
                                       

                                                

 

Δεληίο Σύπος 

«Public have the power» με ηην Patti Smith ζηα Public ςνηάγμαηορ! 

 

Τα Public, ην κεγαιύηεξν βηβιηνπσιείν, θηινμέλεζαλ κε κεγάιε επηηπρία ηελ ηέξεηα ηνπ punk 

θαη δεκηνπξγό θιαζηθώλ album, όπσο ην «Horses», Patti Smith, ζε ζςνένηεςξη Σύπος ζηε 

θαηάκεζηε αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Public ςνηάγμαηορ ηην Παπαζκεςή 24 Ιοςνίος. 

 

Με αθνξκή ηε ζπλαπιία ηεο ζην Piraeus Academy ζηηο 25 θαη 26 Ινπλίνπ, ε ζξπιηθή 

ηξαγνπδίζηξηα ηεο παλθ ξνθ κνπζηθήο, βξέζεθε ζηα Public Σπληάγκαηνο γηα λα ππνγξάςεη 

αληίηππα από ηα βξαβεπκέλα βηβιία ηεο Just Kids (Πάηι και Ρόμπεπη, εκδόζειρ Κέδπορ) θαη 

M. Train πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Ειιάδα από ηηο εθδόζεηο Κέδξνο. 

 

Σηε δηάξθεηα κίαο ηδηαίηεξα θηιηθήο αηκόζθαηξαο νη δεκνζηνγξάθνη είραλ ηελ επθαηξία λα 

έξζνπλ πνιύ θνληά ζηε γλσζηή ηξαγνπδίζηξηα δηεξεπλώληαο ηόζν ηελ πξνζσπηθή όζν θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηεο δσή κέζα από ηα πην απιά εξσηήκαηα όπσο ηνπο κεγάινπο θόβνπο θαη ηηο 

κεγάιεο αγάπεο ηεο! 

Σην πιαίζην απηό ε γλσζηή ηξαγνπδίζηξηα δήισζε: «Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλζεζεο ελόο 

θνκκαηηνύ δελ κπνξείο έηζη απιά λα κέλεηο κέζα ζην δηθό ζνπ θόζκν - πξέπεη λα νξακαηίδεζαη 

ην πώο ζα ηξαγνπδεζεί, πώο ζα εθηειεζζεί θαη πώο ζα επεξεάζεη ηνπο αλζξώπνπο  θαη, 

επνκέλσο, πηζηεύσ πσο ε ζύλζεζε ελόο ηξαγνπδηνύ είλαη κία δύζθνιε ππόζεζε». Επηπιένλ, 

αλέθεξε: «Δελ έρσ πνιινύο θόβνπο, πξνζπαζώ λα κελ αθήλσ ηνλ εαπηό κνπ λα 

ρεηξαγσγεζεί από ην θόβν, λα κελ επηηξέςσ ζηελ θπβέξλεζε ή νπνηνλδήπνηε άιιν λα κε 

ρεηξαγσγήζεη ιόγσ ηνπ θόβνπ». Τέινο ζρεηηθά κε ηε δηθή ηεο αιιά θαη ηελ ζύγρξνλε επνρή 

ζεκείσζε ηα εμήο: «Τν ηνπίν έρεη αιιάμεη πνιύ από ηελ γεληά κνπ, δελ είρακε ππνινγηζηέο, 

θηλεηά, δηαδίθηπν, δελ είρακε απηνύ ηνπ είδνπο ηελ ηερλνινγία. Είρακε ην ξαδηόθσλν, ηελ 

ππνθξηηηθή θαη ην word of mouth θαη κε θάπνην ηξόπν ε νκνξθηά απηώλ ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο καο θξάηεζε πην ελσκέλνπο ζην ζηόρν καο: λα αιιάμνπκε ηνλ θόζκν, λα ρηίζνπκε 

έλα θίλεκα εηξήλεο, λα πξνζηαηεύζνπκε ην πεξηβάιινλ, λα πνιεκήζνπκε γηα ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζύλε. Ήκαζηαλ πνιύ ελσκέλνη κέζσ ηεο κνπζηθήο, κέζσ ηνπ πνιηηηζκνύ καο. Οη λέεο 

γεληέο πξέπεη λα ζθεθηνύλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηη ζα θάλνπλ κε όιε απηή ηε δύλακε πνπ έρνπλ 

ζήκεξα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο…». 

Η Patti Smith έθιεηζε ηε ζπλέληεπμε Τύπνπ απαγγέιινληαο κε ηνλ δηθό ηεο θαζεισηηθό ηξόπν 

ηνπο ζηίρνπο από ην ηξαγνύδη «People have the power» (πξώηε εθηέιεζε 1988). 

Δείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζρεηηθή εθδήισζε θαζώο θαη πεξηζζόηεξν 

θσηνγξαθηθό πιηθό ζην http://blog.public.gr/event/ 

 

Χαμογελάζηε είζηε ζηα Public, γιαηί “Public have the power”! 
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