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µατικά ήταν τότε, µπροστά στα παιδικά µου µατιά. 
Τελικά η Μέλινα ζήτησε ένα έργο µου να µεταφερ-
θεί στο Υπουργείο Πολιτισµού. Μακάρι σήµερα 
να είχαµε προσωπικότητες σα την Μέλινα στο πο-
λιτικό στερέωµα, µε παγκόσµια ακτινοβολία και 
καριέρα.

9)  Αισθάνεστε µοναχικός καβαλάρης στον 
χώρο της γλυπτικής στην πατρίδα µας;

Από τη φύση της η τέχνη είναι µια µοναχική δια-
δροµή. Σιγουρά αισθάνεσαι αποκοµµένος από τα 
κοινά πολλές φορές και παρόλο που ο παγκόσµι-
ος πολιτισµός γεννήθηκε στην Ελλάδα, η χωρά 
δεν υποστηρίζει σήµερα τον πολιτισµό. Αν έχου-
µε κάτι που µπορούµε να εξαργυρώσουµε είναι 
ο πολιτισµός µας και ειδικότερα στον σύγχρονο 
πολιτισµό. Θα πρέπει όλοι µας και ανεξαρτήτως   
πολίτικων πεποιθήσεων να παρουσιάζουµε στο 
εξωτερικό µια Ελλάδα µε αξίες, ιδανικά και ήθος 
οπού όλοι οι άλλοι πολιτισµοί στηρίχθηκαν. Ναι 
αισθάνοµαι µονός σε αυτή την προσπάθεια και  
κάνω έκκληση σε Έλληνες και φιλέλληνες να το-
ποθετήσουµε ξανά την Ελλάδα στο βάθρο που της 
αξίζει. Μόνο µέσα από την τέχνη µπορεί να γίνει 
αυτό.

10)  Έχετε γνωρίσει προσωπικότητες διεθνούς 
κύρους. Ποιες από αυτές ξεχωρίζετε;

Είχα την τύχη και τιµή να συναναστραφώ µε πολ-
λές διεθνείς προσωπικότητες όπως επίσης και να 
δηµιουργήσω φίλιες µε αυτές, ιδίως στον τόπο δι-
αµονής µου τα τελευταία χρονιά στη Νέα Υόρκη. 
Μερικές από αυτές είναι ο Πρίγκηπας Αλµπέρτο 
του Μονακό, η Χίλαρι Κλίντον, ο Κόφι Ανάν, το 
ζεύγος Οµπάµα, ο Μάικλ Μπλούµπεργκ, δήµαρ-

χος της Νέας Υόρκης, ο Ντόναλντ Τράµπ, καθώς 
και προσωπικότητες της Ρωσίας, από το πολιτικό 
στερέωµα, και για τις οποίες δεν επιτρέπεται να 
αναφέρω την σχέση µου µαζί τους.

11)  Από όσους πολιτικούς έχετε γνωρίσει τι 
σχέση έχουν µε την τέχνη. 

Καµία.

12) Είναι θέµα παιδείας;
Όχι. Πολιτικός και τέχνη δεν πάνε µαζί. Η τέχνη 
κάνει τον άνθρωπο να σκέφτεται, τον κάνει να 
βλέπει κάποιες αλήθειες. Αλήθειες που δεν αρέ-
σουν στους πολιτικούς. Οι πολιτικοί προσπαθούν 
να παραπλανήσουν. Προσπαθούν να κοιµίσουν. 

Προσπαθούν να κάνουν στρατευµένη τέχνη. Αν 
η τέχνη εξυπηρετεί τις επιδιώξεις ενός πολιτικού 
είναι ο καλύτερος φίλος του πολιτικού. Αυτή εί-
ναι στρατευµένη τέχνη όπως ξέρουµε και από την 
ιστορία που χρησιµοποιήσουν καλλιτέχνες για να 
κάνουν προπαγάνδα.
Γι’ αυτό και τους πραγµατικούς καλλιτέχνες τους 
εξόριζαν, κατέστρεφαν τα βιβλία τους κ.λπ. Την 
πραγµατική τέχνη τη φοβούνται, γιατί η τέχνη θα 
τους ακυρώσει γιατί θα κάνει τον άνθρωπο ποιο 
σκεπτόµενο.
Ο σκοπός της τέχνης είναι να ελευθερώσει τον 
άνθρωπο και όχι να τον δεσµεύσει.
Η τέχνη έχει µεγάλη δύναµη γι’ αυτό και οι πο-
λιτικοί δεν της δίνουν την αξία που τους πρέπει. 
Γιατί η τέχνη θα τους ακυρώσει.

13)  Έχετε ζήσει στην Τρίπολη και στη Νέα 
Υόρκη.

