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EDITORIAL

Από τη γλύκα της αρμύρας 
ξανά στο κέντημα του χρόνου

της Άννας, της Κρίστας, του Άρη, της  Ελένης, 
της Βίβιαν, της Ειρήνης, του Γιώργου, της Στέλλας,
του Νικήτα και της Άννας-Μαρία –χάρισμα από το χάρισμά τους.

«Πότε θα ’ρθεί το καλοκαίρι;» ήταν η επίμονη ερώτηση 
που μονοπώλησε το μυαλό και πυρπόλησε την καρδιά 
μας, μπαίνοντας ο Ιούνιος –τη στιγμή που το 18ο 

τεύχος της μαθητικής εφημερίδας μας ήταν σχεδόν 
έτοιμο. Ήταν τόση η δίψα μας για θάλασσα και 
ουρανό! Τόσο καθηλωτική η απεραντοσύνη της 
γοητείας τους, μα και τόσο θελκτικά τα λαμπυρίσματά 
τους, που μας προσκαλούσαν να παίξουμε με τα 
κυματιστά μαλλιά της θάλασσας τη μέρα και με τα 
ζωηρά αστέρια του ουρανού τις νύχτες, που δεν το 
ξανασκεφτήκαμε… Με μιας βουτήξαμε –χωρίς 
δισταγμό ή ενοχές– στην απόλαυσή τους. Ίσα που 
προλάβαμε να ανταλλάξουμε ευχές για «καλή 
αντάμωση τον Σεπτέμβριο!». Κι αν δε χτίσαμε αυτό το 
καλοκαίρι πολιτείες ολόκληρες στις αμμουδιές με 
αρμυρίκια και βότσαλα…
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* Το πόσο θα θέλαμε να συνεχίσουν αυτό το 
«χάρισμά τους» στο νεογράφημα ή όπου αλλού, 
ούτε λέγεται ούτε γράφεται... 

Σαν ξαναβρεθήκαμε αρχές Σεπτέμβρη, μας πήρε κάποιο χρόνο 
να εναποθέσουμε –όχι χωρίς λύπη– τον γαλανό ουρανό στο 
ψηλό του περιβόλι και να ξεπλύνουμε τα ηλιοκαμένα μας 
πρόσωπα από το θαλασσινό αλάτι. Τι κι αν έπεσαν πάνω μας 
δροσιστικές οι σταλαγματιές του αγιασμού, τι κι αν άρχισαν τα 
μαθήματα; «Πού πήγε το καλοκαίρι;» ήταν η επίμονη ερώτηση 
που μονοπωλούσε το μυαλό μας, καθώς αυτό πεισματάρικα 
αναπολούσε τη… γλυκιά αρμύρα του καλοκαιριού. 

Χρειάστηκε να ’ρθούν τα πρωτοβρόχια που ανοίγουν τις 
ομπρέλες και κρύβουν –θέλοντας και μη– τον ουρανό. 
Χρειάστηκε να πατήσουν τα πόδια μας βρεγμένο χώμα, για να 
θυμηθούμε και πάλι την αρχέγονη επιταγή για μάχη με τη 
λασπωμένη γη, αν θέλουμε να φυτρώσουν στα όνειρά μας 
στάχυα. Κάπως έτσι το πήραμε απόφαση να τυπώσουμε το 
τεύχος της ενηλικίωσης: το Νεογράφημα στα 18 του! 
Απλώσαμε μελάνι και χαρτί, ξαναμετρήσαμε διάστιχα και 
περασιές, ελέγξαμε κόμματα και τελείες, ώσπου να 
διαπιστώσουμε πως κάτι λείπει… Πού είναι η Άννα, η Κρίστα, ο 
Άρης, η  Ελένη, η Βίβιαν, η Ειρήνη, ο Γιώργος, η Στέλλα, ο 
Νικήτας και η Άννα-Μαρία να πουν το «τυπωθήτω»; Πού είναι 
να γιορτάσουν –και με το δίκιο τους– τη δεύτερη βράβευση από 
τη «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» μέσα σε πέντε χρόνια ζωής του δικού τους 
«Νεογραφήματος» ως της καλύτερης μαθητικής εφημερίδας 
ανάμεσα σε όλα τα Γυμνάσια της Κεντρικής Μακεδονίας; 

Για κοίτα πώς μεγάλωσαν και πώς κοιτούν με τα μάτια 
ορθάνοιχτα και γελαστά, καθώς βγαίνουν στα παράθυρα από 
τις καινούργιες τους αίθουσες στο Λύκειό μας…!  

Μονάκριβο ύφασμα o χρόνος, που μας δωρίζεται για να 
ασκηθούμε στην τέχνη της ζωής: στο κέντημά του ανάμεσα στο 
παρόν, τα περασμένα και τα μελλούμενά του με 
σταυροβελονιές από τις δικές μας –λεπτές κι εύθραυστες σαν 
κλωστές– λέξεις, αποφάσεις και χειρονομίες. Κι αυτό το 
τεύχος είναι στ’ αλήθεια ένα κέντημα! Ένα κέντημα που 
ιχνηλατεί τον αναγνώστη στην οικειότητα και το μεγαλείο των 
μικρών πραγμάτων (Φοίβος ∆εληβοριάς), που ξεδιπλώνεται 
απλόχερα –δίχως περιστροφές ή αποκλεισμούς– στη ζεστασιά 
της μόνης αληθινής συντροφιάς (Ρολίνα Σωτηριάδου), ενώ δεν 
παραλείπει να αποκαλύπτει ακόμα πιο ανθρώπινους τους 
δικούς του ανθρώπους (δημοσιογραφικές απόπειρες). Κέντημα 
με «Κόκκινη κλωστή δεμένη» (γιατί όχι και «In English»;) «στην 
ανέμη τυλιγμένη», που περιμένει με αγωνία, αγαπημένε 
αναγνώστη, το δικό σου βλέμμα και χάδι στις σελίδες του. 
«∆ώσ’ της», λοιπόν, «κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι ν’ 
αρχινίσει…».       

Νεογράφημα   
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Το «Νεογράφημα» 
βραβεύεται και πάλι 

ως η καλύτερη 
εφημερίδα 

Γυμνασίων Κεντρικής 
Μακεδονίας!

της Άννας Αλεξίου (Γ1), 
της Κρίστας Ιεροπούλου (Γ1),

της Βίβιαν Πράττου (Γ3)
και της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Γ3)

Η αλήθεια είναι πως, όταν πηγαίναμε στο ξενοδοχείο Porto Palace, την 
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, για να συμμετάσχουμε στην τελετή βράβευσης του 

5ου ∆ιαγωνισμού Μαθητικής Εφημερίδας που οργάνωσε η εφημερίδα 
«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», δεν τρέφαμε και πολλές ελπίδες για το βραβείο... Το είχαμε 

κερδίσει, εξάλλου, πριν τρία χρόνια, το 2016, και σκεφτόμασταν πως δύσκολα θα 
μας το απένειμαν ξανά, ιδίως τώρα που οι συμμετοχές (29 Γυμνάσια από την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) είχαν ανέβει σε πρωτοφανές ύψος.
 Τις συμμετοχές στον διαγωνισμό, ο οποίος έγινε με την έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας και σε συνεργασία με την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας και ∆ευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, αξιολόγησε πενταμελής κριτική επιτροπή από 

δύο έγκριτους δημοσιογράφους της εφημερίδας «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», έναν εκπρόσωπο της 
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, έναν εκπρόσωπο της Περι-

φερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και έναν επαγγελματία γραφικών τεχνών.
  Μέσα στην ένταση των τελευταίων ημερών της διδακτικής χρονιάς, λίγο πριν τις εξετάσεις, 

ίσα-ίσα που προλάβαμε την έναρξη της εκδήλωσης. Η ολιγομελής αποστολή του Νεογραφήματος 
υστερούσε αριθμητικά σε σχέση με αυτές των άλλων σχολείων, αλλά οι ιαχές χαράς που ακολούθησαν 

την ανακοίνωση: «Το 1ο Βραβείο για την καλύτερη εφημερίδα Γυμνασίων απονέμεται στο “Νεογράφημα” 
από το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης», ακούστηκαν λες και προέρχονταν από ολόκληρη την αίθουσα! 
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Πολλές 
φορές το 

όνομα του 
αγαπημένου 

μας Σχολείου 
μάς πρόσφερε 

χαρά, αλλά τώρα 
μας προκάλεσε φρε-

νίτιδα ενθουσιασμού!
 Αμέσως προχωρήσα-

με στο βήμα, για να παρα-
λάβουμε το βραβείο. Μέσα 

στη χαρά μας δεν προσέξαμε 
την ιδιότητα της κυρίας που μας 

παρέδωσε το βραβείο: Η κυρία 
Βεατρίκη Αρχιμανδρίτη είναι ∆ιευθύ-

ντρια Επικοινωνίας του Ομίλου «Ελληνι-
κά Πετρέλαια», εκ των χορηγών του 

διαγωνισμού, χάρη στους οποίους το 
βραβείο συνοδεύεται και από χρηματικό 

έπαθλο 800 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτρο-
πής αξιολόγησης, αφού εξήραν τη συνολική εκδο-

τική ποιότητα του «Νεογραφήματος», τόνισαν τη 
συνέπεια που χαρακτηρίζει τη διαδρομή του –με την 

υψηλή ποιότητα κειμένων και την εξαιρετική σχεδιαστική 
αισθητική– και ευχήθηκαν να συμβάλει το βραβείο και το 

έπαθλο στην περαιτέρω βελτίωσή του. Τους ευχαριστήσαμε 
και τους υποσχεθήκαμε πως οι ευχές τους θα πιάσουν τόπο!

 Πολλά συγχαρητήρια δεχτήκαμε από την Αντιπεριφε-
ρειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, που μας ενθάρρυνε 

στη δημοσιογραφική μας προσπάθεια, και τον ∆ήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης Γιάννη Μπουτάρη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο 

πρώην ταξίαρχος της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Μανώλης 
Σφακιανάκης, η επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος ∆ημοσιογραφίας 

ΑΠΘ Ιωάννα Κωσταρέλλα, και ο παγκόσμιος πρωταθλητής ιστιοπλοΐας 
Κωνσταντίνος Τριγκώνης.

  Αναχωρήσαμε περιχαρείς, για να ανακοινώσουμε τα ευχάριστα νέα 
στους συμμαθητές μας, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά, 

στον 6ο ∆ιαγωνισμό της «Μακεδονίας».



ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Προβληματισμοί στην εφηβεία

της Κατερίνας Καλλιστρίδου (Β1)

Η εφηβεία είναι μια δύσκολη 
περίοδος γεμάτη άγχος, αμφισβήτηση, 

προβληματισμούς και υπερβολές. Εμείς οι έφηβοι 
προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από τους 

μεγαλύτερους και να πάρουμε μόνοι μας αποφάσεις για τη ζωή μας. 
Όταν ήμασταν μικρότεροι, λέγαμε στους γονείς μας τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζαμε με τους φίλους μας ή με τους δασκάλους μας στο σχολείο, τα 
συζητούσαμε και βρίσκαμε λύση. Έτσι νιώθαμε ανακούφιση και αγαλλίαση. 

Μεγαλώνοντας, όμως, σταματήσαμε να μιλάμε με τους μεγαλύτερους. Τώρα 
κλεινόμαστε στον εαυτό μας και νιώθουμε ανασφάλεια, ίσως και κίνδυνο. 

Αμφισβητούμε τους γονείς μας, τους καθηγητές μας και γενικά όλες τις αρχές και τις αξίες 
και θέλουμε να μένουμε μόνοι μας, γιατί νομίζουμε πως είμαστε αρκετά μεγάλοι και ικανοί. 
Στην εφηβεία, λοιπόν, ψάχνουμε καινούργιους φίλους που να εμπιστευόμαστε και στους 
οποίους να στηριζόμαστε στις δύσκολες στιγμές και όχι μόνο τότε. Έτσι μπορούμε να 
μοιραστούμε αυτά που μας προβληματίζουν. Όμως, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να 
μην παρασυρόμαστε να πιστέψουμε πως είμαστε αρκετά μεγάλοι και ανεξάρτητοι. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτούν οι διαδικτυακές φιλίες που δεν μπορούν να μας προσφέρουν τίποτα 
ουσιαστικό, παρά μόνο μοναξιά και απομόνωση. Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε αληθινές, 
πραγματικές φιλίες. Μόνο αυτές μπορούν να διατηρηθούν για πάντα. Εμείς οι έφηβοι 
χρειαζόμαστε κατανόηση και στήριξη αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μας. Άλλωστε όλοι 

οι άνθρωποι έχουν περάσει από αυτή τη φάση! 
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Ο Γιάννης Μπεχράκης γεννήθηκε το 1960 
στην Αθήνα. Ήταν φωτορεπόρτερ και επικεφαλής 

του φωτογραφικού τμήματος (chief photographer) του 
ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters στην Ελλάδα. Σπούδασε 

φωτογραφία στο Athens School of Arts and Technology και στο 
Πανεπιστήμιο Μίντλσεξ (Middlesex University) του Λονδίνου.

 ∆εν ήταν απλώς ένας καλός φωτογράφος που απαθανάτιζε όμορφα 
τοπία. Ήταν ένας πραγματικός ήρωας, καθώς γυρνούσε κάθε γωνιά του 

κόσμου, θέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο, με μόνο του στόχο να δείξει στον 
κόσμο τη βαρβαρότητα και την αλήθεια πίσω από τον πόλεμο· να δείξει μια άλλη 
πλευρά του κόσμου που δεν είναι ευχάριστη και την οποία οι περισσότεροι από 

εμάς αγνοούν.
  Έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαρτίου του 2019, νικημένος από τον καρκίνο στα 
58 του χρόνια. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης το βράδυ της ίδιας ημέρας ο ξάδερφός του, σκορπίζοντας τη θλίψη 
στον δημοσιογραφικό –και όχι μόνο– κόσμο, αφού η δουλειά του είχε 
οικουμενικό χαρακτήρα. Ο προσωπικός του λογαριασμός στο Facebook 
κατακλύστηκε από δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης -συναδέλφων, φίλων 

και οικείων προσώπων του- προς την οικογένειά του.
 Ο Γιάννης Μπεχράκης αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για όλους 

διότι, παρόλα τα βραβεία και τις διακρίσεις που δέχθηκε κατά τη 
διάρκεια της καριέρας του, παρέμεινε ταπεινός και συνέχισε να 

διδάσκει θάρρος, ανδρεία και τόλμη, σε συνδυασμό με την 
άριστη γνώση της τέχνης του.
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ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

Ένας ήρωας πίσω από έναν φακό

του Γιώργου Αντωνίου (Β1)



ΜΙΚΡΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Αναστασία Γκίνη στον Άρη Καπελάνο (Γ1) 

αντανακλάται στην τέχνη. Οπότε θα έλεγα ότι και 
η μουσική συμβαδίζει με την κοινωνία μας, την 
αντανακλά και την εκφράζει. Από εκεί και πέρα, η 
καλή και η κακή μουσική είναι κάτι πολύ 
υποκειμενικό και έχει να κάνει με πολλούς 
παράγοντες, όπως με τη μουσική παιδεία του 
καθενός, με το αισθητικό του κριτήριο, με τον 
τρόπο που αντιλαμβάνεται την ποιότητα ο καθένας 
και με άλλα… 

Άρης Καπελάνος: Έχετε κάποιο αγαπημένο 
τραγούδι ή είδος τραγουδιού;
Αναστασία Γκίνη: Όχι, νομίζω. Γενικά, και κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, αλλά και μέσα από την 
διδασκαλία, έχω ασχοληθεί με όλα σχεδόν τα 
είδη της μουσικής και σε κάθε είδος διακρίνονται 
κάποια τραγούδια καλά ή αρκετά καλά, ανάλογα 
με τον τρόπο που κατανοείς την ποιότητα. Οπότε, 
δεν ξεχωρίζω κάποιο συγκεκριμένο.

Άρης Καπελάνος: Αν δεν μπορούσατε να 
κάνετε αυτό το επάγγελμα και έπρεπε να 
επιλέξετε κάποιο άλλο, ποιο θα επιλέγατε και 
γιατί;
Αναστασία Γκίνη: Νομίζω ότι θα διάλεγα κάτι που 
σκεφτόμουν από παλιά: να ασχοληθώ με τις ξένες 
γλώσσες ή με τα εικαστικά. Ήμουν σε δίλημμα 
από μικρή, αν θα ασχοληθώ με τη μουσική ή με 
κάποιο από τα δύο. 

Άρης Καπελάνος: Και τέλος, τι θα 
συμβουλεύατε κάποιον που ενδιαφέρεται να 
ακολουθήσει μια παρόμοια καριέρα;
Αναστασία Γκίνη: Βασικά, να αγαπάει αυτό που 
κάνει, γιατί, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και 
κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, δεν υπάρχει 
περίπτωση να χαθείς. ∆ηλαδή, θα γίνεις καλός, 
αποδεκτός, ψυχικά ολοκληρωμένος, και για σένα 
αλλά και για τους άλλους.

Άρης Καπελάνος: Ευχαριστούμε για τον χρόνο 
σας.
Αναστασία Γκίνη: Χαρά μου.
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Άρης Καπελάνος: Τι σας έκανε να 
ακολουθήσετε το επάγγελμα της μουσικού;
Αναστασία Γκίνη: Ασχολήθηκα από πολύ μικρή με 
το πιάνο. Μετά πήγα σε ωδείο και παρακολούθησα 
ανώτερα θεωρητικά μαθήματα και, όταν, μετά από 
χρόνια, έφτασα στο επίπεδο των πτυχίων, 
αποφάσισα να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη 
μουσική, δηλαδή, να σπουδάσω στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών.

Άρης Καπελάνος: Τι πιστεύετε ότι μπορεί ένας 
μαθητής, ή και ένας ενήλικος, να κερδίσει από 
τη μουσική;
Αναστασία Γκίνη: Πάρα πολλά. Ας δούμε τι έχει 
να μας διδάξει η αρχαία Ελλάδα, η οποία έδινε 
πολύ μεγάλη προτεραιότητα στη μουσική και στη 
γυμναστική. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι το 
ήθος των νέων διαπλάθεται μέσα από τις τέχνες 
και τη γυμναστική, και όχι τόσο μέσα από τα 
υπόλοιπα μαθήματα που είχαν να κάνουν με την 
επιστήμη. Η μουσική διαπλάθει μία σφαιρική 
προσωπικότητα με κρίση, με άποψη: καλλιεργεί την 
αισθητική άποψη, το αισθητικό κριτήριο και μας 
κάνει πολύπλευρους και πολυδιάστατους 
ανθρώπους.

Άρης Καπελάνος: Με τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας και της κοινωνίας αλλάζει και η 
μουσική. Εσάς ποια είναι η άποψή σας για τη 
μουσική της σημερινής εποχής;
Αναστασία Γκίνη: Βασικά, υπάρχουν πάρα πολλά 
μουσικά είδη. Οι ερωτήσεις θα έπρεπε να είναι 
μάλλον δύο: Η μία είναι «πόσο έχει επηρεάσει η 
κοινωνία και η ανάπτυξη της τεχνολογίας τη 
μουσική», και η άλλη «πώς έχει διαμορφωθεί η 
μουσική σήμερα».

Άρης Καπελάνος: Γενικότερα, πιστεύετε πως η 
μουσική έχει αλλάξει προς το καλύτερο ή προς 
το χειρότερο;
Αναστασία Γκίνη: ∆ε θέλω να διατυπώσω μια 
απόλυτη κρίση, διότι η μουσική, όπως και κάθε 
τέχνη, αντανακλά την κοινωνία. Όταν η κοινωνία 
προοδεύει, το ίδιο κάνει και η τέχνη. Όταν περνάει 
μια άσχημη καμπή η κοινωνία, επίσης αυτό 



αντανακλάται στην τέχνη. Οπότε θα έλεγα ότι και 
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συμβουλεύατε κάποιον που ενδιαφέρεται να 
ακολουθήσει μια παρόμοια καριέρα;
Αναστασία Γκίνη: Βασικά, να αγαπάει αυτό που 
κάνει, γιατί, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και 
κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, δεν υπάρχει 
περίπτωση να χαθείς. ∆ηλαδή, θα γίνεις καλός, 
αποδεκτός, ψυχικά ολοκληρωμένος, και για σένα 
αλλά και για τους άλλους.

Άρης Καπελάνος: Ευχαριστούμε για τον χρόνο 
σας.
Αναστασία Γκίνη: Χαρά μου.
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Γιώργος Στυλιάδης: Η Πληροφορική ήταν η 
αρχική επαγγελματική σας επιλογή και, αν όχι, 
πότε και πώς προέκυψε;
Μανώλης Γεωργάκας: Τα χρόνια που ήμουν 
μαθητής, η Πληροφορική ήταν κάτι που έμοιαζε 
όραμα για το μέλλον. ∆εν υπήρχε καν στα 
σχολεία μας και δεν τη διδάχτηκα στο σχολείο. 
Ξεκίνησα από το πανεπιστήμιο να γνωρίζω τι είναι. 
Την πρώτη χρονιά –εγώ έδινα ακόμα με το 
σύστημα των δεσμών– ήταν η πρώτη χρονιά που 
μπήκε η Σχολή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο 
μηχανογραφικό της ∆΄ δέσμης. ∆εν ήξερα τι είναι, 
δεν είχαμε υπολογιστές, όπως έχετε εσείς 
σήμερα. Αν θυμάμαι καλά, μόνο ένας συμμαθητής 
μου όλα αυτά τα χρόνια είχε υπολογιστή –και 
μιλάμε για υπολογιστές που ήταν απλές 
παιχνιδομηχανές, δεν είχαν τη σημερινή 
χρησιμότητα. ∆εν υπήρχε γραφικό περιβάλλον. 
Λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση, εγώ 
ήθελα να γίνω γυμναστής. Αυτός ήταν ο στόχος 
μου, όταν ήμουν Α΄ και Β΄ Λυκείου. Μου άρεσε 
πολύ ο αθλητισμός αλλά, όταν είδα στο 
μηχανογραφικό και ενημερώθηκα για τη Σχολή 
της Πληροφορικής, μου έκανε αυτό που λένε 
«κλικ» και θέλησα να το ακολουθήσω, χωρίς 
πραγματικά να ξέρω τι είναι. Νιώθω δικαιωμένος, 
μου αρέσει αυτό που επέλεξα, αν και μου λείπει το 
άλλο κομμάτι που τελικά δεν ακολούθησα.

Γιώργος Στυλιάδης: Όταν θέλατε να 
ασχοληθείτε με τη γυμναστική, σε ποιο άθλημα 
είχατε ταλέντο;
Μανώλης Γεωργάκας: Έπαιζα όλες τις 
αθλοπαιδιές. Μου άρεσε πάρα πολύ το βόλεϊ και 
ήμουν καλός. Έπαιζα επίσης και ποδόσφαιρο. Και 
εκεί πιστεύω ότι είχα δυνατότητες –όχι, βεβαίως, 
να παίξω σε επαγγελματικό επίπεδο, επειδή μου 
έλειπε η ταχύτητα. 

Γιώργος Στυλιάδης: Τι είναι αυτό που σας 
γοητεύει τώρα περισσότερο στην Πληροφορική;
Μανώλης Γεωργάκας: Είναι ολόκληρη επιστήμη 
που εξελίσσεται συνεχώς και, αν πραγματικά σε 
ενδιαφέρει το αντικείμενο, δε μένεις στάσιμος 
ποτέ. Αυτή η εξέλιξη είναι κάτι που γοητεύει όποιον 
ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο.

Γιώργος Στυλιάδης: Ποιες είναι οι αγαπημένες 
σας δραστηριότητες στον ελεύθερό σας χρόνο;
Μανώλης Γεωργάκας: Το τελευταίο διάστημα 
στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι κυρίως με 
τα παιδιά μου. Προσπαθώ να τους αφιερώνω 
χρόνο και να παίζω μαζί τους.

Γιώργος Στυλιάδης: Το αγαπημένο σας 
τραγούδι;
Μανώλης Γεωργάκας: Παρότι νιώθω και λίγο 
άνθρωπος της μουσικής –έκανα πάρα πολλά 
χρόνια μουσική– δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο 
συγκεκριμένο τραγούδι που να θεωρώ αγαπημένο 
μου.

Γιώργος Στυλιάδης: Αγαπημένο είδος μουσικής 
ίσως;
Μανώλης Γεωργάκας: Από παλιά άκουγα ροκ. 
Όμως υπάρχουν στιγμές που θέλω να ακούσω και 
ελληνικό τραγούδι. Όλα τα είδη της μουσικής μ’ 
αρέσουν. Για μένα δεν υπάρχει καλό ή κακό είδος 
μουσικής. Υπάρχουν καλά ή κακά τραγούδια.

Γιώργος Στυλιάδης: Επίσης ξέρω ότι 
υποστηρίζετε την ομάδα του Ηρακλή. 
Μανώλης Γεωργάκας: Ναι.

Γιώργος Στυλιάδης: Επηρέασε η οικογένειά σας 
την ποδοσφαιρική σας επιλογή ή ήταν 
αποκλειστικά δική σας;

Μανώλης Γεωργάκας: Προφανώς 
επηρέασε. Η αλήθεια είναι ότι δε μου 
επέβαλε κάποιος να είμαι φίλαθλος του 
Ηρακλή. Τα πρώτα χρόνια που ο πατέρας 
μου πήγαινε στο γήπεδο, τη δεκαετία του 
’80, έτυχε ο Ηρακλής να έχει μια ομάδα, 
την οποία όλη η Ελλάδα πλήρωνε εισιτήριο 
για να τη δει. 

Γιώργος Στυλιάδης: Συνεχίζετε τώρα να 
πηγαίνετε στο γήπεδο όποτε έχετε 
ελεύθερο χρόνο;
Μανώλης Γεωργάκας: Ναι, και παίρνω και 
τα παιδιά μου μαζί, όχι για να γίνουν 
φίλαθλοι του Ηρακλή, αλλά για να μάθουν 
να σέβονται τον αντίπαλο. Είναι για μένα το 
βασικό στοίχημα που έχω βάλει: Να 
μάθουν, γενικότερα στη ζωή τους, να 
σέβονται αυτόν που έχουν απέναντί τους.

Γιώργος Στυλιάδης: Θα σας πείραζε τα 
παιδιά σας στο μέλλον να υποστηρίξουν 
κάποια άλλη ομάδα;
Μανώλης Γεωργάκας: Όχι, καθόλου.

Γιώργος Στυλιάδης: Θα επιθυμούσατε τα 
παιδιά σας να ακολουθήσουν τον κλάδο 
της Πληροφορικής;
Μανώλης Γεωργάκας: Ναι, αλλά θα ήθελα 
πρώτα από όλα να νιώσω ότι τους αρέσει. 
∆ε θα ήθελα να ακολουθήσουν αυτόν τον 
κλάδο μόνο και μόνο επειδή ο πατέρας τους 
κάνει αυτό το πράγμα ή επειδή μπορεί να 
τους βοηθήσει. Θα ήθελα να έχουν άποψη 
για όσο το δυνατόν περισσότερα 
επαγγέλματα. Να μπορέσουν μέσα από το 
σχολείο να πάρουν όλα εκείνα τα 
ερεθίσματα, ώστε μόνα τους να 
αποφασίσουν τι πραγματικά τους αρέσει. Κι 
εγώ, θα είμαι δίπλα τους.

Γιώργος Στυλιάδης: Σας ευχαριστώ.
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ΜΙΚΡΕΣ 
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στον Γιώργο Στυλιάδη (Γ3)
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γοητεύει τώρα περισσότερο στην Πληροφορική;
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Μανώλης Γεωργάκας: Το τελευταίο διάστημα 
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για όσο το δυνατόν περισσότερα 
επαγγέλματα. Να μπορέσουν μέσα από το 
σχολείο να πάρουν όλα εκείνα τα 
ερεθίσματα, ώστε μόνα τους να 
αποφασίσουν τι πραγματικά τους αρέσει. Κι 
εγώ, θα είμαι δίπλα τους.

Γιώργος Στυλιάδης: Σας ευχαριστώ.
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υποβάλει αίτηση με το 10% και είχα περάσει και 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία, αλλά δεν πήγα. Απ’ 
όσο ρώτησα, έψαξα και έμαθα, κατάλαβα πως με 
το πτυχίο των Μαθηματικών μπορείς να κάνεις 
περισσότερα πράγματα και ότι το κομμάτι της 
διδασκαλίας –που ήταν κάτι που μου άρεσε– θα 
μπορούσα να το έχω και μέσα από τα Μαθηματικά. 
Γι’ αυτό και οι μεταπτυχιακές σπουδές μου ήταν στη 
διδακτική των Μαθηματικών.  

Νικήτας Τσιριγκάκης: Έχετε κάποιο χόμπι;
Χαρά Τασιούλα: Όχι κάποιο συγκεκριμένο χόμπι, 
αλλά μου αρέσει ο κινηματογράφος, το θέατρο, ο 
χορός και πάρα πολύ οι βόλτες. 

Νικήτας Τσιριγκάκης: Έχετε ελεύθερο χρόνο 
για να διορθώνετε διαγωνίσματα;
Χαρά Τασιούλα: Αυτά δεν είναι ελεύθερος 
χρόνος, αλλά εργασία! Μετά τις διορθώσεις και 
τα διαγωνίσματα, κάποιες μέρες έχω ελεύθερο 
χρόνο, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

Νικήτας Τσιριγκάκης: Η πατρική σας οικογένεια 
είναι περήφανη που γίνατε μαθηματικός ή θα 
προτιμούσε κάτι άλλο;
Χαρά Τασιούλα: Η οικογένειά μου θα ήταν 
περήφανη ό,τι και να έκανα. ∆εν έχει τόσο 
σημασία το επάγγελμα που ασκείς. Σημασία έχει 
να είσαι χαρούμενος με το επάγγελμά σου.

Νικήτας Τσιριγκάκης: Υπάρχει κάποιος 
μαθηματικός που να σας εντυπωσιάζει 
ιδιαίτερα; Ίσως ο ∆ασκαλάκης;
Χαρά Τασιούλα: Ναι, με εντυπωσιάζει ο 
∆ασκαλάκης. Με εντυπωσιάζουν οι νέοι 
άνθρωποι που πάνε την επιστήμη τους ένα βήμα 
παραπάνω. Οι προ ημών μαθηματικοί (Αϊνστάιν, 
Όιλερ και άλλοι πολλοί) είναι όντως μεγάλοι και 
πρόσφεραν πολλά. Βλέπω, όμως, πώς 
εξελίσσονται τα Μαθηματικά σήμερα και αυτό 
είναι εντυπωσιακό. 

Νικήτας Τσιριγκάκης: Εσείς προσπαθήσατε ποτέ 
να φτάσετε στη θέση τους;
Χαρά Τασιούλα: Όχι. Είναι πολύ φωτισμένα και 
ξεχωριστά μυαλά αυτά και αφιερώνουν ολόκληρη 
τη ζωή τους στην επιστήμη. Για να διαπρέψεις σε 
κάποιον τομέα, πρέπει να αφιερωθείς 
ολοκληρωτικά. Βλέπεις και τους αθλητές: άλλο 
αθλητής, άλλο πρωταθλητής. Αθλητισμό 
μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, πρωταθλητισμό 
κάνουν λίγοι· και από αυτούς τους λίγους, ένας 
μόνο φτάνει στην κορυφή και καταρρίπτει το 
ρεκόρ. Αυτό που έκανε ο ∆ασκαλάκης, στην ουσία, 
είναι ένα ρεκόρ. 

Νικήτας Τσιριγκάκης: Ήσασταν καλή μαθήτρια 
στο σχολείο;
Χαρά Τασιούλα: Ναι, ήμουν άριστη μαθήτρια. 
Ήμουν καλή σε όλα τα μαθήματα και στα Αρχαία, 
που μου άρεζαν πάρα πολύ, και στη γραμματική και 
το συντακτικό. Έχουν την ίδια δομή σκέψης με τα 
Μαθηματικά. 

Νικήτας Τσιριγκάκης: Θα μπορούσατε να 
ήσασταν φιλόλογος;
Χαρά Τασιούλα: Όχι. ∆εν μου άρεζε η Ιστορία και 
ήμουν πολύ λιτή στον λόγο μου. Στην Έκθεση μου 
ζητούσαν πάντα να αναπτύξω λίγο περισσότερο 
αυτό που έγραφα, όμως εμένα δε μου άρεζαν τα 
πολλά λόγια. 

Νικήτας Τσιριγκάκης: Κυρία Τασιούλα, σας 
ευχαριστώ για τη συνέντευξη!
Χαρά Τασιούλα: Εγώ σ’ ευχαριστώ, Νικήτα, 
χάρηκα την κουβέντα μας.

ΜΙΚΡΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Χαρά Τασιούλα στον Νικήτα Τσιριγκάκη (Γ3) 

Νικήτας Τσιριγκάκης: Καλημέρα σας, κυρία Τασιούλα.
Χαρά Τασιούλα: Γεια σου, Νικήτα.

Νικήτας Τσιριγκάκης: Πώς γίνατε μαθηματικός; Υπήρχε κάποιος στην 
οικογένειά σας που είχε στενή σχέση με τα Μαθηματικά; 
Χαρά Τασιούλα: Πάντα αγαπούσα και είχα έφεση στα Μαθηματικά. Στην 
οικογένειά μου δεν υπήρχε μαθηματικός, αλλά ο πατέρας μου, που ήταν έμπορος, 
είχε στενή σχέση με τα Μαθηματικά. Ήταν αυτός που μου εμφύσησε την αγάπη 
για το μάθημα αυτό. Στο ∆ημοτικό με βοηθούσε να ξεπεράσω όποια δυσκολία 
αντιμετώπιζα. Έτσι τα Μαθηματικά μού έγιναν οικεία και δε με φόβιζαν.

Νικήτας Τσιριγκάκης: Πώς αντιμετωπίζουν οι μαθητές τα Μαθηματικά 
σήμερα;
Χαρά Τασιούλα: Υπάρχουν μαθητές που τα αγαπούν και μαθητές που τα 
φοβούνται. Νομίζω ότι η σχέση με τα Μαθηματικά ξεκινά πολύ πριν το Γυμνάσιο 
και, όταν οι μαθητές φθάνουν εδώ, έχουν διαμορφώσει ήδη άποψη. Χρειάζεται 
προσπάθεια και τρόπος για να την αλλάξεις, αν είναι αρνητική. Αυτό, όμως, που 
δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς κάποιος μαθητής είναι καλός στα Αρχαία και 
το συντακτικό και όχι στα Μαθηματικά. Ο τρόπος σκέψης και στα δυο είναι ο ίδιος! 
Αν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν αγαπάς τα Μαθηματικά, διότι τα βλέπεις με 
προκατάληψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην προσπαθείς και εφόσον δεν 
προσπαθείς, να σε δυσκολεύουν· έτσι μπαίνεις σε έναν φαύλο κύκλο. Από την 
άλλη, όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι, δεν έχουμε τα ίδια ταλέντα και τις ίδιες 
αγάπες –και καλό είναι που δεν είμαστε ίδιοι. Η ομοιομορφία δεν είναι ό,τι 
καλύτερο. Πρέπει να επιλέγουμε αυτό που θέλουμε για τη ζωή μας, ανάλογα με 
τις αγάπες και τα ταλέντα μας. 

Νικήτας Τσιριγκάκης: Τι σας εντυπωσιάζει 
περισσότερο στα Μαθηματικά; 
Χαρά Τασιούλα: Το ότι μπορεί να ξέρεις δύο 
πράγματα, να τα επεξεργαστείς, να τα 
συνδυάσεις και να βγάλεις συμπεράσματα 
για… τριάντα δύο! ∆ε μου άρεσε ποτέ η 
αποστήθιση, οπότε το να βάζω το μυαλό μου 
να δουλεύει και να βγάζω συμπεράσματα ή 
λύσεις για κάποιο πρόβλημα, ήταν αυτό που 
με κέρδισε. 
Νικήτας Τσιριγκάκης: Θέλατε να γίνετε 
κάτι άλλο, πριν γίνετε μαθηματικός;
Χαρά Τασιούλα: ∆ε σου κρύβω ότι είχα 
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Στέλλα Τουλγαρίδου: Πώς επιλέξατε το 
επάγγελμα της καθηγήτριας των Γαλλι-
κών και τι κερδίζουν οι μαθητές από το 
μάθημά σας;
Τζούλια Γάτσου: Από μικρή είχα μια ιδιαίτε-
ρη έφεση στις ξένες γλώσσες. Ως μαθήτρια 
στο Καλαμαρί αγάπησα ακόμα πιο πολύ τα 
Γαλλικά. Έγινα καθηγήτρια των Γαλλικών, 
γιατί τα Γαλλικά είναι η ένατη ομιλούμενη 
γλώσσα στον κόσμο. Είναι η γλώσσα του 
πολιτισμού. Είναι η γλώσσα του ∆ιαφωτι-
σμού και των επιστημών και πιστεύω πως 
αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο επαγγελματι-
κό εφόδιο. Προχωρώντας στη γαλλική 
γλώσσα, ανοίγουν δρόμοι για σπουδές στη 
Γαλλία σε σημαντικά πανεπιστήμια. Το 
γαλλικό κράτος προσφέρει υποτροφίες σε 
φοιτητές που κατέχουν τη γαλλική γλώσσα, 
προκειμένου να παρακολουθήσουν μετα-
πτυχιακά μαθήματα. Τα λατρεύω μπορώ να 
πω τα Γαλλικά.

Στέλλα Τουλγαρίδου: Ποιο είναι το αγα-
πημένο σας χρώμα;
Τζούλια Γάτσου: Το μπλε, το χρώμα της 
ελληνικής σημαίας. Σε ηρεμεί, πιστεύω.

Στέλλα Τουλγαρίδου: Ποια είναι η γνώμη 
σας για το εκπαιδευτικό σύστημα στην 
Ελλάδα;
Τζούλια Γάτσου: Πρώτα από όλα το σύστη-
μα στηρίζεται στην αποστήθιση. Οι μαθητές 

αποστηθίζουν ολόκληρα κεφάλαια, χωρίς 
να κατανοούν πιο βαθιά τι θέλει να πει το 
ίδιο το κείμενο. Στην ουσία, πιστεύω, δεν 
υπάρχει καθόλου το Λύκειο, καθώς τα 
παιδιά προετοιμάζονται μόνο για την εισα-
γωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά 
δεν προσφέρει το σχολείο βαθιά γνώση 
των πραγμάτων. Θα έπρεπε να αλλάξουν 
πάρα πολλά στην εκπαίδευση αλλά, δυστυ-
χώς, δε γίνεται τίποτα. Ακόμα, πρέπει η 
παιδεία να μην είναι θέμα κομματικής πολι-
τικής, να υπάρχει μια ενιαία πολιτική από 
όλα τα κόμματα. Τι σημασία έχει αν είσαι 
δεξιός, ή αριστερός, ή σοσιαλιστής; Θα 
έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα που να 
είναι αποδεκτό από όλους. Η Ελλάδα έχει 
το χειρότερο εκπαιδευτικό σύστημα, 
πιστεύω, σε όλον τον κόσμο, στο βαθμό που 
στηρίζεται αποκλειστικά στην αποστήθιση 
και όχι σε κάτι άλλο πιο βαθύ.

Στέλλα Τουλγαρίδου: Ποια είναι η αγαπη-
μένη σας γαλλική ταινία;
Τζούλια Γάτσου: Η ταινία “La vie en rose” 
που πραγματεύεται τη ζωή της Εντίθ Πιαφ 
και μια πιο πρόσφατη ταινία με ελληνικό 
τίτλο «Θεέ μου τί σου κάναμε!».

