
Απομαγνητοφώνηςη τησ ςυνζντευξησ  

του Παναγιώτη Κουνάδη (Π.Κ.) με την  

εγγονή του ηθοποιοφ και τραγουδιςτή Πζτρου Κυριακοφ,  Πετροφλα Ντοφμα (Π.Ν.) 

Στη συζθτηση συμμετέχει άγνωστη γυναίκα (Α.Γ.) 

01_KA_Synentefxeis_Petroula_Douma_Kyriakos (03:41) Ρ.Κ.: Βζβαια, πρζπει να ποφμε ότι 

λόγω τθσ μικρισ ςου θλικίασ κα γνϊριςεσ τον παπποφ ςου ςχετικά μεγάλο πια.  

Ρ.Ν.: Οπωςδιποτε. 

Ρ.Κ.: Πταν κα είχε περάςει ςε μια φάςθ, κα λζγαμε δεν ζπαιηε, ιτανε ςυνταξιοφχοσ. 

Ρ.Ν.: Ζπαιηε, ζπαιηε ακόμθ, όχι ςτο κζατρο. 

Ρ.Κ.: Στον κινθματογράφο. 

Ρ.Ν.: Ζπαιηε ςτον κινθματογράφο και κάκε χρόνο γινόταν θ τιμθτικι βραδιά. 

Ρ.Κ.: Τα κυμάμαι αυτά κι εγϊ. Τϊρα κα ςε ρωτιςω πράματα τα οποία ςχετίηονται με τθ 

δικι ςου εμπειρία πάνω ςτον παπποφ ςου, ζτςι; Π,τι κυμάςαι, δεν υπάρχει κάνα 

πρόβλθμα. Αυτά κα βοθκιςουν να φτιάξουμε κάποια ςτιγμι ζνα βιογραφικό πιο ζτςι 

πλιρεσ. Ξζρουμε ότι γεννικθκε ςτθν Ακινα, ξζρουμε ότι ανζβθκε το 1919  για πρϊτθ φορά 

ςτο κίαςο Ραπαϊωάννου, αν δεν τα ξζρεισ εςφ αυτά, κα ς’ τα κυμίηω εγϊ. 

Ρ.Ν.: Κα ςου κυμίςω, κα ςου κάνω και μια παρζνκεςθ. Πχι μόνο αυτό… 

Ρ.Κ.: Ιτανε με το Μόλα, ιτανε ςυνεργάτθσ του Μόλα. 

Ρ.Ν.: Από κει ξεκίνθςε νομίηω. Δοφλευε τςαγκαράκι και είχανε κάνει κάποια απεργία οι 

θκοποιοί και πζραςε ο Μόλασ ζξω από το τςαγκαράδικο του παπποφ, που δοφλευε ο 

παπποφσ μου δθλαδι, και τον άκουςε να τραγουδάει. Και μπικε μζςα και του λζει ςου 

προςφζρω δουλειά πιο καλι, πιο ςωςτι, πιο, πιο, πιο, πιο. Ξεκίνθςε ςαν απεργοςπάςτθσ, θ 

πρϊτθ του εμφάνιςθ. 

Ρ.Κ.: Στο κζατρο ςκιϊν; 

Ρ.Ν.: Ναι, ςτο Μόλα. 

Ρ.Κ.: Αυτά, βζβαια, δεν μπορεί να τα εντοπίςει κανείσ. Ρρζπει να ιταν πολφ μικρόσ, ε; 

Ρ.Ν.: Ριςτεφω ότι ιταν πολφ μικρόσ τότε, πάρα πολφ νζοσ. Ακόμθ τότε δεν είχε γνωρίςει 

καλά καλά τθ γιαγιά μου, ιταν, ασ ποφμε, ςτα πρόκυρα του φλερτ, απ’ ό,τι κυμάμαι, απ’ 

ό,τι μου ’χει πει θ ίδια. 

Ρ.Κ.: Ναι, αυτά γίνονται οπωςδιποτε πριν το ’18. 

Ρ.Ν.: Ναι. 



Ρ.Κ.: Γιατί το ’19 ιδθ ανεβαίνει, ασ ποφμε, ςτο κζατρο ςτθν Επικεϊρθςθ του Ραπαϊωάννου. 

Ραίηει τθν πρϊτθ του παρουςία. 

Ρ.Ν.: Ναι. 

Ρ.Κ.: Μάλλον οι πλθροφορίεσ είναι ςωςτζσ γιατί κάπου είναι και γραμμζνα ότι μζχρι το ’18 

ιταν με το Μόλα. 

Ρ.Ν.: Θμερομθνίεσ δεν μπορϊ να ςου επαλθκεφςω, απλϊσ ξζρω γεγονότα, μπορϊ να 

μιλιςω για γεγονότα τα οποία ζχω ακοφςει, τα οποία μου ’χει διθγθκεί ο παπποφσ μου. 

Ρ.Κ.: Αυτά που ςου ζλεγε να μου πεισ. 

Ρ.Ν.: Δθλαδι;    

Ρ.Κ.: Αυτά, τι κυμάςαι, δθλαδι, απ’ αυτά που ςου ’χει πει ο παπποφσ ςου, το πζραςμά του 

από τον Καραγκιόηθ ςτο κζατρο μετά ςτθν οπερζτα, ςτθν επικεϊρθςθ κι όλα αυτά. 

Ρ.Ν.: Αυτά ιτανε πάρα πολφ… Αφ θσ ςτιγμισ ανζβθκε ςτθν επικεϊρθςθ ζγινε και ηεν 

πρεμιζ. Ιταν ο ωραίοσ τθσ υποκζςεωσ, ιταν αυτόσ ο οποίοσ είχε τον πρωταγωνιςτικό ρόλο, 

τον ωραίο, και ζκανε πάταγο. Τθ μία μζρα δεν υπιρχε και τθν άλλθ μζρα ιταν ο Ρζτροσ ο 

Κυριακόσ. Ξζρω ότι είχε ανεβάςει πάρα πολλοφσ θκοποιοφσ, τα Καλουτάκια παραδείγματοσ 

χάρθ.  Ξζρω ότι ιταν πάρα πολφ καλόσ άνκρωποσ. Το ξζρω κι από άλλεσ πθγζσ, από δικό 

μου κακθγθτι, ο οποίοσ ιταν κακθγθτισ βιολογίασ και ανκρωπολογίασ εκ των υςτζρων και 

παλιά ιταν ακλθτισ, και ξζρω ότι τον βοικθςε πάρα πολφ ο παπποφσ μου. Δθλαδι ζμπαινε 

ςτθν τάξθ μζςα και μασ διθγείτο ιςτορίεσ πωσ όταν είχε πάκει κάποια φυματίωςθ, ιταν 

ςφαιροβόλοσ, είχε πάκει κάποια φυματίωςθ, και δεν ξζρω τι, κι είχε μείνει πλζον πανί με 

πανί, δεν μποροφςε να ςυνεχίςει τθν καριζρα του κτλ κτλ, όποτε πιγαινε ο παπποφσ τθν 

άλλθ μζρα το πρωί, ξζρω γω, οι νοςοκόμεσ βρίςκανε πάντα πάκο τα χιλιάρικα κάτω απ’ το 

μαξιλάρι του. Αυτά από τρίτουσ. 02_KA_Synentefxeis_Petroula_Douma_Kyriakos  (05:11) 

Τϊρα πεσ μου εςφ τι άλλο κεσ να ςου πω. 

Ρ.Κ.: Κοίταξε να δεισ πρζπει να δοφμε τι κυμάςαι εςφ. Ασ πάμε ςε κάτι πιο ςυγκεκριμζνο, 

γιατί ζτςι κα βγάλουμε και μια, ασ ποφμε… Τι κυμάςαι από τθ ηωι ςου με τον παπποφ, πϊσ 

τον κυμάςαι όταν τον γνϊριςεσ μικρό παιδί; Ροια είναι θ πρϊτθ ςου ανάμνθςθ; 

Ρ.Ν.: Κοντά του γεννικθκα και μαηί του μεγάλωςα. Οι πιο ωραίεσ μου αναμνιςεισ, οι πιο 

κετικζσ, οι πιο ηεςτζσ, ιταν μαηί του. Μαηί με τον παπποφ μου και μαηί με τθν γιαγιά μου. 

