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το παίρνεις πίσω, αλλά έχουν σωθεί µόνο κάποιες σελίδες. ∆εν είναι η βιογραφία 
µου όπως θα τη διάβαζε κάποιος σε ένα βιβλίο, δεν είναι όλη η ζωή µου. Είναι 
στιγµές ζωής ανεξίτηλες, µε συγκίνηση και χωρίς λογοκρισία. Είναι στιγµές ζωής, 
µέσα αλλά και έξω. Συνήθως για τα µέσα µας δεν µιλάµε πολύ.
 ∆ιάλεξες µια θεατρική στέγη για να το κάνεις: για να βγεις, να µιλήσεις και 

να τραγουδήσεις για όλα. Θα έχει πρόζα και τραγούδια η παράσταση, γι’ αυτό 
και θέλησες να την ανεβάσεις σε θέατρο;

Θα έχει διήγηση, εκµυστηρεύσεις και τραγούδια. Αυτό έπρεπε να γίνει σε µια θεατρι-
κή σκηνή. Οχι µεγάλη. ∆εν θέλω ο κόσµος να πιστεύει πως θα πάει σε µια συναυλία.
 Επέλεξες για σκηνοθέτη και συνοδοιπόρο τον πολυσχιδή Γιώργο Νανούρη. 

Τι ήταν αυτό που σε κέντρισε σε αυτόν;
Ηθελα να δουλέψω µε έναν άνθρωπο από τη νέα γενιά, γιατί αυτό θα ισορροπού-
σε τις εντάσεις του δικού µου ψυχισµού. Αυτός ήταν o Γιώργος Νανούρης, που 
φύτεψε τον πρώτο σπόρο στην απόφασή µου όταν είδα την «Κατερίνα» του. Ο 

Γιώργος πήρε στα χέρια του ζωές γυναικών άλλης ηλικίας και τις φώτισε σαν να 
ήταν δικό του βίωµα. Στις συναντήσεις µας είδα, επίσης, πως ο άνθρωπος αυτός 
µε αγαπάει και τότε τον εµπιστεύτηκα κι άλλο. Τον άφησα να βάλει τα όρια στις 
υπερβολές µου, στο «χάσιµο» που έχει ο γραπτός λόγος.
 Πάµε στο «Χειρόγραφο» ξανά. «Εκείνος της φτιάχνει µια παράσταση, εκεί-

νη τα ξαναζεί όλα από την αρχή πάνω στη σκηνή», γράφει το δελτίο Τύπου. Να 
µείνουµε στο «τα ξαναζεί όλα». Πόσο γοητευτικό, δύσκολο, συγκινητικό ή εν-
διαφέρον είναι αυτό το «ξαναζεί», Χαρούλα;

Στην αρχή ήταν δύσκολο. Θυµάµαι πως σε µια πρόβα «έσπασα». ∆εν µπορού-
σα να µε ακούω να τα λέω. Μετά σκέφτηκα το τραγούδι µου «Μεγάλωσα» και 
είπα «ΟΚ, το έχεις ξανακάνει, δεν είναι τίποτα». Το γραπτό είναι διαφορετικό. Το 
δίνεις στον άλλον και εξαφανίζεσαι. Ο αναγνώστης φτιάχνει τις δικές του εικόνες, 

πλάθει το «έργο» µόνος του, όπως κάνουµε όλοι όταν διαβάζου-
µε µια ιστορία. Οταν όµως αρχίζεις να διηγείσαι, να ακούς τη 
φωνή σου, τότε ανακαλύπτεις κι εσύ άλλες διαστάσεις, ζυγίζεις, 
κρίνεις -ντρέπεσαι καµιά φορά- θέλεις να πεις κι άλλα ή θέλεις 
να πετάξεις πολλά. Επίσης, µπορεί να είσαι δυσανάγνωστος ό-
ταν η γραφή είναι συνειρµική. Για εµένα κάθε λέξη, κάθε εικό-
να είναι βιωµένη, για τον άλλον, όµως, πρέπει να έχει ειρµό χω-
ρίς να αλλάζει σχήµα το καρδιογράφηµα του κειµένου. Σε αυ-
τό µε βοήθησε πολύ ο Γιώργος, να ενώσω δηλαδή τα σκόρπια 
κείµενά µου που το καθένα ήταν γραµµένο άλλη στιγµή, επο-
χή, αλλά και τώρα.

