο ην 

βάδνπλ απηφ; Ζ πεξίιεςε. (.) νπ βάδαλ θάηη θαη ζνπ ιέγαλ θάλε πεξίιεςε. (.) ηελ 

πεξίιεςε πξέπεη λα επηιέμεηο ηα θχξηα ζεκεία, (.) ηελ νπζία (.) θαη απηφ πνπ είλαη δέθα 

ζειίδεο λα ππάξρεη ε ίδηα αθήγεζε λα θαηαιάβεη ν αλαγλψζηεο ηη έγηλε ζε κία ζειίδα 

απφ δέθα. (.) Απηφ ην πξάγκα αλ είζαη θαιφο ζ΄ απηφ (.) εγψ ήκνπλα θαιφο (.) ε βνεζάεη 

ζ΄ απηή ηε κεηαθνξά ρσξίο λα είλαη ην ίδην πξάγκα. (.) Αιιά πάλησο βνεζάεη. (.) Πνιχ 

βνεζάεη ζ΄ απηφ.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη. (.) Μάιηζηα. (.) Δ δελ μέξσ αλ έρεηε θάηη άιιν λα πξνζζέζεηε. (.) 

Γελ έρσ λα ζέζσ θάπνηα άιια εξσηήκαηα.= 

Βαλέιιεο: = Ση άιιν; (.) Έρεηο θάηη άιιν; Άκα ζέιεηο.(.) Γελ κνπ΄ ξρεηαη θάηη.= 

Δξεπλήηξηα: = Ννκίδσ κε θαιχςαηε κε απηά πνπ καο πεξηγξάςαηε θαη καο 

αθεγεζήθαηε.= 

Βαλέιιεο: =Ναη. (.) Πάλησο άζρεην ηψξα απηφ (.) ζηνλ Καξαγάηζε κνπ έθαλε θιηθ θαη 

απηφ ην πξάγκα ην ζχγρξνλν πνπ έρεη. (.) Γειαδή φιε ε ηζηνξία, ηη είλαη; (.) Έλα πξεδφλη 

αο πνχκε φπσο ηα μέξνπκε ηψξα.= 

Δξεπλήηξηα: = Δπνκέλσο ππάξρνπλ αλαπαξαζηάζεηο [ηεο ζχγρξνλεο επνρήο; 

Βαλέιιεο: Απφ overdose. Δίλαη ζπλεζέζηαην. Σν αθνχκε θάζε κέξα. Σελ εξσίλε ηε 

δίλεη ν κπάηζνο ζην θειί ηνπ – απίζηεπην δειαδή – γηα λα πεζάλεη. Καη κεηά αξρίδεη κηα 

ηξνκεξή ζάηηξα, θφιαζε, παξάδεηζνο. 

Δξεπλήηξηα: Σνλ δηψρλνπλ απφ παληνχ. 
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Βαλέιιεο: [Πεζαίλεη. (.) Σνλ δηψρλνπλ απφ παληνχ. (.) Απηφ ην πξάγκα είλαη γξακκέλν 

ηε δεθαεηία ηνπ ΄30. (.) Δίλαη ηφζν ζχγρξνλν απηφ ζαλ ζηφξη ζαλ πινθή θαζαξά (.) φπνπ 

εγψ έκεηλα έθπιεθηνο (.) θαη είπα απηφ ζα γίλεη νπσζδήπνηε. (.) Γελ ππάξρεη πεξίπησζε. 

(.) Δίλαη θαη ηνικεξφ (.) αιιά ήηαλ θαη ηφζν ζχγρξνλν δειαδή ήηαλ θαη έλα ζνθ αο 

πνχκε ην πφζν ζχγρξνλν κπνξεί λα΄ λαη, γηα πφζν ησξηλά πξάγκαηα κπνξεί λα κηιάεη 

έλα πξάκα ηνπ ΄30.=  

Δξεπλήηξηα: = Ναη, λαη.=  

Βαλέιιεο: = Ήηαλ πνιχ εληππσζηαθφ απηφ, (.) πνπ έθαλε πην πνιχ λα ην δηαιέμσ.= 

Δξεπλήηξηα: = Να ην επηιέμεηε γηα κεηαγξαθή. (.) Μάιηζηα. (.) Θεσξείηε φηη κπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλε νη δεκηνπξγίεο ζαο απηφλνκα έξγα; (.) Απνηεινχλ απηφλνκα έξγα 

δειαδή;= 

Βαλέιιεο: = Ναη, ζαλ άιιε ηέρλε δειαδή; Ναη. (.) Δίλαη απηφλνκα έξγα. (.) Δίλαη απηφ 

ην παξάδεηγκα πνπ ην ιέσ ρηιηάδεο θνξέο. (.) αλ κηα ηαηλία. (.) Βιέπεηο ην ιηβεξ 

Σνπίζη αο πνχκε ζε κηνχδηθαι >εμαηξεηηθφο ν ιηβεξ Σνπίζη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αλ 

ζπκάκαη θαιά πνπ είρε πάξεη θαη ζθαξ ζηελ επνρή ηνπ.< Δ είλαη άιιν έξγν. (.) Γελ ιεο 

πάσ λα δσ Νηίθελο μέξσ γσ, (.) πάσ λα δσ, πάσ λα δηαβάζσ Νηίθελο. (.) Παο λα δεηο 

ηαηλία. (.) Ναη είλαη απηνχζην έξγν. (.) Μπνξεί λα είλαη θαθφ έηζη; (.) Γελ ζεκαίλεη φηη 

θάλνπκε αξηζηνπξγήκαηα (.) αιιά είλαη άιιν έξγν απηνχζην (.) είλαη άιιε ηέρλε πνπ δελ 

έρεη ζρέζε κε ηε ινγνηερλία. (.) Δίλαη φπσο αθξηβψο (.)  γεληθά ηα θφκηθο είλαη κία 

>φπσο θαη πνιιέο άιιεο φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο φπσο ην ζέαηξν, ε φπεξα είλαη 

πβξηδηθέο ηέρλεο.< Γειαδή ε φπεξα ηη έρεη; (.) Έρεη κνπζηθή, έρεη ζέαηξν, εζνπνηία, 

ζθεληθά θνπζηνχκηα, ην ζέακα, έρεη εηθαζηηθφ ζηνηρείν θαη βγαίλεη κηα άιιε ηέρλε πνπ 

δελ κπνξείο λα πεηο φηη πάσ λα δσ ζέαηξν (.) νχηε πάσ λα δσ κνπζηθή λα αθνχζσ ζε έλα 

θνλζέξην. (.) Δίλαη έλα πβξίδην. (.) Βιέπεηο, αθνχο θαη είλαη φπεξα (…) Ο 

θηλεκαηνγξάθνο; (.) ρακφο κνπζηθέο ινγνηερλία θσηνγξαθία ηεο Παλαγηάο ηα κάηηα. (.) 

Θέαηξν ην θνκκάηη ηεο εζνπνηίαο (.) θαη φιν απηφ βγαίλεη εληειψο δηαθνξεηηθφ δελ είλαη 

απιψο άζξνηζκα επηκέξνπο ζηνηρείσλ (.) Έηζη θαη ηα θφκηθο. (.) Τπάξρεη ε ινγνηερλία, 

(.) ππάξρεη ην εηθαζηηθφ, (.) ε δσγξαθηθή (.) αιιά έλα θαη έλα δελ θάλεη δχν, (.) θάλνπλ 

ηεζζεξάκηζη. (.) ((γέιηα)) Απηφ είλαη ην ζέκα πνπ ζπκβαίλεη κε θάζε ηέρλε. (.) Γειαδή 

απηφ ην πξάγκα πνπ βγαίλεη είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ θαη απηνχζην. (.) Απφ ην πάληξεκα 

δελ βγαίλεη απιψο έλα άζξνηζκα. (.) Βγαίλεη θάηη απηνχζην (.) ην νπνίν δέρνκαη φηη 

κπνξεί λα΄ λαη θάηη πνιχ θαθφ, κπνξεί λα΄ λαη θαη πνιχ θαιφ (…) ζίγνπξα φκσο είλαη 

άιιε ηέρλε.= 
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Δξεπλήηξηα: =Απηφ ζπκβαίλεη παληνχ. (.) ε θάζε ηέρλε.= 

Βαλέιιεο: = ε θάζε πβξηδηθή ηέρλε. (.) ηε κνπζηθή αο πνχκε δελ ζπκβαίλεη. (.) Ζ 

κνπζηθή είλαη κηα πξσηφηππε ηέρλε, (.) ε δσγξαθηθή είλαη δσγξαθηθή. (.) Δίλαη απφ 

κφλεο ηνπο απηέο. (.) Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη αξρηηεθηνληθή. (.) Απφ εθεί θαη πέξα ην 

ζέαηξν, (.) ην ζηλεκά, (.) ε φπεξα, (.) ην ηξαγνχδη (.) ην νπνίν ζπλδπάδεη πνίεζε θαη 

κνπζηθή είλαη πβξηδηθέο ηέρλεο. (.) Σα θφκηθο, ινηπφλ, απηά είλαη ηέρλεο πνπ δαλείδνληαη 

θαη βγαίλεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ηέρλε παξάγεηαη (.) ην νπνίν δελ είλαη απιψο έλα 

άζξνηζκα. (.) Απηφ. (.) ηνηρείσλ επηκέξνπο.=  

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα. (.) Πνιχ σξαία. (.) Να ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιχ θαη γηα ην 

ρξφλν ζαο θαη γηα ηε ζπλεξγαζία.= 

Βαλέιιεο: = Κη εγψ επραξηζηψ.= 

Δξεπλήηξηα: = Να΄ ζηε θαιά.  
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5. Graphic novel Η Πάπηζζα Ιωάλλα 

Απνκαγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε κε ην δεκηνπξγό ηνπ graphic novel Η Πάπηζζα 

Ιωάλλα, Λεπηέξε Παπαζαλάζε 

 

Δξεπλήηξηα: Λνηπφλ, (.) θαιεζπέξα θχξηε Παπαζαλάζε.= 

Παπαζαλάζεο: = Καιεζπέξα.= 

Δξεπλήηξηα: = Δεε Καηαξράο  ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ απνδερηήθαηε ηελ 

πξφζθιεζή κνπ. (.) Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, (.) ζα ζαο παξαθαινχζα λα καο κηιήζεηε γηα 

ηελ εκπεηξία ζαο  (.) απφ ηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ Πάπηζζα 

Ησάλλα ζε graphic novel.= 

Παπαζαλάζεο: = Δεε. Λνηπφλ. (.) Καηαξράο λα πνχκε δπν πξάγκαηα γηα ην (…) γηα ην 

ίδην ην (.)  ην graphic novel, εεε ην νπνίν::: ζαλ νξηζκφο απφ κφλν ηνπ είλαη:::  εεε 

δείρλεη αο πνχκε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. (.) Γειαδή ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη ζαλ 

εηθνλνγξαθεκέλν αθήγεκα (.) θαη ήδε ν φξνο πξνδίδεη κία ζρέζε κε ηε ινγνηερλία. (.) 

Γη΄ απηφ θαη κάιινλ φζνη επηιέγνπλ λα θάλνπλ θάηη αληίζηνηρν (.) εεε επηιέγνπλ θαη ηνλ 

ίδην ηνλ (…) απηφλ ηνλ φξν γηα λα πεξηγξάςνπλ απηφ απηφ πνπ έθηηαμαλ. (.) Δεε θαηά ηε 

γλψκε κνπ βέβαηα δελ έρεη θαη κεγάιε κεγάιε ζεκαζία (.) είηε ην πεη θάπνηνο graphic 

novel (.) είηε ην πεη θφκηθ (.) είηε φπσο ζέιεη αο ην πεη (.) αλήθεη ζ΄ απηήλ ηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία πνπ ιέγεηαη θφκηθ (.) θαη λνκίδσ έηζη θη αιιηψο ν άλζξσπνο ν νπνίνο (.) ν 

δεκηνπξγφο ν νπνίνο ην θηηάρλεη (.) πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ θνκίζηα.= 

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα.= 

Παπαζαλάζεο: = Γειαδή,  ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα (…) ηφζν ηα ηερληθά 

φζν θαη ηα αθεγεκαηηθά (.) είλαη ηα ίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φζνη ζα έθηηαρλαλ θάηη πνπ 

ην νξίδνπκε ζαλ θφκηθ θαη φρη ζαλ graphic novel.= 

Δξεπλήηξηα: = Καηάιαβα.= 

Παπαζαλάζεο: = Γελ ππάξρεη θακία (.) δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά ζε απηφ. (.) Ο 

ρεηξηζκφο ηεο εηθφλαο, (.) ηνπ ρξφλνπ, (.) νη ηερληθέο ησλ (.) νη ίδηεο νη ηερληθέο ηνπ 

ζρεδίνπ, (.) ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηα ινηπά (.) δελ καο δηαθνξνπνηνχλ απφ 

θάπνηνλ πνπ ζα έθαλε έλα παξαδνζηαθφ θφκηθ είηε απηφ έρεη λα θάλεη κε ηνπο ήξσεο πνπ 

κπνξνχκε λα βξνχκε ζηα πεξίπηεξα, ηνλ Μίθπ Μάνπο, ηνλ Πνπάυ θαη ηα ινηπά (.) είηε 

κε ηα κε ηελ άιιε πιεπξά  ησλ θφκηθ πνπ είλαη απηά ηα επίζεο κηα κεγάιε θαηεγνξία (.) 

πνπ είλαη ηα ιεγφκελα ππεξεξσηθά θφκηθ. (.) Γειαδή, ζε ηειηθή αλάιπζε θάπνηνο πνπ 

ζα θηηάμεη ην:::λ Batman (.) θάπνηνο πνπ ζα θηηάμεη ηνλ Μίθπ Μάνπο (.) θάπνηνο πνπ ζα 
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θηηάμεη έλα graphic novel ζεσξεί απηφο φηη είλαη έλα εηθνλνγξαθεκέλν αθήγεκα (.)ζε 

ηειηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα εξγαιεία είηε αθεγεκαηηθά (.) είηε ζε επίπεδν 

ζρεδηαζκνχ ηνπ θφκηθ (.) ελλνψ (.) πσο ην ζθαξψλεη θαλείο απφ άπνςε ζελαξίνπ (.) 