Ιταν αυτόσ ο οποίοσ… Ο μπαμπάσ μου ιταν αξιωματικόσ, ιταν ςτα ςφνορα τότε, θ μαμά 

μου δοφλευε ςτθ ραδιοφωνία και ιμουνα ευνοιτωσ με τον παπποφ και τθν γιαγιά όλθ τθν 

θμζρα. Τον κυμάμαι τον παπποφ το πρωί που ξφπναγα ότι θ πρϊτθ μου δουλειά ιταν να 

τρζξω ςτο κρεβάτι και να χωκϊ ςτθν αγκαλιά του και να τον μάκω να διαβάηει και να 

γράφει υποτίκεται. Ραίρναμε, ασ ποφμε, το περιοδικό ι το βιβλίο και του ζλεγα 

«παπποφλθ, ζλα να ςε μάκω να διαβάηει και να γράφεισ ςωςτά», γιατί ο παπποφσ ιταν 

ανορκόγραφοσ. Ο παπποφσ μου δεν είχε πάει ςτο ςχολείο, ο παπποφσ δεν είχε κάποια 

μόρφωςθ ςτα πλαίςια που γνωρίηουμ’ εμείσ, που θ κοινωνία μασ κζτει ςαν όρουσ, αλλά 

φοβερά ανορκόγραφοσ. Κι εγϊ πιτςιρίκι τότε, ασ ποφμε, που είχα αρχίςει και πιγαινα 

πρϊτθ, δευτζρα δθμοτικοφ, ξαπλϊναμε, λοιπόν, του ζλεγα «παπποφλθ, ζλα να φζρεισ το 



βιβλίο να κάτςουμε να διαβάςουμε και να ςου δείξω να γράφεισ και να διαβάηεισ» κι ο 

παπποφσ τ’ απολάμβανε βζβαια αυτό. Κυμάμαι τθ ντουλάπα τθν ζχω κάτω, τθ ντουλάπα 

ςτθν οποία πάντα με μζτραγε να δει μζχρι πότε κα φτάςω το κλειδί για να μεγαλϊςω. Είχαν 

ζνα εικονοςτάςι μεσ ςτο υπνοδωμάτιό τουσ ο παπποφσ και θ γιαγιά, ς’ ζνα ξεχωριςτό μικρό 

δωματιάκι, ςτο οποίο είχανε εικόνεσ που του ’χανε κάνει οι φυλακιςμζνοι από κάποια 

παράςταςθ που είχε κάνει ςτουσ φυλακιςμζνουσ κατά τθν περίοδο του πολζμου νομίηω ι 

τθν προπολεμικι. Πταν ικελα κάτι, κάποιο χατίρι, μου ζλεγε ο παπποφσ «πρζπει να το 

γράψεισ και να το βάλεισ ςτα εικονίςματα και μετά κα ς’ το  φζρει το πουλάκι. Κα το δϊςει 

θ Ραναγίτςα ςτο πουλάκι και κα ς’ το φζρει». Και όλα μου τα χατίρια γινόντουςαν ωσ δια 

μαγείασ. Αυτόσ ιταν ο παπποφσ μου.  

Ρ.Κ.: Σου μίλαγε όταν μεγάλωςεσ λίγο πιο πολφ για τθν περίοδο που αυτόσ ιταν ςτο κζατρο 

κτλ; Σου ’λεγε ιςτορίεσ; 

Ρ.Ν.: Μου ζλεγε ιςτορίεσ. 

Ρ.Κ.: Τι απ’ αυτά κυμάςαι; 

Ρ.Ν.: Τον είχα ρωτιςει κάποτε κυμάμαι, του λζω «βρε παπποφ, πϊσ μπόρεςεσ και άντεξεσ 

με τόςεσ όμορφεσ γυναίκεσ, με τόςεσ  χορεφτριεσ, με τόςεσ ςζξι γυναίκεσ γφρω ςου;» Μου 

λζει «το Λενάκι μου ιταν ζνα», θ γιαγιά μου, «το Λενάκι μου ιταν ζνα». «Αλλά» μου λζει 

«να ςου πω κάτι. Εκείνθ ιταν» μου λζει «άλλθ εποχι, εκεί ιπρεπε ο άντρασ να αποδεικνφει 

τον ανδριςμό του. Τθν πρϊτθ φορά» λζει «λοιπόν που ιρκε και μου ρίχτθκε» λζει « μία τθν 

ζδιωξα, γιατί εγϊ αγαπάω το Λενάκι μου, δεν ικελα άλλθ γυναίκα να δω μπροςτά μου. Τθ 

δεφτερθ φορά, τθν τρίτθ φορά ςυνζβθ αυτό, και κάποια ςτιγμι» λζει «ςτισ κουίντεσ 

άκουςα που ςυηθτάγανε και λζγανε ότι ο Ρζτροσ ο Κυριακόσ είναι “μου”». Λζει «τότε» λζει 

«το ξαναςκζφτθκα κι ζκανα αυτό που ’πρεπε να κάνω». 

Ρ.Κ.: Σου κφμιςε ποτζ επιτυχίεσ του, νοφμερα του κεάτρου, φίλουσ του κτλ; 

Ρ.Ν.: Είχε πάρα πολλοφσ φίλουσ, είχε πάρα πολλοφσ φίλουσ. Κυμάμαι τθν περίοδο, πια είχε 

ςταματιςει, βζβαια, να παίηει ςτο κζατρο, όπωσ είπαμε ιταν κυρίωσ ςε ταινίεσ ελλθνικζσ 

που απλϊσ ιταν τιμισ ζνεκεν, μία παρουςίαςθ, ασ ποφμε, εκεί πζρα ζκανε. Αλλά είχε 

πολλοφσ φίλουσ, και το μεγάλο του το χόμπι ιταν ο ιππόδρομοσ. Λοιπόν είχε πάρα πολλοφσ 

φίλουσ γφρω από τον ιππόδρομο. Μζςα ςτο ιππόδρομο και γφρω από τον ιππόδρομο. 

Λζγεται μάλιςτα ότι το περίπτερο το…, πϊσ λεγόταν το…, το πιο ακριβό, τζλοσ πάντων, ποιο 

είναι; το βαςιλικό; πϊσ το λζγανε αυτό το περίπτερο, ότι το ’χε κτίςει ο παπποφσ.  

Ρ.Κ.: Ζπαιηε δθλαδι μζχρι τελευταία; 

Ρ.Ν.: Ζπαιηε, μ’ ζπαιρνε μαηί του. 

Ρ.Κ.: Ναι. 

Ρ.Ν.: Μ’ ζπαιρνε μαηί του και πθγαίναμε πάντα ςτο special, τζλοσ πάντων, special 

περίπτερο που ιταν για τουσ VIP’s. Είχε πάρα πολφ ςτενζσ ςχζςεισ με τον Βερνίκο, απ’ ό,τι 

κυμάμαι, με τισ αδερφζσ που είχαν το ςχολείο, τισ ξζρετε κι εςείσ. Ιταν ζνα ςχολείο εκεί 

ςτθν Ρατθςίων πιο πζρα, που το είχανε δφο… 



03_KA_Synentefxeis_Petroula_Douma_Kyriakos (06:19) Ρ.Κ.: Από τουσ παλιοφσ ςυνεργάτεσ 

του ερχόταν κανείσ να τον δει, μίλαγε για κάποιουσ απ’ αυτοφσ; Κυμάςαι κάποια ονόματα; 

Ρ.Ν.: Πχι. 

Ρ.Κ.: Ροτζ δεν είχε μιλιςει, δθλαδι, για ςυναδζρφουσ του; 

Ρ.Ν.: Πχι. 

Ρ.Κ.: Για τον Γιϊργο τον Καμβφςθ είχεσ ποτζ ακοφςει τίποτα; 

Ρ.Ν.: Πχι, ποτζ. Δεν ξζρω. Τον Οικονομίδθ τον Γιϊργο ιξερα. 

Ρ.Κ.: Δθλαδι κατά τθν περίοδο που εςφ, ασ ποφμε, καταλαβαίνεισ κι είςαι μεγάλο παιδί 

ποιοι ερχόντουςαν ςτο ςπίτι απ’ τουσ παλιοφσ; Κυμάςαι κανζνα απ’ τουσ θκοποιοφσ; 

Ρ.Ν.: Θκοποιοφσ; Πχι, δεν ερχόντουςαν θκοποιοί. 

 Ρ.Κ.: Δεν ερχόντουςαν; 

Ρ.Ν.: Πχι. Ρεριςςότερο καυμαςτζσ του ερχόντουςαν, αλλά όχι θκοποιοί. 

Ρ.Κ.: Αυτά τα χρόνια τα τελευταία νομίηω ιταν υγιισ, δεν είχε αρρωςτιςει τα τελευταία 

χρόνια; 

Ρ.Ν.: Πχι, είχε γεράματα, αυτό που λζμε γεράματα. 

Ρ.Κ.: Δθλαδι πζκανε από γεράματα, ασ ποφμε, ζτςι δεν είναι; 

Ρ.Ν.: Ναι. 

Ρ.Κ.: Δεν είχε κάτι εξαιρετικό; 

Ρ.Ν.: Πχι. 

Ρ.Κ.: Ζβγαινε, δεν κακόταν ςπίτι; Δθλαδι κυκλοφοροφςε. 

