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› Γιάννη, καλώς σε βρίσκω εδώ στο Ραδιομέγαρο της 
ΕΡΤ και σε ευχαριστώ πολύ, που δέχθηκες να μιλήσεις 
στην «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»!
ΓΦ› Εγώ ευχαριστώ, Μανώλη, που συναντώ τη «ΦΩΝΗ 
ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», τη «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», που χρόνια τώρα στέλνει τα δικά της 
μηνύματα στην τοπική κοινωνία και την στηρίζει με το 
δικό της τρόπο!
› Στην Αθήνα ήρθες για άλλο σκοπό κι αλλού κατέληξες 
τελικά. Πώς και πότε σου κόλλησε το μικρόβιο της δη-
μοσιογραφίας;
ΓΦ› Κοίταξε να δεις… Με άλλο σκοπό, ακριβώς, δεν ήρ-
θα… Το λέω αυτό γιατί, πριν ξεκινήσω το 1985 να έρθω 
στην Αθήνα και να σπουδάσω στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
είχα μια ενασχόληση σε ερασιτεχνικό επίπεδο με τη δημο-
σιογραφία, αλλά μέσα από το πανεπιστήμιο ο στόχος μου 
ήταν καθαρά αυτός. Το 1989 πήρα το πτυχίο κι αμέσως 
μπήκα στα βαθιά. Και όταν λέω στα βαθιά, θα σου πω, ότι 
ξεκίνησα το 1989 να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο του 
ΣΚΑΪ με το συγχωρεμένο το Νίκο Κακαουνάκη. Μια εκ-
πομπή που είχε την υψηλότερη ακροαματικότητα την επο-
χή εκείνη στο ραδιόφωνο, σύμφωνα με τις μετρήσεις. Ξα-
ναλέω, μπήκα στα βαθιά γιατί ήμουν όλη μέρα στους δρό-
μους καλύπτοντας τα πάντα… Ακόμα και ελεύθερο 
πολιτικό ρεπορτάζ έκανα σε μια χρονιά που είχε χαρακτη-
ριστεί «βρώμικο 89», λόγω του ότι ήταν ιδιαίτερα φορτι-
σμένη με τα ειδικά δικαστήρια για πολιτικά πρόσωπα. Στη 
συνέχεια, μετά την εκπομπή με τον Κακαουνάκη, μένοντας 
στο ΣΚΑΪ, συνεργάστηκα με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο 
στο «κεντρικό μαγκαζίνο» του σταθμού. Όταν αποχώρη-
σα από το ΣΚΑΪ, δούλεψα στο περιοδικό «ΤΗΛΕΡΑΜΑ», 
με εβδομαδιαία κυκλοφορία που ξεπερνούσε τα 100 χιλ. 
τεύχη. Ακολούθησε η συνεργασία μου με 30 περιφερειακές 
εφημερίδες όπου έγραφα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα 
στον πρώτο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Περιφερειακών 
Εφημερίδων (ΔΟΠΕ), που είχε συσταθεί στην Ελλάδα. 
Μετά το στρατό, υπηρέτησα στην Αεροπορία, εργάστηκα 
στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ», διετέλεσα διευθυντής επικοι-
νωνίας στην ΕΤΕΠ, μια εταιρεία που είχε την ευθύνη πα-
ραγωγής προγραμμάτων για περίπου 100 ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Συνεργάστηκα επίσης με την εφημερίδα της 
Θεσσαλονίκης, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», το γραφείο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής (Κομισιόν) εδώ στην Αθήνα και την μεγά-
λη ελληνοαμερικανική εφημερίδα την «Πρωινή» της Νέας 
Υόρκης για έξι περίπου χρόνια, δίνοντας ανταποκρίσεις. 
Παράλληλα, είχα συνεργασία με Κυπριακά Μέσα Ενημέ-
ρωσης, καθώς και Μέσα Ενημέρωσης της Αυστραλίας. 
Και φτάνουμε στο 2000, όπου μετά από μια δεκάχρονη 
περίπου πορεία στον ιδιωτικό χώρο, βρίσκομαι να δουλεύω 
στην ΕΡΤ, καλύπτοντας το πολιτικό ρεπορτάζ στα λεγό-
μενα μικρά κόμματα τότε, που τώρα είναι στην κυβέρνηση!