ζηεζίκαηνο ησλ ζειίδσλ θαη ηα ινηπά (.) είηε θαζαξά ηερληθά ζην πψο ην ζρεδηάδεη (.) ηη 

κειάλη, ηη πηλέια ηη πελάθηα (.)  πψο ην ρξσκαηίδεη θαη πάεη ιέγνληαο. (.) Δεε άξα::: εγψ 

ζεσξψ φηη είλαη έλα πξάγκα (.) ηα θφκηθ (.) φπνπ θάπνηα θφκηθ κπνξεί λα αζρνινχληαη 

κε ην έλα ζέκα (.) θάπνηα θφκηθ αζρνινχληαη κε ην άιιν. (.) Δεε λνκίδσ φηη ιίγν απηφο ν 

πξνβιεκαηηζκφο (.) πεξί ηνπ είδνπο ηνπ θφκηθ έξρεηαη ζηελ Διιάδα κε έλαλ ηξφπν πνπ 

δελ ζα ην πεξίκελε θαλείο. (.) Γηαηί ζηελ Διιάδα ηα θφκηθο γηα ηνπο ελήιηθεο αο πνχκε ή 

γηα::: (.) απφ::: κάιινλ απφ ηελ εθεβεία κέρξη θαη ηνπο ελήιηθεο ηα γλσξίζακε θπξίσο ζε 

απηφλ ηνλ ηχπν. (.) Δεε ζέισ λα πσ (.) ηα πεξηνδηθά θφκηθ πνπ ππήξραλ ζηελ Διιάδα ε 

Βαβέι ην Παξά Πέληε θαη ηα ινηπά (.) ή ηα θφκηθ πνπ εθδίδνληαλ ήηαλ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

πεξηζζφηεξν θαη φρη ηνπ::: αο πνχκε ακεξηθάληθνπ ππεξεξσηθνχ θφκηθ.= 

Δξεπλήηξηα: = Α κάιηζηα.= 

Παπαζαλάζεο: = Γειαδή νη έθεβνη ζηελ Διιάδα, (.) φζνη έθεβνη ιίγνη ιηγνζηνί 

δηάβαδαλ θφκηθ πεξηζζφηεξν γλψξηδαλ ηνπο επξσπαίνπο (.) εεε θνκίζηεο (.) πνπ έηζη θη 

αιιηψο έθηηαρλαλ εηθνλνγξαθεκέλα αθεγήκαηα (.) ή φζνπο ακεξηθάλνπο έθηηαρλαλ 

αληίζηνηρα έξγα (.) παξά ηα ππεξεξσηθά. (.) Σα ππεξεξσηθά θαη ηα manga ζηελ Διιάδα 

ήξζαλε ηα ηειεπηαία ρξφληα πάξα πνιχ (.)  εεε απφ ηφηε βαζηθά πνπ έγηλε εχθνιε ε 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο (.) εξρφηαλ θαη ακεηάθξαζηα αο πνχκε (.) ζηα αγγιηθά ηα 

δηάβαδαλ νη πηηζηξηθάδεο ηα παίξλνπλ καδηθά θαη ηα δηαβάδνπλ ζηα αγγιηθά ηα 

πεξηζζφηεξα. (.) Λνηπφλ (.) εεε ηη ηξαβάεη θάπνηνλ >λα θάλεη θφκηθ θαη φρη θάπνηα άιιε 

κνξθή λα αζρνιεζεί κε θάπνηα άιιε κνξθή ηέρλεο< εεε απηφ λνκίδσ φηη δελ κπνξεί λα 

ην πεξηγξάςεη θαλείο (…) έηζη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (.) εεε λνκίδσ φηη βαζηθά είλαη ηπραίν. 

(.) Γειαδή, ζε επηιέγεη ε ηέρλε θαη δελ ηελ επηιέγεηο εζχ. (.) Κάπνηα ζηηγκή 

θαηαιαβαίλεηο φηη::: εθθξάδεζαη θαιχηεξα θάλνληαο έλα πξάγκα (.) ην νπνίν κπνξεί θαη 

λα ζε παξαζέξλεη. (.) Γηα παξάδεηγκα::: εγψ δελ ζθέθηεθα πνηέ (.) θηηάρλσ θνκημάθηα 

απφ κηθξφ παηδί (.) απφ καζεηήο (.) ζπκάκαη (.) κάιινλ φζν ζπκάκαη ηνλ εαπηφ κνπ (.) 

απφ άραξα ζρέδηα έηζη κε γξακκέο >πνπ είραλ θείκελν πάλσ δειαδή πξνζπαζνχζα λα 

θηηάμσ θάηη ζαλ απηφ πνπ δηάβαδα ζηα πεξηνδηθά< κέρξη έηζη πην πεξίπινθα. (.) Λνηπφλ 

δελ ζθέθηεθα πνηέ φηη ζα θηηάμσ θάηη ην νπνίν ζα είλαη::: εεε ζα έρεη ην κέγεζνο 

βηβιίνπ.(.) Γειαδή ηα θφκηθο κνπ ήηαλ πάληα κέρξη ζηξηπάθηα ή ζειηδνχιεο γηα λα 
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δηαζθεδάδσ κε (…) κε ηνπο θίινπο κνπ ή κνηξάδνληάο ηα αο πνχκε (.) απφ δσ θαη απφ 

εθεί. (.) Δίηε ζαλ καζεηήο δηαθσκσδψληαο θαζεγεηέο ή θαηαζηάζεηο= 

Δξεπλήηξηα: = Δλδηαθέξνλ= 

Παπαζαλάζεο: = Δεε λαη ζην ζρνιείν αο πνχκε νη ήξσέο κνπ ήηαλ νη θαζεγεηέο κνπ (.) 

πνπ είρα εθεί πέξα (.) εεε ζην ζηξαηφ επίζεο είρα κία ζεηξά θφκηθ πνπ έθηηαρλα::: θαη 

>επηπρψο δελ θαηάιαβε θαλείο πνηνο ηελ έθηηαρλε γηα λα θάκε ηελ αληίζηνηρε ηηκσξία 

θαη ηα θπθινθνξνχζακε έηζη κεηαμχ καο νη θαληάξνη.< Θέισ λα πσ ην θφκηθ ήηαλε 

πάληα έλα πξνζσπηθφ κέζν γηα λα εθθξάδνκαη εγψ θαη πέληε θίινη (.) δελ δελ νχηε είρα 

ηελ  εεε πξνζδνθία έηζη φηη ζα  βξεζεί θάπνηνο λα κνπ ηα εθδψζεη (.) νχηε ην ήζεια 

θηφιαο. (.) Γελ (…) Με εμέθξαδε εληειψο πξνζσπηθά (.) θαη κ΄ απηήλ ηελ έλλνηα ζεσξψ 

επεηδή ηελ έρσ απηήλ ηελ εκπεηξία (.) ζεσξψ φηη ε επηινγή απηή ήηαλ πνιχ γλήζηα. (.) 

Γελ  δελ ήηαλ θάηη ηερλεηφ λα πάξεηο έλαλ άλζξσπν πνπ μέξεηο φηη δσγξαθίδεη θαη λα 

ηνπ πεηο ξε ζπ δελ θηηάρλνπκε έλα θφκηθ; (.) Καη λα κπιέμεη έηζη κε ηα θφκηθ απ΄ έμσ, 

ηερλεηά αο πνχκε. (.) Γη΄ απηφ ιέσ, (.) κάιινλ κε επέιεμε ζαλ ηξφπνο έθθξαζεο. (.) Δεε 

απφ εθεί θαη πέξα  φκσο (.) ζίγνπξα ππάξρνπλ θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ην 

θφκηθ (.) πνπ κπνξείο λα θαηαιάβεηο γηαηί κπνξεί λα γνεηεχνπλ θάπνηνλ θαη λα κελ 

ελδηαθέξνπλ θάπνηνλ άιινλ. (.) Δεε έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά (.) είλαη φηη κάιινλ 

ζηελ επνρή καο είλαη απφ ηηο ιίγεο κνξθέο ηέρλεο (.) πνπ ζνπ δίλνπλ αθφκε ηε 

δπλαηφηεηα λα αηζζάλεζαη δεκηνπξγφο (.) δειαδή λα έρεηο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο 

έλα νινθιεξσκέλν έξγν ρσξίο λα κπεηο θπιαθή απφ ηα ρξέε αο πνχκε. (.) Γειαδή πιένλ 

(.) λνκίδσ φηη έλαο άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα θάλεη θηλεκαηνγξάθν θαη έρεη φλεηξν λα θάλεη 

κηα κεγάιε παξαγσγή έηζη φπσο ηελ νλεηξεχεηαη θαη ηα ινηπά (.) εεε δελ λνκίδσ φηη 

κπνξεί λα ην θάλεη. (.) Δεε έλαο αξρηηέθηνλαο μέξσ γσ (.) έλαο κνπζηθφο (.) έλαο 

ν,ηηδήπνηε (.) εεε λνκίδσ φηη ε επνρή καο είλαη ηέηνηα πνπ δελ ηνλ αθήλεη ρσξίο λα 

κπιέμεη κε άιια πξάγκαηα. (.) Δλψ::: ην θφκηθ δηαηεξεί αθφκε θαη ζην πην 

επαγγεικαηηθφ ηνπ επίπεδν (.) απηήλ ηελ αίζζεζε ηνπ::: ρεηξνπνίεηνπ, απηνχ πνπ 

θηηάρλεηαη ζην ζπίηη, ζην γξαθείν θάπνηνπ, ηνπ εξαζηηερληθνχ θακηά θνξά (.) θάπνηνπ (.) 

ελφο πξάγκαηνο πνπ ην θάλεη θάπνηνο γηα ηελ πιάθα ηνπ, (.) επεηδή έηζη ηνπ αξέζεη. (.) 

΄ απηφ βέβαηα ζηελ Διιάδα βνεζάεη ην γεγνλφο φηη δελ βγάδεηο θαζφινπ ιεθηά απφ 

απηφ, (.) νπφηε αλαγθαζηηθά ην θάλεηο γηα ηελ πιάθα ζνπ. (.) Θέισ λα πσ αθφκα θαη νη 

άλζξσπνη πνπ δνπλ απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δσγξαθίδνπλ, (.) φηαλ θάλνπλ θφκηθ 

μέξνπλ φηη δελ ζα βγάινπλ ιεθηά απφ απηφ. (.) Οπφηε είλαη θάηη πνπ ην αγαπάλ 

πξαγκαηηθά. Δίλαη θάηη πνπ ην ζέινπλ αο πνχκε θάηη (.) θάηη πνπ θαιχπηεη θάπνηα 
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αλάγθε. (.) Σν έλα είλαη απηφ. (.) Δίλαη θάηη πνπ κπνξείο λα ην θάλεηο κφλνο ζνπ. (.) 

Κάζεζαη ζην γξαθείν θαη >θηηάρλεηο κία ηζηνξία, κπνξείο λα βάιεηο θάζηξα, δξάθνπο, 

πνιέκνπο φπσο έβαια εγψ ηειεπηαία,< λα αλαπαξαζηήζεηο ηνλ Μεζαίσλα, λα θάλεηο φ,ηη 

ζεο (.) εεε >ρσξίο λα πιεξψζεηο ζθεληθά, ρσξίο λα πιεξψζεηο εζνπνηνχο ρσξίο ηίπνηα 

κε πνιχ θησρά κέζα. Αθφκε θαη κε έλα ραξηί πνπ παίξλεηο, ην θνηλφ ραξηί ηεο 

θσηνηππίαο θαη έλα ζηπιφ< ή [κνιχβη. 

Δξεπλήηξηα: [Καη ηε θαληαζία= 

Παπαζαλάζεο: = Καη ηε θαληαζία. (.) Γελ ρξεηάδεηαη ηίπνηα άιιν. (.) Δεε απφ εθεί θαη 

πέξα έρεη θαη άιιε απφιαπζε, (.) έρεη ηελ αθήγεζε (.) εεε πνπ ζεσξψ εγψ πσο είλαη 

βαζηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ. (.) Άιιεο κνξθέο ηέρλεο δελ ηελ έρνπλ έηζη θφξα παξηίδα 

ηελ αθήγεζε. (.) Γηα παξάδεηγκα ε κνπζηθή πνπ έρεη έρεη ηελ αθήγεζε κέζα ηεο αιιά 

δελ ηελ έρεη έηζη εμφθζαικα. (.) Αθνχγνληαο έλα κνπζηθφ θνκκάηη θάπνηνο κπνξεί λα 

θαηαιάβεη θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ θαληαδφηαλ ν ζπλζέηεο= 

Δξεπλήηξηα: = Ο δεκηνπξγφο= 

Παπαζαλάζεο: = Έηζη; (.) Άξα θαιχπηεη θαη απηήλ ηελ αλάγθε δειαδή ηελ αλάγθε ελφο 

αλζξψπνπ λα αθεγεζεί θάηη (.) πνπ ζεσξψ εγψ φηη είλαη πνιχ ηζρπξή. Οη άλζξσπνη πνπ 

έρνπλ (.) εεε πνπ είλαη αθεγεηέο αο πνχκε έηζη storytellers (.) ηνπο θαίεη. (.) Γηα κέλα 

είλαη απηφ είλαη::: βαζηθφ  (.) ν θνκίζηαο πξέπεη λα θαίγεηαη λα πεη κηα ηζηνξία. Γελ 

κπνξείο λα θηηάμεηο θφκηθ ρσξίο λα αλ δελ αλ δελ ζεο πάξα πνιχ λα αθεγεζείο κηα 

ηζηνξία. (.) Καη επεηδή είλαη πνιχ έληνλε απηή ε αλάγθε ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο (.) 

λνκίδσ φηη ην θφκηθ ηελ θαιχπηεη κε έλα:::λ έηζη πνιχ εληππσζηαθφ ηξφπν. (.) Δεε 

βέβαηα ην ίδην ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο γηα ηε ζπγγξαθή (.) ην ίδην θάλεη θαη 

έλαο ζπγγξαθέαο (.) εληάμεη (.) αιιά είλαη ιίγν δηαθνξεηηθφ. (.) Έπεηηα ην θφκηθ ζνπ 

δίλεη θη άιιεο απνιαχζεηο. (.) νπ δίλεη ηελ απφιαπζε φηη ηνπιάρηζηνλ γηα κέλα (.) εεε 

πξνζνκνηάδεη ζε::: άιια είδε ηέρλεο πνπ επίζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζχγρξνλε 

θνπιηνχξα φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο. (.) Πνιινί ζεσξνχλ φηη ην θφκηθ εηδηθά απηή ε 

θαηεγνξία ησλ graphic novel (.) έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηε ινγνηερλία (.) είλαη πην 

θνληά ζηε ινγνηερλία (.) εγψ λνκίδσ είλαη πην θνληά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. (.) Καη νη 

θνκίζηεο λνκίδσ φηη κειεηνχλ πάξα πνιχ ηνλ θηλεκαηνγξάθν, (.) ηηο [θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηερληθέο 

Δξεπλήηξηα: [ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηερληθέο= 

Παπαζαλάζεο: = λαη. (.) Απηφ είλαη βαζηθφ. (.) Ννκίδσ φηη πην πνιχ έλαο θνκίζηαο 

κειεηάεη ζθελνζέηεο θαη θσηνγξάθνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (.) παξά ινγνηέρλεο 
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ζπγγξαθείο αο πνχκε. (.) Δεε ηα θφκηθο έρνπλ πνιχ πην έληνλε ηελ αίζζεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ηεο ρξνληθήο ζπλέρεηαο, αιιεινπρίαο απ΄ φ,ηη ε θιαζηθή 

ινγνηερλία. (.) Έηζη ζεσξψ εγψ ηψξα. (.) Μπνξεί λα είλαη απιά ζέκα εθπαίδεπζεο πνπ 

θαλείο (.) κπνξεί απιά λα δηαβάδεηο έλα βηβιίν θαη λα κελ αληηιακβάλεζαη ηελ αίζζεζε 

ηνπ ρξφλνπ. (.) Ξαλαιέσ έρεη λα θάλεη κε ην ηη ηαηξηάδεη ζηνλ θαζέλα. (.) Ννκίδσ φκσο 

φηη ζε ηειηθή αλάιπζε απηφ πνπ γνεηεχεη θάπνηνλ πνπ αζρνιείηαη κε ην θφκηθ είλαη απηφ 

ην πξψην πνπ είπα, (.) ε αίζζεζε φηη κπνξεί κφλνο ηνπ εεε λα βάιεη θάησ έλα φξακα πνπ 

έρεη (.) λα ην παιέςεη θαη λα ην παξνπζηάζεη κεηά ζαλ έλα νινθιεξσκέλν έξγν. (.) Απηφ 

είλαη πάξα πνιχ βαζηθφ. (.) Δεε εγψ μαλαιέσ φηη δελ είρα αζρνιεζεί κε ην (…) ελψ 

πνιιά ρξφληα ήκνπλα::: κέζα ζ΄ απηφ είηε ζαλ αλαγλψζηεο  (.) ζπιιέθηεο δελ κπνξψ λα 

πσ φηη ήκνπλ πνηέ, (.) δειαδή δελ κπνξψ λα πσ φηη (…) δελ θαηαιαβαίλσ απηνχο πνπ 

ιέλε εγψ είκαη θαλαηηθφο ησλ θφκηθ, (.) καδεχσ θφκηθ, (.) δηαβάδσ θφκηθ. (.) Δγψ δελ 

είκαη ηέηνηνο, (.) φπσο θαη νχηε γεληθά είκαη θαλαηηθφο ηνπ βηβιίνπ (.) νχηε ηεο κνπζηθήο 

(.) νχηε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. (.) Μ΄ αξέζνπλ θάπνηνη ζπγγξαθείο, (.) θάπνηα βηβιία, (.) 