Τ
ο καινούργιο της φιλόδοξο στοίχηµα τη 
θέλει σε θεατρική σκηνή να φωτίζει το 
«Χειρόγραφο» της ζωής της - επαγγελ-

µατικής και προσωπικής. Εξοµολογητική όσο 
ποτέ, η Χάρις Αλεξίου µιλά αποκλειστικά στη 
Realnews για όλα! Για το διαφορετικό αυτό βή-
µα της, για τη συνεργασία ψυχής µε  τον σκη-
νοθέτη Γιώργο Νανούρη, για τον πατέρα, τη 
µητέρα, τον γιο της, για τις απώλειες και τις νί-
κες της, για την περιπέτεια της υγείας της και 
την ανάγκη της να µείνει όρθια και φυσικά για 
τους έρωτές της. Ενας «ποταµός» η Χάρις ή, αν 
προτιµάτε, η Χαρούλα µας - γιατί αυτή ήταν 
πάντα: η Χαρούλα της καρδιάς µας.  

 Να ξεκινήσουµε από την είδηση ότι µας 
ετοιµάζεις ένα ιδιαίτερο δώρο, που ακούει 
στον τίτλο «Χειρόγραφο». Πώς γεννήθηκε αυ-
τή η ιδέα, που φωτίζει άγνωστες πτυχές της 
προσωπικής και επαγγελµατικής σου ζωής;

Η ιδέα υπήρχε καιρό στο µυαλό µου… Να 
υπάρχουν ιστορίες ανάµεσα στα τραγού-
δια που θα ευχαριστιέµαι να τις διηγούµαι 
κι έτσι και τα τραγούδια µου να είναι συνέ-
χεια της ιστορίας. Ηθελα να ζήσω µε έναν 
πιο συγκινητικό τρόπο τη σκηνή. Να µπω σε 
ένα παραµύθι όχι µόνο για τους άλλους αλ-
λά για εµένα, χωρίς όµως να είµαι ηθοποι-
ός. Καµιά ιστορία, λοιπόν, δεν θα ήταν πιο 
ανεπιτήδευτη από αυτή που βγαίνει από τα 
προσωπικά µου βιώµατα.
 «Εξοµολόγηση» χαρακτηρίζεις τη δουλειά 

αυτή. Η Χαρούλα µιλάει για αλήθειες που βί-
ωσε πάνω στη σκηνή αλλά και κάτω από αυ-
τή. Πρόκειται για µια κατάθεση ψυχής για ό-
λα όσα έµαθες µέσα στα χρόνια;

Φαντάσου ένα ηµερολόγιο που το πετάς στη 
φωτιά και µετά το µετανιώνεις. Τρέχεις και 

v.bouziotis@realnews.gr

Στον ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Χάρις Αλεξίου 

«∆εν ξέρω αν µε έκανε καλύ-
τερη το τραγούδι. Απλώς µε 
έκανε ευτυχισµένη. Μου άνοι-
ξε την πόρτα να βγω από τη 
µιζέρια της στενής ζωής µου»

∆εν αντέχω 
να ζω χωρίς 

το γέλιο!
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 Θα απολαύσουµε και κρυφούς άσους. Λό-
για που δεν έχουν ειπωθεί, φυλαγµένα γράµ-
µατα, έρωτες, άντρες… Οι πιο προσωπικές α-
λήθειες της Χαρούλας. Ηταν ο έρωτας µεγάλο 
κεφάλαιο στη ζωή σου; Ηταν πρωταγωνιστής 
ή «έριξες» τη Χαρούλα για χάρη της Αλεξίου;

