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μια μέρα μέτα τη συναυλια στη λαρνακα 
τη συναντω λιγο πριν παέι αέροδρομιο. 

ένα βραδυ προηγουμένωσ, τραγουδη-
σέ  το αγαπημένο τραγουδι τησ μανασ 
τησ. σκέφτομαι που κρυβέι τοση φωνη 
και τοση ένταση αυτο το πλασμα. έκέι-

νο το μέσημέρι  καθισμένη σέ μια μικρη 
βέραντα την ακουω να λέέι αληθέιέσ. τισ 

δικέσ τησ αληθέιέσ.
Από τον Πιερή Παναγή

Φωτογραφίες: Μαρίνα Σιακόλα
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Φορώντας το κολιέ-
βραβείο του Ιδρύματος 
«Σοφία για τα Παιδιά» 
για τη συνολική προ-

σφορά της.
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Περίμενες όλο 
αυτό που συμ-
βαίνει στην Κύ-
προ; 
Κανείς δεν το 
περίμενε. Μέσα 
στην παγκόσμια 
παρακμή όμως 

όλα έπρεπε να τα περιμένουμε. Και η 
ελάχιστη ανακούφιση, αν μπορεί να εί-
ναι ανακούφιση, είναι ότι αυτό δεν συμ-
βαίνει μόνο σε μας ή στην Ελλάδα. Είναι 
σχεδόν σε όλη την Ευρώπη εκτός από 
τις μεγάλες δυνάμεις. Ταξιδεύω και βλέ-
πω. Και στην Αμερική το ίδιο συμβαίνει. 
Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, 
αλλά ελπίζω στην αναγέννηση. Σε μια 
καινούρια αναγέννηση.
Χάθηκε το μέτρο τα προηγούμενα χρό-
νια Άννα; 
Ναι, χάθηκε. Το να έχει κανείς τρία αυ-

τοκίνητα, τέσσερις τηλεοράσεις και εξο-
χικό δεν ήταν φυσιολογικό. Και για να 
γίνουν αυτά έπρεπε να δανειστούμε και 
πολλές φορές δεν υπήρχε αντίκρισμα για 
να τα πληρώσουμε. Γι’ αυτό και οι άνθρω-
ποι σήμερα ψάχνουν να βρουν να πλη-
ρώσουν τις ακίνητες περιούσιες τους. 
Θα μου πεις φταίνε αυτοί; Εν μέρει, ναι, 
γιατί οι άνθρωποι είμαστε ευκολόπιστοι. 
Το ίδιο το σύστημα μάς οδήγησε εκεί με 
πρότυπα τον πλούτο και το γκλάμουρ. 
Υπήρξαμε κακομαθημένοι και δυστυχώς 
είμαστε θύματα αυτής της εποχής. 
Υπήρξες όμως μέρος αυτής της εποχής 
και κάποιοι θα αναρωτιούνται «τι ανά-
γκη έχει η Βίσση, αυτή έχει εκατομμύ-
ρια».
Ως θύμα ήμουν και εγώ μέρος αυτής της 
εποχής. Και η Βίσση δεν έχει -απαραί-

τητα- εκατομμύρια. Δεν υπήρξα ποτέ 
δέσμια του χρήματος. 
Δεν κέρδισες χρήματα από αυτή τη 
δουλειά; 
Δεν φρόντισα ποτέ τον εαυτό μου οικο-
νομικά, γιατί δεν με θεωρώ πονηρή σε 
αυτό τον τομέα ούτε και ταλαντούχα. 
Ίσως αυτή να είναι τελικά και η απόδειξη 
ότι είμαι καλλιτέχνης. Και για να είμαι 
ειλικρινής, αν δεν δουλέψω δεν θα μπο-
ρώ να εξασφαλίσω ούτε καν το προσεχές 
μέλλον μου. Πέρασα δύσκολα. Με όλες 
αυτές τις δίκες και τους δικηγόρους, 
δυστυχώς, έχασα πολλά χρήματα που 
θα μπορούσα να έχω σήμερα και να μου 
παρέχουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα 
μου άξιζε, άλλωστε, ύστερα από 40 χρό-
νια δουλειάς. 
Υπάρχει διέξοδος; Βλέπεις φως στην 
άκρη του τούνελ; 
Βλέπω φως στα πάντα! Είμαι ένας αισι-