Ρ.Ν.: Δεν είχε ςχζςθ με θκοποιοφσ. Ο παπποφσ κα πιγαινε ςτο ςινεμά με τθ γιαγιά, ο 

παπποφσ κα πιγαινε ςτον Άγιο Ραντελειμονα με τθ γιαγιά να φάει γλυκό και παγωτό ι κα 

πιγαινε ςτο καφενείο να δει τουσ φίλουσ του, οι οποίοι φίλοι του δεν είχαν καμία ςχζςθ με 

τουσ θκοποιοφσ. Θ γιαγιά είχε φροντίςει να αποκοπεί από το κζατρο κι από τουσ... 

Ρ.Κ.: Από ποια εποχι και μετά; Από το ’60 και μετά; Γιατί μζχρι το ’58,’60, ’62 κάπου παίηει. 

Ρ.Ν.: Από το ’60 και μετά περίπου, και πολλζσ φορζσ, ασ ποφμε, δεν ικελε. Δεν ικελε γιατί 

ο παπποφσ είχε πει ζνα πράγμα. Λζει «εγϊ ανζβθκα, απ’ τθν μια μζρα ςτθν άλλθ ζγινα 

κάποιοσ και κζλω να φφγω ςτρατθγόσ μ’ όλα μου τα γαλόνια. Δεν κζλω να φφγω 

αποτυχθμζνοσ οφτε κζλω να με βάηουν ςτο κζατρο ι με κάποιο μικρό ρολάκο. Εγϊ είχα 

πάντα δικό μου κίαςο», ασ ποφμε. 

Ρ.Κ.: Ναι, μασ είπ’ ο Γκιωνάκθσ το καταπλθκτικό αυτό: το ’49 ’50 που ςταμάτθςε ο παπποφσ 

ςου, ιταν ςτο κζατρο Κοτοποφλθ κάτω ςτθν Ομόνοια, ς’ τα λζω να τα ξζρεισ, ζτςι, και τϊρα 



θ Κοτοποφλθ καταλαβαίνεισ τι θκοποιόσ ιτανε, κορυφαία θκοποιόσ, λοιπόν ςταματάει ο 

παπποφσ ςου και μπαίνει θ Kοτοποφλθ ςτο κζατρο αυτό που ζχει γίνει τϊρα ξενοδοχείο. 

Και πιγε ο κόςμοσ τθν άλλθ μζρα να παρακολουκιςει τον παπποφ ςου και όταν είδε ότι 

δεν ιτανε, ςθκϊκθκε κι άδειαςε, κι ζβριηε θ Κοτοποφλθ «μα δεν δυνατόν», ασ ποφμε κτλ. 

Μασ τα ’λεγε ο Γκιωνάκθσ αυτά. 

Ρ.Ν.: Το πιςτεφω. Τϊρα αυτά δεν τα ξζρω τα ντεςοφ τα…  

Ρ.Κ.: Καλά, υπάρχουν πολλά που ζχουμε εμείσ μαηζψει απ’ τισ άλλεσ αφθγιςεισ με το 

Σακελάριο κτλ 

Ρ.Ν.: Τον λάτρευε ο Σακελάριοσ κι ο παπποφσ το Σακελάριο, αυτό το ξζρω. 

Ρ.Κ.: Με το Σακελάριο βλεπόντουςαν κακόλου τα χρόνια εκείνα; Κυμάςαι; 

Ρ.Ν.: Βλεπόντουςαν, ναι, αλλά όχι ςτο ςπίτι. Δε βλεπόντουςαν ςτο ςπίτι. Δεν υπιρχε πια 

ςυνεργαςία, δεν υπιρχε λόγοσ να ’ρκοφν αυτοί οι άνκρωποι ςτο ςπίτι. Τθν εποχι που ιταν 

ο παπποφσ ςτα χάι του εγϊ δεν υπιρχα. Μετά δεν υπιρχε λόγοσ. 

Ρ.Κ.: Σου είχε ποτζ πει, αν κυμάςαι, τι απ’ αυτά που ζπαιηε ιταν πολφ δυνατό, πολφ 

ςυγκλονιςτικό,  ποιο είχε κάνει επιτυχία κτλ; Σου κφμιςε ποτζ κάνα νοφμερό του; 

Ρ.Ν.: Οι Απάχθδεσ. 

Ρ.Κ.: Οι Απάχθδεσ. 

Ρ.Ν.: Τουσ Απάχθδεσ, αυτό ιτανε το μεγαλφτερό του, πιςτεφω, και το ωραιότερό του. 

Ρ.Κ.: Το ανζφερε αυτό, ζτςι; 

Ρ.Ν.: Ναι, το ανζφερε ςυχνά, το ανζφερε ςυχνά. Επίςθσ είχε παίξει και ςτθν Αμερικι, ςτο 

Carnaby Hall.  

Ρ.Κ.:  Στθν Αμερικι είχε πάει το ’29 για πρϊτθ φορά και μετά ξαναπιγε το ’50 περίπου, ’49, 

’50. 

Ρ.Ν.: Ναι, μετά τον πόλεμο. 

Ρ.Κ.: Τι άλλο κυμάςαι εςφ απ’ αυτι τθν περίοδο; Τι λεπτομζρειεσ που μπορεί να ςου 

κάνουν εντφπωςθ. 

Ρ.Ν.: Αυτά τα οποία κυμάμαι εγϊ πια ιταν τελείωσ προςωπικά, οικογενειακά, δεν κυμάμαι 

πια κάτι για το κζατρο. Αυτό το οποίο μπορεί να βοθκιςει είναι ότι είχε κάνει κάποια 

εκπομπι ο Φρζντι Γερμανόσ ςτθν οποία είχε πάρει ςυνζντευξθ τριϊν γενεϊν, απ’ τον 

παπποφ μου, απ’ τθ μθτζρα μου κι από μζνα. 

Ρ.Κ.: Αυτά περίπου γφρω ςτο ’70 τόςο. 

Ρ.Ν.: Αυτά, ναι, γφρω ςτο ’70 τόςο.  

Ρ.Κ.: ’75, κάπου εκεί. 



Ρ.Ν.: Εκεί. Κι αν υπάρχει αυτό το video κα το ικελα κι εγϊ γιατί ιταν ο παπποφσ… 

αφθγείται. Γιατί βγάλαν του Φρζντι Γερμανοφ όλεσ τισ … 

Ρ.Κ.: Αυτό κα το κοιτάξουμε με τον Φρζντι Γερμανό να δοφμε αν υπάρχει ζνα επειςόδιο. Τθ 

κυμάμαι αυτι τθν παρουςίαςθ που ζγινε. 

Ρ.Ν.: Ο παπποφσ πλζον ιταν ζνα άτομο, το οποίο… Αυτό το οποίο κυμάμαι εγϊ ιταν όταν 

πθγαίναμε ςτο κζατρο πάντα τον ςθκϊναν ν’ ανζβει ςτθ ςκθνι να πει κάποιο ποίθμα 

Ρ.Κ.: Ριγαινε πάντωσ, κυμάςαι ότι πθγαίνετε μαηί ςτο κζατρο, ζτςι; 

Ρ.Ν.: Ρθγαίναμε μαηί ςε κζατρο, όχι πολφ, πάρα πολφ μαηί, γιατί εγϊ πάντα ιμουνα πολφ 

πιο μικρι τότε. Δεν μποροφςα, ασ ποφμε να πθγαίνω, δεν ζμπαινα ςε κζατρο, δεν ιταν θ 

θλικία μου να πθγαίνω ςε κζατρο. Αλλά κάνα δυο φορζσ που είχαμε πάει, που κυμάμαι ασ 

ποφμε, τον είχαν ανεβάςει. Και περιςςότερο αυτό που κυμάμαι ιταν οι τιμθτικζσ του 

βραδιζσ που γινόντουςαν κάτω ςτθν Ρλάκα ςτα διάφορα κζντρα. Στου Καλοκαιρινοφ 

νομίηω, πϊσ λεγόντουςαν; 

Ρ.Κ.: Κι ο ςφλλογοσ Ακθναίων ζκανε κατά περιόδουσ διάφορεσ βραδιζσ.  

Ρ.Ν.: Αλλά ζκανε όμωσ μια τιμθτικι βράδια που του γινόταν μία φορά το χρόνο, και ιταν 

αυτι ςτθν Ρλάκα. Τϊρα ο ςφλλογοσ Ακθναίων, ο ςφλλογοσ Σεριφίων, διάφορα. 

Ρ.Κ.: Εςφ πότε ςυνειδθτοποίθςεσ ότι ο παπποφσ ιταν κάτι πολφ ςθμαντικό για το ελλθνικό 

κζατρο; 

Ρ.Ν.: Ράντα το ιξερα. 

