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Τη Γιούλη Τσίρου την πρωτογνωρίσαµε µέσα από έναν κλασικό δίσκο, το
«Σεργιάνι στον κόσµο» (1979), του Γιάννη Μαρκόπουλου και, στα χρόνια
που ακολούθησαν, καθιερώθηκε ως µια από τις πιο πολύπλευρες κι ικανές
ερµηνεύτριες, µε ζωντανές εµφανίσεις δίπλα σε µεγάλα ονόµατα
(Νταλάρα, Πάριο, Μητσιά, Αρβανιτάκη, Λιδάκη, Π. Παπαδοπούλου, Ρ.
Σακελλαρίου, Μαριώ κ.ά.) και µε επιλεγµένη δισκογραφία σε συνεργασία
µε σπουδαίους δηµιουργούς (Σπανό, Νικολόπουλο, Κραουνάκη,
Μαχαιρίτσα, Ζήκα κ.ά.). Την παραγωγή του πρώτου δίσκου της («Κάθε
βράδυ τραγουδάω»/1988) την έκανε ο Γιώργος Νταλάρας, ενώ του πιο
πρόσφατου («Στα παζάρια του κόσµου»/2003) ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
και, βέβαια, συµµετείχε στο δίσκο «Βραδιάζει» (1992) του Στέλιου
Καζαντζίδη.
Για όλη αυτή την καλλιτεχνική πορεία της Γιούλης Τσίρου, µου έδωσε την αφορµή να µιλήσω µαζί της η προσεχής εµφάνισή της στον ΙΑΝΟ,
στις 18/2/2010, όπου θα παρουσιάσει µια µουσική παράσταση σε πέντε γλώσσες (!) µέσα στο πλαίσιο : όταν η Ελλάδα τραγουδούσε την
Ευρώπη κι η Ευρώπη την Ελλάδα.
Εξάλλου, η Γιούλη Τσίρου δηλώνει πολίτης του κόσµου, αλλά και θέτει - η ίδια – και τη λέξη πλουραλισµός, ως χαρακτηριστική της
τραγουδιστικής της ταυτότητας. Κι, επίσης, δηλώνει ταξιδιώτης! Αυτό προσπάθησε να κάνει κι αυτή η συνέντευξη, ένα σεργιάνι στον κόσµο
(της) του τραγουδιού.
Μετράς, σχεδόν, 3 δεκαετίες στο τραγούδι, από την δισκογραφική σου
εµφάνιση, το 1979, στο δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου «Σεργιάνι στον
κόσµο». Θα ήθελα, ξεκινώντας την κουβέντα µας, να µου πεις για τα
πριν απ’ το 1979, για τη σχέση σου, δηλαδή, µε τη µουσική και το
τραγούδι από µικρή.
Γ.Τ.: Η σχέση µου µε το τραγούδι ξεκινάει απ’ το σπίτι. Οι γονείς µου – η
µητέρα µου ήταν Πόντια κι ο πατέρας µου Μανιάτης – ήταν καλλίφωνοι κι, αν
και σπουδαγµένοι, ήταν χηµικοί κι οι δυο τους και φιλελεύθεροι και
προοδευτικοί άνθρωποι, ήταν και γλεντζέδες και τραγουδούσαν. Από εκεί
λοιπόν ξεκινάει η σχέση µου µε το τραγούδι, κυρίως το δηµοτικό και
συνεχίζεται σε όλη την παιδική κι εφηβική µου ηλικία. Όταν αργότερα µπήκα
στο Πολυτεχνείο συνέχισα να τραγουδάω σε εκδηλώσεις. Έπειτα, έζησα
κάποια χρόνια, λόγω της δικτατορίας, στο εξωτερικό κι εκεί οι σύλλογοι των
Ελλήνων έχουν έντονη πολιτιστική δραστηριότητα στην οποία συµµετείχα.
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Πως γνωρίστηκες µε το Μαρκόπουλο και σε κάλεσε να τραγουδήσεις
στον ιστορικό αυτόν δίσκο, το «Σεργιάνι στον κόσµο»;
Γ.Τ.: Με το Μαρκόπουλο πρώτη φορά συναντηθήκαµε σ’ ένα φεστιβάλ της
ΚΝΕ. Εγώ ήµουν στον οργανωτικό µηχανισµό και, κατά τύχη, λόγω κάποιου
κενού που προέκυψε στο πρόγραµµα, τραγούδησα δηµοτικά στα πλαίσια του
φεστιβάλ. Περνούσε ο Μαρκόπουλος - ο οποίος συµµετείχε στο φεστιβάλ –
Με το Γιάννη Μαρκόπουλο
µπροστά από τη σκηνή που τραγουδούσα δηµοτικά και µε άκουσε. Κι, όπως
ξέρεις, ο Μαρκόπουλος, πάντα, είχε µια ευαισθησία στις καινούριες φωνές, ήθελε να συνεργάζεται µε νέους και ταλαντούχους ανθρώπους και
να τους προωθεί. Ζήτησε λοιπόν να µε γνωρίσει και µετά απ’ αυτό τα πράγµατα πήραν το δρόµο τους. Συµµετείχα στο “Σεργιάνι στον κόσµο”,
µαζί µε το Γιώργο Νταλάρα και µετά στις “Ρίζες”.