όδοξος άνθρωπος. Η ιστορία το αποδει-
κνύει, άλλωστε, το έχουμε διαβάσει στα 
βιβλία…
Παρακολουθείς τις εξελίξεις; 
Όσο μπορώ, ναι, παρακολουθώ. Θέλω 
όμως να παρακολουθώ ειδήσεις και όχι 
τηλεοπτικούς καβγάδες ή προπαγάν-
δες υπέρ του ενός ή του άλλου. Βρίσκω 
αδίστακτο, υποκριτικό και χυδαίο το ένα 
κόμμα να βρίζει το άλλο για τους δικούς 
τους εγωιστικούς λόγους. Έγιναν τραγικά 
λάθη από τις κυβερνήσεις, αλλά δεν είναι 
καιρός για ανταγωνισμούς. Ο λαός χρειά-
ζεται κουράγιο, δύναμη και την αλήθεια 
πάνω απ’ όλα. 
Συμμετείχες στην πρώτη συναυλία 
αλληλεγγύης στη Λευκωσία και στην 
αντίστοιχη της Λάρνακας. Ένιωθες 
υποχρέωση να είσαι εδώ; 

Ένιωθα την ανάγκη να είμαι εδώ στον τό-
πο μου. Είναι το λιγότερο που μπορεί να 
κάνει ένας άνθρωπος για τον συνάνθρω-
πό του. Θεωρώ πως είναι μια χρήσιμη 
ιδέα όλο αυτό που ξεκίνησε. Μάλιστα, 
στην πρώτη συναυλία, δεν με είχε πάρει 
κανείς τηλέφωνο για να συμμετάσχω και 
πήρα εγώ για να πω πως θέλω να βοηθή-
σω. Και έτσι όπως ξαπλώθηκε σε όλη την 
Κύπρο αποδεικνύεται ότι γίνεται δου-
λειά. Σπουδαία δουλειά. 
Και πώς ήταν να ανεβαίνεις στη σκηνή, 
αυτή τη φορά όχι για να «ψυχαγωγή-
σεις» αλλά για έναν άλλο σκοπό; 
Είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να 
απαλύνεις κάτι δυσάρεστο. Είναι συγκι-
νητικό να βλέπεις όλο αυτό τον κόσμο 
μαζεμένο για ένα τέτοιο σκοπό. Βοηθούν 
αυτά σήμερα. Βοηθούν σε αυτά που θέ-
λουμε να αισθανθούμε. Όλο αυτό που 
συμβαίνει μας έχει ρίξει το συναίσθη-

μα, την ενέργεια. Είμαστε σαν χαμένοι. 
Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια και είναι 
μεγάλη κατάρα να μην ξέρεις τι θα σου 
ξημερώσει αύριο, ειδικά αν έχεις παιδιά. 
Να σηκώνεσαι το πρωί και να μην έχεις 
να ταΐσεις το παιδί σου. Είναι το τελευ-
ταίο σκαλί της εξαθλίωσης, του εξευτε-
λισμού. 
Η μουσική βοηθά σε αυτό που ζούμε; 
Είναι αντίδοτο και εκτόνωση η μουσική. 
Από τότε που δημιουργήθηκε αυτός ο 
κόσμος οι άνθρωποι τραγουδούν. Τρα-
γουδούν τον πόνο τους, τη χαρά τους, το 
κλάμα τους, τον έρωτά τους, το πρόβλη-
μά τους. Όπερες, δημοτικά, λαϊκά, ποπ, 
ροκ. Και εγώ αγαπώ όλα τα είδη, φτάνει 
να είναι εμπνευσμένα. Χωρίς μουσική θα 
είχαμε μαραζώσει. Και θέλω να βοηθήσω 
με όποιον τρόπο μπορώ με τη μουσική. 
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«Αν πρΑγμΑτικΑ έχω κΑνέι κΑποιΑ πρΑγμΑτΑ στη 
ζωη μου κΑι μπορω νΑ έπηρέΑσω μιΑ μέριδΑ 

κοσμου κΑι νΑ βοηθησω ωσ πρέσβέιρΑ του 
ιδρυμΑτοσ σοφιΑ, θΑ το κΑνω, θΑ υπηρέτησω τον 

τιτλο οσο κΑλυτέρΑ μπορω ωστέ νΑ βοηθησω». 