Ο έρωτας είναι η µεγάλη δοκιµασία στην 
αντοχή µας. Τον έζησα, τον σκότωσα, τον 
πένθησα, τον αναζήτησα. Οχι, δεν την έρι-
ξα τη Χαρούλα για χάρη της Αλεξίου. Εξάλ-
λου αυτός όταν πάρει το τιµόνι... ποια Αλε-
ξίου; Είναι πάντως -ο άτιµος- ωραίος, αλλά 
και µεγάλος µπελάς!  
 Στο «Χειρόγραφο» υπάρχει αναφορά 

στον πατέρα σου, διαβάζω… Ηταν ο αγαπη-
µένος σου;

Είναι αυτός που µου έλειψε περισσότερο. Ο 
Θανάσης Ρουπάκας. Ολοι βάζουµε τη µά-
να πάνω απ’ όλους, αλλά µεγάλη πια κατά-
λαβα πως η απουσία του πατέρα µου έπαι-
ξε πολύ µεγάλο ρόλο στη ζωή µου. Τον «έ-
ψαξα» στους άνδρες µου, τον έβαλα στον 
χαρακτήρα µου και εντέλει του έδωσα -πι-
στεύω- τη θέση που του αξίζει. Ηταν µόνο 
35 ετών όταν πέθανε και αυτό δεν µπορού-
σα να το συγχωρήσω. Τον ήθελα κοντά µου 
στα δύσκολα, να µε υπερασπιστεί, να γίνω η 
κοκόνα του, να του θυµώνω και να τον λα-
τρεύω. Τώρα θέλω να γράφω τη λέξη πατέ-
ρας µόνο µε κεφαλαία.
 Και η µητέρα; Ενα πρόσωπο πολύ σηµα-

ντικό;
Πώς αλλιώς; Αυτή η γυναίκα -η Ιφιγένεια- έ-
γινε η Χαρούλα. Η µάνα, η φίλη, η αγιοποί-
ησή της, το θύµα, ο θύτης, η λατρεία, η α-
πόρριψη και τέλος η γυναίκα, απλώς η Γυ-
ναίκα που κουβαλάει τη µοίρα της.

«Μεγάλωσα σε ένα 
σπίτι που η πλάκα 

εναλλασσόταν µε το 
δράµα. Αυτό 

το κουβάλησα 
κι εγώ», 

λέει στην «R» 
η σπουδαία 

ερµηνεύτρια, που 
αποφάσισε να ανέβει 
στο θεατρικό σανίδι

 Να υποθέσω ότι θα υπάρχει αυτοσαρκασµός; Θα επιστρα-
τεύσεις το σπαρταριστό χιούµορ σου; Θέλω να πω, θα υπάρ-
χουν και χιούµορ και γέλιο;

Το χιούµορ και ο αυτοσαρκασµός είναι το όπλο για την ισορ-
ροπία µου. Μέσα σε όλα αυτά που διάλεξα να πω είναι και 
αυτή η πλευρά µου. ∆εν αντέχω να ζω χωρίς το γέλιο. Μεγά-
λωσα σε ένα σπίτι που η πλάκα και το γέλιο εναλλάσσονταν 
µε το δράµα. Ολα στην υπερβολή τους, µέχρι εκεί που δεν 
αντέχεις πια. Αυτό το κουβάλησα κι εγώ, και για πολύ µάλι-
στα. Αργησα να βρω το µέτρο. 
 Κοιτώντας πίσω, πες µου τι κράτησες από τη Χαρούλα 

που ξεκίναγε µε λαχτάρα για το µακρύ ταξίδι στο τραγούδι;            
Οτι η ζωή µάς πάει όπου θέλει αυτή. Αυτό που κρατάω είναι 
πως οι άνθρωποι έχουµε πολύ µεγάλη δύναµη και µια µετα-
φυσική ικανότητα να επιβιώνουµε σε κάθε συνθήκη. Η φύ-
ση µού έδωσε χοντρά πόδια για να πατάω γερά στη γη και 
ένα ταξιδιάρικο µυαλό για να φτιάχνω όνειρα. Ηθελα να τρα-
γουδάω όµορφα όπως ο πατέρας µου και να µε θυµούνται 
γι’ αυτό, όπως κι εγώ εκείνον. Η µικρή Χαρούλα µεγάλωσε 
πρόωρα, δεν έπαιξε πολύ, δεν έκανε ζηµιές, ήταν υπάκουη, 
αλλά έβραζε από µέσα της. Τώρα θέλω όλα αυτά που δεν έ-
κανα πιτσιρίκα, αλλά µόνο ζηµιές µπορώ να κάνω, τα άλλα 
δεν αλλάζουν (σ.σ.: γελάει).
 Αυτή η πορεία είχε και «χαστούκια», είχε τραύµατα, είχε 