Θυµάσαι κάποια περιστατικά, από το στούντιο και τις ηχογραφήσεις, δίπλα στο Μαρκόπουλο;
Γ.Τ.: Θα σου πω το πιο σηµαντικό. Το πιάνο που ακούγεται στο “Μαυρογένη”, το τραγούδι που είπα, είναι παιγµένο από τον ίδιο το
Μαρκόπουλο. Όλη η ηχογράφηση έγινε ζωντανά, δηλαδή, ήµασταν στο στούντιο κι οι
τρεις µαζί, ο Μαρκόπουλος στο πιάνο, εγώ τραγουδούσα κι ο Νταλάρας έκανε τις
δεύτερες φωνές. Ήταν µια συγκλονιστική εµπειρία για µένα να τραγουδώ δίπλα στο
Μαρκόπουλο και τον Νταλάρα, υπήρξαν κι οι δυο τους πολύ σηµαντικοί νονοί µου
στην έναρξη της καλλιτεχνικής µου ζωής. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τραγουδούσα
τέτοιους είδους τραγούδια κι η δεύτερη φορά που τραγουδούσα στο στούντιο, αφού η
πρώτη µου φορά ήταν µε το Νίκο Μαµαγκάκη.
Πως προέκυψε η συνεργασία σου µε τον Μαµαγκάκη;
Γ.Τ.: Ήµασταν φίλες µε την Κάτια τη Γέρου στο θεατρικό του Πανεπιστηµίου.
Δουλεύαµε, τραγουδούσαµε, παίζαµε µαζί, πριν η Κάτια γίνει επαγγελµατίας
ηθοποιός και πάει στο Θέατρο Τέχνης κλπ. Τότε η Κάτια ήταν µαζί µε το Νίκο
Μαµαγκάκη κι επειδή αυτός έψαχνε µια νέα κοπέλα που να ξέρει γερµανικά, η Κάτια
του σύστησε εµένα. Κι έτσι, φοιτήτρια ακόµα, βρέθηκα να τραγουδάω για πρώτη
φορά, στο στούντιο “Polysound” του Σµυρναίου.
Συµµετείχες, µε το «Σεργιάνι στον κόσµο», σε µεγάλες ανοιχτές συναυλίες( στο
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Λυκαβηττό & στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας) της
εποχής. Ποιο ήταν κατά τη γνώµη σου, το στίγµα του τότε έντονου πολιτικού
κλίµατος, το οποίο δεν υπάρχει σήµερα;
Γ.Τ.: Αυτό που χαρακτήριζε τα χρόνια από το ’60 και µετά, ως και τη κατάρρευση του
σοσιαλιστικού συστήµατος, ήταν η ζωντανή ελπίδα της αλλαγής, η οποία ήταν
χειροπιαστή. Υπήρχαν τότε έντονα και µεγάλα κινήµατα παντού, από την Αφρική ως
τη Νότια Αµερική. Και στην Ελλάδα ακόµα υπήρχε µια µεγάλη κίνηση αλλαγής. Όλο αυτό το πράγµα είχε δηµιουργήσει µια ατµόσφαιρα
ονείρου. Είχες ακόµα τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να ονειρεύεσαι. Αυτό που µε φοβίζει σήµερα, είναι ο µηδενισµός. Θεωρούµε ότι τα
µεγάλα βήµατα που έγιναν τότε, γιατί έγιναν µεγάλα βήµατα, πως δεν υπήρξαν! Οι νέοι άνθρωποι νιώθουν µια βαθύτατη αίσθηση µοναξιάς.
Είναι µια τραγική εποχή αυτή η µεταβατική περίοδος που ζούµε. Σήµερα ισχύει αυτό που είχε πει η Μελίνα Μερκούρη : έχουµε “κουκουλισµό”,
είµαστε κλεισµένοι στο κουκούλι µας και προσπαθούµε να διαβιούµε και να υπάρχουµε µόνοι. Τίποτα όµως δεν πάει χαµένο, όπως λέει και το
τραγούδι, γιατί αυτό που ζούµε τώρα είναι µεταβατικό στάδιο. Γίνονται ζυµώσεις, αποτιµάται το παρελθόν και προσπαθούν να ανοίξουν
κάποιοι δρόµοι για το µέλλον και στο χώρο της πολιτικής και της ιδεολογίας, αλλά και της τέχνης βεβαίως.