θάπνηεο κνπζηθέο (.) θάπνηνο θηλεκαηνγξάθνο. (.) Γελ δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ απηφ ην 

πξάγκα. (.) Ννκίδσ φηη είλαη ιίγν (…) εγψ είκαη πνιχ επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ιέλε αγαπάσ ηα θφκηθ γεληθψο. (.) Γειαδή, κ΄ αξέζεη ην ίδην μέξσ γσ=  

Δξεπλήηξηα: = θάζε είδνο [θφκηθ 

Παπαζαλάζεο: [λαη λαη (.) ν Αιηάλ, (.) κ΄ αξέζεη ην ίδην μέξσ απηφο πνπ  κπνξεί εθείλε 

ηελ εβδνκάδα λα ζρεδηάδεη ηνλ ζνχπεξκαλ, (.) κ΄ αξέζεη ν πνπάυ, (.) κ΄ αξέζεη μέξσ γσ 

θη ν πίγθεικαλ. (.) Σν ίδην πξάγκα. (.) Ννκίδσ φηη είλαη αδχλαηνλ. (.) Δίλαη ζαλ λα ιέεη 

θαλείο κνπ αξέζεη ε κνπζηθή θαη ην φηη κ΄ αξέζεη ε κνπζηθή ζεκαίλεη φηη αλαγθαζηηθά 

κ΄ αξέζεη ν Γνλίδεο μέξσ γσ θαη νη iron Maiden ηαπηφρξνλα. (.) Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ. 

(.) Δληάμεη κία κνξθή ηέρλεο ηελ θαηαιαβαίλεηο ή δηαζθεδάδεηο θαιχηεξα ή κπνξείο λα 

επηθνηλσλήζεηο θαιχηεξα κ΄ απηήλ αιιά δελ ζε (.) δελ είλαη ππνρξεσηηθφ φηη ζ΄ αξέζνπλ 

ηα [πάληα.  

Δξεπλήηξηα: [ια ηα είδε, λαη.= 

Παπαζαλάζεο: = Έηζη θη εγψ δελ κπνξψ λα πσ φηη πνιχ θαλαηηθφο κε ηα (.) κε ηα ζην 

λα καδεχσ θφκηθ. (.) Γηάβαδα θάπνηα θαηεγνξία θαη έθηηαρλα απηά ηα κηθξά. (.) Απηφ 

πνπ άιιαμε, (.) ηψξα ίζσο, απηφ δελ ην έρσ ςάμεη πάξα πνιχ κε ηνλ εαπηφ κνπ νπφηε ζα 

ην πσ έηζη φπσο ην ζθέθηνκαη. (.) άιιαμε πάξα πνιχ ε ζηάζε κνπ απέλαληη ζην ηη 

κπνξψ λα θηηάμσ (.) εεε ζε δχν απαλσηέο θάζεηο. (.) Ζ κία θάζε ήηαλ φηαλ δηνξίζηεθα 

ζαλ εθπαηδεπηηθφο ην [νπνίν 
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Δξεπλήηξηα: [Δηδηθφηεηα ρεκηθνχ= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη. (.) Δίκαη ρεκηθφο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (.) εεε ην νπνίν 

έιπζε ην πξφβιεκα ηνπ βηνπνξηζκνχ (.) εεε κε απνηέιεζκα λα απειεπζεξσζψ πάξα πνιχ 

ζην ηη επηιέγσ λα δσγξαθίζσ. (.) Δεε απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηαηί (.) εάλ δελ έρεηο 

ιχζεη ην βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ πψο δεηο, (.) ζεσξψ φηη είλαη αδχλαην λα βξεηο ηνλ εαπηφ 

ζνπ ζ΄ απηά πνπ θηηάρλεηο γηα άιινπο. (.)  Πάληα ζα ζθέθηεζαη ηη είλαη απηφ πνπ ζα 

ηθαλνπνηήζεη απηφλ πνπ ζνπ θάλεη ηελ παξαγγειία. (.) Καη εθεί θάλεηο εθπηψζεηο, (.) 

ρσξίο λα ιέσ φηη κπνξεί λα κελ είλαη θαιφ απηφ πνπ ζα θηηάμεηο, (.) κπνξεί λα είλαη έλα 

αξηζηνχξγεκα, (.) δειαδή λα ην βιέπνπλ νη άιινη θαη λα ιέλε απηφο είλαη κεγάινο 

κάζηνξαο.= 

Δξεπλήηξηα: = Αιιά δελ ληψζεηο ειεχζεξνο=  

Παπαζαλάζεο: = Αιιά δελ ληψζεηο απηφ πνπ ήζειεο λα πεηο, (.) δελ κπνξείο λα 

πεηξακαηηζηείο (.) δελ έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα πεηο φηη δελ κνπ βγήθε θαη ην παξαηάσ (.) 

γηαηί πξέπεη λα ην παξαδψζεηο θαη λα πιεξσζείο γη΄ απηφ. (.) Σέινο πάλησλ είλαη κεγάιε 

αλαθνχθηζε λα μέξεηο φηη δελ ζα βγάιεηο ιεθηά απφ απηφ θαη ζ΄ φπνηνλ αξέζεη ηέινο 

πάλησλ. (.) Σν έλα κεγάιν::: ινηπφλ βήκα ήηαλ απηφ. (.) Σν άιιν ήηαλ απηφ πνπ 

πεξηγξάθεηαη γεληθά ζαλ θξίζε. (.) Απηφ πνπ δνχκε. (.) Δεε εθεί ινηπφλ αηζζάλζεθα 

πάξα πνιχ έληνλα ηελ αλάγθε λα πσ θαη λα κνηξαζηψ κε άιινπο αλζξψπνπο. (.) Πην 

έληνλα απ΄ φ,ηη παιηφηεξα. (.) Σψξα απηφ κπνξεί λα είλαη ζπκπησκαηηθφ. Μπνξεί ε 

θξίζε απιά λα ηαπηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη έρσ κεγαιψζεη (.) θαη έρεη σξηκάζεη κέζα 

κνπ απηφ ην πξάγκα. (.) Καη κπνξεί απιά λα κελ είλαη θάηη πνπ::: ην ρξεζηκνπνηψ >γηα 

λα θάλσ ηελ πιαθίηζα κνπ κε ηνπο θίινπο κνπ αιιά λα ζέισ λα ην θηηάρλσ πην 

ζνπινππσκέλν,< πην ζπγθεθξηκέλν θαη δνπιεκέλν. (.) Γελ μέξσ. (.) Ννκίδσ φκσο έηζη 

φπσο ην έρσ ζθεθηεί ζην κπαιφ κνπ (.) φηη ε κεγάιε ψζεζε ήηαλ απφ απηφ πνπ ιέγεηαη 

θξίζε. (.) Δεε ε αλάγθε ινηπφλ λα επηθνηλσλήζεηο κε άιινπο αλζξψπνπο ήηαλ γηα κέλα 

πην έληνλε απηήλ ηελ πεξίνδν παξά παιηφηεξα. (.) ΄ απηφ ηψξα ην ηειεπηαίν πξέπεη λα 

πσ φηη βνήζεζαλ πάξα πνιχ (.)ηα ηα κέζα (.) ηα εξγαιεία πνπ ζνπ δίλεη ην ίληεξλεη. 

Γειαδή, μαθληθά απφ ην 2008 πνπ άξρηζα λα αλεβάδσ πξαγκαηάθηα πνπ έθηηαρλα ζε 

απηά πνπ ιέγνληαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηα ινηπά (.) θαηάιαβα φηη απηή ε 

ηζηνξία πνπ ιέγεηαη επηθνηλσλψ κε πέληε θίινπο αο πνχκε (.) κπνξεί μαθληθά λα αθνξά 

ζε ρίιηνπο αλζξψπνπο. (.) Απηφ ζε παξαζέξλεη θάπσο δειαδή κπαίλεηο ζε κία δηαδηθαζία 

λα πεηο (.) αθνχ δελ είλαη κφλν γηα ηνπο θνιιεηνχο κνπ πξέπεη λα είλαη θαη πην 

θαινθηηαγκέλν. (.) Πξέπεη λα είλαη θαη πην δνπιεκέλν. (.) Πξέπεη λα ιίγν θαιχηεξν. (.) 
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Ίζσο ιίγν κεγαιχηεξν μέξσ γσ; (.) ε παξαζέξλεη θάπσο. (.) ((γέιην)) Γελ μέξσ ηη απ΄ 

φια απηά ήηαλ ηέινο πάλησλ (.) κπνξεί θαη φια καδί (.) θαη μαθληθά άξρηζαλ νη δνπιεηέο 

κνπ λα γίλνληαη φιν θαη κεγαιχηεξεο. (.) Μεγαιχηεξεο ηφζν ζε::: φγθν δνπιεηάο (.) πνπ 

ρξεηάζηεθαλ γηα λα (.) γηα λα νινθιεξσζνχλ αο πνχκε (.) θαη κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε 

ην πεξηερφκελφ ηνπο. (.) Γειαδή, (.) άξρηζαλ λα απνθηνχλ πνιχ κεγάιν βάξνο πάλσ κνπ 

ζαλ θαζήθνλ απέλαληί ηνπο. (.) Σα ζέκαηά κνπ δειαδή ήηαλ πην βαξηά. (.) ηαλ ιέσ πην 

βαξηά ελλνψ απηφ (.) ζε ζρέζε κε ην θαζήθνλ ηνπ δεκηνπξγνχ απέλαληη ζην έξγν (.) φρη 

ζηελ θιίκαθα βαξχ ειαθξχ πνπ κπνξεί λα θαηαηάζζεηαη έλα έξγν ηέρλεο αο πνχκε (.) 

γηαηί θάπνηνο ζα ΄ιεγε φηη ε Πάπηζζα Ησάλλα έηζη φπσο ηελ έθηηαμα ζε θφκηθ είλαη έλα 

ειαθξχ αλάγλσζκα, (.) έρεη ζηνηρεία θσκηθά, δηαζθέδαζεο (.) αιιά ζε ζρέζε κε ηε δηθηά 

κνπ επαθή κε ην έξγν ήηαλ πνιχ βαξχ. (.) Απηφ ελλνψ.= 

Δξεπλήηξηα: = Καηάιαβα.= 

Παπαζαλάζεο: = Έηζη ινηπφλ πήγε, (.) θιηκαθψζεθε θάπσο απηφ ην πξάγκα ρσξίο λα ην 

θαηαιάβσ (.) θαη θηάζακε ζηελ Πάπηζζα Ησάλλα πνπ::: θαη πάιη δελ κπνξψ λα πσ 

αθξηβψο (.) αλ ηελ επέιεμα εγψ θαη κε πνηνπο φξνπο ηελ επέιεμα. (.) Βαζηθά είλαη έλα 

(…) κία ηζηνξία ηελ νπνία ηελ ήμεξα απφ πάξα πνιχ κηθξφο. (.) Δίρα ηελ ηχρε δειαδή 

λα κνπ ηελ αθεγεζεί (.) δελ μέξσ γηα πνην ιφγν έλαο παππνχο κνπ=  

Δξεπλήηξηα: = Δλδηαθέξνλ=  

Παπαζαλάζεο: = Ναη αιιά ηελ ήμεξα έηζη αφξηζηα (.) ζαλ ηελ ηζηνξία κίαο θνπέιαο 

πνπ έθαλε απηά θαη ηα ινηπά. (.) Σελ δηάβαζα::: κάιινλ αξγά ζαλ θνηηεηήο (.) ην 

δηάβαζα ην έξγν ηνπ Ρντδε. (.) Δεε θαη πξέπεη λα πσ φηη κ΄ άξεζε πάξα πνιχ ην (…) 

γλσξίδνληαο ηελ ηζηνξία αο πνχκε θάπσο (.) κε θέξδηζε ην χθνο ηνπ (.) πεξηζζφηεξν, (.) 

