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υνέντευξη με τον ταχυδακτυλουπγό Γημήτπη Λιοτατή 

Η ζπλέληεπμε δόζεθε ζηηο 9/11. Οη εξσηήζεηο ηέζεθαλ από κέιε ηνπ πξσηλνύ 

ηκήκαηνο ηνπ Σπιιόγνπ Σπλδξόκνπ Down Ειιάδνο. 

 

ΠΟΣΔ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ; 

Γελλήζεθα ζηηο 2 Ιαλνπαξηνπ ην 1993 ζηελ όκνξθε Λεκεζό ηεο Κππξνπ. Η 

θαηαγσγή κνπ όκσο είλαη απν ηελ θαηερόλεκε Ακκόρσζην. 

 

ΓΗΑΣΗ ΓΗΑΛΔΞΔ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΓΟΤΛΔΗΑ ; 

Μπνξώ λα ζαο πσ νηη δελ ηελ δηάιεμα! Εηρα ηελ ραξά θαη ηελ ηύρε λα 

κεγαιώζσ ζε απηό ην πεξηβάιινλ, αθνύ θαη νη γνλείο κνπ θαη ηα 6 κνπ 

αδέξθηα αζρνινύκαζηε επαγγεικαηηθά θαη είκαζηε αθνζησκέλνη ζε απηή ηελ 

ππέξνρε ηέρλε. 

 

ΣΗ ΜΑΓΗΚΑ ΚΑΝΔΗ; 

Σθεθηείηε θαηη ..ΓΙΝΕΤΑΙ!! Σηελ ηέρλε ηεο καγείαο δελ ππάξρνπλ όξηα. Μπνξώ 

λα θάλσ καγηθά απν έλα απιό θέξκα κέρξη θαη αληηθείκελα λα αησξνύληαη 

ζηνλ αέξα. 

 

ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΑΓΑΠΖΜΔΝΟ ΟΤ; 

Ωξαία εξώηεζε, δύζθνιε απάληεζε. 'Ερσ αξθεηά αγαπεκέλα θόιπα γηα 

δηάθνξνπο ιόγνπο, άλ όκσο πξέπεη λα επηιέμσ έλα ηόηε είλαη ην καγηθό ηεο 

απόδξαζεο, όπνπ είλαη ε ζπλέρεηα ηεο ηερληθήο ηνπ κεγάινπ θαη πξσηνπόξνπ 

Harry Houtini. 

 

ΕΖΣΑΣΔ ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΗΝΟ ; 

Σρεδόλ ζε θάζε θόιπν, δελ κπνξεί λα γίλεη κηα παξάζηαζε ρσξίο ηελ βνήζεηα 

ηνπ θνηλνύ. 

 

ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΒΓΑΛΔΣΔ ΕΩΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΠΔΛΟ; 

ΦΥΣΙΚΑ!! Απν ελα καγηθό θαπέιν κπνξνύκε λα εκθαλίζνπκε νηη ζέινπκε. 
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Α ΑΡΔΔΗ ΠΟΤ Ο ΚΟΜΟ ΓΗΑΚΔΓΑΕΔΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΓΗΚΑ ΚΟΛΠΑ; 

Απηό αθξηβώο είλαη ε δνπιεία ελόο κάγνπ, λα ςπραγσγεί θαη λα δηαζθεδάδεη 

ηνλ θόζκν. Σε όζν κεγαιύηεξν βαζκό ην πεηύρεη απηό, ηόζν θαιύηεξα. 

 

ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΔΞΑΦΑΝΗΔΣΔ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ Α; 

Όηαλ παξνπζηάδσ κεγάιεο παξαζηάζεηο πάληα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα 

εκθάληζε θαη κηα εμαθάληζε. Δελ ζαο θξύθσ νηη πάληα κνπ αξέζεη ε 

αληίδξαζε ηνπ θόζκνπ. 

 

ΠΟΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΥΔΗΡΟΚΡΟΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΟΤΛΔΗΑ Α; 

Πηζηεύσ πσο αλ δελ ππήξρε ην ρεηξνθξόηεκα ηνπ θόζκνπ ζηηο παξαζηάζεηο, 

δελ ζα κπνξνύζακε λα ζπλερίζνπκε. 

Τν ρεηξνθξόηεκα καο δίλεη αλαηξνθνδόηεζε, δύλακε θαη καο επραξηζηεί 

εζηθά. 

 

ΔΗΝΑΗ ΓΤΚΟΛΖ ΓΟΤΛΔΗΑ; 

Αλ θάηη καο επραξηζηεί θαη καο γεκίδεη ηόηε δελ ππάξρεη θακία δπζθνιία. Απν 

ηελ αιιε κεξηά όκσο γηα λα θηάζεη έλαο κάγνο λα παξνπζηάζεη κηα 

παξάζηαζε απηό πξνϋπνζέηεη ρηιηάδεο ώξεο εμάζθεζεο θαη θαζνδήγεζεο. 

Υπάξρνπλ κέξεο πνπ έθαλα κηα θίλεζε γηα πεξηζζόηεξν από 8 ώξεο κπξνζηά 

ζηνλ θαζξέθηε. Σηελ καγεία ε ιεπηνκέξεηα δελ θάλεη ηελ δηαθνξά, είλαη ε 

δηαθνξά!! 

 

ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ; 

Παξαζηάζεηο παξνπζηάζνπκε ζε βαθηίζεηο, ζε πάξηπ γελεζιίσλ, ζε ζρνιεία, 

ζε δήκνπο θαη ζε μελνδνρεία. Με ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηε ζα ήζεια λα 

πξνζθαιέζσ ηνλ θόζκν ζηηο εθδειώζεηο ηνπ Σπιιόγνπ ην Σαββαηνθπξηαθν 

19-20 Ννεκβξίνπ ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο θαη ζην Φξηζηνπγγεληάηηθν 

Bazaar ζηηο 3-4 Δεθεκβξηνπ ζην ρώξνπ ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

Τέινο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ πξαγκαηηθά γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηελ 

ζεξκή ππνδνρή θαη θηινμελία ζην ρώξν ζαο. 



Συνέντευξη με τον ταχυδακτυλουργό Δημήτρη Λιοτατή Σελίδα 3 

 

 

 

 

 