π
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Γι’ αυτό αποφάσισες να βοηθήσεις και το 
ίδρυμα «Σοφία για τα παιδιά»; Αλήθεια, 
πώς προέκυψε η εμπλοκή σου;
Η Ελίτα (σ.σ. Μιχαηλίδου) μου πρω-
τομίλησε γι’ αυτό. Με βοηθούσε στο 
rockumentary και μου είπε ότι άξιζε να 
δω την προσπάθεια αυτών των ανθρώ-
πων. Γνωριστήκαμε με τη Μαρίνα (σ.σ. 
Σιακόλα), την πρόεδρο του ιδρύματος 
και είπαμε να κάνουμε ένα ταξίδι στην 
Κένυα. Και έκανα ένα ταξίδι ζωής. Το 
περίεργο δε, ήταν ότι μου έλεγαν όλοι 
να προσέχω. Να προσέχω από την επι-
κινδυνότητα της χώρας, την εγκλημα-
τικότητα. 
Φοβήθηκες; 
Ούτε μια φορά. Είχαμε πάει την πρώτη 
μέρα στην Κιμπίρα και ένιωθα μια σκο-
τεινή ενέργεια -όχι όμως αρνητική- πα-
ρόλο που το πρώτο πράγμα που είχα δει 
εκείνη τη μέρα ήταν ένα μπαρ όπου οι 
άντρες έπιναν ένα κράμα βενζίνης, σιτη-
ρών και αχύρων. Είχαν μια αγριάδα αλλά 

δεν φοβήθηκα. Ήμουν συνεπαρμένη από 
την αλήθεια της ζωής τους. Μου αρέσει 
πολύ αυτό που κάνει η Μαρίνα. Το ότι 
έχει αφιερώσει ένα μέρος της ζωής της 
στην Αφρική και στην προσπάθεια να 
βοηθήσει, να δώσει ζωή στα μωρά εκεί, 
να τους δώσει ελπίδα και νόημα, να τα 
στηρίξει, να τα γιατρέψει, να τα στεγάσει, 
να τα μορφώσει. Είναι αξιοθαύμαστη, γι’ 
αυτό και την αγάπησα όπως αγάπησα και 
την προσπάθεια του Ιδρύματος.
Τι είναι εκείνο που θυμάσαι πιο έντονα 
από εκείνο το ταξίδι στην Κένυα, τρία 
χρόνια πριν; 
Πολλά πράγματα. Πρόσωπα μωρών, το 
χαμόγελό τους και αυτόματα το απότο-
μο σκοτείνιασμά τους, που κοιτούσαν 
απορημένα. Θυμάμαι τα χρώματα, τις 
μυρωδιές, το πόσο χαρούμενα ήταν τε-
λικά αυτά τα μωρά με αυτά τα λίγα που 
είχαν. Θυμάμαι τον David που τον ρώ-
τησα τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει και 
μου απάντησε «δικηγόρος κυρία». Και 

συνέχεια, μου λένε, ρωτά για μένα. Και 
νομίζω ρωτά γιατί νοιάστηκα. Αυτό θέ-
λουν τα παιδιά. Να ενδιαφερθείς. Να τα 
αγγίξεις. Να τους δώσεις κάτι. 
Ερχόμενη πίσω συνειδητοποίησες ότι 
κάποια πράγματα εδώ ήταν σε λάθος 
βάσεις;
Βεβαίως. Όπως και εκεί τα πράγματα 
είναι σε λάθος βάσεις. Και τελικά, πα-
ντού έχουμε βάλει λάθος βάσεις. Όλοι 
οι άνθρωποι όμως μπορούν να βοηθή-
σουν να αλλάξει αυτό. Ο καθένας μπορεί 
στο ελάχιστο των δυνατοτήτων του να 
βοηθήσει. Γι’ αυτό και δέχτηκα να γίνω 
πρέσβειρα του Ιδρύματος Σοφία. Αν 
πραγματικά έχω κάνει κάποια πράγμα-
τα στη ζωή μου και μπορώ να επηρεάσω 
μια μερίδα κόσμου και να βοηθήσω ου-
σιαστικά, αληθινά, ώστε να περάσει το 
μήνυμα και να δοθεί βοήθεια για να βο-
ηθηθούν τα μωρά είναι πολύ σπουδαίο. 
Θα τον υπηρετήσω αυτό τον τίτλο όσο 
καλύτερα μπορώ. 