πόνο και «µαχαιριές»;
Το τραγούδι δεν σου δίνει χαστούκια κι αν συµβεί αυτό µέ-
σα στη δουλειά, δεν αφήνει σηµάδια. Σιγά το πράµα! Σκέ-
ψου πως τα περισσότερα χρόνια της ζωής µου τα πέρασα 
πάνω στη σκηνή και µέσα σε στούντιο ηχογράφησης! Σκέ-
ψου πόση αγάπη πήρα, πόση λατρεία. Ε, η ζωή όταν σε δει 
και πολύ ψηλά, σου ρίχνει και καµιά ταπείνωση, έτσι για να 
σε συνεφέρνει λίγο, αλλά δεν έχει άδικο. Πώς αλλιώς θα κα-
ταλάβουµε τα όρια της ανθρωπιάς µας;
 Τι σε κράτησε όρθια στο πέρασµα του χρόνου και τι σε 

φέρνει πάλι πίσω, δίπλα στο κοινό σου;
Θέλω να είµαι όρθια και γι’ αυτό είµαι! Είµαι εντάξει άνθρω-
πος, τα έχω καλά µε τον εαυτό µου, η ζωή ήταν γενναιόδωρη 
µαζί µου, έχω έναν γιο που τον καµαρώνω, τραγουδάω και 
µερακλώνοµαι, κλαίω στο σινεµά και στις συναυλίες και προ-
σπαθώ (τα καταφέρνω συχνά) να µη βάζω πια σε θρόνο τα 
δυσάρεστα. ∆ες τι ζει ο κόσµος! Τι να πω εγώ... Αυτό, όµως, 
που µε κάνει να συνεχίζω είναι πως δεν µπορώ να συνθέσω 
το µεγάλο φινάλε µου. Εχω ακόµη την ανάγκη της συνέχειας 
και, αν θέλεις, την εξάρτησή µου από το καλλιτεχνιλίκι µου.
 Αυτή η αγάπη που σου έχει ο κόσµος είναι η µεγαλύτερη 

ανταµοιβή σου για όλα όσα έδωσες;

Είναι! Πώς να το κάνουµε; Είναι βαθύ αυ-
τό που δέχοµαι από τους ανθρώπους. Ο-
σο βλέπω ανοιχτή την αγκαλιά τους, θα χώ-
νοµαι µέσα τους. ∆εν γυρνάς την πλάτη σε 
αυτή τη σχέση.
 «Το θέατρο µε έκανε καλύτερο άνθρω-

πο», λένε ηθοποιοί και σκηνοθέτες. Σε έκα-
νε και εσένα καλύτερο άνθρωπο το τραγού-
δι, Χαρούλα;

∆εν ξέρω αν µε έκανε καλύτερη. Απλώς µε 
έκανε ευτυχισµένη. Μου άνοιξε την πόρτα 
να βγω από τη µιζέρια της στενής ζωής που 
ζούσα. Ταξίδεψα µέσα στις µουσικές µας, τα-
ξίδεψα στον κόσµο, άκουσα µπράβο, γλίτω-
σα από τα πλαίσια που είχαν σχεδιαστεί για 
µένα από το σπίτι, ξέρεις, του τύπου «να πα-
ντρευτείς ένα καλό παιδί». Οταν οι άνθρω-
ποι είναι ευτυχισµένοι γίνονται καλύτεροι. 
Αλλά συνάντησα και ωραίους ανθρώπους 
που γίνανε δάσκαλοι µε το δικό τους φως.
 Πέρασες µια επώδυνη δοκιµασία µε την 