Ρ.Κ.: Από μικρι το ’χεσ καταλάβει; 

Ρ.Ν.: Πχι για το ελλθνικό κζατρο. Ο παπποφσ ιταν μια προςωπικότθσ. Ο παπποφσ μου ιταν 

αυτό που… Λζμε υπάρχουν οριςμζνεσ παρουςίεσ πάνω ςτθ γθ, δεν κζλω να πω μονάχα 

άνκρωποι, υπάρχουν και ηϊα τα οποία ζχουν αυτό το χάριςμα, είναι χαριςματικά. Για τον 

οποιοδιποτε λόγο ζχουν ζνα φωτοςτζφανο γφρω τουσ που λάμπει, που τουσ ξεχωρίηει από 

τα άλλα άτομα. Κι ο παπποφσ μου ιτανε τζτοιο άτομο, μια τζτοια παρουςία. Δεν κζλω να 

πω άτομο, λζω παρουςία. 

Ρ.Κ.: Αυτό εςφ πότε το ςυνειδθτοποίθςεσ; Τι ιταν αυτό που ς’ ζκανε να το 

ςυνειδθτοποιιςεισ αυτό; 

04_KA_Synentefxeis_Petroula_Douma_Kyriakos (03:15) Ρ.Ν.: Ο τρόποσ που μίλαγε. 

Ρ.Κ.: Για πεσ μου κάτι, δθλαδι, που ςου ’χει εντυπωκεί. 

Ρ.Ν.: Ράντοτε μου εξθγοφςε πωσ πρζπει να ξεχωρίηεισ το καλό απ’ το κακό. Ζδινε πάρα 

πολφ βάςθ ςτθ τιμι. Ζδινε πάρα πολφ βάςθ ςτθν οικογζνεια, ςτουσ κεςμοφσ τθσ 

οικογζνειασ, ςτθν αγάπθ και ςτθν ομόνοια μεσ ςτθν οικογζνεια. Ρροςπακοφςε πάντοτε 

όταν υπιρχε κάποιο πρόβλθμα, όταν είχα  κάποιο πρόβλθμα, όταν βριςκόμουν ςε μια 

δφςκολθ κζςθ. Πχι πολλζσ φορζσ, τισ πιο πολλζσ φορζσ αν δεν το ςυηθτοφςα με τθ μθτζρα 

μου, κα το ςυηθτοφςα με τον παπποφ μου. Κι αυτό από παιδάκι, από τότε που ξεκίνθςε με 



τα.., που μου ζφερνε ο Άγιοσ Νεκτάριοσ και θ Ραναγίτςα και ο κεοφλθσ μοφ ζκανε τα 

χατίρια μου μζχρι τθν θμζρα που πζκανε. 

Ρ.Κ.: Για τα προβλιματα τα ευρφτερα, ζτςι, τα κοινωνικά, τα γφρω κτλ, μιλοφςατε; 

Ρ.Ν.: Φιλοςοφοφςε πάρα πολφ, ιταν ζνασ φιλόςοφοσ τθσ ηωισ. Φιλοςοφοφςε τθ ηωι πάρα 

πολφ, φιλοςοφοφςε και, ασ ποφμε πάντοτε αυτό το οποίο ικελε ςτον κόςμο ιταν θ ειρινθ 

και το να υπάρχει αγάπθ και ομόνοια. Και ιταν αυτό το οποίο είχε γράψει και ςτα βιβλία 

του, ςτισ ποιθτικζσ του ςυλλογζσ. Ιταν ζνασ άνκρωποσ ο οποίοσ πιςτεφω ότι αγαπικθκε 

από πάρα πολφ κόςμο. Ζνασ απ’ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, βζβαια και θ κεία μου τον 

αγάπαγε τον μπαμπά τθσ ςαν μπαμπά, θ μαμά μου του είχε μια τρομερι αδυναμία. 

Αγαποφςε και τθ γιαγιά, τθ μαμά τθσ ασ ποφμε, αλλά ξζρω ότι τον πατζρα τθσ τον λάτρευε. 

Ρ.Κ.: Θ γιαγιά ςου βρικε ποτζ τθν ευκαιρία να ςου πει κάποιεσ ςτιγμζσ; 

Ρ.Ν.: Δεν μίλαγε θ γιαγιά μου. Θ γιαγιά μου δεν είχε οφτε φίλεσ οφτε μίλαγε. Θ γιαγιά ιταν 

θ γιαγιά μου. Ιταν εκείνθ θ οποία μου ζκετε τουσ όρουσ πωσ πρζπει να ςυμπεριφζρομαι, τι 

πρζπει να κάνω, μου ζδωςε το know how  για να κινοφμαι πάνω ς’ αυτό τον πλανιτθ. Μου 

ζδειξε πωσ πρζπει να γίνεται με τθν ϊκθςθ του παπποφ, αλλά ιταν θ πιο αυςτθρι από τουσ 

δφο θ γιαγιά μου. Ο παπποφσ ιταν ο πιο ελαςτικόσ. Ο παπποφσ ιταν εκείνοσ που του ζλεγα 

«μωρζ παπποφ, πάμε ςτο λοφνα παρκ» και του ’λεγε θ γιαγιά «δεν κα πασ το παιδί ςτο 

λοφνα παρκ μθ χτυπιςει», ασ ποφμε. Και τθσ ζλεγε «καλά, κα το πάρω να πάμε βόλτα ςτον 

Άγιο Ραντελειμονα» και μ’ ζπαιρνε και πθγαίναμε ςτο λοφνα παρκ, ζνα παράδειγμα. 

Ρ.Κ.: Τθν εποχι εκείνθ μζνετε ςε ποιο ςθμείο ακριβϊσ; 

Ρ.Ν.: Μιχαιλ Βόδα. 

Ρ.Κ.: Μιχαιλ Βόδα νοφμερο; 

Ρ.Ν.: 162. 

Ρ.Κ.: Υπάρχει το ςπίτι ακόμα; 

Ρ.Ν.: Πχι, δυςτυχϊσ. 

Ρ.Κ.: Ζγινε πολυκατοικία; 

Ρ.Ν.: Ζγινε δυςτυχϊσ πολυκατοικία. 

Ρ.Κ.: Εκεί ιταν δικό ςασ το ςπίτι ι…; 

Ρ.Ν.: Πχι, ιταν με ενοίκιο. 

Ρ.Κ.: Εκεί κυμάςαι τα πιο πολλά χρόνια τθσ ηωισ ςου εςφ. 

Ρ.Ν.: Τα πιο πολλά χρόνια τθσ παιδικισ μου, όλθ μου τθν παιδικι ηωι μζχρι … πόςο χρονϊν 

ιμουνα, δζκα, ζντεκα, που πλζον, ασ ποφμε, ο μπαμπάσ μου αποςτρατεφτθκε και πλζον, ασ 

ποφμε, δεν χωράγαμε όλοι μαηί ςτο ςπίτι. 



05_KA_Synentefxeis_Petroula_Douma_Kyriakos (10:08) Ρ.Κ.: Θ μαμά ςου που ιταν, ασ 

ποφμε, μαηί του πάρα πολλά χρόνια ςου ’χε μεταδϊςει κάποια πράγματα  από τθ ηωι τθσ 

τότε, τα χρόνια του μεςοπολζμου, τισ ιςτορίεσ με τον Μεταξά που τον είχαν πιάςει, αυτζσ 

τισ ιςτορίεσ ςτισ είχε πει ποτζ; 

Ρ.Ν.: Αυτό δεν ιταν τόςο πολφ, ιταν περιςςότερο εκφοβιςμόσ. Αυτά τα οποία λζγονται το 

ότι τον είχανε πάρει και του είχανε δϊςει ρετςινόλαδο κτλ κτλ, ιταν κάτι το οποίο πικανϊσ 

γινότανε ςτουσ άλλουσ. Απ’ ό,τι ξζρω, ασ ποφμε, από τθ μαμά μου κι από τον παπποφ μου, 

κι από τθ γιαγιά μου, τθν εποχι εκείνθ του Μεταξά είχε βγει ο παπποφσ κι ζλεγε «το μετάξι, 

το μετάξι, το ψωμί κα πάει δεκάξι και το λάδι κα πετάξει». Το είπε τθν πρϊτθ βραδιά και 

ζγινε βζβαια ςάλοσ κάτω ςτο κζατρο, και αυτό βζβαια ειπϊκθκε και ξαναπιγαν, λοιπόν, 

τθν άλλθ μζρα οι άλλοι να το ακοφςουνε και οι άλλοι. Ιταν ασ ποφμε το απαγορευμζνο  το 

γλυκό, ασ ποφμε, τότε. Και το είπε δφο, τρεισ, τζςςερισ, πζντε φορζσ, τθν ζκτθ φορά τον 

ειδοποίθςαν. Του λζνε «κφριε Ρζτρο, τϊρα μθ το κάνεισ αυτό», ασ ποφμε, «Ρετράν, μθ το 

κάνεισ αυτό γιατί κα πρζπει να ςου κλείςουμε το κζατρο». «Μα» λζει «το κζλει ο κόςμοσ». 