μια και ειπες ερτ. εΖήςες τΟ κλειςιμΟ τής 
ερτ. ήταν ή ςυγκλΟνιςτικΟτερή ςτιγμή 
τής επαγγελματικής ςΟυ ςταΔιΟΔρΟμιας;

› Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου! 
Διότι εκείνη τη στιγμή, ξαφνικά έχανες τη δουλειά 
σου, έμενες άνεργος με τρία πολύ μικρά παιδιά, η 
γυναίκα μου δεν δούλευε και τα πράγματα ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολα! Το μαύρο, μαύρισε τη ψυχή μας! 
Δυστυχώς ήρθε μια ελληνική κυβέρνηση να κλείσει 
την ΕΡΤ, κάτι το οποίο  δεν έπραξαν ούτε οι Γερμα-
νοί την Κατοχή όταν μπήκαν στην Αθήνα! Για να 
ξέρεις ιστορικά, οι Γερμανοί δεν έκλεισαν το τότε 
δημόσιο ραδιόφωνο, όταν κατέλαβαν την πρωτεύου-
σα τον Απρίλιο του 1941.

› Ήταν ελεγχόμενο, όμως, ο ραδιόφωνο από τους Γερ-
μανούς γιατί προφανώς το ήθελαν για να περνάνε την 
δική τους προπαγάνδα, έτσι δεν είναι;
ΓΦ› Ελεγχόμενο μεν, δεν το έκλεισαν δε. Δεν του έριξαν 
μαύρο! Όλοι θέλουν την προπαγάνδα, κανένας δεν το 
αμφισβητεί αυτό. Όλοι επιζητούν και επιδιώκουν την προ-
παγάνδα με τον τρόπο του ο καθένας, αυτό είναι σίγου-
ρο. Όμως, δεν την έκλεισαν οι Γερμανοί, δεν έριξαν μαύ-
ρο όπως η τότε κυβέρνηση. Αυτό το μαύρο, ξέρεις, Μα-
νώλη, έχει αφήσει σημάδια σε όλους εδώ μέσα στους 
εργαζόμενους!!
› Πώς είναι, γενικά, σήμερα τα πράγματα στην ΕΡΤ;
ΓΦ› Σήμερα η ΕΡΤ καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια 
προκειμένου να ξανασταθεί στα πόδια της, θέλει πολλή 
δουλειά προκειμένου να «μπει το νερό στο αυλάκι», τα 
πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Λένε πολλοί, «μα εί-
σαστε όλοι οι ίδιοι άνθρωποι». Οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί 
να είμαστε, αλλά δεν είναι ίδια τα δεδομένα. Θέλει πολύ 

