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Αγκαλιά µε την καλή φίλη του Σοφία Καρβέλα, «κάνοντας χαζοµάρες
κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης - οι µη στηµένες φωτογραφίες είναι πιο αληθινές!»

Θ

Με τη ∆ωροθέα στους
δρόµους του Μανχάταν

«Την κουζίνα τη χρησιµοποιώ ως βιβλιοθήκη
µια και τρώω έξω τρεις φορές τη µέρα»

έλω να µάθω ποιος είσαι. Και ας ξεκινήσουµε µε τα τυπικά. Πού σπούπρόσωπο, έχεις µια εβδοµάδα να µαζέψεις τα πράγµατά σου». Ποτέ δεν νιώθεις εντελώς Νεοϋορκέζος,
δασες, τι και γιατί; Πήγα στο Μετσόβιο, στους Ηλεκτρολόγους, γιατί αυτό
κι αυτό τελικά σηµαίνει να είσαι Νεοϋορκέζος: να είσαι σε επιφυλακή, έτοιµος να κάνεις «trade
κάνανε οι φίλοι µου, γιατί αυτό κάνανε οι «άντρες» όταν ήµουνα παιδί, όταν
up» ή να σε κάνουν «trade down» - στο σπίτι, στη σχέση, στη δουλειά... Το DNA αυτής της πόλης
έβλεπα ελληνικές ταινίες. Γίνονταν µηχανικοί. Το σχολείο µου τότε ήταν αρρένων
είναι ένα µε της Wall Street και το βίωσα στο πετσί µου.
και οι κολλητοί µου όλοι πρακτικοί. Θεωρούσαµε ότι το Κλασικό το ήταν για τους χαζοδιανοού- «Κουβαλάς» τον εαυτό σου ως Eλληνας της Νέας Υόρκης; Ποιο ελληνικό στοιχείο
µενους και τα παιδιά της µαµάς. Τόσο καταλαβαίναµε. Οι κλασικοί βέβαια έγιναν δικηγόροι,
σου δεν µπορείς να ξεφορτωθείς; Τα δύσκολα βράδια παίρνω µαζί µου ένα µπεγλεράκι που
δηµοσιογράφοι και πολιτικοί, δηλαδή διαπλεκόµενοι. Oχι ότι οι πρακτικοί γίναµε δάσκαλοι...
µου χάρισε µια φίλη µου. Ξέρεις, η Νέα Υόρκη είναι γεµάτη από έξυπνους ανθρώπους, αλλά
Μετά το Πολυτεχνείο πήγα για µεταπτυχιακά στην Αµερική και στη Γαλλία. Εκανα ένα master στα
επειδή το κίνητρό τους είναι το χρήµα και η τελειότητα χάνουν πτυχές της ζωής. Πτυχές που εµείς
Εngineering-Economic Systems και ύστερα MBA. Παρασπούδασα...
ως Ελληνες τις πιάνουµε. Για ένα φεγγάρι σε µία από τις πρώτες µου δουλειές είχα αφήσει µου-Κυνηγούσες µια δουλειά µε «λευκά κολάρα» σε µια µητρόπολη; Πολύ. Θυµάµαι την
στάκι. Εκείνη την εποχή δεν έβλεπες µουστάκι πουθενά - ούτε στις κωµωδίες στην τηλεόραση.
ώρα που πήρα προσφορά από µια εταιρεία µετά το MBA. Μ’ έπιασε νευρικό γέλιο. Το πακέτο
Το τότε αφεντικό µου ήταν ο «Μπράιαν Φέρι» του portfolio management. Στην τρίχα. Αλλά µε
ήταν µεγαλύτερο απ’ όλα τα χρήµατα που είχε βγάλει
δεχότανε, δεχότανε την «ελληνιά» µου. Οσο προχωη µητέρα µου όλα τα χρόνια που δούλεψε στη ∆ΕΗ.
ρούσα όµως κι άρχιζα να πουλάω σε πελάτες «χρυσά
Μεγάλωσα µικροαστικά στα 80s και το να σπουδάσω
χαρτοφυλάκια», η ελληνιά... χάθηκε στη µετάφραση.
ήταν σηµαντικό - κυρίως για ταξικούς λόγους. Ηταν
Εγινε Tom Ford και Savile Row, γιατί αυτό πούλαγε, η
το τέλος µιας εποχής που ξεκίνησε στα 60s, όπου οι
φαινοµενική τελειότητα. Μια Παρασκευή πρωί που
σπουδές σού έδιναν status. Στα 80s όλα άλλαξαν. Εξω
είχα πάει σε ένα meeting κατευθείαν απ’ τα µπουεπικράτησε το δόγµα «Ρίγκαν - Θάτσερ», όπου
ζούκια, το κοστούµι ποτισµένο στα τσιγάρα, ο «Μπράιαν
µπορούσες πλέον να αγοράσεις το status σου. Εγινε
Φέρι» µε έστειλε σπίτι να αλλάξω. Ολα έπρεπε να
«νόµιµο» το να νιώθεις το κέντρο του κόσµου. Μάλιστα
ήταν τέλεια. Από την κοπέλα στη ρεσεψιόν, τους