«Πχι, κα μασ το υποςχεκείσ ότι δε κα το ξαναπείσ». «Εντάξει», λζει, «ςασ το υπόςχομαι», ασ 

ποφμε, ςτουσ ανκρϊπουσ του Μεταξά, «δε κα το ξαναπϊ». Το βράδυ βζβαια ζγινε πάλι θ 

παράςταςθ και του λζγανε «Ρετράν, Ρετράν, πεσ το, πεσ το: το μετάξι το μετάξι». «Πχι, βρε 

παιδιά, δεν κάνει, κα “μου”, όχι, δε γίνεται». Και τότε είπε το περιβόθτο «κα το πω, κι ασ το 

πιω» κι εκείνθ τθν θμζρα του κλείςαν το κζατρο, δεν ξζρω, για ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα. 

Αυτό ιταν. Αλλά αυτό το οποίο, βζβαια δεν ξζρω κατά πόςον το γνωρίηετε, ιταν θ 

μεταπολεμικι περίοδοσ θ οποία ιτανε θ πιο ςκλθρι για τον παπποφ μου. Δεν ιτανε θ 

εποχι του πολζμου, γιατί τθν εποχι του πολζμου ζγινε αυτό το ςυμβάν, αυτό το οποίο ζχει 

μείνει , ασ ποφμε, ςτο ευρφ κοινό. Αλλά μετά τον πόλεμο, αφοφ τελείωςε ο πόλεμοσ το ’44 

κι ζγινε ο εμφφλιοσ πόλεμοσ, ο παπποφσ μου ιταν βαςιλικόσ, χρόνια. Κυκλοφοροφςε πάντα 

με τθν ελιά ςτο πζτο. Και αφ’ θσ ςτιγμισ φφγανε οι Γερμανοί βγικε τότε, απ’ ό,τι κυμάμαι 

και από τισ διθγιςεισ γιατί εγϊ δεν υπιρχα πάλι τότε, βγικε θ Ντιριντάουα με τθ ςθμαία με 

το ςφυροδρζπανο και ο παπποφσ μου με τθν ελλθνικι ςθμαία.     

Ρ.Κ.: Στθν ίδια παράςταςθ; 

Ρ.Ν.: Πχι, ςτθ παράςταςθ, ςτο δρόμο.  

Ρ.Κ.: Α, ςτο δρόμο. 

Ρ.Ν.: Και τθν άλλθ μζρα τον πιραν όμθρο ςτα Κρϊρα. Το ξζρετε αυτό; 

Ρ.Κ.: Πχι, δεν το ξζρω. 

Ρ.Ν.: Ναι, τον πιραν όμθρο ςτα Κρϊρα. Από τισ διθγιςεισ τθσ μθτζρασ μου ξζρω ότι 

χτφπθςε θ πόρτα και ιταν ζνασ ςφντροφοσ και τθσ λζει «εδϊ μζνει» λζει «ο ςφντροφοσ ο 

Κυριακόσ;» Λζει θ μθτζρα μου «ναι, εδϊ μζνει. Κζλω» λζει «να του πω κάτι». Ζρχεται ο 

παπποφσ, λζει «τι κζλετε;» «Κα ’ρκείσ» του λζει «όμθροσ», και τον πιρε τον παπποφ. Και 

κινδφνευε τότε και θ οικογζνεια τθσ γιαγιάσ μου, δθλαδι θ γιαγιά μου και οι δφο κόρεσ, τισ 

οποίεσ τισ μαςκαρζψανε και μια οικογζνεια που ζμενε κοντά τισ φυγάδευςε ςτο Κολωνάκι. 

Τότε ιταν… αυτόσ ο οποίοσ βοικθςε να φυγαδευτοφν είναι ο νυν ςφηυγοσ τθσ κείασ μου, ο 

Γιϊργοσ Τςιλεδάκθσ, ο οποίοσ τότε δοφλευε ςαν οδθγόσ, ςαν ςοφζρ ςε κάποιον Εγγλζηο, ςε 



κάποιον δεν ξζρω τι, τζλοσ πάντων, και είχε αυτοκίνθτο και μπόρεςε και τουσ πζραςε τα 

ςφνορα τθσ Ακινασ και πιγαν Κολωνάκι. Κι ο παπποφσ μου ζφυγε ςτα Κρϊρα. Τον πιγαν 

ςτα Κρϊρα, τον είχανε ςτουσ μελλοκάνατουσ. Απ’ ό,τι μου είχε διθγθκεί ιταν, λζει, δυο 

ςειρζσ, θ μία ςειρά ιταν μελλοκάνατοι και άλλοι που πθγαίναν απλϊσ και μόνο για όμθροι, 

και τον γνωρίςανε. Τον γνωρίςανε ότι είν’ ο Ρζτροσ ο Κυριακόσ  και του λζει ζνασ «φίλε», 

του λζει, «ζχεισ», του λζει, «φωτιά; Κζλω ν’ ανάψω τςιγάρο» και του λζει ο παπποφσ «ζχω» 

του λζει. Και τθν ϊρα που πάει να τ’ ανάψει τςιγάρο τον τραβάει και τον παίρνει απ’ τθν 

άλλθ μεριά που ιτανε πλζον αυτοί που πθγαίνανε για όμθροι, όχι για μελλοκάνατοι, τουσ 

πιγαιναν για εκτζλεςθ. Και όταν πλζον το ανακαλφψανε, ιταν πάρα πολλοί καυμαςτζσ του 

ανάμεςα ς’ αυτοφσ τουσ ομιρουσ, τουσ παρακαλζςανε να μθν τον ςκοτϊςουνε, να τον 

αφιςουν ςαν όμθρο. Του κάναν πάρα πολλά βαςανιςτιρια, πάρα πολλά βαςανιςτιρια, και 

ιταν ετοιμοκάνατοσ. Ζνασ φτωχόσ χωρικόσ από τθν περιοχι, μ’ ζνα μικρό γαϊδουράκι, 

άκουςε ότι είναι ο Ρζτροσ ο Κυριακόσ πάνω ςτο βουνό όμθροσ και ότι υποφζρει από 

αιμορροΐδεσ, γιατί τον είχαν ςουβλίςει ,και ότι είναι ετοιμοκάνατοσ, ότι αιμορραγεί και 

ανζβθκε επάνω με διάφορα φαγθτά, με διάφορα, τζλοσ πάντων, ηαρηαβατικά 

Ρ.Κ.: Να τον περιποιθκεί. 

Ρ.Ν.: Πχι να τον περιποιθκεί. Να δϊςει ςτουσ ςυντρόφουσ, με ανταλλαγι να τον αφινουν 

να πθγαίνει να τον περιποιείται.  Και όντωσ τον αφιςανε. Πταν, λζει, μπικε μζςα αυτόσ ο 

άνκρωποσ για να βρει τον παπποφ, δεν τον γνϊριςε. Τον γνϊριςε απ’ αυτό που ζλεγε. 

Ρροςπακοφςε με τα νφχια του να ςκάψει, λζει, μια τρφπα ςτον τοίχο για να βρει τθν 

Κατερίνα του. Κι ζτυχε κατά τφχθ θ κόρθ αυτοφ του ανκρϊπου, που τον ζςωςε ςε τελευταία 

ανάλυςθ, να λζγεται κι αυτι Κατερίνα. Τϊρα από διθγιςεισ και τθσ μαμάσ μου αλλά και του 

παπποφ μου το λζω αυτό το πράγμα. Και κάποια ςτιγμι, πριν ακόμθ ςταματιςει αυτόσ ο 

ςυμμοριτοπόλεμοσ, ο παπποφσ ιταν τζρμα πλζον, ιταν για να πεκάνει. Και τουσ λζει 

«κοιτάξτε, οφτωσ θ άλλωσ είναι για να πεκάνει. Εςείσ τον κζλετε όμθρο, δεν τον κζλετε για 

εκτζλεςθ. Αφιςτε με να τον πάρω να του δϊςω τισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτο ςπίτι μου». Γιατί 

τουσ είχανε μζςα, δεν ξζρω που, πάντωσ ςε τραγικζσ καταςτάςεισ, ςε τραγικζσ. Και ανζβθκε 

εκεί πάνω ςτα Κρϊρα με το μουλαράκι του, με το γαϊδουράκι του, τον ζβαλε τον παπποφ 

απάνω, αλλά δεν μποροφςε να τον αφιςει ςτο γαϊδουράκι απάνω γιατί από τισ κακϊςεισ 

που είχε οφρλιαηε και τον κατζβαςε. Και τον πιρε αγκαλιά του ςτθν πλάτθ του και τον 