κόπο χρόνο και δουλειά για να ξαναφτάσει η ΕΡΤ εκεί 
που ήταν! Με την ευκαιρία να σου πω ότι τα ιδιωτικά 
κανάλια που πολλές φορές μας ασκούν κριτική και πε-
τάνε λάσπη, το μεγαλύτερο μέρος του τηλεοπτικού υλι-
κού, ειδικά σε πολιτικά θέματα το παίρνουν δωρεάν από 
την ΕΡΤ, ενώ θα έπρεπε να το πληρώνουν, εξοικονομώ-
ντας τεράστια ποσά για τα ταμεία τους.
› Πώς κρίνεις το είδος της δημοσιογραφίας, όπου δημο-
σιογράφοι κάνουν… «άριστα» τους «εισαγγελείς» ή τους 
«συνηγόρους» ή τους «κατήγορους» διαφόρων κομμάτων 
αποκαλύπτοντας έτσι και την ιδεολογική τους ταυτότη-
τα. Θεωρείς ότι ο κάθε δημοσιογράφος, όπου κι αν ανή-
κει πολιτικά, πρέπει να αποκαλύπτεται κομματικά με 
τον τρόπο που ασκεί τη δημοσιογραφία του;
ΓΦ› Μανώλη, θα σου πω μια κουβέντα… Όταν αποφα-
σίζεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, όποιες κομματικές ταυ-
τότητες κουβαλάς πάνω σου θα πρέπει να τις αφήνεις 
έξω από την πόρτα. Αφήνεις, λοιπόν, αυτές τις ταυτότη-
τες έξω από την πόρτα μπαίνεις στη μάχη, με ένα και 
μόνο στόχο να υπηρετήσεις με αξιοπρέπεια το χώρο, 
μακριά από υπερβολές, φωνές και εντυπωσιασμούς. Ο 
στόχος είναι να πεις την αλήθεια, όσο κουρασμένη κι αν 
ακούγεται αυτή η λέξη. Εάν κάποιοι άλλοι θέλουν… να 
υπηρετήσεις κάποιους άλλους σκοπούς, πρέπει να πάρεις 
το «καπελάκι» σου και να φύγεις! Όσον αφορά τώρα 
αυτούς που κάνουν τους τηλε- εισαγγελείς ή τους τηλε-
δικαστές  ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να κάνουν, 
χρησιμοποιώντας τα τηλε-παράθυρα, δεν θα τους κρίνω 
εγώ, τους κρίνει κάθε μέρα ο τηλεθεατής, τους κρίνει ο 
κόσμος, τους κρίνει η κοινωνία…
› Το θέμα όμως είναι ότι όσο…πιο «κακοί» γίνονται, 
τόσο πιο υψηλή ακροαματικότητα έχουν! Το μη αυτο-
νόητο «τραβάει» και παρασύρει, συνήθως πολύ κόσμο!
ΓΦ› Αυτό είναι δικό τους θέμα το πώς θα επιλέξουν να 
έχουν αυτοί τηλεθέαση ή ακροαματικότητα… Από κει 
και πέρα να ξέρεις ένα πράγμα Μανώλη, όλοι και όλα 
κρίνονται και το «ταμείο» θα γίνει στο τέλος. 
› Ποιο είναι το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην Ελ-
λάδα και πόσο έγκυρη και έγκαιρη είναι η ενημέρωση;
ΓΦ› Θα σου πω ένα πράγμα, δεν είναι χαμηλό το επίπεδο 
των νέων δημοσιογράφων, και μιλώ για τους νέους συ-
ναδέλφους που έχουν πολύ περισσότερα αντικειμενικά 
προσόντα από την προηγούμενη γενιά. Το επίπεδο πέ-
φτει, ο πήχης χαμηλώνει με αποτέλεσμα να βλέπουμε 
πολλά τηλε-σκουπίδια, γιατί μπαίνει στη μέση ο ανταγω-
νισμός, η διεκδίκηση με χίλιους δυο τρόπους, μέρους της 
διαφημιστικής πίτας, αλλά και η εξυπηρέτηση των συμ-
φερόντων, κυρίως από τα ιδιωτικά Μέσα Ενημέρωσης.
› Πώς κρίνεις ορισμένους συναδέλφους δημοσιογρά-
φους που δεν κρατούν ούτε τα τυπικά προσχήματα, μη 
σεβόμενοι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών, 

