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– Η ζσιιογή δηεγεκάηφλ Γθηαθ ηοσ Γεκοζζέλε Παπακάρθοσ. Γηα κέλα πξνζσπηθά 

ήηαλ κεγάιε ε ραξά πνπ ην πξώην αλάγλσζκα ηνπ 2015 ήηαλ ην ζπγθινληζηηθό “Γθηαθ”. Θαη 

γηαηί ην ιέσ απηό; Κα γηαηί ν Ξαπακάξθνο δεκηνπξγεί αλζξώπνπο σκνύο, γπκλνύο, έλα κε ην 

ρώκα θαη ηε ιάζπε, ρσξίο θαλέλα θίιηξν εζηθήο (αθξηβώο δειαδή όπσο θάλεη ε κεγάιε 

ινγνηερλία), δώα ηδξσκέλα πνπ δνπλ θαη πεζαίλνπλ, δώα ηεο θύζεο, δειαδή απηό πνπ θαηά 

βάζνο είκαζηε όινη καο. Κεγάιε ραξά ήηαλ θαη ε ζπλέληεπμε πνπ ηνπ πήξα ηνλ Φεβξνπάξην 

θαη είρε ηνλ πξνθεηηθό ηίηιν «Ν Γεκνζζέλεο Ξαπακάξθνο ζα ζπδεηεζεί όζν θαλείο άιινο 

Έιιελαο ινγνηέρλεο κέζα ζην 2015». 

– Σο ηειεσηαίο επεηζόδηο ηοσ Mad Men. Ρo Mad Men ηειείσζε όπσο αθξηβώο έπξεπε λα 

ηειεηώζεη, κε ζπλέπεηα ζηνλ πάληα βαζηά ππαξμηαθό, αιεζηλά ζπγθηλεηηθό θαη γλήζηα θπληθό 

ραξαθηήξα ηνπ. Κε κηα ζθελή, απηή ηεο νκαδηθήο ζπλεδξίαο, πνπ ζπλνςίδεη όιε ηελ 

ππαξμηαθή αγσλία ηνπ Ληνλ Ληξέηπεξ, θαη ηε δηθή καο πεξί απνδνρήο θαζώο θαη κηα 

ηειεπηαία ζθελή πνπ θιείλεη ζαξθαζηηθά ζην κάηη ζε όζνπο μέξνπκε όηη όζν γξήγνξα θαη λα 

ηξέμνπκε πνηέ δελ ζα θαηαθέξνπκε πνηέ λα μεθύγνπκε από ηνλ εαπηό καο. Ν Ξαλαγηώηεο 

Κέλεγνο ζε έλα πνιύ ελδηαθέξνλ θείκελό ηνπ κε ηίηιν «Ρα αγόξηα πνπ αξλνύληαη λα 

κεγαιώζνπλ» έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά «από ηελ ζηηγκή πνπ ν Ληνλ άξρηζε λα πέθηεη, θάζε 

επεηζόδην άξρηζε λα γίλεηαη ληηβάλη εξαζηηερληθήο (απην)ςπραλάιπζεο». Δγώ πάιη ζαλ 
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θνξίηζη ιέσ όηη ηώξα πηα κπνξνύκε λα πνύκε κε ζηγνπξηά όηη ην Mad Men δελ ήηαλ παξά έλα 

πνίεκα γηα ηε κνλαμηά. 

– Σο δηήκερο ηοσ Plissken ζηης 5 θαη 6 Ιοσλίοσ. Γελ ζα ζαο πσ πεξί ζπγθξνηεκάησλ θαη 

κνπζηθώλ επηδόζεσλ επί ζθελήο άιισζηε απηά ηα έρνπλ θαηαγξάςεη ήδε έηεξνη 

Popagandistes πνπ ην θαηέρνπλ θαιύηεξα ην άζιεκα από κέλα. Άιισζηε εγώ έθηαζα αξγά ην 

βξάδπ ηεο πξώηεο κέξαο γηα λα αληηθξίζσ ζαλ πξώηε εηθόλα ηνλ Squarepusher κε ηελ κάζθα 