Αν και ξεκίνησες δυναµικά, µε τις συµµετοχές σου στους
δίσκους του Μαρκόπουλου («Σεργιάνι στον κόσµο/1979» &
«Ρίζες/1980»), ως τον πρώτο σου προσωπικό δίσκο («Κάθε
βράδυ τραγουδάω»/1988) µεσολάβησε σχεδόν µια δεκαετία.
Γιατί αυτό το δεκάχρονο δισκογραφικό “κενό”;
Γ.Τ.: Γιατί σπούδαζα εγώ τότε πολιτικός µηχανικός και δεν µ’
ενδιέφερε, να σου πω την αλήθεια, να γίνω τραγουδίστρια.
Μετά όµως, σιγά-σιγά, λόγω αυτών των δυο ανθρώπων, του
Μαρκόπουλου και του Νταλάρα, που έγιναν οι νονοί µου σ’
αυτήν την ιστορία, µπήκα στο χώρο των συναυλιών και του
τραγουδιού. Στην φοιτητική µου ζωή και στην πολιτική
συµµετοχή µου στα τεκταινόµενα, ήµουν άνθρωπος που
ασχολούταν µε τον πολιτισµό. Ξέρεις, αυτά έχουν µια
τροµακτική γοητεία κι οι άνθρωποι που ασχολούνται µ’ αυτά
εκπέµπουν µια ακτινοβολία και σε τραβάνε σα µαγνήτες. Αλλά,
ίσως και καλύτερα που άργησε ο πρώτος δίσκος, διότι
Με το Γιώργο Νταλάρα σε συναυλία στο Χόλιγουντ (1993)
υπάρχουν πολύ µεγαλύτεροι τραγουδιστές και µε πολύ
µεγαλύτερη ιστορία, που έχουν κάνει πολύ µεγαλύτερο αγώνα
για να έχουν δισκογραφία. Μα κι απ’ την άλλη πλευρά, χρειάζεται ένα χρονικό διάστηµα για να µάθεις και να πάρεις εµπειρίες. Το ζήτηµα είναι
να µαθαίνεις σ’ όλη τη διαδροµή κι όχι να κυνηγάς πρακτικές απολαβές.
Την παραγωγή στην πρώτη σου προσωπική δισκογραφική δουλειά («Κάθε βράδυ τραγουδάω»), µε τραγούδια του Γιώργου Ζήκα και
της Βάσως Αλαγιάννη, την έκανε ο Γιώργος Νταλάρας και, νοµίζω, πως ήταν κι η πρώτη δική του δισκογραφική παραγωγή. Πως πήρε
την απόφαση να σου κάνει αυτόν το δίσκο;
Γ.Τ.: Καταρχήν, ο Γιώργος Νταλάρας, όπως ξέρεις, είναι νονός στη δισκογραφία πολλών νέων καλλιτεχνών. Σε σχέση µε τη συνεργασία του
είναι απαιτητικός, αλλά είναι πραγµατικά µεγάλος καλλιτέχνης, γιατί έχει την ευαισθησία να είναι κοντά σε ο,τιδήποτε νέο γεννιέται. Επειδή
λοιπόν είχαµε την επαφή που αποχτήσαµε µέσα από το “Σεργιάνι στον κόσµο”, κάναµε και κάποιες συνεργασίες µαζί. Και κάποια στιγµή µε
ρώτησε ο Γιώργος, ρε Γιούλη γιατί δεν έχεις κάνει ακόµα δίσκο; Τι γίνεται; Δεν θα κάνεις; Του απάντησα ότι υπήρχαν κάποια προβλήµατα και
πως δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την πλευρά της εταιρείας. Σα να µην έτρεχε τίποτα, έτσι, εν τη ρύµη του λόγου που λένε, µου είπε, θα στον
κάνω εγώ το δίσκο! Έτσι, πολύ απλά, έγινε αυτή η ιστορία. Γι’ αυτό σου λέω, ο Γιώργος ο Νταλάρας είναι ένας άνθρωπος, που όχι µόνο ο
ίδιος έχει κάνει µια θριαµβευτική πορεία µέσα στη µουσική, αλλά, καθόρισε κι οδήγησε ένα πολύ µεγάλο µέρος του τραγουδιού προς µια
πορεία ποιοτική, που άφησε πολύ βαθιά ίχνη και πάνω σ’ αυτά πατάνε τώρα και νέοι καλλιτέχνες κι είναι πολύ σηµαντικό αυτό.
Ακολούθησαν, τα επόµενα χρόνια, άλλοι 3 δίσκοι σου, ως
και τα µέσα της δεκαετίας του ’90 και µετά, ύστερα από
µια 7χρονη απουσία επανήλθες µε έναν ακόµα δίσκο το
2003 («Στα παζάρια του κόσµου») κι από τότε, µέχρι και
σήµερα (2010), έχουν περάσει άλλα 7 χρόνια, όπου δεν
έχεις βγάλεις κάποιο νέο προσωπικό δίσκο. Μιλάµε
δηλαδή για 5 συνολικά προσωπικούς δίσκους σε µια
30χρονη παρουσία στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού.
