
Νίκο, πως ξεκίνησε η Hellenic Events και τι στόχους έχει για το µέλλον;
Η Η-Ε είναι µια εταιρία που διοργανώνει εκδήλωσεις µε Έλληνες καλλιτέχνες στη Γερµανία. Είναι µια πρωτοβουλία που 
δηµιουργήθηκε απο την αναγκαιότητα  να φέρουµε πιο κοντά µας την ελληνική τέχνη, τον πολιτισµό και ειδικότερα την 
ελληνική µουσική. Είναι πολλά αυτά για τα οποία οι Έλληνες θα έπρεπε να είναι περήφανοι. Ένα απο αυτά είναι και η 
ελληνική µουσική. Πιστεύω ότι η µουσική της Ελλάδας έχει ένα τεράστιο όγκο και δυναµική και συγκαταλέγεται 
αναµφισβήτητα ανάµεσα στις καλύτερες του κόσµου. Είναι κρίµα και άδικο που η µουσική αυτή για λόγους που δεν θέλω 
τώρα να αναφέρω µένει εγκλωβισµενη µέσα στα ελληνικά σύνορα και δεν δίνεται πάντα η ευκαιρία να την απολαύσουν και 
να την γνωρίσουν οι άνθρωποι σε όλα τα σηµεία του πλανήτη. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να καταφέρει η Η-Ε. 
Δηλαδή να παρουσιάσει αυτόν το θησαυρό και πέρα απο τον ελληνικό χώρο και συγκεκριµένα στη Γερµανία.

Δεν είναι όµως τον τελευταίο καιρό λίγο περίεργα τα πράγµατα, ό,τι αφορά τον τρόπο
διασκέδασης  του Έλληνα στη Γερµανία;
Πράγµατι είναι γεγονός ότι τα τελαυταία χρόνια έχουν πέσει λίγο οι αποδόσεις στον τρόπο διασκέδασης. Γνωρίζω πολύ 
καλά, πιστεύω ότι κι εσείς που ασχολείστε µε θέµατα της νεολαίας συµφωνείτε µαζί µου, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 
Ελλήνων δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις δυνατότητες διασκέδασης που τους παρέχονται.
Η διασκέδαση έχει περιοριστεί στα „στενογλέντια“, στα „ορθάδικα“ και στα πάρτυ „νυφογαµπροπάzαρα“. Αυτό είναι ένας 
τρόπος διασκέδασης και ειλικρινά δεν εχω κάτι εναντίον. Αυτά υπήρχαν πάντα και αν θες είναι και απαραίτητα µερικές 
φορές. Είναι όµορφο να µπορούν να συναντιούνται οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι, να έρχονται σε επαφή και να 
γνωρίζονται µεταξύ τους. Ο τρόπος διασκέδασης είναι προσωπική επιλογή του καθενός.
Όµως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει µόνο αυτός. Να µην υπάρχουν άλλες επιλογές όπως π.χ. συναυλία, θέατρο, µιούζικαλ, 
εκδηλώσεις µε πολιτιστικό και παραδοσιακό περιεχόµενο. Όλα αυτά τα προσφέρει η ελληνική κουλτούρα πλουσιοπάροχα. 
Και τι γίνεται µε τους 40ρηδες τους 50ρηδες και άνω; Αυτοί τι επιλογές έχουν; Οι χοροεσπερίδες φυτοζωούν και ο τρόπος 
που γίνονται είναι αναχρονιστικός. Όλοι έχουν καρφωθεί αναγκαστικά στην τηλεόραση και στο καφενείο. 
Η Η-Ε προσπαθεί να αλλάξει αυτό το κατεστήµενο, θέλει να σηκώσει τον Έλληνα απο την πολυθρόνα και να του δώσει τη 
δυνατότητα να διασκεδάσει και µε άλλους τρόπους γιατί το έχει ανάγκη παρ’όλο που η κοινωνία µας διανύει „παράξενες“ 
εποχές σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. 

Πες µας για τις µέχρι τώρα συνεργασίες σας και τα σχέδια σας για το µέλλον.
Σεβόµαστε απόλυτα το κάθε είδος µουσικής και διασκέδασης και τις προσώπικες επιλογές του καθενός. Όµως πιστεύουµε 
ότι η ποιότητα στην ελληνική µουσική έχει όνοµα και ταυτότητα. Με βάση αυτή τη λογική γίνονται και οι επιλογές µας. 
Αν και η Η-Ε είναι αρκετά νέα στο Χώρο Έτος ιδρύσεως 2004 έχει ήδη στο ιστορικό της σηµαντικές και πολύ αξιόλογες 
συνεργασίες. Η πρώτη µας ήταν αυτή µε τον Μιχάλη Χατζηγίαννη τον Απρίλιο του 2005 που στέφθηκε µε επιτυχία και είχε 
µεγάλη συµµετοχή παρόλο που οι συναυλίες έγιναν σε εργάσιµες µέρες. 
Η επόµενη µας ήταν το καλοκαίρι στα πλαίσια του Confederetions-Cup στο οποίο συµµετείχε και η εθνική µας οµάδα 
ποδοσφαίρου. Ένα open-air µε φόντο το skyline της Φρανκφούρτης, 
µε καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Πετράκος, ο Γιώργος Περρής, η Ζωή 
Τηγανούρια και ο Βο στη φαντασική Location του Kinka Beach-Club. 
Τον Οκτώβριο του 2005 είχαµε µια υπέροχη συνεργασία µε την Επιτροπή των 
κοινοτήτων και των συλλόγων του Όφφενµπαχ στη συναυλία που έγινε για την 
επέτειο των 80. γενεθλίων του Μίκη Θεοδώρακη µε την Αλεξάνδρα Γράβα τον 
Αλέξανδρο Χατζή και την Bessunger Kammerorchester Darmstadt. 
Η συναυλία αυτή είχε πολύ µεγάλη επιτυχία και συζητήθηκε έντονα. 
Για φέτος έχουµε τώρα τον Απρίλιο την περιοδεία µε ένα θρύλο της ελληνικής 
µουσικής τον κύριο Κώστα Χατζή και το γιο του Αλέξανδρο. 
Το Φθινόπωρο ετοιµάζουµε µια συνεργασια έκπληξη µε ενα µεγάλο όνοµα της 
ελληνικής µουσικής που θα εντυπωσιάσει όλους!

Και δυο λόγια για τη συνεργασία σας µε τον Κώστα Χατζή !
Πολύ µεγάλη τιµή και εµπειρία αυτή η συνεργασία για µας.
Πρόκειται για έναν πραγµατικό θρύλο.Απλά του κάναµε την πρόταση και αυτός 
δέχτηκε Να µας πάρει στο „αεροπλάνο“ του και να δούµε „τη γη σαν ζωγραφιά“. 
Μαζί του o γιος του Αλεξανδρός µε τον οποίο έχουµε ξανασυνεργαστεί. 
Πρόκειται για έναν υπέροχο µουσικό και τραγουδιστή, ο οποίος µε το 
προσωπικό του στυλ γράφει τη δικία του ιστορία. Τη χαιρόµαστε και τη ζούµε 
έντονα αυτή τη συνεργασία. Τελειώνοντας θα ήθελα να προτείνω στους 
νεολαίους που ίσως δε γνωρίζουν πολλά για Χατζή να ρθούν στις συναυλίες µε 
την υπόσχεση ότι θα ζήσουν πολύ όµορφες και aξέχαστες στιγµές.
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Ο Μιχάλης Κίκης 

συνάντησε το Νίκο Τσιάρτα 

από το Hellenic Events