ηνπ θαη λα ζθεθηώ θαηεπζείαλ «γίλακε». Έρσ ζπγθξαηήζεη όκσο ηνλ θηλεκαηνγξαθηθό Andy 

Scott, ηνλ αέξηλν Jaako Eino Kalevi, ην stand ηεο Popaganda πνπ κάδεςε όιν ηνλ θαιό ηνλ 

θόζκν, ηηο αηειείσηεο ηαξαληηληθέο ζπδεηήζεηο θη εθείλν ην αεξάθη πνπ θπζνύζε ηόζν όζν 

ρξεηαδόηαλ γηα λα καο παίξλεη ηα κπαιά θαη ηα θνπζηάληα. 

– Η θσρηαλή Βόιηα, τάρε ζηελ οποία αλαθάισυα έλα απίζαλο λεζί. Γελ είρα 

μαλαπάεη ζηελ Πθύξν. Κε αθνξκή ηε Πθπξηαλή Βόιηα βξέζεθα θαιεζκέλε ηνπ δήκνπ Πθύξνπ 

θαη ηνπ Βαζίιε Θαιιίδε θαη πέξαζα έλα 48σξν από απηά πνπ δελ μερληνύληαη. Δπηθή 

αζηακαθαξνλάδα ελ πισ, βνπηηά ζε λεξά πνπ ζε θάλνπλ λα ζπκάζαη όηη κηθξή έιεγεο «όηαλ 

κεγαιώζσ ζα γίλσ αζηεξίαο», ζπγθινληζηηθό μηλνηύξη πνπ αθόκε όηαλ ην ζθέθηνκαη γεκίδεη 

ην ζηόκα κνπ ζάιην θαη εθείλε ε απίζαλε θηλεκαηνγξαθηθή ζθελή πνπ ελώ λνκίδεηο όηη δελ 

αληέρεηο λα θαο άιιν ζνπ έξρεηαη καδί κε ην ηζίπνπξν θαη θξίηακν θαη απιά ηξσο θαη πίλεηο 

θαη ληώζεηο ην αιάηη πάλσ ζην δέξκα ζνπ, ηνλ ήιην κέζα ζνπ θαη ηε ζάιαζζα παληνύ, λα ζε 

πιεκκπξίδεη θαη λα ηελ πιεκκπξίδεηο. Πθύξν, ζε αγάπεζα θαη ζα ζνπ μαλάξζσ. 

– Η παράζηαζε Άπλοηα, ζε έλα δηακέρηζκα θοληά ζηο Πεδίολ ηοσ Άρεφς. Ζ 

παξάζηαζε Άπλνηα ηεο νκάδαο Nova Melancholia απνηύπσζε κε ζθιεξό, ηξπθεξό, αιεζηλό 

ηξόπν ηελ πιηθή θαη θαληαζηαθή καο πξαγκαηηθόηεηα κε πιηθά ηηο δηαθεκίζεηο ησλ 80s, ην 

ιάζηηρν ηνπ ςπγείνπ, ηηο θαηαηγηζηηθέο εξσηήζεηο αλαγλώξηζεο, ηα θείκελα ηνπ Κάξηνπ 

Ξνληίθα, κηα βεξάληα, ηνπο δίζθνπο βηλπιίνπ, ηνλ ήιην πνπ δύεη, ηνπο εαπηνύο καο. «Νη θξίλνη 

ζνπ αξέζνπλ; Ρα ηξηαληάθπιια; Νη γιαδηόιεο; Ξνηα ινπινύδηα ζνπ αξέζνπλ; Ρα γαξύθαιια; 

Νη κπηγθόληεο; Νη νξηαλζίεο; Ξνηα ζεαηξηθή παξάζηαζε έρεηο δεη ηειεπηαία; Ρη κνπζηθή 

αθνύο; Βξίδεηο; Πηνλ Θεό πηζηεύεηο; Αλ επηηξέπεηαη, ηη ςεθίδεηο; Όηαλ έρεη μαζηεξηά, ζνπ 

αξέζεη λα θνηηάο ηνλ νπξαλό; Π’ αξέζεη λα ιεο αλέθδνηα; Οώηα κε εζύ ηώξα, όηη ζέιεηο». 