υγεία σου, για την οποία µίλησες στο πλαί-
σιο ενός προγράµµατος στήριξης ασθενών 
που δίνουν µάχη µε τον καρκίνο. Ξέρω ότι 
δεν θέλεις να αναφέρεσαι σε αυτό, αλλά πες 
µου πόσο δύσκολο ήταν να σταθείς και πάλι 
όρθια, να δώσεις µάχη και να προχωρήσεις;

∆εν θέλω να µιλώ γιατί στα ΜΜΕ µεγαλο-
ποιούνται και τραγικοποιούνται τα πράγ-
µατα όταν είσαι επώνυµος. Είναι πια τόσο 
παλιό αυτό, σαν να µην έγινε ποτέ σε µένα. 
Απλώς έχω να πω ότι είναι ανόητο σήµερα 
µε την πληροφόρηση που υπάρχει για την 
πρόληψη να µην προλαβαίνουν -όπως εγώ- 
κι άλλοι άνθρωποι το χειρότερο.
 Πώς διαχειρίζεσαι το θέµα της απώλειας;
Κλαίω, στενοχωριέµαι, αρρωσταίνω, θυ-
µώνω, ξανακλαίω, τρώω πολύ, κλαίω πάλι, 
ξανατρώω και µετά κάνω δίαιτα, αγοράζω 
καινούργια ρούχα και κραγιόν και σκουλα-
ρίκια και διάφορα τέτοια. Οι απώλειές µας 
είναι όλα τα υπέροχα πράγµατα που έχου-
µε ζήσει. Ε, τι να κάνουµε, θα έρθουν κι άλ-

συνέχεια στη σελ. 6  »

απώλεια
«Πώς διαχειρίζο-
µαι την απώλεια; 
Κλαίω, στενο-
χωριέµαι, αρρω-
σταίνω, θυµώνω, 
ξανακλαίω, τρώω 
πολύ, κλαίω πάλι, 
ξανατρώω και µετά 
κάνω δίαιτα, αγο-
ράζω καινούργια 
ρούχα και κραγιόν 
και σκουλαρίκια 
και διάφορα τέ-
τοια. Οι απώλειές 
µας είναι όλα τα 
υπέροχα πράγµατα 
που έχουµε ζήσει. 
Ε, τι να κάνου-
µε, θα έρθουν κι 
άλλα»

Ε, η ζωή όταν σε δει και πολύ ψηλά, 
σου ρίχνει και καμιά ταπείνωση, έτσι 
για να σε συνεφέρνει λίγο, αλλά δεν έχει 
άδικο. Πώς αλλιώς θα καταλάβουμε τα 
όρια της ανθρωπιάς μας;
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«  συνέχεια από τις σελ. 4-5

λα. Οι άνθρωποι που χάνουµε δεν θα γυρί-
σουν ποτέ, αλλά δεν µπορούµε να αλλάξου-
µε τον χρόνο. 
 Η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή θέση, µε πολ-

λά τραύµατα, πολιτικά, οικονοµικά, κοινω-
νικά κ.λπ. Παρακολουθείς όσα γίνονται; Πό-
σο αγχώνεσαι µε τα όσα συµβαίνουν και πό-
σο αισιόδοξη είσαι ότι µπορεί να βγούµε κά-
ποια στιγµή από το τούνελ;