Στέλλα Τουλγαρίδου: Πιστεύετε πως τα 
Γαλλικά είναι εξίσου σημαντικά με τα 
Αγγλικά;
Τζούλια Γάτσου: Το πιστεύω, εφόσον είμαι 
καθηγήτρια των Γαλλικών αλλά, δυστυχώς, 
τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη 
Βόρεια Ελλάδα, τα Γαλλικά έχουν περάσει 
σε δεύτερη μοίρα. Πιο πολύ τα παιδιά έχουν 
στραφεί προς τα Γερμανικά. ∆ε συμβαίνει, 
όμως, το ίδιο και στη Νότια Ελλάδα, όπου τα 
Γερμανικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα και τα 
παιδιά ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα Γαλλι-
κά. Στα σχολεία τα τελευταία χρόνια πιο 
πολλοί μαθητές επιλέγουν τα Γερμανικά, 
γιατί πιστεύουν ότι θα πάνε αργότερα στη 
Γερμανία και θα έχουν πιο πολλές ευκαιρίες 
για επαγγελματική αποκατάσταση. Το 
βλέπουμε αυτό στην Α΄ Γυμνασίου: τα παιδιά 
έρχονται από δημόσια δημοτικά έχοντας 
κάποιες γνώσεις Γερμανικών και όχι Γαλλι-
κών. Τα Γαλλικά είναι τουλάχιστον για εμένα 
η γλώσσα των γλωσσών γιατί, αν τα κατέ-
χεις, μπορείς να μάθεις πάρα πολύ εύκολα 
και άλλες γλώσσες.

Στέλλα Τουλγαρίδου: Σας ευχαριστώ 
πολύ.
Τζούλια Γάτσου: Και εγώ, Στέλλα.
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ΜΙΚΡΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Τζούλια Γάτσου 
στη Στέλλα Τουλγαρίδου (Γ3)



Στέλλα Τουλγαρίδου: Πώς επιλέξατε το 
επάγγελμα της καθηγήτριας των Γαλλι-
κών και τι κερδίζουν οι μαθητές από το 
μάθημά σας;
Τζούλια Γάτσου: Από μικρή είχα μια ιδιαίτε-
ρη έφεση στις ξένες γλώσσες. Ως μαθήτρια 
στο Καλαμαρί αγάπησα ακόμα πιο πολύ τα 
Γαλλικά. Έγινα καθηγήτρια των Γαλλικών, 
γιατί τα Γαλλικά είναι η ένατη ομιλούμενη 
γλώσσα στον κόσμο. Είναι η γλώσσα του 
πολιτισμού. Είναι η γλώσσα του ∆ιαφωτι-
σμού και των επιστημών και πιστεύω πως 
αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο επαγγελματι-
κό εφόδιο. Προχωρώντας στη γαλλική 
γλώσσα, ανοίγουν δρόμοι για σπουδές στη 
Γαλλία σε σημαντικά πανεπιστήμια. Το 
γαλλικό κράτος προσφέρει υποτροφίες σε 
φοιτητές που κατέχουν τη γαλλική γλώσσα, 
προκειμένου να παρακολουθήσουν μετα-
πτυχιακά μαθήματα. Τα λατρεύω μπορώ να 
πω τα Γαλλικά.

Στέλλα Τουλγαρίδου: Ποιο είναι το αγα-
πημένο σας χρώμα;
Τζούλια Γάτσου: Το μπλε, το χρώμα της 
ελληνικής σημαίας. Σε ηρεμεί, πιστεύω.

Στέλλα Τουλγαρίδου: Ποια είναι η γνώμη 
σας για το εκπαιδευτικό σύστημα στην 
Ελλάδα;
Τζούλια Γάτσου: Πρώτα από όλα το σύστη-
μα στηρίζεται στην αποστήθιση. Οι μαθητές 

αποστηθίζουν ολόκληρα κεφάλαια, χωρίς 
να κατανοούν πιο βαθιά τι θέλει να πει το 
ίδιο το κείμενο. Στην ουσία, πιστεύω, δεν 
υπάρχει καθόλου το Λύκειο, καθώς τα 
παιδιά προετοιμάζονται μόνο για την εισα-
γωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά 
δεν προσφέρει το σχολείο βαθιά γνώση 
των πραγμάτων. Θα έπρεπε να αλλάξουν 
πάρα πολλά στην εκπαίδευση αλλά, δυστυ-
χώς, δε γίνεται τίποτα. Ακόμα, πρέπει η 
παιδεία να μην είναι θέμα κομματικής πολι-
τικής, να υπάρχει μια ενιαία πολιτική από 
όλα τα κόμματα. Τι σημασία έχει αν είσαι 
δεξιός, ή αριστερός, ή σοσιαλιστής; Θα 
έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα που να 
είναι αποδεκτό από όλους. Η Ελλάδα έχει 
το χειρότερο εκπαιδευτικό σύστημα, 
πιστεύω, σε όλον τον κόσμο, στο βαθμό που 
στηρίζεται αποκλειστικά στην αποστήθιση 
και όχι σε κάτι άλλο πιο βαθύ.

Στέλλα Τουλγαρίδου: Ποια είναι η αγαπη-
μένη σας γαλλική ταινία;
Τζούλια Γάτσου: Η ταινία “La vie en rose” 
που πραγματεύεται τη ζωή της Εντίθ Πιαφ 
και μια πιο πρόσφατη ταινία με ελληνικό 
τίτλο «Θεέ μου τί σου κάναμε!».

Στέλλα Τουλγαρίδου: Πιστεύετε πως τα 
Γαλλικά είναι εξίσου σημαντικά με τα 
Αγγλικά;
Τζούλια Γάτσου: Το πιστεύω, εφόσον είμαι 
καθηγήτρια των Γαλλικών αλλά, δυστυχώς, 
τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη 
Βόρεια Ελλάδα, τα Γαλλικά έχουν περάσει 
σε δεύτερη μοίρα. Πιο πολύ τα παιδιά έχουν 
στραφεί προς τα Γερμανικά. ∆ε συμβαίνει, 
όμως, το ίδιο και στη Νότια Ελλάδα, όπου τα 
Γερμανικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα και τα 
παιδιά ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα Γαλλι-
κά. Στα σχολεία τα τελευταία χρόνια πιο 
πολλοί μαθητές επιλέγουν τα Γερμανικά, 
γιατί πιστεύουν ότι θα πάνε αργότερα στη 
Γερμανία και θα έχουν πιο πολλές ευκαιρίες 
για επαγγελματική αποκατάσταση. Το 
βλέπουμε αυτό στην Α΄ Γυμνασίου: τα παιδιά 
έρχονται από δημόσια δημοτικά έχοντας 
κάποιες γνώσεις Γερμανικών και όχι Γαλλι-
κών. Τα Γαλλικά είναι τουλάχιστον για εμένα 
η γλώσσα των γλωσσών γιατί, αν τα κατέ-
χεις, μπορείς να μάθεις πάρα πολύ εύκολα 
και άλλες γλώσσες.

Στέλλα Τουλγαρίδου: Σας ευχαριστώ 
πολύ.
Τζούλια Γάτσου: Και εγώ, Στέλλα.
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ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ρολίνα Σωτηριάδου: 
«Η πραγματική επανάσταση 

είναι η κατάργηση της εκμετάλλευσης 
του ανθρώπου από τον άνθρωπο»

της Κρίστας Ιεροπούλου (Γ1)
και της Ελένης Πατσάλα (Γ3)

Νεογράφημα: Σε ποια σχολή Ψυχολογίας 
σπουδάσατε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Σπούδασα Ψυχολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τελείωσα τη σχολή στα 
τέσσερα χρόνια, παράλληλα με δουλειά και 
αγωνιστική συμμετοχή στα κοινά. Μετά τα 
τέσσερα χρόνια βγήκα στο χάος της αγοράς 
εργασίας…
 
Νεογράφημα: Μια και αναφερθήκατε σε φίλους 
και είστε ψυχολόγος, πώς βλέπετε τη φιλία και 
ειδικά τη συμπαράσταση των φίλων στις 
δύσκολες στιγμές; Μήπως τους επιβαρύνουμε 
με τα δικά μας προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα υπάρχουν διπλές 
αναγνώσεις στα γεγονότα και, γι’αυτό, όταν 
θέλουμε να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους στη 
ζωή μας ως φίλους μας, πάντα πρέπει να 
μοιραζόμαστε μαζί τους τις σκέψεις μας, 
ανεξάρτητα αν αισθανόμαστε ότι τους βάζουμε 
ένα βάρος εκείνη τη στιγμή ή αν δεν είμαστε 
σίγουροι πως ο άλλος θα μας καταλάβει.

 Νεογράφημα: Πολλές φορές φοβόμαστε οι 
έφηβοι μήπως περάσει η ζωή μας και δεν 
καταφέρουμε κάτι σημαντικό, ότι θα είμαστε 
θεατές της ζωής και δε θα συμμετέχουμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα θα υπάρχει ο 
προβληματισμός «πόσο ζω τη ζωή μου» και «πόσο 
ζω… σχεδιάζοντας τη ζωή μου. Μήπως αυτά που 
θέλω είναι κάπου αλλού;». Όλοι πάντα 
προβληματιζόμαστε για τη ζωή μας. Ο 
προβληματισμός για τη ζωή, είναι ένα κομμάτι της 
ίδιας της ζωής. Γι’αυτό, αντί για πολλή μοναχική 
σκέψη, ας πάμε μια βόλτα με τους φίλους μας!

Νεογράφημα: Είχατε πράγματα στη ζωή σας που 
σας αποσπούσαν από τους στόχους σας; Σας το 
ρωτούμε, γιατί βιώνουμε την απόσπαση που 
δοκιμάζουμε οι σημερινοί έφηβοι από τα κινητά 
τηλέφωνα, στην προσπάθειά μας να 
δημιουργήσουμε πράγματα, ακόμη και όταν 
πρόκειται για αυτά που μας αρέσουν και τα 
αγαπάμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Εγώ ήμουν τυχερή στην 
ηλικία σας, γιατί οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί 
και δεν επέτρεπαν περισπάσεις, ασχέτως αν εγώ 
δυσφορούσα. Τότε κολλούσαμε με τις 
βραζιλιάνικες σειρές! Η λύση είναι να βάζουμε 
όρια. Για παράδειγμα, να λέμε πως τις 
ενημερώσεις του Facebook θα τις βλέπω μόνο το 
απόγευμα της Παρασκευής ή μόνο μισή ώρα την 
ημέρα. Μέσα από την οριοθέτηση γίνεσαι πιο 
ελεύθερος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ξέρεις τον λόγο που ασχολείσαι με τα social 
media. Αν το κάνεις ως μορφή αντίδρασης στην 

Νεογράφημα: Γιατί τα αγόρια αισθάνονται 
συχνά πιο δυνατά στη ζωή και πιο ικανά στο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο κάθε άνθρωπος αντλεί τη 
δύναμη για τη ζωή του από κάποια πηγή. Η πηγή 
αυτή μπορεί να είναι η σωματική του ρώμη, η 
κοινωνική του τάξη, η πίστη του σε κάποια θρησκεία 
ή σε κάποια ιδέα. Τα κορίτσια συχνά μαθαίνουμε 
πως η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να μας κάνει 
πιο ευτυχισμένες. Τώρα, γιατί τα αγόρια έχουν 
αυτή την αίσθηση της δύναμης… Νομίζω πως είναι 
εξελικτικό κατάλοιπο. Αυτή είναι και η προσδοκία 
της κοινωνίας από αυτούς. Υπάρχουν και 
ψυχολογικές θεωρίες που δίνουν στη γυναίκα την 
πρωτοκαθεδρία της δύναμης. Πάντως, δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε τους ρόλους των φύλων ως 
έμφυλες εκδηλώσεις. Περισσότερο είναι 
κοινωνικές καταστάσεις που οφείλονται στην 
εκμετάλλευση, ιδίως την οικονομική. Εκείνο που 
πρέπει να καταφέρουμε είναι η κατάργηση της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 
Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Κι εγώ σας ευχαριστώ!
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Στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου ∆ημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού συναντήσαμε την ψυχολόγο Ρολίνα 
Σωτηριάδου, απόφοιτη του Σχολείου μας, για μια συνέντευξη σχετική τόσο με την επιστήμη της και την 
επαγγελματική της δράση, όσο και με την προσωπική της διαδρομή. Η Ρολίνα γεννήθηκε στη Σοβιετική 
Ένωση το 1986 σε ένα ορεινό χωριό του Καυκάσου το Αβρανλό, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της 
Τσάλκας στη Γεωργία, από γονείς Ποντίους. Το 1994, σε ηλικία οκτώ ετών, γύρισε πίσω στην Ελλάδα μαζί 
με την οικογένειά της. Το 1999 άρχισε να φοιτά στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με υποτροφία αριστείας, η οποία 
συνεχίστηκε και στο Λύκειο, από το οποίο αποφοίτησε το 2005, χρονιά που εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα μαθητικά της ακόμη χρόνια εργάστηκε σε διάφορους κλάδους 
(κλωστοϋφαντουργία, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, υπάλληλος γραφείου, παιδική φύλαξη και 
προστασία), ενώ παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν αλλά και δίδασκε την ελληνική γλώσσα σε 
ενήλικους και ανήλικους μετανάστες από την πρώην ΕΣΣ∆. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της, το 2010, 
προσέφερε τις επιστημονικές της υπηρεσίες στο «Σπίτι της “Άρσις”» και στο «Άλμα Ζωής», ενώ από τον 
Μάρτιο του 2019 εργάζεται στη ∆ομή Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε πρόσφυγες και οργανώνοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 

Η συνάντησή μας, στην οποία παρευρέθηκε και ο 
διευθυντής μας Θανάσης Νευροκοπλής, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου σε 
ένα ωραίο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες! Τρεις 
ώρες συναρπαστικής συζήτησης που 
συμπυκνώθηκαν στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Νεογράφημα: Πώς σας φάνηκε η επιστροφή σας 
στην Ελλάδα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Οι γονείς μου ήρθαν πρώτοι. 
Το 1992 ο πατέρας και το 1993 η μητέρα μου από 
τη Γεωργία. Εγώ ήρθα το 1994, στα οχτώ μου 
χρόνια. Είμαστε Πόντιοι ομογενείς. Όταν πήγαμε 
στη Ρωσία από τα τουρκικά παράλια του Ευξείνου 
Πόντου, τοποθετηθήκαμε στον Καύκασο, σε μια 
άγονη περιοχή που καλλιεργήσαμε. Πάντα η 
Ελλάδα ήταν η πατρίδα που θέλαμε να ρθούμε. 
Ήξερα ελάχιστα ελληνικά, γιατί στη Γεωργία 
διδασκόμασταν τα ελληνικά σε μεγαλύτερες 
τάξεις. Εδώ στην αρχή δεν ήμουν καλή μαθήτρια. 
Είχα ενταχθεί σε τμήμα ένταξης. Προσπαθούσα να 
αποδείξω πως ήμουν καλή μαθήτρια και άξιζα 
προσοχής. Προσπαθούσα να γίνω καλή μαθήτρια 
και να έχω ίση μεταχείριση με τους υπολοίπους 
συμμαθητές μου. Θυμάμαι πως, όταν μια φορά η 
δασκάλα είδε τις ασκήσεις μου λυμένες, δεν 
πίστεψε πως τις έλυσα εγώ και με ρώτησε ποιος 
τις έγραψε. Αγωνιζόμουν να μαθαίνω τη γλώσσα 
και να αποδίδω καλά στα μαθήματα. Στόχος μου 
ήταν να αισθανθώ καλή, πρώτη μαθήτρια, όπως 
ήμουν στη Γεωργία. Και να δώσω την ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου.

Νεογράφημα: Το Αρσάκειο πώς προέκυψε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Να σας πω την αλήθεια, εγώ 
προτιμούσα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο της 
γειτονιάς μου, με την αδελφή μου και τους φίλους 
μου. Επιθυμούσα, όμως, και να δώσω ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου, να αισθανθούν 
πώς άξιζαν τον κόπο οι θυσίες τους για εμάς. Η 
υποτροφία στο Αρσάκειο ήταν και για μένα μια 
προσωπική επιβράβευση, καθώς κλήθηκα να 
ξεπεράσω μεγάλες δυσκολίες. Θυμάμαι στη ∆΄ 
∆ημοτικού, όταν ξεκίνησα όπως όλοι μου οι 
συμμαθητές την εκμάθηση των Αγγλικών, ήταν 
τέτοια η σύγχυση μου, που υπήρχαν φορές που δεν 
μπορούσα να αντιληφθώ σε ποια γλώσσα 
σκεφτόμουν (Ρωσικά, Τουρκικά, Ελληνικά ή 
Αγγλικά). Φτάνοντας στην ΣΤ' ∆ημοτικού, είχα 
κατακτήσει πια τις γλωσσικές δεξιότητες και ήμουν 
μία από τις άριστες μαθήτριες του σχολείου. ∆εν 
γνώριζα καν το Αρσάκειο. Ο δάσκαλος της τάξης 
μου ανακοίνωσε ότι έπρεπε να πάω να γράψω 
κάποιες εξετάσεις, για να φοιτήσω σε ένα καλό 
σχολείο με υποτροφία. Με είχε δηλώσει μαζί με 

κάποιους άλλους αριστούχους συμμαθητές μου, 
ωστόσο ήμουν πιο τυχερή και κληρώθηκα εγώ ως 
υποψήφια να υποβληθώ στις εξετάσεις. Και τα 
κατάφερα… Οι γονείς μου χάρηκαν πολύ και όλο 
το κοινωνικό μου περιβάλλον εξέφραζε τον 
θαυμασμό του. 

Νεογράφημα: Εσείς δε χαρήκατε για την 
επιτυχία;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Χάρηκα, αλλά δεν ήθελα να 
ξεχωρίζω από την αδελφή μου, τη γειτονιά μου, 
τους συνομηλίκους φίλους μου. Ήθελα, από την 
άλλη πλευρά, να κατακτώ τη γνώση, που 
αισθανόμουν ότι είναι άπειρη. ∆εν ήθελα, όμως, 
να απομακρυνθώ από τα άτομα που αγαπούσα και 
μοιραζόμουν τις ίδιες δυσκολίες. Και με το 
Αρσάκειο συνέβη να απομακρυνθώ σταδιακά από 
αυτούς…

Νεογράφημα: Πώς ήταν η προσαρμογή σας στο 
Αρσάκειο;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στην Α΄ Γυμνασίου ήμασταν 
πολλά καινούργια παιδιά και ψαχνόμασταν να 
συμπορευθούμε. Βρήκα κοινούς προβληματισμούς 
και εμπειρίες με κάποια παιδιά, με άλλα όχι. 
Ένιωθα κάποιες φορές σαν τη μύγα μέσα στο 
γάλα. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αφορούσε τη 
σχολική καθημερινότητα (καθώς ήμουν μια πολύ 
καλή και προσεκτική μαθήτρια –και έπρεπε να 
είμαι, μια που δεν είχα άλλη βοήθεια στα 
μαθήματα πέρα από το σχολείο), αλλά την 
εξωσχολική μου ζωή.

Νεογράφημα: Πώς διαλέξατε τι θέλετε να 
κάνετε στη ζωή σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ήξερα ότι έπρεπε να 
περάσω στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μονόδρομος για 
μένα. Και οι δύο γονείς μου είχαν πανεπιστημιακή 
μόρφωση, ο πατέρας μου μηχανικός, η μητέρα 
μου μαθηματικός.

Νεογράφημα: Και τι θέλατε να σπουδάσετε ως 
μαθήτρια;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στο Γυμνάσιο ήθελα να γίνω 
παιδίατρος. Αργότερα στο Λύκειο, επηρεασμένη 
από τους φιλολόγους, στράφηκα στη θεωρητική 
κατεύθυνση και ήθελα να γίνω ή δημοσιογράφος 
(για να ασχοληθώ με τα προβλήματα των 
μειονοτήτων) ή δικηγόρος (ως συνήγορος των 
πολιτών που δεν έχουν χρήματα, για να 
προσλάβουν έναν ακριβό δικηγόρο) ή ψυχολόγος 
(για να ασχοληθώ με τα άτομα που έχουν 
εξαρτήσεις). Αισθανόμουν πως μπορούσα να 
συμβάλλω στη θεραπεία τους. Το προηγούμενο 
βράδυ από την κατάθεση του μηχανογραφικού, σε 
βόλτα με φίλη στα Κάστρα, μου εξομολογήθηκε 

πως αισθανόταν λύτρωση, όταν μου μιλούσε. Αυτό 
ήταν! Αποφάσισα να γίνω ψυχολόγος. Πολλές 
φορές μικρά γεγονότα μπορούν να επιδράσουν 
καταλυτικότερα σε μια απόφαση από μακρές 
διεργασίες.

Νεογράφημα: Τι σας ενέπνεε και σας έδινε 
δύναμη;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πολλά πρόσωπα, οικεία 
αλλά και μακρινά: οι γονείς μου, η γιαγιά μου, ο 
παππούς μου, ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Επίσης, 
κάποιοι καθηγητές και δάσκαλοι. Ενδεικτικά να 
αναφέρω τους φιλολόγους στο γυμνάσιο και το 
λύκειο. Αυτοί με έκαναν να ξεχάσω τη θετική 
κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θυμάμαι να 
παρακολουθώ τον κύριο Κατσικαρίδη με ανοιχτό 
το στόμα. Ακόμη εφαρμόζω τη συμβουλή του να 
μην περπατάμε με το κεφάλι κατεβασμένο, αλλά 
να προσέχουμε το περιβάλλον και τα κτήρια· 
ακόμη περπατώ και κοιτάζω ψηλά για να παρατηρώ 
τα κτήρια. Επίσης, η κυρία Σγουρού με τις 
συζητήσεις μας· ακόμη θυμάμαι πως στο τετράδιο, 
κάτω από κάθε εργασία μου, αναπτύσσαμε 
ολόκληρο διάλογο με επιχειρήματα. Ή ο κύριος 
Νευροκοπλής, που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει 
χάρτης με την υπογραφή του Θεού που να λέει ότι 
εδώ πρέπει να ζει ο Έλληνας, εδώ ο Γάλλος κ.λπ. 
Μοιραζόμασταν τις ίδιες σκέψεις για την ενότητα 
των ανθρώπων πέρα από εθνικότητες και άλλες 
διαιρέσεις. 

Νεογράφημα: Σας επηρέασε η παραίτηση της 
αδελφής σας από την προσπάθεια αφομοίωσης;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Με επηρέασε, ναι· με έκανε 
να προσπαθώ να γίνω ακόμη καλύτερη μαθήτρια. 
Από τη μία, γιατί είχα στόχο να αποδείξω και σε 
κείνη –αλλά μάλλον και σε μένα– ότι μπορούμε 
να αφομοιωθούμε, παρά τις διακρίσεις που 
δεχόμασταν, και από την άλλη, γιατί ένιωθα να 
σηκώνω μόνη το βάρος της ανταμοιβής των 
γονιών μας. Αργότερα, όταν πια είχα καθιερωθεί 
ως άριστη μαθήτρια, ένιωθα να κινούμαι συνεχώς 
ανάμεσα σε δύο ομάδες: αυτή των 
“περιθωριακών” και την ομάδα των “καλών” 
μαθητών. Ένιωθα να μην ανήκω σε καμία και 
ήμουν μόνιμα σε μία διαπάλη με τα στερεότυπα 
που είχε η μία απέναντι στην άλλη. Εμένα δε με 
ενδιέφερε να αναγνωριστώ ή να γίνω αποδεκτή 
ως πρώτη ή αριστούχα… Ήθελα όμως να δείξω 
στον περίγυρό μου ότι –παρά τις όποιες 
διαφορές– μπορούμε να αναπτύσσουμε τις 
ικανότητές μας, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου 
ότι μπορώ να γίνω πάλι αυτό που ήμουν πριν 
ξενιτευτώ.

πίεση των μαθημάτων, μήπως πρέπει να βρεις πιο 
εποικοδομητική και αποτελεσματική αντίδραση; 
∆εν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις; Αν σήμερα 
γίνεται κακή χρήση των social media από τους 
νέους, δεν ευθύνονται προφανώς τα ίδια αλλά 
ούτε και αποκλειστικά οι νέοι. Τα social media 
είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας: 
αυτής με τον λιγοστό ελεύθερο δημιουργικό 
χρόνο, την απομόνωση και την αποξένωση, τον 
καταιγισμό πληροφοριών και όχι της γνώσης, την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και όχι της 
κοινωνικοποίησης.

Νεογράφημα: ∆ιαφοροποιούσασταν συνειδητά 
από τους συμμαθητές σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ναι. Για παράδειγμα, εκείνα 
τα χρόνια οι συμμαθήτριές μου 
παρακολουθούσαν την Τατιάνα Στεφανίδου και τη 
Λαμπίρη και, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν και 
φράσεις τους. Εγώ το απέφευγα –ούτε και τις 
ήξερα κιόλας αυτές τις παρουσιάστριες... Ήδη από 
την ∆΄ ∆ημοτικού είχα αποδεχθεί την εικόνα της 
διαφορετικής σε σχέση με τους συμμαθητές μου. 
Είχα βρει τον τρόπο και τα εργαλεία να 
δικαιολογώ στον εαυτό μου αυτή τη διαφορά, 
ώστε να μη με πληγώνει πολύ.

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
στερεότυπα που κυριαρχούν σήμερα στην 
κοινωνία για τον ρόλο των γυναικών;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο ρόλος της γυναίκας 
διαφοροποιείται ιστορικά στις ανθρώπινες 
κοινωνίες, αλλά δεν αλλάζει η εκμετάλλευση την 
οποία υφίσταται. Αλλάζουν οι μορφές της 
εκμετάλλευσης, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. 
Σήμερα καλό είναι να μην μιλάμε για ισότητα, 
αλλά για ισοτιμία της γυναίκας με τον άνδρα, 
επειδή στο όνομα της ισότητας έχουν γίνει πολλές 
αδικίες εις βάρος της γυναίκας, όπως: η εξίσωση 
των ορίων συνταξιοδότησης ή του ωραρίου 
εργασίας, η κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση του 
βάρους των εξωεργασιακών της καθηκόντων 
(όπως είναι η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα 
των γερόντων) κ.ά.. Θα έπρεπε η πολιτεία να 
αναλάβει θεσμικά κάποιο από αυτό το βάρος και 
να αναγνωρίζεται ως εργασία. Επίσης τα Μ.Μ.Ε. 
προβάλλουν συνεχώς πρότυπα γυναίκας που 
ανταποκρίνεται άριστα σε όλους τους ρόλους που 
της έχουν ανατεθεί, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο βαθιά ενοχική συμπεριφορά σε όλες 
εκείνες που αισθάνονται ανίκανες να συνδυάσουν 
τα πολλαπλά τους καθήκοντα. Τα υιοθετούμε και 
εμείς οι ίδιες τα στερεότυπα αυτά. Μαθαίνουμε 
για παράδειγμα ότι η εξωτερική εμφάνιση 
αποτελεί μια μορφή δύναμης για εμάς και ένα 
εφόδιο επιτυχίας.



Νεογράφημα: Σε ποια σχολή Ψυχολογίας 
σπουδάσατε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Σπούδασα Ψυχολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τελείωσα τη σχολή στα 
τέσσερα χρόνια, παράλληλα με δουλειά και 
αγωνιστική συμμετοχή στα κοινά. Μετά τα 
τέσσερα χρόνια βγήκα στο χάος της αγοράς 
εργασίας…
 
Νεογράφημα: Μια και αναφερθήκατε σε φίλους 
και είστε ψυχολόγος, πώς βλέπετε τη φιλία και 
ειδικά τη συμπαράσταση των φίλων στις 
δύσκολες στιγμές; Μήπως τους επιβαρύνουμε 
με τα δικά μας προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα υπάρχουν διπλές 
αναγνώσεις στα γεγονότα και, γι’αυτό, όταν 
θέλουμε να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους στη 
ζωή μας ως φίλους μας, πάντα πρέπει να 
μοιραζόμαστε μαζί τους τις σκέψεις μας, 
ανεξάρτητα αν αισθανόμαστε ότι τους βάζουμε 
ένα βάρος εκείνη τη στιγμή ή αν δεν είμαστε 
σίγουροι πως ο άλλος θα μας καταλάβει.

 Νεογράφημα: Πολλές φορές φοβόμαστε οι 
έφηβοι μήπως περάσει η ζωή μας και δεν 
καταφέρουμε κάτι σημαντικό, ότι θα είμαστε 
θεατές της ζωής και δε θα συμμετέχουμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα θα υπάρχει ο 
προβληματισμός «πόσο ζω τη ζωή μου» και «πόσο 
ζω… σχεδιάζοντας τη ζωή μου. Μήπως αυτά που 
θέλω είναι κάπου αλλού;». Όλοι πάντα 
προβληματιζόμαστε για τη ζωή μας. Ο 
προβληματισμός για τη ζωή, είναι ένα κομμάτι της 
ίδιας της ζωής. Γι’αυτό, αντί για πολλή μοναχική 
σκέψη, ας πάμε μια βόλτα με τους φίλους μας!

Νεογράφημα: Είχατε πράγματα στη ζωή σας που 
σας αποσπούσαν από τους στόχους σας; Σας το 
ρωτούμε, γιατί βιώνουμε την απόσπαση που 
δοκιμάζουμε οι σημερινοί έφηβοι από τα κινητά 
τηλέφωνα, στην προσπάθειά μας να 
δημιουργήσουμε πράγματα, ακόμη και όταν 
πρόκειται για αυτά που μας αρέσουν και τα 
αγαπάμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Εγώ ήμουν τυχερή στην 
ηλικία σας, γιατί οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί 
και δεν επέτρεπαν περισπάσεις, ασχέτως αν εγώ 
δυσφορούσα. Τότε κολλούσαμε με τις 
βραζιλιάνικες σειρές! Η λύση είναι να βάζουμε 
όρια. Για παράδειγμα, να λέμε πως τις 
ενημερώσεις του Facebook θα τις βλέπω μόνο το 
απόγευμα της Παρασκευής ή μόνο μισή ώρα την 
ημέρα. Μέσα από την οριοθέτηση γίνεσαι πιο 
ελεύθερος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ξέρεις τον λόγο που ασχολείσαι με τα social 
media. Αν το κάνεις ως μορφή αντίδρασης στην 

Νεογράφημα: Γιατί τα αγόρια αισθάνονται 
συχνά πιο δυνατά στη ζωή και πιο ικανά στο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο κάθε άνθρωπος αντλεί τη 
δύναμη για τη ζωή του από κάποια πηγή. Η πηγή 
αυτή μπορεί να είναι η σωματική του ρώμη, η 
κοινωνική του τάξη, η πίστη του σε κάποια θρησκεία 
ή σε κάποια ιδέα. Τα κορίτσια συχνά μαθαίνουμε 
πως η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να μας κάνει 
πιο ευτυχισμένες. Τώρα, γιατί τα αγόρια έχουν 
αυτή την αίσθηση της δύναμης… Νομίζω πως είναι 
εξελικτικό κατάλοιπο. Αυτή είναι και η προσδοκία 
της κοινωνίας από αυτούς. Υπάρχουν και 
ψυχολογικές θεωρίες που δίνουν στη γυναίκα την 
πρωτοκαθεδρία της δύναμης. Πάντως, δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε τους ρόλους των φύλων ως 
έμφυλες εκδηλώσεις. Περισσότερο είναι 
κοινωνικές καταστάσεις που οφείλονται στην 
εκμετάλλευση, ιδίως την οικονομική. Εκείνο που 
πρέπει να καταφέρουμε είναι η κατάργηση της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 
Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Κι εγώ σας ευχαριστώ!
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Στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου ∆ημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού συναντήσαμε την ψυχολόγο Ρολίνα 
Σωτηριάδου, απόφοιτη του Σχολείου μας, για μια συνέντευξη σχετική τόσο με την επιστήμη της και την 
επαγγελματική της δράση, όσο και με την προσωπική της διαδρομή. Η Ρολίνα γεννήθηκε στη Σοβιετική 
Ένωση το 1986 σε ένα ορεινό χωριό του Καυκάσου το Αβρανλό, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της 
Τσάλκας στη Γεωργία, από γονείς Ποντίους. Το 1994, σε ηλικία οκτώ ετών, γύρισε πίσω στην Ελλάδα μαζί 
με την οικογένειά της. Το 1999 άρχισε να φοιτά στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με υποτροφία αριστείας, η οποία 
συνεχίστηκε και στο Λύκειο, από το οποίο αποφοίτησε το 2005, χρονιά που εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα μαθητικά της ακόμη χρόνια εργάστηκε σε διάφορους κλάδους 
(κλωστοϋφαντουργία, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, υπάλληλος γραφείου, παιδική φύλαξη και 
προστασία), ενώ παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν αλλά και δίδασκε την ελληνική γλώσσα σε 
ενήλικους και ανήλικους μετανάστες από την πρώην ΕΣΣ∆. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της, το 2010, 
προσέφερε τις επιστημονικές της υπηρεσίες στο «Σπίτι της “Άρσις”» και στο «Άλμα Ζωής», ενώ από τον 
Μάρτιο του 2019 εργάζεται στη ∆ομή Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε πρόσφυγες και οργανώνοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 

Η συνάντησή μας, στην οποία παρευρέθηκε και ο 
διευθυντής μας Θανάσης Νευροκοπλής, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου σε 
ένα ωραίο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες! Τρεις 
ώρες συναρπαστικής συζήτησης που 
συμπυκνώθηκαν στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Νεογράφημα: Πώς σας φάνηκε η επιστροφή σας 
στην Ελλάδα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Οι γονείς μου ήρθαν πρώτοι. 
Το 1992 ο πατέρας και το 1993 η μητέρα μου από 
τη Γεωργία. Εγώ ήρθα το 1994, στα οχτώ μου 
χρόνια. Είμαστε Πόντιοι ομογενείς. Όταν πήγαμε 
στη Ρωσία από τα τουρκικά παράλια του Ευξείνου 
Πόντου, τοποθετηθήκαμε στον Καύκασο, σε μια 
άγονη περιοχή που καλλιεργήσαμε. Πάντα η 
Ελλάδα ήταν η πατρίδα που θέλαμε να ρθούμε. 
Ήξερα ελάχιστα ελληνικά, γιατί στη Γεωργία 
διδασκόμασταν τα ελληνικά σε μεγαλύτερες 
τάξεις. Εδώ στην αρχή δεν ήμουν καλή μαθήτρια. 
Είχα ενταχθεί σε τμήμα ένταξης. Προσπαθούσα να 
αποδείξω πως ήμουν καλή μαθήτρια και άξιζα 
προσοχής. Προσπαθούσα να γίνω καλή μαθήτρια 
και να έχω ίση μεταχείριση με τους υπολοίπους 
συμμαθητές μου. Θυμάμαι πως, όταν μια φορά η 
δασκάλα είδε τις ασκήσεις μου λυμένες, δεν 
πίστεψε πως τις έλυσα εγώ και με ρώτησε ποιος 
τις έγραψε. Αγωνιζόμουν να μαθαίνω τη γλώσσα 
και να αποδίδω καλά στα μαθήματα. Στόχος μου 
ήταν να αισθανθώ καλή, πρώτη μαθήτρια, όπως 
ήμουν στη Γεωργία. Και να δώσω την ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου.

Νεογράφημα: Το Αρσάκειο πώς προέκυψε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Να σας πω την αλήθεια, εγώ 
προτιμούσα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο της 
γειτονιάς μου, με την αδελφή μου και τους φίλους 
μου. Επιθυμούσα, όμως, και να δώσω ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου, να αισθανθούν 
πώς άξιζαν τον κόπο οι θυσίες τους για εμάς. Η 
υποτροφία στο Αρσάκειο ήταν και για μένα μια 
προσωπική επιβράβευση, καθώς κλήθηκα να 
ξεπεράσω μεγάλες δυσκολίες. Θυμάμαι στη ∆΄ 
∆ημοτικού, όταν ξεκίνησα όπως όλοι μου οι 
συμμαθητές την εκμάθηση των Αγγλικών, ήταν 
τέτοια η σύγχυση μου, που υπήρχαν φορές που δεν 
μπορούσα να αντιληφθώ σε ποια γλώσσα 
σκεφτόμουν (Ρωσικά, Τουρκικά, Ελληνικά ή 
Αγγλικά). Φτάνοντας στην ΣΤ' ∆ημοτικού, είχα 
κατακτήσει πια τις γλωσσικές δεξιότητες και ήμουν 
μία από τις άριστες μαθήτριες του σχολείου. ∆εν 
γνώριζα καν το Αρσάκειο. Ο δάσκαλος της τάξης 
μου ανακοίνωσε ότι έπρεπε να πάω να γράψω 
κάποιες εξετάσεις, για να φοιτήσω σε ένα καλό 
σχολείο με υποτροφία. Με είχε δηλώσει μαζί με 

κάποιους άλλους αριστούχους συμμαθητές μου, 
ωστόσο ήμουν πιο τυχερή και κληρώθηκα εγώ ως 
υποψήφια να υποβληθώ στις εξετάσεις. Και τα 
κατάφερα… Οι γονείς μου χάρηκαν πολύ και όλο 
το κοινωνικό μου περιβάλλον εξέφραζε τον 
θαυμασμό του. 

Νεογράφημα: Εσείς δε χαρήκατε για την 
επιτυχία;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Χάρηκα, αλλά δεν ήθελα να 
ξεχωρίζω από την αδελφή μου, τη γειτονιά μου, 
τους συνομηλίκους φίλους μου. Ήθελα, από την 
άλλη πλευρά, να κατακτώ τη γνώση, που 
αισθανόμουν ότι είναι άπειρη. ∆εν ήθελα, όμως, 
να απομακρυνθώ από τα άτομα που αγαπούσα και 
μοιραζόμουν τις ίδιες δυσκολίες. Και με το 
Αρσάκειο συνέβη να απομακρυνθώ σταδιακά από 
αυτούς…

Νεογράφημα: Πώς ήταν η προσαρμογή σας στο 
Αρσάκειο;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στην Α΄ Γυμνασίου ήμασταν 
πολλά καινούργια παιδιά και ψαχνόμασταν να 
συμπορευθούμε. Βρήκα κοινούς προβληματισμούς 
και εμπειρίες με κάποια παιδιά, με άλλα όχι. 
Ένιωθα κάποιες φορές σαν τη μύγα μέσα στο 
γάλα. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αφορούσε τη 
σχολική καθημερινότητα (καθώς ήμουν μια πολύ 
καλή και προσεκτική μαθήτρια –και έπρεπε να 
είμαι, μια που δεν είχα άλλη βοήθεια στα 
μαθήματα πέρα από το σχολείο), αλλά την 
εξωσχολική μου ζωή.

Νεογράφημα: Πώς διαλέξατε τι θέλετε να 
κάνετε στη ζωή σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ήξερα ότι έπρεπε να 
περάσω στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μονόδρομος για 
μένα. Και οι δύο γονείς μου είχαν πανεπιστημιακή 
μόρφωση, ο πατέρας μου μηχανικός, η μητέρα 
μου μαθηματικός.

Νεογράφημα: Και τι θέλατε να σπουδάσετε ως 
μαθήτρια;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στο Γυμνάσιο ήθελα να γίνω 
παιδίατρος. Αργότερα στο Λύκειο, επηρεασμένη 
από τους φιλολόγους, στράφηκα στη θεωρητική 
κατεύθυνση και ήθελα να γίνω ή δημοσιογράφος 
(για να ασχοληθώ με τα προβλήματα των 
μειονοτήτων) ή δικηγόρος (ως συνήγορος των 
πολιτών που δεν έχουν χρήματα, για να 
προσλάβουν έναν ακριβό δικηγόρο) ή ψυχολόγος 
(για να ασχοληθώ με τα άτομα που έχουν 
εξαρτήσεις). Αισθανόμουν πως μπορούσα να 
συμβάλλω στη θεραπεία τους. Το προηγούμενο 
βράδυ από την κατάθεση του μηχανογραφικού, σε 
βόλτα με φίλη στα Κάστρα, μου εξομολογήθηκε 

πως αισθανόταν λύτρωση, όταν μου μιλούσε. Αυτό 
ήταν! Αποφάσισα να γίνω ψυχολόγος. Πολλές 
φορές μικρά γεγονότα μπορούν να επιδράσουν 
καταλυτικότερα σε μια απόφαση από μακρές 
διεργασίες.