κ΄ άξεζε πάξα πνιχ ην χθνο, ν ηξφπνο ηεο αθήγεζεο. (.) Μνπ θάλεθε πάξα πνιχ 

παηρληδηάξηθνο αο πνχκε ν ηξφπνο ηνπ Ρντδε, γη΄ απηφ θαη θνληηλφο κνπ. (.) Παξφηη έηζη 

είλαη έλα θιαζηθφ έξγν (.) κνπ θάλεθε (…) θαη παξφηη ε γιψζζα έρεη::: δπζθνιίεο γηα 

έλαλ πηηζηξηθά λα δηαβάζεη ηψξα απηφ ην έξγν είλαη είλαη αξθεηά δχζθνιν. (.) Δκέλα κνπ 

άξεζε θαη απηφ φκσο.(.) Γειαδή θαη απηφ ην ζηνηρείν. (.) Σν φηη πάιεπα ζε νξηζκέλα 

ζεκεία πάιεπα λα θαηαιάβσ ηη ιέεη (.) ή κνπ θαηλφηαλ φηη ην θάλεη θαη επίηεδεο αο 

πνχκε γηα λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ζε νξηζκέλα ζεκεία. (.) Καη ην ίδην αηζζάλζεθα 

θαη κε ηα άιια έξγα ηνπ Ρνΐδε πνπ δηάβαζα ζηε ζπλέρεηα επεηδή ήζεια θη άιιν. (.) Απηφ 

έκεηλε εθεί (.) δειαδή::: κ΄ άξεζε ε Πάπηζζα Ησάλλα ηνπ Ρνΐδε (.) κ΄ άξεζαλ θαη ηα 

ππφινηπα ηνπ Ρνΐδε, (.) απνθάζηζα φηη είλαη έλαο απφ ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ 

ζπγγξαθείο, (.) ηίπνηα παξαπάλσ απφ απηφ. (.) Μπήθε αο πνχκε ζε έλα ηνπ είθνζη 
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ζπγγξαθέσλ. (.) Γελ είρα ζθεθηεί φηη κπνξεί ε εκπινθή κνπ κ΄ απηφ λα  πάεη ζε θάπνην 

άιιν κέξνο. (.) Καη ε αιήζεηα είλαη φηη δελ ην είρα ζθεθηεί αθφκα θη φηαλ άξρηζα λα 

γξάθσ θφκηθ, κεγάια θφκηθ. (.)  Πάιη δελ ην είρα ζθεθηεί. (.) Σελ έρσ πεη πάξα πνιιέο 

θνξέο απηήλ ηελ ηζηνξία φηη ήηαλ πξαθηηθά ηπραίνο ν ηξφπνο (.) αλ κπνξεί θαλείο λα 

νξίζεη ην ηπραίν ζηε δσή (.) πψο κπνξεί λα επηδξά πάλσ καο (.) ηφηε κπνξψ λα πσ φηη ε 

επηινγή ηεο Ησάλλαο ήηαλ απνιχησο ηπραία, εληειψο ηπραία. (.) Γειαδή, (.) ην΄ ρσ πεη 

φηη έθηηαρλα θάηη άιιν εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ην παξάηεζα γηα ηελ Ησάλλα πνπ ηελ 

Ησάλλα ηελ δηάιεμα ηπραία ζε κία ηξάπεδα πνπ είρα βγάιεη ην θηλεηφ θαη ηελ δηάβαδα  

επεηδή ηελ είρα θαηεβάζεη ζε eBook. (.) Γελ είρα ηη λα θάλσ πεξηκέλνληαο ζηελ νπξά, (.) 

άλνημα ην θηλεηφ, δηάβαδα ηελ Πάπηζζα Ησάλλα θαη γέιαγα, αηζζάλζεθα φκνξθα. (.) 

Πάιη κεηά απφ πνιιά ρξφληα πνπ είρα λα ηελ δηαβάζσ (.) αηζζάλζεθα πάξα πνιχ 

φκνξθα. (.) Καη ήηαλ απηφ (.) δειαδή δελ δελ ππήξρε θακηά άιιε ζθέςε. (.) Σν κνλαδηθφ 

πνπ έθαλα δειαδή ήηαλ γπξλψληαο ζπίηη έβγαια ραξηηά θαη έθηηαμα πέληε έμη εηθφλεο 

απφ απηέο πνπ κνπ έθαλαλ εληχπσζε. (.) Αηζζάλζεθα πάιη ρσξίο λα κπνξψ λα 

θαηαιάβσ γηαηί, (.) δελ κπνξψ λα ην νξίζσ δειαδή ηη είλαη απηφ πνπ κ΄ έθαλε λα πσ λαη 

κπνξψ κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο λα ην θηηάμεηο απηφ ην πξάγκα (.) αιιά έηζη φπσο 

έθηηαμα ηα πξψηα ζρέδηα (.) έλησζα πσο κέζα απφ απηά ηα ζρέδηα έβγαηλε ην χθνο ηνπ::: 

Ρνΐδε. (.) Ή ηέινο πάλησο >απηφ πνπ εγψ λφκηδα πσο είλαη ην χθνο ηνπ Ρνΐδε. Καη εδψ 

έρεη ζεκαζία< γηαηί ηελ Πάπηζζα Ησάλλα ηελ έρνπλ κεηαγξάςεη πνιινί. (.) ε ζέαηξν (.) 

πάξα πνιινί, (.) ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, (.) είρε γίλεη απφπεηξα γηα θφκηθ απφ Έιιελα απφ 

έλαλ κεγάιν ινγνηέρλε= 

Δξεπλήηξηα: = Αιήζεηα;= 

Παπαζαλάζεο: = Πνπ πξνζπάζεζε λα θάλεη ηε δηαζθεπή ηνπ ζελαξίνπ, (.) ηνλ 

Ραθηφπνπιν ηνλ Βαγγέιε. (.) Λνηπφλ, ηνλ νπνίν ηνλ ζεσξψ θνξπθαίν ζχγρξνλν 

ινγνηέρλε. (.) Παξφια απηά θαη ν ίδηνο ην είρε γξάςεη, (.) ην είρε δεκνζηνπνηήζεη ηελ 

πεξηπέηεηά ην κε ηελ Πάπηζζα Ησάλλα, (.) δελ ηνπ βγήθε. (.) Απηφ ην ζεψξεζα πάξα 

πνιχ φκνξθν πνπ ην έθαλε απηφ, (.) φηη γεληθά ην ζεσξψ πνιχ έληηκν γηα έλαλ 

θαιιηηέρλε λα πεη φηη::: μεθίλεζα απηήλ ηελ δνπιεηά [αιιά  

Δξεπλήηξηα: [δελ κνπ βγήθε= 

Παπαζαλάζεο: = δελ κνπ βγήθε λαη. (.) Καη ηνλ εθηίκεζα αθφκα πεξηζζφηεξν αο πνχκε. 

(.) Αιιά απηφ πνπ ήζεια λα πσ είλαη (.) φ,ηη είρα ζην κπαιφ κνπ σο κεηαγξαθή ηεο 

Πάπηζζαο Ησάλλαο κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή (.) ήηαλ καχξν, (.) ήηαλ πνιχ κεζαησληθφ (.) 

έηζη φπσο έρεη ν πνιχο θφζκνο ζην κπαιφ ηνπ ηνλ κεζαίσλα, (.) ζαλ κηα πνιχ ζθνηεηλή 
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πεξίνδν. >Ζ ηζηνξία ηεο Πάπηζζαο κεηαγξαθφηαλ πάληα έηζη ψζηε λα ηνλίδνληαη ηα 

δξακαηηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο, ηα ηξαγηθά ζηνηρεία< πνιχ ζθνηεηλά κε πνιχ πφλν. (.) 

ινη επηθέληξσλαλ εθεί ζηελ εζσηεξηθή αγσλία απηνχ ηνπ ραξαθηήξα (.) θαη απηφ δελ 

κνπ ηαίξηαδε εκέλα (.) δελ κνπ ηαίξηαδε. (.) Γειαδή ην πξψην πξάγκα πνπ κ΄ έθαλε λα 

γπξίζσ ζπίηη θαη λα θηηάμσ ηα ζθίηζα ήηαλ φηη γέιαζα, (.) απηφ έπαηξλα απφ ηνλ Ρνΐδε 

(.) φηη πέξαζα θαιά. (.) Δεε θαη ηα ζθίηζα κνπ έβγαδαλ απηφ ην πξάγκα πάιη απφ ην 

θείκελν ηα ζθίηζα έδηλαλ έκθαζε ζηα θνκκάηηα πνπ κε θάλνπλ λα γειάσ, (.) ρσξίο λα  

ππνζηεξίδσ κία ραδνραξνχκελε αλάγλσζε ηνπ δηεγήκαηνο. Έηζη; (.) Γελ ζεκαίλεη φηη 

δελ θαηαιαβαίλσ ηα ηξαγηθά ζηνηρεία πνπ έρεη κέζα φιε ε ηζηνξία ηεο Πάπηζζαο 

Ησάλλαο αιιά απφ εθεί θαη πέξα έρεη ζεκαζία πνπ  (.) γχξσ απφ πνηνπο άμνλεο ζέιεηο 

εζχ λα πεξηζηξέθεηαη (.) είηε ζαλ αλαγλψζηεο (.) είηε ζαλ απηφο πνπ θάλεη ηελ 

[κεηαγξαθή. 

Δξεπλήηξηα: [Να αλαδείμεηε θάπνηα [ζηνηρεία ηνπ έξγνπ 

Παπαζαλάζεο: [Ναη. (.) Αθξηβψο. (.) Καη πάιη μαλά ιέσ φηη απηφ δελ είλαη δήηεκα, (.) 

κάιινλ δελ είλαη δήηεκα πξφζεζεο ζπλεηδεηήο θαη επεμεξγαζκέλεο (.) εεε κπνξεί λα 

είλαη απιά απηφ πνπ ζνπ θάζηζε. (.) Έηζη λα ην πσ αγνξαία αο πνχκε.= 

Δξεπλήηξηα: = Εήηεκα πξφζιεςεο. [Πψο ην πξνζιακβάλεη ν θαζέλαο.  

Παπαζαλάζεο: [Ναη λαη. (.) Ίζσο εθεί αλ είρα θάπνηνλ ζπλεξγάηε ή θάπνηνλ ν νπνίνο ζα 

κε ζηήξηδε ή αλ ην θηηάρλακε κε κία νκάδα αλζξψπσλ λα (..). εθεί λα ππήξρε κία 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε. (.) Γειαδή λα θαζφκαζηαλ ζε θάπνην γξαθείν, ζε θάπνην 

ηξαπέδη, ζε έλα ζρεδηαζηήξην κπξνζηά (.) θαη λα ξίρλακε ηδέεο θαη λα ιέγακε ζα ην 

πξνζεγγίζνπκε έηζη (.) ζα ην πξνζεγγίζνπκε αιιηψο (.) πψο ζα ην θάλνπκε (.) αλ ζα 

αλαδείμνπκε απηφ ε ην άιιν ζηνηρείν. (.) Ννκίδσ >φηαλ θάλεηο θάηη κφλνο ζνπ δελ έρεηο 

ηε δπλαηφηεηα απηή. Οη απνθάζεηο ζνπ είλαη πην ελζηηθηψδεηο.< Γελ θάζεζαη αο πνχκε 

πνηέ λα ζπδεηήζεηο κε ηνλ εαπηφ ζνπ (.) γηαηί έθαλεο ηελ ηάδε επηινγή θαη φρη ηελ άιιε. 

(.) Καη εθεί είλαη έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πάληα φηαλ ηειηθά ην εθδίδεηο θαη ην βιέπεη 

θφζκνο πνπ αξρίδνπλ δηάθνξνη θίινη, αλαγλψζηεο λα πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ 

εθείλνη πηα γηαηί έθαλεο ηελ κία ή ηελ άιιε επηινγή (.) θαη ηφηε αξρίδεηο λα 

ζπλεηδεηνπνηείο θη εζχ, ην ζθέθηεζαη. (.) Τπάξρνπλ πξάγκαηα δειαδή κέζα ζηελ 

Πάπηζζα πνπ θη εγψ φηαλ ην ΄θηηαρλα (.) ελψ κνπ θαηλφηαλ πνιχ θπζηνινγηθφ λα ην 

θηηάμσ έηζη. (.) πνιχ αξγφηεξα θαηάιαβα ηειηθά γηαηί επέιεμα απηφ θαη φρη ην άιιν. (.) 

Κη απηφ έρεη ζεκαζία. (.) Γειαδή θη απηφ είλαη έλα θαιφ κε ηελ ηέρλε. Γελ λνκίδσ φηη 

πάληα θαλείο έηζη βάδεη ηε κεδνχξα θαη ηνπο ράξαθεο θάησ θαη ηα κνηξνγλσκφληα γηα λα 
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θηηάμεη έλα έξγν ηέρλεο ζχκθσλα κε θάπνηνπο θαλφλεο ή θάπνηεο πνιχ επεμεξγαζκέλεο 

απνθάζεηο πνπ παίξλεη. (.) Γη΄ απηφ είκαη ζίγνπξνο. (.) Βγήθε έηζη εληειψο ελζηηθησδψο 

(.) φηη ν ραξαθηήξαο απηνχ ηνπ θφκηθ ζα είλαη παηρληδηάξηθνο. (.) Σψξα γηα (…) γηα 

απηφλ ηνλ ζθνπφ ρξεζηκνπνίεζα πνιιά απφ ηα παηρλίδηα πνπ θάλεη ν ίδηνο ν Ρνΐδεο. (.) 

Γειαδή πνιιέο απφ ηηο εμππλάδεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην θφκηθ είλαη παξκέλεο 

θαηεπζείαλ απφ ην θείκελν ηνπ Ρνΐδε.= 

Δξεπλήηξηα: = Σν απζεληηθφ θείκελν= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη, λαη. (.) Αιιά πνιιέο είλαη δηθέο κνπ. (.) Πνιιέο είλαη δηθέο κνπ. 

(.) Τπάξρνπλ δειαδή εμππλάδεο κέζα πνπ ππάξρνπλ ραδνκαξνχιεο πνπ κπαίλνπλ κέζα 

ζηηο ζθελέο είηε ζαλ ζρέδηα (.) είηε ζαλ θείκελν, (.) ιφγηα πνπ ιέλε νη πξσηαγσληζηέο (.) 

πνπ::: θάπσο βγήθαλ ζαλ λα ζπλνκηινχζα κε ηνλ Ρνΐδε θαη λα παίδακε (.) πψο θάλεη 

θακηά θνξά κηα παξέα (…) ηψξα δελ μέξσ αλ ζα ην απνδψζσ έηζη φπσο ην ζθέθηνκαη. 

(.) Δίκαζηε ζε κηα παξέα θαη θάπνηνο ιέεη έλα αζηείν θαη θάπνηνο ην ζπκπιεξψλεη (.) θαη 

ηειηθά βγαίλεη ζην ηέινο κία θνπβέληα, έλα αζηείν πνπ ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ (…) 

ή κηα νιφθιεξε ηζηνξία (.) πνπ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απ΄ φ,ηη απηφ πνπ μεθίλεζε ν 

πξψηνο ηεο παξέαο. (.) Με ην Ρνΐδε δειαδή αηζζαλφκνπλ φηη ζπλνκηινχζα (.) θαη εδψ 

είλαη ε ηξέια ηεο ππφζεζεο (.) ην νπνίν κπνξνχκε λα ην θφςνπκε απφ ηε ζπλέληεπμε (.) 

((γέιηα)) φηη αηζζαλφκνπλ κε θάπνηνλ ηξφπν (.) επεηδή κνπ εξρφηαλ πάξα πνιχ 

θπζηνινγηθφ φιν απηφ (.) αηζζαλφκνπλ φηη είρα ηελ έγθξηζε θαη ηελ απνδνρή ηνπ Ρνΐδε. 

(.) ζν ηα δηθά κνπ αζηεία έβγαηλαλ ζαλ θπζηθή ζπλέρεηα ησλ αζηείσλ πνπ ππάξρνπλ 

κέζα ζην θείκελν ηνπ Ρνΐδε ή ηεο ηζηνξίαο, ηεο πινθήο (.) εεε ηφζν αηζζαλφκνπλ (.) ην 

αηζζαλφκνπλ απηφ ζαλ έλα ζήκα γηα λα ζπλερίζσ αο πνχκε. (.) ηη βγαίλεη, πξνρψξα ην. 

(.) Κάπσο έηζη. (.) Σψξα αθεγεκαηηθά ζηεξίρζεθα πάξα πνιχ ζηελ πινθή ηνπ Ρνΐδε. (.) 