Γιατί αυτές οι αραιές δισκογραφικές εµφανίσεις;
Γ.Τ.: Να σου πω γιατί. Καταρχήν πιστεύω ότι η πυκνότητα
των δίσκων δεν σηµαίνει κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχουν
καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν βγάλει άπειρους δίσκους,
µερικές φορές και δυο δίσκους µέσα σ’ ένα χρόνο, οι οποίοι
αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν, σα να µην έγιναν ποτέ!
Φαντάσου όλον αυτόν τον µόχθο και να µην έχει µείνει
τίποτα, είναι σχεδόν τραγικό. Ελπίζω ότι δεν έπεσα σ’ αυτήν
την παγίδα. Στη διάρκεια της δισκογραφικής µου παρουσίας
έχω προσπαθήσει να συγκεντρώσω κάποια τραγούδια κι
Με το Γιώργο Ζήκα και τη Βάσω Αλαγιάννη (1988)
αυτό µου πήρε χρόνο, να εξοικειωθώ µε το τραγούδι και τους
δηµιουργούς και να παντρέψω πράγµατα µεταξύ τους και να γίνουν ένα µίγµα, το οποίο να αντιπροσωπεύει κι εµένα, γιατί κι εγώ ένα µίγµα
είµαι καλλιτεχνικά.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ. Έχεις συνεργαστεί µε σπουδαίους συνθέτες, από έντεχνους(Σπανό, Κραουνάκη) και
ροκ(Μαχαιρίτσα), µέχρι καθαρά λαϊκούς(Νικολόπουλο, Ζήκα) κι έχεις τραγουδήσει δηµοτικά, αλλά και έθνικ τραγούδια από διάφορες
µουσικές παραδόσεις. Θα έδινες µια συγκεκριµένη τραγουδιστική ταυτότητα στον εαυτό σου;
Γ.Τ.: Ναι! Την καλλιτεχνική µου ταυτότητα θα µπορούσε άνετα να την χαρακτηρίσει η λέξη πλουραλισµός. Κι εκτός από τη λέξη
πλουραλισµός, βάλε και τη λέξη ταξιδιώτης. Επειδή µπορώ και τα τραγουδάω όλα, κατάλαβες; Μου αρέσουν όλα, µου αρέσουν και πράγµατα
από χώρους που δεν θεωρούνται ποιοτικοί, εντός εισαγωγικών, αν και δεν πιστεύω στον διαχωρισµό αυτόν, το λέω όµως, για να έχουµε µια
κοινή γλώσσα. Μ’ άρεσε λοιπόν πάντα, να διαλέγω τραγούδια από διάφορα είδη κι αν µπορούσα να τα τραγουδάω. Γι’ αυτό και δεν
τραγούδησα και πολλά τραγούδια, διότι η µετάβαση από το ένα στο άλλο είναι κάπως επίπονη.
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Η παραγωγή του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα πως προέκυψε στο δίσκο
σου «Στα παζάρια του κόσµου» (2003);
Γ.Τ.: Ένα καλοκαίρι που παραθερίζαµε στην Τήνο µε την οικογένειά
µου, είχαµε συναντηθεί µε το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ο οποίος, είναι
γνωστό, πως είναι λάτρης της Τήνου και τα καλοκαίρια παραθερίζει
εκεί. Ο άντρας µου, ο Ξενοφώντας Μπρουντζάκης, έγραφε
παλιότερα στίχους για τους “Τερµίτες” κι έχουν µια πολύ θερµή
φιλία µε τον Λαυρέντη. Ένα µεσηµέρι λοιπόν που κάναµε όλοι µαζί
περίπατο σε µια ήσυχη παραλία της Τήνου, εγώ ψιθύριζα ένα σκοπό.
Και µου λέει ο Λαυρέντης, τι είναι αυτό που τραγουδάς; Λέω, ένα
καταπληκτικό πορτογαλέζικο τραγούδι που το άκουσα πρόσφατα.
Και µου λέει, να σου πω, γιατί δεν του βάζει στιχάκια ο Ξενοφών να
κάνουµε ένα τέτοιο δίσκο; Μου έκανε εντύπωση αυτός ο
αυθορµητισµός του, που ’ναι γνώρισµα των καλλιτεχνών, να
αποτιµούν επί τόπου, µε µεγάλη ευκολία, όµορφα πράγµατα. Και
αυτό ήταν η αρχή του δίσκου µου “Στα παζάρια του κόσµου”.