Θεωρώ τον εαυτό µου οµογενή. Ναι µεν έχω γεν-
νηθεί εδώ και έχω ζήσει εδώ, αλλά από 18 χρο-
νών έχω φύγει στο εξωτερικό. Στη Γαλλία, στην 
Αµερική, στην Αυστρία, σε διάφορες χώρες. Το 
µεγαλύτερο κοµµάτι της ζωής µου το έχω περάσει 
στη Νέα Υόρκη. Ό,τι έχω φτιάξει, το έχω κάνει 
έξω από τα σύνορα της Ελλάδας.

14)  Θα µπορούσατε να έχετε κάνει κάτι, στον 
τοµέα της τέχνης, στην Ελλάδα;

Αν µου το είχαν επιτρέψει, ναι. Αλλά εδώ δεν µου 
έδωσαν ποτέ την ευκαιρία και γι’ αυτό αναγκά-
στηκα να φύγω. ∆εν υπήρχε λόγος να ξενιτευτώ. 
Γιατί να χάσω την οµορφιά της Ελλάδας, το ελ-
ληνικό φως, όλη αυτή την έµπνευση; Όσοι έχουν 
φύγει για το εξωτερικό ξέρουν τι σκληρή δουλειά 
κάνεις. ∆εν ξεκινάς από το µηδέν αλλά από το 

µείον... µηδέν για να χτίσεις κάτι. ∆εν είναι απλά 
τα πράγµατα. Εκεί ξεκινάς µε µόνο εφόδιο τη δύ-
ναµη της ψυχής σου και µέσα από αυτή τη δύναµη 
δηµιουργείς αυτό που θέλεις. Και είµαστε τυχεροί 
ως Έλληνες γιατί έχουµε ένα πολύ δυνατό DNA το 
οποίο µας κάνει, ειδικά έξω, να είµαστε µαχητές 
και γι’ αυτό διαπρέπουµε. Γιατί έξω µας βγαίνει 
η ελληνική ψυχή κάτι που δεν κάνουµε στην Ελ-
λάδα. Είµαστε σαν ένα έθνος ανάδελφων όπως 
έλεγε και ο Καραµανλής. Μεταξύ µας τρωγόµαστε. 
Ο ένας ζηλεύει τον άλλον. Έξω όµως ο Έλληνας 
διαπρέπει.
Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι αυτοί οι Έλλη-
νες που έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό πρέπει 
να υποστηρίζουµε και τους Έλληνες που τολµούν 
να κάνουν ένα βήµα έξω τα σύνορα της Ελλάδας. 
Αυτή τη στιγµή η Ελλάδα και οι Έλληνες θέλουν 
υποστήριξη».

15)  Η Αυστραλία είναι για εσάς στα άµεσα 
σχέδιά σας;

Θέλω πολύ να παρουσιάσω µια έκθεση µου στην 
Αυστραλία µε ελληνικό θέµα από εκθέσεις που 
ήδη έχουν παρουσιασθεί σε παγκόσµια µουσεία 
θέλοντας να δείξουµε µια σύγχρονη Ελλάδα που 
εξακολουθεί να παράγει πολιτισµό. Θα είναι µια 
έκθεση όχι µόνο για τους Έλληνες οµογενείς αλλά 
και για τους Αυστραλούς φίλους µας. Είναι ο τρό-
πος µε τον οποίο θα επαναπροσδιορίσουµε την 
πολιτιστική µας ταυτότητα. Εύχοµαι να βρεθεί το 
έδαφος για την πραγµατοποίηση αυτής της δρά-
σης.

16)  Τι µήνυµα στέλνετε στην ελληνική οµο-
γένεια;

Ως οµογενής και εγώ µε πολλά χρονιά στην Αµε-
ρική, καταλαβαίνω απόλυτα πως αισθάνεται κά-
ποιος σε µια ξένη χώρα. Αν χάσουµε την χώρα 
µας µε όλα τα καλά και κακά που έχει θα είµαστε  
χωρίς πατρίδα, το οποίο είναι η χειριστή τιµω-
ρία για έναν άνθρωπο επί γης. Γι’ αυτό ας είµαστε 
ενωµένοι όλοι οι Έλληνες της υφηλίου διότι εί-
µαστε υποχρεωµένοι να στηρίζουµε τα ελληνικά 
ιδεώδη χωρίς να περιµένουµε αντάλλαγµα από 
την ίδια µας τη χώρα. Να σκεφτούµε όλους αυ-
τούς τους µετανάστες που πνίγονται στη Μεσόγειο 
φεύγοντας µε βίαιο τρόπο από τις χώρες τους... 
Οφείλουµε να υποστηρίζουµε και τους Έλληνες 
που τολµούν να κάνουν ένα βήµα έξω τα σύνορα 
της Ελλάδας. Αυτή τη στιγµή η Ελλάδα και οι Έλ-
ληνες θέλουν υποστήριξη. Αν χάσουµε την πατρί-
δα µας θα είµαστε ένα έθνος χωρίς πατρίδα. Αν 
χάσεις την πατρίδα σου, δισεκατοµµύρια να έχεις, 
θα είσαι ένας  άνθρωπος χωρίς οικογένεια
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