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Ένας από ΄μας

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Ρεπορτάζ»

Ένας από ΄μας
Off the Record
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΕΠΟΡΤΑΖ»
Ποιο ιστορικό πρόσωπο θαυμάζεις και γιατί;
Τον ανώνυμο εξόριστο της Μακρονήσου διότι υπέστη όλα αυτά για τις
ιδέες του.
Τι ήταν αυτό που σε συμβούλευσαν οι γονείς σου και το
ακολουθείς μέχρι σήμερα;
Να μην αδικείς κανέναν.
Τι δεν συγχωρείς στους άλλους;
Την ελαφρότητα.
Νιώθεις περήφανος για κάτι που έχεις κάνει;
Aπλώς ικανοποιημένος για κάποια.
Ποιος είναι ο ιδανικός προορισμός για διακοπές;
Το χωριό μου.
Τι μουσική ακούς;
Ανάλογα με τη στιγμή.
Ποια δουλειά δεν θα έκανες ποτέ και γιατί;
Η δουλειά δεν είναι ντροπή.
Αν ήσουν εκδότης πως θα λεγόταν η εφημερίδα σου;
«Εφημερίδα».
Σε ποια ιστορική φωτογραφία θα ήθελες να είσαι παρών;
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Μου αρκούν αυτές της εποχής μου.
Ποια φωτογραφία υπάρχει πάντα στο πορτοφόλι σου;
Δεν έχω πορτοφόλι…
Ποιο είναι το πιο ωραίο δώρο που σου έχουν κάνει;
Ένα φιλί.
Πες μου τρία πράγματα που θα άλλαζες στην πόλη που ζεις;
Να πω τα τρία που δεν θα άλλαζα. Τη γειτονιά που χάθηκε, την αλάνα
που χτίστηκε και το ρέμα που καταπατήθηκε.
Θα ήθελες να ξέρεις το μέλλον σου;
Όχι, τι νόημα θα είχε;
Ο ιδανικός φίλος είναι…
Φίλος
Έκανες ποτέ κοπάνα από τη δουλειά σου;
Από το σχολείο θυμάμαι.
Από ποιον θα ήθελες να πάρεις συνέντευξη;
Από τον Αριστοφάνη.
Αν η ζωή σου θα είχε μια γεύση, θα ήταν…
Γλυκόπικρη.
Σε ποια εποχή θα ήθελες να βρισκόσουν για μια στιγμή;
Στην Αναγέννηση.
Με ποιον άνθρωπο μιλάς τουλάχιστον μια φορά την ημέρα στο
τηλέφωνο;
Με το γιό μου.
Ποια θα ήθελες να είναι η υστεροφημία σου;
Καμία.
Αν γινόταν η ζωή σου βιβλίο τι τίτλο θα είχε;
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Δεν θα ήθελα να γίνει βιβλίο.
Έχεις πάθος για κάτι;
Σε ότι αφιερώνομαι.
Ποια είναι η μεγαλύτερη ανασφάλεια της ζωής σου;
Συνήθως είμαι ψύχραιμος.
Ποιο καλλιτεχνικό ταλέντο θα ήθελες να έχεις;
Του σωστού ακροατή.
Λειτουργείς, κυρίως, με τη λογική ή το συναίσθημα;
Με το νου και την καρδιά.
Τι τίτλο θα έβαζες σε αυτή την συνέντευξη;
Ένας από ΄μας.
Ποιος είναι
Όνομα: Τηλέμαχος
Ζώδιο: Παρθένος
Ομάδα: Ολυμπιακός
Αγαπημένο φαγητό: Παστιτσάδα
Αγαπημένος τόπος: Κέρκυρα
Αγαπημένος συγγραφέας: Καβάφης
Αγαπημένο Βιβλίο: Οδύσσεια
Αγαπημένη μορφή: Διονύσιος Σολωμός
Αγαπημένο Τραγούδι: «Τι ωραία που είναι η αγάπη μου» από το
Ματχάουζεν.
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