Νεογράφημα: Τι σας ενέπνεε και σας έδινε 
δύναμη;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πολλά πρόσωπα, οικεία 
αλλά και μακρινά: οι γονείς μου, η γιαγιά μου, ο 
παππούς μου, ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Επίσης, 
κάποιοι καθηγητές και δάσκαλοι. Ενδεικτικά να 
αναφέρω τους φιλολόγους στο γυμνάσιο και το 
λύκειο. Αυτοί με έκαναν να ξεχάσω τη θετική 
κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θυμάμαι να 
παρακολουθώ τον κύριο Κατσικαρίδη με ανοιχτό 
το στόμα. Ακόμη εφαρμόζω τη συμβουλή του να 
μην περπατάμε με το κεφάλι κατεβασμένο, αλλά 
να προσέχουμε το περιβάλλον και τα κτήρια· 
ακόμη περπατώ και κοιτάζω ψηλά για να παρατηρώ 
τα κτήρια. Επίσης, η κυρία Σγουρού με τις 
συζητήσεις μας· ακόμη θυμάμαι πως στο τετράδιο, 
κάτω από κάθε εργασία μου, αναπτύσσαμε 
ολόκληρο διάλογο με επιχειρήματα. Ή ο κύριος 
Νευροκοπλής, που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει 
χάρτης με την υπογραφή του Θεού που να λέει ότι 
εδώ πρέπει να ζει ο Έλληνας, εδώ ο Γάλλος κ.λπ. 
Μοιραζόμασταν τις ίδιες σκέψεις για την ενότητα 
των ανθρώπων πέρα από εθνικότητες και άλλες 
διαιρέσεις. 

Νεογράφημα: Σας επηρέασε η παραίτηση της 
αδελφής σας από την προσπάθεια αφομοίωσης;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Με επηρέασε, ναι· με έκανε 
να προσπαθώ να γίνω ακόμη καλύτερη μαθήτρια. 
Από τη μία, γιατί είχα στόχο να αποδείξω και σε 
κείνη –αλλά μάλλον και σε μένα– ότι μπορούμε 
να αφομοιωθούμε, παρά τις διακρίσεις που 
δεχόμασταν, και από την άλλη, γιατί ένιωθα να 
σηκώνω μόνη το βάρος της ανταμοιβής των 
γονιών μας. Αργότερα, όταν πια είχα καθιερωθεί 
ως άριστη μαθήτρια, ένιωθα να κινούμαι συνεχώς 
ανάμεσα σε δύο ομάδες: αυτή των 
“περιθωριακών” και την ομάδα των “καλών” 
μαθητών. Ένιωθα να μην ανήκω σε καμία και 
ήμουν μόνιμα σε μία διαπάλη με τα στερεότυπα 
που είχε η μία απέναντι στην άλλη. Εμένα δε με 
ενδιέφερε να αναγνωριστώ ή να γίνω αποδεκτή 
ως πρώτη ή αριστούχα… Ήθελα όμως να δείξω 
στον περίγυρό μου ότι –παρά τις όποιες 
διαφορές– μπορούμε να αναπτύσσουμε τις 
ικανότητές μας, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου 
ότι μπορώ να γίνω πάλι αυτό που ήμουν πριν 
ξενιτευτώ.

πίεση των μαθημάτων, μήπως πρέπει να βρεις πιο 
εποικοδομητική και αποτελεσματική αντίδραση; 
∆εν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις; Αν σήμερα 
γίνεται κακή χρήση των social media από τους 
νέους, δεν ευθύνονται προφανώς τα ίδια αλλά 
ούτε και αποκλειστικά οι νέοι. Τα social media 
είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας: 
αυτής με τον λιγοστό ελεύθερο δημιουργικό 
χρόνο, την απομόνωση και την αποξένωση, τον 
καταιγισμό πληροφοριών και όχι της γνώσης, την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και όχι της 
κοινωνικοποίησης.

Νεογράφημα: ∆ιαφοροποιούσασταν συνειδητά 
από τους συμμαθητές σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ναι. Για παράδειγμα, εκείνα 
τα χρόνια οι συμμαθήτριές μου 
παρακολουθούσαν την Τατιάνα Στεφανίδου και τη 
Λαμπίρη και, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν και 
φράσεις τους. Εγώ το απέφευγα –ούτε και τις 
ήξερα κιόλας αυτές τις παρουσιάστριες... Ήδη από 
την ∆΄ ∆ημοτικού είχα αποδεχθεί την εικόνα της 
διαφορετικής σε σχέση με τους συμμαθητές μου. 
Είχα βρει τον τρόπο και τα εργαλεία να 
δικαιολογώ στον εαυτό μου αυτή τη διαφορά, 
ώστε να μη με πληγώνει πολύ.

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
στερεότυπα που κυριαρχούν σήμερα στην 
κοινωνία για τον ρόλο των γυναικών;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο ρόλος της γυναίκας 
διαφοροποιείται ιστορικά στις ανθρώπινες 
κοινωνίες, αλλά δεν αλλάζει η εκμετάλλευση την 
οποία υφίσταται. Αλλάζουν οι μορφές της 
εκμετάλλευσης, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. 
Σήμερα καλό είναι να μην μιλάμε για ισότητα, 
αλλά για ισοτιμία της γυναίκας με τον άνδρα, 
επειδή στο όνομα της ισότητας έχουν γίνει πολλές 
αδικίες εις βάρος της γυναίκας, όπως: η εξίσωση 
των ορίων συνταξιοδότησης ή του ωραρίου 
εργασίας, η κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση του 
βάρους των εξωεργασιακών της καθηκόντων 
(όπως είναι η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα 
των γερόντων) κ.ά.. Θα έπρεπε η πολιτεία να 
αναλάβει θεσμικά κάποιο από αυτό το βάρος και 
να αναγνωρίζεται ως εργασία. Επίσης τα Μ.Μ.Ε. 
προβάλλουν συνεχώς πρότυπα γυναίκας που 
ανταποκρίνεται άριστα σε όλους τους ρόλους που 
της έχουν ανατεθεί, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο βαθιά ενοχική συμπεριφορά σε όλες 
εκείνες που αισθάνονται ανίκανες να συνδυάσουν 
τα πολλαπλά τους καθήκοντα. Τα υιοθετούμε και 
εμείς οι ίδιες τα στερεότυπα αυτά. Μαθαίνουμε 
για παράδειγμα ότι η εξωτερική εμφάνιση 
αποτελεί μια μορφή δύναμης για εμάς και ένα 
εφόδιο επιτυχίας.



Νεογράφημα: Σε ποια σχολή Ψυχολογίας 
σπουδάσατε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Σπούδασα Ψυχολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τελείωσα τη σχολή στα 
τέσσερα χρόνια, παράλληλα με δουλειά και 
αγωνιστική συμμετοχή στα κοινά. Μετά τα 
τέσσερα χρόνια βγήκα στο χάος της αγοράς 
εργασίας…
 
Νεογράφημα: Μια και αναφερθήκατε σε φίλους 
και είστε ψυχολόγος, πώς βλέπετε τη φιλία και 
ειδικά τη συμπαράσταση των φίλων στις 
δύσκολες στιγμές; Μήπως τους επιβαρύνουμε 
με τα δικά μας προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα υπάρχουν διπλές 
αναγνώσεις στα γεγονότα και, γι’αυτό, όταν 
θέλουμε να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους στη 
ζωή μας ως φίλους μας, πάντα πρέπει να 
μοιραζόμαστε μαζί τους τις σκέψεις μας, 
ανεξάρτητα αν αισθανόμαστε ότι τους βάζουμε 
ένα βάρος εκείνη τη στιγμή ή αν δεν είμαστε 
σίγουροι πως ο άλλος θα μας καταλάβει.

 Νεογράφημα: Πολλές φορές φοβόμαστε οι 
έφηβοι μήπως περάσει η ζωή μας και δεν 
καταφέρουμε κάτι σημαντικό, ότι θα είμαστε 
θεατές της ζωής και δε θα συμμετέχουμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα θα υπάρχει ο 
προβληματισμός «πόσο ζω τη ζωή μου» και «πόσο 
ζω… σχεδιάζοντας τη ζωή μου. Μήπως αυτά που 
θέλω είναι κάπου αλλού;». Όλοι πάντα 
προβληματιζόμαστε για τη ζωή μας. Ο 
προβληματισμός για τη ζωή, είναι ένα κομμάτι της 
ίδιας της ζωής. Γι’αυτό, αντί για πολλή μοναχική 
σκέψη, ας πάμε μια βόλτα με τους φίλους μας!

Νεογράφημα: Είχατε πράγματα στη ζωή σας που 
σας αποσπούσαν από τους στόχους σας; Σας το 
ρωτούμε, γιατί βιώνουμε την απόσπαση που 
δοκιμάζουμε οι σημερινοί έφηβοι από τα κινητά 
τηλέφωνα, στην προσπάθειά μας να 
δημιουργήσουμε πράγματα, ακόμη και όταν 
πρόκειται για αυτά που μας αρέσουν και τα 
αγαπάμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Εγώ ήμουν τυχερή στην 
ηλικία σας, γιατί οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί 
και δεν επέτρεπαν περισπάσεις, ασχέτως αν εγώ 
δυσφορούσα. Τότε κολλούσαμε με τις 
βραζιλιάνικες σειρές! Η λύση είναι να βάζουμε 
όρια. Για παράδειγμα, να λέμε πως τις 
ενημερώσεις του Facebook θα τις βλέπω μόνο το 
απόγευμα της Παρασκευής ή μόνο μισή ώρα την 
ημέρα. Μέσα από την οριοθέτηση γίνεσαι πιο 
ελεύθερος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ξέρεις τον λόγο που ασχολείσαι με τα social 
media. Αν το κάνεις ως μορφή αντίδρασης στην 

Νεογράφημα: Γιατί τα αγόρια αισθάνονται 
συχνά πιο δυνατά στη ζωή και πιο ικανά στο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο κάθε άνθρωπος αντλεί τη 
δύναμη για τη ζωή του από κάποια πηγή. Η πηγή 
αυτή μπορεί να είναι η σωματική του ρώμη, η 
κοινωνική του τάξη, η πίστη του σε κάποια θρησκεία 
ή σε κάποια ιδέα. Τα κορίτσια συχνά μαθαίνουμε 
πως η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να μας κάνει 
πιο ευτυχισμένες. Τώρα, γιατί τα αγόρια έχουν 
αυτή την αίσθηση της δύναμης… Νομίζω πως είναι 
εξελικτικό κατάλοιπο. Αυτή είναι και η προσδοκία 
της κοινωνίας από αυτούς. Υπάρχουν και 
ψυχολογικές θεωρίες που δίνουν στη γυναίκα την 
πρωτοκαθεδρία της δύναμης. Πάντως, δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε τους ρόλους των φύλων ως 
έμφυλες εκδηλώσεις. Περισσότερο είναι 
κοινωνικές καταστάσεις που οφείλονται στην 
εκμετάλλευση, ιδίως την οικονομική. Εκείνο που 
πρέπει να καταφέρουμε είναι η κατάργηση της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 
Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Κι εγώ σας ευχαριστώ!
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Στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου ∆ημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού συναντήσαμε την ψυχολόγο Ρολίνα 
Σωτηριάδου, απόφοιτη του Σχολείου μας, για μια συνέντευξη σχετική τόσο με την επιστήμη της και την 
επαγγελματική της δράση, όσο και με την προσωπική της διαδρομή. Η Ρολίνα γεννήθηκε στη Σοβιετική 
Ένωση το 1986 σε ένα ορεινό χωριό του Καυκάσου το Αβρανλό, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της 
Τσάλκας στη Γεωργία, από γονείς Ποντίους. Το 1994, σε ηλικία οκτώ ετών, γύρισε πίσω στην Ελλάδα μαζί 
με την οικογένειά της. Το 1999 άρχισε να φοιτά στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με υποτροφία αριστείας, η οποία 
συνεχίστηκε και στο Λύκειο, από το οποίο αποφοίτησε το 2005, χρονιά που εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα μαθητικά της ακόμη χρόνια εργάστηκε σε διάφορους κλάδους 
(κλωστοϋφαντουργία, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, υπάλληλος γραφείου, παιδική φύλαξη και 
προστασία), ενώ παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν αλλά και δίδασκε την ελληνική γλώσσα σε 
ενήλικους και ανήλικους μετανάστες από την πρώην ΕΣΣ∆. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της, το 2010, 
προσέφερε τις επιστημονικές της υπηρεσίες στο «Σπίτι της “Άρσις”» και στο «Άλμα Ζωής», ενώ από τον 
Μάρτιο του 2019 εργάζεται στη ∆ομή Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε πρόσφυγες και οργανώνοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 

Η συνάντησή μας, στην οποία παρευρέθηκε και ο 
διευθυντής μας Θανάσης Νευροκοπλής, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου σε 
ένα ωραίο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες! Τρεις 
ώρες συναρπαστικής συζήτησης που 
συμπυκνώθηκαν στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Νεογράφημα: Πώς σας φάνηκε η επιστροφή σας 
στην Ελλάδα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Οι γονείς μου ήρθαν πρώτοι. 
Το 1992 ο πατέρας και το 1993 η μητέρα μου από 
τη Γεωργία. Εγώ ήρθα το 1994, στα οχτώ μου 
χρόνια. Είμαστε Πόντιοι ομογενείς. Όταν πήγαμε 
στη Ρωσία από τα τουρκικά παράλια του Ευξείνου 
Πόντου, τοποθετηθήκαμε στον Καύκασο, σε μια 
άγονη περιοχή που καλλιεργήσαμε. Πάντα η 
Ελλάδα ήταν η πατρίδα που θέλαμε να ρθούμε. 
Ήξερα ελάχιστα ελληνικά, γιατί στη Γεωργία 
διδασκόμασταν τα ελληνικά σε μεγαλύτερες 
τάξεις. Εδώ στην αρχή δεν ήμουν καλή μαθήτρια. 
Είχα ενταχθεί σε τμήμα ένταξης. Προσπαθούσα να 
αποδείξω πως ήμουν καλή μαθήτρια και άξιζα 
προσοχής. Προσπαθούσα να γίνω καλή μαθήτρια 
και να έχω ίση μεταχείριση με τους υπολοίπους 
συμμαθητές μου. Θυμάμαι πως, όταν μια φορά η 
δασκάλα είδε τις ασκήσεις μου λυμένες, δεν 
πίστεψε πως τις έλυσα εγώ και με ρώτησε ποιος 
τις έγραψε. Αγωνιζόμουν να μαθαίνω τη γλώσσα 
και να αποδίδω καλά στα μαθήματα. Στόχος μου 
ήταν να αισθανθώ καλή, πρώτη μαθήτρια, όπως 
ήμουν στη Γεωργία. Και να δώσω την ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου.

Νεογράφημα: Το Αρσάκειο πώς προέκυψε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Να σας πω την αλήθεια, εγώ 
προτιμούσα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο της 
γειτονιάς μου, με την αδελφή μου και τους φίλους 
μου. Επιθυμούσα, όμως, και να δώσω ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου, να αισθανθούν 
πώς άξιζαν τον κόπο οι θυσίες τους για εμάς. Η 
υποτροφία στο Αρσάκειο ήταν και για μένα μια 
προσωπική επιβράβευση, καθώς κλήθηκα να 
ξεπεράσω μεγάλες δυσκολίες. Θυμάμαι στη ∆΄ 
∆ημοτικού, όταν ξεκίνησα όπως όλοι μου οι 
συμμαθητές την εκμάθηση των Αγγλικών, ήταν 
τέτοια η σύγχυση μου, που υπήρχαν φορές που δεν 
μπορούσα να αντιληφθώ σε ποια γλώσσα 
σκεφτόμουν (Ρωσικά, Τουρκικά, Ελληνικά ή 
Αγγλικά). Φτάνοντας στην ΣΤ' ∆ημοτικού, είχα 
κατακτήσει πια τις γλωσσικές δεξιότητες και ήμουν 
μία από τις άριστες μαθήτριες του σχολείου. ∆εν 
γνώριζα καν το Αρσάκειο. Ο δάσκαλος της τάξης 
μου ανακοίνωσε ότι έπρεπε να πάω να γράψω 
κάποιες εξετάσεις, για να φοιτήσω σε ένα καλό 
σχολείο με υποτροφία. Με είχε δηλώσει μαζί με 

κάποιους άλλους αριστούχους συμμαθητές μου, 
ωστόσο ήμουν πιο τυχερή και κληρώθηκα εγώ ως 
υποψήφια να υποβληθώ στις εξετάσεις. Και τα 
κατάφερα… Οι γονείς μου χάρηκαν πολύ και όλο 
το κοινωνικό μου περιβάλλον εξέφραζε τον 
θαυμασμό του. 

Νεογράφημα: Εσείς δε χαρήκατε για την 
επιτυχία;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Χάρηκα, αλλά δεν ήθελα να 
ξεχωρίζω από την αδελφή μου, τη γειτονιά μου, 
τους συνομηλίκους φίλους μου. Ήθελα, από την 
άλλη πλευρά, να κατακτώ τη γνώση, που 
αισθανόμουν ότι είναι άπειρη. ∆εν ήθελα, όμως, 
να απομακρυνθώ από τα άτομα που αγαπούσα και 
μοιραζόμουν τις ίδιες δυσκολίες. Και με το 
Αρσάκειο συνέβη να απομακρυνθώ σταδιακά από 
αυτούς…

Νεογράφημα: Πώς ήταν η προσαρμογή σας στο 
Αρσάκειο;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στην Α΄ Γυμνασίου ήμασταν 
πολλά καινούργια παιδιά και ψαχνόμασταν να 
συμπορευθούμε. Βρήκα κοινούς προβληματισμούς 
και εμπειρίες με κάποια παιδιά, με άλλα όχι. 
Ένιωθα κάποιες φορές σαν τη μύγα μέσα στο 
γάλα. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αφορούσε τη 
σχολική καθημερινότητα (καθώς ήμουν μια πολύ 
καλή και προσεκτική μαθήτρια –και έπρεπε να 
είμαι, μια που δεν είχα άλλη βοήθεια στα 
μαθήματα πέρα από το σχολείο), αλλά την 
εξωσχολική μου ζωή.

Νεογράφημα: Πώς διαλέξατε τι θέλετε να 
κάνετε στη ζωή σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ήξερα ότι έπρεπε να 
περάσω στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μονόδρομος για 
μένα. Και οι δύο γονείς μου είχαν πανεπιστημιακή 
μόρφωση, ο πατέρας μου μηχανικός, η μητέρα 
μου μαθηματικός.

Νεογράφημα: Και τι θέλατε να σπουδάσετε ως 
μαθήτρια;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στο Γυμνάσιο ήθελα να γίνω 
παιδίατρος. Αργότερα στο Λύκειο, επηρεασμένη 
από τους φιλολόγους, στράφηκα στη θεωρητική 
κατεύθυνση και ήθελα να γίνω ή δημοσιογράφος 
(για να ασχοληθώ με τα προβλήματα των 
μειονοτήτων) ή δικηγόρος (ως συνήγορος των 
πολιτών που δεν έχουν χρήματα, για να 
προσλάβουν έναν ακριβό δικηγόρο) ή ψυχολόγος 
(για να ασχοληθώ με τα άτομα που έχουν 
εξαρτήσεις). Αισθανόμουν πως μπορούσα να 
συμβάλλω στη θεραπεία τους. Το προηγούμενο 
βράδυ από την κατάθεση του μηχανογραφικού, σε 
βόλτα με φίλη στα Κάστρα, μου εξομολογήθηκε 

πως αισθανόταν λύτρωση, όταν μου μιλούσε. Αυτό 
ήταν! Αποφάσισα να γίνω ψυχολόγος. Πολλές 
φορές μικρά γεγονότα μπορούν να επιδράσουν 
καταλυτικότερα σε μια απόφαση από μακρές 
διεργασίες.

Νεογράφημα: Τι σας ενέπνεε και σας έδινε 
δύναμη;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πολλά πρόσωπα, οικεία 
αλλά και μακρινά: οι γονείς μου, η γιαγιά μου, ο 
παππούς μου, ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Επίσης, 
κάποιοι καθηγητές και δάσκαλοι. Ενδεικτικά να 
αναφέρω τους φιλολόγους στο γυμνάσιο και το 
λύκειο. Αυτοί με έκαναν να ξεχάσω τη θετική 
κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θυμάμαι να 
παρακολουθώ τον κύριο Κατσικαρίδη με ανοιχτό 
το στόμα. Ακόμη εφαρμόζω τη συμβουλή του να 
μην περπατάμε με το κεφάλι κατεβασμένο, αλλά 
να προσέχουμε το περιβάλλον και τα κτήρια· 
ακόμη περπατώ και κοιτάζω ψηλά για να παρατηρώ 
τα κτήρια. Επίσης, η κυρία Σγουρού με τις 
συζητήσεις μας· ακόμη θυμάμαι πως στο τετράδιο, 
κάτω από κάθε εργασία μου, αναπτύσσαμε 
ολόκληρο διάλογο με επιχειρήματα. Ή ο κύριος 
Νευροκοπλής, που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει 
χάρτης με την υπογραφή του Θεού που να λέει ότι 
εδώ πρέπει να ζει ο Έλληνας, εδώ ο Γάλλος κ.λπ. 
Μοιραζόμασταν τις ίδιες σκέψεις για την ενότητα 
των ανθρώπων πέρα από εθνικότητες και άλλες 
διαιρέσεις. 

Νεογράφημα: Σας επηρέασε η παραίτηση της 
αδελφής σας από την προσπάθεια αφομοίωσης;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Με επηρέασε, ναι· με έκανε 
να προσπαθώ να γίνω ακόμη καλύτερη μαθήτρια. 
Από τη μία, γιατί είχα στόχο να αποδείξω και σε 
κείνη –αλλά μάλλον και σε μένα– ότι μπορούμε 
να αφομοιωθούμε, παρά τις διακρίσεις που 
δεχόμασταν, και από την άλλη, γιατί ένιωθα να 
σηκώνω μόνη το βάρος της ανταμοιβής των 
γονιών μας. Αργότερα, όταν πια είχα καθιερωθεί 
ως άριστη μαθήτρια, ένιωθα να κινούμαι συνεχώς 
ανάμεσα σε δύο ομάδες: αυτή των 
“περιθωριακών” και την ομάδα των “καλών” 
μαθητών. Ένιωθα να μην ανήκω σε καμία και 
ήμουν μόνιμα σε μία διαπάλη με τα στερεότυπα 
που είχε η μία απέναντι στην άλλη. Εμένα δε με 
ενδιέφερε να αναγνωριστώ ή να γίνω αποδεκτή 
ως πρώτη ή αριστούχα… Ήθελα όμως να δείξω 
στον περίγυρό μου ότι –παρά τις όποιες 
διαφορές– μπορούμε να αναπτύσσουμε τις 
ικανότητές μας, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου 
ότι μπορώ να γίνω πάλι αυτό που ήμουν πριν 
ξενιτευτώ.

πίεση των μαθημάτων, μήπως πρέπει να βρεις πιο 
εποικοδομητική και αποτελεσματική αντίδραση; 
∆εν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις; Αν σήμερα 
γίνεται κακή χρήση των social media από τους 
νέους, δεν ευθύνονται προφανώς τα ίδια αλλά 
ούτε και αποκλειστικά οι νέοι. Τα social media 
είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας: 
αυτής με τον λιγοστό ελεύθερο δημιουργικό 
χρόνο, την απομόνωση και την αποξένωση, τον 
καταιγισμό πληροφοριών και όχι της γνώσης, την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και όχι της 
κοινωνικοποίησης.

Νεογράφημα: ∆ιαφοροποιούσασταν συνειδητά 
από τους συμμαθητές σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ναι. Για παράδειγμα, εκείνα 
τα χρόνια οι συμμαθήτριές μου 
παρακολουθούσαν την Τατιάνα Στεφανίδου και τη 
Λαμπίρη και, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν και 
φράσεις τους. Εγώ το απέφευγα –ούτε και τις 
ήξερα κιόλας αυτές τις παρουσιάστριες... Ήδη από 
την ∆΄ ∆ημοτικού είχα αποδεχθεί την εικόνα της 
διαφορετικής σε σχέση με τους συμμαθητές μου. 
Είχα βρει τον τρόπο και τα εργαλεία να 
δικαιολογώ στον εαυτό μου αυτή τη διαφορά, 
ώστε να μη με πληγώνει πολύ.

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
στερεότυπα που κυριαρχούν σήμερα στην 
κοινωνία για τον ρόλο των γυναικών;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο ρόλος της γυναίκας 
διαφοροποιείται ιστορικά στις ανθρώπινες 
κοινωνίες, αλλά δεν αλλάζει η εκμετάλλευση την 
οποία υφίσταται. Αλλάζουν οι μορφές της 
εκμετάλλευσης, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. 
Σήμερα καλό είναι να μην μιλάμε για ισότητα, 
αλλά για ισοτιμία της γυναίκας με τον άνδρα, 
επειδή στο όνομα της ισότητας έχουν γίνει πολλές 
αδικίες εις βάρος της γυναίκας, όπως: η εξίσωση 
των ορίων συνταξιοδότησης ή του ωραρίου 
εργασίας, η κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση του 
βάρους των εξωεργασιακών της καθηκόντων 
(όπως είναι η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα 
των γερόντων) κ.ά.. Θα έπρεπε η πολιτεία να 
αναλάβει θεσμικά κάποιο από αυτό το βάρος και 
να αναγνωρίζεται ως εργασία. Επίσης τα Μ.Μ.Ε. 
προβάλλουν συνεχώς πρότυπα γυναίκας που 
ανταποκρίνεται άριστα σε όλους τους ρόλους που 
της έχουν ανατεθεί, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο βαθιά ενοχική συμπεριφορά σε όλες 
εκείνες που αισθάνονται ανίκανες να συνδυάσουν 
τα πολλαπλά τους καθήκοντα. Τα υιοθετούμε και 
εμείς οι ίδιες τα στερεότυπα αυτά. Μαθαίνουμε 
για παράδειγμα ότι η εξωτερική εμφάνιση 
αποτελεί μια μορφή δύναμης για εμάς και ένα 
εφόδιο επιτυχίας.



Νεογράφημα: Σε ποια σχολή Ψυχολογίας 
σπουδάσατε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Σπούδασα Ψυχολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τελείωσα τη σχολή στα 
τέσσερα χρόνια, παράλληλα με δουλειά και 
αγωνιστική συμμετοχή στα κοινά. Μετά τα 
τέσσερα χρόνια βγήκα στο χάος της αγοράς 
εργασίας…
 
Νεογράφημα: Μια και αναφερθήκατε σε φίλους 
και είστε ψυχολόγος, πώς βλέπετε τη φιλία και 
ειδικά τη συμπαράσταση των φίλων στις 
δύσκολες στιγμές; Μήπως τους επιβαρύνουμε 
με τα δικά μας προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα υπάρχουν διπλές 
αναγνώσεις στα γεγονότα και, γι’αυτό, όταν 
θέλουμε να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους στη 
ζωή μας ως φίλους μας, πάντα πρέπει να 
μοιραζόμαστε μαζί τους τις σκέψεις μας, 
ανεξάρτητα αν αισθανόμαστε ότι τους βάζουμε 
ένα βάρος εκείνη τη στιγμή ή αν δεν είμαστε 
σίγουροι πως ο άλλος θα μας καταλάβει.

 Νεογράφημα: Πολλές φορές φοβόμαστε οι 
έφηβοι μήπως περάσει η ζωή μας και δεν 
καταφέρουμε κάτι σημαντικό, ότι θα είμαστε 
θεατές της ζωής και δε θα συμμετέχουμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα θα υπάρχει ο 
προβληματισμός «πόσο ζω τη ζωή μου» και «πόσο 
ζω… σχεδιάζοντας τη ζωή μου. Μήπως αυτά που 
θέλω είναι κάπου αλλού;». Όλοι πάντα 
προβληματιζόμαστε για τη ζωή μας. Ο 
προβληματισμός για τη ζωή, είναι ένα κομμάτι της 
ίδιας της ζωής. Γι’αυτό, αντί για πολλή μοναχική 
σκέψη, ας πάμε μια βόλτα με τους φίλους μας!

Νεογράφημα: Είχατε πράγματα στη ζωή σας που 
σας αποσπούσαν από τους στόχους σας; Σας το 
ρωτούμε, γιατί βιώνουμε την απόσπαση που 
δοκιμάζουμε οι σημερινοί έφηβοι από τα κινητά 
τηλέφωνα, στην προσπάθειά μας να 
δημιουργήσουμε πράγματα, ακόμη και όταν 
πρόκειται για αυτά που μας αρέσουν και τα 
αγαπάμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Εγώ ήμουν τυχερή στην 
ηλικία σας, γιατί οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί 
και δεν επέτρεπαν περισπάσεις, ασχέτως αν εγώ 
δυσφορούσα. Τότε κολλούσαμε με τις 
βραζιλιάνικες σειρές! Η λύση είναι να βάζουμε 
όρια. Για παράδειγμα, να λέμε πως τις 
ενημερώσεις του Facebook θα τις βλέπω μόνο το 
απόγευμα της Παρασκευής ή μόνο μισή ώρα την 
ημέρα. Μέσα από την οριοθέτηση γίνεσαι πιο 
ελεύθερος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ξέρεις τον λόγο που ασχολείσαι με τα social 
media. Αν το κάνεις ως μορφή αντίδρασης στην 

Νεογράφημα: Γιατί τα αγόρια αισθάνονται 
συχνά πιο δυνατά στη ζωή και πιο ικανά στο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο κάθε άνθρωπος αντλεί τη 
δύναμη για τη ζωή του από κάποια πηγή. Η πηγή 
αυτή μπορεί να είναι η σωματική του ρώμη, η 
κοινωνική του τάξη, η πίστη του σε κάποια θρησκεία 
ή σε κάποια ιδέα. Τα κορίτσια συχνά μαθαίνουμε 
πως η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να μας κάνει 
πιο ευτυχισμένες. Τώρα, γιατί τα αγόρια έχουν 
αυτή την αίσθηση της δύναμης… Νομίζω πως είναι 
εξελικτικό κατάλοιπο. Αυτή είναι και η προσδοκία 
της κοινωνίας από αυτούς. Υπάρχουν και 
ψυχολογικές θεωρίες που δίνουν στη γυναίκα την 
πρωτοκαθεδρία της δύναμης. Πάντως, δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε τους ρόλους των φύλων ως 
έμφυλες εκδηλώσεις. Περισσότερο είναι 
κοινωνικές καταστάσεις που οφείλονται στην 
εκμετάλλευση, ιδίως την οικονομική. Εκείνο που 
πρέπει να καταφέρουμε είναι η κατάργηση της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 
Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Κι εγώ σας ευχαριστώ!
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Στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου ∆ημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού συναντήσαμε την ψυχολόγο Ρολίνα 
Σωτηριάδου, απόφοιτη του Σχολείου μας, για μια συνέντευξη σχετική τόσο με την επιστήμη της και την 
επαγγελματική της δράση, όσο και με την προσωπική της διαδρομή. Η Ρολίνα γεννήθηκε στη Σοβιετική 
Ένωση το 1986 σε ένα ορεινό χωριό του Καυκάσου το Αβρανλό, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της 
Τσάλκας στη Γεωργία, από γονείς Ποντίους. Το 1994, σε ηλικία οκτώ ετών, γύρισε πίσω στην Ελλάδα μαζί 
με την οικογένειά της. Το 1999 άρχισε να φοιτά στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με υποτροφία αριστείας, η οποία 
συνεχίστηκε και στο Λύκειο, από το οποίο αποφοίτησε το 2005, χρονιά που εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα μαθητικά της ακόμη χρόνια εργάστηκε σε διάφορους κλάδους 
(κλωστοϋφαντουργία, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, υπάλληλος γραφείου, παιδική φύλαξη και 
προστασία), ενώ παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν αλλά και δίδασκε την ελληνική γλώσσα σε 
ενήλικους και ανήλικους μετανάστες από την πρώην ΕΣΣ∆. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της, το 2010, 
προσέφερε τις επιστημονικές της υπηρεσίες στο «Σπίτι της “Άρσις”» και στο «Άλμα Ζωής», ενώ από τον 
Μάρτιο του 2019 εργάζεται στη ∆ομή Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε πρόσφυγες και οργανώνοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 

Η συνάντησή μας, στην οποία παρευρέθηκε και ο 
διευθυντής μας Θανάσης Νευροκοπλής, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου σε 
ένα ωραίο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες! Τρεις 
ώρες συναρπαστικής συζήτησης που 
συμπυκνώθηκαν στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Νεογράφημα: Πώς σας φάνηκε η επιστροφή σας 
στην Ελλάδα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Οι γονείς μου ήρθαν πρώτοι. 
Το 1992 ο πατέρας και το 1993 η μητέρα μου από 
τη Γεωργία. Εγώ ήρθα το 1994, στα οχτώ μου 
χρόνια. Είμαστε Πόντιοι ομογενείς. Όταν πήγαμε 
στη Ρωσία από τα τουρκικά παράλια του Ευξείνου 
Πόντου, τοποθετηθήκαμε στον Καύκασο, σε μια 
άγονη περιοχή που καλλιεργήσαμε. Πάντα η 
Ελλάδα ήταν η πατρίδα που θέλαμε να ρθούμε. 
Ήξερα ελάχιστα ελληνικά, γιατί στη Γεωργία 
διδασκόμασταν τα ελληνικά σε μεγαλύτερες 
τάξεις. Εδώ στην αρχή δεν ήμουν καλή μαθήτρια. 
Είχα ενταχθεί σε τμήμα ένταξης. Προσπαθούσα να 
αποδείξω πως ήμουν καλή μαθήτρια και άξιζα 
προσοχής. Προσπαθούσα να γίνω καλή μαθήτρια 
και να έχω ίση μεταχείριση με τους υπολοίπους 
συμμαθητές μου. Θυμάμαι πως, όταν μια φορά η 
δασκάλα είδε τις ασκήσεις μου λυμένες, δεν 
πίστεψε πως τις έλυσα εγώ και με ρώτησε ποιος 
τις έγραψε. Αγωνιζόμουν να μαθαίνω τη γλώσσα 
και να αποδίδω καλά στα μαθήματα. Στόχος μου 
ήταν να αισθανθώ καλή, πρώτη μαθήτρια, όπως 
ήμουν στη Γεωργία. Και να δώσω την ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου.

Νεογράφημα: Το Αρσάκειο πώς προέκυψε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Να σας πω την αλήθεια, εγώ 
προτιμούσα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο της 
γειτονιάς μου, με την αδελφή μου και τους φίλους 
μου. Επιθυμούσα, όμως, και να δώσω ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου, να αισθανθούν 
πώς άξιζαν τον κόπο οι θυσίες τους για εμάς. Η 
υποτροφία στο Αρσάκειο ήταν και για μένα μια 
προσωπική επιβράβευση, καθώς κλήθηκα να 
ξεπεράσω μεγάλες δυσκολίες. Θυμάμαι στη ∆΄ 
∆ημοτικού, όταν ξεκίνησα όπως όλοι μου οι 
συμμαθητές την εκμάθηση των Αγγλικών, ήταν 
τέτοια η σύγχυση μου, που υπήρχαν φορές που δεν 
μπορούσα να αντιληφθώ σε ποια γλώσσα 
σκεφτόμουν (Ρωσικά, Τουρκικά, Ελληνικά ή 
Αγγλικά). Φτάνοντας στην ΣΤ' ∆ημοτικού, είχα 
κατακτήσει πια τις γλωσσικές δεξιότητες και ήμουν 
μία από τις άριστες μαθήτριες του σχολείου. ∆εν 
γνώριζα καν το Αρσάκειο. Ο δάσκαλος της τάξης 
μου ανακοίνωσε ότι έπρεπε να πάω να γράψω 
κάποιες εξετάσεις, για να φοιτήσω σε ένα καλό 
σχολείο με υποτροφία. Με είχε δηλώσει μαζί με 

κάποιους άλλους αριστούχους συμμαθητές μου, 
ωστόσο ήμουν πιο τυχερή και κληρώθηκα εγώ ως 
υποψήφια να υποβληθώ στις εξετάσεις. Και τα 
κατάφερα… Οι γονείς μου χάρηκαν πολύ και όλο 
το κοινωνικό μου περιβάλλον εξέφραζε τον 
θαυμασμό του. 

Νεογράφημα: Εσείς δε χαρήκατε για την 
επιτυχία;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Χάρηκα, αλλά δεν ήθελα να 
ξεχωρίζω από την αδελφή μου, τη γειτονιά μου, 
τους συνομηλίκους φίλους μου. Ήθελα, από την 
άλλη πλευρά, να κατακτώ τη γνώση, που 
αισθανόμουν ότι είναι άπειρη. ∆εν ήθελα, όμως, 
να απομακρυνθώ από τα άτομα που αγαπούσα και 
μοιραζόμουν τις ίδιες δυσκολίες. Και με το 
Αρσάκειο συνέβη να απομακρυνθώ σταδιακά από 
αυτούς…

Νεογράφημα: Πώς ήταν η προσαρμογή σας στο 
Αρσάκειο;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στην Α΄ Γυμνασίου ήμασταν 
πολλά καινούργια παιδιά και ψαχνόμασταν να 
συμπορευθούμε. Βρήκα κοινούς προβληματισμούς 
και εμπειρίες με κάποια παιδιά, με άλλα όχι. 
Ένιωθα κάποιες φορές σαν τη μύγα μέσα στο 
γάλα. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αφορούσε τη 
σχολική καθημερινότητα (καθώς ήμουν μια πολύ 
καλή και προσεκτική μαθήτρια –και έπρεπε να 
είμαι, μια που δεν είχα άλλη βοήθεια στα 
μαθήματα πέρα από το σχολείο), αλλά την 
εξωσχολική μου ζωή.

Νεογράφημα: Πώς διαλέξατε τι θέλετε να 
κάνετε στη ζωή σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ήξερα ότι έπρεπε να 
περάσω στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μονόδρομος για 
μένα. Και οι δύο γονείς μου είχαν πανεπιστημιακή 
μόρφωση, ο πατέρας μου μηχανικός, η μητέρα 
μου μαθηματικός.

Νεογράφημα: Και τι θέλατε να σπουδάσετε ως 
μαθήτρια;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στο Γυμνάσιο ήθελα να γίνω 
παιδίατρος. Αργότερα στο Λύκειο, επηρεασμένη 
από τους φιλολόγους, στράφηκα στη θεωρητική 
κατεύθυνση και ήθελα να γίνω ή δημοσιογράφος 
(για να ασχοληθώ με τα προβλήματα των 
μειονοτήτων) ή δικηγόρος (ως συνήγορος των 
πολιτών που δεν έχουν χρήματα, για να 
προσλάβουν έναν ακριβό δικηγόρο) ή ψυχολόγος 
(για να ασχοληθώ με τα άτομα που έχουν 
εξαρτήσεις). Αισθανόμουν πως μπορούσα να 
συμβάλλω στη θεραπεία τους. Το προηγούμενο 
βράδυ από την κατάθεση του μηχανογραφικού, σε 
βόλτα με φίλη στα Κάστρα, μου εξομολογήθηκε 

πως αισθανόταν λύτρωση, όταν μου μιλούσε. Αυτό 
ήταν! Αποφάσισα να γίνω ψυχολόγος. Πολλές 
φορές μικρά γεγονότα μπορούν να επιδράσουν 
καταλυτικότερα σε μια απόφαση από μακρές 
διεργασίες.