Άπλνηα, ε δσή καο γιηζηξάεη ζηνπο ηνίρνπο, ηηο βεξάληεο θαη ζην παξθέ. Δζύ πόζεο εξσηήζεηο 

αληέρεηο; 
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– Ο εθδοηηθός οίθος Αληίποδες, ποσ έτεη θιείζεη κόιης έλα τρόλο δφής. Πηνπο 

Αληίπνδεο έρνπλ θιείζεη κόιηο έλαλ ρξόλν δσήο θη έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ έξγν πνπ άιινη 

εθδνηηθνί βιέπνπλ αθόκε ζηα όλεηξα ηνπο. O Θώζηαο Ππαζαξάθεο θαη Θνδσξήο Γξίηζαο ζηηο 

αξρέο ηνπ 2015 κνπ εμεγνύζαλ «Ξξέπεη λα βγάινπκε ηε δηθή καο θαλνληθόηεηα γηα λα 

κπνξνύκε λα ζπδεηάκε ζαλ άλζξσπνη θαη όρη απνζηεηξσκέλα θαη βαξεηά, ιεο θαη όζνη 

αζρνινύληαη κε ην βηβιίν είλαη κηα νκάδα nerd θαη απνθνκκέλσλ από ηε δσή αλζξώπσλ». 

Φαίλεηαη όηη ηα θαηάθεξαλ βγάδνληαο βηβιία όπσο ην «Γθηαθ» ηνπ Ξαπακάξθνπ, ην «Ρν 

θάληαζκα ηνπ Αιεμάληξ Βνιθ» ηνπ Γθαδληάλνθ, ην «Βέλνπζκπεξγθ» ηνπ Θαξαθίηζνπ θαη ηα 

«Απηόκαηα» ηνπ Ξεξνύιε. Θαη είλαη κόιηο ζηελ αξρή. 

– H Cookoovaya, ε πηο ζοθή θοσδίλα ηες πόιες. Γελλήζεθε ιίγν πξηλ κπεη ην 2015 θαη 

κέζα ζηε ρξνληά πνπ ζε ιίγν ηειεηώλεη θέξδηζε ην ζηνίρεκα ηνπ λα είλαη ην θαιύηεξν 

εζηηαηόξην ηεο Αζήλαο. Ρα θαιύηεξα πηάηα ηεο πόιεο , ζπγθινληζηηθέο δεκηνπξγίεο από ηελ 

παξέα ησλ Λίθνπ Θαξαζάλνπ, Ξεξηθιή Θνζθηλά, Ππύξνπ θαη Βαγγέιε Ιηάθνπ θαη Κάλνπ 

Ενπξλαηδή. Ρν παξέα δελ ην ιέσ δηόινπ ηπραία, νη άλζξσπνη είλαη θίινη κεηαμύ ηνπο, ζα ηνπο 
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δεηο, αλ είζαη πνιύ βξαδηλόο ηύπνο λα ηα πίλνπλ παξέα -κεηά πνπ θιείλεη ην καγαδί- ζε 

θάπνηα κπάξα. Δίκαζηε ηπρεξνί πνπ εθεί κπνξνύκε λα απνιακβάλνπκε πηάηα όπσο ην 

ζπγθινληζηηθό κνζραξίζην δηάθξαγκα κε πνπξέ από καληηάξηα θαη άγξην καύξν ξύδη ή ην 

απίζαλν ξηδόην κε ηξνύθα, θνπληνύθη θαη Ληώηηθν θεθαινηύξη. 