Ζωντανά έχεις εµφανιστεί δίπλα σε µεγάλα ονόµατα. Ποια είναι η πιο έντονη ανάµνησή
σου από τις live εµφανίσεις σου;
Γ.Τ.: Η πρώτη µου ανάµνηση είναι από µια πολύ δύσκολη δική µου εµφάνιση! Μιλάω για
την πρώτη µου εµφάνιση σε πολύ µεγάλο ακροατήριο, στο Λυκαβηττό, που παρουσιάσαµε
το “Σεργιάνι στον κόσµο”. Θυµάµαι είχα ντυθεί, είχα βαφτεί και µακιγιαριστεί, γιατί θα το
έδειχνε κι η τηλεόραση, αλλά ήµουν εκµηδενισµένη από το άγχος µου! Ήµασταν µε το
Γιώργο τον Νταλάρα στον ίδιο χώρο και πριν βγούµε, ήρθε κοντά µου, µου έπιασε τα χέρια
µε τα δυο του χέρια, µου τα ’σφιξε, µε κοίταξε και µου είπε, κορίτσι µου τι κάνεις έτσι;
Ένας περίπατος είναι! Κι η αµέσως επόµενη παρατήρησή του, α, για να δω; Έχεις βαφτεί
πολύ µου φαίνεται! Άλλη φορά να βάφεσαι λιγότερο. Μου έκανε τόση εντύπωση αυτή η
ανθρωπιά του, να την πω. Όταν νοµίζεις ότι πας να κάνεις κάτι τροµακτικό κι ο άλλος σε
προσγειώνει, σου πιάνει το χέρι και στο σφίγγει µε συµπάθεια και µε συµπαράσταση, όλα
γίνονται πιο εύκολα. Όταν λοιπόν, στη διάρκεια της πορείας µου, είχα κάποιες στιγµές
έντασης, αναστολών κι άγχους, σκεφτόµουν αυτή τη θερµή χειρονοµία του Γιώργου
Νταλάρα και χαλάρωνα!
Άφησα, ξεχωριστά, τη συµµετοχή σου στο δίσκο του Στέλιου Καζαντζίδη «Βραδιάζει»
(σε µουσική του Χρήστου Νικολόπουλου). Ποια ήταν η εµπειρία σου από τη συνεργασία
σου αυτή;
Γ.Τ.: Η εµπειρία µου ήταν καταπληκτική!
Τον γνώριζες πιο πριν προσωπικά τον Καζαντζίδη;
Με το Μανώλη Λιδάκη
Γ.Τ.: Μια φορά είχα περάσει από τον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά ντρεπόµουν να τον
αντικρύσω κατάµατα, να πάω να του συστηθώ και να του πω δεν ξέρω κι εγώ τι. Θεωρώ –
κι αυτή είναι µια γενικότερη πεποίθηση στη ζωή µου - ότι αν κάτι το φέρει η τύχη, είναι καλό να το κάνεις, αλλά, αν το εκβιάζεις, µπορεί να
ενοχλήσεις κιόλας. Βέβαια, πρέπει εδώ, παρενθετικά, να σου πω, ότι εγώ στο εξωτερικό, στη Γερµανία, όταν ζούσα µε τους γονείς µου, σαν
παιδί και σαν έφηβη, είχα τον Καζαντζίδη στην πρωτοκαθεδρία αυτών των πραγµάτων που άκουγα και, µπορώ να καυχηθώ, ότι τον είχα
µελετήσει σε βάθος. Μια φορά λοιπόν, κάποιοι µουσικοί µε τους οποίους συνεργαζόµουν, µε είχαν πάει µε το “ζόρι” στον Άγιο Κωνσταντίνο
και τον είχα δει που πλατσούριζε στην παραλία και τράβαγε κάτι δίχτυα και µου ’κανε εντύπωση η σωµατοδοµή του ανθρώπου αυτού.
Φαινόταν σαν τους παλιούς παλαιστές, που δεν ήταν ψηλοί, αλλά ισχυροί. Έτσι τον είδα, σαν στοιχειό της φύσης, έβγαζε µια τέτοια δύναµη
από πάνω του ο Καζαντζίδης.