κατζβαςε όλο αυτόν το δρόμο κάτω μζχρι το ςπίτι του, ςτθν πλάτθ του απάνω. Και τον πιγε 

ςτο ςπίτι του και του ζδωςε όχι μόνο τισ πρϊτεσ βοικειεσ αλλά τον ζκανε και καλά. Και μεσ 

ςτθν ϊρα ξεκακάριςε. Ιρκαν, τζλοσ πάντων, οι Εγγλζηοι, πιάςανε τουσ κομμουνιςτζσ τότε, 

τουσ Ελαςίτεσ, τουσ ξεκακαρίςανε και ψάχνανε για ομιρουσ, ψάχνανε για ςυντρόφουσ, 

τζλοσ πάντων,  Ελαςίτεσ, ψάχνανε για κουμουνιςτζσ κρυμμζνουσ. Και φτάςαν ςτο ςπίτι 

αυτοφ του κυρίου Γιάννθ, Γιάννθσ λεγόταν αυτόσ ο άνκρωποσ. Και του λζνε «κρφβεισ 

κάποιον;» «Πχι», λζει, «δεν κρφβω κανζνανε». «Κρφβεισ» του λζει «κάποιον». «Πχι», λζει, 

«δεν κρφβω». Τελικά μπικαν μζςα και βρικαν τον παπποφ. Και ο διοικθτισ τον γνϊριςε ότι 

είν’ ο Ρζτροσ ο Κυριακόσ και ξζραν ότι ο παπποφσ, βζβαια, δεν ιταν οφτε κομμουνιςτισ, 

οφτε επαναςτάτθσ, οφτε τίποτα. Μια παρζνκεςθ. Πταν τον πιγαν εκεί πζρα τον παπποφ, ο 

παπποφσ είχε παραλιρθμα, ο παπποφσ είχε πυρετό και πιςτεφω δεν ιταν πάρα πολφ 

μακριά από το κϊμα. Δε κυμάται τίποτα, δε κυμάται πωσ κατζβθκε, του τα ζλεγε ο Γιάννθσ. 

Αυτόσ του είπε, κατόπιν εορτισ πλζον, ότι δεν μποροφςε να τον αφιςει ςτον γάϊδαρό του 

πάνω γιατί οφρλιαηε από τουσ πόνουσ κι ότι αναγκάςτθκε να τον κουβαλιςει ςτθν πλάτθ 



του μζχρι το ςπίτι κάτω και αυτόσ και θ γυναίκα του τον περιποιθκικανε, τον πλφναν, τον 

κακαρίςαν και και, και, και, και. Τθν πρϊτθ φορά, λζει, που άνοιξε τα μάτια του, πριν τ’ 

ανοίξει ακόμα, άκουςε, φωνάηανε τθν κόρθ του Γιάννθ «Κατερίνα, Κατερίνα» και τότε 

νόμιηε ότι είναι θ μαμά μου και ότι είναι ςπίτι με τισ κόρεσ του και με τθν γυναίκα του. Κι 

άνοιξε «Κατερίνα, Κατερίνα, δεν είςαι εςφ θ Κατερίνα». «Εγϊ» του λζει «είμαι θ Κατερίνα.» 

«Μα δεν είς’ θ κόρθ μου». «Πχι», του λζει, «δεν είμαι θ κόρθ ςου, είμαι θ κόρθ του Γιάννθ 

που ς’ ζςωςε» και του εξιγθςε τθν όλθ ιςτορία. Πταν, λοιπόν, ιρκε ο διοικθτισ, και τον 

γνϊριςε, ιταν ακόμθ ςε πάρα  πολφ κακι κατάςταςθ. Είχα δει κάποια φωτογραφία, τθν 

οποία δεν τθν ζχω πια, δεν ξζρω ποιοσ τθν ζχει. Τα ’χαςα όλα τα πράγματα του παπποφ, 

πάρα πολφ λίγα πράγματα ζχουνε μείνει από τον παπποφ μου. Ιταν ζνασ άγνωςτοσ 

άνκρωποσ, ζτςι με μακριά γζνια, με μαγκοφρι, ςαν εκατό χρονϊν άνκρωποσ, δεν φαινόταν 

ότι ιταν ο παπποφσ. Εν πάςθ περιπτϊςει, αμζςωσ τον πιρε ο διοικθτισ αυτόσ, τον πιγανε 

ςτο ςτρατιωτικό νοςοκομείο, τον περικάλψανε και τον πιγανε ςπίτι του πια, τον γυρίςαν, 

τον επιςτρζψαν ςπίτι του. Αυτά ιταν τθν εποχι… πλζον ’46. 

Ρ.Κ.:’45, ’46. Μάλιςτα. Γι’ αυτό αποςφρεται το ’49, δεν ζχει πολλζσ δυνάμεισ. Γιατί πολφ 

νζοσ αποςφρεται. 

Ρ.Ν.: Ναι. Δεν ικελε να φφγει, είχε δει πάρα πολλοφσ θκοποιοφσ…  

Ρ.Κ.: Ρρζπει να τον επθρζαςε πολφ αυτι θ ιςτορία. 

Ρ.Ν.: Ράρα πολφ ςτθν υπόλοιπθ ηωι του. Τον επθρζαςε πάρα πολφ, του άφθςε πάρα πολλά 

πράματα πίςω. 

Ρ.Κ.: Αυτι τθν περίοδο ς’ τθν ζχει περιγράψει και ς’ εςζνα, ζτςι; 

Ρ.Ν.: Ναι, μου τθν ζχει περιγράψει. Ππωσ το περιζγραψα κι εγϊ αυτό το πράγμα, ζτςι μου 

το περιζγραψε κι εκείνοσ, ζτςι μου το περιγράψανε και θ γιαγιά μου και θ κεία μου και θ 

μάνα μου. 

06_KA_Synentefxeis_Petroula_Douma_Kyriakos (05:09) Ρ.Κ.: Για τθν περίφθμθ αυτι 

οπερζτα, που κα τθ κυμόταν όλθ γιατί παιηόταν δυο χρόνια, το ’21 και το ’22, ιτανε θ μόνθ 

παράςταςθ που διατθρικθκε δφο ολόκλθρα χρόνια ςτθν Ακινα, τι ςου είχε πει; Σου ’χε 

αναφζρει ποτζ; 

Ρ.Ν.: Ροια οπερζτα; 

Ρ.Κ.: Για τουσ Απάχθδεσ. 

Ρ.Ν.: Δεν μου είχε αναφζρει κάτι το ςυγκεκριμζνο, απλϊσ ότι ιταν μία πάρα πολφ 

δθμοφιλισ παράςταςθ. Τθν εποχι αυτι είχε το μεγαλφτερό του ςουξζ, ασ ποφμε, αυτό 

ξζρω. 

Ρ.Κ.: Σου ’χε πει για τον ςυμπρωταγωνιςτι του το Ηάχο το Κάνο τίποτε; 

Ρ.Ν.: Πχι. 

Ρ.Κ.: Οφτε ζχεισ ακοφςει το όνομα αυτό ποτζ; 



Ρ.Ν.: Πχι. 

Ρ.Κ.: Να, βγάηουμε ιςτορίεσ, όμωσ. Τι άλλο ζτςι ςου ’ρχεται ςτο μυαλό από τισ περιγραφζσ, 

αυτά τα λεπτομερειακά πράγματα, όπωσ κυμικθκεσ τα του Μεταξά, τθσ Κατοχισ και μετά; 

Ρ.Ν.: Ναι. Απ’ τθν παιδικι του θλικία αυτά τα οποία μου ’χε διθγθκεί, τα οποία πικανόν τα  

ξζρεισ κι εςφ, ότι ιτανε πζντε παιδιά και θ μάνα του ιταν πάρα πολφ φτωχιά, δεν 

μποροφςε να τα φροντίςει όλα, ότι πιγε ςτο ςχολείο… Το ξζρεισ αυτό; 

Ρ.Κ.: Κάπου το γράφει, για κφμιςζ μου το, όμωσ. 

Ρ.Ν.: Ριγε ςτο ςχολείο και δεν είχε παποφτςι. Και τον ζδιωξε θ δαςκάλα και του λζει 

«χωρίσ παποφτςι δεν κα ζρκεισ». Νόμιηε πωσ τθν κορόιδευε. Και πιγε ςτα ςκουπίδια κι 

ζψαξε και βρικε ζνα παποφτςι και το ζβαλε. Βρικε, όμωσ, ζνα μόνο. Και τότε, όπου νόμιηε 

θ δαςκάλα πωσ τον κοροϊδεφει, τον ζδιωξε εξ απαντόσ απ’ το ςχολείο. Ιταν θ πρϊτθ του… 

Ρ.Κ.: Επαφι με τα γράμματα. 

