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Μια πολίτιςςα από το Καπανδρίτι 

Του Κϊςτα Κατςουλάρθ 

 

Η ιδζα μιασ κουβζντασ με τθ Λζνα Μαντά μου τριβζλιηε για καιρό το μυαλό, ωςτόςο 

δίςταηα. Ζχει άραγε κάτι να πει που δεν φαίνεται ιδθ ςτα βιβλία τθσ; Δεν είναι δα και 

διανοοφμενθ, οφτε και διεκδικεί τζτοιο ρόλο. Κι ζπειτα, το είδοσ τθσ πεηογραφίασ που 

γράφει βρίςκει οφτωσ ι άλλωσ το δρόμο του προσ το κοινό, ποιοσ ο λόγοσ για λίγο ακόμθ… 

Μαντά; 

Από τθν άλλθ, μζςα μου διαολιηόμουν: Είναι, όπωσ και να το δεισ, ζνα φαινόμενο: Οι 

αναγνϊςτεσ τθσ τθ λατρεφουν, κάκε νζο τθσ βιβλίο πουλιζται ςαν ηεςτό ψωμί, κι όλα μαηί 

τα πωλθκζντα βιβλία τθσ ξεπερνοφν τισ 700 χιλιάδεσ – νοφμερο αςτρονομικό που ίςωσ 

μονάχα ο Νίκοσ Θζμελθσ να ζχει δει τα τελευταία χρόνια. Κςωσ αξίηει τον κόπο... 

Στα γραφεία των εκδόςεων Ψυχογιόσ ςυνάντθςα μια νζα, ευχαριςτθμζνθ με τον εαυτό τθσ 

γυναίκα. Ανατολίτικα χαρακτθριςτικά, κακαρι φωνι, ξεκάκαρεσ απόψεισ. Ρροςπάκθςα να 

τθν «τςιγκλίςω», παραμζνοντασ, ελπίηω, ςε ζνα πλαίςιο ευγζνειασ, όπωσ τουλάχιςτον το 

αντιλαμβάνομαι εγϊ. 

 

Ρότε ακριβϊσ ιρκατε ςτθν Ελλάδα; 

Το 1969, μαηί με τουσ γονείσ μου. Ήμουν δθλαδι πζντε χρόνων όταν ιρκα, για να μείνουμε 

μόνιμα. Είχε προθγθκεί ο παπποφσ μου με τισ απελάςεισ του 1964 και ακολουκιςαμε και οι 

υπόλοιποι. 

Δεν φφγατε δθλαδι βιαίωσ… 

Πχι. Ο πατζρασ μου είχε τουρκικι υπθκοότθτα, δεν ιταν υποχρεωμζνοσ να φφγει. Απλϊσ θ 

οικογζνεια λίγο λίγο είχε αρχίςει να μαηεφεται ςτθν Ελλάδα, είχαν κάνει και μια επζνδυςθ 

εδϊ, γιατί οι Ζλλθνεσ τθσ Ρόλθσ ζβλεπαν τα πράγματα που δυςκόλευαν και λίγο λίγο 

ζςτελναν μερικά λεφτά όποτε μποροφςαν, να χτίςουν ζνα ςπίτι. 

Τοφρκικα, μιλάτε; 

Εγϊ όχι. Οι γονείσ μου, ναι. Δεν μασ τα μάκαιναν εμάσ τα τοφρκικα, γιατί ιταν μια γλϊςςα 

για εκείνουσ μιςθτι. Ρου υποχρεϊνονταν κι εκείνοι να τθ μιλιςουν. Υποψιάηομαι βζβαια 

ότι το ζκαναν για να μιλοφν μεταξφ τουσ χωρίσ να τουσ καταλαβαίνουμε τα παιδιά… 

Ρθγαίνετε ςυχνά ςτθν Ρόλθ; 

Δεν ζχω ξαναπάει ποτζ. Κανζνασ μασ δεν ζχει ξαναπατιςει εκεί. Η περιουςία μασ είχε 

χακεί, οι γονείσ μου δεν είχαν λόγο να πάνε. Κι ζπειτα τουσ ζπιαςε και μια κακία, ότι δεν 

πάνε τϊρα να αφιςουν και ςυνάλλαγμα. Ζηθςαν πολφ άςχθμεσ καταςτάςεισ, και είναι 



λογικό να τουσ άφθςαν απωκθμζνα. Εγϊ απλϊσ δεν ζτυχε ποτζ να πάω, ελπίηω κάποια 

ςτιγμι να τα καταφζρω… 

Να ςασ πω τθν αλικεια, θ ιδζα ότι «δεν ζτυχε» δεν ακοφγεται πολφ πειςτικι… 

Δεν κζλει ο άντρασ μου να πάει, αυτι είναι θ αλικεια. Κι εγϊ δεν πάω πουκενά χωρίσ τον 

άντρα μου. Νομίηω όμωσ ότι πια είμαι κοντά ςτο να τον πείςω… Η ειρωνεία είναι ότι το 

«Θεανϊ, θ λφκαινα τθσ Ρόλθσ», ζνα παλιότερό μου βιβλίο, κυκλοφόρθςε φζτοσ ςτα 

τοφρκικα, παρότι ζχει μερικά αποςπάςματα που δεν είναι και τόςο… φιλικά. Το πιρα να δω 

τι κα ζχουν κόψει, και είναι προσ τιμιν τουσ ότι δεν ζχουν κόψει οφτε φράςθ. 

Οπότε ίςωσ είναι μια καλι ευκαιρία για να πάτε ςτθν Ρόλθ… 

Ή για να μθν πάω. Οφτωσ ι άλλωσ, το «Μαντά» δεν είναι το δικό μου όνομα, το δικό μου 

είναι πολφ διαφορετικό, και δεν το λζμε κιόλασ, είναι τοφρκικθσ προζλευςθσ. Εγϊ 

χρθςιμοποιϊ το επίκετο του άντρα μου απ’ όταν παντρευτικαμε. 

Στισ φεμινίςτριεσ δεν κα άρεςε και πολφ αυτι θ ιδζα… 

Δεν είμαι φεμινίςτρια. Και διαφωνϊ και κάκετα με αυτά τα ρεφματα. Ο φεμινιςμόσ τι ικελε 

να αποδείξει; Το αυταπόδεικτο; 

Το χρθςιμοποιείτε όμωσ επειδι είναι του άντρα ςασ ι επειδι είναι εφθχο;  

Επειδι το αγάπθςα πάρα πολφ. Πλοι ωσ Μαντά με γνωρίηουν. Το άλλο το άφθςα ςτα 

ςχολικά μου χρόνια, οπόταν μου ζλεγαν «εςφ με το δφςκολο επϊνυμο, βγεσ να πεισ 

μάκθμα.» 