– Η επηζηροθή ηοσ Φοίβοσ. Γύξηζε ζηελ παιηά ηνπ γεηηνληά. Όρη ν Καδώ αιιά ν Φνίβνο 

πνπ επέζηξεςε ζην ζπίηη πνπ κεγάισζε γηα λα ερνγξαθήζεη θιεηζκέλνο ζηνπο ηέζζεξηο 

ηνίρνπο ηνπ παηξηθνύ ηνπ ην πην «ελήιηθν» δίζθν ηνπ. Ρξπθεξόηεηα, ρηνύκνξ, ζπλερείο πνπ 

αλαθνξέο, κηα αίζζεζε πξνζδνθίαο αλάκεηθηε κε απνινγηζκό παξειζόληνο, νη πην έμππλνη 

ζηίρνη ηεο ειιεληθήο δηζθνγξαθίαο, κηα «Θηθή» λέα θαη γλώξηκε, Φνίβνο δειαδή. Θη όιν απηό 

επηζθξαγίζηεθε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζε κηα βξαδηά ζην Gagarin, κε ζσζηέο δόζεηο 

ζπγθίλεζεο, ελζνπζηαζκνύ, ραξάο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάηαζεο. Φνίβν, καδί κεγαιώλνπκε. 

– Σο facebook ηοσ Κώζηα Κοσηζοιέιοσ. Ξάληα ήηαλ δπλαηό ην facebook ηνπ γηαηί 

πάληα ήηαλ δπλαηό ην ρηνύκνξ ηνπ. Λνκίδσ όκσο όηη ην 2015 ήηαλ ε ρξνληά πνπ έγηλε ην 

κεγάιν κπακ ζηε δεκνηηθόηεηά ηνπ ίζσο γηαηί ππεξεηεί πηα έλα ζπγθεθξηκέλν θόλζεπη. Ν 

ελαιιαθηηθόο απνηπρεκέλνο εζνπνηόο-ζθελνζέηεο πνπ βάιιεη θαηά πάλησλ αιιά θπξίσο 

εηξσλεύεηαη ην ίδην ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεη πνιύ απιά απηό πνπ πνιινί 

ζθεθηόκαζηε «δελ ρξεηάδεηαη λα γξάθνπκε πεξίπινθα επθπή πνηεηηθά ζηάηνπο. Έλα ”ΘΔΙΩ 

ΘΑΞΝΗΝΛ ΓΔΛ ΑΛΡΔΧΩ ΑΙΙΝ ΘΑ ΞΔΠΩ ΑΞΝ ΡΝ ΚΞΑΙΘΝΛΗ” αξθεί». (Λα πάηε λα δείηε 

θαη θακηά παξάζηαζή ηνπ, ζα ρξεηαζηεί λα ηαμηδέςεηε κέρξη ην Κπαγθιαληέο ηεο 

Χαιθνθνλδύιε αιιά αμίδεη ηνλ θόπν, πηζηέςηε κε). 

– Σα δσο πάρηη γηα ηα δύο τρόληα ηες Popaganda. Ρν πξώην έγηλε ζηα headquarters ηνλ 

Πεπηέκβξην. Μεθίλεζε κε ηε ινγηθή λα καδεπηνύλ πέληε θίινη αιιά ηειηθά καδεύηεθαλ πνιινί 

πεξηζζόηεξνη. Ξνηά, ρνξόο πάλσ ζην γξαθείν, πνιιέο αγθαιηέο, θεξάθηα πνπ έζβεζαλ θαη ε 

ζθέςε όηαλ έθπγα θαηά ηηο 5 παξά ην πξσί «Θεέ κνπ, πώο ζα δνπιέςνπκε μαλά εδώ κέζα; 

Γελ έκεηλε ηίπνηα όξζην». Θη όκσο μαλαδνπιέςακε. Θαη κεηά Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, ζηα 

δύν κεγάια πάξηη, πνπ εθεί ήζαζηαλ, είδαηε ηη έγηλε, δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζσ ηίπνηε άιιν 

πέξα ηνπ όηη αθόκα καδεύσ δπλάκεηο γηα ην επόκελν κεγάιν Popaganda πάξηη. Κελ κε 

θνηηάηε έηζη, δελ έρσ ηδέα πόηε ζα γίλεη. 
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