Ρ.Ν.: Με τα γράμματα. Και μετά, δεν υπιρχε πολφ φαΐ. Ριγαινε, λζει, περιμζνανε ςτου 

Ψειρι που πθγαίνανε να φάνε το επιδόρπιό τουσ, το καρποφηι, το πεπόνι κι αυτά. Ρερίμενε 

πάντα. Τρϊγανε αριςτοκρατικά κι αφινανε πάρα πολφ φροφτο απάνω. Και πιγαινε, λοιπόν, 

και περίμενε μζχρι να τα φάνε, και μετά πιγαινε και τα ζπαιρνε και τα ζτρωγε να χορτάςει. 

Και μια φορά, λζει, τον είδαν. Κι επειδι ντράπθκε, δεν του άρεςε, λζει, αυτό το πράγμα, ασ 

ποφμε, να μειωκεί ζτςι, παρ’ όλο που δεν ιτανε κάποιοσ, πιρε ςτροφι το μυαλό του κι 

άρχιςε να λζει «κα το κάνω καραβάκι». Αυτό το κυμάμαι, μου το ’λεγε ςυχνά αυτό το 

πράγμα. Μου ’λεγε «για να δεισ» μου λζει «πόςο περιφανοσ είμαι. Ραρ’ όλο που είμαι 

φτωχόσ, είμαι περιφανοσ». Και θ γυναίκα του ιταν αυτι, θ γιαγιά μου, θ οποία του ζμακε 

τα πρϊτα του γράμματα. 

Ρ.Κ.: Θ γιαγιά ςου από τι οικογζνεια ιτανε θ καταγωγι τθσ; 

Ρ.Ν.: Ιταν μια πάρα πολφ καλι οικογζνεια, μικροαςτικι κα ζλεγα, από τθ Μικραςία και 

μικροαςτικι. Ορφανι, ιταν ορφανό, φφγαν απ’ τθ Μικρά Αςία, ιτανε πιτςιρίκι, και τθν 

είχανε ςτείλει ςτισ καλόγριεσ να μάκει να ράβει κι είχε γίνει μοδιςτράκι. 

Ρ.Κ.: Γι’ αυτό ζχει Το μοδιςτράκι, το κλαςικό το νοφμερο. 

Ρ.Ν.: Ναι, και εκεί ιτανε που τθ γνϊριςε, κάπου ςτθν περιοχι εκεί, τζλοσ πάντων. 

Ρ.Κ.: Στου Ψειρι. 

Ρ.Ν.: Στου Ψειρι, που θ γιαγιά μου ζραβε ςε μια μοδίςτρα, μαηί με μία μοδίςτρα, και τθ 

γνϊριςε και τθσ ζκανε το φλερτ. Και μου είχε πει ότι του ζκανε εντφπωςθ θ ομορφιά τθσ και 

το κακαρό τθσ το δζρμα και ότι ιταν πάρα πολφ ςυνεςταλμζνθ κοπζλα. Δεν ιταν ςαν τισ 

Ακθναίεσ που, ασ ποφμε, ιταν πιο ξεβγαλμζνεσ, να το ποφμε ζτςι, ιταν πάρα πολφ 

ςυνεςταλμζνο παιδί. Και τότε ξεκίνθςε, ασ ποφμε, θ αγάπθ τουσ και ξεκίνθςε που τθσ ζλεγε 

«ζχω ρόλουσ, ζχω ρόλουσ να μάκω, αλλά δεν ξζρω να τουσ διαβάςω». Και τουσ διάβαηε θ 

γιαγιά. 



Ρ.Κ.: Ιταν κι αυτό το πρόβλθμα, ότι εκείνα τα χρόνια δεν είχε δυνατότθτα να γράφει και να 

διαβάηει. Δθλαδι ανεβαίνει ςτο κζατρο χωρίσ να ’χει ακόμα δυνατότθτα να διαβάηει. 

Ρ.Ν.: Τρομερό πράγμα. Και του το διάβαηε θ γιαγιά και μετά τον ζμακε, τον ζμακε. 

Ρ.Κ.: Ζχει μια επιςτολι ο Βάρναλθσ που του γράφει ς’ ζνα βιβλίο του, προλογίηει ζνα βιβλίο 

ο Βάρναλθσ, για να καταλάβεισ πόςο τον εκτιμοφςαν όλοι.  

Ρ.Ν.: Το ξζρω αυτό το πράγμα. 

Ρ.Κ.: Και λζω ςκζψου ότι του ’ςτελνε, το προλόγιηε ο Βάρναλθσ ζνα βιβλίο του Κυριακοφ. 

Φοβερό δεν είναι; 

Ρ.Ν.: Φοβερό είναι. Ξζρω, επίςθσ, ότι ζχει και αλλθλογραφία με τθ Φρειδερίκθ, θ οποία δεν 

υπάρχει και αυτι πια. Ζπαινοι κτλ κτλ κτλ, από βαςιλείσ κτλ κτλ, οι οποίοι δεν υπάρχουνε. 

Δεν ξζρω που είναι, δεν ξζρω τι ζχουν γίνει αυτά τα πράγματα.  

Οφτε θ κεία ςου τα ξζρει 

Οφτε θ κεία ςου τα ζχει αυτά; 

Ρ.Ν.: Δεν ξζρω θ κεία μου, θ κεία μου κρφβει λόγια, δε λζει. 

Μποροφςατε να βγάλετε κόπιεσ. 

07_KA_Synentefxeis_Petroula_Douma_Kyriakos (02:51) Αυτό που κζλω να ςε ρωτιςω είναι 

το εξισ:  ςτθν πορεία αυτι που τον γνϊριςεσ ςου ζκανε ποτζ κάνα νοφμερο απ’ αυτά που 

ζπαιηε ςτθν επικεϊρθςθ; Σου επανζφερε; Κυμάςαι ποτζ; 

Ρ.Ν.: Πχι. 

Ρ.Κ.: Είτε ιςουνα παιδί είτε πιο μεγάλθ; 

Ρ.Ν.: Πχι. 

Ρ.Κ.: Πχι, ζτςι; 

Ρ.Ν.: Ροτζ. Απλϊσ επειδι εγϊ είχα κάπωσ ςτάςθ, όχι για το κζατρο, ασ ποφμε, ακριβϊσ, το 

κζατρο μου το ’χε ξεκόψει, αυτό δεν το ςυηθτοφςε. 

Ρ.Κ.: Τι ςου ’λεγε πάνω ς’ αυτό το κζμα; 

Ρ.Ν.: Πτι οι κοπζλεσ για να γίνουνε κάτι ςτο κζατρο πρζπει να περάςουνε από πάρα πολλζσ 

πόρτεσ. Να χτυπιςουν πάρα πολλζσ πόρτεσ και να περάςουν από πάρα πολλά κρεβάτια και 

θ εγγονι του θ Ρετροφλα ποτζ δεν κα το κάνει αυτό. Μου ’χει γράψει κι ζνα ποίθμα: 

Θ εγγονοφλα μου θ μικρι  

μπλουηάκι διάφανο φορεί 

και ςτα χυτά μπρατςάκια τθσ χνοφδι ξαχνό φεγγίηει 

 

Και παίρνει μόςχο θ γειτονιά  



αναςεμιά από γιαςεμιά  

που όπου ςτακεί ραντίηει 

 

Μα θ Ρετροφλα θ πονθρι  

εξ επί τοφτου αδιαφορεί 

ςαν βλζπει τθν κοιτάηουνε μάτια των νιων φλογάτα 

 

Και κάνει μια κίνθςθ ελαφιά 

ρίχνει ξοπίςω τα μαλλιά 

και λζει από τα μζςα τθσ περιφανα περπάτα 

 

Αυτόσ ιταν ο παπποφσ μου. Και θ τάςθ μου ιταν περιςςότερο ςτο χορό. Αφισ ςτιγμισ, 

όμωσ, ζβλεπε ότι είχα πάει κάποτε ςτθ αλλοφ Μάνου για να κάνω…, τζλοσ πάντων, να 

προχωριςω, γιατί είχα κάνει πάρα πολφ κλαςικό μπαλζτο, και άκουςε ότι κα μποροφςαν 

να γίνουν κάποιεσ παραςτάςεισ, κάτι αυτό, μου το ξζκοψε. «Ρρϊτθ και τελευταία φορά. 

Τζρμα». 

Ρ.Κ.: Επζμενε πάνω ς’ αυτό. 

Ρ.Ν.: Επζμενε ς’ αυτό. 

Α.Γ.: Και ςτθν μαμά ςου δεν είχε κάνει το ίδιο; 

Ρ.Ν.: Πχι τα δφο κορίτςια είχανε παίξει για ζνα διάςτθμα, είχανε παίξει και τθν Κφπρο. 

Είχαμε κάνει πάρα πολλζσ παραςτάςεισ, είχανε κάνει, νομίηω, δυο χρόνια. Θ μαμά μου 

περιςςότερο απ’ τον πατζρα μου το κόψε. Πχι απ’ τον παπποφ μου, τον μπαμπά μου. 