Με τον άντρα ςασ δθλαδι γνωρίηεςτε πολλά χρόνια… 

Από τα δεκαοχτϊ μου. Είκοςι οκτϊ χρόνια. Κι ζχουμε δφο παιδιά, ζνα αγόρι, 

εικοςιτεςςάρων και μια κόρθ ςτα δεκαεννιά. Ρρόςφατα αρραβωνιάςτθκε κι ο γιοσ μου, κι 

ζτςι αυξανόμαςτε με γοργοφσ ρυκμοφσ… Και ηοφμε όλοι μαηί, ςτο ςπίτι μασ, ςτο 

Καπανδρίτι. 

Γιατί ςτο Καπανδρίτι; Το γράφετε και ςτο βιβλίο ςασ δίνοντασ ζμφαςθ «Μζνει μόνιμα ςτο 

Καπανδρίτι», λζτε. Μα τι το τόςο φοβερό ζχει το Καπανδρίτι; 

Είναι ο τόποσ καταγωγισ του άντρα μου. Και δεν τον αλλάηω με τίποτε. Είναι οι ρίηεσ μου. 

Ππωσ ςασ είπα, ζφυγα μικρι από τθν Ρόλθ, οι γονείσ μου χϊριςαν, ιμουν παιδί του 

ςαββατοκφριακου. Πταν τα είπα όλα αυτά ςτον άντρα μου, μου είπε: Θα χτίςουμε ζνα ςπίτι 

για να ζχεισ ρίηεσ. Και τελικά το Καπανδρίτι ζγινε ο τόποσ μου, δεν ζχω ψθφίςει ποτζ 

πουκενά αλλοφ, εκεί ζκανα τα παιδιά μου, εκεί μεγάλωςαν, εκεί μζνουμε όλοι, και γενικϊσ 

αγαπάω πολφ το ςπίτι μου και ςπάνια βγαίνω από αυτό. 

Είςτε δθλαδι μια πολίτιςςα από το Καπανδρίτι… 

Ναι, ναι, ακριβϊσ! Κι ίςωσ επειδι οι δικοί μου και γενικότερα οι δικοί μου ζφεραν τα ικθ 

και τα ζκιμα τθσ Ρόλθσ εδϊ, νομίηω ότι το κουβαλάω πολφ μζςα μου. Είμαι πολφ 

παραδοςιακι ςαν άνκρωποσ, δθλαδι κα μαγειρζψω κάκε μζρα, κα φάμε όλοι μαηί κάκε 



μζρα, μου αρζςει αυτό. Το απολαμβάνω. Ζφτιαξα τθν οικογζνεια ζτςι όπωσ τθν ικελα εγϊ, 

θ αλικεια είναι αυτι. 

Να δοφμε τα παιδιά τι κα ποφνε…. 

Τα παιδιά κα δϊςουν τισ δικζσ τουσ εξετάςεισ όταν φτιάξουν τθ δικι τουσ οικογζνεια. Ο 

γιοσ μου ζκανε ιδθ το πρϊτο βιμα, βιάςτθκε λίγο, αλλά ιταν επιλογι του. 

Θυμίηει λίγο παλιά εποχι, όταν οι άνκρωποι ζμεναν όλοι μαηί, γονείσ, παιδιά, νφφεσ, 

γαμπροί… 

Και θ μάνα μου μαηί. Τρεισ γενιζσ! Αυτό ιταν το όνειρό μου από πάντα. Πταν χωρίηουν οι 

γονείσ ςου ζχεισ δφο δρόμουσ: Ή παραδειγματίηεςαι και λεσ, εγϊ δεν παντρεφομαι γιατί 

είναι μάταιο κ.λπ, ι φτάνεισ ςτο άλλο άκρο όπωσ εγϊ και λεσ, εγϊ κα τα καταφζρω 

καλφτερα, και ζφτιαξα αυτό που μου ζλειπε πάντοτε από παιδί, που ιταν θ οικογζνεια. 

Σε τι θλικία χϊριςαν οι γονείσ ςασ; 

Ήμουν ζξι χρονϊν. Δεν τουσ ζκανε και πολφ καλό θ Ελλάδα. Με το ποφ ιρκαμε εδϊ 

χϊριςαν. Δεν τουσ ςικωςε το κλίμα… Εγϊ ζμενα με τθ μθτζρα μου, ζβλεπα τον πατζρα μου 

τα Σαββατοκφριακα, αυτό το γελοίο πράγμα που γίνεται και τϊρα. Μζχρι τα δεκαοχτϊ. 

Μετά, γνϊριςα τον άντρα μου, κι ζφυγα. 

Μοιάηει να είναι το ςθμαντικότερο γεγονόσ τθσ παιδικισ ςασ θλικίασ. 

Για όλα τα παιδιά είναι δφςκολο, ςε κανζνα παιδί δεν αρζςει να διαλφεται θ οικογζνειά 

του. Ράντωσ, από το να τουσ βλζπεισ και τουσ δφο δυςτυχιςμζνουσ μαηί, καλφτερα να τουσ 

βλζπεισ τον κακζναν ξεχωριςτά κι ευτυχιςμζνο. 