αν δεν έβγαζες λεφτά, πολλά λεφτά, µέσα σε αυτόν
υπεύθυνους «fun» του γραφείου («υπεύθυνους
τον «ευλογηµένο» ατοµικισµό, τότε κάτι έφταιγε µε
χαράς», τρελό;), τα µοντέλα µεγιστοποίησης που
κτίζαµε... Και σε πάρτι να πήγαινες, έπρεπε να βρεις
σένα. Το λάθος ήταν δικό σου.
τα τέλεια ναρκωτικά, ένιωθες πως πήγαινες σε δουλειά...
- Ποια είναι η πρώτη ανάµνηση που έχεις από
τη Νέα Υόρκη; Πού έµενες αρχικά;
χικά; Το πρώτο
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Αλλος µπορεί να έκανε ανάλυση ή kite surfing. Εγώ
συνεργαζόµαστε πάνω σε
ξέρω τι να κάνω. Ο πρώτος µου φίλος
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- Ποιες ιστορίες αξίζει να ειπωθούν; Οι ελληνικές
ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ∆ΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΓΛΩΣΣΑ»
δουλεύει ακόµα εκεί, είναι ακόµα πορτιέρης ύστερα
ιστορίες. Εχουµε πολλά να πούµε και υπάρχει κόσµος
από 13 χρόνια. Οταν τύχει να περάσω απέξω µου
που θέλει ν’ ακούσει. Κάπου, κάπως, πάντα καταφωνάζει: «Πάππος, bitch! ∆εν έρχεσαι πια να µας
φέρνουµε να είµαστε µέσα στο κέντρο της συζήτησης,
δεις!» ∆εν πα να ’µαι µε κοστούµι, µε αφεντικό, µε «πρόσωπο», αυτός εκεί, θα µ’ αγκαλιάσει, θα
στο κέντρο του κόσµου. Στο παρά πέντε, στο παρά δύο, µπορούµε να πούµε τις ιστορίες µας ωµά,
όπως γίνονται, όπως εξελίσσονται, όχι τι έγινε, αλλά τι κάνουµε τώρα. Και είναι και µαγκιά ξέρεις,
µε σηκώσει λίγο απ’ το έδαφος: «Πάχυνες, Πάππος», γελάει. ∆υνατός τύπος. Τώρα τον ζηλεύω,
όπως ζηλεύω και τον πατέρα µου. Εχουν µια ηρεµία που δεν έχει τίποτα το εγωκεντρικό πάνω
γιατί αυτό από µόνο του ξεκινά µια αλλαγή συνείδησης. Αλλαγές δεν γίνονται από τον λόγο που
της. Αυτό το θατσερικό που λέγαµε νωρίτερα; Καµία σχέση.
θα βγάλει στο µπαλκόνι ένα λαµόγιο από το Χάρβαρντ. Ξεκινάνε απ’ το skateboard και το Twitter.
- Τι σηµαίνει για σένα ο όρος «Νεοϋορκέζος»; Πότε θεώρησες ότι έγινες κι εσύ ένας; Η
Τα παιδιά που για µένα δεν ξέρουν να µιλήσουν έχουν φτιάξει δικιά τους γλώσσα. Και δικιά τους
Νέα Υόρκη είναι µια πόλη που σε τεστάρει συνέχεια. Μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι είσαι ένα
συνείδηση. Μπορεί να µη διάβασαν Σαµαράκη, αλλά καταλαβαίνουν το «Λάθος» όταν παίζουν
µε τους γύρω σου, ότι ένα µέρος απ’ το πεζοδρόµιο, απ’ το τσιµέντο και τα σκουπίδια στον δρόµο
µέσα από το Ιντερνετ µε παιδιά από την Ολλανδία και τη Γερµανία. Ή όταν κοιτάζουν την πλατεία
της γειτονιάς διαφορετικά, ψάχνουν να δούνε πώς και πού µπορούνε να σαλτάρουνε µε το
σού ανήκουν. Πηγαίνεις σε πάρτι σε κάτι υπόγεια στην Chinatown και «κουτουλάς» το αφεντικό
skateboard. Εχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν τον κόσµο διαφορετικά από µένα, ευρηµατικά. Ευτυχώς!
του αφεντικού σου, που είναι εκεί µε τη γυναίκα του αφεντικού σου, και σου λένε «έλα µαζί µας
- Τι θα tweet-άρεις για το «Hotel Living»; ∆εν χρειάζοµαι 140 χαρακτήρες. «Το θάρρος και ο
σε ένα after party στο Μπρονξ!». Και ξαφνικά αυτή η πόλη µπορεί να σε φτύσει τόσο δυνατά ώστε
να «σκάσεις» στα προάστια της Φιλαδέλφειας. Να γυρίσεις σπίτι και να ακούσεις: «Γνώρισα κάποιο
φθόνος του µετανάστη».
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