με στόχο καθαρά μόνο την τηλεθέαση ή την ακροαματικότητα;
ΓΦ› Κοίτα, Μανώλη, όποιος δεν σέβεται τα ευαίσθητα προσω-
πικά δεδομένα, υπάρχουν αρμόδια δημοσιογραφικά όργανα στα 
οποία πρέπει να πάει να απολογηθεί.  Υπάρχει η ΕΣΗΕΑ και 
άλλες ενώσεις δημοσιογραφικές, που μπορούν να τον φωνάξουν 
και να τον καθίσουν στο σκαμνί και στα πειθαρχικά. Από κει 
και πέρα υπάρχουν και οι εισαγγελείς για όσους ξεπερνούν τα 
όρια και πετάνε λάσπη στους ανεμιστήρες…
› Πιστεύεις ότι ο πολίτης έχει σφαιρική ενημέρωση ή περισ-
σότερο μπερδεμένος βγαίνει ακούγοντας διάφορα κανάλια, το 
ένα να του λέει ότι βουλιάζουμε σαν χώρα και το άλλο ότι 
πάμε πολύ καλά; Το ένα ότι… «θα γίνει πόλεμος» και το άλλο 
ότι… «η ειρήνη είναι δεδομένη και εδραιωμένη»;
ΓΦ› Ποτέ άλλοτε ο πολίτης δεν είχε τόσες πηγές ενημέρωσης. 
Οι πληροφορίες σήμερα είναι χιλιάδες μέσα από το διαδίκτυο 
κυρίως, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα όμως, 
υπάρχουν και πολλές παγίδες, πολλά fakenews (ψεύτικες ειδή-
σεις) και ο καθένας, μπορεί να κρίνει με την δική του ματιά πιο 
είναι σωστό και πιο όχι και καλό θα ήταν να διατηρεί πάντα τις 
επιφυλάξεις του, αναζητώντας ακόμα περισσότερες πηγές για 
να διασταυρώσει αυτό που ζητάει και αναζητάει.
› Ο δημοσιογράφος μπορεί να εκφράσει 100% ελεύθερα την 
άποψή του ή δεσμεύεται από το κανάλι που δουλεύει και την 
ιδεολογική γραμμή στην οποία ακολουθεί ο εργοδότης του;
ΓΦ› Πάντα υπάρχει τρόπος ο δημοσιογράφος να καταθέσει τη 
θέση του και την άποψη του. Πάντα υπάρχει τρόπος να δώσει 
τη σωστή πληροφόρηση στο κοινό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
δεν θα υπάρξουν… «παρεμβολές» στο έργο του, ειδικά όταν 
πρόκειται για ιδιωτικά μέσα που θα θελήσουν να εξυπηρετήσουν 
τα συμφέροντα του αφεντικού.  Από κει και πέρα θέλω να σου 
πω το εξής: Από το 2000 που είμαι στη Δημόσια Τηλεόραση 
μέχρι σήμερα, και μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχω δεχτεί την 
παραμικρή παρέμβαση από κανέναν για να μου υποδείξει τι 
πρέπει να κάνω και πως θα το πω…
› Ο κόσμος, όμως, είναι πεπεισμένος ότι η ΕΡΤ εξυπηρετεί 
και… «υπηρετεί» την εκάστοτε κυβέρνηση που είναι επάνω. 
Έτσι δεν είναι;
ΓΦ› Έχει ένα προβάδισμα η προβολή του κυβερνητικού έργου 
με κάθε κυβέρνηση, αλλά, ως Δημόσια Τηλεόραση, προβάλει, 
επίσης και σε μεγάλο βαθμό τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία 
έχουν κι αυτά το δικό τους χρόνο. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει 
ότι αν ένα κόμμα, μικρό ή μεγάλο, θέλει να οργανώσει μια ομιλία 
ή μια εκδήλωση, στην Δημόσια Τηλεόραση θα απευθυνθεί, δεν 
θα πάνε στα ιδιωτικά κανάλια, αλλά στην ΕΡΤ.
› Σου έκανα τη ερώτηση αυτή διότι, όπως θα γνωρίζεις, ο 
κόσμος ήταν και είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και πολλές φορές 
καχύποπτος με την κρατική τηλεόραση. Μη ξεχνάμε ότι πλη-
ρώνει τα κρατικά κανάλια εδώ και δεκαετίες μέσω των λογα-
ριασμών της ΔΕΗ…
ΓΦ› Ο πολίτης πρέπει να είναι πάντα απαιτητικός, όχι μόνο για 
τη δημόσια τηλεόραση, γιατί φόρους και μάλιστα μεγαλύτερους 
και περισσότερους πληρώνει και για άλλους τομείς του δημοσί-
ου, όπως για υγεία, παιδεία, δημόσια έργα κλπ.
› Όταν μπήκες στην δημοσιογραφία σε ποιο ύψος έβαλες τον 
«πήχη» και ποιες ήταν οι φιλοδοξίες σου;
ΓΦ› Δεν θέλω να μιλήσω για φιλοδοξίες… Βάζω κάθε μέρα, πιο 
ψηλά τον πήχη της αξιοπρέπειας και του σεβασμού, για τον 
κόσμο που με κρίνει και μας κρίνει κάθε ώρα!