Γειαδή, πξαθηηθά δελ (…) δελ ηελ έρσ αιιάμεη ηελ πινθή. (.) Σελ θχξηα πινθή. (.) Έρσ 

αιιάμεη θάπνηα πξάγκαηα, (.) αιιά λαη (.) φιεο νη πεξηπέηεηεο είλαη έηζη φπσο 

αλαθέξνληαη κε ηε ζεηξά πνπ ηηο αλαθέξεη ν Ρνΐδεο. (.) Δθεί φκσο πνπ έθαλα θάπνηεο 

(…) έπεζε ςαιίδη (…) έηζη έθαλα κία παξέκβαζε ζην έξγν είλαη::: ην εμήο. (.) Δπεηδή ε 

ηζηνξία ηεο Ησάλλαο απφ έλα ζεκείν θαη κεηά (.) είλαη κία ηζηνξία ζπλερψλ ζηαζκψλ απφ 

κέξνο ζε κέξνο (.) έθπγε απφ εθεί πήγε εθεί, έθπγε θαη απφ εθεί πήγε παξαπέξα, 

παξαπέξα, παξαπέξα (…) είλαη έλα ζπλερέο ηαμίδη έλα κεζαησληθφ road trip αο πνχκε (.) 

εεε ην νπνίν ζα ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιν λα θξαηήζεη έλαλ αλαγλψζηε θφκηθ εεε ζε κία 

ξνή θαη ηα ινηπά (.) θαη απηφ ην απινπνίεζα ιίγν. (.) Έλαο ζπγγξαθέαο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εθεί λα βάιεη ζθέςεηο κέζα, λα ζρνιηάδεη (.) δειαδή θάζε ζηαζκφο ηεο 
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Ησάλλαο ζην έξγν ηνπ Ρνΐδε είλαη κηα αθνξκή γηα λα πεη ηηο δηθέο ηνπ ζθέςεηο ν Ρνΐδεο 

γχξσ απφ θάπνην ζέκα πνπ επηιέγεη, πνπ αληηζηνηρεί ζ΄ απηφλ ηνλ ηφπν. (.) Δεε ελψ ζην 

θφκηθ δελ έρεηο απηήλ ηελ δπλαηφηεηα (.) δειαδή δελ κπνξείο λα πεηο ζηνλ αλαγλψζηε ζ΄ 

απηήλ ηελ ζειίδα ζηακαηάκε ζ΄  απηφ ην κέξνο, (.) ζα ζνπ πσ ηψξα ηηο ζθέςεηο κνπ, ζα 

ζνπ βάισ θείκελν εδψ πέξα. (.) Κάπνηνη άιινη κπνξεί λα ην θάλνπλ απηφ, (.) εγψ δελ 

ήζεια λα ην θάλσ. (.) Θεψξεζα φηη ζα ήηαλ πνιχ (…) ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ αο πνχκε λα 

δεηήζεηο απφ ηνλ αλαγλψζηε λα ην παξαθνινπζήζεη απηφ ην πξάγκα (.) θη έηζη::: πήξα 

δπν ηξεηο ζηαζκνχο αο πνχκε θαη ηνπο ζπλέπηπμα ζε ιηγφηεξνπο. (.) Απηή ήηαλ ε 

κνλαδηθή παξέκβαζε πνπ έθαλα ζνβαξή ζην έξγν ηνπ Ρνΐδε. (.) Γειαδή ε αλάγθε λα 

(…) λα αιιάμεη ιίγν ε ρξνληθή εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη ν ζθειεηφο ηεο γηα λα ηαηξηάμεη 

ζε έλα άιιν κέζν. (.) Μέρξη εθεί. (.) Πξφζζεζα θάπνηα πξάγκαηα (.) εεε πνπ δελ (…) 

πξφζζεζα πξάγκαηα πνπ δελ μελίδνπλ. (.) Γειαδή βξήθα κεξηθνχο θίινπο πνπ ην 

δηάβαζαλ, (.) είραλ πνιχ θαηξφ λα δηαβάζνπλ ην βηβιίν (.) θαη δελ κπφξεζαλ λα 

θαηαιάβνπλ φηη ην (..). φηη ε εηθφλα πνπ έβαια κέζα ζαλ πξνζζήθε έηζη γηα λα θηηάμεη 

ηελ πινθή δελ ππήξρε ζην απζεληηθφ θείκελν. (.) Δεε πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κάιινλ 

θφιιεζε θαιά. (.) Οη πξνζζήθεο πνπ έβαια εγψ, νη δηθέο κνπ (.) κάιινλ θφιιεζαλ θαιά 

κε ην απζεληηθφ θείκελν θαη δελ πέηαγαλ ηνλ αλαγλψζηε έμσ απφ ηελ ηζηνξία.=  

Δξεπλήηξηα: = Ζ απνπζία δηαιφγνπ γεληθά απφ ην έξγν ζαο δπζθφιεςεο, (.) ην φηη δελ 

ππήξραλ πνιινί δηάινγνη θαη ήηαλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηζηνξηνγξαθηθφο ν ηξφπνο 

αθήγεζεο;= 

Παπαζαλάζεο: = Δεε εθεί ην έπαημα, (.) δειαδή έθηηαμα δηαιφγνπο κε (…) πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζην θείκελν. (.) Βέβαηα έλα άιιν ηξηθ πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ λα 

δηαζπάζσ ιίγν ην επίπεδν ησλ δηαιφγσλ θαη ηεο αθήγεζεο. (.) ηα θφκηθ απηφ γίλεηαη κε 

έλαλ νπηηθφ ηξφπν. (.) Γειαδή ε αθήγεζε έρεη θνπηάθηα (.) απηή είλαη ε ζπληαγή (.) ε 

αθήγεζε έρεη θνπηάθηα, (.) νη ήξσεο κηινχλ κε θνχζθεο, θπθιάθηα ή θάπσο έηζη. (.) 

Απηφ είλαη άκεζα νπηηθφ ζήκα, έλα άκεζν νπηηθφ ζήκα φηη εδψ ππάξρεη αθήγεζε, (.) 

εδψ ππάξρεη δηάινγνο. (.) Δγψ επεηδή παηνχζα πάλσ ζην έξγν ηνπ Ρνΐδε (.) είρα ηε 

δπλαηφηεηα λα ην εληζρχζσ απηφ ην πξάγκα θαη ζε πνιιά ζεκεία ηεο αθήγεζεο 

θξάηεζα είηε απηνχζην (.) είηε αιιαγκέλν ην (.) εεε ειαθξψο αιιαγκέλν ην θείκελν ηνπ 

Ρνΐδε. (.) Απηφ βέβαηα ήηαλ δχζθνιν γηα κέλα γηαηί δελ είκαη θηιφινγνο θαη::: πάιεςα 

πάξα πνιχ λα θηηάμσ ηα κπαιψκαηά κνπ κε ηξφπν πνπ λα μεγεινχλ θαη λα θαίλεηαη φηη 

είλαη επίζεο απφ ην (…) απφ ην απζεληηθφ [θείκελν 

Δξεπλήηξηα: [Σν αξρηθφ θείκελν λαη= 
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Παπαζαλάζεο: = Δθεί είρα έλα ζέκα γηαηί ζα΄ ιεγε θαλείο φηη απηφ κε ην νπνίν ζα 

έπξεπε λα παιέςσ θπξίσο είλαη κε ηελ εηθφλα (.) ζαλ θνκίζηαο, (.) αιιά ήηαλ κεγάιε ε 

πάιε θαη ζ΄ απηφ ην επίπεδν ηεο γιψζζαο. (.) Δθεί κε βνήζεζε πάξα πνιχ θη ν 

επηκειεηήο ζηε ζπλέρεηα, (.) γηαηί αλ δελ είρα απηήλ ηελ αζθάιεηα φηη αλ θάηη ην γξάςσ 

ιάζνο δελ ζα (…) δελ ζα ην πξνρσξνχζα. (.) Δεε αιιά ζηνπο δηαιφγνπο ρξεηάζηεθε λα 

πξνζζέζσ, (.) δειαδή ππάξρνπλ θνκκάηηα εεε ηα νπνία είλαη πάξα πνιχ ελδηαθέξνληα 

ζην θείκελν ην απζεληηθφ, αιιά εγψ ηα έθνςα θαη ηα παξνπζίαζα ζην θφκηθ ζαλ έλαλ 

απιφ δηάινγν πνπ κπνξεί λα ρσξάεη ζε δπν ηξία θαξέ. (.) Δεε εθεί βέβαηα είλαη πάιη 

ζέκα εξκελείαο, (.) δειαδή απφ κία αθήγεζε (.) είλαη δπν ηξεηο παξαγξάθνπο πνπ 

πεξηγξάθεη θάηη ζπγθεθξηκέλν ν Ρνΐδεο (.)  ην πνηνλ δηάινγν ζα θαληαζηείο φηη 

αληηζηνηρεί ζ΄ απηφ (.) έρεη λα θάλεη κε ην ηη θαηάιαβεο απφ ην ζρφιην πνπ έθαλε. (.) 

Δληάμεη, εγψ μαλαιέσ. (.) Πάληα πξνζπαζνχζα λα αλαδείμσ απηφ ην παηρληδηάξηθν 

ζηνηρείν. (.) Δεε ηψξα ζε ζρέζε κε ηελ ηερληθή (…) ηελ ηερληθή ηνπ θφκηθ (.) δελ κπνξψ 

λα πσ φηη αθνινχζεζα κία ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή, κάιινλ ην αληίζεην. (.) ηη δειαδή ε 

ζπληαγή κνπ ήηαλ λα αιιάδσ ζπλερψο ηξφπνπο θαη κέζα. (.) Αο πνχκε ε γιψζζα ησλ 

ραξαθηήξσλ εεε είλαη πνιχ καθξηά, (.) έξρεηαη ζε πνιχ κεγάιε ζχγθξνπζε κε ηε 

γιψζζα ηεο αθήγεζεο. (.) Μπνξεί ζην ίδην θαξέ δειαδή (.) ν αλαγλψζηεο λα βιέπεη ην 

θείκελν ηεο αθήγεζεο, ην θνπηάθη ζε θαζαξεχνπζα (.) θαη ηε ίδηα ζηηγκή δίπια ν ήξσαο 

λα ιέεη θάηη έηζη ζηε θνχζθα (.) ην νπνίν λα είλαη ζε ρπδαία αξγθφ, έηζη φπσο ζα η΄ 

άθνπγε ζην δξφκν θαζψο πεξπαηάεη ζήκεξα. (.) Ή θάπνηνο λα βξίδεη έηζη φπσο ζα έβξηδε 

ζήκεξα. (.) Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν βξίζθεηαη παληνχ δειαδή είλαη πιεκκπξηζκέλε 

ε Πάπηζζα ζαλ θφκηθ (.) είλαη νη αλαρξνληζκνί. (.) Καη πάιη δελ (…) πξέπεη λα πσ φηη 

δελ ην ρξεζηκνπνίεζα ζπλεηδεηά. (.) Γειαδή φηαλ μεθηλνχζα λα ζρεδηάδσ ηελ πινθή ηνπ 

θφκηθ, (.) λα θηηάρλσ ηνπο ζθειεηνχο ησλ ζειίδσλ θαη ηα ινηπά, (.) ην ζελάξην (.) εεε δελ 

ππήξρε θάπνηα εζσηεξηθή ζπδήηεζε φηη μέξεηο  πξέπεη λα βάιεηο πνιινχο 

αλαρξνληζκνχο. (.) Πξνήιζαλ νη πνιινί αλαρξνληζκνί πνπ έρεη κέζα ην θφκηθ (.) κάιινλ 

ζαλ απάληεζε ζε::: κία αγσλία γηα ην αλ ζα (…) απηφ ην κεζαησληθφ αθήγεκα ζα έρεη 

θάπνηα ζρέζε κε ην ζήκεξα. (.) Γειαδή, ίζσο έβαδα ζπλερψο ηνλ εαπηφ κνπ ζηε 

δηαδηθαζία λα ζθέθηεηαη ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλσ (.) ππνζπλείδεηα γηαηί ην θάλσ, (.) ηη 

κπνξεί λα ιέεη ζην ζήκεξα. (.) Ή μέξσ γσ, ζα αγγίμεη θαλέλαλ άιινλ (.) γηαηί ηψξα θαθά 

ηα ςέκαηα (.) φηαλ θηηάρλεηο θάηη είζαη κφλνο ζνπ θαη ζέιεηο πξψηα απ΄ φια λα αξέζεη 

ζε ζέλα, (.) αιιά ηαπηφρξνλα ζεσξψ φηη φζν απφιπηνο λα΄ λαη θαλείο ζ΄ απηφ, (.) φηη εγψ 

θηηάρλσ έλα έξγν ηέρλεο ην νπνίν λα εθθξάδεη εκέλα θαη δελ κε ελδηαθέξεη ηίπνηα άιιν, 
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(.) ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη ζην κπαιφ ηνπ θαζψο ην θηηάρλεη (.) έλαλ ηχπν αλζξψπνπ 

πνπ κπνξεί λα έηλαη θαληαζηηθφο, δειαδή λα κελ ππάξρεη, λα κελ ηνλ γλσξίδεη απηφλ ηνλ 

άλζξσπν. (.) Αιιά έρεη έλαλ ηχπν αλζξψπνπ πνπ ειπίδεη φηη θάπνηα ζηηγκή ζα 

αλαγλσξίζεη κία αμία ζε απηφ πνπ θηηάρλεη, έλαλ= 

Δξεπλήηξηα: = Κάπνηνλ αλαγλψζηε.= 

Παπαζαλάζεο: = Έλαλ, έλαλ θαληαζηηθφ αο πνχκε αλαγλψζηε, (.) έλα πξάγκα πνπ δελ 

ππάξρεη ην΄ ρεη θηηάμεη κφλνο ηνπ. (.) Μπνξεί θακηά θνξά αθφκε αθφκε (.) απηφο ν 

αλαγλψζηεο λα είλαη ν ίδηνο ν εαπηφο ηνπ. (.) Γειαδή λα ζθέθηνκαη εγψ πψο ζα 

αληηδξνχζα αλ έβιεπα απηφ ην πξάγκα λα ην΄ ρεη θηηάμεη θάπνηνο άιινο. (.) Μπνξεί λα 

είλαη ηφζν εγσηζηηθφο απηφο ν θχθινο, (.) αιιά δελ έρεη ζεκαζία. (.) εκαζία έρεη φηη ην 

ειέγρεηο θάζε θνξά. (.) Γελ είζαη αλεμέιεγθηνο. (.) Γελ ιεο εγψ ηψξα ζα πηάζσ ην πηλέιν 

θαη φ,ηη βγεη απφ κέζα κνπ ζα πσ εγψ έηζη εθθξάζηεθα θαη ζ΄ φπνηνλ αξέζεη. (.) Τπάξρεη 

κία εζσηεξηθή θσλή πνπ ζνπ ιέεη ζπλέρεηα φηη απηφ είλαη θαιφ, (.) απηφ δελ είλαη [θαιφ.  