Ζχετε ςκεφτεί ποτζ ότι ίςωσ βιαςτικατε να παντρευτείτε. Σε μια θλικία που, ςτθν εποχι 

μασ, ςυνικωσ οι νζοι ψάχνουν διαφορετικζσ εμπειρίεσ… 

Εγϊ ιμουν μεγαλωμζνθ με αυςτθρζσ αρχζσ. Εκείνοσ είχε χάςει ςτα οκτϊ του τον πατζρα 

του, ικελε κι εκείνοσ μια οικογζνεια. Δεν λζμε ςυχνά ότι ο γάμοσ είναι λαχείο, ε, εμάσ μασ 

κλιρωςε. Θζλαμε κι οι δφο να κάνουμε οικογζνεια. Αυτό που ςίγουρα χρωςτάω ςτο 

διαηφγιο των γονιϊν μου, και το ανακάλυψα πολφ πολφ αργότερα, είναι θ ςυγγραφι. Ήταν 

το ταξίδι που χρειαηόμουν για να φφγω από μια πραγματικότθτα που δεν μου άρεςε… 

Τόςα χρόνια με τον άντρασ ςασ, είςτε ακόμθ ευτυχιςμζνοι; 

Ερωτευμζνοι! Κάτι που λζμε ςυχνά ςτα παιδιά μασ είναι ότι εμείσ με τον πατζρα ςασ 

είμαςτε μαηί επειδι κζλουμε να είμαςτε μαηί κι όχι γιατί ζτυχε να είμαςτε μαηί. Δεν 

υπάρχουν ςκιζσ, όςο κι αν ψάξω. Ήταν ζνα πραγματικό λαχείο. Γι’ αυτό και λζω ότι θ ηωι 

μου ξεκίνθςε από τθ ςτιγμι που τον γνϊριςα. Ζχω περάςει πάρα πολφ όμορφα με τον 

άντρα μου. Πχι εφκολα, δφςκολα. Αλλά όμορφα. Μζχρι να πατιςουμε γερά ςτα πόδια μασ 

ωσ νζο ηευγάρι, είχαμε πολλζσ δυςκολίεσ, κυρίωσ οικονομικζσ. Αλλά πάντοτε τα 

προβλιματα ζρχονταν από τα ζξω, δεν ιταν μζςα ςτο ηευγάρι. 

Εςείσ εργαςτικατε ποτζ; Ωσ νθπιαγωγόσ, για παράδειγμα, μια και ζχετε ςπουδάςει; 



Πχι. Ροτζ. Δεν το ικελε οφτε εκείνοσ, οφτε κι εγϊ. Το να δουλεφει θ γυναίκα ζχει τα ςυν, 

ζχει και τα πλθν. Ζνασ επιπλζον μιςκόσ ςίγουρα βοθκάει, αλλά κα με ςτεροφςε από τα 

παιδιά. Κι ζτςι προτιμιςαμε λίγο να χαμθλϊςουμε τισ ανάγκεσ μασ, παρά να ςτερθκοφν τα 

παιδιά τθ μθτζρα τουσ. Και δεν μετάνιωςα ποτζ γι’ αυτό. Θεωρϊ ότι ζκανα πολφ πιο 

ςπουδαία δουλειά ςτο ςπίτι. Το ίδιο πιςτεφω και για τισ άλλεσ γυναίκεσ, γι’ αυτό κι είπα 

πριν ότι δεν πιςτεφω ςτον φεμινιςμό. Αν οι άντρεσ το καταλάβαιναν αυτό, ςτισ δεκαετίεσ 

που προθγικθκαν, ίςωσ δεν ζςπρωχναν τθ γυναίκα τόςο πολφ να αποδείξει ότι κι εκείνθ 

μπορεί να τα καταφζρει. 

Μιπωσ όμωσ αποτελείτε εξαίρεςθ; Το δικό ςασ μοντζλο βαςίηεται ςτθν πολφ καλι ςχζςθ 

με τον άντρα ςασ. Τι γίνεται ςτισ περιπτϊςεισ που ο άντρασ δεν είναι ςωςτόσ κι ζχει και το 

εργαλείο του χριματοσ με το μζροσ του; 

Δεν υποτιμϊ κακόλου το γεγονόσ ότι πολλζσ γυναίκεσ ανζχτθκαν δυςάρεςτα πράγματα 

επειδι δεν είχαν τθν οικονομικι δυνατότθτα να φφγουν. Θεωρϊ ότι οι γυναίκεσ ζπρεπε να 

ζχουν τα εφόδια ϊςτε να αντιμετωπίςουν τθν αναποδιά. 

Δεν κεωρείτε ότι οι γυναίκεσ χάνουν κάτι όταν δεν βγαίνουν ζξω, ςτον επαγγελματικό 

ςτίβο; 

Πχι. Γιατί ζτςι κα υποτιμοφςα πόςο ςπουδαίο πράγμα είναι να φζρνεισ ςτθν κοινωνία 

ανκρϊπουσ ςωςτοφσ κι ολοκλθρωμζνουσ, ςωςτά δομθμζνουσ, κι αυτό μπορεί να το κάνει 

μια μάνα μζςα ςτο ςπίτι, να τα κοιτάηει ςτα μάτια και να ςυηθτάει μαηί τουσ, καταλαβαίνει 

τα προβλιματά τουσ, να ζχει το χρόνο να τα μοιραςτεί. Σιμερα όμωσ είναι πράγματι πολφ 

δφςκολο να το κάνει μια γυναίκα αυτό, γιατί δεν υπάρχει θ οικονομικι δυνατότθτα να 

κάτςει θ γυναίκα ςτο ςπίτι και να μεγαλϊςει ζνα ι δφο παιδιά με ζνα μιςκό μόνο. 

Δθλαδι τθν ζχουν πατιςει και λίγο οι γυναίκεσ με το ςθμερινό μοντζλο; 

Ρολφ. Ριςτεφω, ίςωσ να είμαι ρομαντικι, ότι αυτό το «κάκομαι ςτο ςπίτι» που ζλεγαν 

παλιά οι γυναίκεσ περιλάμβανε πάρα πολλά πράγματα, άςχετα αν οι άντρεσ το 

υποτιμοφςαν. Κι ζτςι θ γυναίκα αναγκάςτθκε να βγει ςτθν αγορά εργαςίασ, κι ζλαβε 

περιςςότερθ μόρφωςθ, κι άρχιςε να παίρνει κάποια θνία. Με αποτζλεςμα τελικά, θ 

γυναίκα να ζχει γίνει αντίγραφο αυτοφ που απεχκανόταν, του άντρα. Ζγινε αυταρχικι, 

ζχαςε τθ κθλυκότθτά τθσ, τθν πονθρία τθσ, από τα μεγαλφτερα όπλα τθσ γυναίκασ, κι ζγινε 

αντράκι. Κακζκτυπο του άντρα. 

Και τι βλζπετε; Θα μποροφςαν οι γυναίκεσ ςιμερα να επιςτρζψουν ςτο παλιό πρότυπο; 

Δεν το πιςτεφω. Καμιά φορά προχωράσ και κόβεισ τισ γζφυρεσ πίςω ςου. Δεν είναι εφκολο 

θ ςθμερινι γυναίκα να αφιςει τισ κατακτιςεισ τθσ και να γυρίςει πίςω και να γίνει 

νοικοκυροφλα χαρωπι. Μπικε ςε μονόδρομο, μου φαίνεται… 

Εςείσ πάντωσ δεν μείνατε ακριβϊσ «ςπίτι». Κερδίςατε τθν επαφι με τθν «αγορά» μζςα από 

τθ γραφι.  