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Πως προέκυψε λοιπόν η συµµετοχή σου στο δίσκο του;
Γ.Τ.: Με το Νικολόπουλο είχα συνεργασία από παλιά, είχαµε τραγουδήσει
µαζί χρόνια στις “Νταλίκες”, κάναµε συναυλίες κι ήξερε ο Χρήστος τι και
πως ακριβώς µπορούσα να τραγουδήσω, όπως ήξερε και τη “θητεία” µου
στα τραγούδια του Καζαντζίδη. Όταν λοιπόν ετοίµαζε το “Βραδιάζει”, µε
πήρε τηλέφωνο ένα µήνα πριν αρχίσουν οι ηχογραφήσεις και µου είπε,
Γιουλάκι, θα έρθεις να κάνεις τα σεγόντα στο Στέλιο. Εγώ ενθουσιάστηκα
τον ευχαρίστησα και µείναµε εκεί. Και κάποια Παρασκευή, γύρω στις
οκτώµισι το βράδυ, µε παίρνει τηλέφωνο και µου λέει το Σαββατοκύριακο
έχω κλείσει στούντιο να κάνεις τα σεγόντα στο Στέλιο. Εγώ έπεσα από τα
σύννεφα, γιατί είχα κανονίσει συναυλίες στο εξωτερικό και πέταγα το
Σάββατο το πρωί! Μόνο που δεν έβαλα τα κλάµατα! Ο Νικολόπουλος
τρελάθηκε κι αυτός και µου λέει, µάζεψέ τα κι έλα τώρα! Μάζεψα τη
βαλίτσα µου για το ταξίδι και, µαζί µε τον άντρα µου, πήγαµε στο σπίτι
του Νικολόπουλου στη Νέα Κηφισιά, µε προοπτική να γράψουµε όλη
νύχτα! Κι έτσι έγινε, γράψαµε µέχρι τα ξηµερώµατα! Μετά πήγα
κατευθείαν στο αεροδρόµιο! Ήταν πάντως µια µεγάλη εµπειρία για µένα,
ήταν ένας θησαυρός που τον φυλάω στην καλλιτεχνική µου πορεία. Στη
διάρκεια που έγραφα ήρθε κι ο Στέλιος! Κάθισε, σαν γατάκι, σ’ έναν
καναπέ για να µη µε ενοχλήσει. Κάποια στιγµή µε ρώτησε ο Χρήστος,
µήπως θέλεις να βγει έξω; Μήπως παθαίνεις τρακ βλέποντάς τον; Μου
είπε κι ο Καζαντζίδης, Γιούλη µήπως θέλεις να βγω έξω; Εγώ ένιωθα µια
Χάραµα (2003)
ευφορία εκείνη τη στιγµή και του απάντησα µε χιούµορ, καλά τόσο
άσχηµα τραγουδάω που θέλεις να βγεις έξω; Όχι, πολύ καλά, µου απάντησαν κι οι δυο τους και, µάλιστα, ο Καζαντζίδης είπε στο
Νικολόπουλο, αυτή κολλάει πολύ καλά επάνω µου! Του είπε βέβαια ο Νικολόπουλος, ότι η Γιούλη, σ’ έχει µελετήσει και δεν την διαλέξαµε
τυχαία γι’ αυτόν το δίσκο.
Μια άλλη, όχι νοµίζω τόσο γνωστή, ιδιότητά σου, είναι αυτή της µεταφράστριας. Και µάλιστα, έχεις µεταφράσει έργα κλασικών
ονοµάτων, όπως του Φρόιντ και του Μπλεζ Πασκάλ. Πως προέκυψε αυτή η άλλη δηµιουργική πλευρά σου;
Γ.Τ.: Έτυχε, στα πλαίσια του πλουραλισµού, που λέγαµε πριν. Εγώ συµπαθώ πάρα πολύ τις γάτες, είχαµε σπίτι µου ανέκαθεν και γενικά είµαι
πολύ φίλος των ζώων. Είχα φέρει ένα βιβλίο από τη Γερµανία µε ιστορίες για γάτες που ’χαν γράψει κλασικοί συγγραφείς(Μπωντλαίρ, Τζόυς,
Χέµινγουέϊ, Ζολά, Πόε κλπ.), µια πάρα πολύ ωραία ανθολογία, µε υπέροχες ιστορίες για γάτες. Αφού το είχα διαβάσει το βιβλίο, σκέφτηκα,
επειδή στο “Ποντίκι” κάνουν µια λογοτεχνική σειρά µε κλασικούς συγγραφείς, να το προτείνω. Κι έγινε δεκτό! Ήταν από τις πιο ευτυχισµένες
στιγµές της ζωής µου όταν µετέφραζα αυτό το βιβλίο που ήταν και για τις φίλες µου τις γάτες! Το µετέφρασα από τα γερµανικά, µια γλώσσα
που µου αρέσει και τη µιλάω. Μετά ακολούθησαν τα άλλα δυο του Μπλεζ Πασκάλ (“Η αθλιότητα του ανθρώπου”) και του Φρόιντ (“Το µέλλον
µιας αυταπάτης”). Τώρα ετοιµάζω το “Δικαίωµα στην τεµπελιά” του Πωλ Λαφάργκ.