Νεογράφημα: Τι σας ενέπνεε και σας έδινε 
δύναμη;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πολλά πρόσωπα, οικεία 
αλλά και μακρινά: οι γονείς μου, η γιαγιά μου, ο 
παππούς μου, ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Επίσης, 
κάποιοι καθηγητές και δάσκαλοι. Ενδεικτικά να 
αναφέρω τους φιλολόγους στο γυμνάσιο και το 
λύκειο. Αυτοί με έκαναν να ξεχάσω τη θετική 
κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θυμάμαι να 
παρακολουθώ τον κύριο Κατσικαρίδη με ανοιχτό 
το στόμα. Ακόμη εφαρμόζω τη συμβουλή του να 
μην περπατάμε με το κεφάλι κατεβασμένο, αλλά 
να προσέχουμε το περιβάλλον και τα κτήρια· 
ακόμη περπατώ και κοιτάζω ψηλά για να παρατηρώ 
τα κτήρια. Επίσης, η κυρία Σγουρού με τις 
συζητήσεις μας· ακόμη θυμάμαι πως στο τετράδιο, 
κάτω από κάθε εργασία μου, αναπτύσσαμε 
ολόκληρο διάλογο με επιχειρήματα. Ή ο κύριος 
Νευροκοπλής, που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει 
χάρτης με την υπογραφή του Θεού που να λέει ότι 
εδώ πρέπει να ζει ο Έλληνας, εδώ ο Γάλλος κ.λπ. 
Μοιραζόμασταν τις ίδιες σκέψεις για την ενότητα 
των ανθρώπων πέρα από εθνικότητες και άλλες 
διαιρέσεις. 

Νεογράφημα: Σας επηρέασε η παραίτηση της 
αδελφής σας από την προσπάθεια αφομοίωσης;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Με επηρέασε, ναι· με έκανε 
να προσπαθώ να γίνω ακόμη καλύτερη μαθήτρια. 
Από τη μία, γιατί είχα στόχο να αποδείξω και σε 
κείνη –αλλά μάλλον και σε μένα– ότι μπορούμε 
να αφομοιωθούμε, παρά τις διακρίσεις που 
δεχόμασταν, και από την άλλη, γιατί ένιωθα να 
σηκώνω μόνη το βάρος της ανταμοιβής των 
γονιών μας. Αργότερα, όταν πια είχα καθιερωθεί 
ως άριστη μαθήτρια, ένιωθα να κινούμαι συνεχώς 
ανάμεσα σε δύο ομάδες: αυτή των 
“περιθωριακών” και την ομάδα των “καλών” 
μαθητών. Ένιωθα να μην ανήκω σε καμία και 
ήμουν μόνιμα σε μία διαπάλη με τα στερεότυπα 
που είχε η μία απέναντι στην άλλη. Εμένα δε με 
ενδιέφερε να αναγνωριστώ ή να γίνω αποδεκτή 
ως πρώτη ή αριστούχα… Ήθελα όμως να δείξω 
στον περίγυρό μου ότι –παρά τις όποιες 
διαφορές– μπορούμε να αναπτύσσουμε τις 
ικανότητές μας, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου 
ότι μπορώ να γίνω πάλι αυτό που ήμουν πριν 
ξενιτευτώ.

πίεση των μαθημάτων, μήπως πρέπει να βρεις πιο 
εποικοδομητική και αποτελεσματική αντίδραση; 
∆εν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις; Αν σήμερα 
γίνεται κακή χρήση των social media από τους 
νέους, δεν ευθύνονται προφανώς τα ίδια αλλά 
ούτε και αποκλειστικά οι νέοι. Τα social media 
είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας: 
αυτής με τον λιγοστό ελεύθερο δημιουργικό 
χρόνο, την απομόνωση και την αποξένωση, τον 
καταιγισμό πληροφοριών και όχι της γνώσης, την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και όχι της 
κοινωνικοποίησης.

Νεογράφημα: ∆ιαφοροποιούσασταν συνειδητά 
από τους συμμαθητές σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ναι. Για παράδειγμα, εκείνα 
τα χρόνια οι συμμαθήτριές μου 
παρακολουθούσαν την Τατιάνα Στεφανίδου και τη 
Λαμπίρη και, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν και 
φράσεις τους. Εγώ το απέφευγα –ούτε και τις 
ήξερα κιόλας αυτές τις παρουσιάστριες... Ήδη από 
την ∆΄ ∆ημοτικού είχα αποδεχθεί την εικόνα της 
διαφορετικής σε σχέση με τους συμμαθητές μου. 
Είχα βρει τον τρόπο και τα εργαλεία να 
δικαιολογώ στον εαυτό μου αυτή τη διαφορά, 
ώστε να μη με πληγώνει πολύ.

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
στερεότυπα που κυριαρχούν σήμερα στην 
κοινωνία για τον ρόλο των γυναικών;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο ρόλος της γυναίκας 
διαφοροποιείται ιστορικά στις ανθρώπινες 
κοινωνίες, αλλά δεν αλλάζει η εκμετάλλευση την 
οποία υφίσταται. Αλλάζουν οι μορφές της 
εκμετάλλευσης, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. 
Σήμερα καλό είναι να μην μιλάμε για ισότητα, 
αλλά για ισοτιμία της γυναίκας με τον άνδρα, 
επειδή στο όνομα της ισότητας έχουν γίνει πολλές 
αδικίες εις βάρος της γυναίκας, όπως: η εξίσωση 
των ορίων συνταξιοδότησης ή του ωραρίου 
εργασίας, η κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση του 
βάρους των εξωεργασιακών της καθηκόντων 
(όπως είναι η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα 
των γερόντων) κ.ά.. Θα έπρεπε η πολιτεία να 
αναλάβει θεσμικά κάποιο από αυτό το βάρος και 
να αναγνωρίζεται ως εργασία. Επίσης τα Μ.Μ.Ε. 
προβάλλουν συνεχώς πρότυπα γυναίκας που 
ανταποκρίνεται άριστα σε όλους τους ρόλους που 
της έχουν ανατεθεί, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο βαθιά ενοχική συμπεριφορά σε όλες 
εκείνες που αισθάνονται ανίκανες να συνδυάσουν 
τα πολλαπλά τους καθήκοντα. Τα υιοθετούμε και 
εμείς οι ίδιες τα στερεότυπα αυτά. Μαθαίνουμε 
για παράδειγμα ότι η εξωτερική εμφάνιση 
αποτελεί μια μορφή δύναμης για εμάς και ένα 
εφόδιο επιτυχίας.



Το Β1 πρότεινε ως ήρωες του μήνα τους διασώστες της παιδικής 
ποδοσφαιρικής ομάδας οι «Αγριόχοιροι» της Ταϊλάνδης. Πρόκειται 
για μια ιστορία που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη το 
περασμένο καλοκαίρι. Οι μικροί ποδοσφαιριστές της ομάδας, μαζί με 
τον 25χρονο προπονητή τους, παγιδεύτηκαν σε ένα σπήλαιο της 
Ταϊλάνδης. Τα παιδιά παρέμειναν παγιδευμένα στο σπήλαιο για 
δεκαεπτά ημέρες. Η ομάδα διάσωσης αποτελούνταν από εθελοντές 
και διασώστες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν 
αφιλοκερδώς. Ένας διασώστης έχασε τη ζωή του, αγωνιζόμενος να 
φέρει τα παιδιά στο φως. Παρά τη δυσκολία των συνθηκών, οι ηρωικοί 
διασώστες δεν έχασαν τις ελπίδες τους και τελικά στις 10 Ιουλίου 
2018 κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα παιδιά. 

Ο ήρωας του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που 
έφερε το μπάσκετ σε κάθε ελληνικό σπίτι, αποτέλεσε την πρόταση του 
Β2. Ο Νίκος Γκάλης γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1957 στο Νιου 
Τσέρσεϊ των ΗΠΑ από γονείς μετανάστες με καταγωγή από τη Ρόδο. 
Μεγάλωσε στην Αμερική και φοίτησε στο περίφημο Πανεπιστήμιο 
Σίτον Χόλ, με την ομάδα του οποίου διέπρεψε στο Κολεγιακό 
Πρωτάθλημα μπάσκετ (NCAA). Τον Νοέμβριο του 1979 έρχεται στον 
Άρη Θεσσαλονίκης και αλλάζει τον ρου της ελληνικής 
καλαθοσφαίρισης, πιθανώς και όλου του ελληνικού αθλητισμού. Με 
τον Άρη (έως το 1992), τον Παναθηναϊκό (έως το 1994, όταν και 
σταμάτησε τον αθλητισμό) και την Εθνική Ελλάδας (1980-1991) 
αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης (1987) και καλύτερος 
ευρωπαίος καλαθοσφαιριστής (1987), εμπνέοντας χιλιάδες νέους να 
ασχοληθούν με την καλαθοσφαίριση σε όλη την Ευρώπη. Τον 
Σεπτέμβριο του 2017 έγινε δεκτός στο Hall of Fame του ΝΒΑ, ως ένας 
από τους κορυφαίους αθλητές της καλαθοσφαίρισης όλων των 
εποχών. 

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο, που μετανάστευσε το 1992 από τη 
Νιγηρία στην Ελλάδα, ήταν η επιλογή του Β3. Όταν έφθασαν στην 
Ελλάδα ο Τσαρλς και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο είχαν έναν γιο, τον 
Φράνσις. Εδώ γεννήθηκαν ο Θανάσης, ο Γιάννης, ο Κώστας και ο 
Αλέξης. Όλοι πήραν με τη γέννησή τους ελληνικά ονόματα, καθώς η 
Ελλάδα έγινε η πατρίδα τους. Όλη η οικογένεια διακρίνεται στον 
αθλητισμό, και ιδίως στην καλαθοσφαίριση, με επικεφαλής τον Γιάννη, 
ηγέτη από το 2013 των Milwaukee Bucks του NBA και έναν από τους 
κορυφαίους καλαθοσφαιριστές του κόσμου σήμερα. Όλη η οικογένεια 
αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και τίμησε το όνομά της όπου και αν 
βρίσκεται.

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου συγκεντρώθηκε το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων για την παρουσίαση και επιλογή του «Ήρωα του 
Μήνα». Τα τμήματα της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου παρουσίασαν τις ιδιαίτερα ποιοτικές και 
ώριμες προτάσεις τους με εμφανή φροντίδα και προετοιμασία.

Το Α1 πρότεινε ως Ηρωίδα του Μήνα την Ελένη Τάνου, δασκάλα στην ακριτική Τέλενδο, 
απέναντι από την Κάλυμνο. Κάθε πρωί η τριαντάχρονη δασκάλα παίρνει τη βαρκούλα από 
την Κάλυμνο, για να φτάσει στην Τέλενδο. Το σχολείο είναι μονοθέσιο και τα παιδιά 
φοιτούν σε τρεις διαφορετικές τάξεις: ένα στην Α ,́ δύο στην Γ΄ και πέντε στην Ε΄ τάξη. 
Πρέπει να βρει τις ισορροπίες ανάμεσα σε τρεις τάξεις, πώς να κάνει το μάθημα και να 
βρει τον χρόνο που θα αφιερώσει σε κάθε τάξη. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός που έχει 
να αντιμετωπίσει, είναι ότι από τον Οκτώβριο το σχολείο μένει μόνο με δύο μαθητές, 
καθώς τα υπόλοιπα παιδιά πηγαίνουν τον χειμώνα σε σχολείο της Καλύμνου και 
επιστρέφουν στο σχολείο της Τελένδου μετά το Πάσχα. Η ίδια επιμένει πως η διδασκαλία 
στην Τέλενδο της προσέφερε σημαντική προσωπική ευχαρίστηση. Απολαμβάνει τη 
δουλειά της και δηλώνει: «∆ε θα διάλεγα ποτέ κάποιο άλλο επάγγελμα!».

Η πρόταση του Α2 ήταν ο Τζακ Αντράκα, εφευρέτης στα δεκαπέντε του χρόνια το 2012, 
ενός αισθητήρα που μπορεί να εντοπίζει την παρουσία καρκινικών κυττάρων. Αυτός ο 
αισθητήρας είναι 168 φορές πιο γρήγορος και πολύ πιο οικονομικός από κάθε άλλη 
εξέταση. Ο δρόμος για την επιτυχία απαιτούσε θυσίες. Η μητέρα του τον πήγαινε στο 
εργαστήριο και τον περίμενε για ώρες, όσο εκείνος δούλευε. Μετά το σχολείο, εκεί 
περνούσε όλον τον ελεύθερο χρόνο του: τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, ακόμη και τα 
γενέθλιά του. 

Η επιλογή του Α3, ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης Θάνος Τσιρίκος, αναδείχθηκε 
«Ήρωας του Μήνα» για τον Φεβρουάριο 2019, καθώς ψηφίστηκε από 58 μαθητές και 
μαθήτριες. Ο Θάνος Τσιρίκος, με περισσότερες από 4.500 επεμβάσεις, έχει κάνει τις 
περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής 
στήλης στον κόσμο. Ο καθηγητής Τσιρίκος ζει, εργάζεται 
και διδάσκει στο Εδιμβούργο, όπου και έχει βραβευθεί ως 
καλύτερος γιατρός το 2011. Ας σημειωθεί πως δε 
δέχεται αμοιβή για τις εγχειρήσεις του σε Έλληνες και 
ελληνόπουλα. Η παρουσιάστρια του Θάνου Τσιρίκου 
ανέφερε το σοβαρό χειρουργείο, στο οποίο υπεβλήθη η 
αδερφή της από τον γιατρό τον Αύγουστο του 2017, και 
επεσήμανε την ψυχική υποστήριξη που τους παρείχε, 
καθώς και τη θερμή ανθρώπινη σχέση που συνεχίζει με 
τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Ενθουσιασμό 
προκάλεσε και ένα σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, 
που ο γιατρός έστειλε την προηγούμενη μέρα στους 
μαθητές του Αρσακείου, με τις ευχές και τις συμβουλές 
του για τα μαθήματά τους
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Ήρωας του Φεβρουαρίου 2019: 
Θάνος Τσιρίκος, ο γιατρός της ελπίδας



Το Β1 πρότεινε ως ήρωες του μήνα τους διασώστες της παιδικής 
ποδοσφαιρικής ομάδας οι «Αγριόχοιροι» της Ταϊλάνδης. Πρόκειται 
για μια ιστορία που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη το 
περασμένο καλοκαίρι. Οι μικροί ποδοσφαιριστές της ομάδας, μαζί με 
τον 25χρονο προπονητή τους, παγιδεύτηκαν σε ένα σπήλαιο της 
Ταϊλάνδης. Τα παιδιά παρέμειναν παγιδευμένα στο σπήλαιο για 
δεκαεπτά ημέρες. Η ομάδα διάσωσης αποτελούνταν από εθελοντές 
και διασώστες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν 
αφιλοκερδώς. Ένας διασώστης έχασε τη ζωή του, αγωνιζόμενος να 
φέρει τα παιδιά στο φως. Παρά τη δυσκολία των συνθηκών, οι ηρωικοί 
διασώστες δεν έχασαν τις ελπίδες τους και τελικά στις 10 Ιουλίου 
2018 κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα παιδιά. 

Ο ήρωας του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που 
έφερε το μπάσκετ σε κάθε ελληνικό σπίτι, αποτέλεσε την πρόταση του 
Β2. Ο Νίκος Γκάλης γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1957 στο Νιου 
Τσέρσεϊ των ΗΠΑ από γονείς μετανάστες με καταγωγή από τη Ρόδο. 
Μεγάλωσε στην Αμερική και φοίτησε στο περίφημο Πανεπιστήμιο 
Σίτον Χόλ, με την ομάδα του οποίου διέπρεψε στο Κολεγιακό 
Πρωτάθλημα μπάσκετ (NCAA). Τον Νοέμβριο του 1979 έρχεται στον 
Άρη Θεσσαλονίκης και αλλάζει τον ρου της ελληνικής 
καλαθοσφαίρισης, πιθανώς και όλου του ελληνικού αθλητισμού. Με 
τον Άρη (έως το 1992), τον Παναθηναϊκό (έως το 1994, όταν και 
σταμάτησε τον αθλητισμό) και την Εθνική Ελλάδας (1980-1991) 
αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης (1987) και καλύτερος 
ευρωπαίος καλαθοσφαιριστής (1987), εμπνέοντας χιλιάδες νέους να 
ασχοληθούν με την καλαθοσφαίριση σε όλη την Ευρώπη. Τον 
Σεπτέμβριο του 2017 έγινε δεκτός στο Hall of Fame του ΝΒΑ, ως ένας 
από τους κορυφαίους αθλητές της καλαθοσφαίρισης όλων των 
εποχών. 

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο, που μετανάστευσε το 1992 από τη 
Νιγηρία στην Ελλάδα, ήταν η επιλογή του Β3. Όταν έφθασαν στην 
Ελλάδα ο Τσαρλς και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο είχαν έναν γιο, τον 
Φράνσις. Εδώ γεννήθηκαν ο Θανάσης, ο Γιάννης, ο Κώστας και ο 
Αλέξης. Όλοι πήραν με τη γέννησή τους ελληνικά ονόματα, καθώς η 
Ελλάδα έγινε η πατρίδα τους. Όλη η οικογένεια διακρίνεται στον 
αθλητισμό, και ιδίως στην καλαθοσφαίριση, με επικεφαλής τον Γιάννη, 
ηγέτη από το 2013 των Milwaukee Bucks του NBA και έναν από τους 
κορυφαίους καλαθοσφαιριστές του κόσμου σήμερα. Όλη η οικογένεια 
αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και τίμησε το όνομά της όπου και αν 
βρίσκεται.

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου συγκεντρώθηκε το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
στο Θέατρο των Αρσακείων Σχολείων για την παρουσίαση και επιλογή του «Ήρωα του 
Μήνα». Τα τμήματα της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου παρουσίασαν τις ιδιαίτερα ποιοτικές και 
ώριμες προτάσεις τους με εμφανή φροντίδα και προετοιμασία.

Το Α1 πρότεινε ως Ηρωίδα του Μήνα την Ελένη Τάνου, δασκάλα στην ακριτική Τέλενδο, 
απέναντι από την Κάλυμνο. Κάθε πρωί η τριαντάχρονη δασκάλα παίρνει τη βαρκούλα από 
την Κάλυμνο, για να φτάσει στην Τέλενδο. Το σχολείο είναι μονοθέσιο και τα παιδιά 
φοιτούν σε τρεις διαφορετικές τάξεις: ένα στην Α ,́ δύο στην Γ΄ και πέντε στην Ε΄ τάξη. 
Πρέπει να βρει τις ισορροπίες ανάμεσα σε τρεις τάξεις, πώς να κάνει το μάθημα και να 
βρει τον χρόνο που θα αφιερώσει σε κάθε τάξη. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός που έχει 
να αντιμετωπίσει, είναι ότι από τον Οκτώβριο το σχολείο μένει μόνο με δύο μαθητές, 
καθώς τα υπόλοιπα παιδιά πηγαίνουν τον χειμώνα σε σχολείο της Καλύμνου και 
επιστρέφουν στο σχολείο της Τελένδου μετά το Πάσχα. Η ίδια επιμένει πως η διδασκαλία 
στην Τέλενδο της προσέφερε σημαντική προσωπική ευχαρίστηση. Απολαμβάνει τη 
δουλειά της και δηλώνει: «∆ε θα διάλεγα ποτέ κάποιο άλλο επάγγελμα!».

Η πρόταση του Α2 ήταν ο Τζακ Αντράκα, εφευρέτης στα δεκαπέντε του χρόνια το 2012, 
ενός αισθητήρα που μπορεί να εντοπίζει την παρουσία καρκινικών κυττάρων. Αυτός ο 
αισθητήρας είναι 168 φορές πιο γρήγορος και πολύ πιο οικονομικός από κάθε άλλη 
εξέταση. Ο δρόμος για την επιτυχία απαιτούσε θυσίες. Η μητέρα του τον πήγαινε στο 
εργαστήριο και τον περίμενε για ώρες, όσο εκείνος δούλευε. Μετά το σχολείο, εκεί 
περνούσε όλον τον ελεύθερο χρόνο του: τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, ακόμη και τα 
γενέθλιά του. 

Η επιλογή του Α3, ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης Θάνος Τσιρίκος, αναδείχθηκε 
«Ήρωας του Μήνα» για τον Φεβρουάριο 2019, καθώς ψηφίστηκε από 58 μαθητές και 
μαθήτριες. Ο Θάνος Τσιρίκος, με περισσότερες από 4.500 επεμβάσεις, έχει κάνει τις 
περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής 
στήλης στον κόσμο. Ο καθηγητής Τσιρίκος ζει, εργάζεται 
και διδάσκει στο Εδιμβούργο, όπου και έχει βραβευθεί ως 
καλύτερος γιατρός το 2011. Ας σημειωθεί πως δε 
δέχεται αμοιβή για τις εγχειρήσεις του σε Έλληνες και 
ελληνόπουλα. Η παρουσιάστρια του Θάνου Τσιρίκου 
ανέφερε το σοβαρό χειρουργείο, στο οποίο υπεβλήθη η 
αδερφή της από τον γιατρό τον Αύγουστο του 2017, και 
επεσήμανε την ψυχική υποστήριξη που τους παρείχε, 
καθώς και τη θερμή ανθρώπινη σχέση που συνεχίζει με 
τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Ενθουσιασμό 
προκάλεσε και ένα σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, 
που ο γιατρός έστειλε την προηγούμενη μέρα στους 
μαθητές του Αρσακείου, με τις ευχές και τις συμβουλές 
του για τα μαθήματά τους
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Φοίβος ∆εληβοριάς: 
«Στοίχημά μου να βρω το διαχρονικό στοιχείο 

των “μικρών” κι “ασήμαντων” πραγμάτων»

της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Γ3)
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Τη μουσική και τα τραγούδια του Φοίβου ∆εληβοριά τα 
αγαπούσα από την παιδική μου ηλικία. Μπορώ να πω πως με 
αυτά μεγάλωσα και πέρασα στην εφηβεία. Όταν έμαθα 
πως θα εμφανιζόταν για ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, στον 
«Μύλο», κατάλαβα πως είχα μια ευκαιρία να εξασκήσω τα 
προσόντα που απέκτησα στο «Εργαστήρι 
∆ημοσιογραφίας» που μας δίδαξε ο κύριος 
Νευροκοπλής, στο πλαίσιο της Ζώνης Πολιτισμού. Με 
τη συνοδεία των αγαπημένων μου καθηγητριών, 
Αποστολίας ∆εμερτζή και Τίνας Πλατσή, 
παρακολουθήσαμε τη συναυλία του, το Σάββατο 2 
Μαρτίου 2019. Τον προσεγγίσαμε μετά και 
ευχαρίστως δέχτηκε να μου παραχωρήσει 
συνέντευξη. Το ραντεβού κλείστηκε για το 
Σάββατο 30 Μαρτίου. Αυτή τη φορά μας 
συνόδευε, τις δύο καθηγήτριες και εμένα, και 
ο διευθυντής μας, ο κύριος Νευροκοπλής. 
Ο ∆εληβοριάς μάς περίμενε και, μετά τη 
συναυλία του, μας υποδέχτηκε στο 
καμαρίνι του. 



Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε 
τραγούδια;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. ∆εν είμαι από 
αυτούς που άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα 
αυτό που με γοήτευε πιο πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα 
τους γονείς μου να μου αγοράσουν μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς 
εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν 
«καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια βαριόμουν πάρα πολύ, 
ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με το 
όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας 
Περίδης, κατάλαβε ότι εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω 
σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η αφήγηση, οπότε άρχισε να μου 
μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο κόσμο 
στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα 
συνέχεια μουσική, όπως όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. ∆ιάλεγα 
κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και τραγουδάκια και μέσα σε 
έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε 
βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια 
πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το 
τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. Ανυπομονούσα να γυρίσω 
από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των 
βιβλίων, και να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η 
δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που μου έδωσε ο Μάνος 
Χατζιδάκις. 
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θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις 
υπομονή, δεν πρέπει να βιάζεσαι.
 
Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, 
όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς την ερώτηση σε έναν 
ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και 
είχε δίκιο τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις 
συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σε 
έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου 
ζωή: ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα 
επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. «Λέγε για πράγματα που 
υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την 
αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά 
τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το 
διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην είναι κάτι που απλά είναι 
ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη 
συμβουλή ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, 
αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη 
μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. 
Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, 
αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την οποία 
την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα 
να βρεθώ σε ένα μπαρ που παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν 
αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στην “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». ∆ηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν 
μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα 
προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο θες 
να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που 
έχουμε δει και έχουμε ακούσει, είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ 
νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 

το μοιράζονται και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά 
έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή 
μας, αλλά δεν άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα 
τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος 
αλλάζει μέσα σε διαδρομή αιώνων, και πολλές 
φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά 
την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει 
είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και 
ερμηνεία. ∆ε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή 
–ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον 
χώρο του τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει 
στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να 
ακούς ένα συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν 
άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και 
γράφει στίχο. Τότε, λες ότι ακούς το ύφος του 
100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία 
του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα 
τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό 
μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, 
ξεκινάω πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ 
και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. 
Την ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να 
γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ 
σημαντικό στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. 
Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει 
την ατμόσφαιρα, δεν έχω λόγο να γράψω. ∆ε 
θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα 
χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα 
ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αν θέλει να γράψει 
τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της 
μουσικής, γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ 
και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να 
ηχογραφεί. Να φτάσει σε ένα σημείο που, για 
μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε 
μέρα. Είναι σαν να ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια 
στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε 
μέρα ένα τραγούδι, θα δεις ότι σε δύο-τρία χρόνια 

Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η 
μουσική την έδωσε την απάντηση. Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική 
μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, 
τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε έχω όρεξη. ∆εν έχω ποτέ όρεξη 
συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές 
ταινίες. Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως 
ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη γλώσσα σε παλιότερες 
φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά 
ελληνική ταινία, όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του 
σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, μαθαίνεις πώς 
μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και 
αναγνώριζα στις ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο 
παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να αγαπάς πολύ 
αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο 
μέλλον;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε 
κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή προσκήνιο. Με φανταζόμουν 
ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν 
δυνάμει χώροι στους οποίους θα μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν 
και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από τη μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες 
φανταστικών ταινιών που θα γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο 
στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και 
τον συνάντησα, αφού του άφησα ένα demo και 
ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα 
κάπως με ενθάρρυνε, μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη 
δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις 
ωραία, έχεις και την αφοσίωση και το ταλέντο που 
χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με 
προέτρεψε να βρω δασκάλους, να μάθω λίγο 
καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και 
πέρα –ακόμα κι αν στην αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο 
μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να 
πηγαίνω τα καινούργια μου τραγούδια– κατάλαβα 
πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το 
τραγούδι για μένα δεν ήταν ένα εφηβικό 
ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους 
άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και αργότερα, 
όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε 
όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που 
ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια 
τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου 
σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως 
ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει 
η «φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα 
κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. 
Αλλά είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, 
αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα 
τελειώσω, όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω 
τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία 
χρόνια τελικά αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα 
πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον 
κόσμο... Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε 
άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, 
έστω και στην επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα 
πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή κάποιων ανθρώπων. 
Να τους δώσει εκείνη τη στιγμή μια συμβουλή, ένα 
σπρώξιμο, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν 
μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και 

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την 
ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. Μου 
αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις 
οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία όρεξη. 
Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να 
πιει χυμό με το καλαμάκι του και να τον αφήσουν ήσυχο 
τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες 
ιστορίες, πάντα γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι 
ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι 
ήρωας, αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο 
πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό το 
αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της 
κόρης σου;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου 
θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη και 
θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες 
έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια μου, τα αδέρφια 
μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι 
πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος 
που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, 
δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν γνωρίζεις 
έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που 
μοιάζει σε σένα και σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα 
πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά 
που τα ξέρεις καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει 
πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη 
γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη 
μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, ξαναρχίζει 
για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή 
επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει όλο λάθος. Στη δική μου 
περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα 
θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από 
ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια 
φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα αυτό;» και, 
σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την 
προβληματική του κομματιού, σβήνω, γράφω, κάπως έτσι. 
∆ε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται 
σπάνια. Συνήθως πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι 
μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα 
ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν απάντηση και το 
κομμάτι έχει πια παγιωθεί. ∆ε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, 
ήταν «Ο καθρέφτης». Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. 
Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια 
μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει κουράσει, δεν το έχουμε 
ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος ∆εληβοριάς: ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι 
τη μαντεύουμε ως πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα 
χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το 
φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, την τέλεια χώρα, 
τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και 
μόνο δημιουργεί στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, 
ότι η ευτυχία συνίσταται σε αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης 
χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, 
που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, κάποιες μέρες 
ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει 
κάτι πιο τέλειο και πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το 
μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. 
Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή την ευτυχία, άλλον τον 
απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια περιπέτεια 
πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε 
τραγούδια;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. ∆εν είμαι από 
αυτούς που άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα 
αυτό που με γοήτευε πιο πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα 
τους γονείς μου να μου αγοράσουν μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς 
εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν 
«καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια βαριόμουν πάρα πολύ, 
ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με το 
όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας 
Περίδης, κατάλαβε ότι εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω 
σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η αφήγηση, οπότε άρχισε να μου 
μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο κόσμο 
στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα 
συνέχεια μουσική, όπως όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. ∆ιάλεγα 
κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και τραγουδάκια και μέσα σε 
έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε 
βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια 
πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το 
τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. Ανυπομονούσα να γυρίσω 
από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των 
βιβλίων, και να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η 
δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που μου έδωσε ο Μάνος 
Χατζιδάκις. 
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θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις 
υπομονή, δεν πρέπει να βιάζεσαι.
 
Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, 
όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς την ερώτηση σε έναν 
ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και 
είχε δίκιο τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις 
συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σε 
έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου 
ζωή: ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα 
επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. «Λέγε για πράγματα που 
υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την 
αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά 
τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το 
διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην είναι κάτι που απλά είναι 
ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη 
συμβουλή ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, 
αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη 
μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. 
Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, 
αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την οποία 
την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα 
να βρεθώ σε ένα μπαρ που παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν 
αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στην “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». ∆ηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν 
μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα 
προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο θες 
να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που 
έχουμε δει και έχουμε ακούσει, είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ 
νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 

το μοιράζονται και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά 
έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή 
μας, αλλά δεν άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα 
τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος 
αλλάζει μέσα σε διαδρομή αιώνων, και πολλές 
φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά 
την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει 
είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και 
ερμηνεία. ∆ε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή 
–ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον 
χώρο του τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει 
στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να 
ακούς ένα συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν 
άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και 
γράφει στίχο. Τότε, λες ότι ακούς το ύφος του 
100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία 
του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα 
τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό 
μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, 
ξεκινάω πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ 
και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. 
Την ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να 
γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ 
σημαντικό στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. 
Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει 
την ατμόσφαιρα, δεν έχω λόγο να γράψω. ∆ε 
θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα 
χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα 
ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αν θέλει να γράψει 
τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της 
μουσικής, γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ 
και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να 
ηχογραφεί. Να φτάσει σε ένα σημείο που, για 
μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε 
μέρα. Είναι σαν να ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια 
στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε 
μέρα ένα τραγούδι, θα δεις ότι σε δύο-τρία χρόνια 

Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η 
μουσική την έδωσε την απάντηση. Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική 
μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, 
τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε έχω όρεξη. ∆εν έχω ποτέ όρεξη 
συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές 
ταινίες. Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως 
ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη γλώσσα σε παλιότερες 
φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά 
ελληνική ταινία, όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του 
σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, μαθαίνεις πώς 
μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και 
αναγνώριζα στις ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο 
παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να αγαπάς πολύ 
αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο 
μέλλον;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε 
κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή προσκήνιο. Με φανταζόμουν 
ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν 
δυνάμει χώροι στους οποίους θα μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν 
και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από τη μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες 
φανταστικών ταινιών που θα γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο 
στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και 
τον συνάντησα, αφού του άφησα ένα demo και 
ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα 
κάπως με ενθάρρυνε, μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη 
δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις 
ωραία, έχεις και την αφοσίωση και το ταλέντο που 
χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με 
προέτρεψε να βρω δασκάλους, να μάθω λίγο 
καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και 
πέρα –ακόμα κι αν στην αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο 
μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να 
πηγαίνω τα καινούργια μου τραγούδια– κατάλαβα 
πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το 
τραγούδι για μένα δεν ήταν ένα εφηβικό 
ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους 
άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και αργότερα, 
όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε 
όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που 
ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια 
τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου 
σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως 
ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει 
η «φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα 
κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. 
Αλλά είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, 
αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα 
τελειώσω, όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω 
τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία 
χρόνια τελικά αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα 
πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον 
κόσμο... Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε 
άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, 
έστω και στην επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα 
πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή κάποιων ανθρώπων. 
Να τους δώσει εκείνη τη στιγμή μια συμβουλή, ένα 
σπρώξιμο, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν 
μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και 

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την 
ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. Μου 
αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις 
οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία όρεξη. 
Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να 
πιει χυμό με το καλαμάκι του και να τον αφήσουν ήσυχο 
τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες 
ιστορίες, πάντα γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι 
ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι 
ήρωας, αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο 
πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό το 
αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της 
κόρης σου;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου 
θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη και 
θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες 
έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια μου, τα αδέρφια 
μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι 
πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος 
που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, 
δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν γνωρίζεις 
έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που 
μοιάζει σε σένα και σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα 
πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά 
που τα ξέρεις καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει 
πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη 
γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη 
μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, ξαναρχίζει 
για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή 
επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει όλο λάθος. Στη δική μου 
περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα 
θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από 
ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια 
φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα αυτό;» και, 
σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την 
προβληματική του κομματιού, σβήνω, γράφω, κάπως έτσι. 
∆ε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται 
σπάνια. Συνήθως πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι 
μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα 
ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν απάντηση και το 
κομμάτι έχει πια παγιωθεί. ∆ε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, 
ήταν «Ο καθρέφτης». Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. 
Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια 
μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει κουράσει, δεν το έχουμε 
ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος ∆εληβοριάς: ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι 
τη μαντεύουμε ως πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα 
χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το 
φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, την τέλεια χώρα, 
τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και 
μόνο δημιουργεί στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, 
ότι η ευτυχία συνίσταται σε αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης 
χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, 
που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, κάποιες μέρες 
ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει 
κάτι πιο τέλειο και πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το 
μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. 
Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή την ευτυχία, άλλον τον 
απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια περιπέτεια 
πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε 
τραγούδια;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. ∆εν είμαι από 
αυτούς που άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα 
αυτό που με γοήτευε πιο πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα 
τους γονείς μου να μου αγοράσουν μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς 
εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν 
«καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια βαριόμουν πάρα πολύ, 
ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με το 
όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας 
Περίδης, κατάλαβε ότι εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω 
σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η αφήγηση, οπότε άρχισε να μου 
μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο κόσμο 
στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα 
συνέχεια μουσική, όπως όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. ∆ιάλεγα 
κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και τραγουδάκια και μέσα σε 
έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε 
βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια 
πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το 
τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. Ανυπομονούσα να γυρίσω 
από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των 
βιβλίων, και να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η 
δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που μου έδωσε ο Μάνος 
Χατζιδάκις. 
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θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις 
υπομονή, δεν πρέπει να βιάζεσαι.
 
Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, 
όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς την ερώτηση σε έναν 
ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και 
είχε δίκιο τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις 
συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σε 
έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου 
ζωή: ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα 
επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. «Λέγε για πράγματα που 
υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την 
αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά 
τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το 
διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην είναι κάτι που απλά είναι 
ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη 
συμβουλή ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, 
αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη 
μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. 
Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, 
αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την οποία 
την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα 
να βρεθώ σε ένα μπαρ που παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν 
αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στην “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». ∆ηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν 
μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα 
προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο θες 
να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που 
έχουμε δει και έχουμε ακούσει, είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ 
νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 

το μοιράζονται και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά 
έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή 
μας, αλλά δεν άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα 
τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος 
αλλάζει μέσα σε διαδρομή αιώνων, και πολλές 
φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά 
την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει 
είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και 
ερμηνεία. ∆ε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή 
–ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον 
χώρο του τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει 
στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να 
ακούς ένα συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν 
άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και 
γράφει στίχο. Τότε, λες ότι ακούς το ύφος του 
100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία 
του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα 
τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό 
μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, 
ξεκινάω πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ 
και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. 
Την ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να 
γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ 
σημαντικό στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. 
Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει 
την ατμόσφαιρα, δεν έχω λόγο να γράψω. ∆ε 
θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα 
χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα 
ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αν θέλει να γράψει 
τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της 
μουσικής, γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ 
και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να 
ηχογραφεί. Να φτάσει σε ένα σημείο που, για 
μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε 
μέρα. Είναι σαν να ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια 
στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε 
μέρα ένα τραγούδι, θα δεις ότι σε δύο-τρία χρόνια 

Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η 
μουσική την έδωσε την απάντηση. Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική 
μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, 
τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε έχω όρεξη. ∆εν έχω ποτέ όρεξη 
συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές 
ταινίες. Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως 
ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη γλώσσα σε παλιότερες 
φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά 
ελληνική ταινία, όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του 
σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, μαθαίνεις πώς 
μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και 
αναγνώριζα στις ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο 
παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να αγαπάς πολύ 
αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο 
μέλλον;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε 
κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή προσκήνιο. Με φανταζόμουν 
ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν 
δυνάμει χώροι στους οποίους θα μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν 
και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από τη μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες 
φανταστικών ταινιών που θα γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο 
στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και 
τον συνάντησα, αφού του άφησα ένα demo και 
ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα 
κάπως με ενθάρρυνε, μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη 
δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις 
ωραία, έχεις και την αφοσίωση και το ταλέντο που 
χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με 
προέτρεψε να βρω δασκάλους, να μάθω λίγο 
καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και 
πέρα –ακόμα κι αν στην αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο 
μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να 
πηγαίνω τα καινούργια μου τραγούδια– κατάλαβα 
πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το 
τραγούδι για μένα δεν ήταν ένα εφηβικό 
ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους 
άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και αργότερα, 
όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε 
όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που 
ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια 
τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου 
σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως 
ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει 
η «φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα 
κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. 
Αλλά είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, 
αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα 
τελειώσω, όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω 
τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία 
χρόνια τελικά αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα 
πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον 
κόσμο... Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε 
άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, 
έστω και στην επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα 
πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή κάποιων ανθρώπων. 
Να τους δώσει εκείνη τη στιγμή μια συμβουλή, ένα 
σπρώξιμο, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν 
μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και 

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την 
ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. Μου 
αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις 
οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία όρεξη. 
Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να 
πιει χυμό με το καλαμάκι του και να τον αφήσουν ήσυχο 
τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες 
ιστορίες, πάντα γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι 
ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι 
ήρωας, αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο 
πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό το 
αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της 
κόρης σου;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου 
θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη και 
θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες 
έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια μου, τα αδέρφια 
μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι 
πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος 
που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, 
δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν γνωρίζεις 
έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που 
μοιάζει σε σένα και σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα 
πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά 
που τα ξέρεις καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει 
πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη 
γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη 
μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, ξαναρχίζει 
για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή 
επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει όλο λάθος. Στη δική μου 
περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα 
θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από 
ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια 
φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα αυτό;» και, 
σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την 
προβληματική του κομματιού, σβήνω, γράφω, κάπως έτσι. 
∆ε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται 
σπάνια. Συνήθως πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι 
μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα 
ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν απάντηση και το 
κομμάτι έχει πια παγιωθεί. ∆ε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, 
ήταν «Ο καθρέφτης». Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. 
Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια 
μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει κουράσει, δεν το έχουμε 
ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος ∆εληβοριάς: ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι 
τη μαντεύουμε ως πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα 
χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το 
φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, την τέλεια χώρα, 
τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και 
μόνο δημιουργεί στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, 
ότι η ευτυχία συνίσταται σε αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης 
χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, 
που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, κάποιες μέρες 
ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει 
κάτι πιο τέλειο και πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το 
μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. 
Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή την ευτυχία, άλλον τον 
απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια περιπέτεια 
πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε 
τραγούδια;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. ∆εν είμαι από 
αυτούς που άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα 
αυτό που με γοήτευε πιο πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα 
τους γονείς μου να μου αγοράσουν μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς 
εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν 
«καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια βαριόμουν πάρα πολύ, 
ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με το 
όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας 
Περίδης, κατάλαβε ότι εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω 
σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η αφήγηση, οπότε άρχισε να μου 
μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο κόσμο 
στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα 
συνέχεια μουσική, όπως όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. ∆ιάλεγα 
κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και τραγουδάκια και μέσα σε 
έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε 
βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια 
πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το 
τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. Ανυπομονούσα να γυρίσω 
από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των 
βιβλίων, και να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η 
δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που μου έδωσε ο Μάνος 
Χατζιδάκις. 
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θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις 
υπομονή, δεν πρέπει να βιάζεσαι.
 
Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, 
όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς την ερώτηση σε έναν 
ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και 
είχε δίκιο τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις 
συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σε 
έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου 
ζωή: ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα 
επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. «Λέγε για πράγματα που 
υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την 
αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά 
τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το 
διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην είναι κάτι που απλά είναι 
ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη 
συμβουλή ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, 
αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη 
μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. 
Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, 
αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την οποία 
την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα 
να βρεθώ σε ένα μπαρ που παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν 
αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στην “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». ∆ηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν 
μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα 
προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο θες 
να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που 
έχουμε δει και έχουμε ακούσει, είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ 
νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 

το μοιράζονται και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά 
έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή 
μας, αλλά δεν άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα 
τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος 
αλλάζει μέσα σε διαδρομή αιώνων, και πολλές 
φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά 
την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει 
είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και 
ερμηνεία. ∆ε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή 
–ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον 
χώρο του τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει 
στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να 
ακούς ένα συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν 
άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και 
γράφει στίχο. Τότε, λες ότι ακούς το ύφος του 
100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία 
του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα 
τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό 
μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, 
ξεκινάω πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ 
και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. 
Την ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να 
γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ 
σημαντικό στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. 
Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει 
την ατμόσφαιρα, δεν έχω λόγο να γράψω. ∆ε 
θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα 
χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα 
ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αν θέλει να γράψει 
τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της 
μουσικής, γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ 
και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να 
ηχογραφεί. Να φτάσει σε ένα σημείο που, για 
μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε 
μέρα. Είναι σαν να ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια 
στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε 
μέρα ένα τραγούδι, θα δεις ότι σε δύο-τρία χρόνια 

Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η 
μουσική την έδωσε την απάντηση. Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική 
μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, 
τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε έχω όρεξη. ∆εν έχω ποτέ όρεξη 
συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές 
ταινίες. Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως 
ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη γλώσσα σε παλιότερες 
φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά 
ελληνική ταινία, όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του 
σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, μαθαίνεις πώς 
μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και 
αναγνώριζα στις ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο 
παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να αγαπάς πολύ 
αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο 
μέλλον;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε 
κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή προσκήνιο. Με φανταζόμουν 
ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν 
δυνάμει χώροι στους οποίους θα μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν 
και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από τη μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες 
φανταστικών ταινιών που θα γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο 
στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και 
τον συνάντησα, αφού του άφησα ένα demo και 
ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα 
κάπως με ενθάρρυνε, μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη 
δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις 
ωραία, έχεις και την αφοσίωση και το ταλέντο που 
χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με 
προέτρεψε να βρω δασκάλους, να μάθω λίγο 
καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και 
πέρα –ακόμα κι αν στην αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο 
μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να 
πηγαίνω τα καινούργια μου τραγούδια– κατάλαβα 
πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το 
τραγούδι για μένα δεν ήταν ένα εφηβικό 
ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους 
άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και αργότερα, 
όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε 
όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που 
ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια 
τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου 
σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως 
ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει 
η «φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα 
κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. 
Αλλά είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, 
αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα 
τελειώσω, όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω 
τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία 
χρόνια τελικά αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα 
πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον 
κόσμο... Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε 
άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, 
έστω και στην επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα 
πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή κάποιων ανθρώπων. 
Να τους δώσει εκείνη τη στιγμή μια συμβουλή, ένα 
σπρώξιμο, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν 
μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και 

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την 
ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. Μου 
αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις 
οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία όρεξη. 
Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να 
πιει χυμό με το καλαμάκι του και να τον αφήσουν ήσυχο 
τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες 
ιστορίες, πάντα γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι 
ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι 
ήρωας, αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο 
πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό το 
αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της 
κόρης σου;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου 
θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη και 
θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες 
έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια μου, τα αδέρφια 
μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι 
πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος 
που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, 
δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν γνωρίζεις 
έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που 
μοιάζει σε σένα και σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα 
πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά 
που τα ξέρεις καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει 
πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη 
γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη 
μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, ξαναρχίζει 
για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή 
επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει όλο λάθος. Στη δική μου 
περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα 
θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από 
ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια 
φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα αυτό;» και, 
σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την 
προβληματική του κομματιού, σβήνω, γράφω, κάπως έτσι. 
∆ε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται 
σπάνια. Συνήθως πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι 
μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα 
ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν απάντηση και το 
κομμάτι έχει πια παγιωθεί. ∆ε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, 
ήταν «Ο καθρέφτης». Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. 
Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια 
μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει κουράσει, δεν το έχουμε 
ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος ∆εληβοριάς: ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι 
τη μαντεύουμε ως πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα 
χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το 
φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, την τέλεια χώρα, 
τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και 
μόνο δημιουργεί στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, 
ότι η ευτυχία συνίσταται σε αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης 
χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, 
που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, κάποιες μέρες 
ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει 
κάτι πιο τέλειο και πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το 
μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. 
Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή την ευτυχία, άλλον τον 
απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια περιπέτεια 
πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε 
τραγούδια;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. ∆εν είμαι από 
αυτούς που άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα 
αυτό που με γοήτευε πιο πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα 
τους γονείς μου να μου αγοράσουν μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς 
εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν 
«καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια βαριόμουν πάρα πολύ, 
ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με το 
όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας 
Περίδης, κατάλαβε ότι εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω 
σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η αφήγηση, οπότε άρχισε να μου 
μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο κόσμο 
στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα 
συνέχεια μουσική, όπως όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. ∆ιάλεγα 
κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και τραγουδάκια και μέσα σε 
έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε 
βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια 
πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το 
τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. Ανυπομονούσα να γυρίσω 
από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των 
βιβλίων, και να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η 
δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που μου έδωσε ο Μάνος 
Χατζιδάκις. 
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θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις 
υπομονή, δεν πρέπει να βιάζεσαι.
 
Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, 
όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς την ερώτηση σε έναν 
ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και 
είχε δίκιο τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις 
συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σε 
έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου 
ζωή: ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα 
επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. «Λέγε για πράγματα που 
υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την 
αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά 
τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το 
διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην είναι κάτι που απλά είναι 
ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη 
συμβουλή ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, 
αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη 
μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. 
Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, 
αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την οποία 
την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα 
να βρεθώ σε ένα μπαρ που παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν 
αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στην “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». ∆ηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν 
μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα 
προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο θες 
να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που 
έχουμε δει και έχουμε ακούσει, είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ 
νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 

το μοιράζονται και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά 
έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή 
μας, αλλά δεν άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα 
τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος 
αλλάζει μέσα σε διαδρομή αιώνων, και πολλές 
φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά 
την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει 
είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και 
ερμηνεία. ∆ε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή 
–ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον 
χώρο του τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει 
στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να 
ακούς ένα συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν 
άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και 
γράφει στίχο. Τότε, λες ότι ακούς το ύφος του 
100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία 
του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα 
τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό 
μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, 
ξεκινάω πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ 
και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. 
Την ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να 
γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ 
σημαντικό στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. 
Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει 
την ατμόσφαιρα, δεν έχω λόγο να γράψω. ∆ε 
θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα 
χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα 
ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αν θέλει να γράψει 
τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της 
μουσικής, γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ 
και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να 
ηχογραφεί. Να φτάσει σε ένα σημείο που, για 
μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε 
μέρα. Είναι σαν να ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια 
στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε 
μέρα ένα τραγούδι, θα δεις ότι σε δύο-τρία χρόνια 

Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η 
μουσική την έδωσε την απάντηση. Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική 
μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, 
τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε έχω όρεξη. ∆εν έχω ποτέ όρεξη 
συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές 
ταινίες. Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως 
ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη γλώσσα σε παλιότερες 
φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά 
ελληνική ταινία, όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του 
σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, μαθαίνεις πώς 
μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και 
αναγνώριζα στις ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο 
παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να αγαπάς πολύ 
αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο 
μέλλον;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε 
κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή προσκήνιο. Με φανταζόμουν 
ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν 
δυνάμει χώροι στους οποίους θα μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν 
και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από τη μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες 
φανταστικών ταινιών που θα γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο 
στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και 
τον συνάντησα, αφού του άφησα ένα demo και 
ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα 
κάπως με ενθάρρυνε, μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη 
δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις 
ωραία, έχεις και την αφοσίωση και το ταλέντο που 
χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με 
προέτρεψε να βρω δασκάλους, να μάθω λίγο 
καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και 
πέρα –ακόμα κι αν στην αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο 
μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να 
πηγαίνω τα καινούργια μου τραγούδια– κατάλαβα 
πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το 
τραγούδι για μένα δεν ήταν ένα εφηβικό 
ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους 
άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και αργότερα, 
όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε 
όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που 
ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια 
τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου 
σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως 
ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει 
η «φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα 
κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. 
Αλλά είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, 
αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα 
τελειώσω, όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω 
τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία 
χρόνια τελικά αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα 
πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον 
κόσμο... Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε 
άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, 
έστω και στην επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα 
πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή κάποιων ανθρώπων. 
Να τους δώσει εκείνη τη στιγμή μια συμβουλή, ένα 
σπρώξιμο, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν 
μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και 

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την 
ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. Μου 
αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις 
οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία όρεξη. 
Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να 
πιει χυμό με το καλαμάκι του και να τον αφήσουν ήσυχο 
τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες 
ιστορίες, πάντα γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι 
ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι 
ήρωας, αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο 
πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό το 
αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της 
κόρης σου;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου 
θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη και 
θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες 
έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια μου, τα αδέρφια 
μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι 
πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος 
που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, 
δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν γνωρίζεις 
έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που 
μοιάζει σε σένα και σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα 
πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά 
που τα ξέρεις καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει 
πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη 
γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη 
μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, ξαναρχίζει 
για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή 
επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει όλο λάθος. Στη δική μου 
περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα 
θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από 
ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια 
φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα αυτό;» και, 
σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την 
προβληματική του κομματιού, σβήνω, γράφω, κάπως έτσι. 
∆ε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται 
σπάνια. Συνήθως πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι 
μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα 
ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν απάντηση και το 
κομμάτι έχει πια παγιωθεί. ∆ε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, 
ήταν «Ο καθρέφτης». Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. 
Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια 
μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει κουράσει, δεν το έχουμε 
ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος ∆εληβοριάς: ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι 
τη μαντεύουμε ως πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα 
χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το 
φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, την τέλεια χώρα, 
τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και 
μόνο δημιουργεί στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, 
ότι η ευτυχία συνίσταται σε αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης 
χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, 
που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, κάποιες μέρες 
ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει 
κάτι πιο τέλειο και πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το 
μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. 
Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή την ευτυχία, άλλον τον 
απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια περιπέτεια 
πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε 
τραγούδια;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. ∆εν είμαι από 
αυτούς που άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα 
αυτό που με γοήτευε πιο πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα 
τους γονείς μου να μου αγοράσουν μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς 
εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν 
«καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια βαριόμουν πάρα πολύ, 
ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με το 
όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας 
Περίδης, κατάλαβε ότι εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω 
σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η αφήγηση, οπότε άρχισε να μου 
μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο κόσμο 
στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα 
συνέχεια μουσική, όπως όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. ∆ιάλεγα 
κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και τραγουδάκια και μέσα σε 
έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε 
βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια 
πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το 
τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. Ανυπομονούσα να γυρίσω 
από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των 
βιβλίων, και να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η 
δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που μου έδωσε ο Μάνος 
Χατζιδάκις. 
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θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις 
υπομονή, δεν πρέπει να βιάζεσαι.
 
Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, 
όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς την ερώτηση σε έναν 
ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και 
είχε δίκιο τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις 
συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σε 
έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου 
ζωή: ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα 
επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. «Λέγε για πράγματα που 
υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την 
αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά 
τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το 
διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην είναι κάτι που απλά είναι 
ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη 
συμβουλή ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, 
αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη 
μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. 
Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, 
αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την οποία 
την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα 
να βρεθώ σε ένα μπαρ που παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν 
αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στην “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». ∆ηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν 
μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα 
προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο θες 
να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που 
έχουμε δει και έχουμε ακούσει, είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ 
νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 

το μοιράζονται και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά 
έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή 
μας, αλλά δεν άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα 
τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος 
αλλάζει μέσα σε διαδρομή αιώνων, και πολλές 
φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά 
την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει 
είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και 
ερμηνεία. ∆ε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή 
–ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον 
χώρο του τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει 
στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να 
ακούς ένα συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν 
άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και 
γράφει στίχο. Τότε, λες ότι ακούς το ύφος του 
100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία 
του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα 
τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό 
μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, 
ξεκινάω πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ 
και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. 
Την ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να 
γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ 
σημαντικό στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. 
Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει 
την ατμόσφαιρα, δεν έχω λόγο να γράψω. ∆ε 
θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα 
χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα 
ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αν θέλει να γράψει 
τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της 
μουσικής, γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ 
και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να 
ηχογραφεί. Να φτάσει σε ένα σημείο που, για 
μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε 
μέρα. Είναι σαν να ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια 
στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε 
μέρα ένα τραγούδι, θα δεις ότι σε δύο-τρία χρόνια 

Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η 
μουσική την έδωσε την απάντηση. Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική 
μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, 
τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε έχω όρεξη. ∆εν έχω ποτέ όρεξη 
συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές 
ταινίες. Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως 
ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη γλώσσα σε παλιότερες 
φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά 
ελληνική ταινία, όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του 
σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, μαθαίνεις πώς 
μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και 
αναγνώριζα στις ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο 
παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να αγαπάς πολύ 
αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο 
μέλλον;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε 
κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή προσκήνιο. Με φανταζόμουν 
ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν 
δυνάμει χώροι στους οποίους θα μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν 
και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από τη μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες 
φανταστικών ταινιών που θα γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο 
στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και 
τον συνάντησα, αφού του άφησα ένα demo και 
ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα 
κάπως με ενθάρρυνε, μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη 
δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις 
ωραία, έχεις και την αφοσίωση και το ταλέντο που 
χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με 
προέτρεψε να βρω δασκάλους, να μάθω λίγο 
καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και 
πέρα –ακόμα κι αν στην αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο 
μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να 
πηγαίνω τα καινούργια μου τραγούδια– κατάλαβα 
πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το 
τραγούδι για μένα δεν ήταν ένα εφηβικό 
ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους 
άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και αργότερα, 
όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε 
όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που 
ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια 
τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου 
σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως 
ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει 
η «φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα 
κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. 
Αλλά είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, 
αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα 
τελειώσω, όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω 
τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία 
χρόνια τελικά αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα 
πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον 
κόσμο... Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε 
άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, 
έστω και στην επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα 
πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή κάποιων ανθρώπων. 
Να τους δώσει εκείνη τη στιγμή μια συμβουλή, ένα 
σπρώξιμο, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν 
μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και 

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την 
ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. Μου 
αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις 
οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία όρεξη. 
Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να 
πιει χυμό με το καλαμάκι του και να τον αφήσουν ήσυχο 
τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες 
ιστορίες, πάντα γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι 
ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι 
ήρωας, αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο 
πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό το 
αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της 
κόρης σου;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου 
θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη και 
θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες 
έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια μου, τα αδέρφια 
μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι 
πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος 
που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, 
δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν γνωρίζεις 
έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που 
μοιάζει σε σένα και σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα 
πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά 
που τα ξέρεις καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει 
πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη 
γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη 
μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, ξαναρχίζει 
για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή 
επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει όλο λάθος. Στη δική μου 
περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα 
θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από 
ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια 
φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα αυτό;» και, 
σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την 
προβληματική του κομματιού, σβήνω, γράφω, κάπως έτσι. 
∆ε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται 
σπάνια. Συνήθως πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι 
μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα 
ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν απάντηση και το 
κομμάτι έχει πια παγιωθεί. ∆ε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, 
ήταν «Ο καθρέφτης». Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. 
Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια 
μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει κουράσει, δεν το έχουμε 
ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος ∆εληβοριάς: ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι 
τη μαντεύουμε ως πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα 
χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το 
φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, την τέλεια χώρα, 
τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και 
μόνο δημιουργεί στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, 
ότι η ευτυχία συνίσταται σε αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης 
χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, 
που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, κάποιες μέρες 
ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει 
κάτι πιο τέλειο και πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το 
μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. 
Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή την ευτυχία, άλλον τον 
απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια περιπέτεια 
πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε 
τραγούδια;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. ∆εν είμαι από 
αυτούς που άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα 
αυτό που με γοήτευε πιο πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα 
τους γονείς μου να μου αγοράσουν μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς 
εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν 
«καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια βαριόμουν πάρα πολύ, 
ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με το 
όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας 
Περίδης, κατάλαβε ότι εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω 
σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η αφήγηση, οπότε άρχισε να μου 
μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο κόσμο 
στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα 
συνέχεια μουσική, όπως όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. ∆ιάλεγα 
κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και τραγουδάκια και μέσα σε 
έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε 
βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια 
πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το 
τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. Ανυπομονούσα να γυρίσω 
από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των 
βιβλίων, και να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η 
δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που μου έδωσε ο Μάνος 
Χατζιδάκις. 
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θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις 
υπομονή, δεν πρέπει να βιάζεσαι.
 
Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, 
όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς την ερώτηση σε έναν 
ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και 
είχε δίκιο τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις 
συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σε 
έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου 
ζωή: ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα 
επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. «Λέγε για πράγματα που 
υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την 
αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά 
τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το 
διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην είναι κάτι που απλά είναι 
ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη 
συμβουλή ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις 
δώσει;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, 
αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη 
μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. 
Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, 
αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την οποία 
την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα 
να βρεθώ σε ένα μπαρ που παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν 
αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στην “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». ∆ηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν 
μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα 
προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο θες 
να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που 
έχουμε δει και έχουμε ακούσει, είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ 
νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 

το μοιράζονται και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά 
έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή 
μας, αλλά δεν άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα 
τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος 
αλλάζει μέσα σε διαδρομή αιώνων, και πολλές 
φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά 
την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει 
είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και 
ερμηνεία. ∆ε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή 
–ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον 
χώρο του τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει 
στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να 
ακούς ένα συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν 
άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και 
γράφει στίχο. Τότε, λες ότι ακούς το ύφος του 
100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία 
του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα 
τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό 
μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, 
ξεκινάω πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ 
και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. 
Την ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να 
γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ 
σημαντικό στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. 
Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει 
την ατμόσφαιρα, δεν έχω λόγο να γράψω. ∆ε 
θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα 
χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα 
ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Αν θέλει να γράψει 
τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της 
μουσικής, γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ 
και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να 
ηχογραφεί. Να φτάσει σε ένα σημείο που, για 
μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε 
μέρα. Είναι σαν να ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια 
στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε 
μέρα ένα τραγούδι, θα δεις ότι σε δύο-τρία χρόνια 

Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η 
μουσική την έδωσε την απάντηση. Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική 
μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, 
τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε έχω όρεξη. ∆εν έχω ποτέ όρεξη 
συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές 
ταινίες. Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως 
ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη γλώσσα σε παλιότερες 
φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά 
ελληνική ταινία, όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του 
σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, μαθαίνεις πώς 
μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και 
αναγνώριζα στις ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο 
παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να αγαπάς πολύ 
αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο 
μέλλον;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε 
κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή προσκήνιο. Με φανταζόμουν 
ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν 
δυνάμει χώροι στους οποίους θα μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν 
και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από τη μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες 
φανταστικών ταινιών που θα γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο 
στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και 
τον συνάντησα, αφού του άφησα ένα demo και 
ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα 
κάπως με ενθάρρυνε, μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη 
δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις 
ωραία, έχεις και την αφοσίωση και το ταλέντο που 
χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με 
προέτρεψε να βρω δασκάλους, να μάθω λίγο 
καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και 
πέρα –ακόμα κι αν στην αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο 
μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να 
πηγαίνω τα καινούργια μου τραγούδια– κατάλαβα 
πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το 
τραγούδι για μένα δεν ήταν ένα εφηβικό 
ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους 
άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και αργότερα, 
όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε 
όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που 
ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια 
τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου 
σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως 
ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει 
η «φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα 
κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. 
Αλλά είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, 
αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα 
τελειώσω, όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω 
τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία 
χρόνια τελικά αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα 
πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας 
άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον 
κόσμο... Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε 
άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, 
έστω και στην επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα 
πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή κάποιων ανθρώπων. 
Να τους δώσει εκείνη τη στιγμή μια συμβουλή, ένα 
σπρώξιμο, μια επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν 
μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και 

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την 
ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. Μου 
αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις 
οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία όρεξη. 
Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να 
πιει χυμό με το καλαμάκι του και να τον αφήσουν ήσυχο 
τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες 
ιστορίες, πάντα γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι 
ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι 
ήρωας, αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο 
πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό το 
αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της 
κόρης σου;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου 
θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη και 
θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες 
έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια μου, τα αδέρφια 
μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι 
πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος 
που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, 
δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν γνωρίζεις 
έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που 
μοιάζει σε σένα και σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πάρα 
πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά 
που τα ξέρεις καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει 
πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη 
γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη 
μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, ξαναρχίζει 
για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή 
επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει όλο λάθος. Στη δική μου 
περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα 
θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από 
ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια 
φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα αυτό;» και, 
σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την 
προβληματική του κομματιού, σβήνω, γράφω, κάπως έτσι. 
∆ε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται 
σπάνια. Συνήθως πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι 
μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα 
ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν απάντηση και το 
κομμάτι έχει πια παγιωθεί. ∆ε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος ∆εληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, 
ήταν «Ο καθρέφτης». Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. 
Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια 
μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει κουράσει, δεν το έχουμε 
ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος ∆εληβοριάς: ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι 
τη μαντεύουμε ως πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα 
χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το 
φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, την τέλεια χώρα, 
τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και 
μόνο δημιουργεί στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, 
ότι η ευτυχία συνίσταται σε αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης 
χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, 
που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, κάποιες μέρες 
ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει 
κάτι πιο τέλειο και πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το 
μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. 
Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή την ευτυχία, άλλον τον 
απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια περιπέτεια 
πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος ∆εληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.
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«Σε παρακαλώ, μητέρα, ξανασκέψου το».
«∆ε γίνεται, παιδί μου, σκέψου μόνο πόσοι 
άνθρωποι μας έχουν ανάγκη».
Η μαντάμ Χάρλεϋ ήταν σίγουρη για την απόφαση 
που πήρε. ∆εν ήταν καιρός για υποχωρήσεις.
«Καλά… βλέπω πως δεν μπορώ να σε μεταπείσω. 
Θα έρθω όμως μαζί σου!»
«Μα, Ίντιθ…».
«∆εν ακούω κουβέντα! Εγώ σεβάστηκα την 
απόφασή σου και σου ζητάω να σεβαστείς εσύ τη 
δική μου».
«Εντάξει, όμως να ξέρεις ότι δεν θα είναι εύκολα 
τα πράγματα…».
«Το ξέρω, μητέρα».

Καθώς το τρένο μετέφερε τους επιβάτες στα 
πολυπαθή Βαλκάνια, η Αγγλίδα νοσοκόμα 
ταξίδευε νοερά χρόνια πίσω, όταν, μικρή ακόμα, 
σήκωσε το ανάστημά της, υποστηρίζοντας με 
σθένος την απόφασή της να ακολουθήσει το 
επάγγελμα της νοσοκόμας.
 Είχε γεννηθεί στο Κεντ της Αγγλίας, στις 
3 Μαΐου του 1855. Από μικρή ήθελε να γίνει 
νοσοκόμα. Το επάγγελμα δεχόταν περιφρόνηση. 
Οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός στα 
ανδροκρατούμενα εκείνα χρόνια, έκαναν το έργο 
της ακόμη πιο δύσκολο. Οι γονείς της την είχαν 
αποκληρώσει. Πέρασε δυσκολίες μέχρι να γίνει 
μια επιτυχημένη νοσοκόμα που να την εκτιμούν και 
να τη σέβονται, καθώς πολλοί την κατηγόρησαν 
για τον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει μια απ’ τις 
σπουδαιότερες νοσοκόμες. Μην μπορώντας να 
δεχτεί τις άδικες κατηγορίες, έγινε εξέχον μέλος 
ενός κινήματος για σουφραζέτες, καταδικάζοντας 
την άδικη στάση προς το φύλο της. Απέκτησε μια 
υπέροχη κόρη, την Ίντιθ, η οποία ακολούθησε το 
παράδειγμά της.
 Αυτά σκεφτόταν η μαντάμ Χάρλεϋ κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα. Είχε 
υπηρετήσει στη Γαλλία όπου της απονεμήθηκε «Ο 
σταυρός του πολέμου» και είχε μεγάλη εμπειρία 
σε εμπόλεμες ζώνες.

Μόλις έφτασαν στο Αρχηγείο της Κυβέρνησης, 
περίμεναν τον στρατηγό Σαρρέιγ να τις δώσει 
οδηγίες. Έπειτα από αρκετή ώρα καθυστέρησης 
και αγωνίας, εμφανίστηκε. 
«Με συγχωρείτε που άργησα αλλά… πού είναι ο 
λοχαγός Τζόουνς;»
«Όπως βλέπετε, στρατηγέ, δεν υπάρχει λοχαγός, 
παρά μόνο δυο εθελόντριες νοσοκόμες, οι οποίες 
θα παραβλέψουν για πρώτη και τελευταία φορά 
την αδικαιολόγητη καθυστέρησή σας». 
«Εσείς ποια είστε, κυρία μου;»
«Είμαστε οι νοσοκόμες μαντάμ Χάρλεϋ και μις 
Ίντιθ Χάρλεϋ. Το γαλλικό προξενείο έπρεπε να 
σας είχε ενημερώσει».
«Α! ναι σωστά. Ξέρετε… δε χρειαζόμαστε 
νοσοκόμες αλλά στρατιώτες».
«Για να χρειάζεστε στρατιώτες, σημαίνει ότι έχετε 
χάσει πολλούς! Για να μη συνεχιστεί αυτό, 
χρειάζεστε νοσοκόμες διότι, προφανώς, το 
προσωπικό δεν είναι επαρκές».
«Ναι, αλλά…».
«∆εν έχει “αλλά”, κύριε, ούτε άλλες 
καθυστερήσεις. Στον πόλεμο χρειάζεται 
εντιμότητα και σβελτάδα. Γι’ αυτό, πείτε μας την 
πρώτη αποστολή».
«Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίστε να μοιράζετε τροφή 
στα παιδιά. Μετά, βλέπουμε».
«Ωραία…»
 «Αλλιώς το περίμενα… δηλαδή κάναμε ολόκληρο 
ταξίδι για να μοιράζουμε μόνο τροφή;» 
εκμυστηρεύτηκε απογοητευμένη η Ίντιθ.
«Ποιος είπε ότι θα μοιράζουμε μόνο τροφή;»
«Μα… ο στρατηγός πριν λίγο».
«Πρώτον, είπε για αρχή και τελείωσε με τη φράση 
μετά, βλέπουμε. ∆εύτερον, το να μοιράζεις τροφή 
σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη δεν είναι 
τόσο απλό, είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. 
Τρίτον, με ξέρεις να υπακούω πολλές φορές σε 
ανωτέρους μου;»
«Όχι…»
«Ίντιθ… είναι ξεκάθαρο πως αυτός ο άνθρωπος 
περιφρονεί τις γυναίκες και το επάγγελμά μας. 
Θα το αφήσουμε εμείς να περάσει αυτό έτσι;»

Η Ίντιθ, κούνησε αρνητικά το κεφάλι της 
βλέποντας αποφασισμένη τη μητέρα της.
«Ωραία…»

Φτάνοντας στο κεντρικό νοσοκομείο του 
Μοναστηριού, ήρθαν αντιμέτωπες με την 
αθλιότητα και την απογοήτευση. Ασθενείς, να 
περιμένουν έξω στα μάρμαρα για να μπουν στο 
νοσοκομείο, χωρίς περιποίηση, ενώ οι νοσοκόμες 
ζήτημα να ήταν πέντε.
Ζήτησαν να μιλήσουν στη διεύθυνση του 
νοσοκομείου. Η Ίντιθ εξεπλάγην μόλις είδε μια 
από τις πιο κορυφαίες νοσοκόμες της Αμερικής. 
«Μαρί-Λουίζ Μάθιους;» αναφώνησε με έκπληξη.
Η μαντάμ Χάρλεϋ κοίταξε με απορία την κόρη της.
«Μητέρα, από εδώ η μις Μαρί-Λουίζ Μάθιους, μια 
απ’ τις σπουδαιότερες Αμερικανίδες νοσοκόμες 
και ιεραποστόλους και επικεφαλής της Γυναικείας 
Αμερικανικής Σχολής».
«Χάρηκα, μις Μάθιους, είμαι η μαντάμ Χάρλεϋ, 
αδελφή του Φίλντ-Μάρσαλ σερ Τζον Φρεντς των 
βρετανικών δυνάμεων στη Γαλλία».
«Χάρηκα. Έχω ενημερωθεί για σας».
«Μμμ… παράξενο. Ο στρατηγός Σαρρέιγ δε 
φάνηκε να γνωρίζει».
«Ναι… βλέπετε, άνθρωποι σαν κι αυτόν θεωρούν 
πως μια γυναίκα δεν μπορεί να τελέσει ιατρικά 
καθήκοντα, πως είναι δουλειά για άντρες. Μη 
νομίζετε πως έγινα εύκολα διευθύντρια αυτού του 
νοσοκομείου. Αλλά, βλέπετε… δε συνηθίζω να 
ακολουθώ τους ανώτερους μου σε τέτοιου είδος 
παραλογισμούς».
«Νομίζω, μις Μάθιους, πως θα συνεργαστούμε 
τέλεια οι δυο μας».
Πράγματι, έτσι έγινε. Μάλιστα η μαντάμ Χάρλεϋ, 
εγκαινίασε μια μηχανοκίνητη μονάδα 
ασθενοφόρων, για να μπορούν οι ασθενείς να 
έρχονται πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο 
νοσοκομείο. Η μονάδα λειτουργούσε στην πρώτη 
γραμμή, συλλέγοντας τραυματισμένους Σέρβους. 

Ήταν 7 Μαρτίου του 1917. Οι πυροβολισμοί και οι 
επιθέσεις εκείνη τη μέρα ήταν συχνοί. Η μις 

Μάθιους είχε προσκαλέσει σε τσάι τη μαντάμ 
Χάρλεϋ και την κόρη της. Παρόλα αυτά, 
παρέβλεψαν να κατεβούν στις κάτω σκάλες, για 
να προστατευθούν. 
Την ώρα που έπιναν το τσάι τους, μια βόμβα έπεσε 
κοντά τους, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια 
και ένα κομμάτι γυαλί να εκτοξευθεί και να 
τραυματίσει σοβαρά τη μαντάμ Χάρλεϋ. Το 
ατρόμητο και ακλόνητο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
σώμα της κυρίας που έσωσε χίλιες ζωές, έπεσε 
κάτω. Το αίμα έτρεχε απ’ το κεφάλι της, το σώμα 
της είχε σκληρύνει και το πρόσωπό της ήταν 
λευκό. 
Η μις Μάθιους αμέσως έτρεξε στην κυβέρνηση να 
ζητήσει ασθενοφόρο αλλά, λόγω των επιθέσεων, 
το ασθενοφόρο καθυστέρησε. Η μαντάμ Χάρλεϋ 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως καθώς την 
έβαζαν στο χειρουργικό κρεβάτι, πέθανε. 
Η μις Μάθιου κατηγορούσε τον εαυτό της, επειδή 
την είχε προσκαλέσει για τσάι.
«Αγαπητή μις Μάθιους, δε φταίτε εσείς», την 
παρηγόρησε η Ίντιθ. «Γνωρίζαμε τον κίνδυνο όταν 
πρωτοήρθαμε εδώ. Ήμασταν προετοιμασμένες 
για κάτι τέτοιο, αλλά θέλαμε να φροντίσουμε τους 
ανθρώπους. Ο Θεός θέλησε λίγο γυαλί να 
τελειώσει την ωφέλιμη ζωή της».
Η μαντάμ Χάρλεϋ, φαινόταν γαλήνια ακόμα και 
νεκρή. 
Ο στρατηγός Σαρρέιγ στη Θεσσαλονίκη 
οργάνωσε κηδεία με στρατιωτικές τιμές. Παρόντες 
ήταν ο πρίγκιπας Γεώργιος της Σερβίας, ο 
στρατηγός Μιλν, ο διοικητής των βρετανικών 
δυνάμεων…
Τελικά, όλοι αυτοί οι τρανοί και δυνατοί άντρες 
έπρεπε να χάσουν κάτι πολύτιμο για να το 
εκτιμήσουν· μια νοσοκόμα που τότε θεωρούταν 
κάτι τελείως ασήμαντο. Όμως αυτό που είπε η 
μαντάμ Χάρλεϋ, το έκανε. Απέδειξε ότι το 
επάγγελμα της νοσοκόμας είναι πιο δύσκολο και 
πιο σημαντικό από όσο νομίζουν οι άλλοι, καθώς 
και ότι μια γυναίκα μπορεί να ασχοληθεί με όποιο 
επάγγελμα θέλει και να το εκτελέσει με θρίαμβο 
και επιτυχία.
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«Σε παρακαλώ, μητέρα, ξανασκέψου το».
«∆ε γίνεται, παιδί μου, σκέψου μόνο πόσοι 
άνθρωποι μας έχουν ανάγκη».
Η μαντάμ Χάρλεϋ ήταν σίγουρη για την απόφαση 
που πήρε. ∆εν ήταν καιρός για υποχωρήσεις.
«Καλά… βλέπω πως δεν μπορώ να σε μεταπείσω. 
Θα έρθω όμως μαζί σου!»
«Μα, Ίντιθ…».
«∆εν ακούω κουβέντα! Εγώ σεβάστηκα την 
απόφασή σου και σου ζητάω να σεβαστείς εσύ τη 
δική μου».
«Εντάξει, όμως να ξέρεις ότι δεν θα είναι εύκολα 
τα πράγματα…».
«Το ξέρω, μητέρα».

Καθώς το τρένο μετέφερε τους επιβάτες στα 
πολυπαθή Βαλκάνια, η Αγγλίδα νοσοκόμα 
ταξίδευε νοερά χρόνια πίσω, όταν, μικρή ακόμα, 
σήκωσε το ανάστημά της, υποστηρίζοντας με 
σθένος την απόφασή της να ακολουθήσει το 
επάγγελμα της νοσοκόμας.
 Είχε γεννηθεί στο Κεντ της Αγγλίας, στις 
3 Μαΐου του 1855. Από μικρή ήθελε να γίνει 
νοσοκόμα. Το επάγγελμα δεχόταν περιφρόνηση. 
Οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός στα 
ανδροκρατούμενα εκείνα χρόνια, έκαναν το έργο 
της ακόμη πιο δύσκολο. Οι γονείς της την είχαν 
αποκληρώσει. Πέρασε δυσκολίες μέχρι να γίνει 
μια επιτυχημένη νοσοκόμα που να την εκτιμούν και 
να τη σέβονται, καθώς πολλοί την κατηγόρησαν 
για τον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει μια απ’ τις 
σπουδαιότερες νοσοκόμες. Μην μπορώντας να 
δεχτεί τις άδικες κατηγορίες, έγινε εξέχον μέλος 
ενός κινήματος για σουφραζέτες, καταδικάζοντας 
την άδικη στάση προς το φύλο της. Απέκτησε μια 
υπέροχη κόρη, την Ίντιθ, η οποία ακολούθησε το 
παράδειγμά της.
 Αυτά σκεφτόταν η μαντάμ Χάρλεϋ κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα. Είχε 
υπηρετήσει στη Γαλλία όπου της απονεμήθηκε «Ο 
σταυρός του πολέμου» και είχε μεγάλη εμπειρία 
σε εμπόλεμες ζώνες.