Η γραφι ιρκε πολφ αργά, όταν ξεκίνθςα με το πρϊτο μου βιβλίο, αλλά δεν τθ κεωρϊ 

δουλειά. Δεν μπορϊ να το κεωριςω δουλειά. Είναι ςαν να πάω να πιω καφζ μ’ ζνα φίλο 



και να μου πεισ ότι δουλεφω. Ραρότι εργάηομαι οκταϊρο ςχεδόν, από το πρωί ζωσ το 

μεςθμζρι, είναι οι δθμιουργικζσ μου ϊρεσ, δεν μπορϊ να τισ ονομάςω «δουλειά». 

Ωςτόςο ζχετε βγάλει πολλά χριματα…. 

Ναι, κα ιμουν αχάριςτθ αν ζλεγα το αντίκετο. Και κα αδικοφςα και τον εκδότθ μου, που όχι 

μόνο είναι γαλαντόμοσ, αλλά είναι και πολφ ζντιμοσ. Ναι. Βζβαια, αυτό ζγινε ςταδιακά. Δεν 

υπιρξα αλεξιπτωτίςτρια ςτο χϊρο. Ωςτόςο, πράγματι, για τα ελλθνικά δεδομζνα τα 

νοφμερα που φτάνουν οι πωλιςεισ των βιβλίων μου είναι εξωπραγματικά. 

Το γεγονόσ ότι φζρατε πολφ χριμα ςτο ςπίτι επθρζαςε κακόλου τισ ιςορροπίεσ; 

Πχι. Στο ςπίτι μασ δεν υπιρχε ποτζ δικό ςου και δικό μου. Οφτε κι ο άντρασ που ζφερνε τα 

λεφτά τόςα χρόνια είπε ποτζ κάτι τζτοιο. Ππωσ τα ζβγαηε, ζτςι μου τα ζφερνε ςτο ςπίτι για 

να τα διακζςω εγϊ, όλα είναι ςε κοινό λογαριαςμό. Δεν υπάρχουν ξεχωριςτοί λογαριαςμοί, 

κι αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί ςτα μοντζρνα ηευγάρια… 

Γίνατε πάντωσ ο ιςχυρόσ παράγοντασ ςτο ςπίτι. Το χριμα ζχει ςυμβολικι και πραγματικι 

ιςχφ… 

Ναι. Και γι’ αυτό φζρνει ανακατωςοφρεσ ςε πολλζσ οικογζνειεσ ςε περιπτϊςεισ που θ 

γυναίκα βγάηει περιςςότερα από τον άντρα. Σε αυτό παίηει ρόλο ο χαρακτιρασ του άντρα 

μου, ο οποίοσ δεν ζχει κόμπλεξ, γιατί με τθν επιτυχία δεν ιρκαν μόνο τα χριματα, ιρκε και 

θ δθμοςιότθτα. Κι αυτό ιταν ακόμθ πιο επίφοβο. Ζχει τφχει ακόμθ και να πάμε ςε 

παρουςίαςθ βιβλίου μου και να ξεχάςω να τον ςυςτιςω τον άνκρωπο… Δεν ζχει τζτοια 

κζματα. 

Τα βιβλία ςασ τα διαβάηει πριν εκδοκοφν; 

Φυςικά. Κακθμερινά. Κάνει παρατθριςεισ. Ζρχεται κάκε βράδυ, βλζπει πάνω ςτον 

εκτυπωτι τισ ςελίδεσ που ζγραψα μεσ ςτθ μζρα, τισ φυλλομετρά, κι αν δεν του φανοφν 

αρκετζσ, λζει «τεμπελιάςαμε ςιμερα ι ιδζα μου είναι»; 

Αυτά που γράφετε, ζχουν ποτζ ενοχλιςει κάποιον από το οικογενειακό ι φιλικό ςασ 

περιβάλλον; 

Από το φιλικό, ναι. Αυτό ζχει ςυμβεί. Πταν πιάνεισ να γράψεισ, δεν μπορείσ να αποφφγεισ 

να βάλεισ προςωπικά δεδομζνα από τθ ηωι ςου, ι τθ ηωι φίλων ςου, που όμωσ τα ζχεισ 

βιϊςει κι εςφ, ζχουν αγγίξει κι εςζνα. Κάποιοι ζχουν ενοχλθκεί, όχι όμωσ τόςο ϊςτε να μου 

κόψουν τθν καλθμζρα, δεν γράφω βιογραφίεσ. Μπορεί να πάρω ζνα περιςτατικό και να 

τουσ πω, ζχε υπόψθ ςου ότι αυτό κα το δεισ κάπου. Κι ζχει τφχει να μου πουν, αυτό δεν κα 

ικελα να βγει, και το ζχω ςεβαςτεί. Σε γενικζσ γραμμζσ δεν ζχω γράψει κάτι κακό για τουσ 

φίλουσ μου. Τουσ κακοφσ ρόλουσ τουσ δίνω ςτα επινοθμζνα πρόςωπα. Τουσ δικοφσ μου 

ανκρϊπουσ μερικζσ φορζσ τουσ φζρνει ςε αμθχανία θ επιτυχία, οι εκδθλϊςεισ αγάπθσ του 

κόςμου… 

Για πείτε μασ μερικζσ από αυτζσ τισ εκδθλϊςεισ αγάπθσ… 



Στθ βιβλιοκικθ μασ ζχουμε εγκαινιάςει ζνα καινοφργιο τμιμα, που είναι αυτά που εγϊ λζω 

«τα κυμθτάρια μου», κάποιο κολιζ, κάποιο ςτυλό, κάποιο χειροποίθτο κουκλάκι, αυτά μου 

τα φζρνουν ςτισ παρουςιάςεισ. Μου ηωγραφίηουν πζτρεσ, το καλοκαίρι, διάφορα 

πράγματα. Αλλά θ μεγαλφτερθ και πιο ςυγκινθτικι επαφι με τουσ αναγνϊςτεσ μου είναι 

μζςα από το διαδίκτυο. Χρειάηομαι δφο ϊρεσ περίπου τθ μζρα για να απαντιςω ςε όλα 

αυτά τα μζιλ. 