Δξεπλήηξηα: [Ννκίδσ φηη θαη ν Ρνΐδεο δελ απεπζπλφηαλ αφξηζηα ζε θάπνηνλ 

αλαγλψζηε, (.) αιιά ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αλαγλψζηε κε απζηεξέο εζηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο [αξρέο 

Παπαζαλάζεο: [Σν ιέεη θάπσο.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 

Παπαζαλάζεο: = ηαλ ζπλερψο αλαθέξεη απηφ (.) «εζχ αλαγλψζηε κνπ» θαη [ηα ινηπά 

Δξεπλήηξηα: [Αθξηβψο. (.) Άξα θη απηφο είρε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν.= 

Παπαζαλάζεο: = Ννκίδσ δελ είλαη απιά έλα ηέρλαζκα αθεγεκαηηθφ, αιιά πξάγκαηη 

[φηη 

Δξεπλήηξηα: [ηνρεπκέλν.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη. (.) ηη κπνξεί λα απεπζπλφηαλ ζε θάπνηνλ. (.) Ναη, ηψξα ειπίδεηο 

φηη απηνί πνπ ζα ην θαηαιάβνπλ θαη ζα ην δερηνχλ ζα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ (.) ή 

ζα είλαη πην πξαγκαηηθνί απ΄ ηνλ θαληαζηηθφ άλζξσπν πνπ έρεηο εζχ ζην κπαιφ. (.) 

Δληάμεη. (.) Αιιά ζέισ λα πσ φηη απηή ε ηζηνξία κε ηνπο αλαρξνληζκνχο (.) ίζσο 

πξνέθπςε::: ζαλ ελζηηθηψδεο απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα. (.) Γειαδή, εληάμεη, ζ΄ 

άξεζε εζέλα ε Πάπηζζα Ησάλλα, (.) εληάμεη ζέιεζεο λα ην θάλεηο θφκηθ, (.) εληάμεη 

δηαζθεδάδεηο εζχ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη θάπνην λφεκα απηφ πνπ θάλεηο 

πεξηζζφηεξν; (.) Γειαδή, ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζε άιινπο αλζξψπνπο (.) θαη λνκίδσ 

φηη ηειηθά ε επηινγή ησλ αλαρξνληζκψλ είλαη έλα >ζπλερέο, κηα ζπλερήο θσλή κέζα ζην 

θφκηθ πνπ ιέεη ηζέθαξέ ην ιίγν. Μάιινλ απηά πνπ ιέεη εδψ θαη ηα πεξηγξάθεη ζαλ 
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κεζαησληθέο ηζηνξίεο, κάιινλ έρνπλ λα πνπλ πξάγκαηα θαη ζην ζήκεξα.< Δεε ηψξα απηφ 

κπνξεί θάπνηνο απιά λα ην αθήζεη ζαλ έλα ζηνηρείν πιάθαο, (.) δειαδή δηαβάδνληαο ηελ 

Πάπηζζα απιά λα γειάεη θάζε θνξά πνπ αλαθαιχπηεη ηνλ αλαρξνληζκφ. (.) Γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο πξψηεο ζειίδεο θηφιαο (.) ην ζπκάκαη απηφ (.) εεε ππάξρεη έλαο 

αλαρξνληζκφο πνπ δελ έρεη θαλέλα θνηλσληθφ ή πνιηηηθφ κήλπκα αο πνχκε ή μέξσ γσ λα 

ζπλδέεη δχν επνρέο κε ηα βαζηά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ινηπά. (.) Δίλαη έλαο 

κνλαρφο ν νπνίνο θαίλεηαη λα αγνξάδεη έλα έπηπιν θάπνπ ζαλ λα ην αγνξάδεη απ΄ ην 

ΗΚΔΑ, (.) ην νπνίν είλαη κία ζάρια, (.) δειαδή δελ έρεη θαλέλα λφεκα βαζχηεξν. (.) 

Απιά καο ηνλ θέξλεη θαη καο ηνλ θάλεη έλαλ άλζξσπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζακε λα 

ηαπηηζηνχκε. (.) Γελ είλαη έλαο θαιφγεξνο ηνπ Μεζαίσλα, (.) εεε είλαη μέξσ γσ έλαο 

δηπιαλφο καο πνπ αγφξαζε κφιηο έλα έπηπιν απφ ην ΗΚΔΑ. (.) Αληίζεηα, μέξσ γσ ην λα 

πεηο φηη::: έλαο εγεκφλαο (.) θάπνπ έρεη έλαλ εγγνλφ ηνπ Καξινκάγλνπ πνπ (…) θαη εθεί 

ηνλ (…) κε ηνλ αλαρξνληζκφ πνπ θηηάρλσ ζε απηήλ ηελ ζειίδα ηνλ θέξλσ κε ηέηνηνλ 

ηξφπν ζηνλ αλαγλψζηε (.) ψζηε λα ζθεθηεί φηη απηά πνπ έθαλαλ νη εγεκφλεο ζην 

κεζαίσλα ηα θάλνπλ θαη νη πνιηηηθνί [ζήκεξα 

Δξεπλήηξηα: [ήκεξα.= 

Παπαζαλάζεο: = Δθεί λαη πξάγκαηη ππάξρεη έλα (…) κία ζθνπηκφηεηα πην βαζηά ζηνλ 

αλαρξνληζκφ. (.) Κξχβεη έλα κήλπκα θνηλσληθφ αο πνχκε, πνιηηηθφ. (.) Αιιά κπνξεί ν 

αλαρξνληζκφο λα είλαη ζηελ πξψηε::: θαηεγνξία. (.) Απηφ πνπ είπα πην πξηλ φηη απιά 

θάλεη ηνπο ραξαθηήξεο λα θαίλνληαη πην νηθείνη ζηνλ αλαγλψζηε. (.) Δεε έλα άιιν, έλα 

ηξηθ πνπ ρξεζηκνπνηψ εγψ πάξα πνιχ ζπρλά ζε φ,ηη θη αλ θάλσ (.) θαη ππάξρεη θαη ζηελ 

Ησάλλα είλαη ηα θξπκκέλα κελχκαηα. (.) Δγψ ηα ιέσ ζνθνιαηάθηα. (.) Γειαδή, ζην 

κπαιφ κνπ ην έρσ ζαλ ν άλζξσπνο πνπ παίξλεη λα δηαβάζεη ην θφκηθ, ν αλαγλψζηεο πνπ 

ιέκε (.) παηδεχεηαη λα ην δηαβάζεη (.) θαη πνχ θαη πνχ βξίζθεη απηά ηα θξπκκέλα 

κελχκαηα, ηα νπνία είλαη ηα ζνθνιαηάθηα (.) θαη ηνλ θεξλάσ εθείλε ηε ζηηγκή έηζη γηα 

ηνλ θφπν ζνπ πνπ δηάβαζεο απηέο ηηο ζειίδεο. (.) Τπάξρνπλ θξπκκέλα κελχκαηα πνπ 

θάλνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα αηζζάλεηαη πην έμππλνο, (.) γηαηί ζθέθηεηαη φηη απηφο κφλν 

θαηάιαβε (.) ελψ άιινη πελήληα πνπ ην δηάβαζαλ κπνξεί λα κελ θαηάιαβαλ αθξηβψο ηη 

ζέιεη λα πεη εδψ. (.) Δίλαη θξπκκέλα ζρέδηα κέζα ζηηο δσγξαθηέο (.) ή είλαη >ε ίδηα ε 

δσγξαθηά πνπ έρεη θάηη παξάινγν πνπ πξέπεη λα ην ιχζεη. ηελ αξρή ηνπ θαίλεηαη 

παξάινγν θαη κεηά ην ιχλεη αο πνχκε.< Δίλαη θάπνην ζηνηρείν ζην θείκελν, (.) είλαη (…) 

εκέλα κ΄ αξέζεη πνιχ λα ην θάλσ απηφ ην πξάγκα. (.) Μ΄ αξέζεη δειαδή λα ιέεη ν 

αλαγλψζηεο φηη ην δηάβαζε ηξίηε θνξά θαη «είδα πξάγκαηα κέζα πνπ::: δελ ηα πξφζεμα 
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ηελ πξψηε». (.) Κη απηφ είλαη έλα σξαίν πξάγκα πνπ επίζεο (…) πξηλ πνπ ιέγακε  γηα ηα 

θφκηθ είλαη έλα σξαίν πξάγκα πνπ::: εεε απηή ε ηέρλε ζε αθήλεη λα ην θάλεηο. (.) 

Γειαδή ζνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα γπξίζεηο ζηελ πίζσ ζειίδα, (.) λα θνηηάμεηο αλ δελ 

θαηάιαβεο θαιά. (.) Δλψ είλαη θηλεκαηνγξαθηθή, (.) έρεη έλαλ πνιχ απζηεξφ ρξφλν, (.) 

πξέπεη λα παο  ζηελ επφκελε ζειίδα, ην έλα θαξέ ζε νδεγεί ζε έλα άιιν, (.) ηαπηφρξνλα 

ζνπ δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ ζνπ δίλεη ε θιαζηθή ινγνηερλία, (.) αο πνχκε λα 

γπξίζεηο πίζσ, λα μαλαθνηηάμεηο ηη δελ θαηάιαβεο, (.) πψο είρε εθθξαζηεί απηφο ν 

ραξαθηήξαο πξηλ, ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε, (.) έρεη αιιάμεη, (.) δηάθνξα ηέηνηα 

πξάγκαηα. (.) Δεε ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ηα΄ ρνπλ βξεη. (.) Τπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ 

δελ ηα΄ ρεη βξεη θαλείο αθφκα.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη ε;= 

Παπαζαλάζεο: = Μπνξεί θαη λα κελ είλαη ηφζν έμππλνη ηειηθά. (.) ((γέιην)) Δγψ ειπίδσ 

φηη ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ ηα΄ ρνπλ βξεη. (.) Αιιά ζίγνπξα αηζζάλεηαη φηη ηνλ (…) ν 

αλαγλψζηεο έξρεηαη ζε κία επαθή κε κέλα εθείλε ηε ζηηγκή (.) έηζη ειπίδσ εγψ. (.) Απηή 

ε ζθέςε φηη θνίηα λα δεηο (.) απηφο είλαη πνλεξφο πνπ ην ζρεδίαζε έηζη (.) εεε έβαιε 

απηφ ην θξπκκέλν ζνθνιαηάθη εδψ πέξα, (.) αιιά εγψ ην βξήθα θαη γειάκε παξέα. (.) 

Δίλαη έλα (...) είλαη κηα σξαία ζθέςε γηα κέλα λα  μέξσ φηη έλαο άλζξσπνο πνπ δελ ηνλ 

μέξσ θαλ (.) θάπνπ αο πνχκε θάπνηα ζηηγκή (.) δηάβαζε απηφ πνπ έθηηαμα εγψ θαη 

αηζζάλζεθε έηζη. (.) ηη θάπσο παίμακε έλα παηρλίδη κεηαμχ καο. (.) Δεε ηψξα 

ζρεδηαζηηθά (.) ε επηινγή είλαη εεε εληειψο θνκημηθή κε ηελ (…) κε ηελ πνιχ 

παξαδνζηαθή έλλνηα.= 

Δξεπλήηξηα: = Θα ιέγαηε δειαδή φηη δελ ηαηξηάδεη κε ην είδνο ηεο ηζηνξίαο;= 

Παπαζαλάζεο: = ρη, ηαηξηάδεη. (.) Σειηθά κε ηηο επηινγέο πνπ έθαλα εγψ απφ ηελ 

ηζηνξία, (.) αιιά είλαη ην θιαζηθφ πνπ πεξηκέλεη θαλείο απφ έλα θιαζηθφ ραξηησκέλν 

θφκηθο. (.) Δεε ηα ζηξνγγπιά θεθάιηα, κεγαιχηεξα απφ ην ππφινηπν ζψκα (.) εεε 

κεγάιεο κχηεο, (.) πνιχ θσδηθνπνηεκέλα απηηά ζηξνγγπιά, (.) ηα ρέξηα ηνπο έρνπλ ηξία 

δάρηπια θαη αληίρεηξα κφλν, φρη ηέζζεξα θαη αληίρεηξα. (.) Πάληα εγψ ην θάλσ απηφ. (.) 

Πάληα ζηα δηθά κνπ θφκηθ νη άλζξσπνη έρνπλ ηέζζεξα δάρηπια.= 

Δξεπλήηξηα: = Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ θφκηθο.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη, λαη. (.) Δεε θαη απηφ γηα κέλα θάπσο είλαη κία απάληεζε ζηελ 

πξψηε θνπβέληα αο πνχκε, έηζη πψο μεθηλήζακε ηε ζπδήηεζε, (.) δειαδή ζην αλ ππάξρεη 

ελφηεηα ή αζπλέρεηα κεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ θφκηθ θαη ηνπ graphic novel. (.) 
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ρεδηαζηηθά εγψ απαληάσ φηη ππάξρεη ελφηεηα. (.) Έηζη; (.) Καη ρξεζηκνπνηψ ηα θιαζηθά 

εξγαιεία ηνπ θφκηθ θαη ζρεδηαζηηθά.= 

Δξεπλήηξηα: = Σεηξάγσλα κάηηα.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη, εληάμεη. (.) Σα ηεηξάγσλα κάηηα είλαη δηθηά κνπ θαηλνηνκία. (.) 

Δεε δελ μέξσ αλ είλαη (.) εεε αλ είλαη εγσηζηηθφ. (.) Δδψ ηψξα δελ μέξσ αλ έρεη ηψξα 

(…) ηαηξηάδεη κε ην ζθνπφ ηεο ζπλέληεπμεο απηφ. (.) Απηφ ζα ην θξίλεηε εζείο (.) αιιά 

εεε ε αιήζεηα είλαη φηη θαη κεγάινη έηζη θηαζκέλνη θνκίζηεο φηαλ είραλ πξσηνδεί ηα 

ηεηξάγσλα, ηα ηεηξαγσληζκέλα κάηηα, (.) εεε κνπ είραλ πεη μέρλα ην (.) δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα δνπιέςεη απηφ ην πξάγκα. (.) Με ηα ηεηξαγσληζκέλα κάηηα δελ θάλεη 

θαλείο ηίπνηα. (.) Καη γη΄ απηφ θαη δελ ππάξρνπλ πνπζελά. (.) Δεε γηαηί είλαη νη θακπχιεο 

απηέο πνπ δίλνπλ πην σξαία ζπλαηζζήκαηα, κεηαθνξά ζπλαηζζήκαηνο. (.) Πάληα. (.) 

ρεδηαζηηθά ε θακπχιε είλαη θάηη πνπ ζε πξνθαιεί λα ηελ πξνζέμεηο. (.) Δεε ελψ νη 

επζείεο ζνπ ιελ πήγαηλε παξαθάησ. (.) Πάληα. (.) Απηφ είλαη θφιπν ησλ ζρεδηαζηψλ. (.) 