Έχεις µια όµορφη και πολύ πρακτική ιστοσελίδα
(www.gioulitsirou.gr). Ποια είναι η σχέση σου, αλλά κι η
γνώµη σου για το διαδίκτυο;
Γ.Τ.: Η σχέση µου βαίνει αναπτυσσόµενη, δηλαδή µου αρέσει
και µε γοητεύει. Αποφάσισα να κάνω τη διαδικτυακή σελίδα
µου, µε κυριότερο στόχο να σώσω τα βινύλια που έχω κάνει,
τα οποία πλέον δεν υπάρχουν και να βάλω όλη τη
δισκογραφική δουλειά µου µέσα στο ίντερνετ, να υπάρχει και
να µπορεί ο καθένας να ακούει τα τραγούδια µου. Και βέβαια
ήθελα να υπάρχουν οι βασικές πληροφορίες για µένα κι
ενηµέρωση για τη δουλειά µου γενικότερα στο τραγούδι.
Τώρα, όσον αφορά τη γνώµη µου για το διαδίκτυο, πιστεύω
ότι είναι µια από τις µεγαλύτερες επαναστάσεις στην
ανθρωπότητα κι ότι είναι ο χώρος της απόλυτης
δηµοκρατίας, στα πρότυπα όµως της σηµερινής κοινωνίας
µας, δηλαδή χαοτικής! Είναι χάος η παγκοσµιοποιηµένη µας
κοινωνία κι είναι χάος και το διαδίκτυο. Κι αυτό που πρέπει
να πρυτανεύει στη σχέση µας µε το διαδίκτυο είναι η επιλογή.
Πάντως, είναι ένας δηµοκρατικός χώρος που µε εµπνέει κι,
όπως είδες, εντάχτηκα!

Με τη Μαριώ στη Νέα Υόρκη (2003)

Την τελευταία τετραετία εµφανίζεσαι (Παρασκευή – Σάββατο & Κυριακή µεσηµέρι), στην «Παλιά Μαρκίζα» στο Παγκράτι. Τι θα ακούσει
στο πρόγραµµά σου αυτό, όποιος έρθει να σε δει;
Γ.Τ.: Θα ακούσει τραγούδια παλιά, ποιοτικά, όµορφα, αυτά που µας έχουν κρατήσει συντροφιά δεκαετίες. Θα ακούσει ρεµπέτικα, αλλά και το
“Amado mio”, θα ακούσει λαϊκά, µα και σύγχρονα υπέροχα τραγούδια και θα διασκεδάσει πιστεύω µε την καρδιά του!
Να έρθουµε στην βραδιά του ΙΑΝΟΥ, που θα
πραγµατοποιηθεί στις 18/2. Οι πληροφορίες µιλούν για
ένα πρόγραµµα πλούσιο και διεθνές θα έλεγα, αφού θα
περιλαµβάνει τραγούδια σε 5 γλώσσες! Ποια θα είναι η
δοµή κι ο στόχος του;
Γ.Τ.: Θα σου πω. Καταρχήν, µ’ αυτού του είδους τα
προγράµµατα έχω ιστορία στον ΙΑΝΟ. Το 2008 είχα
παρουσιάσει το “Καµπαρέ”, ένα πρόγραµµα µε καµπαρέ και
µιούζικαλ του µεσοπολέµου. Τώρα θέλω να κάνω στον ΙΑΝΟ
ένα πρόγραµµα το οποίο το σκέφτοµαι χρόνια : Όταν η
Ελλάδα τραγουδούσε την Ευρώπη κι η Ευρώπη την Ελλάδα.
Πολλοί καταξιωµένοι δικοί µας συνθέτες τραγουδήθηκαν και
στο εξωτερικό σε ξένες γλώσσες από µεγάλους ερµηνευτές
κι έκαναν επιτυχία. Ένα µόνο σου λέω, ότι οι Μπητλς έχουν
τραγουδήσει το “Αν θυµηθείς το όνειρό µου” του
Θεοδωράκη, µε αγγλικό στίχο και τον τίτλο “Honeymoon
Song” από την οµώνυµη κινηµατογραφική ταινία. Η Μπριζίτ
Μπαρντό έχει τραγουδήσει Σπανό, η Πιαφ Μίκη κλπ. Υπήρχε
µια τέτοια άνθιση του ελληνικού τραγουδιού στο εξωτερικό
Με το Χρήστο Νικολόπουλο (1992)
και ταυτόχρονα στην Ελλάδα ακούγονταν τότε τεράστιες
επιτυχίες µεγάλων ερµηνευτών του εξωτερικού. Θα ήθελα πάρα πολύ να δέσω την “Όµορφη πόλη” του Θεοδωράκη που λέει η Πιαφ στα
γαλλικά, µε τραγούδια της Μούσχουρη και µε το “Stranieri”(δηλαδή την “Ελένη” του Θάνου Μικρούτσικου) που έχει τραγουδήσει η Milva,
αλλά και µε τραγούδια του Χατζιδάκι που ’χει πει ο Μουστακί. Υπάρχουν πολλά τέτοια, που θέλω να τα δέσω µαζί και να δώσουν το στίγµα
µιας εποχής. Σ’ αυτή τη συναυλία στον ΙΑΝΟ καθοριστική είναι η συµβολή της καλής κι αγαπηµένης φίλης Έµυς Πανάγου - γνωστής
δηµοσιογράφου και συγγραφέως – τόσο στη επιλογή του ρεπερτορίου, όσο και στις ιδέες και το στήσιµο. Άσε που η Έµυ έχει και µιαν
απίστευτη θεατρικότητα και “ντύνει” µε προσωπικές µίνι – παραστάσεις τα, πάντα εύστοχα, λεγόµενά της! … Στο πιάνο θα µε συνοδεύσει ο
Παναγιώτης Παπαγεωργίου, από φύση δαιµονικός, πολυµήχανος και πολύπλευρος καλλιτέχνης και θα ερµηνεύσει κι αυτός κάποια υπέροχα
τραγούδια. Και ειλικρινά, δεν θα µπορούσα να φανταστώ κάποιον άλλον µαζί µου στη σκηνή, σ’ αυτήν την δύσκολη κι απαιτητική συναυλία,
εκτός από τον Παναγιώτη … .