Πώς σκέφτεσαι να το κάνεις αυτό; 
Τραγουδώντας, μιλώντας, ενημερώ-
νοντας. Το σημαντικότερο είναι ότι το 
Ίδρυμα συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά 
του και τα μωρά της Κύπρου που έχουν 
ανάγκη από φροντίδα και φαγητό. Ήδη 
σε κάποια σχολεία πάνε άνεργες μητέ-
ρες και μαγειρεύουν για τα παιδιά, μιας 
και κάποιες οικογένειες δεν έχουν τη δυ-
νατότητα να πληρώσουν αυτό το έξτρα 
που χρειάζεται. Σκέψου τώρα να είναι σε 
διάλειμμα και το ένα παιδί να τρώει και 
το άλλο όχι. Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο 
λυπημένη εικόνα. Πρέπει να βοηθήσου-
με όλοι μαζί να αλλάξει αυτό. Σκεφτό-
μαστε, λοιπόν, να κάνουμε μια βραδιά 
που θα ποντάρει σε ένα πολύ ακριβό ει-
σιτήριο για ανθρώπους που θα μπορούν 
να το πληρώσουν σε ένα unplugged πρό-
γραμμα. Επίσης σκεφτόμαστε μια μικρή 

συναυλία στην Αμερική για τους ομογε-
νείς Κύπριους. Και θέλω να επηρεάσω κι 
άλλους συναδέλφους. Μιλούσα τις προ-
άλλες π.χ. με τον Αντώνη Ρέμο και έδειξε 
μεγάλο ενδιαφέρον. 
Στη συναυλία της Λάρνακας, ανακοι-
νώσατε και τη συνεργασία σας για του 
χρόνου. 
Είμαστε σε πρώιμες συζητήσεις ακόμα. 
Θα είμαστε μαζί σε ένα διαφορετικό, 
ανατρεπτικό πρόγραμμα. Και χαίρομαι 
που θα δουλέψω μαζί του γιατί είναι ένας 
τραγουδιστής με πολύ ζεστή και αγαπη-
σιάρικη φωνή. Δεν είναι τυχαίο που τον 
αγαπά τόσος κόσμος. Νομίζω ότι έχουμε 
καλή χημεία και αυτό περνά κάτω. 
Οι «Δαίμονες» δηλαδή δεν θα συνεχι-
στούν του χρόνου; 
Θα γίνουν δέκα «συλλεκτικές» παραστά-
σεις στα μέσα του Οκτώβρη και μετά απ’ 

αυτό θα είμαι με τον Αντώνη. 
Κάποια στιγμή είχες γράψει στο twitter 
ότι η παράσταση ηχογραφήθηκε. Θα 
κυκλοφορήσει σε cd; 
Την ηχογραφήσαμε και τη μαγνητοσκο-
πήσαμε και κάποια στιγμή θα κυκλοφο-
ρήσει ένα συλλεκτικό box.
Αλήθεια, περίμενες την επιτυχία των 
«Δαιμόνων»; 
Ναι και το λέω με χαμόγελο… Ήλπιζα 
-θα έλεγα καλύτερα- στην επιτυχία τους. 
Τους άξιζε και ήθελα να συμβεί παρόλο 
που και όταν το πρωτοκάναμε είχε πά-
ει πολύ καλά. Σήμερα, υπάρχουν παι-
διά που το έχουν δει και 22 φορές! Και 
δεν είναι λόγω εμένα. Η παράσταση το 
προκαλεί αυτό. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος 
πληρώνει εισιτήριο για να δει εμένα. Και 
δεν το λέω από ταπεινοφροσύνη. Δίνω 
την αξία σε μια σπουδαία παράσταση. 