Μόλις έφτασαν στο Αρχηγείο της Κυβέρνησης, 
περίμεναν τον στρατηγό Σαρρέιγ να τις δώσει 
οδηγίες. Έπειτα από αρκετή ώρα καθυστέρησης 
και αγωνίας, εμφανίστηκε. 
«Με συγχωρείτε που άργησα αλλά… πού είναι ο 
λοχαγός Τζόουνς;»
«Όπως βλέπετε, στρατηγέ, δεν υπάρχει λοχαγός, 
παρά μόνο δυο εθελόντριες νοσοκόμες, οι οποίες 
θα παραβλέψουν για πρώτη και τελευταία φορά 
την αδικαιολόγητη καθυστέρησή σας». 
«Εσείς ποια είστε, κυρία μου;»
«Είμαστε οι νοσοκόμες μαντάμ Χάρλεϋ και μις 
Ίντιθ Χάρλεϋ. Το γαλλικό προξενείο έπρεπε να 
σας είχε ενημερώσει».
«Α! ναι σωστά. Ξέρετε… δε χρειαζόμαστε 
νοσοκόμες αλλά στρατιώτες».
«Για να χρειάζεστε στρατιώτες, σημαίνει ότι έχετε 
χάσει πολλούς! Για να μη συνεχιστεί αυτό, 
χρειάζεστε νοσοκόμες διότι, προφανώς, το 
προσωπικό δεν είναι επαρκές».
«Ναι, αλλά…».
«∆εν έχει “αλλά”, κύριε, ούτε άλλες 
καθυστερήσεις. Στον πόλεμο χρειάζεται 
εντιμότητα και σβελτάδα. Γι’ αυτό, πείτε μας την 
πρώτη αποστολή».
«Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίστε να μοιράζετε τροφή 
στα παιδιά. Μετά, βλέπουμε».
«Ωραία…»
 «Αλλιώς το περίμενα… δηλαδή κάναμε ολόκληρο 
ταξίδι για να μοιράζουμε μόνο τροφή;» 
εκμυστηρεύτηκε απογοητευμένη η Ίντιθ.
«Ποιος είπε ότι θα μοιράζουμε μόνο τροφή;»
«Μα… ο στρατηγός πριν λίγο».
«Πρώτον, είπε για αρχή και τελείωσε με τη φράση 
μετά, βλέπουμε. ∆εύτερον, το να μοιράζεις τροφή 
σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη δεν είναι 
τόσο απλό, είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. 
Τρίτον, με ξέρεις να υπακούω πολλές φορές σε 
ανωτέρους μου;»
«Όχι…»
«Ίντιθ… είναι ξεκάθαρο πως αυτός ο άνθρωπος 
περιφρονεί τις γυναίκες και το επάγγελμά μας. 
Θα το αφήσουμε εμείς να περάσει αυτό έτσι;»

Η Ίντιθ, κούνησε αρνητικά το κεφάλι της 
βλέποντας αποφασισμένη τη μητέρα της.
«Ωραία…»

Φτάνοντας στο κεντρικό νοσοκομείο του 
Μοναστηριού, ήρθαν αντιμέτωπες με την 
αθλιότητα και την απογοήτευση. Ασθενείς, να 
περιμένουν έξω στα μάρμαρα για να μπουν στο 
νοσοκομείο, χωρίς περιποίηση, ενώ οι νοσοκόμες 
ζήτημα να ήταν πέντε.
Ζήτησαν να μιλήσουν στη διεύθυνση του 
νοσοκομείου. Η Ίντιθ εξεπλάγην μόλις είδε μια 
από τις πιο κορυφαίες νοσοκόμες της Αμερικής. 
«Μαρί-Λουίζ Μάθιους;» αναφώνησε με έκπληξη.
Η μαντάμ Χάρλεϋ κοίταξε με απορία την κόρη της.
«Μητέρα, από εδώ η μις Μαρί-Λουίζ Μάθιους, μια 
απ’ τις σπουδαιότερες Αμερικανίδες νοσοκόμες 
και ιεραποστόλους και επικεφαλής της Γυναικείας 
Αμερικανικής Σχολής».
«Χάρηκα, μις Μάθιους, είμαι η μαντάμ Χάρλεϋ, 
αδελφή του Φίλντ-Μάρσαλ σερ Τζον Φρεντς των 
βρετανικών δυνάμεων στη Γαλλία».
«Χάρηκα. Έχω ενημερωθεί για σας».
«Μμμ… παράξενο. Ο στρατηγός Σαρρέιγ δε 
φάνηκε να γνωρίζει».
«Ναι… βλέπετε, άνθρωποι σαν κι αυτόν θεωρούν 
πως μια γυναίκα δεν μπορεί να τελέσει ιατρικά 
καθήκοντα, πως είναι δουλειά για άντρες. Μη 
νομίζετε πως έγινα εύκολα διευθύντρια αυτού του 
νοσοκομείου. Αλλά, βλέπετε… δε συνηθίζω να 
ακολουθώ τους ανώτερους μου σε τέτοιου είδος 
παραλογισμούς».
«Νομίζω, μις Μάθιους, πως θα συνεργαστούμε 
τέλεια οι δυο μας».
Πράγματι, έτσι έγινε. Μάλιστα η μαντάμ Χάρλεϋ, 
εγκαινίασε μια μηχανοκίνητη μονάδα 
ασθενοφόρων, για να μπορούν οι ασθενείς να 
έρχονται πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο 
νοσοκομείο. Η μονάδα λειτουργούσε στην πρώτη 
γραμμή, συλλέγοντας τραυματισμένους Σέρβους. 

Ήταν 7 Μαρτίου του 1917. Οι πυροβολισμοί και οι 
επιθέσεις εκείνη τη μέρα ήταν συχνοί. Η μις 

Μάθιους είχε προσκαλέσει σε τσάι τη μαντάμ 
Χάρλεϋ και την κόρη της. Παρόλα αυτά, 
παρέβλεψαν να κατεβούν στις κάτω σκάλες, για 
να προστατευθούν. 
Την ώρα που έπιναν το τσάι τους, μια βόμβα έπεσε 
κοντά τους, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια 
και ένα κομμάτι γυαλί να εκτοξευθεί και να 
τραυματίσει σοβαρά τη μαντάμ Χάρλεϋ. Το 
ατρόμητο και ακλόνητο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, 
σώμα της κυρίας που έσωσε χίλιες ζωές, έπεσε 
κάτω. Το αίμα έτρεχε απ’ το κεφάλι της, το σώμα 
της είχε σκληρύνει και το πρόσωπό της ήταν 
λευκό. 
Η μις Μάθιους αμέσως έτρεξε στην κυβέρνηση να 
ζητήσει ασθενοφόρο αλλά, λόγω των επιθέσεων, 
το ασθενοφόρο καθυστέρησε. Η μαντάμ Χάρλεϋ 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως καθώς την 
έβαζαν στο χειρουργικό κρεβάτι, πέθανε. 
Η μις Μάθιου κατηγορούσε τον εαυτό της, επειδή 
την είχε προσκαλέσει για τσάι.
«Αγαπητή μις Μάθιους, δε φταίτε εσείς», την 
παρηγόρησε η Ίντιθ. «Γνωρίζαμε τον κίνδυνο όταν 
πρωτοήρθαμε εδώ. Ήμασταν προετοιμασμένες 
για κάτι τέτοιο, αλλά θέλαμε να φροντίσουμε τους 
ανθρώπους. Ο Θεός θέλησε λίγο γυαλί να 
τελειώσει την ωφέλιμη ζωή της».
Η μαντάμ Χάρλεϋ, φαινόταν γαλήνια ακόμα και 
νεκρή. 
Ο στρατηγός Σαρρέιγ στη Θεσσαλονίκη 
οργάνωσε κηδεία με στρατιωτικές τιμές. Παρόντες 
ήταν ο πρίγκιπας Γεώργιος της Σερβίας, ο 
στρατηγός Μιλν, ο διοικητής των βρετανικών 
δυνάμεων…
Τελικά, όλοι αυτοί οι τρανοί και δυνατοί άντρες 
έπρεπε να χάσουν κάτι πολύτιμο για να το 
εκτιμήσουν· μια νοσοκόμα που τότε θεωρούταν 
κάτι τελείως ασήμαντο. Όμως αυτό που είπε η 
μαντάμ Χάρλεϋ, το έκανε. Απέδειξε ότι το 
επάγγελμα της νοσοκόμας είναι πιο δύσκολο και 
πιο σημαντικό από όσο νομίζουν οι άλλοι, καθώς 
και ότι μια γυναίκα μπορεί να ασχοληθεί με όποιο 
επάγγελμα θέλει και να το εκτελέσει με θρίαμβο 
και επιτυχία.



Νεογράφημα: Σε ποια σχολή Ψυχολογίας 
σπουδάσατε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Σπούδασα Ψυχολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τελείωσα τη σχολή στα 
τέσσερα χρόνια, παράλληλα με δουλειά και 
αγωνιστική συμμετοχή στα κοινά. Μετά τα 
τέσσερα χρόνια βγήκα στο χάος της αγοράς 
εργασίας…
 
Νεογράφημα: Μια και αναφερθήκατε σε φίλους 
και είστε ψυχολόγος, πώς βλέπετε τη φιλία και 
ειδικά τη συμπαράσταση των φίλων στις 
δύσκολες στιγμές; Μήπως τους επιβαρύνουμε 
με τα δικά μας προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα υπάρχουν διπλές 
αναγνώσεις στα γεγονότα και, γι’αυτό, όταν 
θέλουμε να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους στη 
ζωή μας ως φίλους μας, πάντα πρέπει να 
μοιραζόμαστε μαζί τους τις σκέψεις μας, 
ανεξάρτητα αν αισθανόμαστε ότι τους βάζουμε 
ένα βάρος εκείνη τη στιγμή ή αν δεν είμαστε 
σίγουροι πως ο άλλος θα μας καταλάβει.

 Νεογράφημα: Πολλές φορές φοβόμαστε οι 
έφηβοι μήπως περάσει η ζωή μας και δεν 
καταφέρουμε κάτι σημαντικό, ότι θα είμαστε 
θεατές της ζωής και δε θα συμμετέχουμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα θα υπάρχει ο 
προβληματισμός «πόσο ζω τη ζωή μου» και «πόσο 
ζω… σχεδιάζοντας τη ζωή μου. Μήπως αυτά που 
θέλω είναι κάπου αλλού;». Όλοι πάντα 
προβληματιζόμαστε για τη ζωή μας. Ο 
προβληματισμός για τη ζωή, είναι ένα κομμάτι της 
ίδιας της ζωής. Γι’αυτό, αντί για πολλή μοναχική 
σκέψη, ας πάμε μια βόλτα με τους φίλους μας!

Νεογράφημα: Είχατε πράγματα στη ζωή σας που 
σας αποσπούσαν από τους στόχους σας; Σας το 
ρωτούμε, γιατί βιώνουμε την απόσπαση που 
δοκιμάζουμε οι σημερινοί έφηβοι από τα κινητά 
τηλέφωνα, στην προσπάθειά μας να 
δημιουργήσουμε πράγματα, ακόμη και όταν 
πρόκειται για αυτά που μας αρέσουν και τα 
αγαπάμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Εγώ ήμουν τυχερή στην 
ηλικία σας, γιατί οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί 
και δεν επέτρεπαν περισπάσεις, ασχέτως αν εγώ 
δυσφορούσα. Τότε κολλούσαμε με τις 
βραζιλιάνικες σειρές! Η λύση είναι να βάζουμε 
όρια. Για παράδειγμα, να λέμε πως τις 
ενημερώσεις του Facebook θα τις βλέπω μόνο το 
απόγευμα της Παρασκευής ή μόνο μισή ώρα την 
ημέρα. Μέσα από την οριοθέτηση γίνεσαι πιο 
ελεύθερος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ξέρεις τον λόγο που ασχολείσαι με τα social 
media. Αν το κάνεις ως μορφή αντίδρασης στην 

Νεογράφημα: Γιατί τα αγόρια αισθάνονται 
συχνά πιο δυνατά στη ζωή και πιο ικανά στο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο κάθε άνθρωπος αντλεί τη 
δύναμη για τη ζωή του από κάποια πηγή. Η πηγή 
αυτή μπορεί να είναι η σωματική του ρώμη, η 
κοινωνική του τάξη, η πίστη του σε κάποια θρησκεία 
ή σε κάποια ιδέα. Τα κορίτσια συχνά μαθαίνουμε 
πως η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να μας κάνει 
πιο ευτυχισμένες. Τώρα, γιατί τα αγόρια έχουν 
αυτή την αίσθηση της δύναμης… Νομίζω πως είναι 
εξελικτικό κατάλοιπο. Αυτή είναι και η προσδοκία 
της κοινωνίας από αυτούς. Υπάρχουν και 
ψυχολογικές θεωρίες που δίνουν στη γυναίκα την 
πρωτοκαθεδρία της δύναμης. Πάντως, δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε τους ρόλους των φύλων ως 
έμφυλες εκδηλώσεις. Περισσότερο είναι 
κοινωνικές καταστάσεις που οφείλονται στην 
εκμετάλλευση, ιδίως την οικονομική. Εκείνο που 
πρέπει να καταφέρουμε είναι η κατάργηση της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 
Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Κι εγώ σας ευχαριστώ!

NEOGRAPHIMA

Κόκκινη κλωστή δεμένη…. in English!

Μαθητές της Α΄ Τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Αγγλικών με την καθηγήτριά 
τους Κατερίνα Κυριακίδου, ασχολήθηκαν με τη δημιουργική γραφή χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα 
μέσα από το e-twinning πρόγραμμα που υλοποιούν τη σχολική χρονιά 2018-19 με τίτλο «In the Limelight!». 
Πιο συγκεκριμένα δόθηκε στους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολείων η αρχή μιας 
ιστορίας που οι μαθητές θα έπρεπε να φανταστούν, να δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν. Ακολουθούν 
οι πρωτότυπες ιστορίες των μαθητών του Σχολείου μας.

In the Limelight!

by Anna Letsa (A2)

The phone rings. The voice on the other end says: “We need you again”, and then 
hangs up. When I heard that I knew it is something serious because the person on 
the phone sounded scared, so I immediately hopped on the first bus that was 
going to my hometown Boonville. The next morning the first thing I saw when I 
woke up lying on the old yellow plastic bus seat was the town sign. A lot of 
memories came back, as I thought “I’ll never escape this town, will I?” Then I 
realized the bus had stopped and all of my friends were waiting for me with a 
worried look on their face. I left the bus and ran to them asking what’s wrong. They 
first looked at each other then looked at me and finally told me. I couldn’t believe 
what I'd just heard. I was so shocked that a few moments of silence passed. Then 
I screamed and asked: “What do you mean someone kidnapped Allison?” “We 
mean what you just heard and we knew that we would never be able to find out 
who did this without you” they said. I grabbed my bag, run to my old home, rushed 
into my room and started crying “I thought it was all over now! How could this 
happen to me?” All those thoughts went on troubling my mind when I finally 
stopped and understood that crying wouldn’t help me save my friend.
 That night I couldn’t sleep so I watched the sky changing colors from pitch 
black to a beautiful red as the sun was rising. I called my friend Jackson and told 
him to take the others and meet me at our spot. When I got there I saw something 
strange. A tree that I’d never seen before and it also had something carved on it 
which looked like a symbol. I stared at it for quite a long time until I heard Olivia 
shouting my name. We sat down and I asked them when was the last time that 
they saw her. “Four days ago, but she was acting a little weird as if she was hiding 
something”, she answered. “Like what?” I continued asking. “She would say things 
like “They can’t know” or “It’s way too dangerous”. “ Hmm, that’s odd!” I thought. 
“I am going to her house in case I find some clues” I said. I left our hidden spot 
inside the deep forest and I headed to Allison’s house.
 I was finally there. Along the way I noticed that there were pictures of 
Allison with the word "missing" on them everywhere, on the trees, in the pathway 

even on the houses' walls. I took a deep a breath and knocked on the door. 
Allison’s mom was  confused to see me at first but then hugged me with tears 
forming in her eyes. The first words that came out of my mouth were “I am so 
sorry...” When I got in and she offered me some tea I asked her if I could go to 
Allison’s room and although she hesitated at first then she agreed. Her room was 
just as I remembered it. At her desk I saw some drawings that reminded me of 
something. I was puzzled because I knew they meant something to me but I could 
not remember what that was exactly. After a couple of minutes I realized that in 
the drawings was the exact same symbol that was carved on that tree. I ran out 
of the room and then out of the house briefly thanking her mom for her help. Then 
I called Jackson telling him that I knew where Allison was. 

 I was once again in front of that tree but now knowing that my best friend 
was down there. I heard leaves crunching and as I looked back I saw Jackson 
panting. I told him everything and we started looking for a clue... anything that 
would help us find her. After some time I saw a big string nearby and I started 
pulling it hard when I heard a sound like a door opening. We both looked at each 
other and then without thinking I pushed the tree as hard as I could and a spark of 
joy hit me when I confirmed my theory by seeing the tree moving. Underneath the 
tree was a metal door which was now opened, so I jumped in telling Jackson to 
wait for me up there. The door led to a little dark room under the earth but it was 
freezing cold down there. There wasn't enough light but I could spot a small 
wooden door that was at the other side of the room. I heard a voice saying “They 
will never find you here!", followed by a very loud scream. That moment I figured 
that Allison wasn’t alone so I ran with all my force and kicked the door open. To 
my good luck I accidently hit Allison's kidnapper who was standing behind that 
door. I saw Allison tied up in a chair and froze for a moment. But the police sirens 
brought me back to reality. A policeman rushed into the dark room and took me 
and Alison out of that terrifying place safe and sound. This exact moment the man 
who kidnapped Alison was arrested by two other police officers and I felt quite 
relieved. Two weeks have passed since then and I have still two important 
questions unanswered “What was Allison’s secret?" and "Did it have anything to 
do with the kidnapping?”

by Aris Tsavlis (A3)

The phone rings. The voice from the other end says “we need you 
again” and hangs up. It was the Britain’s Secret Services (B.S.S.). But 
let’s start from the beginning. Once I was a secret agent at B.S.S. I 
used to be the best agent; I could break in and out of houses and 
bases easily when needed.
Yesterday I got an e-mail saying that every single agent’s real 
identity had been revealed. For this mission they needed a retired 
agent.
The Prime Minister was there to welcome me and to thank me for all 
the things I’d done for England and the United Kingdom. I also found 
James there who was my sidekick and used to help me in all of our 
missions.

The problem was a gang terrorizing Northern Ireland and Scotland. I 
had to stop them!
The people in charge asked me what I would like for my equipment 
and I told them that I needed: a gun, a hybrid car, a cell phone with 
a tracking device and some dynamite explosives. This would 
definitely be fun!
James and I started thorough investigation immediately and found out 
that the terrorists were currently living in England. The surprising fact 
was that the terrorists lived in the apartment above mine. They were 
my neighbors, after all!
I knew the whereabouts so well, therefore we had a great advantage. 
We started planning our moves. The same day we broke into their 
house and arrested them all. Now the world is safe! 

by Vasiliki Tsitsilianou (A3)

The phone rings. The phone on the other end says: “We need you 
again’’, and then hangs up. Joey said to his wife, Betty: “They need me 
again! I thought I was done with all this!’’ Betty was scared. She didn’t 
want her husband to mess with all this again. Although, she advised 
him not to go, due to the fact that they could hurt him, he did.
When he arrived there, a new gang was waiting for him. “Where did 
the others go?” Joey said. "We never do these jobs with the same 
people every time, you silly!" the leader of the gang replied. “You 
owe us money from the bank robbery that took place one month ago. 
You crashed the car, so you have to pay for it as well”.
Joey would never have imagined that he would be so messed up 
because he doubted that the leader of this gang would ever let him 
free and would use him as the gang's driver for all illegal things they 
would do. 
- But, I thought I paid you back!
- Of course not! You will not get away with this so easily! You can 
either stay with us, or we can invite your wife to your funeral!

-No! Please don’t hurt me or my wife! I’ll do whatever you want!
After all this, Joey was prepared for the biggest bank robbery he 
could ever imagine. He would give them a ride there and then he’d 
have to pick them up with all the stolen money. So, by early morning, 
he gave them a ride there and waited for them to finish their job. But 
then, the police arrived! Joey tried to get away, but he wasn’t fast 
enough. He heard his partners voices but couldn’t do anything. The 
police caught him and he explained everything to them and the fact 
that he was blackmailed. 
After a lot of trials, always having his wife by his side supporting him 
psychologically, he was sentenced to five years in prison. His partners 
were sentenced to 20 more years, because it was found they had 
committed several murders as well. When the police took them away, 
Joey’s gang partners said to his wife: “Someday, we will find you and 
we will kill you”. After his discharge, he took his wife and they 
travelled all around the world together. Far away from illegal 
activities, away from gangs, away from everything!
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Στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου ∆ημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού συναντήσαμε την ψυχολόγο Ρολίνα 
Σωτηριάδου, απόφοιτη του Σχολείου μας, για μια συνέντευξη σχετική τόσο με την επιστήμη της και την 
επαγγελματική της δράση, όσο και με την προσωπική της διαδρομή. Η Ρολίνα γεννήθηκε στη Σοβιετική 
Ένωση το 1986 σε ένα ορεινό χωριό του Καυκάσου το Αβρανλό, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της 
Τσάλκας στη Γεωργία, από γονείς Ποντίους. Το 1994, σε ηλικία οκτώ ετών, γύρισε πίσω στην Ελλάδα μαζί 
με την οικογένειά της. Το 1999 άρχισε να φοιτά στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με υποτροφία αριστείας, η οποία 
συνεχίστηκε και στο Λύκειο, από το οποίο αποφοίτησε το 2005, χρονιά που εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα μαθητικά της ακόμη χρόνια εργάστηκε σε διάφορους κλάδους 
(κλωστοϋφαντουργία, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, υπάλληλος γραφείου, παιδική φύλαξη και 
προστασία), ενώ παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν αλλά και δίδασκε την ελληνική γλώσσα σε 
ενήλικους και ανήλικους μετανάστες από την πρώην ΕΣΣ∆. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της, το 2010, 
προσέφερε τις επιστημονικές της υπηρεσίες στο «Σπίτι της “Άρσις”» και στο «Άλμα Ζωής», ενώ από τον 
Μάρτιο του 2019 εργάζεται στη ∆ομή Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε πρόσφυγες και οργανώνοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 

Η συνάντησή μας, στην οποία παρευρέθηκε και ο 
διευθυντής μας Θανάσης Νευροκοπλής, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου σε 
ένα ωραίο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες! Τρεις 
ώρες συναρπαστικής συζήτησης που 
συμπυκνώθηκαν στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Νεογράφημα: Πώς σας φάνηκε η επιστροφή σας 
στην Ελλάδα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Οι γονείς μου ήρθαν πρώτοι. 
Το 1992 ο πατέρας και το 1993 η μητέρα μου από 
τη Γεωργία. Εγώ ήρθα το 1994, στα οχτώ μου 
χρόνια. Είμαστε Πόντιοι ομογενείς. Όταν πήγαμε 
στη Ρωσία από τα τουρκικά παράλια του Ευξείνου 
Πόντου, τοποθετηθήκαμε στον Καύκασο, σε μια 
άγονη περιοχή που καλλιεργήσαμε. Πάντα η 
Ελλάδα ήταν η πατρίδα που θέλαμε να ρθούμε. 
Ήξερα ελάχιστα ελληνικά, γιατί στη Γεωργία 
διδασκόμασταν τα ελληνικά σε μεγαλύτερες 
τάξεις. Εδώ στην αρχή δεν ήμουν καλή μαθήτρια. 
Είχα ενταχθεί σε τμήμα ένταξης. Προσπαθούσα να 
αποδείξω πως ήμουν καλή μαθήτρια και άξιζα 
προσοχής. Προσπαθούσα να γίνω καλή μαθήτρια 
και να έχω ίση μεταχείριση με τους υπολοίπους 
συμμαθητές μου. Θυμάμαι πως, όταν μια φορά η 
δασκάλα είδε τις ασκήσεις μου λυμένες, δεν 
πίστεψε πως τις έλυσα εγώ και με ρώτησε ποιος 
τις έγραψε. Αγωνιζόμουν να μαθαίνω τη γλώσσα 
και να αποδίδω καλά στα μαθήματα. Στόχος μου 
ήταν να αισθανθώ καλή, πρώτη μαθήτρια, όπως 
ήμουν στη Γεωργία. Και να δώσω την ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου.

Νεογράφημα: Το Αρσάκειο πώς προέκυψε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Να σας πω την αλήθεια, εγώ 
προτιμούσα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο της 
γειτονιάς μου, με την αδελφή μου και τους φίλους 
μου. Επιθυμούσα, όμως, και να δώσω ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου, να αισθανθούν 
πώς άξιζαν τον κόπο οι θυσίες τους για εμάς. Η 
υποτροφία στο Αρσάκειο ήταν και για μένα μια 
προσωπική επιβράβευση, καθώς κλήθηκα να 
ξεπεράσω μεγάλες δυσκολίες. Θυμάμαι στη ∆΄ 
∆ημοτικού, όταν ξεκίνησα όπως όλοι μου οι 
συμμαθητές την εκμάθηση των Αγγλικών, ήταν 
τέτοια η σύγχυση μου, που υπήρχαν φορές που δεν 
μπορούσα να αντιληφθώ σε ποια γλώσσα 
σκεφτόμουν (Ρωσικά, Τουρκικά, Ελληνικά ή 
Αγγλικά). Φτάνοντας στην ΣΤ' ∆ημοτικού, είχα 
κατακτήσει πια τις γλωσσικές δεξιότητες και ήμουν 
μία από τις άριστες μαθήτριες του σχολείου. ∆εν 
γνώριζα καν το Αρσάκειο. Ο δάσκαλος της τάξης 
μου ανακοίνωσε ότι έπρεπε να πάω να γράψω 
κάποιες εξετάσεις, για να φοιτήσω σε ένα καλό 
σχολείο με υποτροφία. Με είχε δηλώσει μαζί με 

κάποιους άλλους αριστούχους συμμαθητές μου, 
ωστόσο ήμουν πιο τυχερή και κληρώθηκα εγώ ως 
υποψήφια να υποβληθώ στις εξετάσεις. Και τα 
κατάφερα… Οι γονείς μου χάρηκαν πολύ και όλο 
το κοινωνικό μου περιβάλλον εξέφραζε τον 
θαυμασμό του. 

Νεογράφημα: Εσείς δε χαρήκατε για την 
επιτυχία;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Χάρηκα, αλλά δεν ήθελα να 
ξεχωρίζω από την αδελφή μου, τη γειτονιά μου, 
τους συνομηλίκους φίλους μου. Ήθελα, από την 
άλλη πλευρά, να κατακτώ τη γνώση, που 
αισθανόμουν ότι είναι άπειρη. ∆εν ήθελα, όμως, 
να απομακρυνθώ από τα άτομα που αγαπούσα και 
μοιραζόμουν τις ίδιες δυσκολίες. Και με το 
Αρσάκειο συνέβη να απομακρυνθώ σταδιακά από 
αυτούς…

Νεογράφημα: Πώς ήταν η προσαρμογή σας στο 
Αρσάκειο;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στην Α΄ Γυμνασίου ήμασταν 
πολλά καινούργια παιδιά και ψαχνόμασταν να 
συμπορευθούμε. Βρήκα κοινούς προβληματισμούς 
και εμπειρίες με κάποια παιδιά, με άλλα όχι. 
Ένιωθα κάποιες φορές σαν τη μύγα μέσα στο 
γάλα. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αφορούσε τη 
σχολική καθημερινότητα (καθώς ήμουν μια πολύ 
καλή και προσεκτική μαθήτρια –και έπρεπε να 
είμαι, μια που δεν είχα άλλη βοήθεια στα 
μαθήματα πέρα από το σχολείο), αλλά την 
εξωσχολική μου ζωή.

Νεογράφημα: Πώς διαλέξατε τι θέλετε να 
κάνετε στη ζωή σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ήξερα ότι έπρεπε να 
περάσω στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μονόδρομος για 
μένα. Και οι δύο γονείς μου είχαν πανεπιστημιακή 
μόρφωση, ο πατέρας μου μηχανικός, η μητέρα 
μου μαθηματικός.

Νεογράφημα: Και τι θέλατε να σπουδάσετε ως 
μαθήτρια;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στο Γυμνάσιο ήθελα να γίνω 
παιδίατρος. Αργότερα στο Λύκειο, επηρεασμένη 
από τους φιλολόγους, στράφηκα στη θεωρητική 
κατεύθυνση και ήθελα να γίνω ή δημοσιογράφος 
(για να ασχοληθώ με τα προβλήματα των 
μειονοτήτων) ή δικηγόρος (ως συνήγορος των 
πολιτών που δεν έχουν χρήματα, για να 
προσλάβουν έναν ακριβό δικηγόρο) ή ψυχολόγος 
(για να ασχοληθώ με τα άτομα που έχουν 
εξαρτήσεις). Αισθανόμουν πως μπορούσα να 
συμβάλλω στη θεραπεία τους. Το προηγούμενο 
βράδυ από την κατάθεση του μηχανογραφικού, σε 
βόλτα με φίλη στα Κάστρα, μου εξομολογήθηκε 

πως αισθανόταν λύτρωση, όταν μου μιλούσε. Αυτό 
ήταν! Αποφάσισα να γίνω ψυχολόγος. Πολλές 
φορές μικρά γεγονότα μπορούν να επιδράσουν 
καταλυτικότερα σε μια απόφαση από μακρές 
διεργασίες.

Νεογράφημα: Τι σας ενέπνεε και σας έδινε 
δύναμη;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πολλά πρόσωπα, οικεία 
αλλά και μακρινά: οι γονείς μου, η γιαγιά μου, ο 
παππούς μου, ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Επίσης, 
κάποιοι καθηγητές και δάσκαλοι. Ενδεικτικά να 
αναφέρω τους φιλολόγους στο γυμνάσιο και το 
λύκειο. Αυτοί με έκαναν να ξεχάσω τη θετική 
κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θυμάμαι να 
παρακολουθώ τον κύριο Κατσικαρίδη με ανοιχτό 
το στόμα. Ακόμη εφαρμόζω τη συμβουλή του να 
μην περπατάμε με το κεφάλι κατεβασμένο, αλλά 
να προσέχουμε το περιβάλλον και τα κτήρια· 
ακόμη περπατώ και κοιτάζω ψηλά για να παρατηρώ 
τα κτήρια. Επίσης, η κυρία Σγουρού με τις 
συζητήσεις μας· ακόμη θυμάμαι πως στο τετράδιο, 
κάτω από κάθε εργασία μου, αναπτύσσαμε 
ολόκληρο διάλογο με επιχειρήματα. Ή ο κύριος 
Νευροκοπλής, που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει 
χάρτης με την υπογραφή του Θεού που να λέει ότι 
εδώ πρέπει να ζει ο Έλληνας, εδώ ο Γάλλος κ.λπ. 
Μοιραζόμασταν τις ίδιες σκέψεις για την ενότητα 
των ανθρώπων πέρα από εθνικότητες και άλλες 
διαιρέσεις. 

Νεογράφημα: Σας επηρέασε η παραίτηση της 
αδελφής σας από την προσπάθεια αφομοίωσης;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Με επηρέασε, ναι· με έκανε 
να προσπαθώ να γίνω ακόμη καλύτερη μαθήτρια. 
Από τη μία, γιατί είχα στόχο να αποδείξω και σε 
κείνη –αλλά μάλλον και σε μένα– ότι μπορούμε 
να αφομοιωθούμε, παρά τις διακρίσεις που 
δεχόμασταν, και από την άλλη, γιατί ένιωθα να 
σηκώνω μόνη το βάρος της ανταμοιβής των 
γονιών μας. Αργότερα, όταν πια είχα καθιερωθεί 
ως άριστη μαθήτρια, ένιωθα να κινούμαι συνεχώς 
ανάμεσα σε δύο ομάδες: αυτή των 
“περιθωριακών” και την ομάδα των “καλών” 
μαθητών. Ένιωθα να μην ανήκω σε καμία και 
ήμουν μόνιμα σε μία διαπάλη με τα στερεότυπα 
που είχε η μία απέναντι στην άλλη. Εμένα δε με 
ενδιέφερε να αναγνωριστώ ή να γίνω αποδεκτή 
ως πρώτη ή αριστούχα… Ήθελα όμως να δείξω 
στον περίγυρό μου ότι –παρά τις όποιες 
διαφορές– μπορούμε να αναπτύσσουμε τις 
ικανότητές μας, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου 
ότι μπορώ να γίνω πάλι αυτό που ήμουν πριν 
ξενιτευτώ.

πίεση των μαθημάτων, μήπως πρέπει να βρεις πιο 
εποικοδομητική και αποτελεσματική αντίδραση; 
∆εν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις; Αν σήμερα 
γίνεται κακή χρήση των social media από τους 
νέους, δεν ευθύνονται προφανώς τα ίδια αλλά 
ούτε και αποκλειστικά οι νέοι. Τα social media 
είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας: 
αυτής με τον λιγοστό ελεύθερο δημιουργικό 
χρόνο, την απομόνωση και την αποξένωση, τον 
καταιγισμό πληροφοριών και όχι της γνώσης, την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και όχι της 
κοινωνικοποίησης.

Νεογράφημα: ∆ιαφοροποιούσασταν συνειδητά 
από τους συμμαθητές σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ναι. Για παράδειγμα, εκείνα 
τα χρόνια οι συμμαθήτριές μου 
παρακολουθούσαν την Τατιάνα Στεφανίδου και τη 
Λαμπίρη και, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν και 
φράσεις τους. Εγώ το απέφευγα –ούτε και τις 
ήξερα κιόλας αυτές τις παρουσιάστριες... Ήδη από 
την ∆΄ ∆ημοτικού είχα αποδεχθεί την εικόνα της 
διαφορετικής σε σχέση με τους συμμαθητές μου. 
Είχα βρει τον τρόπο και τα εργαλεία να 
δικαιολογώ στον εαυτό μου αυτή τη διαφορά, 
ώστε να μη με πληγώνει πολύ.

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
στερεότυπα που κυριαρχούν σήμερα στην 
κοινωνία για τον ρόλο των γυναικών;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο ρόλος της γυναίκας 
διαφοροποιείται ιστορικά στις ανθρώπινες 
κοινωνίες, αλλά δεν αλλάζει η εκμετάλλευση την 
οποία υφίσταται. Αλλάζουν οι μορφές της 
εκμετάλλευσης, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. 
Σήμερα καλό είναι να μην μιλάμε για ισότητα, 
αλλά για ισοτιμία της γυναίκας με τον άνδρα, 
επειδή στο όνομα της ισότητας έχουν γίνει πολλές 
αδικίες εις βάρος της γυναίκας, όπως: η εξίσωση 
των ορίων συνταξιοδότησης ή του ωραρίου 
εργασίας, η κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση του 
βάρους των εξωεργασιακών της καθηκόντων 
(όπως είναι η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα 
των γερόντων) κ.ά.. Θα έπρεπε η πολιτεία να 
αναλάβει θεσμικά κάποιο από αυτό το βάρος και 
να αναγνωρίζεται ως εργασία. Επίσης τα Μ.Μ.Ε. 
προβάλλουν συνεχώς πρότυπα γυναίκας που 
ανταποκρίνεται άριστα σε όλους τους ρόλους που 
της έχουν ανατεθεί, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο βαθιά ενοχική συμπεριφορά σε όλες 
εκείνες που αισθάνονται ανίκανες να συνδυάσουν 
τα πολλαπλά τους καθήκοντα. Τα υιοθετούμε και 
εμείς οι ίδιες τα στερεότυπα αυτά. Μαθαίνουμε 
για παράδειγμα ότι η εξωτερική εμφάνιση 
αποτελεί μια μορφή δύναμης για εμάς και ένα 
εφόδιο επιτυχίας.



Νεογράφημα: Σε ποια σχολή Ψυχολογίας 
σπουδάσατε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Σπούδασα Ψυχολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τελείωσα τη σχολή στα 
τέσσερα χρόνια, παράλληλα με δουλειά και 
αγωνιστική συμμετοχή στα κοινά. Μετά τα 
τέσσερα χρόνια βγήκα στο χάος της αγοράς 
εργασίας…
 
Νεογράφημα: Μια και αναφερθήκατε σε φίλους 
και είστε ψυχολόγος, πώς βλέπετε τη φιλία και 
ειδικά τη συμπαράσταση των φίλων στις 
δύσκολες στιγμές; Μήπως τους επιβαρύνουμε 
με τα δικά μας προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα υπάρχουν διπλές 
αναγνώσεις στα γεγονότα και, γι’αυτό, όταν 
θέλουμε να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους στη 
ζωή μας ως φίλους μας, πάντα πρέπει να 
μοιραζόμαστε μαζί τους τις σκέψεις μας, 
ανεξάρτητα αν αισθανόμαστε ότι τους βάζουμε 
ένα βάρος εκείνη τη στιγμή ή αν δεν είμαστε 
σίγουροι πως ο άλλος θα μας καταλάβει.

 Νεογράφημα: Πολλές φορές φοβόμαστε οι 
έφηβοι μήπως περάσει η ζωή μας και δεν 
καταφέρουμε κάτι σημαντικό, ότι θα είμαστε 
θεατές της ζωής και δε θα συμμετέχουμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα θα υπάρχει ο 
προβληματισμός «πόσο ζω τη ζωή μου» και «πόσο 
ζω… σχεδιάζοντας τη ζωή μου. Μήπως αυτά που 
θέλω είναι κάπου αλλού;». Όλοι πάντα 
προβληματιζόμαστε για τη ζωή μας. Ο 
προβληματισμός για τη ζωή, είναι ένα κομμάτι της 
ίδιας της ζωής. Γι’αυτό, αντί για πολλή μοναχική 
σκέψη, ας πάμε μια βόλτα με τους φίλους μας!

Νεογράφημα: Είχατε πράγματα στη ζωή σας που 
σας αποσπούσαν από τους στόχους σας; Σας το 
ρωτούμε, γιατί βιώνουμε την απόσπαση που 
δοκιμάζουμε οι σημερινοί έφηβοι από τα κινητά 
τηλέφωνα, στην προσπάθειά μας να 
δημιουργήσουμε πράγματα, ακόμη και όταν 
πρόκειται για αυτά που μας αρέσουν και τα 
αγαπάμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Εγώ ήμουν τυχερή στην 
ηλικία σας, γιατί οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί 
και δεν επέτρεπαν περισπάσεις, ασχέτως αν εγώ 
δυσφορούσα. Τότε κολλούσαμε με τις 
βραζιλιάνικες σειρές! Η λύση είναι να βάζουμε 
όρια. Για παράδειγμα, να λέμε πως τις 
ενημερώσεις του Facebook θα τις βλέπω μόνο το 
απόγευμα της Παρασκευής ή μόνο μισή ώρα την 
ημέρα. Μέσα από την οριοθέτηση γίνεσαι πιο 
ελεύθερος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ξέρεις τον λόγο που ασχολείσαι με τα social 
media. Αν το κάνεις ως μορφή αντίδρασης στην 

Νεογράφημα: Γιατί τα αγόρια αισθάνονται 
συχνά πιο δυνατά στη ζωή και πιο ικανά στο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο κάθε άνθρωπος αντλεί τη 
δύναμη για τη ζωή του από κάποια πηγή. Η πηγή 
αυτή μπορεί να είναι η σωματική του ρώμη, η 
κοινωνική του τάξη, η πίστη του σε κάποια θρησκεία 
ή σε κάποια ιδέα. Τα κορίτσια συχνά μαθαίνουμε 
πως η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να μας κάνει 
πιο ευτυχισμένες. Τώρα, γιατί τα αγόρια έχουν 
αυτή την αίσθηση της δύναμης… Νομίζω πως είναι 
εξελικτικό κατάλοιπο. Αυτή είναι και η προσδοκία 
της κοινωνίας από αυτούς. Υπάρχουν και 
ψυχολογικές θεωρίες που δίνουν στη γυναίκα την 
πρωτοκαθεδρία της δύναμης. Πάντως, δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε τους ρόλους των φύλων ως 
έμφυλες εκδηλώσεις. Περισσότερο είναι 
κοινωνικές καταστάσεις που οφείλονται στην 
εκμετάλλευση, ιδίως την οικονομική. Εκείνο που 
πρέπει να καταφέρουμε είναι η κατάργηση της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 
Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Κι εγώ σας ευχαριστώ!

Μαθητές της Α΄ Τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Αγγλικών με την καθηγήτριά 
τους Κατερίνα Κυριακίδου, ασχολήθηκαν με τη δημιουργική γραφή χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα 
μέσα από το e-twinning πρόγραμμα που υλοποιούν τη σχολική χρονιά 2018-19 με τίτλο «In the Limelight!». 
Πιο συγκεκριμένα δόθηκε στους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολείων η αρχή μιας 
ιστορίας που οι μαθητές θα έπρεπε να φανταστούν, να δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν. Ακολουθούν 
οι πρωτότυπες ιστορίες των μαθητών του Σχολείου μας.

