1. Τι σας έχει λείψει από τα παιδικά σας χρόνια;
Τα χρώματα από τις γαζίες στο δρόμο, η μυρωδιά του φρεσκοψημένου
ψωμιού από τον φούρνο της κερά Μαρίας και τα πανηγύρια του χωριού μου.
2. Ο αγαπημένος ήρωας των παραμυθιών, ποιος ήταν;
Ο Σπίθας από τον ‘’Μικρό Ήρωα’’
3. Τι είναι για εσάς οι φίλοι;
Εξομολογητές ψυχής και σύντροφοι ζωής
4. Θα συγχωρούσατε κάποιον που σας έχει πικράνει;
Παλιότερα πολύ πιο εύκολα από τώρα. Εξαρτάται από την αιτία και από το
άδικο. Δεν συγχωρώ την αχαριστία.
5. Ποιο θεωρείτε ως Θείο δώρο στο χαρακτήρα σας;
Την ευθύτητα.
6. Ποιο είναι το βασικό σας ελάττωμα;
Ο αυθορμητισμός
7. Αν η μοίρα σας γύριζε την πλάτη, τι θα κάνατε για να την καλοπιάσετε;
Για να την καλοπιάσω όχι, για να εξιλεωθώ ίσως, πιθανόν να υιοθετούσα ένα
ανάπηρο, εγκαταλελειμμένο παιδί.
8. Πως εκδηλώνεται την αγάπη σας;
Ανάλογα με το πρόσωπο. Γενικά με χαμόγελα και αγκαλιές.
9. Έχετε μετανιώσει ποτέ για κάτι;
Σαφώς. Είμαι σκληρή κάποιες φορές.
10. Τι είναι αυτό που σας δίνει ενέργεια;
Η αγάπη
11. Η αισιοδοξία, υπάρχει στο λεξικό της ζωής σας;
Πάντα, χωρίς αυτήν και χωρίς χαμόγελο δεν προχωράει τίποτα.
12. Τι συναίσθημα σας δημιουργεί η καθημερινότητα;
Ελπίδα ότι η σημερινή μέρα θα είναι καλύτερη από τη χθεσινή
13. Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό;
Γράφω.
14. Τι δεν θα θέλατε να μη σας κλέψουν από το θησαυροφυλάκιο της ψυχή σας;
Την ψυχή μου, αυτή είναι το θησαυροφυλάκιο μου.

15. Ποιο βιβλίο θα θέλατε να είχατε γράψει;
Αναφορά στο Γκρέκο
16. Ποιο είναι το αγαπημένος σας αντικείμενο, το «γούρι» σας;
Δεν έχω κανένα γούρι.
17. Ποια είναι η αγαπημένης σας ατάκα;
Πάμε παρακάτω
18. Πως φαντάζεστε το μέλλον των ΜΜΕ μέσα από την κρίση που βιώνουμε;
Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς!
19. Η εξουσία πιστεύετε, φιμώνει τις τέχνες από φόβο ή από ανικανότητα να τις
στηρίξει;
Κάθε μορφή εξουσίας αντιστρατεύεται το νου. Φοβάται τους ποιητές γιατί
δημιουργούν συνθήματα, φοβάται τους ζωγράφους γιατί απεικονίζουν το
γκρίζο της ζωής, φοβάται τη μουσική γιατί εξεγείρει τα πλήθη… και πάει
λέγοντας. Κάθε μορφή εξουσίας έχει γκρι χρώμα για το πνεύμα.
20. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που ο Έλληνας αφήνει την τύχη του στα
χέρια των άλλων;
Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο για τον Έλληνα αποκλειστικά. Για τους αδύναμους
και φοβισμένους πολίτες του κόσμου ναι. Η συγκυρία που βιώνουμε βοηθάει
αυτό το φόβο, η ανέχεια σπρώχνει στο γκρεμό κάθε αξία. Προτιμούμε τα
ανώδυνα για να μην σκεφτόμαστε τα σοβαρά… Έτσι πάει.
21. Αν σας όριζαν για λίγα λεπτά της ώρας «νομοθέτη», ποιο νόμο θα θέτατε σε
εφαρμογή;
Ισονομία σε όλους. Η βάση της Δημοκρατίας.
22. Ποιόν από τους πολιτικούς μας, θα θέλατε να τον δείτε ως ήρωα σε καρτούν;
Δεν βλέπω καρτούν στο πανί. Τους βλέπω ζωντανούς να λένε ψέματα στον
κόσμο. Μηδενός εξαιρουμένου.
23. Τι φοβάστε περισσότερο, από τους ανθρώπους;
Δεν φοβάμαι τους ανθρώπους. Τους αγαπώ. Γενικά εκτός από το θέμα υγεία,
δεν νομίζω να φοβάμαι κάτι άλλο.
24. Αν μια κακιά μάγισσα σαν έκανε με το ραβδί της ζώο, τι θα θέλατε να είστε;
Δεν είναι απαραίτητο να είναι κακιά η μάγισσα για να με κάνει ζώον. Μάλλον
καλή θα ήταν. Λατρεύω τα άλογα και τις γάτες.
25. Πιστεύετε στα όνειρα;
Καμιά φορά ναι. Γενικά δεν μου αρέσουν τα όνειρα.

26. Τι κάνετε πριν πέσετε το βράδυ για ύπνο;
Διαβάζω.
27. Αν σας ζητούσε ένα παιδί μια συμβουλή, τι θα του λέγατε;
α) Να λέει την αλήθεια και να μάθει να επωμίζεται το κόστος της.
β) Να παίζει πολύ, δεν θα έχει ευκαιρίες στο μέλλον.
γ) Να σέβεται τον εαυτό του και να μην αφήνει να το προσβάλλουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έξυπνες και ιδιαίτερες οι ερωτήσεις σας.
Εύχομαι πάντα επιτυχίες
(Για τον ΑΥΛΟΓΥΡΟ και τον Παύλο Ανδριά)