Α.Γ.: Α, τον κανάςθ. Πμωσ το ικελε για τα κορίτςια του; 

Ρ.Ν.: Πχι δε το ικελε, αλλά τα κορίτςια του κάπου, ασ ποφμε, επιμζνανε και κζλανε. Και 

του λζγανε μπαμπά μου κι ζλεγε εντάξει, εφόςον είμαι κι εγϊ ςτο κζατρο, ςτο κίαςό μου 

μζςα, κανείσ δεν τολμοφςε να πειράξει τα κορίτςια του Κυριακοφ. Ξζραν ότι κα τουσ 

ςκοτϊςει, ασ ποφμε, δεν υπιρχε περίπτωςθ. Αλλά εμζνα μου το ’χε ξεκόψει, όχι, δεν… «Να  

κάνεισ» μου ’λεγε. «Ικελεσ μπαλζτο, κάνε μπαλζτο κλαςικό, κάνε jazz μπαλζτο, κάνε ό,τι 

κζλεισ», πράγμα το οποίο και ζκανα πάρα πολλά χρόνια, «όχι, όμωσ», μου λζει, «δεν κζλω 

να ςε δω ςτο κζατρο. Το παλκοςζνικό δεν είναι για τισ κόρεσ και τισ εγγόνεσ μου». 

08_KA_Synentefxeis_Petroula_Douma_Kyriakos (04:35) Ρ.Κ.: Ρροςπακϊ να δω τι άλλο 

μπορεί να κυμάςαι απ’ αυτι τθν περίοδο, γιατί το κακό είναι ότι όταν εςφ εμφανίςτθκεσ 

ςτθ ηωι του παπποφ ςου είχε περάςει ςτθ ςφνταξθ, που λζμε. 

Ρ.Ν.: Είχε περάςει τότε το ηενίκ του. 

Ρ.Κ.: Ναι. Και πρζπει να μθ μίλαγε, αυτό μου κάνει εντφπωςθ. Αλλά να μου πεισ μπορεί να 

μίλαγε ςε ανκρϊπουσ, όχι τόςο πολφ ςτα εγγόνια του ι ςτθν εγγονι του, ςε κάποια άλλα 

πρόςωπα. 



Ρ.Ν.: Πχι, γι’ αυτόν πιςτεφω ότι ςταμάτθςε τόςο νωρίσ ςτο κζατρο ιταν αρκετά οδυνθρό. 

Δεν το ζκανε με ευχαρίςτθςθ. 

Ρ.Κ.: Αυτό ς’ το είχε εκφράςει κάποια ςτιγμι; 

Ρ.Ν.: Αυτό μου το ’χε εκφράςει. 

Ρ.Κ.: Ρϊσ; Τι ςου ’χε πει δθλαδι; 

Ρ.Ν.: Πτι του λείπει το κζατρο, ότι ο θκοποιόσ ηει για τα χειροκροτιματα, απ’ τα 

χειροκροτιματα, για τα χειροκροτιματα, από τθν αναγνϊριςθ. Αλλά το καλό ιταν ότι παρ’ 

όλο που είχε, ασ ποφμε, είχε φφγει από το κζατρο, δεν είχε ξεχαςτεί. Δθλαδι υπιρχε ακόμα 

κόςμοσ και κοινό το οποίο τον κυμόταν και το οποίο τον αγαποφςε και τον ςταματοφςε 

παντοφ. Δθλαδι όπου κι αν πθγαίναμε του ηθτάγανε, κυμάμαι παλιά από πιτςιρίκα, 

αυτόγραφα, και ο κφριοσ Ρετράν εδϊ, Ρετράν εκεί και ο κφριοσ Κυριακόσ εδϊ κι ο κφριοσ 

Κυριακόσ εκεί.  Αυτό βζβαια τον βοθκοφςε, αλλά απ’ τθν άλλθ μεριά πιςτεφω το ότι 

αποχωρίςτθκε το κζατρο, και ςε μια, ασ ποφμε, θλικία που δεν ιταν πάρα πολφ μεγάλοσ, 

δεν ιταν εφκολο. 

Ρ.Κ.: Τα τελευταία χρόνια που τον κυμάςαι και πιο καλά, πριν πεκάνει, πϊσ ιτανε; Κατ’ 

αρχιν πζκανε ξαφνικά ι είχε αρρωςτιςει; 

Ρ.Ν.: Ιταν ςτο κρεβάτι, είχα πάκει κάποια… Είχε γεράματα, δεν μποροφςε να περπατιςει 

καλά, ερχόταν ο φυςιοκεραπευτισ, του ζκανε γυμναςτικι να του κινθκοφν οι πνεφμονεσ, 

να το ζνα, να το άλλο, και ςε κάποια ςτιγμι πλζον δεν άντεξε. 

Ρ.Κ.: Για τθν Αμερικι τι ςου είχε πει; Σου μίλθςε ποτζ γι’ τα δφο αυτά ταξίδια; 

Ρ.Ν.: Ρολφ ςυγκεχυμζνα. Πτι αναγκάςτθκε να κάνει αυτά τα δφο ταξίδια. Το πρϊτο ταξίδι 

το ζκανε… ικελε να πάει να δει τθν Αμερικι, να δει τουσ Ζλλθνεσ τθσ Αμερικισ κτλ κτλ. Το 

δεφτερο ταξίδι το ζκανε από ανάγκθ μετά τον πόλεμο για να μπορζςουν να ορκοποδιςουν. 

Δε μου είχε πει πολλά. 

Ρ.Κ.: Δε κυμάςαι κάτι; 

Ρ.Ν.: Πχι κάτι το ιδιαίτερο. Πτι τον αγκαλιάςανε, ότι ιτανε αξζχαςτεσ ςτιγμζσ κτλ κτλ, αλλά 

όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Δε κυμάμαι, δε μου είχε πει, δθλαδι, κάτι το ιδιαίτερο. 

Ρ.Κ.: Λοιπόν, εντάξει. Δεν μπορϊ να ςε πιζςω άλλο γιατί κι εςφ λίγα κα κυμάςαι απ’ αυτι 

τθν περίοδο. 

Ρ.Ν.: Ατυχϊσ είναι θ περίοδοσ αυτι που πλζον εγϊ δεν ιμουνα… δεν ιταν ςτο φόρτε τθσ, 

ασ ποφμε. 

Ρ.Κ.: Γιόρταηε τθ γιορτι του καμιά φορά; 

Ρ.Ν.: Βζβαια. 

Ρ.Κ.: Ερχόταν κόςμοσ, δθλαδι μόνο θ οικογζνεια ι και φίλοι άλλοι από διάφορουσ χϊρουσ; 



Ρ.Ν.: Ερχόταν φίλοι αλλά άςχετοι με το κζατρο. 

Ρ.Κ.: Άςχετοι με το κζατρο, ε; 

Ρ.Ν.: Άςχετοι με το κζατρο. 

Α.Γ.:  Ιταν κακαρά θ δουλειά του το κζατρο…  

Ρ.Ν.: Θ γιαγιά μου προςπακοφςε πάντα, αφ θσ ςτιγμισ ςταμάτθςε από το κζατρο, 

προςπακοφςε να μθν τον αφιςει να ζρκει ςε επαφι. Κυμάμαι πιο πολφ τθν εποχι πια που 

ζβγαινε με τον Οικονομίδθ, ςτον Οικονομίδθ  

Ρ.Κ.: Του είχε αδυναμία. 

Ρ.Ν.: Ε; 

Ρ.Κ.: Του είχε αδυναμία του Οικονομίδθ. 

Ρ.Ν.: Ναι. Ζβγαινε ςτα νζα ταλζντα.  

Ρ.Κ.: Α, που ιτανε τισ Κυριακζσ το πρωί. 

Ρ.Ν.: Ναι, ναι. Μίλαγε ςτον Οικονομίδθ. Επίςθσ, πιγαινε, ασ ποφμε, ςτον Οικονομίδθ πάρα 

πολφ, είχανε πολφ ςτενζσ ςχζςεισ. Τον αγάπαγε τον Οικονομίδθ κι ο Οικονομίδθσ αγάπαγε 

τον παπποφ. Είχανε πολφ ςτενι ςχζςθ. 

Ρ.Κ.: Ερχόταν ςπίτι καμιά φορά; 

Ρ.Ν.: Ρολλζσ φορζσ. Είχε βαφτίςει και τθν Μαριλζνα ο Γιϊργοσ Οικονομίδθσ, τθν ξαδζρφθ 

μου. Ο νονόσ τθσ ιταν. 

Ρ.Κ.: Ιταν πολφ καλζσ οι ςχζςεισ τουσ. 

Ρ.Ν.: Ναι. Και με τθ γυναίκα του. 

 

 

     

 