In the Limelight!

by Anna Letsa (A2)

The phone rings. The voice on the other end says: “We need you again”, and then 
hangs up. When I heard that I knew it is something serious because the person on 
the phone sounded scared, so I immediately hopped on the first bus that was 
going to my hometown Boonville. The next morning the first thing I saw when I 
woke up lying on the old yellow plastic bus seat was the town sign. A lot of 
memories came back, as I thought “I’ll never escape this town, will I?” Then I 
realized the bus had stopped and all of my friends were waiting for me with a 
worried look on their face. I left the bus and ran to them asking what’s wrong. They 
first looked at each other then looked at me and finally told me. I couldn’t believe 
what I'd just heard. I was so shocked that a few moments of silence passed. Then 
I screamed and asked: “What do you mean someone kidnapped Allison?” “We 
mean what you just heard and we knew that we would never be able to find out 
who did this without you” they said. I grabbed my bag, run to my old home, rushed 
into my room and started crying “I thought it was all over now! How could this 
happen to me?” All those thoughts went on troubling my mind when I finally 
stopped and understood that crying wouldn’t help me save my friend.
 That night I couldn’t sleep so I watched the sky changing colors from pitch 
black to a beautiful red as the sun was rising. I called my friend Jackson and told 
him to take the others and meet me at our spot. When I got there I saw something 
strange. A tree that I’d never seen before and it also had something carved on it 
which looked like a symbol. I stared at it for quite a long time until I heard Olivia 
shouting my name. We sat down and I asked them when was the last time that 
they saw her. “Four days ago, but she was acting a little weird as if she was hiding 
something”, she answered. “Like what?” I continued asking. “She would say things 
like “They can’t know” or “It’s way too dangerous”. “ Hmm, that’s odd!” I thought. 
“I am going to her house in case I find some clues” I said. I left our hidden spot 
inside the deep forest and I headed to Allison’s house.
 I was finally there. Along the way I noticed that there were pictures of 
Allison with the word "missing" on them everywhere, on the trees, in the pathway 

even on the houses' walls. I took a deep a breath and knocked on the door. 
Allison’s mom was  confused to see me at first but then hugged me with tears 
forming in her eyes. The first words that came out of my mouth were “I am so 
sorry...” When I got in and she offered me some tea I asked her if I could go to 
Allison’s room and although she hesitated at first then she agreed. Her room was 
just as I remembered it. At her desk I saw some drawings that reminded me of 
something. I was puzzled because I knew they meant something to me but I could 
not remember what that was exactly. After a couple of minutes I realized that in 
the drawings was the exact same symbol that was carved on that tree. I ran out 
of the room and then out of the house briefly thanking her mom for her help. Then 
I called Jackson telling him that I knew where Allison was. 

 I was once again in front of that tree but now knowing that my best friend 
was down there. I heard leaves crunching and as I looked back I saw Jackson 
panting. I told him everything and we started looking for a clue... anything that 
would help us find her. After some time I saw a big string nearby and I started 
pulling it hard when I heard a sound like a door opening. We both looked at each 
other and then without thinking I pushed the tree as hard as I could and a spark of 
joy hit me when I confirmed my theory by seeing the tree moving. Underneath the 
tree was a metal door which was now opened, so I jumped in telling Jackson to 
wait for me up there. The door led to a little dark room under the earth but it was 
freezing cold down there. There wasn't enough light but I could spot a small 
wooden door that was at the other side of the room. I heard a voice saying “They 
will never find you here!", followed by a very loud scream. That moment I figured 
that Allison wasn’t alone so I ran with all my force and kicked the door open. To 
my good luck I accidently hit Allison's kidnapper who was standing behind that 
door. I saw Allison tied up in a chair and froze for a moment. But the police sirens 
brought me back to reality. A policeman rushed into the dark room and took me 
and Alison out of that terrifying place safe and sound. This exact moment the man 
who kidnapped Alison was arrested by two other police officers and I felt quite 
relieved. Two weeks have passed since then and I have still two important 
questions unanswered “What was Allison’s secret?" and "Did it have anything to 
do with the kidnapping?”

by Aris Tsavlis (A3)

The phone rings. The voice from the other end says “we need you 
again” and hangs up. It was the Britain’s Secret Services (B.S.S.). But 
let’s start from the beginning. Once I was a secret agent at B.S.S. I 
used to be the best agent; I could break in and out of houses and 
bases easily when needed.
Yesterday I got an e-mail saying that every single agent’s real 
identity had been revealed. For this mission they needed a retired 
agent.
The Prime Minister was there to welcome me and to thank me for all 
the things I’d done for England and the United Kingdom. I also found 
James there who was my sidekick and used to help me in all of our 
missions.

The problem was a gang terrorizing Northern Ireland and Scotland. I 
had to stop them!
The people in charge asked me what I would like for my equipment 
and I told them that I needed: a gun, a hybrid car, a cell phone with 
a tracking device and some dynamite explosives. This would 
definitely be fun!
James and I started thorough investigation immediately and found out 
that the terrorists were currently living in England. The surprising fact 
was that the terrorists lived in the apartment above mine. They were 
my neighbors, after all!
I knew the whereabouts so well, therefore we had a great advantage. 
We started planning our moves. The same day we broke into their 
house and arrested them all. Now the world is safe! 

by Vasiliki Tsitsilianou (A3)

The phone rings. The phone on the other end says: “We need you 
again’’, and then hangs up. Joey said to his wife, Betty: “They need me 
again! I thought I was done with all this!’’ Betty was scared. She didn’t 
want her husband to mess with all this again. Although, she advised 
him not to go, due to the fact that they could hurt him, he did.
When he arrived there, a new gang was waiting for him. “Where did 
the others go?” Joey said. "We never do these jobs with the same 
people every time, you silly!" the leader of the gang replied. “You 
owe us money from the bank robbery that took place one month ago. 
You crashed the car, so you have to pay for it as well”.
Joey would never have imagined that he would be so messed up 
because he doubted that the leader of this gang would ever let him 
free and would use him as the gang's driver for all illegal things they 
would do. 
- But, I thought I paid you back!
- Of course not! You will not get away with this so easily! You can 
either stay with us, or we can invite your wife to your funeral!

-No! Please don’t hurt me or my wife! I’ll do whatever you want!
After all this, Joey was prepared for the biggest bank robbery he 
could ever imagine. He would give them a ride there and then he’d 
have to pick them up with all the stolen money. So, by early morning, 
he gave them a ride there and waited for them to finish their job. But 
then, the police arrived! Joey tried to get away, but he wasn’t fast 
enough. He heard his partners voices but couldn’t do anything. The 
police caught him and he explained everything to them and the fact 
that he was blackmailed. 
After a lot of trials, always having his wife by his side supporting him 
psychologically, he was sentenced to five years in prison. His partners 
were sentenced to 20 more years, because it was found they had 
committed several murders as well. When the police took them away, 
Joey’s gang partners said to his wife: “Someday, we will find you and 
we will kill you”. After his discharge, he took his wife and they 
travelled all around the world together. Far away from illegal 
activities, away from gangs, away from everything!
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Στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου ∆ημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού συναντήσαμε την ψυχολόγο Ρολίνα 
Σωτηριάδου, απόφοιτη του Σχολείου μας, για μια συνέντευξη σχετική τόσο με την επιστήμη της και την 
επαγγελματική της δράση, όσο και με την προσωπική της διαδρομή. Η Ρολίνα γεννήθηκε στη Σοβιετική 
Ένωση το 1986 σε ένα ορεινό χωριό του Καυκάσου το Αβρανλό, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της 
Τσάλκας στη Γεωργία, από γονείς Ποντίους. Το 1994, σε ηλικία οκτώ ετών, γύρισε πίσω στην Ελλάδα μαζί 
με την οικογένειά της. Το 1999 άρχισε να φοιτά στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με υποτροφία αριστείας, η οποία 
συνεχίστηκε και στο Λύκειο, από το οποίο αποφοίτησε το 2005, χρονιά που εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα μαθητικά της ακόμη χρόνια εργάστηκε σε διάφορους κλάδους 
(κλωστοϋφαντουργία, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, υπάλληλος γραφείου, παιδική φύλαξη και 
προστασία), ενώ παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν αλλά και δίδασκε την ελληνική γλώσσα σε 
ενήλικους και ανήλικους μετανάστες από την πρώην ΕΣΣ∆. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της, το 2010, 
προσέφερε τις επιστημονικές της υπηρεσίες στο «Σπίτι της “Άρσις”» και στο «Άλμα Ζωής», ενώ από τον 
Μάρτιο του 2019 εργάζεται στη ∆ομή Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε πρόσφυγες και οργανώνοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 

Η συνάντησή μας, στην οποία παρευρέθηκε και ο 
διευθυντής μας Θανάσης Νευροκοπλής, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου σε 
ένα ωραίο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες! Τρεις 
ώρες συναρπαστικής συζήτησης που 
συμπυκνώθηκαν στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Νεογράφημα: Πώς σας φάνηκε η επιστροφή σας 
στην Ελλάδα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Οι γονείς μου ήρθαν πρώτοι. 
Το 1992 ο πατέρας και το 1993 η μητέρα μου από 
τη Γεωργία. Εγώ ήρθα το 1994, στα οχτώ μου 
χρόνια. Είμαστε Πόντιοι ομογενείς. Όταν πήγαμε 
στη Ρωσία από τα τουρκικά παράλια του Ευξείνου 
Πόντου, τοποθετηθήκαμε στον Καύκασο, σε μια 
άγονη περιοχή που καλλιεργήσαμε. Πάντα η 
Ελλάδα ήταν η πατρίδα που θέλαμε να ρθούμε. 
Ήξερα ελάχιστα ελληνικά, γιατί στη Γεωργία 
διδασκόμασταν τα ελληνικά σε μεγαλύτερες 
τάξεις. Εδώ στην αρχή δεν ήμουν καλή μαθήτρια. 
Είχα ενταχθεί σε τμήμα ένταξης. Προσπαθούσα να 
αποδείξω πως ήμουν καλή μαθήτρια και άξιζα 
προσοχής. Προσπαθούσα να γίνω καλή μαθήτρια 
και να έχω ίση μεταχείριση με τους υπολοίπους 
συμμαθητές μου. Θυμάμαι πως, όταν μια φορά η 
δασκάλα είδε τις ασκήσεις μου λυμένες, δεν 
πίστεψε πως τις έλυσα εγώ και με ρώτησε ποιος 
τις έγραψε. Αγωνιζόμουν να μαθαίνω τη γλώσσα 
και να αποδίδω καλά στα μαθήματα. Στόχος μου 
ήταν να αισθανθώ καλή, πρώτη μαθήτρια, όπως 
ήμουν στη Γεωργία. Και να δώσω την ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου.

Νεογράφημα: Το Αρσάκειο πώς προέκυψε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Να σας πω την αλήθεια, εγώ 
προτιμούσα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο της 
γειτονιάς μου, με την αδελφή μου και τους φίλους 
μου. Επιθυμούσα, όμως, και να δώσω ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου, να αισθανθούν 
πώς άξιζαν τον κόπο οι θυσίες τους για εμάς. Η 
υποτροφία στο Αρσάκειο ήταν και για μένα μια 
προσωπική επιβράβευση, καθώς κλήθηκα να 
ξεπεράσω μεγάλες δυσκολίες. Θυμάμαι στη ∆΄ 
∆ημοτικού, όταν ξεκίνησα όπως όλοι μου οι 
συμμαθητές την εκμάθηση των Αγγλικών, ήταν 
τέτοια η σύγχυση μου, που υπήρχαν φορές που δεν 
μπορούσα να αντιληφθώ σε ποια γλώσσα 
σκεφτόμουν (Ρωσικά, Τουρκικά, Ελληνικά ή 
Αγγλικά). Φτάνοντας στην ΣΤ' ∆ημοτικού, είχα 
κατακτήσει πια τις γλωσσικές δεξιότητες και ήμουν 
μία από τις άριστες μαθήτριες του σχολείου. ∆εν 
γνώριζα καν το Αρσάκειο. Ο δάσκαλος της τάξης 
μου ανακοίνωσε ότι έπρεπε να πάω να γράψω 
κάποιες εξετάσεις, για να φοιτήσω σε ένα καλό 
σχολείο με υποτροφία. Με είχε δηλώσει μαζί με 

κάποιους άλλους αριστούχους συμμαθητές μου, 
ωστόσο ήμουν πιο τυχερή και κληρώθηκα εγώ ως 
υποψήφια να υποβληθώ στις εξετάσεις. Και τα 
κατάφερα… Οι γονείς μου χάρηκαν πολύ και όλο 
το κοινωνικό μου περιβάλλον εξέφραζε τον 
θαυμασμό του. 

Νεογράφημα: Εσείς δε χαρήκατε για την 
επιτυχία;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Χάρηκα, αλλά δεν ήθελα να 
ξεχωρίζω από την αδελφή μου, τη γειτονιά μου, 
τους συνομηλίκους φίλους μου. Ήθελα, από την 
άλλη πλευρά, να κατακτώ τη γνώση, που 
αισθανόμουν ότι είναι άπειρη. ∆εν ήθελα, όμως, 
να απομακρυνθώ από τα άτομα που αγαπούσα και 
μοιραζόμουν τις ίδιες δυσκολίες. Και με το 
Αρσάκειο συνέβη να απομακρυνθώ σταδιακά από 
αυτούς…

Νεογράφημα: Πώς ήταν η προσαρμογή σας στο 
Αρσάκειο;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στην Α΄ Γυμνασίου ήμασταν 
πολλά καινούργια παιδιά και ψαχνόμασταν να 
συμπορευθούμε. Βρήκα κοινούς προβληματισμούς 
και εμπειρίες με κάποια παιδιά, με άλλα όχι. 
Ένιωθα κάποιες φορές σαν τη μύγα μέσα στο 
γάλα. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αφορούσε τη 
σχολική καθημερινότητα (καθώς ήμουν μια πολύ 
καλή και προσεκτική μαθήτρια –και έπρεπε να 
είμαι, μια που δεν είχα άλλη βοήθεια στα 
μαθήματα πέρα από το σχολείο), αλλά την 
εξωσχολική μου ζωή.

Νεογράφημα: Πώς διαλέξατε τι θέλετε να 
κάνετε στη ζωή σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ήξερα ότι έπρεπε να 
περάσω στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μονόδρομος για 
μένα. Και οι δύο γονείς μου είχαν πανεπιστημιακή 
μόρφωση, ο πατέρας μου μηχανικός, η μητέρα 
μου μαθηματικός.

Νεογράφημα: Και τι θέλατε να σπουδάσετε ως 
μαθήτρια;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στο Γυμνάσιο ήθελα να γίνω 
παιδίατρος. Αργότερα στο Λύκειο, επηρεασμένη 
από τους φιλολόγους, στράφηκα στη θεωρητική 
κατεύθυνση και ήθελα να γίνω ή δημοσιογράφος 
(για να ασχοληθώ με τα προβλήματα των 
μειονοτήτων) ή δικηγόρος (ως συνήγορος των 
πολιτών που δεν έχουν χρήματα, για να 
προσλάβουν έναν ακριβό δικηγόρο) ή ψυχολόγος 
(για να ασχοληθώ με τα άτομα που έχουν 
εξαρτήσεις). Αισθανόμουν πως μπορούσα να 
συμβάλλω στη θεραπεία τους. Το προηγούμενο 
βράδυ από την κατάθεση του μηχανογραφικού, σε 
βόλτα με φίλη στα Κάστρα, μου εξομολογήθηκε 

πως αισθανόταν λύτρωση, όταν μου μιλούσε. Αυτό 
ήταν! Αποφάσισα να γίνω ψυχολόγος. Πολλές 
φορές μικρά γεγονότα μπορούν να επιδράσουν 
καταλυτικότερα σε μια απόφαση από μακρές 
διεργασίες.

Νεογράφημα: Τι σας ενέπνεε και σας έδινε 
δύναμη;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πολλά πρόσωπα, οικεία 
αλλά και μακρινά: οι γονείς μου, η γιαγιά μου, ο 
παππούς μου, ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Επίσης, 
κάποιοι καθηγητές και δάσκαλοι. Ενδεικτικά να 
αναφέρω τους φιλολόγους στο γυμνάσιο και το 
λύκειο. Αυτοί με έκαναν να ξεχάσω τη θετική 
κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θυμάμαι να 
παρακολουθώ τον κύριο Κατσικαρίδη με ανοιχτό 
το στόμα. Ακόμη εφαρμόζω τη συμβουλή του να 
μην περπατάμε με το κεφάλι κατεβασμένο, αλλά 
να προσέχουμε το περιβάλλον και τα κτήρια· 
ακόμη περπατώ και κοιτάζω ψηλά για να παρατηρώ 
τα κτήρια. Επίσης, η κυρία Σγουρού με τις 
συζητήσεις μας· ακόμη θυμάμαι πως στο τετράδιο, 
κάτω από κάθε εργασία μου, αναπτύσσαμε 
ολόκληρο διάλογο με επιχειρήματα. Ή ο κύριος 
Νευροκοπλής, που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει 
χάρτης με την υπογραφή του Θεού που να λέει ότι 
εδώ πρέπει να ζει ο Έλληνας, εδώ ο Γάλλος κ.λπ. 
Μοιραζόμασταν τις ίδιες σκέψεις για την ενότητα 
των ανθρώπων πέρα από εθνικότητες και άλλες 
διαιρέσεις. 

Νεογράφημα: Σας επηρέασε η παραίτηση της 
αδελφής σας από την προσπάθεια αφομοίωσης;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Με επηρέασε, ναι· με έκανε 
να προσπαθώ να γίνω ακόμη καλύτερη μαθήτρια. 
Από τη μία, γιατί είχα στόχο να αποδείξω και σε 
κείνη –αλλά μάλλον και σε μένα– ότι μπορούμε 
να αφομοιωθούμε, παρά τις διακρίσεις που 
δεχόμασταν, και από την άλλη, γιατί ένιωθα να 
σηκώνω μόνη το βάρος της ανταμοιβής των 
γονιών μας. Αργότερα, όταν πια είχα καθιερωθεί 
ως άριστη μαθήτρια, ένιωθα να κινούμαι συνεχώς 
ανάμεσα σε δύο ομάδες: αυτή των 
“περιθωριακών” και την ομάδα των “καλών” 
μαθητών. Ένιωθα να μην ανήκω σε καμία και 
ήμουν μόνιμα σε μία διαπάλη με τα στερεότυπα 
που είχε η μία απέναντι στην άλλη. Εμένα δε με 
ενδιέφερε να αναγνωριστώ ή να γίνω αποδεκτή 
ως πρώτη ή αριστούχα… Ήθελα όμως να δείξω 
στον περίγυρό μου ότι –παρά τις όποιες 
διαφορές– μπορούμε να αναπτύσσουμε τις 
ικανότητές μας, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου 
ότι μπορώ να γίνω πάλι αυτό που ήμουν πριν 
ξενιτευτώ.

πίεση των μαθημάτων, μήπως πρέπει να βρεις πιο 
εποικοδομητική και αποτελεσματική αντίδραση; 
∆εν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις; Αν σήμερα 
γίνεται κακή χρήση των social media από τους 
νέους, δεν ευθύνονται προφανώς τα ίδια αλλά 
ούτε και αποκλειστικά οι νέοι. Τα social media 
είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας: 
αυτής με τον λιγοστό ελεύθερο δημιουργικό 
χρόνο, την απομόνωση και την αποξένωση, τον 
καταιγισμό πληροφοριών και όχι της γνώσης, την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και όχι της 
κοινωνικοποίησης.

Νεογράφημα: ∆ιαφοροποιούσασταν συνειδητά 
από τους συμμαθητές σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ναι. Για παράδειγμα, εκείνα 
τα χρόνια οι συμμαθήτριές μου 
παρακολουθούσαν την Τατιάνα Στεφανίδου και τη 
Λαμπίρη και, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν και 
φράσεις τους. Εγώ το απέφευγα –ούτε και τις 
ήξερα κιόλας αυτές τις παρουσιάστριες... Ήδη από 
την ∆΄ ∆ημοτικού είχα αποδεχθεί την εικόνα της 
διαφορετικής σε σχέση με τους συμμαθητές μου. 
Είχα βρει τον τρόπο και τα εργαλεία να 
δικαιολογώ στον εαυτό μου αυτή τη διαφορά, 
ώστε να μη με πληγώνει πολύ.

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
στερεότυπα που κυριαρχούν σήμερα στην 
κοινωνία για τον ρόλο των γυναικών;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο ρόλος της γυναίκας 
διαφοροποιείται ιστορικά στις ανθρώπινες 
κοινωνίες, αλλά δεν αλλάζει η εκμετάλλευση την 
οποία υφίσταται. Αλλάζουν οι μορφές της 
εκμετάλλευσης, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. 
Σήμερα καλό είναι να μην μιλάμε για ισότητα, 
αλλά για ισοτιμία της γυναίκας με τον άνδρα, 
επειδή στο όνομα της ισότητας έχουν γίνει πολλές 
αδικίες εις βάρος της γυναίκας, όπως: η εξίσωση 
των ορίων συνταξιοδότησης ή του ωραρίου 
εργασίας, η κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση του 
βάρους των εξωεργασιακών της καθηκόντων 
(όπως είναι η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα 
των γερόντων) κ.ά.. Θα έπρεπε η πολιτεία να 
αναλάβει θεσμικά κάποιο από αυτό το βάρος και 
να αναγνωρίζεται ως εργασία. Επίσης τα Μ.Μ.Ε. 
προβάλλουν συνεχώς πρότυπα γυναίκας που 
ανταποκρίνεται άριστα σε όλους τους ρόλους που 
της έχουν ανατεθεί, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο βαθιά ενοχική συμπεριφορά σε όλες 
εκείνες που αισθάνονται ανίκανες να συνδυάσουν 
τα πολλαπλά τους καθήκοντα. Τα υιοθετούμε και 
εμείς οι ίδιες τα στερεότυπα αυτά. Μαθαίνουμε 
για παράδειγμα ότι η εξωτερική εμφάνιση 
αποτελεί μια μορφή δύναμης για εμάς και ένα 
εφόδιο επιτυχίας.



Νεογράφημα: Σε ποια σχολή Ψυχολογίας 
σπουδάσατε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Σπούδασα Ψυχολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τελείωσα τη σχολή στα 
τέσσερα χρόνια, παράλληλα με δουλειά και 
αγωνιστική συμμετοχή στα κοινά. Μετά τα 
τέσσερα χρόνια βγήκα στο χάος της αγοράς 
εργασίας…
 
Νεογράφημα: Μια και αναφερθήκατε σε φίλους 
και είστε ψυχολόγος, πώς βλέπετε τη φιλία και 
ειδικά τη συμπαράσταση των φίλων στις 
δύσκολες στιγμές; Μήπως τους επιβαρύνουμε 
με τα δικά μας προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα υπάρχουν διπλές 
αναγνώσεις στα γεγονότα και, γι’αυτό, όταν 
θέλουμε να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους στη 
ζωή μας ως φίλους μας, πάντα πρέπει να 
μοιραζόμαστε μαζί τους τις σκέψεις μας, 
ανεξάρτητα αν αισθανόμαστε ότι τους βάζουμε 
ένα βάρος εκείνη τη στιγμή ή αν δεν είμαστε 
σίγουροι πως ο άλλος θα μας καταλάβει.

 Νεογράφημα: Πολλές φορές φοβόμαστε οι 
έφηβοι μήπως περάσει η ζωή μας και δεν 
καταφέρουμε κάτι σημαντικό, ότι θα είμαστε 
θεατές της ζωής και δε θα συμμετέχουμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα θα υπάρχει ο 
προβληματισμός «πόσο ζω τη ζωή μου» και «πόσο 
ζω… σχεδιάζοντας τη ζωή μου. Μήπως αυτά που 
θέλω είναι κάπου αλλού;». Όλοι πάντα 
προβληματιζόμαστε για τη ζωή μας. Ο 
προβληματισμός για τη ζωή, είναι ένα κομμάτι της 
ίδιας της ζωής. Γι’αυτό, αντί για πολλή μοναχική 
σκέψη, ας πάμε μια βόλτα με τους φίλους μας!

Νεογράφημα: Είχατε πράγματα στη ζωή σας που 
σας αποσπούσαν από τους στόχους σας; Σας το 
ρωτούμε, γιατί βιώνουμε την απόσπαση που 
δοκιμάζουμε οι σημερινοί έφηβοι από τα κινητά 
τηλέφωνα, στην προσπάθειά μας να 
δημιουργήσουμε πράγματα, ακόμη και όταν 
πρόκειται για αυτά που μας αρέσουν και τα 
αγαπάμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Εγώ ήμουν τυχερή στην 
ηλικία σας, γιατί οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί 
και δεν επέτρεπαν περισπάσεις, ασχέτως αν εγώ 
δυσφορούσα. Τότε κολλούσαμε με τις 
βραζιλιάνικες σειρές! Η λύση είναι να βάζουμε 
όρια. Για παράδειγμα, να λέμε πως τις 
ενημερώσεις του Facebook θα τις βλέπω μόνο το 
απόγευμα της Παρασκευής ή μόνο μισή ώρα την 
ημέρα. Μέσα από την οριοθέτηση γίνεσαι πιο 
ελεύθερος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ξέρεις τον λόγο που ασχολείσαι με τα social 
media. Αν το κάνεις ως μορφή αντίδρασης στην 

Νεογράφημα: Γιατί τα αγόρια αισθάνονται 
συχνά πιο δυνατά στη ζωή και πιο ικανά στο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο κάθε άνθρωπος αντλεί τη 
δύναμη για τη ζωή του από κάποια πηγή. Η πηγή 
αυτή μπορεί να είναι η σωματική του ρώμη, η 
κοινωνική του τάξη, η πίστη του σε κάποια θρησκεία 
ή σε κάποια ιδέα. Τα κορίτσια συχνά μαθαίνουμε 
πως η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να μας κάνει 
πιο ευτυχισμένες. Τώρα, γιατί τα αγόρια έχουν 
αυτή την αίσθηση της δύναμης… Νομίζω πως είναι 
εξελικτικό κατάλοιπο. Αυτή είναι και η προσδοκία 
της κοινωνίας από αυτούς. Υπάρχουν και 
ψυχολογικές θεωρίες που δίνουν στη γυναίκα την 
πρωτοκαθεδρία της δύναμης. Πάντως, δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε τους ρόλους των φύλων ως 
έμφυλες εκδηλώσεις. Περισσότερο είναι 
κοινωνικές καταστάσεις που οφείλονται στην 
εκμετάλλευση, ιδίως την οικονομική. Εκείνο που 
πρέπει να καταφέρουμε είναι η κατάργηση της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 
Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Κι εγώ σας ευχαριστώ!

Μαθητές της Α΄ Τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Αγγλικών με την καθηγήτριά 
τους Κατερίνα Κυριακίδου, ασχολήθηκαν με τη δημιουργική γραφή χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα 
μέσα από το e-twinning πρόγραμμα που υλοποιούν τη σχολική χρονιά 2018-19 με τίτλο «In the Limelight!». 
Πιο συγκεκριμένα δόθηκε στους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολείων η αρχή μιας 
ιστορίας που οι μαθητές θα έπρεπε να φανταστούν, να δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν. Ακολουθούν 
οι πρωτότυπες ιστορίες των μαθητών του Σχολείου μας.

In the Limelight!

by Anna Letsa (A2)

The phone rings. The voice on the other end says: “We need you again”, and then 
hangs up. When I heard that I knew it is something serious because the person on 
the phone sounded scared, so I immediately hopped on the first bus that was 
going to my hometown Boonville. The next morning the first thing I saw when I 
woke up lying on the old yellow plastic bus seat was the town sign. A lot of 
memories came back, as I thought “I’ll never escape this town, will I?” Then I 
realized the bus had stopped and all of my friends were waiting for me with a 
worried look on their face. I left the bus and ran to them asking what’s wrong. They 
first looked at each other then looked at me and finally told me. I couldn’t believe 
what I'd just heard. I was so shocked that a few moments of silence passed. Then 
I screamed and asked: “What do you mean someone kidnapped Allison?” “We 
mean what you just heard and we knew that we would never be able to find out 
who did this without you” they said. I grabbed my bag, run to my old home, rushed 
into my room and started crying “I thought it was all over now! How could this 
happen to me?” All those thoughts went on troubling my mind when I finally 
stopped and understood that crying wouldn’t help me save my friend.
 That night I couldn’t sleep so I watched the sky changing colors from pitch 
black to a beautiful red as the sun was rising. I called my friend Jackson and told 
him to take the others and meet me at our spot. When I got there I saw something 
strange. A tree that I’d never seen before and it also had something carved on it 
which looked like a symbol. I stared at it for quite a long time until I heard Olivia 
shouting my name. We sat down and I asked them when was the last time that 
they saw her. “Four days ago, but she was acting a little weird as if she was hiding 
something”, she answered. “Like what?” I continued asking. “She would say things 
like “They can’t know” or “It’s way too dangerous”. “ Hmm, that’s odd!” I thought. 
“I am going to her house in case I find some clues” I said. I left our hidden spot 
inside the deep forest and I headed to Allison’s house.
 I was finally there. Along the way I noticed that there were pictures of 
Allison with the word "missing" on them everywhere, on the trees, in the pathway 

even on the houses' walls. I took a deep a breath and knocked on the door. 
Allison’s mom was  confused to see me at first but then hugged me with tears 
forming in her eyes. The first words that came out of my mouth were “I am so 
sorry...” When I got in and she offered me some tea I asked her if I could go to 
Allison’s room and although she hesitated at first then she agreed. Her room was 
just as I remembered it. At her desk I saw some drawings that reminded me of 
something. I was puzzled because I knew they meant something to me but I could 
not remember what that was exactly. After a couple of minutes I realized that in 
the drawings was the exact same symbol that was carved on that tree. I ran out 
of the room and then out of the house briefly thanking her mom for her help. Then 
I called Jackson telling him that I knew where Allison was. 

 I was once again in front of that tree but now knowing that my best friend 
was down there. I heard leaves crunching and as I looked back I saw Jackson 
panting. I told him everything and we started looking for a clue... anything that 
would help us find her. After some time I saw a big string nearby and I started 
pulling it hard when I heard a sound like a door opening. We both looked at each 
other and then without thinking I pushed the tree as hard as I could and a spark of 
joy hit me when I confirmed my theory by seeing the tree moving. Underneath the 
tree was a metal door which was now opened, so I jumped in telling Jackson to 
wait for me up there. The door led to a little dark room under the earth but it was 
freezing cold down there. There wasn't enough light but I could spot a small 
wooden door that was at the other side of the room. I heard a voice saying “They 
will never find you here!", followed by a very loud scream. That moment I figured 
that Allison wasn’t alone so I ran with all my force and kicked the door open. To 
my good luck I accidently hit Allison's kidnapper who was standing behind that 
door. I saw Allison tied up in a chair and froze for a moment. But the police sirens 
brought me back to reality. A policeman rushed into the dark room and took me 
and Alison out of that terrifying place safe and sound. This exact moment the man 
who kidnapped Alison was arrested by two other police officers and I felt quite 
relieved. Two weeks have passed since then and I have still two important 
questions unanswered “What was Allison’s secret?" and "Did it have anything to 
do with the kidnapping?”

by Aris Tsavlis (A3)

The phone rings. The voice from the other end says “we need you 
again” and hangs up. It was the Britain’s Secret Services (B.S.S.). But 
let’s start from the beginning. Once I was a secret agent at B.S.S. I 
used to be the best agent; I could break in and out of houses and 
bases easily when needed.
Yesterday I got an e-mail saying that every single agent’s real 
identity had been revealed. For this mission they needed a retired 
agent.
The Prime Minister was there to welcome me and to thank me for all 
the things I’d done for England and the United Kingdom. I also found 
James there who was my sidekick and used to help me in all of our 
missions.

The problem was a gang terrorizing Northern Ireland and Scotland. I 
had to stop them!
The people in charge asked me what I would like for my equipment 
and I told them that I needed: a gun, a hybrid car, a cell phone with 
a tracking device and some dynamite explosives. This would 
definitely be fun!
James and I started thorough investigation immediately and found out 
that the terrorists were currently living in England. The surprising fact 
was that the terrorists lived in the apartment above mine. They were 
my neighbors, after all!
I knew the whereabouts so well, therefore we had a great advantage. 
We started planning our moves. The same day we broke into their 
house and arrested them all. Now the world is safe! 

by Vasiliki Tsitsilianou (A3)

The phone rings. The phone on the other end says: “We need you 
again’’, and then hangs up. Joey said to his wife, Betty: “They need me 
again! I thought I was done with all this!’’ Betty was scared. She didn’t 
want her husband to mess with all this again. Although, she advised 
him not to go, due to the fact that they could hurt him, he did.
When he arrived there, a new gang was waiting for him. “Where did 
the others go?” Joey said. "We never do these jobs with the same 
people every time, you silly!" the leader of the gang replied. “You 
owe us money from the bank robbery that took place one month ago. 
You crashed the car, so you have to pay for it as well”.
Joey would never have imagined that he would be so messed up 
because he doubted that the leader of this gang would ever let him 
free and would use him as the gang's driver for all illegal things they 
would do. 
- But, I thought I paid you back!
- Of course not! You will not get away with this so easily! You can 
either stay with us, or we can invite your wife to your funeral!

-No! Please don’t hurt me or my wife! I’ll do whatever you want!
After all this, Joey was prepared for the biggest bank robbery he 
could ever imagine. He would give them a ride there and then he’d 
have to pick them up with all the stolen money. So, by early morning, 
he gave them a ride there and waited for them to finish their job. But 
then, the police arrived! Joey tried to get away, but he wasn’t fast 
enough. He heard his partners voices but couldn’t do anything. The 
police caught him and he explained everything to them and the fact 
that he was blackmailed. 
After a lot of trials, always having his wife by his side supporting him 
psychologically, he was sentenced to five years in prison. His partners 
were sentenced to 20 more years, because it was found they had 
committed several murders as well. When the police took them away, 
Joey’s gang partners said to his wife: “Someday, we will find you and 
we will kill you”. After his discharge, he took his wife and they 
travelled all around the world together. Far away from illegal 
activities, away from gangs, away from everything!
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Στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου ∆ημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού συναντήσαμε την ψυχολόγο Ρολίνα 
Σωτηριάδου, απόφοιτη του Σχολείου μας, για μια συνέντευξη σχετική τόσο με την επιστήμη της και την 
επαγγελματική της δράση, όσο και με την προσωπική της διαδρομή. Η Ρολίνα γεννήθηκε στη Σοβιετική 
Ένωση το 1986 σε ένα ορεινό χωριό του Καυκάσου το Αβρανλό, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της 
Τσάλκας στη Γεωργία, από γονείς Ποντίους. Το 1994, σε ηλικία οκτώ ετών, γύρισε πίσω στην Ελλάδα μαζί 
με την οικογένειά της. Το 1999 άρχισε να φοιτά στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με υποτροφία αριστείας, η οποία 
συνεχίστηκε και στο Λύκειο, από το οποίο αποφοίτησε το 2005, χρονιά που εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα μαθητικά της ακόμη χρόνια εργάστηκε σε διάφορους κλάδους 
(κλωστοϋφαντουργία, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, υπάλληλος γραφείου, παιδική φύλαξη και 
προστασία), ενώ παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν αλλά και δίδασκε την ελληνική γλώσσα σε 
ενήλικους και ανήλικους μετανάστες από την πρώην ΕΣΣ∆. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της, το 2010, 
προσέφερε τις επιστημονικές της υπηρεσίες στο «Σπίτι της “Άρσις”» και στο «Άλμα Ζωής», ενώ από τον 
Μάρτιο του 2019 εργάζεται στη ∆ομή Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε πρόσφυγες και οργανώνοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 

Η συνάντησή μας, στην οποία παρευρέθηκε και ο 
διευθυντής μας Θανάσης Νευροκοπλής, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου σε 
ένα ωραίο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες! Τρεις 
ώρες συναρπαστικής συζήτησης που 
συμπυκνώθηκαν στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Νεογράφημα: Πώς σας φάνηκε η επιστροφή σας 
στην Ελλάδα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Οι γονείς μου ήρθαν πρώτοι. 
Το 1992 ο πατέρας και το 1993 η μητέρα μου από 
τη Γεωργία. Εγώ ήρθα το 1994, στα οχτώ μου 
χρόνια. Είμαστε Πόντιοι ομογενείς. Όταν πήγαμε 
στη Ρωσία από τα τουρκικά παράλια του Ευξείνου 
Πόντου, τοποθετηθήκαμε στον Καύκασο, σε μια 
άγονη περιοχή που καλλιεργήσαμε. Πάντα η 
Ελλάδα ήταν η πατρίδα που θέλαμε να ρθούμε. 
Ήξερα ελάχιστα ελληνικά, γιατί στη Γεωργία 
διδασκόμασταν τα ελληνικά σε μεγαλύτερες 
τάξεις. Εδώ στην αρχή δεν ήμουν καλή μαθήτρια. 
Είχα ενταχθεί σε τμήμα ένταξης. Προσπαθούσα να 
αποδείξω πως ήμουν καλή μαθήτρια και άξιζα 
προσοχής. Προσπαθούσα να γίνω καλή μαθήτρια 
και να έχω ίση μεταχείριση με τους υπολοίπους 
συμμαθητές μου. Θυμάμαι πως, όταν μια φορά η 
δασκάλα είδε τις ασκήσεις μου λυμένες, δεν 
πίστεψε πως τις έλυσα εγώ και με ρώτησε ποιος 
τις έγραψε. Αγωνιζόμουν να μαθαίνω τη γλώσσα 
και να αποδίδω καλά στα μαθήματα. Στόχος μου 
ήταν να αισθανθώ καλή, πρώτη μαθήτρια, όπως 
ήμουν στη Γεωργία. Και να δώσω την ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου.

Νεογράφημα: Το Αρσάκειο πώς προέκυψε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Να σας πω την αλήθεια, εγώ 
προτιμούσα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο της 
γειτονιάς μου, με την αδελφή μου και τους φίλους 
μου. Επιθυμούσα, όμως, και να δώσω ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου, να αισθανθούν 
πώς άξιζαν τον κόπο οι θυσίες τους για εμάς. Η 
υποτροφία στο Αρσάκειο ήταν και για μένα μια 
προσωπική επιβράβευση, καθώς κλήθηκα να 
ξεπεράσω μεγάλες δυσκολίες. Θυμάμαι στη ∆΄ 
∆ημοτικού, όταν ξεκίνησα όπως όλοι μου οι 
συμμαθητές την εκμάθηση των Αγγλικών, ήταν 
τέτοια η σύγχυση μου, που υπήρχαν φορές που δεν 
μπορούσα να αντιληφθώ σε ποια γλώσσα 
σκεφτόμουν (Ρωσικά, Τουρκικά, Ελληνικά ή 
Αγγλικά). Φτάνοντας στην ΣΤ' ∆ημοτικού, είχα 
κατακτήσει πια τις γλωσσικές δεξιότητες και ήμουν 
μία από τις άριστες μαθήτριες του σχολείου. ∆εν 
γνώριζα καν το Αρσάκειο. Ο δάσκαλος της τάξης 
μου ανακοίνωσε ότι έπρεπε να πάω να γράψω 
κάποιες εξετάσεις, για να φοιτήσω σε ένα καλό 
σχολείο με υποτροφία. Με είχε δηλώσει μαζί με 

κάποιους άλλους αριστούχους συμμαθητές μου, 
ωστόσο ήμουν πιο τυχερή και κληρώθηκα εγώ ως 
υποψήφια να υποβληθώ στις εξετάσεις. Και τα 
κατάφερα… Οι γονείς μου χάρηκαν πολύ και όλο 
το κοινωνικό μου περιβάλλον εξέφραζε τον 
θαυμασμό του. 

Νεογράφημα: Εσείς δε χαρήκατε για την 
επιτυχία;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Χάρηκα, αλλά δεν ήθελα να 
ξεχωρίζω από την αδελφή μου, τη γειτονιά μου, 
τους συνομηλίκους φίλους μου. Ήθελα, από την 
άλλη πλευρά, να κατακτώ τη γνώση, που 
αισθανόμουν ότι είναι άπειρη. ∆εν ήθελα, όμως, 
να απομακρυνθώ από τα άτομα που αγαπούσα και 
μοιραζόμουν τις ίδιες δυσκολίες. Και με το 
Αρσάκειο συνέβη να απομακρυνθώ σταδιακά από 
αυτούς…

Νεογράφημα: Πώς ήταν η προσαρμογή σας στο 
Αρσάκειο;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στην Α΄ Γυμνασίου ήμασταν 
πολλά καινούργια παιδιά και ψαχνόμασταν να 
συμπορευθούμε. Βρήκα κοινούς προβληματισμούς 
και εμπειρίες με κάποια παιδιά, με άλλα όχι. 
Ένιωθα κάποιες φορές σαν τη μύγα μέσα στο 
γάλα. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αφορούσε τη 
σχολική καθημερινότητα (καθώς ήμουν μια πολύ 
καλή και προσεκτική μαθήτρια –και έπρεπε να 
είμαι, μια που δεν είχα άλλη βοήθεια στα 
μαθήματα πέρα από το σχολείο), αλλά την 
εξωσχολική μου ζωή.