Τι ςασ λζνε; 

Εξαρτάται. Για παράδειγμα, μετά το «Τελευταίο τςιγάρο» που ζχει ζνα κορίτςι που πάςχει 

από νευρικι ανορεξία, πιρα πολλά μθνφματα από νζεσ κοπζλεσ που ζχουν αυτό το 

πρόβλθμα. Τισ οποίεσ και προτρζπω βζβαια να πάνε ςε ψυχολόγο, γιατί είναι μια ςοβαρι 

αρρϊςτια. Πλα αυτά με γεμίηουν τόςο πολφ, ϊςτε δεν με αγγίηουν οι αρνθτικζσ κριτικζσ, οι 

κακίεσ, τα κουτςομπολιά. 

Απευκφνεςτε ςε ζνα τεράςτιο κοινό. Δεν αιςκάνεςτε ότι ζχετε ευκφνθ απζναντί του; 

Ρολφ. Υπάρχει ευκφνθ, ειδικά όταν ςου ηθτοφν ευκζωσ ςυμβουλζσ για το ζνα ι το άλλο 

πρόβλθμα. Αλλά ευτυχϊσ για μζνα, ζχω ζνα μθχανιςμό προςταςίασ που μπλοκάρει το 

ςφςτθμα όταν ξεκινάω να γράφω. Διαφορετικά, κα ζγραφα αυτά που κζλουν οι άλλοι, όχι 

αυτά που κζλω εγϊ. Κι εγϊ επιμζνω να γράφω αυτό που κζλω, αυτό που κα ικελα να 

διαβάςω ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. 

Γιατί ξεκινιςατε να γράφετε; 

Για να ξεφφγω από τισ δυςκολίεσ τθσ πραγματικότθτασ, για φυγι. Είμαι ςτθσ άποψθσ ότι 

δεν υπάρχει λόγοσ οι μεγάλοι να ςτεροφμαςτε τθν καραμζλα τθ γλυκιά. Πταν είςαι 

δφςκολα, πιεςμζνοσ, ζχεισ ανάγκθ να φφγεισ από αυτι τθν πραγματικότθτα, ϊςτε να 

επιςτρζψεισ αργότερα πιο ιρεμοσ να αντιμετωπίςεισ το πρόβλθμά ςου. Ζτςι βλζπω τα 

βιβλία, ωσ ζνα ταξίδι ψυχισ και μυαλοφ, ζνα ταξίδι γαλινθσ. Γι’ αυτό ζγραφα και τότε, γι’ 

αυτό γράφω και τϊρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ςτα περιςςότερα μζιλ που παίρνω διαβάηω τθ 

φράςθ «ςασ ευχαριςτϊ για το ωραίο ταξίδι που μου δϊςατε». Είναι οι ίδιοι οι αναγνϊςτεσ 

που μου ζδειξαν τι ζχουν πάρει από τα βιβλία μου. 

Υπαινιχκικατε πριν ότι αυτό το ταξίδι το κάνετε πιο γλυκό από τθν πραγματικότθτα; 

Κατάλαβα καλά; 

Καταρχάσ, μου αρζςει το χάπι ζντ. Δεν βλζπω ταινία, ασ ποφμε, που δεν ζχει καλό τζλοσ. Αν 

δεν τελειϊνει καλά, ςυγχφηομαι. Και ςτα βιβλία μου, αν το τζλοσ δεν είναι ξεκάκαρα καλό, 

τότε είναι τουλάχιςτον ελπιδοφόρο. 

Εςτιάηετε ςτα κετικά ςτοιχεία τθσ ηωισ… 

Ζτςι ιμουν πάντοτε, από μικρι ζβλεπα τθν καλι πλευρά των πραγμάτων, κι αυτό μου ζδινε 

κουράγιο να αντιμετωπίηω και τα άςχθμα. Ρροετοιμαηόμουν για τα άςχθμα. Η κετικι 

ενζργεια, που λζμε ςιμερα. 

Με τουσ κριτικοφσ πϊσ τα πάτε; Σασ ζχουν γίνει κακζσ κριτικζσ; 



Ναι. Αλλά μπορϊ να ξεχωρίςω τισ κακζσ κριτικζσ από τθν επίκεςθ. Γράφτθκε για 

παράδειγμα άρκρο που ζκιξε εμζνα, το αναγνωςτικό μου κοινό, το απαξίωνε, τάχα ότι όλεσ 

οι αναγνϊςτριζσ μου είναι γυναίκεσ παραμελθμζνεσ, με κουραςμζνο βλζμμα κ.λπ… Ήταν 

μια προςωπικι επίκεςθ, χωρίσ καμιά ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτα βιβλία μου. Δεν είπα 

ποτζ ότι γράφω βαριά λογοτεχνία, ότι γράφω δφςκολα βιβλία, υπάρχουν ομότεχνοι που το 

κάνουν καταπλθκτικά, κι ζχουν τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ. Εγϊ αυτό που ξζρω να κάνω είναι 

ςυγκεκριμζνο, προςφζρω ζνα ταξίδι. Ζρχονται αναγνϊςτεσ και μου λζνε ότι εγϊ χάρθ ς’ 

εςάσ μπικα για πρϊτθ φορά ςε βιβλιοπωλείο, δεν διάβαηα ποτζ πριν, ςιμερα ζλαβα πζντε 

μζιλ που μου λζνε αυτό το πράγμα. Πτι δεν διάβαηαν οφτε περιοδικό. Αλλά ότι ςτθν παρζα 

τουσ μιλοφςαν τόςο πολφ για τα βιβλία μου, που αναγκάςτθκαν να πάνε να το αγοράςουν. 

