
9

συνεντευξηΜαθήματα ζωής

Reallifewww.real.grκυριακη 7 αυγουστου 2022

1972, όπου είχα τελειώσει τις πρόβες που έ-
κανα στη RAI για να βγω στο σόου της Κυ-
ριακής. Ημουν τότε πιτσιρικάς με δύο καπε-
λιέρες και δύο βαλίτσες. Ανεβαίνω στο βα-
γόνι και δεν υπήρχε θέση. Ηταν ένα βρομε-
ρό βαγόνι, γιατί ερχόταν από τη Νάπολι για 
να πάει στο Τορίνο, οπότε είχε μέσα πουλε-
ρικά, τυριά, τα καλούδια που πήγαιναν οι νό-
τιοι στους βόρειους. Εμεινα όρθιος έξι ώρες 
μέσα στο τρένο. Αυτό ήταν πιο σκληρό για 
εμένα από το να φυλακιστείς - ή έτσι το με-
ταφράζω εγώ. Εχω μάθει στη στέρηση προ-
κειμένου να βγω ξανά μπροστά και να είμαι 
αισιόδοξος και αυτό ακριβώς δείχνει το βι-
βλίο, ότι πέφτεις, σηκώνεσαι, ξεσκονίζεσαι 
και προχωράς. Στο τέλος, αν το πετύχεις αυ-
τό, ό,τι κακό σου συμβαίνει θα είναι σαν μια 
γρατζουνιά. Η γρατζουνιά δεν αφήνει πληγή.
 Δεν είναι εύκολο πράγμα το να δημιουρ-

γήσεις μια αυτοκρατορία και να βρεθείς με-
τά στη φυλακή. Πώς διατηρήσατε την ψυχή 
και το μυαλό σας στη θέση τους;

Καθόλου εύκολο δεν είναι. Αλλά, όταν κά-
ποιος είναι καθαρός και έχει δώσει ψωμί σε 
300 άτομα και δεν έχει κάνει λαμογιές, δεν 
έχει πάρει λεφτά από το Χρηματιστήριο, δεν 
παίζει στο καζίνο, κάτι σημαίνει. Είχα πιστώ-
σει τους πελάτες μου, οι οποίοι, λόγω κρίσης, 
αδυνατούσαν να πληρώσουν τον ΦΠΑ τους, 
αλλά εγώ ήμουν ο υπεύθυνος γιατί δεν τον 
απέδιδα. Οι πολιτικοί έρχονται και παρέρ-
χονται, έχουν συνοδείες με πολλά περιπολι-
κά γύρω τους, πηγαίνουν ταξίδια με ιδιωτι-
κά αεροπλάνα και δεν φέρνουν πίσω κανένα 
καλό συμβόλαιο, όπως έκανα εγώ, το οποίο 
εξελίσσει τη χώρα. Αυτά είναι καταγεγραμ-
μένα όλα, δεν σας τα λέω για να τα πω. Εί-
χα κάνει τις εταιρείες και έπαιρνα όλους τους 
σχεδιαστές στη βίλα μου στη Μύκονο και έ-
κανα πάρτι μέσα από τα οποία αναδείκνυα 
την Ελλάδα. Τους πήγαινα στη Δήλο, στην 
Τήνο, για να καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι 
ένα μέρος που μπορούν να εμπιστευτούν 
και να κάνουν επενδύσεις. Αυτό δεν αξιολο-
γήθηκε. Στέλνεις φυλακή έναν τέτοιο άνθρω-
πο για τον οποίο δεν έχεις και αντικαταστά-
τη να σε εκπροσωπήσει διεθνώς; Τι χαζομά-
ρα είναι αυτή; Εγινα ήρωας,, γιατί άντεξα τη 
φυλακή και τις κακουχίες, αντί να γίνω ήρω-
ας γιατί είμαι ένας καλός άνθρωπος και πο-
λύ ικανός στη δουλειά μου.
 Εχετε μετανιώσει για κάτι στη ζωή σας; 
Εχω πει ότι, αν είχα σπουδάσει οικονομικά, 
θα ήμουν πιο υποψιασμένος σε πράγματα, 
αλλά σε πληροφορώ ότι το δικό μου μεγα-
λείο σε γνώσεις περί του εμπορίου είναι α-
καταλαβίστικο για μια χώρα σαν την Ελλάδα, 
ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Η Ελλάδα εί-
ναι για τα μπουζούκια, για την ψευτομαφία 
και το ψευτοδήθεν. Ο Ιταλός υπερηφανεύε-
ται γιατί είναι κατασκευαστής στα κορδόνια, 
γιατί τα παπούτσια πρέπει να είναι καλογυα-
λισμένα με ωραία κορδόνια. Δεν τον ενδια-
φέρει να πάει στα μπουζούκια και να πληρώ-
σει στον μετρ 300 ευρώ για να του κλείσει 
πρώτο τραπέζι. Είμαστε ένας λαός του φραπέ 
παλαιότερα, του φρέντο τώρα και του μπου-
ζουκιού πάντα. Δεν μου κάνει εμένα αυτός ο 
ρόλος, δεν αισθάνομαι τιμωρημένος. Απλά 
αισθάνθηκα ότι έκανα ένα φιλμ με τη ζωή 
μου, που λέγεται «φυλακή», ήταν 2.000 κο-
μπάρσοι, που ήταν οι κρατούμενοι, και βγή-
κα ως πρωταγωνιστής ξανά. Βέβαια, χωρίς 
λεφτά, γιατί ο Ντε Νίρο και οι άλλοι ηθοποι-
οί που κάνουν τέτοια έργα παίρνουν πολλά 
εκατομμύρια. Εγώ βγήκα χωρίς εκατομμύ-
ρια. Κοιμάμαι πολύ καλά το βράδυ, δεν έχω 
πάρει ούτε ένα χάπι, δεν παίρνω ναρκωτικά, 
δεν πίνω, δεν καπνίζω, έχω χιούμορ, νομίζω 
ότι είμαι έξυπνος. 
 Το χιούμορ είναι σωτήριο σε στιγμές κρίσης;
Φυσικά. Εχω ένα θράσος που βγαίνει από τη 