Νεογράφημα: Πώς διαλέξατε τι θέλετε να 
κάνετε στη ζωή σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ήξερα ότι έπρεπε να 
περάσω στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μονόδρομος για 
μένα. Και οι δύο γονείς μου είχαν πανεπιστημιακή 
μόρφωση, ο πατέρας μου μηχανικός, η μητέρα 
μου μαθηματικός.

Νεογράφημα: Και τι θέλατε να σπουδάσετε ως 
μαθήτρια;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στο Γυμνάσιο ήθελα να γίνω 
παιδίατρος. Αργότερα στο Λύκειο, επηρεασμένη 
από τους φιλολόγους, στράφηκα στη θεωρητική 
κατεύθυνση και ήθελα να γίνω ή δημοσιογράφος 
(για να ασχοληθώ με τα προβλήματα των 
μειονοτήτων) ή δικηγόρος (ως συνήγορος των 
πολιτών που δεν έχουν χρήματα, για να 
προσλάβουν έναν ακριβό δικηγόρο) ή ψυχολόγος 
(για να ασχοληθώ με τα άτομα που έχουν 
εξαρτήσεις). Αισθανόμουν πως μπορούσα να 
συμβάλλω στη θεραπεία τους. Το προηγούμενο 
βράδυ από την κατάθεση του μηχανογραφικού, σε 
βόλτα με φίλη στα Κάστρα, μου εξομολογήθηκε 

πως αισθανόταν λύτρωση, όταν μου μιλούσε. Αυτό 
ήταν! Αποφάσισα να γίνω ψυχολόγος. Πολλές 
φορές μικρά γεγονότα μπορούν να επιδράσουν 
καταλυτικότερα σε μια απόφαση από μακρές 
διεργασίες.

Νεογράφημα: Τι σας ενέπνεε και σας έδινε 
δύναμη;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πολλά πρόσωπα, οικεία 
αλλά και μακρινά: οι γονείς μου, η γιαγιά μου, ο 
παππούς μου, ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Επίσης, 
κάποιοι καθηγητές και δάσκαλοι. Ενδεικτικά να 
αναφέρω τους φιλολόγους στο γυμνάσιο και το 
λύκειο. Αυτοί με έκαναν να ξεχάσω τη θετική 
κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θυμάμαι να 
παρακολουθώ τον κύριο Κατσικαρίδη με ανοιχτό 
το στόμα. Ακόμη εφαρμόζω τη συμβουλή του να 
μην περπατάμε με το κεφάλι κατεβασμένο, αλλά 
να προσέχουμε το περιβάλλον και τα κτήρια· 
ακόμη περπατώ και κοιτάζω ψηλά για να παρατηρώ 
τα κτήρια. Επίσης, η κυρία Σγουρού με τις 
συζητήσεις μας· ακόμη θυμάμαι πως στο τετράδιο, 
κάτω από κάθε εργασία μου, αναπτύσσαμε 
ολόκληρο διάλογο με επιχειρήματα. Ή ο κύριος 
Νευροκοπλής, που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει 
χάρτης με την υπογραφή του Θεού που να λέει ότι 
εδώ πρέπει να ζει ο Έλληνας, εδώ ο Γάλλος κ.λπ. 
Μοιραζόμασταν τις ίδιες σκέψεις για την ενότητα 
των ανθρώπων πέρα από εθνικότητες και άλλες 
διαιρέσεις. 

Νεογράφημα: Σας επηρέασε η παραίτηση της 
αδελφής σας από την προσπάθεια αφομοίωσης;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Με επηρέασε, ναι· με έκανε 
να προσπαθώ να γίνω ακόμη καλύτερη μαθήτρια. 
Από τη μία, γιατί είχα στόχο να αποδείξω και σε 
κείνη –αλλά μάλλον και σε μένα– ότι μπορούμε 
να αφομοιωθούμε, παρά τις διακρίσεις που 
δεχόμασταν, και από την άλλη, γιατί ένιωθα να 
σηκώνω μόνη το βάρος της ανταμοιβής των 
γονιών μας. Αργότερα, όταν πια είχα καθιερωθεί 
ως άριστη μαθήτρια, ένιωθα να κινούμαι συνεχώς 
ανάμεσα σε δύο ομάδες: αυτή των 
“περιθωριακών” και την ομάδα των “καλών” 
μαθητών. Ένιωθα να μην ανήκω σε καμία και 
ήμουν μόνιμα σε μία διαπάλη με τα στερεότυπα 
που είχε η μία απέναντι στην άλλη. Εμένα δε με 
ενδιέφερε να αναγνωριστώ ή να γίνω αποδεκτή 
ως πρώτη ή αριστούχα… Ήθελα όμως να δείξω 
στον περίγυρό μου ότι –παρά τις όποιες 
διαφορές– μπορούμε να αναπτύσσουμε τις 
ικανότητές μας, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου 
ότι μπορώ να γίνω πάλι αυτό που ήμουν πριν 
ξενιτευτώ.

πίεση των μαθημάτων, μήπως πρέπει να βρεις πιο 
εποικοδομητική και αποτελεσματική αντίδραση; 
∆εν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις; Αν σήμερα 
γίνεται κακή χρήση των social media από τους 
νέους, δεν ευθύνονται προφανώς τα ίδια αλλά 
ούτε και αποκλειστικά οι νέοι. Τα social media 
είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας: 
αυτής με τον λιγοστό ελεύθερο δημιουργικό 
χρόνο, την απομόνωση και την αποξένωση, τον 
καταιγισμό πληροφοριών και όχι της γνώσης, την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και όχι της 
κοινωνικοποίησης.

Νεογράφημα: ∆ιαφοροποιούσασταν συνειδητά 
από τους συμμαθητές σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ναι. Για παράδειγμα, εκείνα 
τα χρόνια οι συμμαθήτριές μου 
παρακολουθούσαν την Τατιάνα Στεφανίδου και τη 
Λαμπίρη και, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν και 
φράσεις τους. Εγώ το απέφευγα –ούτε και τις 
ήξερα κιόλας αυτές τις παρουσιάστριες... Ήδη από 
την ∆΄ ∆ημοτικού είχα αποδεχθεί την εικόνα της 
διαφορετικής σε σχέση με τους συμμαθητές μου. 
Είχα βρει τον τρόπο και τα εργαλεία να 
δικαιολογώ στον εαυτό μου αυτή τη διαφορά, 
ώστε να μη με πληγώνει πολύ.

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
στερεότυπα που κυριαρχούν σήμερα στην 
κοινωνία για τον ρόλο των γυναικών;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο ρόλος της γυναίκας 
διαφοροποιείται ιστορικά στις ανθρώπινες 
κοινωνίες, αλλά δεν αλλάζει η εκμετάλλευση την 
οποία υφίσταται. Αλλάζουν οι μορφές της 
εκμετάλλευσης, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. 
Σήμερα καλό είναι να μην μιλάμε για ισότητα, 
αλλά για ισοτιμία της γυναίκας με τον άνδρα, 
επειδή στο όνομα της ισότητας έχουν γίνει πολλές 
αδικίες εις βάρος της γυναίκας, όπως: η εξίσωση 
των ορίων συνταξιοδότησης ή του ωραρίου 
εργασίας, η κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση του 
βάρους των εξωεργασιακών της καθηκόντων 
(όπως είναι η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα 
των γερόντων) κ.ά.. Θα έπρεπε η πολιτεία να 
αναλάβει θεσμικά κάποιο από αυτό το βάρος και 
να αναγνωρίζεται ως εργασία. Επίσης τα Μ.Μ.Ε. 
προβάλλουν συνεχώς πρότυπα γυναίκας που 
ανταποκρίνεται άριστα σε όλους τους ρόλους που 
της έχουν ανατεθεί, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο βαθιά ενοχική συμπεριφορά σε όλες 
εκείνες που αισθάνονται ανίκανες να συνδυάσουν 
τα πολλαπλά τους καθήκοντα. Τα υιοθετούμε και 
εμείς οι ίδιες τα στερεότυπα αυτά. Μαθαίνουμε 
για παράδειγμα ότι η εξωτερική εμφάνιση 
αποτελεί μια μορφή δύναμης για εμάς και ένα 
εφόδιο επιτυχίας.



Νεογράφημα: Σε ποια σχολή Ψυχολογίας 
σπουδάσατε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Σπούδασα Ψυχολογία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τελείωσα τη σχολή στα 
τέσσερα χρόνια, παράλληλα με δουλειά και 
αγωνιστική συμμετοχή στα κοινά. Μετά τα 
τέσσερα χρόνια βγήκα στο χάος της αγοράς 
εργασίας…
 
Νεογράφημα: Μια και αναφερθήκατε σε φίλους 
και είστε ψυχολόγος, πώς βλέπετε τη φιλία και 
ειδικά τη συμπαράσταση των φίλων στις 
δύσκολες στιγμές; Μήπως τους επιβαρύνουμε 
με τα δικά μας προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα υπάρχουν διπλές 
αναγνώσεις στα γεγονότα και, γι’αυτό, όταν 
θέλουμε να κρατήσουμε κάποιους ανθρώπους στη 
ζωή μας ως φίλους μας, πάντα πρέπει να 
μοιραζόμαστε μαζί τους τις σκέψεις μας, 
ανεξάρτητα αν αισθανόμαστε ότι τους βάζουμε 
ένα βάρος εκείνη τη στιγμή ή αν δεν είμαστε 
σίγουροι πως ο άλλος θα μας καταλάβει.

 Νεογράφημα: Πολλές φορές φοβόμαστε οι 
έφηβοι μήπως περάσει η ζωή μας και δεν 
καταφέρουμε κάτι σημαντικό, ότι θα είμαστε 
θεατές της ζωής και δε θα συμμετέχουμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πάντα θα υπάρχει ο 
προβληματισμός «πόσο ζω τη ζωή μου» και «πόσο 
ζω… σχεδιάζοντας τη ζωή μου. Μήπως αυτά που 
θέλω είναι κάπου αλλού;». Όλοι πάντα 
προβληματιζόμαστε για τη ζωή μας. Ο 
προβληματισμός για τη ζωή, είναι ένα κομμάτι της 
ίδιας της ζωής. Γι’αυτό, αντί για πολλή μοναχική 
σκέψη, ας πάμε μια βόλτα με τους φίλους μας!

Νεογράφημα: Είχατε πράγματα στη ζωή σας που 
σας αποσπούσαν από τους στόχους σας; Σας το 
ρωτούμε, γιατί βιώνουμε την απόσπαση που 
δοκιμάζουμε οι σημερινοί έφηβοι από τα κινητά 
τηλέφωνα, στην προσπάθειά μας να 
δημιουργήσουμε πράγματα, ακόμη και όταν 
πρόκειται για αυτά που μας αρέσουν και τα 
αγαπάμε.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Εγώ ήμουν τυχερή στην 
ηλικία σας, γιατί οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί 
και δεν επέτρεπαν περισπάσεις, ασχέτως αν εγώ 
δυσφορούσα. Τότε κολλούσαμε με τις 
βραζιλιάνικες σειρές! Η λύση είναι να βάζουμε 
όρια. Για παράδειγμα, να λέμε πως τις 
ενημερώσεις του Facebook θα τις βλέπω μόνο το 
απόγευμα της Παρασκευής ή μόνο μισή ώρα την 
ημέρα. Μέσα από την οριοθέτηση γίνεσαι πιο 
ελεύθερος άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να 
ξέρεις τον λόγο που ασχολείσαι με τα social 
media. Αν το κάνεις ως μορφή αντίδρασης στην 

Νεογράφημα: Γιατί τα αγόρια αισθάνονται 
συχνά πιο δυνατά στη ζωή και πιο ικανά στο να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο κάθε άνθρωπος αντλεί τη 
δύναμη για τη ζωή του από κάποια πηγή. Η πηγή 
αυτή μπορεί να είναι η σωματική του ρώμη, η 
κοινωνική του τάξη, η πίστη του σε κάποια θρησκεία 
ή σε κάποια ιδέα. Τα κορίτσια συχνά μαθαίνουμε 
πως η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να μας κάνει 
πιο ευτυχισμένες. Τώρα, γιατί τα αγόρια έχουν 
αυτή την αίσθηση της δύναμης… Νομίζω πως είναι 
εξελικτικό κατάλοιπο. Αυτή είναι και η προσδοκία 
της κοινωνίας από αυτούς. Υπάρχουν και 
ψυχολογικές θεωρίες που δίνουν στη γυναίκα την 
πρωτοκαθεδρία της δύναμης. Πάντως, δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε τους ρόλους των φύλων ως 
έμφυλες εκδηλώσεις. Περισσότερο είναι 
κοινωνικές καταστάσεις που οφείλονται στην 
εκμετάλλευση, ιδίως την οικονομική. Εκείνο που 
πρέπει να καταφέρουμε είναι η κατάργηση της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. 
Αυτή είναι η πραγματική επανάσταση.

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρολίνα Σωτηριάδου: Κι εγώ σας ευχαριστώ!

Μαθητές της Α΄ Τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Αγγλικών με την καθηγήτριά 
τους Κατερίνα Κυριακίδου, ασχολήθηκαν με τη δημιουργική γραφή χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα 
μέσα από το e-twinning πρόγραμμα που υλοποιούν τη σχολική χρονιά 2018-19 με τίτλο «In the Limelight!». 
Πιο συγκεκριμένα δόθηκε στους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολείων η αρχή μιας 
ιστορίας που οι μαθητές θα έπρεπε να φανταστούν, να δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν. Ακολουθούν 
οι πρωτότυπες ιστορίες των μαθητών του Σχολείου μας.

In the Limelight!

by Anna Letsa (A2)

The phone rings. The voice on the other end says: “We need you again”, and then 
hangs up. When I heard that I knew it is something serious because the person on 
the phone sounded scared, so I immediately hopped on the first bus that was 
going to my hometown Boonville. The next morning the first thing I saw when I 
woke up lying on the old yellow plastic bus seat was the town sign. A lot of 
memories came back, as I thought “I’ll never escape this town, will I?” Then I 
realized the bus had stopped and all of my friends were waiting for me with a 
worried look on their face. I left the bus and ran to them asking what’s wrong. They 
first looked at each other then looked at me and finally told me. I couldn’t believe 
what I'd just heard. I was so shocked that a few moments of silence passed. Then 
I screamed and asked: “What do you mean someone kidnapped Allison?” “We 
mean what you just heard and we knew that we would never be able to find out 
who did this without you” they said. I grabbed my bag, run to my old home, rushed 
into my room and started crying “I thought it was all over now! How could this 
happen to me?” All those thoughts went on troubling my mind when I finally 
stopped and understood that crying wouldn’t help me save my friend.
 That night I couldn’t sleep so I watched the sky changing colors from pitch 
black to a beautiful red as the sun was rising. I called my friend Jackson and told 
him to take the others and meet me at our spot. When I got there I saw something 
strange. A tree that I’d never seen before and it also had something carved on it 
which looked like a symbol. I stared at it for quite a long time until I heard Olivia 
shouting my name. We sat down and I asked them when was the last time that 
they saw her. “Four days ago, but she was acting a little weird as if she was hiding 
something”, she answered. “Like what?” I continued asking. “She would say things 
like “They can’t know” or “It’s way too dangerous”. “ Hmm, that’s odd!” I thought. 
“I am going to her house in case I find some clues” I said. I left our hidden spot 
inside the deep forest and I headed to Allison’s house.
 I was finally there. Along the way I noticed that there were pictures of 
Allison with the word "missing" on them everywhere, on the trees, in the pathway 

even on the houses' walls. I took a deep a breath and knocked on the door. 
Allison’s mom was  confused to see me at first but then hugged me with tears 
forming in her eyes. The first words that came out of my mouth were “I am so 
sorry...” When I got in and she offered me some tea I asked her if I could go to 
Allison’s room and although she hesitated at first then she agreed. Her room was 
just as I remembered it. At her desk I saw some drawings that reminded me of 
something. I was puzzled because I knew they meant something to me but I could 
not remember what that was exactly. After a couple of minutes I realized that in 
the drawings was the exact same symbol that was carved on that tree. I ran out 
of the room and then out of the house briefly thanking her mom for her help. Then 
I called Jackson telling him that I knew where Allison was. 

 I was once again in front of that tree but now knowing that my best friend 
was down there. I heard leaves crunching and as I looked back I saw Jackson 
panting. I told him everything and we started looking for a clue... anything that 
would help us find her. After some time I saw a big string nearby and I started 
pulling it hard when I heard a sound like a door opening. We both looked at each 
other and then without thinking I pushed the tree as hard as I could and a spark of 
joy hit me when I confirmed my theory by seeing the tree moving. Underneath the 
tree was a metal door which was now opened, so I jumped in telling Jackson to 
wait for me up there. The door led to a little dark room under the earth but it was 
freezing cold down there. There wasn't enough light but I could spot a small 
wooden door that was at the other side of the room. I heard a voice saying “They 
will never find you here!", followed by a very loud scream. That moment I figured 
that Allison wasn’t alone so I ran with all my force and kicked the door open. To 
my good luck I accidently hit Allison's kidnapper who was standing behind that 
door. I saw Allison tied up in a chair and froze for a moment. But the police sirens 
brought me back to reality. A policeman rushed into the dark room and took me 
and Alison out of that terrifying place safe and sound. This exact moment the man 
who kidnapped Alison was arrested by two other police officers and I felt quite 
relieved. Two weeks have passed since then and I have still two important 
questions unanswered “What was Allison’s secret?" and "Did it have anything to 
do with the kidnapping?”

by Aris Tsavlis (A3)

The phone rings. The voice from the other end says “we need you 
again” and hangs up. It was the Britain’s Secret Services (B.S.S.). But 
let’s start from the beginning. Once I was a secret agent at B.S.S. I 
used to be the best agent; I could break in and out of houses and 
bases easily when needed.
Yesterday I got an e-mail saying that every single agent’s real 
identity had been revealed. For this mission they needed a retired 
agent.
The Prime Minister was there to welcome me and to thank me for all 
the things I’d done for England and the United Kingdom. I also found 
James there who was my sidekick and used to help me in all of our 
missions.

The problem was a gang terrorizing Northern Ireland and Scotland. I 
had to stop them!
The people in charge asked me what I would like for my equipment 
and I told them that I needed: a gun, a hybrid car, a cell phone with 
a tracking device and some dynamite explosives. This would 
definitely be fun!
James and I started thorough investigation immediately and found out 
that the terrorists were currently living in England. The surprising fact 
was that the terrorists lived in the apartment above mine. They were 
my neighbors, after all!
I knew the whereabouts so well, therefore we had a great advantage. 
We started planning our moves. The same day we broke into their 
house and arrested them all. Now the world is safe! 

by Vasiliki Tsitsilianou (A3)

The phone rings. The phone on the other end says: “We need you 
again’’, and then hangs up. Joey said to his wife, Betty: “They need me 
again! I thought I was done with all this!’’ Betty was scared. She didn’t 
want her husband to mess with all this again. Although, she advised 
him not to go, due to the fact that they could hurt him, he did.
When he arrived there, a new gang was waiting for him. “Where did 
the others go?” Joey said. "We never do these jobs with the same 
people every time, you silly!" the leader of the gang replied. “You 
owe us money from the bank robbery that took place one month ago. 
You crashed the car, so you have to pay for it as well”.
Joey would never have imagined that he would be so messed up 
because he doubted that the leader of this gang would ever let him 
free and would use him as the gang's driver for all illegal things they 
would do. 
- But, I thought I paid you back!
- Of course not! You will not get away with this so easily! You can 
either stay with us, or we can invite your wife to your funeral!

-No! Please don’t hurt me or my wife! I’ll do whatever you want!
After all this, Joey was prepared for the biggest bank robbery he 
could ever imagine. He would give them a ride there and then he’d 
have to pick them up with all the stolen money. So, by early morning, 
he gave them a ride there and waited for them to finish their job. But 
then, the police arrived! Joey tried to get away, but he wasn’t fast 
enough. He heard his partners voices but couldn’t do anything. The 
police caught him and he explained everything to them and the fact 
that he was blackmailed. 
After a lot of trials, always having his wife by his side supporting him 
psychologically, he was sentenced to five years in prison. His partners 
were sentenced to 20 more years, because it was found they had 
committed several murders as well. When the police took them away, 
Joey’s gang partners said to his wife: “Someday, we will find you and 
we will kill you”. After his discharge, he took his wife and they 
travelled all around the world together. Far away from illegal 
activities, away from gangs, away from everything!
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Στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου ∆ημοσιογραφίας» της Ζώνης Πολιτισμού συναντήσαμε την ψυχολόγο Ρολίνα 
Σωτηριάδου, απόφοιτη του Σχολείου μας, για μια συνέντευξη σχετική τόσο με την επιστήμη της και την 
επαγγελματική της δράση, όσο και με την προσωπική της διαδρομή. Η Ρολίνα γεννήθηκε στη Σοβιετική 
Ένωση το 1986 σε ένα ορεινό χωριό του Καυκάσου το Αβρανλό, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή της 
Τσάλκας στη Γεωργία, από γονείς Ποντίους. Το 1994, σε ηλικία οκτώ ετών, γύρισε πίσω στην Ελλάδα μαζί 
με την οικογένειά της. Το 1999 άρχισε να φοιτά στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με υποτροφία αριστείας, η οποία 
συνεχίστηκε και στο Λύκειο, από το οποίο αποφοίτησε το 2005, χρονιά που εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τα μαθητικά της ακόμη χρόνια εργάστηκε σε διάφορους κλάδους 
(κλωστοϋφαντουργία, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες, υπάλληλος γραφείου, παιδική φύλαξη και 
προστασία), ενώ παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν αλλά και δίδασκε την ελληνική γλώσσα σε 
ενήλικους και ανήλικους μετανάστες από την πρώην ΕΣΣ∆. Μετά την απόκτηση του πτυχίου της, το 2010, 
προσέφερε τις επιστημονικές της υπηρεσίες στο «Σπίτι της “Άρσις”» και στο «Άλμα Ζωής», ενώ από τον 
Μάρτιο του 2019 εργάζεται στη ∆ομή Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε πρόσφυγες και οργανώνοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες. 

Η συνάντησή μας, στην οποία παρευρέθηκε και ο 
διευθυντής μας Θανάσης Νευροκοπλής, 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου σε 
ένα ωραίο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες! Τρεις 
ώρες συναρπαστικής συζήτησης που 
συμπυκνώθηκαν στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Νεογράφημα: Πώς σας φάνηκε η επιστροφή σας 
στην Ελλάδα;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Οι γονείς μου ήρθαν πρώτοι. 
Το 1992 ο πατέρας και το 1993 η μητέρα μου από 
τη Γεωργία. Εγώ ήρθα το 1994, στα οχτώ μου 
χρόνια. Είμαστε Πόντιοι ομογενείς. Όταν πήγαμε 
στη Ρωσία από τα τουρκικά παράλια του Ευξείνου 
Πόντου, τοποθετηθήκαμε στον Καύκασο, σε μια 
άγονη περιοχή που καλλιεργήσαμε. Πάντα η 
Ελλάδα ήταν η πατρίδα που θέλαμε να ρθούμε. 
Ήξερα ελάχιστα ελληνικά, γιατί στη Γεωργία 
διδασκόμασταν τα ελληνικά σε μεγαλύτερες 
τάξεις. Εδώ στην αρχή δεν ήμουν καλή μαθήτρια. 
Είχα ενταχθεί σε τμήμα ένταξης. Προσπαθούσα να 
αποδείξω πως ήμουν καλή μαθήτρια και άξιζα 
προσοχής. Προσπαθούσα να γίνω καλή μαθήτρια 
και να έχω ίση μεταχείριση με τους υπολοίπους 
συμμαθητές μου. Θυμάμαι πως, όταν μια φορά η 
δασκάλα είδε τις ασκήσεις μου λυμένες, δεν 
πίστεψε πως τις έλυσα εγώ και με ρώτησε ποιος 
τις έγραψε. Αγωνιζόμουν να μαθαίνω τη γλώσσα 
και να αποδίδω καλά στα μαθήματα. Στόχος μου 
ήταν να αισθανθώ καλή, πρώτη μαθήτρια, όπως 
ήμουν στη Γεωργία. Και να δώσω την ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου.

Νεογράφημα: Το Αρσάκειο πώς προέκυψε;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Να σας πω την αλήθεια, εγώ 
προτιμούσα να συνεχίσω στο Γυμνάσιο της 
γειτονιάς μου, με την αδελφή μου και τους φίλους 
μου. Επιθυμούσα, όμως, και να δώσω ηθική 
ικανοποίηση στους γονείς μου, να αισθανθούν 
πώς άξιζαν τον κόπο οι θυσίες τους για εμάς. Η 
υποτροφία στο Αρσάκειο ήταν και για μένα μια 
προσωπική επιβράβευση, καθώς κλήθηκα να 
ξεπεράσω μεγάλες δυσκολίες. Θυμάμαι στη ∆΄ 
∆ημοτικού, όταν ξεκίνησα όπως όλοι μου οι 
συμμαθητές την εκμάθηση των Αγγλικών, ήταν 
τέτοια η σύγχυση μου, που υπήρχαν φορές που δεν 
μπορούσα να αντιληφθώ σε ποια γλώσσα 
σκεφτόμουν (Ρωσικά, Τουρκικά, Ελληνικά ή 
Αγγλικά). Φτάνοντας στην ΣΤ' ∆ημοτικού, είχα 
κατακτήσει πια τις γλωσσικές δεξιότητες και ήμουν 
μία από τις άριστες μαθήτριες του σχολείου. ∆εν 
γνώριζα καν το Αρσάκειο. Ο δάσκαλος της τάξης 
μου ανακοίνωσε ότι έπρεπε να πάω να γράψω 
κάποιες εξετάσεις, για να φοιτήσω σε ένα καλό 
σχολείο με υποτροφία. Με είχε δηλώσει μαζί με 

κάποιους άλλους αριστούχους συμμαθητές μου, 
ωστόσο ήμουν πιο τυχερή και κληρώθηκα εγώ ως 
υποψήφια να υποβληθώ στις εξετάσεις. Και τα 
κατάφερα… Οι γονείς μου χάρηκαν πολύ και όλο 
το κοινωνικό μου περιβάλλον εξέφραζε τον 
θαυμασμό του. 

Νεογράφημα: Εσείς δε χαρήκατε για την 
επιτυχία;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Χάρηκα, αλλά δεν ήθελα να 
ξεχωρίζω από την αδελφή μου, τη γειτονιά μου, 
τους συνομηλίκους φίλους μου. Ήθελα, από την 
άλλη πλευρά, να κατακτώ τη γνώση, που 
αισθανόμουν ότι είναι άπειρη. ∆εν ήθελα, όμως, 
να απομακρυνθώ από τα άτομα που αγαπούσα και 
μοιραζόμουν τις ίδιες δυσκολίες. Και με το 
Αρσάκειο συνέβη να απομακρυνθώ σταδιακά από 
αυτούς…

Νεογράφημα: Πώς ήταν η προσαρμογή σας στο 
Αρσάκειο;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στην Α΄ Γυμνασίου ήμασταν 
πολλά καινούργια παιδιά και ψαχνόμασταν να 
συμπορευθούμε. Βρήκα κοινούς προβληματισμούς 
και εμπειρίες με κάποια παιδιά, με άλλα όχι. 
Ένιωθα κάποιες φορές σαν τη μύγα μέσα στο 
γάλα. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αφορούσε τη 
σχολική καθημερινότητα (καθώς ήμουν μια πολύ 
καλή και προσεκτική μαθήτρια –και έπρεπε να 
είμαι, μια που δεν είχα άλλη βοήθεια στα 
μαθήματα πέρα από το σχολείο), αλλά την 
εξωσχολική μου ζωή.

Νεογράφημα: Πώς διαλέξατε τι θέλετε να 
κάνετε στη ζωή σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ήξερα ότι έπρεπε να 
περάσω στο Πανεπιστήμιο. Ήταν μονόδρομος για 
μένα. Και οι δύο γονείς μου είχαν πανεπιστημιακή 
μόρφωση, ο πατέρας μου μηχανικός, η μητέρα 
μου μαθηματικός.

Νεογράφημα: Και τι θέλατε να σπουδάσετε ως 
μαθήτρια;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Στο Γυμνάσιο ήθελα να γίνω 
παιδίατρος. Αργότερα στο Λύκειο, επηρεασμένη 
από τους φιλολόγους, στράφηκα στη θεωρητική 
κατεύθυνση και ήθελα να γίνω ή δημοσιογράφος 
(για να ασχοληθώ με τα προβλήματα των 
μειονοτήτων) ή δικηγόρος (ως συνήγορος των 
πολιτών που δεν έχουν χρήματα, για να 
προσλάβουν έναν ακριβό δικηγόρο) ή ψυχολόγος 
(για να ασχοληθώ με τα άτομα που έχουν 
εξαρτήσεις). Αισθανόμουν πως μπορούσα να 
συμβάλλω στη θεραπεία τους. Το προηγούμενο 
βράδυ από την κατάθεση του μηχανογραφικού, σε 
βόλτα με φίλη στα Κάστρα, μου εξομολογήθηκε 

πως αισθανόταν λύτρωση, όταν μου μιλούσε. Αυτό 
ήταν! Αποφάσισα να γίνω ψυχολόγος. Πολλές 
φορές μικρά γεγονότα μπορούν να επιδράσουν 
καταλυτικότερα σε μια απόφαση από μακρές 
διεργασίες.

Νεογράφημα: Τι σας ενέπνεε και σας έδινε 
δύναμη;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Πολλά πρόσωπα, οικεία 
αλλά και μακρινά: οι γονείς μου, η γιαγιά μου, ο 
παππούς μου, ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Επίσης, 
κάποιοι καθηγητές και δάσκαλοι. Ενδεικτικά να 
αναφέρω τους φιλολόγους στο γυμνάσιο και το 
λύκειο. Αυτοί με έκαναν να ξεχάσω τη θετική 
κατεύθυνση. Για παράδειγμα, θυμάμαι να 
παρακολουθώ τον κύριο Κατσικαρίδη με ανοιχτό 
το στόμα. Ακόμη εφαρμόζω τη συμβουλή του να 
μην περπατάμε με το κεφάλι κατεβασμένο, αλλά 
να προσέχουμε το περιβάλλον και τα κτήρια· 
ακόμη περπατώ και κοιτάζω ψηλά για να παρατηρώ 
τα κτήρια. Επίσης, η κυρία Σγουρού με τις 
συζητήσεις μας· ακόμη θυμάμαι πως στο τετράδιο, 
κάτω από κάθε εργασία μου, αναπτύσσαμε 
ολόκληρο διάλογο με επιχειρήματα. Ή ο κύριος 
Νευροκοπλής, που μας έλεγε ότι δεν υπάρχει 
χάρτης με την υπογραφή του Θεού που να λέει ότι 
εδώ πρέπει να ζει ο Έλληνας, εδώ ο Γάλλος κ.λπ. 
Μοιραζόμασταν τις ίδιες σκέψεις για την ενότητα 
των ανθρώπων πέρα από εθνικότητες και άλλες 
διαιρέσεις. 

Νεογράφημα: Σας επηρέασε η παραίτηση της 
αδελφής σας από την προσπάθεια αφομοίωσης;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Με επηρέασε, ναι· με έκανε 
να προσπαθώ να γίνω ακόμη καλύτερη μαθήτρια. 
Από τη μία, γιατί είχα στόχο να αποδείξω και σε 
κείνη –αλλά μάλλον και σε μένα– ότι μπορούμε 
να αφομοιωθούμε, παρά τις διακρίσεις που 
δεχόμασταν, και από την άλλη, γιατί ένιωθα να 
σηκώνω μόνη το βάρος της ανταμοιβής των 
γονιών μας. Αργότερα, όταν πια είχα καθιερωθεί 
ως άριστη μαθήτρια, ένιωθα να κινούμαι συνεχώς 
ανάμεσα σε δύο ομάδες: αυτή των 
“περιθωριακών” και την ομάδα των “καλών” 
μαθητών. Ένιωθα να μην ανήκω σε καμία και 
ήμουν μόνιμα σε μία διαπάλη με τα στερεότυπα 
που είχε η μία απέναντι στην άλλη. Εμένα δε με 
ενδιέφερε να αναγνωριστώ ή να γίνω αποδεκτή 
ως πρώτη ή αριστούχα… Ήθελα όμως να δείξω 
στον περίγυρό μου ότι –παρά τις όποιες 
διαφορές– μπορούμε να αναπτύσσουμε τις 
ικανότητές μας, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου 
ότι μπορώ να γίνω πάλι αυτό που ήμουν πριν 
ξενιτευτώ.

πίεση των μαθημάτων, μήπως πρέπει να βρεις πιο 
εποικοδομητική και αποτελεσματική αντίδραση; 
∆εν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις; Αν σήμερα 
γίνεται κακή χρήση των social media από τους 
νέους, δεν ευθύνονται προφανώς τα ίδια αλλά 
ούτε και αποκλειστικά οι νέοι. Τα social media 
είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας: 
αυτής με τον λιγοστό ελεύθερο δημιουργικό 
χρόνο, την απομόνωση και την αποξένωση, τον 
καταιγισμό πληροφοριών και όχι της γνώσης, την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και όχι της 
κοινωνικοποίησης.

Νεογράφημα: ∆ιαφοροποιούσασταν συνειδητά 
από τους συμμαθητές σας;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ναι. Για παράδειγμα, εκείνα 
τα χρόνια οι συμμαθήτριές μου 
παρακολουθούσαν την Τατιάνα Στεφανίδου και τη 
Λαμπίρη και, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν και 
φράσεις τους. Εγώ το απέφευγα –ούτε και τις 
ήξερα κιόλας αυτές τις παρουσιάστριες... Ήδη από 
την ∆΄ ∆ημοτικού είχα αποδεχθεί την εικόνα της 
διαφορετικής σε σχέση με τους συμμαθητές μου. 
Είχα βρει τον τρόπο και τα εργαλεία να 
δικαιολογώ στον εαυτό μου αυτή τη διαφορά, 
ώστε να μη με πληγώνει πολύ.

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τα 
στερεότυπα που κυριαρχούν σήμερα στην 
κοινωνία για τον ρόλο των γυναικών;
Ρολίνα Σωτηριάδου: Ο ρόλος της γυναίκας 
διαφοροποιείται ιστορικά στις ανθρώπινες 
κοινωνίες, αλλά δεν αλλάζει η εκμετάλλευση την 
οποία υφίσταται. Αλλάζουν οι μορφές της 
εκμετάλλευσης, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. 
Σήμερα καλό είναι να μην μιλάμε για ισότητα, 
αλλά για ισοτιμία της γυναίκας με τον άνδρα, 
επειδή στο όνομα της ισότητας έχουν γίνει πολλές 
αδικίες εις βάρος της γυναίκας, όπως: η εξίσωση 
των ορίων συνταξιοδότησης ή του ωραρίου 
εργασίας, η κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεση του 
βάρους των εξωεργασιακών της καθηκόντων 
(όπως είναι η ανατροφή των παιδιών ή η φροντίδα 
των γερόντων) κ.ά.. Θα έπρεπε η πολιτεία να 
αναλάβει θεσμικά κάποιο από αυτό το βάρος και 
να αναγνωρίζεται ως εργασία. Επίσης τα Μ.Μ.Ε. 
προβάλλουν συνεχώς πρότυπα γυναίκας που 
ανταποκρίνεται άριστα σε όλους τους ρόλους που 
της έχουν ανατεθεί, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο βαθιά ενοχική συμπεριφορά σε όλες 
εκείνες που αισθάνονται ανίκανες να συνδυάσουν 
τα πολλαπλά τους καθήκοντα. Τα υιοθετούμε και 
εμείς οι ίδιες τα στερεότυπα αυτά. Μαθαίνουμε 
για παράδειγμα ότι η εξωτερική εμφάνιση 
αποτελεί μια μορφή δύναμης για εμάς και ένα 
εφόδιο επιτυχίας.
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The second stroke

by Valia Bouzopoulou (A2)

The phone rings. The voice on the other end 
says “We need you again” and then hangs up. 
But this time I wasn't going to come back. I 
had already taken my decision a few years 
ago. “This is not for you Jack, not this time!” I 
thought to myself. I tried to calm down and 
have a cup of tea. I wanted to spend the rest 
of my life like every ordinary person does. 
That's why I moved to a small house in the 
countryside. Since I gave up my job, I picked 
up gardening to make me forget about the 
past. I didn't want to hear anything about 
crimes anymore! Then the phone rings again. 
“Jack, Jack are you there?” It was my best 
friend and partner from my previous job, John. 
I had to take this! He was asking for my help, 
too. John wouldn't let me off so easily and he 
tried hard to persuade me to come back to the 
police station. “You are a secret agent, not a 
gardener! So come on!” he said. After a long 
conversation I had to admit that I really 
wanted to run after criminals. But after having 
let a robber get away with 1 million dollars in 
his pocket I quieted that subject. That's what I 
call "pocket money" “He is going to break into 
the same bank twice! We need your advice to 
trick him this time!” John continued begging 
me. “Alright then … I'd really like to see this 
smart guy behind bars!” I answered and 
hanged up.
 The day after, I was in the police station 
again. Everyone was so pleased to see me 
after 4 years of absence! They hadn't 
changed a bit, neither had I! I sat in my office 
and started working straight away! The 
dangerous robber was called Clark Black and 
had his own secret gang. They were all going 
to be armed and so were we. But the problem 
was that the last time he robbed the bank he 
didn't break any door or window to enter. 
That's why we had no evidence against him. 
 I looked meticulously for clues around the 
bank, but found nothing that could be used as 
a secret door or something similar! After half 
an hour searching for evidence I got tired and 
supported myself on a chair. I accidentally 
pressed a button and an underground trap 
door opened. That was it! The entrance I was 
looking for! I got in and examined everything. 
The tunnel ended up in the bank! I immediately 
thought of how to plan a perfect surprise for 
these criminals!



 

 When it got dark I led the police 
officers to the right position. I was waiting for 
the robbers outside, hidden behind a building. 
I saw them entering the secret trap door by 
the chair. I beckoned a police officer and did 
as I had told him. I followed the gang. They 
didn't notice me and got in the bank. 
 Clark was heading to the treasury. He 
opened the door slowly. “Get him!” I shouted. 
Then the lights turned on and all the policemen 
left their hiding place. All the robbers got 
encircled in the next few seconds! “Put your 
weapons on the ground very slowly!” I said. 
Clark got furious when he saw me. “There's no 
point attempting to escape, we've got the 
place surrounded. You're not going to escape 
this time! You are under arrest!” John said and 
placed Clark into handcuffs. “I believe these 
belong to the bank and tomorrow at your trial 
you will tell us were the other sum of 1 million 
dollars is!” I shouted at him and grabbed the 
sack with all the money. “You have no clues 
against me, as usual!” said Clark. Did he really 
believe that I would make the same mistake 
twice?
“To be honest, I have. For example the 
cigarette case that you dropped and has your 
name on it, your gloves, your footprint on the 
dirt by the trap door and of course the extra 
security cameras I placed in the necessary 
spots this morning! I believe this would be 
enough to prove that we caught you red – 
handed! Take them away!” I ordered. I could 
guess what Clark was thinking that moment. 
From that night I decided I would get into 
crime cases again! I regained my good 
reputation and returned all the stolen money 
to the bank. I was satisfied with myself again! 
And it's worth-mentioning that I even hired a 
gardener!
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