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Α
ραγε, η ζωή του Λάκη Γαβαλά χωρά σε 
ένα μόνο βιβλίο; Με αφορμή την κυκλο-
φορία της αυτοβιογραφίας του γνω-

στού επιχειρηματία και σχεδιαστή μόδας, «Λά-
κης Γαβαλάς Loaded», από τις εκδόσεις Αγκυ-
ρα, ο ίδιος, μια πληθωρική προσωπικότητα με 
μακρά διαδρομή και έντονη παρουσία στον 
χώρο της μόδας, μιλά για όλα. Για τα παιδικά 
του χρόνια, το καλλιτεχνικό του ξεκίνημα, την 
επαγγελματική διαδρομή του και τις συναντή-
σεις του με διάσημες προσωπικότητες, αλλά και 
για τη δύσκολη περίοδο της φυλακής και την 
επανεκκίνησή του σε όλα τα πεδία.

 Πώς μπήκατε στη διαδικασία να προχωρή-
σετε στη συγγραφή της αυτοβιογραφίας σας;

Αυτό το βιβλίο μού το είχαν ζητήσει οι φαν 
μου πολλά χρόνια πριν. Οταν βγήκα από τη 
φυλακή, με πήραν τηλέφωνο από τις εκδό-
σεις Λιβάνη. Τότε το είχα αρχίσει με τη βοή-
θεια του καλού μου φίλου και εκλεκτού δη-
μοσιογράφου Μιχάλη Σκαφίδα, ο οποί-
ος τα τελευταία χρόνια ζει στην Αμερι-
κή και διδάσκει λογοτεχνία στο πανε-
πιστήμιο. Κάναμε ένα ραντεβού με 
την κυρία Λιβάνη, της παρουσιά-
σαμε τα πρώτα κεφάλαια, αλλά 
εκείνη ήθελε να είναι σε στιλ α-
φήγησης και όχι συνέντευ-
ξης. Ο κόσμος, όμως, εξα-
κολουθούσε να μου λέ-
ει «μα, πρέπει να γρά-
ψεις ένα βιβλίο γιατί 
θέλουμε να μάθου-
με την ιστορία σου». 
Ερχονται οι εκδόσεις Α-
γκυρα, με τις τρεις υπέροχες 
κυρίες, αδελφές και οι τρεις 
-κανονικές όμως- και μου 
λένε «θέλουμε να εκδώσου-
με την αυτοβιογραφία σας 
και θα σας δώσουμε τη Μα-
ρία Βόλη, που είναι εξαιρετική 
στη δουλειά της». Μας πήρε έξι 
μήνες σκληρής δουλειάς για να το 
ολοκληρώσουμε. Δεν προλάβαμε να 
κυνηγήσουμε την επιτυχία, γιατί ήρθε 
από μόνη της.
 Εχετε ένα αστέρι που λάμπει από τα πρώ-

τα σας βήματα στον χώρο της μόδας… 
Είχα δημιουργήσει μια εταιρεία που είχε 
πολύ μεγάλα συμβόλαια με πολυεθνι-
κές που με εμπιστεύθηκαν. Είναι πολ-

λαπλές οι συνθήκες για να μπορεί μια πο-
λυεθνική εταιρεία να σε θέσει ως συνεργά-
τη της, ειδικότερα με τους ευνοϊκότατους ό-
ρους που είχα.
 Εχετε αυτό που λέμε το άγγιγμα του Μίδα…
Παρόλο που ξεκίνησα καλλιτεχνικά με τον 
χορό και τα θεάματα, με κέρδισε τελικά το 
εμπόριο. Και αυτό ήταν απόρροια του πατέ-

ρα μου, που ήταν ένας καταξιωμένος έ-
μπορος, είχε μηχανήματα κοπής μαρ-
μάρων και, μάλιστα, ήταν βραβευμέ-
νος για την ευρεσιτεχνία του. 
 Γεννημένος Πειραιώτης και μεγα-

λωμένος στον Κορυδαλλό…
Πρόσφατα, για την παρουσίαση του βιβλί-
ου μου, βρέθηκα στο δημαρχείο του Κορυ-
δαλλού. Αυτό βρίσκεται πενήντα μέτρα α-
πό την είσοδο των φυλακών και εκατό μέ-
τρα από το πατρικό μου. Καταλαβαίνετε 
πώς ένιωσα να με προσφωνούν μια θε-
ολόγος, ένας συγγραφέας και ο δήμαρ-
χος και να με εκθειάζουν σαν να είμαι έ-
να άτομο το οποίο, τι να σας πω, απο-
ρώ πώς δεν έχω δημιουργήσει τον πύ-
ραυλο στη ΝΑSΑ για να πάει στο Διά-

στημα, έτσι αισθάνθηκα. Από την άλλη 
πλευρά, όμως, μεγάλωσα σε αυτή τη γειτο-
νιά και αυτό το παιδί που σήμερα είναι δή-
μαρχος θα μπορούσε να είναι εγγονός μου. 
Και ήταν σαν να μιλά ο εγγονός μου για ε-

μένα με τόσο υπέροχα λόγια απέναντι α-
πό την πίσω μεριά των φυλακών. Την 

επόμενη ημέρα ήταν η ημέρα μνή-
μης για τη Γενοκτονία των Ποντίων 

και βγήκα και έκανα την περιφο-
ρά μαζί τους. Μετά από μισή 

ώρα, είχα μια φωτογράφιση 
στην πλατεία Ελευθερίας, 

στην πλατεία που πήγαι-
να μικρός. Πείτε μου, τι 

ζωή είναι αυτή για να 
ξέρω πώς να τη δια-

χειριστώ!
 Ζήσατε ένα 
lifestyle που 

πολλοί λί-
γοι στην 
Ελ λάδα 
μ π ό ρ ε -

σαν να το ζή-
σουν, ενώ πε-

ράσατε και μέ-
σα από τις φυ-

λακές Κορυδαλ-
λού και βγήκατε α-

λώβητος.
Το έχω ξαναπεί, η πειθαρ-

χία μου είναι αυτή που με 
κάνει να εγκλωβίζομαι σε κυ-

βάκια και να τα καταφέρνω. Αλ-
λωστε, η μέλισσα σε μικρές κυ-

ψέλες κάνει το μέλι, δεν το κάνει στην 
πλατεία ή σε έναν κάμπο. Η πρώτη φυ-

λάκισή μου είναι σαν ένα τρένο που πή-
ρα από τη Ρώμη για να πάω στο Μιλάνο, το 

Ο γνωστός 
επιχειρηματίας Λάκης 

Γαβαλάς, με αφορμή 
την αυτοβιογραφία 

του «Λάκης Γαβαλάς 
Loaded», κάνει μια 
αναδρομή στη ζωή 

του από τον Πειραιά 
έως την Ιταλία, καθώς 

και στο χτίσιμο και 
στην πτώση της 

αυτοκρατορίας του, 
μετρώντας επιτυχίες 

και «γρατζουνιές»

«Δεν αισθάνομαι 
τιμωρημένος»

στάση
«Πέφτεις, 
σηκώνεσαι, 
ξεσκονίζεσαι 
και προχωράς. 
Αν το πετύχεις 
αυτό, ό,τι κακό 
σου συμβαίνει 
θα είναι σαν μια 
γρατζουνιά. Η 
γρατζουνιά δεν 
αφήνει πληγή»