γνώση, -δεν έχω σκέτο θρά-
σος- και το χρησιμοποιώ, μέ-
χρι εκεί.

 Πώς βλέπετε την Ελλάδα 
σήμερα; 
Θα σας πω πώς την είδα όταν 
βγήκα από τη φυλακή. Δεν 
μπορούσα να ταξιδέψω στο 
εξωτερικό γιατί μου το είχαν 
απαγορεύσει και έτσι ξαναέ-
ζησα τη χώρα μου. Πήγα σε 
πολύ ωραία μέρη και στη βό-
ρεια Ελλάδα και στην Πελο-
πόννησο. Πέρα από τα νησιά 
που γνωρίζουμε, υπάρχει μια 
υπέροχη Ελλάδα. Μίλησα με 
τον τυροκόμο, με τον μελισσο-
κόμο, με έναν μοναχό και είδα 
ότι υπερέχει και αυτή η Ελλά-
δα. Τροφοδοτήθηκα από αυ-
τό και άρχισα να γράφω ένα 
καθημερινό ημερολόγιο. Γιατί, 
όταν μου έλεγαν αυτοί οι άν-
θρωποι, για παράδειγμα, πώς 
σιτεύεις τον αρακά, αισθάνθη-
κα αμόρφωτος. Εβαζα τον ε-
αυτό μου στη διαδικασία της 
μάθησης. Για να εξακριβώσω 
αν είμαι έξυπνος, δεν με έβα-
λα να παίξω στο καζίνο, πο-
ντάροντας στη ρουλέτα ή πη-
γαίνοντας με μια Ρωσίδα. Αυ-
τό με έσωσε γιατί έπρεπε να 
αποκτήσω γνώση για εμένα 
και για τη χώρα που αγαπώ.

 Εχετε υποστεί bullying;
Εμενα στον Κορυδαλλό και πήγαινα στο θέ-
ατρο, στην οδό Αλεξάνδρας, στο «Μπουρνέ-
λη», μιλάω τώρα για δεκαετία του ‘70. Φορού-
σα μια καμπάνα και ένα σακάκι καρό μπλε-
άσπρο-κόκκινο, που πολύ θα ήθελα να είχα 
και τώρα. Περνούσα την οδό Μάρνη και ά-

κουγα ξεφωνητά τρελά, δεν υπήρχε αυτό το 
πράγμα, έλειπαν η άρπα και το βιολί για να 
το συνοδεύουν. Οπότε, το bullying το πέρα-
σα με αυτό τον τρόπο.
 Εχουμε εξελιχθεί ή εξακολουθούμε να εί-