Και τϊρα, μου λζνε, τα πιρα όλα. ωτάνε τουσ βιβλιοπϊλεσ πϊσ περιμζνουν τα βιβλία μασ 

για να δουλζψουν; Κι εγϊ αναρωτιζμαι: πριν κάνουν επίκεςθ, γιατί δεν ρωτάνε ζναν 

αναγνϊςτθ πρϊτα, ζναν άνκρωπο που διαβάηει τα βιβλία μασ να τουσ πει τι ςκζφτεται, πϊσ 

νιϊκει. Και κα τουσ λφνονταν όλεσ οι απορίεσ. Ξζρω ότι οι μεγάλεσ πωλιςεισ είναι 

προκλθτικζσ, ειδικά ςτισ μζρεσ μασ. Πταν μζχρι πριν λίγα χρόνια με εφτά οκτϊ χιλιάδεσ 

αντίτυπα ζνα βιβλίο χαρακτθριηόταν μπεςτ ςζλερ, κι εςφ φτάνεισ να πουλάσ εκατό χιλιάδεσ 

με κάκε ςου βιβλίο, είναι πρόκλθςθ. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να ενοχλεί οριςμζνουσ, 

αλλά πρζπει κι εκείνοι να καταλάβουν ότι εγϊ δεν μπορϊ να γράψω δοκίμιο, δεν ζχω τισ 

γνϊςεισ, εγϊ γράφω ζνα είδοσ καινοφργιο, και το αναγνωςτικό κοινό που διαβάηει αυτό το 

είδοσ είναι μεγαλφτερο. Πταν πουλάσ πζντε χιλιάδεσ, ζχεισ ςκεφτεί ότι αυτό είναι το κοινό 

ςου; 

Υπάρχει ςτθν κριτικι που ςασ γίνεται θ μομφι ότι κολακεφετε το κοινό ςασ… 

Γιατί, τι να κάνω; Να τουσ βρίςω; Πταν μου λζνε ότι χάρθ ςτα βιβλία μου ξεκίνθςαν να 

διαβάηουν. Ή όταν εγϊ προτείνω μζςα από το ιςτολόγιό μου βιβλία ςυγγραφζων που δεν 

πουλάνε πολφ, και τουσ βοικθςα να τουσ γνωρίςουν κι άλλοι αναγνϊςτεσ. Ασ δοφμε πϊσ 

κα κάνουμε αυτό το 8% που είναι οι Ζλλθνεσ αναγνϊςτεσ να φτάςει ςτο 18%; Κι αν ζρκει ο 

αναγνϊςτθσ ςτο βιβλιοπωλείο, εκτόσ από το δικό μου βιβλίο ι κάποιο παρόμοιο κα πάρει 

και άλλα βιβλία. Αυτό το ζχουν ςκεφτεί όλοι αυτοί που αςκοφν κριτικι; 

Υπάρχει βζβαια και θ άποψθ ότι αυτοί που αγοράηουν βιβλία ςαν το δικό ςασ, κα 

αναηθτοφν και ςτθ ςυνζχεια παρόμοια βιβλία. Πτι εκίηονται ςε αυτοφ του τφπου τθν 

ανάγνωςθ. 

Αυτό κα δείξει. Δεν περιμζνεισ από ζναν άνκρωπο που διάβαςε δφο βιβλία τθσ Μαντά, τθσ 

Δθμουλίδου, τθσ Οικονόμου, ότι μετά από δφο μινεσ κα πάει και κα ηθτιςει τθν 

«Αβάςταχτθ ελαφρότθτα του είναι». 

Τον βάηεισ ςτο βιβλιοπωλείο… 

Ναι, και τον αςκείσ ςε αυτι τθ μοναχικι διεργαςία που είναι θ ανάγνωςθ. Πταν ο άλλοσ δεν 

το ζχει ςυνθκίςει, δεν το ξζρει καν, είναι ςίγουρο ότι δεν κα ξεκινιςει από κάποιο ςτρυφνό 

και βαρφ λογοτεχνικό βιβλίο. Θα το κλείςει ςτισ δφο πρϊτεσ ςελίδεσ. Βάλτον πρϊτα ςτο 

βιβλιοπωλείο, να μάκει να αγαπάει το βιβλίο. Για παράδειγμα, οι περιςςότερεσ γυναίκεσ 

τθσ γενιάσ μου διαβάςαμε κάποια ςτιγμι Άρλεκιν. Αυτό ςθμαίνει ότι μείναμε ςτα Άρλεκιν; 

Πχι, προχωριςαμε. Διαβάςαμε κι άλλα πράγματα. Γίναμε τελικά αναγνϊςτεσ. 



Δεν ςασ κυμϊνει που δεν αςχολοφνται οι κριτικοί των εφθμερίδων με τα βιβλία ςασ; 

Διαβάηετε τισ κριτικζσ; 

Τισ διαβάηω. Ριο πολφ για να δω τθν υπόκεςθ, δεν τισ παίρνω και απολφτωσ τοισ μετρθτοίσ. 

Δεν βρίςκετε ςε αυτά τα κείμενα καμιά ενδιαφζρουςα ςκζψθ; 

Ρλζον ζχω μάκει να ξεχωρίηω αν γράφουν για κάποιον τθσ κλίκασ τουσ ι όχι. Φαίνεται από 

τον τρόπο που γράφουν, αν είναι γφρω γφρω όλοι. Πμωσ όταν βγαίνουν 9500 βιβλία το 

χρόνο, με 8% αναγνωςτικό κοινό, τι τφχθ ζχει ζνα καινοφργιο βιβλίο ενόσ νζου ςυγγραφζα; 

Αυτοφσ πρζπει να προβάλουν οι εφθμερίδεσ, όχι τθ Μαντά. 

Θα βρουν οι νζοι ςυγγραφείσ χϊρο ςτο βιβλιοπωλείο, ι τα δικά ςασ βιβλία και άλλα 

παρόμοια κα ζχουν πιάςει όλο το χϊρο; 

Υπάρχει μια πραγματικότθτα. Οι Ζλλθνεσ γράφουν πιο πολφ απ’ ό,τι διαβάηουν, αυτό είναι 

αλικεια. Οι εκδότεσ δεν είναι οφτε όλοι φερζγγυοι, οφτε όλοι κάτοικοι ςτο χϊρο. Υπάρχουν 

και αλεξιπτωτιςτζσ. Θα τθν πλθρϊςουν λοιπόν και κάποιοι που δεν φταίνε, αλλά και πολλοί 

άλλοι φταίνε γιατί πλιρωςαν για να βγάλουν τα βιβλία τουσ. 

Είςτε ενάντια ςε αυτι τθν πρακτικι; 

Ο εκδότθσ που κα πλθρωκεί για να βγάλει ζνα βιβλίο, δεν ζχει κανζνα λόγο να αςχολθκεί 

με το να το προωκιςει, γιατί ζχει ιδθ βγάλει το κόςτοσ του κι ζχει κι ζνα κζρδοσ. Αν 

πουλθκοφν κι εκατό αντίτυπα από τον κφκλο γνωριμιϊν του ςυγγραφζα, βγάηει κι από εκεί 

κάτι. Είμαι αντίκετθ ςτο να πλθρϊςεισ για να βγάλεισ βιβλίο. Πταν ζχεισ γυρίςει δζκα 

εκδότεσ, και ζχεισ ακοφςει από όλουσ «όχι», δεν μπορεί όλοι να είναι τρελοί. Βγαίνουν 

πολλά κακογραμμζνα βιβλία. 