θυμαςαι καμια φραςή πΟυ ςΟυ εΧει μεινει απΟ 
τΟυς γΟνεις ςΟυ, κατι ςαν νΟυθεςια και «πα-
ραγγελια», Οταν εμαθαν Οτι θα αςΧΟλήθεις 
με τήν ΔήμΟςιΟγραφια;

› Το 1985 που έφυγα από τα Ανώγεια για να έρθω στην 
Αθήνα να σπουδάσω στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο μακα-
ρίτης ο πατέρας μου, με το δικό του ξεχωριστό χιούμορ, μου 
είπε το εξής: «Εγώ μια συμβουλή έχω να σου δώσω, όπου 
πηγαίνεις, φρόντισε όταν φεύγεις να μη βλαστημούνε εμέ-
να!» (γέλια…) Νομίζω ότι μέχρι στιγμής το έχω τηρήσει…

› Τί έχεις να πεις στους νέους δημοσιογράφους, που τώρα 
ξεκινάνε και μπαίνουν στο χώρο;
ΓΦ› Να μην φοβούνται, να λένε την αλήθεια. Να είναι αυθεντι-
κοί, καλά διαβασμένοι, να σέβονται τον κόσμο  και να εξασκούν 
το επάγγελμα χωρίς φανφάρες και υπερβολές!
› Σε βλέπουμε τακτικά στα Ανώγεια και κυρίως τα καλοκαίρια. 
Τί είναι το πρώτο πράγμα που σου λέει ο απλός κόσμος στον 
γενέθλιο τόπο μας όταν σε συναντά;
ΓΦ› Με ρωτάνε κατ’ αρχήν αν μεταφέρω ευχάριστα νέα.. Τα 
Ανώγεια ξέρεις είναι ένα χωριό έντονα πολιτικοποιημένο, κι 
όλοι ζητούν να αναλύσουμε -λόγω δουλειάς βλέπεις-  τις εξελί-
ξεις και τα γεγονότα. Κι η αλήθεια είναι ότι δεν τους χαλώ χα-
τίρι, γιατί τους αγαπώ! Με βλέπεις μόνο τα καλοκαίρια στα 
Ανώγεια, αλλά τα Ανώγεια τα κουβαλάω μέσα μου όλο το χρό-
νο. Μπορεί να είμαι εδώ στην Αθήνα, γιατί εδώ είναι η δουλειά 