μαστε οπισθοδρομικοί;
Ενα μεγάλο κομμάτι έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα 
μέσα από την τεχνολογία. Θεωρώ ότι η Ελ-
λάδα βγάζει καλά άτομα. Επειδή παρακολου-
θώ την ανιψιά μου, τη μικρότερη, είναι παι-
διά τα οποία κάνουν αθλητισμό, προσέχουν 
τη διατροφή τους, μελετούν, εξελίσσονται.
 Ως κοινωνία, έχουμε εξελιχθεί; 
Δυστυχώς, υποθάλπεται η κουλτούρα και α-
ναδεικνύονται τα δράματα. Υπάρχουν άν-
θρωποι των τεχνών που κάνουν σημαντικά 
πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτά δεν επικοι-
νωνούνται. Δράματα υπήρχαν πάντα στη χώ-
ρα μας. Τώρα λένε για το degendering και 
γιατί οι άνδρες ντύνονται έτσι. Ο Ντέιβιντ 
Μπόουι ντυνόταν έτσι από τότε που βγήκε 
στο τραγούδι. Τώρα μάθανε το degendering 
και το λένε και το ξαναλένε; Είμαι φιλοσοφη-
μένος γιατί είχα την ευκαιρία να έρθω σε ε-
παφή με πολλές κουλτούρες. Σίγουρα θέλω 
κι εγώ να πάω στα μπουζούκια, αλλά δεν εί-
ναι όλη η ζωή μου αυτό. Πέστε μου ποιος έ-

χει πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη τον τελευ-
ταίο καιρό; Αλλά δεν έχει έρθει καμία κάμε-
ρα να με βγάλει από εκεί, με βγάζουν από 
events που πάω.
 Τηλεοπτικά, ποια είναι τα επόμενα βήμα-

τά σας; 
Ανήκω στο «My style rocks», αν και εφόσον 
ξαναγίνει. Από εκεί και πέρα, τώρα δημιουρ-
γώ κανάλι στο YouTube, όπου θα κάνω τη δι-
κή μου εκπομπή. Διδάσκω σε δύο σχολές, έ-
χω συνεργασία με τρεις εταιρείες ρούχων, εί-
μαι πολύ απασχολημένος. Ευτυχώς, γιατί έ-
τσι δεν προλαβαίνω να πάθω και κατάθλιψη.
 Περάσατε και μια περίοδο ανεργίας…
Ναι, πέρασα και από την περίοδο της ανερ-
γίας, της αλλεργίας. Είμαι αλλεργικός στο αγ-
γούρι, οπότε καταλαβαίνετε…
 Θα θέλατε το βιβλίο σας να γίνει ταινία;
Στην πρώτη συζήτηση για το βιβλίο, είχα κά-
νει μια συνάντηση με τον Χρήστο Κωνστα-
ντακόπουλο για να γίνει ταινία. Τότε δεν κυ-
κλοφόρησε το βιβλίο. Τώρα υπάρχουν δύο 
τρεις προτάσεις για ταινία, αλλά δεν έχουν 
προχωρήσει οι συνομιλίες για να σας έχω νέα. 
 Στην προσωπική σας ζωή είστε μόνος;
Οχι, δεν είμαι μόνος, έχω παρέα, τα περνώ 
πολύ καλά. Ευτυχώς είναι ένα άτομο που δου-
λεύει στο εξωτερικό και πηγαινοέρχεται, ά-
ρα λοιπόν δεν έχω πρόβλημα κόπωσης της 
σχέσης, γιατί, όταν βλέπεις κάποιον συνέχεια, 
μπορεί να σε βαριέται ή να βαριέσαι εσύ. Εί-
μαι πολύ καλά.
 Είστε ειδήμων του στιλ και της κομψότητας. 

Ποιους Ελληνες θεωρείτε κομψούς;
Οι πιο κομψοί είναι οι δικηγόροι, γιατί αυ-
τούς βλέπω και περισσότερο, αλλά θέλω να 
σας πω ότι έχω συγκλονιστεί με την κομψό-
τητα των εγκληματιών. Εχω δει αυτούς που 
είναι στις φυλακές, όταν πάνε στο δικαστή-
ριο είναι μοντέλα του Αρμάνι. Αρα, την κομ-
ψότητα τη βλέπω στα δικαστήρια από δικη-
γόρους και κρατουμένους.

 Εγινα ήρωας γιατί άντεξα τη 
φυλακή και τις κακουχίες, αντί 
να γίνω ήρωας γιατί είμαι ένας 
καλός άνθρωπος και πολύ 
ικανός στη δουλειά μου 

 Κοιμάμαι πολύ καλά 
το βράδυ, δεν έχω πάρει 
ούτε ένα χάπι, δεν παίρνω 
ναρκωτικά, δεν πίνω, δεν 
καπνίζω, έχω χιούμορ, 
νομίζω ότι είμαι έξυπνος 


