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Συνζντευξη με τη ραδιοφωνική παραγωγό Βιβή Παπαςτάθη 

 

15/3/2018 

Καλθςπζρα, Βιβι. Ευχαριςτοφμε πολφ που δζχτθκεσ να 

απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ μασ! 

1. Πωσ αποφάςιςεσ να αςχολθκείσ με το ραδιόφωνο; 

Οφτε που κυμάμαι! Υπιρχε πάντα ζνα ραδιόφωνο ανοιχτό ςτο 

ςπίτι. Στα μεγάλα γλζντια, ςτα κυριακάτικα τραπζηια, αλλά και 

ςτα ακουςτικά εκείνα τα βράδια του εξαντλθτικοφ διαβάςματοσ 

και των μεγάλων απογοθτεφςεων. Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90 
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ςποφδαηα δθμοςιογραφία και ταυτόχρονα δοφλευα ιδθ ςε 

ραδιοφωνικό ςτακμό. Αρχικά ςυντάςςοντασ και εκφωνϊντασ 

δελτίο ειδιςεων. Μετά ανζλαβα τθ δικι μου εκπομπι.  

2. Είναι μια εφκολθ ι μια δφςκολθ δουλειά; 

Είναι μια ςυναρπαςτικι δουλειά. Που άμα τθ δεισ κακαρά ωσ 

«δουλειά», μάλλον κα δυςκολευτείσ. Το ραδιόφωνο είναι μαγεία. 

Είναι ςυντροφιά, ενθμζρωςθ, ψυχαγωγία. Είναι ζνα κερμό μζςο, 

που ςου επιτρζπει τθ φανταςία, τθ δθμιουργία και τθν παρζα. 

Δεν μπορϊ να τθ δω αμιγϊσ ωσ δουλειά, αν και βιοπορίηομαι από 

αυτι. Είναι περιςςότερο ςτάςθ ηωισ και απαραίτθτθ «ρουτίνα» 

για να επιβιϊςω. Τόςο οικονομικά όςο και ψυχικά. 

3. Μίλθςε μασ για τθν εκπομπι ςου 

Βριςκόμαςτε και κάνουμε παρζα κάκε μζρα ςτον Μεντα 88, 

10:00-13:00 κακθμερινά. Ακοφμε μουςικζσ που αγαπάμε, λζμε 

ιςτορίεσ των τραγουδιϊν αλλά και όλεσ εκείνεσ τισ δικζσ μασ, που 

ζρχονται και ταιριάηουν αρμονικά. Είναι τόςεσ οι αφορμζσ που 

ζχουμε για προβλθματιςμό και γκρίνια κακθμερινά , αλλά μζςα 

από αυτι τθν εκπομπι προςπακοφμε να δοφμε διαφορετικά τθν 

κάκε μζρα.  

4. Πωσ μποροφν οι ακροατζσ να επικοινωνιςουν μαηί ςου; 

Τθλεφωνικά, ςτο 2130189088 αλλά και μζςα από τα chat room 

που μποροφν να χρθςιμοποιοφν όςοι ακοφν από το internet. 

Αρχικά μζςα από τθ ςελίδα μασ, www.menta88.gr και μζςω τθσ 

πλατφόρμασ www.live24.gr. Κακϊσ επίςθσ και από τθ ςελίδα μασ 

http://www.menta88.gr/
http://www.live24.gr/
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ςτο facebook, όπου κάκε μζρα αναρτϊ ζνα τραγοφδι-διάκεςθ τθσ 

εκπομπισ. Και το αφινω εκεί για να το’ χουμε πρόχειρο, να το 

μοιραςτοφμε.. να το κάνει ό, τι κζλει ο κακζνασ! 

5. Τι μουςικι ςου αρζςει να ακοφσ; 

Ακοφω ό,τι ζρκει ςτα αφτιά μου όποια ϊρα και να’ ναι. Και κα 

κακίςει να το ξανακοφςω εκείνο το μουςικό κζμα ι το τραγοφδι 

που κα αγγίξει τθν καρδιά μου. Και αυτό μπορεί να ςυμβεί ακόμα 

και με εκείνα που ζχω ακοφςει και παλαιότερα και να μθ με 

άγγιξαν τόςο. Ανάλογα με τθ διάκεςθ, δθλαδι.  