μου και η οικογένειά μου, αλλά το μυαλό μου, η ψυχή μου και η 
σκέψη μου είναι στα Ανώγεια διαρκώς! Δεν έχω φύγει ποτέ από 
τα Ανώγεια… Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό.
› Ποια είναι -γενικά- η μεγαλύτερη θετική διαφορά που βλέπεις 
σήμερα στα Ανώγεια σε σχέση με την εποχή την οποία εσύ 
άφησες το χωριό για να ανέβεις στην Αθήνα να σπουδάσεις;
ΓΦ› Θα σου πω το εξής. Δεν βλέπω ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές 
γιατί τα Ανώγεια αντέχουν στο χρόνο. Κάποια πράγματα έχουν 
αλλάξει όσον αφορά τα ήθη και τα έθιμα αλλά βλέπω επιστρέ-
φουμε από εκεί που ξεκινήσαμε κι αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα!
› Δεν ξεχωρίζεις το γεγονός ότι όλο και περισσότερα νέα παι-
διά ασχολούνται με τα ήθη και τα έθιμα, μέσω της μουσικής, 
του χορού, των μαντινάδων, των τραγουδιών, διατηρώντας σε 
πολύ καλό επίπεδο την τοπική παράδοση, με τα Ανώγεια να 
έχουν γίνει ένας μεγάλος πυρήνας πολιτισμού, όλο το χρόνο 
και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες;
ΓΦ› Βεβαίως, συμφωνώ!! Με έχει εντυπωσιάσει θετικά το γεγο-
νός ότι στα Ανώγεια υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που 
επιλέγουν να μείνουν και να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία 
κυρίως, και την γεωργία και με διάφορα άλλα ελεύθερα επαγ-
γέλματα. Από κει και πέρα παραμένουν όχι μόνο πιστοί της 
παράδοσης, αλλά την υποστηρίζουν με κάθε τρόπο. Αυτό που 
είπες κι εσύ, δεν είναι λίγοι οι νέοι που παίζουν λύρα, μαντολίνο, 
που γράφουν βιβλία με μαντινάδες κλπ. Γίνεται μια σοβαρή δου-
λειά πάνω σε αυτό που λέγεται παράδοση και πολιτισμός.
› Θέλω μια ευχή και μια προσδοκία για την χώρα μας, αλλά 
και για τον κόσμο, γενικά, τις άγιες αυτές μέρες που έρχονται!
ΓΦ› Για μένα μία είναι η ευχή. Να βγει η «θηλιά» από το λαιμό 
μας το 2018.
› Πιστεύεις ότι μπορεί να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια και 
ότι μπορεί να σταθεί μόνη της στα δικά της πόδια;
ΓΦ› Ναι, το πιστεύω ότι μέσα στο 2018 θα τελειώσουμε με τα 
μνημόνια με την έννοια ότι θα πάψουμε να βλέπουμε αυτό το 
πάρε – δώσε με τους ανθρώπους της τρόικας , κάθε 2-3 μήνες, 
επιβάλλοντας μας μέτρα επί μέτρων…. Αυτά πιστεύω ότι θα 
τελειώσουν. Από τις εποπτείες και τις επιτροπείες βέβαια δεν 
πρόκειται να τελειώσουμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάς ότι είμα-
στε μέλος της Ε.Ε. και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε 
συγκεκριμένους κανόνες. Από τα μνημόνια όπως τα ζήσαμε όλα 
αυτά τα χρόνια, βλέπω να βγαίνουμε. Είναι δεδομένο ότι θα 
μπούμε σε άλλη εποχή. Επειδή ταξιδεύω πολύ συχνά στις Βρυ-
ξέλλες, το μήνυμα που εισπράττω από κει είναι ότι το ελληνικό 
ζήτημα έχει τελειώσει και ότι τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα 
θα βγει από τα μνημόνια.

τι ειναι για ςενα τα ανωγεια;
› Τα Ανώγεια είναι για μένα τα πάντα! Έχω γυρίσει, σχεδόν, 
όλο τον κόσμο. Το καλύτερο «διαβατήριο» για να περάσω 
όπου ήθελα ήταν το όνομα «Ανώγεια»!

› Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ!
ΓΦ› Εγώ σε ευχαριστώ, Μανώλη!

  τί λέει:

› για το ξεκίνημά του και την πορεία του στη δημοσιογραφία…
› για το «μαύρο» στην ερτ και τη σημερινή ερτ...
› για την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του…
› για το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην ελλάδα…
› για τους «τηλε-εισαγγελείς», «τηλε-δικαστές» και τα τηλε-παράθυρα…
› τους τροϊκανούς, το τέλος των μνημονίων, και την επιτροπεία…
› για τους νέους δημοσιογράφους που τώρα μπαίνουν στο χώρο…
› τη συμβουλή του πατέρα του που την ακολουθεί μέχρι σήμερα…
›  για το καλύτερο «διαβατήριό» του… 

Tα ανώγεια, τα ήθη τα έθιμα και τον πολιτισμό…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΣΤO
Μανώλη 
Σκανδάλη

Α Ν Α Κ O Ι Ν Ω Σ Η
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Σταύρος Βιτώρος
(αγκΟυτςακας)