Έηζη; (.) Σν μέξνπλ φινη νη ζρεδηαζηέο φηη ην κάηη ζηέθεηαη ζηηο θακπχιεο θαη ηηο 

πεξηεξγάδεηαη, (.) ελψ ζηα ζρήκαηα πνπ έρνπλ επζείεο πξνρσξάεη παξαθάησ. (.) Δεε δελ 

μέξσ αλ είλαη (…) αλ απιά πείζκσζα εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη ρξεζηκνπνηψ ηα 

ηεηξαγσληζκέλα κάηηα. (.) Γηα κέλα έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, γηαηί είλαη δχζθνια, 

είλαη= 

Δξεπλήηξηα: = Υαξαθηεξηζηηθφ φκσο ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ζαο, (.) αλνίγνληαο θαη 

[μεθπιιίδνληάο ην 

Παπαζαλάζεο: [Ναη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. (.) Αιιά παιεχεηο κε ηα ηεηξαγσληζκέλα 

κάηηα. (.) Δλψ κε ηα ζηξνγγπιεκέλα κάηηα ππάξρνπλ ζπληαγέο πνπ ηηο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη πνιινί άλζξσπνη εδψ θαη 150 ρξφληα ζηα θφκηθο. (.) Γειαδή αλ κπεη έλα 

κηθξφ παηδί ζην ίληεξλεη θαη ςάμεη, (.) γξάςεη ζην google εθεί πέξα εθθξάζεηο θφκηθ, (.) 

ππάξρνπλ νιφθιεξνη πίλαθεο πψο λα θηηάμεηο έλα θφκηθ (.) αθφκα θη αλ δελ μέξεηο λα 

δσγξαθίδεηο (.) έηνηκνη πψο λα θηηάμεηο ζπλαηζζήκαηα. (.) Απηφ είλαη θαιφ εληάμεη. (.) 

Υξεηάδεηαη λα πεξάζεη έλα ζηάδην εθπαίδεπζεο, αιιά απ΄ ηελ άιιε (.) δελ μέξσ δελ κνπ 

θαίλεηαη ηφζν ελδηαθέξνλ λα θάλεηο αθξηβψο φ,ηη θάλνπλ φινη νη άιινη. (.) Να θαη 

μαλαιέσ ηψξα φηη κ΄ απηή ηελ επθαηξία (…) λαη αλ ήηαλ λα βγάδσ ιεθηά απφ απηφ 

κπνξεί λα κελ ην ηνικνχζα. (.) Ή αλ ήηαλ λα πξέπεη λα δείμσ ζε θάπνηνλ εθδφηε απηήλ 

ηε δνπιεηά (.) αλ κνπ΄ ιεγε σξαία είλαη ε δνπιεηά ζνπ αιιά δελ κνπ αξέζνπλ ηα κάηηα, 

(.) κπνξεί λα αλαγθαδφκνπλ λα ηα άιιαδα. (.) Γελ μέξσ. (.) Δεε είλαη αζπξφκαπξν, (.) ηα 

θφκηθ πνπ θάλσ εγψ είλαη αζπξφκαπξα. (.) Δεε ζήκεξα ππάξρνπλ πάξα πνιιέο 
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δπλαηφηεηεο γηα ρξσκαηηζκφ ηνπ θφκηθ (.) θαη επίζεο πιένλ ππάξρνπλ (.) ελλνψ ηνλ 

ςεθηαθφ ρξσκαηηζκφ, έηζη; (.) ηα παιηφηεξα ρξφληα ην λα θηηάμεη θαλείο ρξσκαηηζκέλν 

θφκηθ, ήηαλ κία δηαδηθαζία πνπ δελ μέξσ (.) αλ έπαηξλεο έλα πηηζηξηθά ζήκεξα θαη ηνπ 

ηελ έδεηρλεο (.) ην κφλν πνπ ζα θξαηνχζε ζα΄ ηαλ φηη είλαη κία ηαιαηπσξία. (.) Δίλαη 

πάξα πνιχ δχζθνιν. (.) Καη λα ην ςεθηνπνηήζεηο ηειηθά (.) γηαηί θηηάρλεηο έλα έξγν κε 

λεξνκπνγηέο, (.) κε άιια ρξψκαηα, (.) κειάληα ρξσκαηηζηά (.) θαη φηαλ απηφ 

ςεθηνπνηείηαη αλαθαιχπηεηο φηη απηφ δελ βγήθε έηζη [φπσο 

Δξεπλήηξηα: [Αιινηψλεηαη.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη. (.) ήκεξα φκσο κπνξείο λα ην ρξσκαηίζεηο ζηνλ ππνινγηζηή. (.) 

Να θηηάμεηο πνιιά εληππσζηαθά ρξψκαηα, εηδηθά εθέ ζηνλ ππνινγηζηή. (.) Δεε ππάξρνπλ 

πνιιά θφκηθ ηα νπνία θηηάρλνληαη ζηνλ ππνινγηζηή κε ηε ινγηθή θηφιαο φηη ζα 

δηαβαζηνχλ ζην ηάκπιεη πηα. (.) Γειαδή είλαη ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνπ::: 

είλαη αδχλαηνλ λα απνηππσζνχλ ζην ηππσκέλν ραξηί κεηά. (.) Γελ κπνξεί λα ηα θηηάμεη ν 

ηππνγξάθνο. (.) Αιιά θαίλνληαη πάξα πνιχ φκνξθα φηαλ ηα δηαβάδεη θαλείο ζην 

ηάκπιεη. (.) Δπεηδή πιένλ πνιχο θφζκνο δηαβάδεη θαη θφκηθ πηα ζην ηάκπιεη, (.) νη 

ζρεδηαζηέο θαη νη άλζξσπνη πνπ ρξσκαηίδνπλ (.) γηαηί πιένλ ζηε βηνκεραλνπνηεκέλε 

παξαγσγή θφκηθ εεε θάζε ζηάδην ην αλαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη (.) νη 

ρξσκαηηζκνί γίλνληαη κε ηε ινγηθή λα είλαη εληππσζηαθνί, (.) λα είλαη έληνλνη, (.) λα 

δηαβάδνληαη φκνξθα ζην ηάκπιεη. (.) Σα δηθά κνπ ηα θφκηθ είλαη αζπξφκαπξα θαη ε 

Πάπηζζα Ησάλλα είλαη αζπξφκαπξε. (.) Απηφ πάιη δελ (…) δελ κπνξψ λα πσ απφιπηα 

πψο πξνθχπηεη. (.) Έρσ κία ηδέα. (.) Δλψ αζρνινχκαη πάξα πνιχ >κε ηνλ ππνινγηζηή θαη 

ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ή ηε δεκηνπξγία απφ ηελ αξρή κίαο εηθφλαο< δειαδή θηηάρλσ 

εηθνλνγξαθήζεηο γηα πεξηνδηθά, γηα εμψθπιια βηβιίσλ πνπ είλαη κε έληνλα ρξψκαηα 

ζηνλ ππνινγηζηή, κε εηδηθά εθέ θαη ηα ινηπά, (.) φηαλ πάσ λα θάλσ θφκηθ απηφ ην 

πξάγκα μαθληθά ηειεηψλεη. (.) Γελ ζέισ λα ην θάλσ ζην θφκηθ. (.) Τπνζέησ φηη απηφ έρεη 

λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη έρσ ηα θφκηθ ζαλ απηφ πνπ κνπ άξεζε φηαλ ηα δηάβαδα θαη ηα 

επραξηζηηφκνπλ. (.) Γειαδή φια ηα θφκηθ, (.) ζρεδφλ φια ηα θφκηθ, ηα νπνία έρσ 

επραξηζηεζεί θαη κε έρνπλ επεξεάζεη πάξα πνιχ (.) είλαη αζπξφκαπξα. (.) Καη κάιινλ 

λνκίδσ απφ κέζα κνπ φηη ε επηινγή απηή έρεη λα θάλεη κε ην φηη ζέισ λα  πξνρσξήζσ 

απηφ πνπ κ΄ άξεζε λα δηαβάδσ. (.) Δεε δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη θάηη βαζχηεξν ζ΄ απηφ. (.) 

Δληάμεη, εθεί κέζα κπνξεί θάπνηνο λα βξεη επηξξνέο απφ πάξα πνιινχο ζρεδηαζηέο, (.) ην 

νπνίν είλαη θαη θαιφ είλαη θαη θαθφ. (.) Γειαδή ιέεη θάπνηνο (.) αληέγξαςεο απηφλ θαη 

ιεο απφ κέζα ζνπ άκα θαηάθεξα λα ηνλ αληηγξάςσ είλαη θαιφ.= 
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Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 

Παπαζαλάζεο: = Δεε θακηά θνξά βέβαηα ζνπ ηε ζπάεη θηφιαο ιίγν. (.) Γειαδή κία 

θνξά ζπκάκαη φηη είρα δερηεί κία θξηηηθή φηη κνηάδνπλ ηα ζθίηζα κνπ κε ηνπ Edika. (.) 

Πνπ δελ κνηάδνπλ. (…) Γειαδή δελ έρνπλ θακία ζρέζε (.) θαη είρα ζπκψζεη πάξα πνιχ 

κε απηφλ πνπ είρε γξάςεη ηελ θξηηηθή. (.) Γελ βιέπεη νπζηαζηηθά ηη έθαλα, (.) έκεηλε ζε 

πνιχ επηθαλεηαθά πξάγκαηα. (.) Παξφια απηά, εληάμεη, (.) εγψ ην ιέσ δελ ην αξλνχκαη 

φηη::: φζν θη αλ παιεχεη θαλείο λα θηηάμεη θάηη θαηλνχξην, πξσηφηππν ή απηφ πνπ ιέλε 

ςάρλσ λα βξσ ην δηθφ κνπ ζηπι, (.) ηνλ ραξαθηήξα κνπ, (.) λα εθθξαζηψ εγψ κέζα απφ 

ηα ηδηαίηεξα δηθά κνπ ζπλαηζζήκαηα, (.) ην ίδην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείο ην έρεηο 

κάζεη απφ άιινπο αλζξψπνπο. (.) Άξα, αλαγθαζηηθά δαλείδεζαη θαη ζηνηρεία ηεο 

ηερληθήο ηνπ θαη ηα ινηπά. (.) Δεε ε δηθηά κνπ ε ηερληθή είλαη απηή, αζπξφκαπξν θφκηθ. 

(.) ηελ Πάπηζζα ρξεζηκνπνίεζα πάξα πνιχ (.) απηφ δελ ην έρσ εμεγήζεη γηαηί, δελ έρσ 

θαηαιάβεη γηαηί έθαλα απηήλ ηελ επηινγή (.) απηφ πνπ ιέλε θαζαξή γξακκή. (.) Καζαξή 

γξακκή είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο, έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο ζρεδίαζεο, εεε ζηνλ νπνίν φιεο 

νη ζθηέο απνδίδνληαη απφ ην βάξνο ηεο γξακκήο, (.) ηα πεξηγξάκκαηα είλαη θαζαξά, (.) νη 

γξακκέο θιείλνπλ φιεο. (.) Δεε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλ θαλείο θνηηάμεη ηνλ θφζκν γχξσ 

ηνπ δελ ππάξρνπλ γξακκέο, (.) νη γξακκέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνξά ησλ ηφλσλ. (.) 

ην θφκηθ πνπ είλαη θηηαγκέλν κε ηελ θαζαξή γξακκή, ππάξρνπλ κφλν γξακκέο. (.) Δίλαη 

πνιχ επεμεξγαζκέλνο ηξφπνο λα θηηάρλεη θαλείο θφκηθ. (.) Γειαδή πξέπεη λα ην ζθεθηείο 

θαιά, (.) ηελ θάζε θακπχιε, (.) ηνλ θσηηζκφ, (.) δελ ππάξρνπλ γθξίδα πνπζελά, ππάξρεη 

κφλν άζπξν θαη καχξν, δελ ππάξρνπλ γξακκνζθηάζεηο πνπ δίλνπλ θακηά θνξά ζηνλ 

αλαγλψζηε ηελ αίζζεζε ηνπ γθξίδνπ, (.) ηα νπνία είλαη ζηνηρεία, ηα νπνία ηα 

ρξεζηκνπνηψ ζε άιια θφκηθ. (.) ηελ Πάπηζζα δελ μέξσ γηαηί δελ κνπ βγήθε, δελ ην΄ 

ζεια. (.) Ζ κνλαδηθή εμήγεζε πνπ έρσ δψζεη κέρξη ηψξα ζηνλ εαπηφ κνπ (.) είλαη φηη 

επεηδή ην ζέκα είλαη κεζαησληθφ αο πνχκε (.)  θαη επεηδή (.) βέβαηα ηψξα, λαη (.)  επεηδή 

έρεη λα θάλεη κε ηελ (…) κε θάπνηνλ ηξφπν κε ην παξειζφλ (.) θαη κνπ ζχκηδε θάπσο ηνλ 

Αζηεξίμ, (.) ελζηηθησδψο ίζσο πηνζέηεζα ηνλ ηξφπν.= 

Δξεπλήηξηα: = Σελ ηερληθή.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη. (.) Ζ κνλαδηθή εμήγεζε πνπ θαηάθεξα λα βξσ. (.) Γελ μέξσ αλ 

ρξεηάδεηαη ζην θάησ θάησ λα ππάξρεη ζψλεη θαη θαιά κία εμήγεζε. (.) Πάλησο απηφ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Πάπηζζαο, δειαδή αθνινπζεί απηήλ ηελ ηερλνηξνπία πνπ είλαη 

ε θαζαξή γξακκή. (.) Δεε ζε άιιεο δνπιεηέο πνπ έρσ θάλεη δελ ην ρξεζηκνπνηψ απηφ. (.) 

Μ΄ αξέζεη, ην δηαζθεδάδσ πάξα πνιχ, (.) γηαηί είλαη έλαο ηξφπνο ζρεδίαζεο πνπ ζνπ 
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βάδεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη ρξεηάδεηαη λα είζαη ζπλερψο ζε εγξήγνξζε λα ηα ιχζεηο. (.) 

Απαηηεί πνιχ θαιή ηερληθή, (.) άξα είζαη αο πνχκε ζρεηηθά ππεξήθαλνο φηαλ ην 

θαηαθέξλεηο. (.) Τπάξρνπλ άιια κέζα πνπ (…) γηα παξάδεηγκα κπνξεί θάπνηνο λα 

ηξαβήμεη κία πηλειηά κε ηελ λεξνκπνγηά θαη λα βγεη έλα ηπραίν ζρήκα. (.) Υσξίο λα ιέσ 

(…) ε λεξνκπνγηά είλαη πνιχ δχζθνιε λα ηε δηαρεηξηζηεί θαλείο, (.) αιιά είλαη κέζα ζηε 

θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ λα θηηάρλεη ηπραία ζρήκαηα. (.) Οπφηε αλ βγεη ην ζρήκα έηζη ή 

αιιηψο εεε δελ αηζζάλεζαη φηη κπνξείο λα ην πηζησζείο εζχ ζαλ κάζηνξαο ηνπ πηλέινπ αο 

πνχκε. (.) Δλψ φηαλ ζέιεηο λα θηηάμεηο κία γξακκή πνπ λα αξρίδεη μέξσ εγψ έηζη θαη λα 

ηειεηψλεη ηφζν παρηά ή ηφζν ιεπηή θαη ην θαηαθέξλεηο, (.) ιεο θνίηα ηη σξαίν ρέξη είρα 

εδψ θαη ηξάβεμα ηε γξακκή έηζη φπσο ήζεια. (.) Γειαδή δηαξθψο απηφο ν ηξφπνο 

δνθηκάδεη ηα φξηα ηεο ηερληθήο ζνπ. (.) Δίλαη δχζθνιν πνιχ. (.) Πνιιή ψξα γηα λα 

δσγξαθίζεηο. (.) Σψξα δελ μέξσ πνηνλ άιιν άμνλα έηζη κπνξνχκε λα [πηάζνπκε.  