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Η µουσική είναι διεθνιστική, είσαι, πέρα από καλλιτέχνης κι ως άνθρωπος, πολίτης του κόσµου;
Γ.Τ.: Ανέκαθεν ήµουν. Υποχρεώθηκα να είµαι! Οι συνταγµατάρχες
της χούντας µε έκαναν πολίτη του κόσµου! Έχω ζήσει σε διάφορες
χώρες στο εξωτερικό, στη Γερµανία και στην Ανατολική παλιότερα
και στη Δυτική µετά, στο Παρίσι ζήσαµε κάµποσο, στις Βρυξέλες,
έχουµε διανύσει δρόµο στο εξωτερικό! Οπότε, είµαι πολίτης του
κόσµου! Αλλά, να σου πω την αλήθεια, εγώ είµαι και πολίτης γενικά,
δηλαδή, δεν µου αρέσουν οι κλειστές κοινωνίες. Μου αρέσει η
ατµόσφαιρα της πόλης!
Ποια είναι τα µελλοντικά δισκογραφικά κι άλλα σχέδιά σου;
Γ.Τ.: Το καλοκαίρι θα κάνω συναυλίες µε το πρόγραµµα αυτό που θα
παρουσιάσω στον ΙΑΝΟ. Σκέφτοµαι, µάλιστα, να κάνω και µια
ζωντανή ηχογράφηση στον ΙΑΝΟ, η οποία να περιλαµβάνει τα δυο
προγράµµατα που έχω παρουσιάσει εκεί και να κυκλοφορήσει σε cd,
είναι στα σχέδιά µου. Ταυτόχρονα συγκεντρώνω κάποια τραγούδια
για να κάνω κι έναν προσωπικό δίσκο µε καινούριο υλικό, αλλά
ακόµα είναι νωρίς να µιλήσω γι’ αυτό.
Να ολοκληρώσουµε την κουβέντα µας πολιτικά. Ο Μαρκόπουλος σε γνώρισε το 1978 στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Παραµένεις πολιτικά στον
χώρο της Αριστεράς και τι σηµαίνει πλέον αυτό στις µέρες µας;
Γ.Τ.: Εγώ είµαι αριστερή εκ γενετής! Στις µέρες µας η Αριστερά σηµαίνει αυτό που έχει κατορθώσει να είναι, ένας πολυδιασπασµένος χώρος!
Υπάρχει ένας µεγάλος πόθος στον προοδευτικό κόσµο, να πρυτανεύσει µια ενωτική διάθεση πραγµατικής παρέµβασης µέσα στα πράγµατα µε
έναν τρόπο αριστερό. Όλο αυτό το πράγµα όµως, είναι σαν το µετέωρο βήµα
του πελαργού!
Οι φωτογραφίες προέρχονται από την επίσηµη ιστοσελίδα της της Γιούλης Τσίρου. Επισκεφτείτε την στη διεύθυνση: www.gioulitsirou.gr

τυχαίες σχετικές δηµοσιεύσεις
10 ερωτήσεις στη Χριστίνα Σάλτη - 09.10.2009
Lolek: Δεν έκανα τον παραµικρό συµβιβασµό - 04.02.2010
Αίθριες νύχτες: νέα πρόσωπα, νέες µουσικές - 02.09.2008
Αντιγόνη Ψυχράµη: «Η “Πόπη” µε βοήθησε πάρα πολύ!» - 11.11.2008
Αρµός: Ο ροµαντισµός είναι σήµερα πιο επίκαιρος και αναγκαίος από ποτέ - 04.12.2009
Βαγγέλης Γιαννάκης: Ακολουθούµε τις στιγµές - 31.01.2010
Γιάννης Λεκόπουλος. Με δύναµη από τη Θεσσαλονίκη - 11.01.2010
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