Ριςτεφετε ότι τα βιβλία ςασ είναι μια ςυνζχεια των «Άρλεκιν», ζςτω ςε διαφορετικό 

«πακετάριςμα»; 

Η ηωι ζχει αλλάξει. Ζχει ζρκει ο καιρόσ για ζνα νζο είδοσ λογοτεχνίασ, που να 

ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του ςιμερα. 

Είναι όμωσ νζο, ι μια διαφορετικι εκδοχι των Βιβλίων Ρεριπτζρου; 

Εκείνα ιταν πανομοιότυπα. Το τετράγωνο ςαλόνι. Ζνα ςυγκεκριμζνο ςτιλ θρωίδασ, 

ςυγκεκριμζνθ δομι, άλλαηαν μόνο τα ονόματα. Θα υποτιμοφςα, όχι μόνο τον εαυτό μου, 

αλλά κι άλλουσ ομότεχνοφσ μου που γράφουν ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, αν ζλεγα ότι είναι 

ςυνζχεια των Άρλεκιν. Θα ιταν άδικο. Ρρζπει να είςαι αποφαςιςμζνοσ να το δεισ ςαν 

Άρλεκιν για να το δεισ ζτςι. Είναι βιβλία με αξιϊςεισ, που δίνουν πράγματα ςτο κοινό, 

χρθςιμοποιοφν μια ςτρωτι ελλθνικι γλϊςςα. Ακόμθ αςχολοφνται οριςμζνοι αν τα 

αςτυνομικά είναι λογοτεχνία ι παραλογοτεχνία… 

Και τα δικά ςασ, όπωσ και παρόμοια βιβλία, κεωρείται ότι είναι λογοτεχνία, ότι ανικουν 

ςτθν παράδοςθ τθσ λογοτεχνίασ; 



Ναι. Ζνα νζο είδοσ που αναδφκθκε από τθν ανάγκθ του αναγνϊςτθ για κάτι που να μθν τον 

κουράηει, για κάτι που να τον βγάηει από τα προβλιματά του. Και ςε ό,τι αφορά τα δικά 

μου τα βιβλία, και ςε αυτό κα επικεντρωκϊ ςτα δικά μου, ιςχφει ότι αναφζρονται πάντοτε 

ςτθν οικογζνεια, ςτθ φιλία, ςε αξίεσ που ζχουμε ξεχάςει. Η κρίςθ που βιϊνουμε ξεκίνθςε 

πρϊτα από μζςα μασ. Ρρϊτα χάςαμε ςαν άνκρωποι, ςτραφικαμε ςτθν ευτζλεια, κι ζπειτα 

βγικε αυτό προσ τα ζξω. Για κάποιουσ, όταν διαβάηουν τθ λζξθ οικογζνεια λειτουργεί ςαν 

κόκκινο πανί, ι τθ λζξθ φιλία. Δεν είναι κακό να κυμίηεισ κάποιεσ αξίεσ. Να δοφμε τι ζχουμε 

χάςει. Υγιείσ ςχζςεισ, υγιείσ φιλίεσ, υγιείσ γάμουσ. Αυτό που επίςθσ με ενοχλεί είναι το 

τςουβάλιαςμα. Για κάποιουσ, ό,τι πουλάει είναι παραλογοτεχνία. Εδϊ ςτισ εκδόςεισ 

Ψυχογιόσ, για οριςμζνουσ δεν βγαίνει λογοτεχνία. 

Εςείσ διαβάςατε ποτζ βιβλίο που ζχει κάνει μεγάλθ επιτυχία και ςασ φάνθκε κακό βιβλίο. Ή 

ό,τι πουλάει είναι για εςάσ καλό; 

Πχι, ζχω διαβάςει κακά βιβλία που ζχουν πουλιςει πολφ. Από τθν άλλθ, το βιβλίο του 

Γιάννθ Μακριδάκθ «Η δεξιά τςζπθ του ράςου» είναι ζνα εξαιρετικό βιβλίο, που όμωσ δεν 

πρόκειται ποτζ να πουλιςει πενιντα κι εκατό χιλιάδεσ. Συχνά πάντωσ παραςυρόμαςτε, κι 

όταν ζνα βιβλίο ζχει τθν ταμπζλα του «μπεςτ ςζλλερ» πολλοί το αγοράηουν μόνο και μόνο 

επειδι οφείλεισ να το ζχεισ διαβάςει. 

Ξζνουσ ςυγγραφείσ διαβάηετε; 

Πχι, ςχεδόν κακόλου. Ζχουμε τόςουσ καλοφσ Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ, δεν υπάρχει κανζνασ 

λόγοσ να πάω να ψάξω τον ξζνο. 

Δεν αιςκάνεςτε παράξενα καμιά φορά που τα βιβλία ςασ ζχουν πουλθκεί μζςα ςε λίγα 

χρόνια περιςςότερο από τα βιβλία, για παράδειγμα, του Καραγάτςθ; 

Ναι, μου ςυμβαίνει καμιά φορά να αιςκάνομαι ςαν να μου κάνουν πλάκα. Δεν το 

φαντάςτθκα ποτζ, δεν το ζλπιηα ποτζ, δεν είχα πει ποτζ ότι κζλω να γίνω ςυγγραφζασ. Γι’ 

αυτό καλό είναι να μθν ξεκινά κανείσ εφκολα. Πταν ιρκε θ επιτυχία ιμουν ζτοιμθ να τθν 

αποδεχτϊ και να δεν νόμιηα ότι κάτι ζγινα, ότι ζγινα Καραγάτςθσ. 

Είςτε ζνα πρόςωπο με μεγάλθ αναγνωριςιμότθτα πια. Ζχετε ςκεφτεί ποτζ να τθ 

χρθςιμοποιιςετε για κάποιο άλλο λόγο. Ασ ποφμε, θ πολιτικι ςασ ενδιαφζρει; 

Πχι, όχι. Η πολιτικι είναι ζξω από τισ ςκζψεισ μου. Ραρότι ςε τοπικό επίπεδο μου ζχουν 

προτείνει να ςυμμετζχω ςε κάποιο ψθφοδζλτιο, δεν το κάνω. Οι πολιτικοί λζνε πολλά 

ψζματα, κι εμζνα μου αρζςει θ αλικεια. 