Δξεπλήηξηα: [Ννκίδσ φηη ε αθήγεζή ζαο ήηαλ πιήξεο. (.) Έρνπκε θαιχςεη λνκίδσ φια 

ηα ζέκαηα. (.) Αλ δελ έρεηε θάηη άιιν λα πξνζζέζεηε, έρνπκε νινθιεξψζεη.= 

Παπαζαλάζεο: = Έλα πξάγκα πνπ= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 

Παπαζαλάζεο: = Πνπ κνπ ηέζεθε εθ ησλ πζηέξσλ (.) πξηλ αξρίζσ λα (…) κάιινλ αθνχ 

δεκνζίεπζα ην θφκηθ (.) είλαη επεηδή εεε είπακε απηή είλαη ε άιιε ηδηφηεηά κνπ, ηνπ 

θνκίζηα. (.) Ζ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία αο πνχκε πνξεχνκαη είλαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, (.) 

πάληα ηίζεηαη ην δήηεκα ηη ζρέζε κπνξεί λα έρνπλ ηα παηδηά κε απηφ. (.) Γειαδή ελψ 

απηή ήηαλ κία δηαδηθαζία πνπ ηελ έθαλα γηα κέλα, (.) αλαπφθεπθηα θαζψο ηελ 

νινθιεξψλεη θαλείο ζθέθηεηαη ηη επίδξαζε κπνξεί λα έρεη ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη 

θπξίσο ζηα παηδηά. (.) Γειαδή εθεί είλαη θιεηδί. (.) Καη λνκίδσ ελψ πξαγκαηηθά (.) ην 

μαλαιέσ θαη είκαη ζίγνπξνο γη΄ απηφ (.) δελ επηιέγσ κε θάπνηα πξφζεζε ηα έξγα πνπ ζα 

θηηάμσ, (.) ηειηθά θαίλεηαη φηη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ κνπ ππάξρεη πάληα απηή ε 

ινγηθή, (.) φηη λα θάλσ θάηη πνπ ζα εεε ζπξψμεη έλαλ λέν άλζξσπν λα ςάμεη ιίγν 

παξαθάησ απηφ ην πξάγκα. (.) Καη είρα ηε ραξά αο πνχκε λα ην δσ [απηφ 

Δξεπλήηξηα: [Αληαπνθξίζεθαλ νη καζεηέο ζαο.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη. (.) Γειαδή ράξεθα πάξα πνιχ, εληάμεη (.) ην έλα είλαη φηαλ 

βιέπσ καζεηέο κνπ λα ιέλε φηη ην πήξαλ, ην δηάβαζαλ θαη ηνπο άξεζε ή φηη ραίξνληαη 

πνπ ν δάζθαιφο ηνπο αζρνιείηαη κε θάηη ηέηνην πνπ θαθά ηα ςέκαηα είλαη ζπλδπαζκέλν 

κε θάηη πην λεαληθφ.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 
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Παπαζαλάζεο: = Έηζη. (.) Δεε ηα θφκηθ έρνπλ απηφλ ηνλ ραξαθηήξα αθφκε ηε [δχλακε 

ηεο θξεζθάδαο. 

Δξεπλήηξηα: [Καη ε δχλακε ηεο εηθφλαο.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη. (.) Σν δεχηεξν φκσο, ε δεχηεξε ραξά είλαη φηαλ ηειηθά έξρνληαη 

έλα δχν παηδηά θαη ζνπ ιέλε αγφξαζα ην έξγν ηνπ Ρνΐδε. (.) Αγφξαζα ηελ Πάπηζζα 

Ησάλλα. [Γειαδή 

Δξεπλήηξηα: [Σν πξσηφηππν.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη. (.) Δθεί ιεο φηη ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθάιεζεο ηειηθά ζε έλαλ 

άλζξσπν πάεη έλα βήκα παξαθάησ. (.) Ξεπεξλάεη ηε δηαζθέδαζε ηελ ψξα πνπ ην 

δηαβάδεη ή ππήξραλ άιινη θίινη, νη νπνίνη έιεγαλ φηη είρα θαηξφ λα δηαβάζσ ηελ 

Πάπηζζα Ησάλλα ηνπ Ρνΐδε, θαη κφιηο ηειείσζα ην θφκηθ= 

Δξεπλήηξηα: = Με αθνξκή ην θφκηθ.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη. Σελ πήξα θαη ηελ μαλαδηάβαζα. (.) Πνπ κνπ θάλεθε πάξα πνιχ 

σξαίν.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη. (.) Να ινηπφλ έλαο ιφγνο ηα θφκηθ λα ζηξαθνχλ ζηε ινγνηερλία.= 

Παπαζαλάζεο: = Δεε λνκίδσ φηη είλαη έλα θέξδνο απηφ.= 

Δξεπλήηξηα: = Ναη.= 

Παπαζαλάζεο: = Δίλαη έλα θέξδνο απηφ. (.) Γελ μέξσ ηψξα. (.) Γελ κπνξψ λα πσ φηη 

είκαη απφ απηνχο πνπ ιέλε, πνπ γθξηληάδνπλ φηη νη άλζξσπνη πιένλ δελ δηαβάδνπλ. (.) 

Τπάξρεη πάληα κία ηέηνηα γθξίληα ή φηαλ είζαη δάζθαινο λα βιέπεηο φηη ηα παηδηά δελ 

δηαβάδνπλ πάξα πνιιά εμσζρνιηθά βηβιία θαη ηα ινηπά. (.) πλερψο απηή ε κνπξκνχξα. 

(.) Αιιά λνκίδσ φηη ηα παηδηά πάληα πάληα ζα δηαβάδνπλ (.) θαη πάληα ζα ππάξρεη κία 

κεξίδα παηδηψλ πνπ ζα αγαπνχλ ηελ ηέρλε, εηδηθά ηελ ινγνηερλία θαη ηα ινηπά. (.) Αιιά 

αλ ππάξρεη έζησ θαη κία πεξίπησζε ηα θφκηθο λα βνεζνχλ ζε απηφ (.) πνπ δελ ζεσξψ φηη 

είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπο. (.) Γειαδή φηαλ κεηαγξάθεηο έλα ινγνηερληθφ έξγν ζε θφκηθ, 

είλαη πιένλ έλα θφκηθ.= 

Δξεπλήηξηα: = Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απηφλνκν έξγν δειαδή.= 

Παπαζαλάζεο: =Ναη, λαη. (.) Δίλαη, είλαη έλα απηφλνκν έξγν φζν θαη λα παηάεη, [λα 

Δξεπλήηξηα: [Μηα θαηλνχξηα δεκηνπξγία.= 

Παπαζαλάζεο: =Να κεηαγξάθεη, είλαη κία απηφλνκε. (.) Γελ κ΄ αξέζεη θηφιαο ε 

ζχγθξηζε θακηά θνξά. (.) Απηφ ην΄ ρνπκε δήζεη θπξίσο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. (.) 

Γειαδή ιέεη θάπνηνο πήγα θαη είδα απηήλ ηελ ηαηλία, βαζηζκέλε ζε βηβιίν, αιιά δελ 

ήηαλ φπσο ην βηβιίν. (.) Καη ιεο λαη πξνθαλψο.= 
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Δξεπλήηξηα: = Λνγηθφ.= 

Παπαζαλάζεο: = Γηαηί είλαη ηαηλία. (.) Κηλεκαηνγξάθνο. (.) Δίλαη θάηη άιιν. (.) Να πεηο 

φηη ν ζθελνζέηεο ην άιιαμε; (.) Άιιαμε ηα λνήκαηά ηνπ, >άιιαμε ηελ πινθή ηνπ ηφζν 

πνιχ ψζηε δελ έκνηαδε κε ηε βαζηθή ηζηνξία, κε ηελ απζεληηθή ηζηνξία;< Απηφ ην 

θαηαιαβαίλσ ζαλ θξηηηθή. (.) Αιιά λα πεηο δελ ήηαλ ζαλ ην βηβιίν, δελ ην θαηαιαβαίλσ. 

(.) Δεε παξφια απηά φζν θη αλ ππεξαζπίδνκαη ινηπφλ ηελ απηνλνκία ηνπ θφκηθ, (.) απηνχ 

ηνπ θφκηθ πνπ κεηαγξάθεη θιαζηθή ινγνηερλία ζε θφκηθ, (.) ηαπηφρξνλα ππεξαζπίδνκαη 

θαη ηε ζχλδεζή ηνπο. (.) Γειαδή φηη κπνξεί λα ζε μαλαγπξίζεη πίζσ θαη λα [έρεηο 

Δξεπλήηξηα: [Μπνξεί θαηά θάπνηνλ ηξφπν λα είλαη ε αθφξκεζε, ε έκπλεπζε λα 

δεκηνπξγεζεί ην θαηλνχξην έξγν.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη, λαη. (.) Έηζη θη αιιηψο λνκίδσ φηη ππάξρεη δηάινγνο κεηαμχ ησλ 

κνξθψλ ηέρλεο.= 

Δξεπλήηξηα: = Αθξηβψο.= 

Παπαζαλάζεο: = Οπφηε δελ ζηακαηάεη πνηέ απηφο ν θχθινο. (.) Καη πξαγκαηηθά λνκίδσ 

φηη απηφ ην ξεχκα πνπ, πνπ αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε δεκηνπξγνχο Έιιελεο 

θφκηθ λα πξνζεγγίδνπλ έηζη ηελ θιαζηθή ινγνηερλία, (.) έρεη έλα ελδηαθέξνλ. (.) Έρεη έλα 

ελδηαθέξνλ απφ απηήλ ηελ άπνςε. (.) Έρσ κία κηθξή έλζηαζε ή επηθχιαμε (.) κήπσο ε 

αλαζθάιεηα αο πνχκε πνπ δνχκε (.) ε θαζεκεξηλή ή ε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ, (.) καο 

νδεγάεη λα ςάρλνπκε ηα ζίγνπξα θαη ηα (…) δειαδή πψο θακηά θνξά ζέινπκε λα 

ρηίζνπκε θάηη, (.) ςάρλνπκε, ζθάβνπκε θάησ λα βξνχκε ζηέξεν έδαθνο λα ζηήζνπκε 

απηφ ην πξάγκα. (.) Μήπσο ηειηθά απηφ είλαη έλαο ζπληεξεηηζκφο. (.) Σν ξσηάσ πνιιέο 

θνξέο, ην ζθέθηνκαη θαη γηα ηνλ εαπηφ κνπ. (.) Σειηθά ε επηινγή λα γπξίζεηο ζηελ 

θιαζηθή ινγνηερλία είλαη δείγκα φηη πεηάγεζαη πξνο ην κέιινλ, (.) ζεο λα ηελ αλνίμεηο ζε 

άιινπο αλζξψπνπο ζην κέιινλ, (.) λα επηθνηλσλήζεηο κε ην ζήκεξα; (.) Ή είλαη απιά 

έλαο ζπληεξεηηζκφο, (.) μαλαγπξλάο ζην παξειζφλ εθεί ζηα ζίγνπξα πνπ μέξεηο φηη έρνπλ 

ιεηηνπξγήζεη κία θνξά θαη άξα= 

Δξεπλήηξηα: = Πεηπρεκέλε ζπληαγή.= 

Παπαζαλάζεο: = Ναη, λαη. (.) Μπνξεί λα μαλαιεηηνπξγήζεη. (.) Απηφ είλαη έλα εξψηεκα. 

(.) Γη΄ απηφ κάιινλ ζα ρξεηαζηεί λα πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηελ εμέιημε ηνπ πξάγκαηνο. 

(.) Γειαδή αλ απηφ ην ξεχκα ζπλερίζεη λα ππάξρεη, (.) επεηδή πξνο ην παξφλ δελ είλαη 

πάξα πνιιά ηα (…) είλαη αξθεηά γηα λα ηα πνχκε ξεχκα ηα έξγα πνπ ππάξρνπλ (.) αιιά 

φρη ηφζν πνιιά ψζηε λα δνχκε ηελ πιήξε ηνπο [πνξεία. 

Δξεπλήηξηα: [ην εμσηεξηθφ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα.= 
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Παπαζαλάζεο: = ην εμσηεξηθφ λαη, λαη. (.) Απηφ είλαη αιήζεηα. (.) Ναη, αιιά εγψ 

πεξηκέλσ κε θάπνηα πεξηέξγεηα λα, (.) λα δσ πνχ ζα πάεη φιν απηφ ην πξάγκα. (.) Καη 

πξέπεη λα πσ αλ θαη ην ηειεπηαίν κνπ::: θφκηθ δελ είλαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία (.) 

δειαδή ζην ηειεπηαίν θφκηθ κεηά ηελ Πάπηζζα.= 

Δξεπλήηξηα: = Σν Σέξκηλνπο.= 

Παπαζαλάζεο: = Σν Σέξκηλνπο. (.) Γελ κεηαγξάθσ θάπνην θιαζηθφ, (.) αλ θαη πάιη έρεη 

ζηνηρεία ηζηνξίαο θαη ηα ινηπά. (.) Δεε απηή ε ζθέςε δελ έρεη θχγεη απφ ην κπαιφ κνπ. 

(.) Γειαδή ζην κπινθάθη πνπ έρσ κε ηα ππνςήθηα project ή ζρέδηα γηα ην κέιινλ θαη ηα 

ινηπά, (.) πάλσ απφ ηα κηζά  project εθεί κέζα ή δνθηκέο πνπ θάλσ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

θιαζηθά έξγα. (.) Οπφηε απηφ είλαη θάηη πνπ είλαη δσληαλφ κέζα κνπ. (.) Γελ ην έθαλα 

κία θνξά θαη ην μέραζα. (.) Απιά πεξηκέλσ λα δσ απηφ. (.) Σελ απάληεζε ζε απηφ ην 

εξψηεκα, (.) αλ ηειηθά είλαη έλαο ζπληεξεηηζκφο. (.) Αλ είλαη πνιχ ζα ζηελνρσξεζψ. (.) 

Γειαδή δελ ζα κ΄ αξέζεη αο πνχκε απηή ε εμέιημε, εηδηθά αλ ληπζεί θαη κε κία δηάζηαζε 

θάπνηαο εζληθήο ζρνιήο αο πνχκε. (.) Να αλαθαιχςνπκε ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη ηελ 

ειιεληθή ινγνηερλία λα είλαη έηζη ή αιιηψο θαη ηα ινηπά. (.) Πξνο ην παξφλ δελ λνκίδσ 

φηη ηζρχεη θάηη ηέηνην. (.) Οη άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ απηά ηα ζέκαηα, ην θάλνπλ 

κε θξεζθάδα, κε ζχγρξνλν ηξφπν. (.) Ννκίδσ φηη κάιινλ είκαζηε ζε θαιφ ζελάξην.=  

Δξεπλήηξηα: = Μάιηζηα. (.) Πνιχ σξαία, ινηπφλ. (.) Να ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιχ 

θαη γηα ην ρξφλν ζαο θαη γηα ηε ζπλεξγαζία (.) θαη πεξηκέλνπκε κε αλππνκνλεζία ην 

επφκελν έξγν ζαο. 

 