6. Προτιμάσ τθν ξζνθ ι τθν ελλθνικι μουςικι; 

Δεν τθ διαχωρίηω. Η μουςικι που βγαίνει από καρδιάσ από τουσ 

δθμιουργοφσ τθσ βρίςκει κατ’ ευκείαν το δρόμο τθσ προσ τθ δικι 

μου.  

7. Ποιοσ είναι ο αγαπθμζνοσ ςου τραγουδιςτισ και ποιο το 

αγαπθμζνο ςου τραγοφδι; 

Πολφ δφςκολθ ερϊτθςθ! Δε μπορϊ να αναφερκϊ ςε κάποιον 

ςυγκεκριμζνα. Μπορϊ όμωσ να ςου πω ότι υπάρχουν 

περιπτϊςεισ που θ μουςικι μου ζχει αλλάξει τθ ηωι. Αυτό 

ςυμβαίνει κάκε φορά που κ’ ακοφςω λίγο από το πιάνο του 

Μάνου Χατηιδάκι. Είναι λεσ και όλθ θ ομορφιά του κόςμου 

ζρχεται μπροςτά ςτα μάτια μου. Ακόμα και ςτισ μεγάλεσ 

απογοθτεφςεισ, ςτισ λφπεσ ι ςτισ ανθςυχίεσ, οι νότεσ του 

Χατηιδάκι ζρχονται ςαν γιατρικό. 
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8. Πεσ μασ κάτι παράξενο που ςυνζβθ κάποια ςτιγμι που είχεσ 

εκπομπι; 

Υπάρχει ολόκλθροσ κατάλογοσ! Για καιρό οι φίλοι μου ζκαναν 

ςυλλογι με τα ςαρδάμ μου! Μια φορά που ζλεγα δελτίο 

ειδιςεων και μ’ είχε πιάςει λόξιγκασ! Κάποια άλλθ ςτιγμι, κατά 

τθ διάρκεια τθσ εκπομπισ, τθλεφϊνθςε μια κυρία (από τθ φωνι 

τθσ νομίηω ότι ιταν και μιασ κάποιασ θλικίασ) που ικελε να τθσ 

καλζςουμε ζνα ταξί. Και πιρε ς’ εμάσ γιατί το τθλζφωνο του 

ςτακμοφ ιταν το μόνο που ιξερε απ’ ζξω. Και πολλά πολλά 

άλλα… 

9. Αν μασ αφιζρωνεσ ζνα τραγοφδι, ποιο κα ιταν αυτό; 

Η ςπουδαία δουλειά που κάνετε, όλοι εςείσ οι ςπουδαίοι 

άνκρωποι, κα ικελαν περιςςότερα από ζνα τραγοφδια για να ςασ 

περιγράψουν. Αν ο καυμαςμόσ μου, όμωσ, πρζπει να μπει μόνο 

ς’ ζνα τραγοφδι αυτό κα ιταν ςτθν «Επιμονι ςου», τθσ 

Ελεωνόρασ Ζουγανζλθ. Γιατί δεν τα παρατάτε, γιατί ζχετε 

υπομονι, μεγάλθ επιμονι και τεράςτια δφναμθ. Τόςο μεγάλθ 

δφναμθ που αποτελείτε πθγι ζμπνευςθσ. 

 

Σφντομο Βιογραφικό 

Η Βιβι Παπαςτάκθ δεν τα πιγαινε καλά με τουσ αρικμοφσ και δεν 

πιγε ςτθν Κοηάνθ για να δει που είναι το ΤΕΙ Λογιςτικισ, όταν 

πζραςε ςτισ πανελλινιεσ. Πζραςε, όμωσ, από τισ αίκουςεσ που 

δίδαςκαν δθμοςιογραφία κάποιοι ςπουδαίοι άνκρωποι. Με τουσ 
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ανκρϊπουσ τα πιγε πολφ καλά και ςυνεργάςτθκε αργότερα με 

αρκετοφσ, κυρίωσ ςτο ραδιόφωνο. Στα fm αςχολικθκε με τθν 

παρουςίαςθ, μουςικι επιμζλεια και παραγωγι ραδιοφωνικϊν 

εκπομπϊν. Μαηεφει μουςικζσ και παίηει ςε μαγαηιά φίλων, 

μεγαλϊνει μια κόρθ και ζνα γιο μακαίνοντάσ τουσ να ακοφνε και 

να δθμιουργοφν με τισ νότεσ και τθ φανταςία τουσ. 