Είχε μεγαλειώδη μουσική, ωραία ιστο-
ρία, υπέροχη σκηνοθεσία, γενναιόδωρη 
παραγωγή -προσεγμένη μέχρι την τε-
λευταία λεπτομέρεια- και ερμηνευτές 
διαλεγμένους ένα κι ένα. 
Τι είναι εκείνο που σου έχει μείνει απ’ 
τους «Δαίμονες»; 
Να σηκώνονται 1000 άτομα ενθουσια-
σμένα και να χειροκροτούν την παρά-
σταση και τον καθένα ξεχωριστά. 
Αλήθεια, όταν τσακωθήκατε με τον 
Καρβέλα, αυτή την αξία που αναγνώρι-
ζες σε αυτόν, την είχες αμφισβητήσει; 
Ίσα-ίσα. Την έκλαψα αρκετές φορές και 
την εκτίμησα ακόμα περισσότερο. Μου 
έλειψε τόσο πολύ και αυτός και το τα-
λέντο του. Γι’ αυτό και κάναμε και ένα 
δίσκο το «Αγάπη είσαι εσύ» που δεν 
νοιαστήκαμε και τόσο πολύ για το τι θα 
είχε μέσα. Έγραψε το Ντο και το Σι, δυο 

νότες που ουσιαστικά κάνουν φάλτσο. 
Ήταν για μένα και γι’ αυτόν. Που καμιά 
φορά φαλτσάρουμε αλλά τελικά υπάρχει 
ενδιαφέρων ήχος και έντονος. Δεν θα πω 
ότι είμαστε σπουδαίοι ή άφταστοι. Το ότι 
είμαστε καλλιτέχνες όμως δεν μπορεί να 
μας το αμφισβητήσει κανείς. 
Αλήθεια, το καλοκαίρι πώς θα το πε-
ράσεις; 
Θα κάνω κάποιες συναυλίες στην Κύ-
προ, τέλος Ιουλίου, με guest την Εβελίνα 
(σ.σ. Παπούλια) και τον Παναγιώτη (σ.σ. 
Πετράκη), όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία 
να παρουσιάσουμε και ένα μέρος από 
τους «Δαίμονες». Μετά από αυτό ελπί-
ζω να ξεκουραστώ, γιατί το έχω ανάγκη, 
ενώ θα ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν 
περισσότερο με την κόρη μου. 
Συνειδητοποίησες ότι θα γίνεις γιαγιά; 
Όχι. Πιστεύω αυτό θα το νιώσω αφού 

γεννηθεί με το καλό το παιδί και το πιά-
σω στην αγκαλιά μου. 
Πώς σου το ανακοίνωσε η Σοφία; 
Πολύ απλά και αφού πρώτα με ρώτησε 
αν κάθομαι! 
Θα είσαι τόσο καλή γιαγιά, όσο υπήρξε 
η μητέρα σου; 
Κανείς δεν ξεπερνά τη Σοφούλα αγάπη 
μου! Η αγάπη είναι εκείνη που σε κάνει 
να είσαι καλός. Έγινα μητέρα πολύ μικρή, 
αλλά η αγάπη υπήρχε. Όπως υπήρχε και 
η γιαγιά που φρόντιζε αυτά που δεν μπο-
ρούσα εγώ.
Και το εγγόνι σου πώς θες να σε λέει; 
Γιαγιά ή Άννα; 
Νομίζω τα παιδιά αποφασίζουν μόνα 
τους ανάλογα με το τι τους βγάζουμε. 
Θα μου άρεσε όμως να φωνάζει σκέτο 
Άννα. Και γιαγιά να με λέει θα κλαίω από 
τη συγκίνηση δεν το συζητώ… 

«δέν υπηρξΑ ποτέ δέσμιΑ του χρημΑτοσ. δέν 
φροντισΑ ποτέ τον έΑυτο μου οικονομικΑ, γιΑτι 
δέν μέ θέωρω πονηρη σέ Αυτο τον τομέΑ ουτέ 
κΑι τΑλΑντουχΑ. ισωσ Αυτη νΑ έινΑι τέλικΑ κΑι η 

Αποδέιξη οτι έιμΑι κΑλλιτέχνησ».