ανώγεια, νοέμβριος 2017

Να πάρω θέλει τα βουνά 
να μένω σε μητάτα 

να ζώ φυσιολογικά τη ζήση μου, 
σπαθάτα 

Ουτε Χυτά ούτε Βογκτά 
ούτε ΔΕΗ ούτε τέλη 

τσι αγκαβάνους να κεντρώ 
να κάνω τσι αμπέλι 

Σε φράουλες τσι αλουτσιές 
τσι τρικοκές ρομάνες

να κλέβω αίγες μάροπες 
και να τσι κάνω μάνες 

Γάλα να πίνω άβραστο, 
άψητο κριάς να τρώω

με πέτρες να φιλοτεχνώ 
και το δικό μου ηρώο 

Καπνό ασφενταμόφυλλα 
στους σπήλιους να ξεραίνω

τσιμπούκι κόκαλο οζού 
να κάνω να φουμέρνω 

Απου ‘χει πίστη, υπομονή, 
θάρρος τα κάνει όλα 

χωρίς σκοτούρες περιττές 
τη ζωή τη ζήσε ή σκόλα

Έρωντα καλοκοιμηθιά να χω, 
και μαλοτήρα

κι είχα υπόψη μου πρασσές 
σε ρέχτρες μα τσι πήρα

Σε τόπους που αντιλαλούν 
θα πηαίνω να σφυρίζω

τσι σκέψεις μου τσι βόσκουσες 
πίσω να τσι γυρίζω 

Να στένω τέλια για λαγούς 
αντικριστούς να ψήνω
σα για στιφάδο εκεδα 
κρεμύδια δε θα βρίνω

Πανίδα θα χω στρώμα μου, 
πέτρα προσκεφαλάδι

και στο κουνέτο το παλιό 
η του βραστού το λάδι

Κι αν έχει μύγες κι εκεδά 
θα πιάνω το ταράχτη

κι έχω και δαύτον αρκετό 
στο γράσο βάλει άχτι

Ξύγγι για τα στιβάνια μου 
να κρύβω σε μια τρύπα
να ξω, να κάνω αραγό 
για συροτό ή για τσίπα 
Από τη στέρνα το νερό 
να σύρνω να το πίνω,

από τσι πάντες του γουβά 
κι απάνω μου να χύνω
Να βγαίνω όξω αντιλιά 

να κάνω αποπέρα, 
να δω για ήλιο ή για βροχή, 

ήντα θα ν’ εναι η μέρα

Μα πούν’ τα τα μυαλά τανά, 
τα νιάτα μου μπιτίσα

τα γηρατειά στο τσουρολιό 
με πάνε ίσα ίσα

Και βγαίνω κειά ξυπόλητος 
το χρόνο να ξεχάσω 

που με βαλε παλιό τσιφτέ 
στο γηρατειώ το γράσο

εβγιά...
Π Ο τ Ε  Θ Α  Κ Α Μ Ε Ι 
Π Α Λ Ι

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
Ο  δ η µ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς  τ η ς  Ε Ρ Τ ,

µ ι λ ά ε ι  σ τ η  « Φ Ω Ν Η  Τ Ω Ν  Α Ν Ω Γ Ε Ι Ω Ν »

προγραμματισμένο ραντεβού μας με τον γιάννη φασου-
λά, ήταν ένα Σαββατιάτικο απόγευμα του Δεκέμβρη στο 

ραδιομέγαρο της ερτ στην Αγία Παρασκευή. 
Λίγο πριν να ανέβω τα λιγοστά σκαλιά του πρώτου ορόφου για 
να τον συναντήσω, στο μυαλό μου κυριαρχούσε η εικόνα του 
τηλεοπτικού παραθύρου όπου από εκεί έβγαινε η καθάρια, 
κοφτή φωνή του και η αυτοπεποίθηση του λόγου του.
Όλα αυτά ήταν αρκετά για να αισθανθώ τη θετική προδιάθεση 

που μου ήταν απαραίτητη στην συζήτηση που θα ακολουθούσε…
Χωρίς να έχω την πολυτέλεια του χρόνου για άλλες σκέψεις, ο 
γιάννης, ήταν σε πολύ λίγα λεπτά απέναντί μου… 
Πάντα πρόσχαρος, χαμογελαστός, ενθουσιώδης και φιλόξενος κι-
νήθηκε μέσα πλαίσιο αυστηρά Ανωγειανό, Κρητικό, Ανθρώπινο…
Ο γιάννης φασουλάς μέσα από τις σελίδες της «φωνής των 
ανωγειων» επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τα λεγόμενά μας…
καλή σας ανάγνωση!

Το