Δεν πιςτεφετε ότι άνκρωποι που τουσ αρζςει θ αλικεια κα πρζπει να μπουν ςτθν πολιτικι; 

Δεν φτάνουν οι προκζςεισ. Δεν ςε αφινουν. Η πολιτικι είναι κάτι που με κάνει 

απαιςιόδοξθ. Ακοφω ότι ςτισ εκλογζσ που ζρχονται κα υπάρχει μεγάλθ αποχι και αυτό με 

ςτεναχωρεί. Ανικω ςε μια γενιά που κεϊρθςε τθν ψιφο φψιςτθ τιμι, και το κάναμε με 

περιςςι χαρά. Δεν ζχω πει ποτζ ότι δεν κα πάω να ψθφίςω. Και ζχω τςακωκεί με 

ανκρϊπουσ που δεν ζχουν πάει να ψθφίςουν. Το κεωρϊ προςβολι ςε όςουσ αγωνίςτθκαν 

για να ζχουμε αυτό το δικαίωμα, αλλά θ αλικεια είναι ότι αν οι πολιτικοί δεν αλλάξουν 



αυτι τθν ξφλινθ γλϊςςα, τα πράγματα κα χειροτερζψουν. Τουσ περιςςότερουσ δεν τουσ 

καταλαβαίνουν. Και με ενοχλεί απίςτευτα αυτό το ατελείωτο κατθγορϊ του ενόσ προσ τον 

άλλο. 

Τίποτε κετικό δεν βλζπετε; 

Θεωρϊ ότι αυτι τθ ςτιγμι γίνεται μια ζντιμθ προςπάκεια. Άςχετα τι ψθφίηω, ςαν ελλθνίδα 

ζχω μια ελπίδα ότι γίνεται μια κάκαρςθ. Ράντοτε ζλεγα κι εγϊ ότι θ Ελλάδα είναι μια 

φτωχι χϊρα με πλοφςιουσ κατοίκουσ, και να ποφ τϊρα αυτό ζχει γίνει φανερό. Γίνεται 

πάντωσ μια ζντιμθ προςπάκεια, και ίςωσ αξίηει τον κόπο όλοι μασ να βοθκιςουμε ςτθ 

φάςθ αυτι, μιπωσ τελικά και δοφμε τθν ελλαδίτςα μασ εκεί που τθσ αξίηει. Αγαπάω τθν 

Ελλάδα πάρα πολφ, και δεν κα τθν άλλαηε με καμιά άλλα χϊρα. 

Για τουσ Τοφρκουσ τι ςκζφτεςτε, αλικεια; 

Καμιά φορά μπερδεφω τον τουρκικό λαό με τισ τουρκικζσ κυβερνιςεισ. Τουσ ταυτίηω μζςα 

μου. Κι αυτό είναι λάκοσ. Από τθν άλλθ, καλι είναι θ φιλία μεταξφ των λαϊν, αλλά ζχω 

πάντοτε τθν αίςκθςθ ότι με τουσ Τοφρκουσ κα κοιτάμε και λίγο πίςω μασ μιπωσ μασ τθ 

φζρουν… 

Δεν τουσ ζχετε γνωρίςει, πάντωσ. 

Πχι. Και απεχκάνομαι τα τοφρκικα ςίριαλ. Θεωρϊ ότι ζπρεπε να βλζπουμε δικά μασ. Αυτό 

που ςυμβαίνει φζτοσ με τθν τθλεόραςθ με κάνει ζξαλλθ. 

Ζχετε δει κάποιο επειςόδιο από αυτά τα ςίριαλ; 

Πχι, οφτε λεπτό. Οφτε κατά λάκοσ δεν πζφτω πάνω τουσ. Θζλω να βλζπω ελλθνικζσ 

δουλειζσ από Ζλλθνεσ δθμιουργοφσ. Υπιρξα νοικοκυρά. Η τθλεόραςθ υπιρξε για μζνα ζνασ 

πολφ γλυκόσ ςφντροφοσ. Και τϊρα, που κα ζπρεπε να δικαιϊςει το ρόλο τθσ, κάνει 

ζγκλθμα. Στθν κρίςθ πάνω, ζπρεπε να ςτακεί. Πλα αυτά τα χρόνια τουσ ςτθρίηαμε, κι αυτοί 

τϊρα μασ ταΐηουν ςκουπίδια. Είτε λζγονται ριάλιτι, είτε τοφρκικα, είτε δεν ξζρω γω. Γιατί να 

ςτθρίηουμε τουσ Τοφρκουσ ςκθνοκζτεσ, ςεναριογράφουσ, θκοποιοφσ και όχι τουσ δικοφσ 

μασ; Ρου τουσ ζχουμε ςτον πάγκο, λεσ κι ζχουν ςπάςει το πόδι τουσ; Θζλω να βλζπω 

ελλθνικζσ ςειρζσ, να ακοφω ελλθνικά ονόματα, να βιϊνω αναγνωρίςιμεσ καταςτάςεισ. Σε 

αυτό είμαι κάκετθ. Από το τελευταίο προϊόν ςτο ςουπερμάρκετ, μζχρι τα βιβλία και τα 

ςίριαλ, κζλω να ςτθρίηω τα ελλθνικά. Να κυμθκοφμε ξανά εκείνθ τθν καμπάνια που ζλεγε 

«Ο επιμζνων Ελλθνικά» 

Φαίνεςτε κυμωμζνθ με τθν φετινι τθλεοπτικι πραγματικότθτα… 

Να μθν είμαι; Ο κόςμοσ κζλει να δει κάτι. Μα ζντεκα ριάλιτι μαγειρικισ; Ράμε καλά; Δεν 

πζφτω οφτε κατά λάκοσ πάνω τουσ. Να μαγειρεφουν, να τςακϊνονται ι τι άλλο κάνουν. 

Δεν βλζπετε ριάλιτι κακόλου; 

Οφτε κατά διάνοια. Μζχρι και ςτρατιωτικό νόμο κα ζκανα για να απαγορεφςω ςτα παιδιά 

μου να βλζπουν αυτά τα πράγματα. 
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