∆εν είµαι αισιόδοξη γιατί δεν έχω κανέναν 
λόγο να είµαι. Ξέρει κανείς, δηλαδή, να µας 
πει πού πάει ο δρόµος; Ποιο τούνελ; Πιστεύ-
ει κανείς πως κάποτε θα βγει από ένα τούνελ 
σε κάποιο όµορφο λιβάδι; Αυτό που ζούµε 
µας ξεπερνάει. ∆εν µιλάµε πια για καλές και 
κακές φάσεις στην ιστορία της διακυβέρνη-
σης της χώρας. Είναι σαν να έχει ξεφύγει το 
τρένο και τρέχουµε να προσθέσουµε ράγες 
για να καθυστερήσει το δυστύχηµα. Λες να 
γίνει το θαύµα; Μακάρι! Ζούµε µια παρά-
νοια. Από τη µια ο κόσµος δεν έχει να φάει 
ή να πάει στον γιατρό και από την άλλη κά-
ποιος σου διαφηµίζει πώς θα αλλάξει η ζωή 
σου αν θα έχεις πιο γρήγορο ίντερνετ. Ο κό-
σµος ξεριζώνεται, πνίγεται, κρυώνει, πεινάει 
και κυρίως φοβάται να ελπίζει.
 Πώς βλέπεις τον Τσίπρα στο τιµόνι;
Βλέπω έναν άνθρωπο που πήγε να µάθει ο-
δήγηση πάνω σε χαλασµένο όχηµα. Αλλιώς 
τα νόµιζε, αλλιώς του βγήκε. Τον συµπονώ 
από µια πλευρά, γιατί τώρα ξέρει πια µε 
ποιους τα έχει βάλει, όπως θα συµπονού-
σα κάθε νέο άνθρωπο που θα έπαιρνε στις 
πλάτες του ένα τέτοιο φορτίο. Αυτό δεν ση-
µαίνει πως δεν έχω θυµώσει µε την αλαζο-
νεία της νεότητάς του. Οταν υποχρεώνεται, 
όµως, κανείς να κάνει πολιτικές αντίθετες µε 
την ιδεολογία του, υποχρεώνοµαι κι εγώ να 
σκεφτώ «γιατί πρέπει να γίνει έτσι;». ∆εν ξέ-
ρω, είµαι µπερδεµένη. Το παρελθόν µου α-
νήκει στην Αριστερά, αλλά σήµερα πιστεύω 
µόνο στους έξυπνους και έντιµους φυσικά 
µάνατζερ. ∆εν παλεύεται η πραγµατικότητα 
αλλιώς. Η πολιτική µε ξεπερνά.
 Ποια είναι η… πολιτική της Χαρούλας για 

τη ζωή, αλήθεια;
Η δικαιοσύνη. Η µη εκµετάλλευση ανθρώ-
που από άνθρωπο. Η αλληλεγγύη, να µη λέω 
πως πάντα φταίει κάποιος άλλος. Μοιάζει κλι-
σέ; Ναι, το ξέρω, αλλά εδώ δεν υπάρχει ποι-
ητικός λόγος παρά µόνο οι βασικές αρχές.
 Πριν από το «Χειρόγραφο» θα βρεθείς στη 

INFO
Η πολυανα-

µενόµενη 
παράσταση 
«Χειρόγρα-

φο» θα κάνει 
πρεµιέρα στο 
«Νέο Θέατρο 
Βασιλάκου» 

στις 19 
Φεβρουαρίου, 

σε σκηνοθε-
σία Γιώργου 

Νανούρη.

Η ζωή µάς πάει όπου θέλει αυτή. Αυτό 
που κρατάω είναι πως οι άνθρωποι έχουµε 
πολύ µεγάλη δύναµη και µια µεταφυσική 
ικανότητα να επιβιώνουµε σε κάθε συνθήκη

Σµύρνη και στο εκεί Μέγαρο Μουσικής, στις 
6 Φεβρουαρίου, για µια συναυλία. Πόσο ση-
µαντική θεωρείς την επιστροφή σου εκεί;

Οι Σµυρνιοί µε έχουν τιµήσει πολλές φορές 
και έχω νιώσει, χωρίς υπερβολή, σπίτι µου 
εκεί. Εδωσαν το όνοµά µου σε µια λεωφόρο 
στον δήµο του Gaziemir της Σµύρνης (τό-
τε λεγόταν Σεβδίκιοϊ), εκεί που γεννήθηκε ο 
παππούς µου Γιάννης Σαρρής. Αυτή τη φο-
ρά η πρόσκληση είναι από τον Παναγιώτα-
το Πατριάρχη Βαρθολοµαίο και έχει διπλή 
βαρύτητα η παρουσία µου εκεί. Είναι πολύ 
συγκινητικό να τραγουδάω εκεί που γεννή-
θηκαν οι πρόγονοί µου πριν από έναν αιώ-
να και να είµαι τόσο αγαπητή στους Τούρ-
κους όσο και στους Ελληνες της Σµύρνης.


