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Οι μεγάίΐες
αγάπες
της Σοφίας
Καϋαντζάκα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
' Σχοθείο: Αμερικανικό Κοητίέγιο, τότε θηϋέων. ·
θρανίο: Πρώτο ή τεήευταίο. β Αγαπημένο μάθημα:
Ιστορία Καθηγητής που δεν θα ξεχάσω:
Μαντά Ερη. · Επειδή: Με έμαθε να αγαπάω
τους αρχαίους. · Αποηυτήριο: Αριστο, αΜά πού
να ψάχνω να βρω τη βαθμολογία; Κοπάνες ή...
αταξίες: Οι αταξίες σβήστηκαν από τη μνήμη. ·
Πενθήμερη: Ποτέ. Με τρεις Λέξεις ο εαυτός
μου τότε: Τυπική έφηβη κοπέίια. · Σπουδές:
Yale. Columbia.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ·
Επαγγελματική καριέρα: ΕπικοινωνιοίΊόγος.
Πρώτη εμφάνιση στην ποηιακή: 1999, υποψήφια ευρωβουήευτής. ·
Ανθρωποι που με στήριξαν: Οι Μεσσήνιοι.
ο Μεγάηη στιγμή: Η πρώτη ορκωμοσία στη
ΒουΑή. 0 Σταθμός καριέρας: Η κυβέρνηση του 2007. ·
Επόμενος στόχος: Η συγκράτηση της ανεργίας αε
χαμηπα επίπεδα.

HOME ·
Περιοχή: ΑΜάζει ανά τρία χρόνια * Οροφος: Τώρα,
πρώτος. * Χρώματα: Ασπρο, κρεμ ανάηογα με τον
χώρο. · Emnfla: Που αντέχουν το τεστ «παιδί»
Οικιακά είδη: Δεν μαγειρεύω αν δεν είναι επείγον
και φαντάζομαι ότι εννοείτε κουζινικά είδη. · Αγαπημένα
έργα Τέχνης: Ανχωνάκος, Chimes, Ντ,όνεφ,
Χάρος. α Ιδανικό σπίτι: Δεν υπάρχει. " Η mo προσωπική
γωνιά: Οπου τυχαίνει να έχει ήΊγη ησυχία. ·
Αντικείμενο που θα έσωζα oe περίπτωση ανάγκης:
Κάποιον από τους πίνακες.

PERSONAL
STUFF
Ρούχα: Στοήη γραφείου. '- Παπούτσια: Οήων των
ειδών. - Αγαπημένο κομμάτι της γκαρνταρόμπας:
Εχω πέντε ίδια μαύρα παντελ,όνιάπου δεν αποχωρίζομαι. ·
Ρο/ΐόι: Swatch. · Αρωμα: Ποτέ. · Χόμπι:
Yoga. · Γυμναστήριο: Εεχασέ το. J Κομμωτήριο: Συχνά
πυκνά.

FAVORITES ·
Βιββίο: «Ο Πελοποννησιακός Πόίΐεμος» · Συγγραφέας:
Hemingway. ·
Τραγουδιστής: ΧουάνΝτιέγκο
Φηόρες. f Τραγούδι: Τα παιδικά που
ακούω συνέχεια με την κόρη μου. · Ταινία:
«Πρωινό στο Τίφανις»
Σίριαϋ: «Νόμος και
τάξη». · Ηθοποιός: Αντζεπίνα Tzofii, γιατί είναι
δυναμική και εκτός οθόνης. · ΦίΑοι: Από παπιά
και Λίγοι. 9 Ομάδα: Yankies. · Χρώμα:
Μαύρο. · Λουηοΰδκ Τουηίπα. · Επιτραπέζιο
παιχνίδι: Φιδάκι. " Η mo αγαπημένη ασχοηία:
To περπάτημα. · Νοσταηγία: ΑνεμεήΊά. ·
Ο mo μεγάαος φόβος: θάνατος. · Η
mo μεγάηη διάψευση: Είναι προσωπικό
δεδομένο. · Η mo μεγάηη ψευδαίσθηση:
Οτι ο χρόνος είναι ατελείωτος. · Αυτό που
θα έιΔΑαζα:Τον κόσμο. · Αυτό που θα ααήάξω:
Προτεραιότητες. · Προορισμός διακοπών.
Μάνη. I Νησί: Μανχάταν. · Χώρο:
Ιταίΐία. · Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα:
Λονδίνο. · Μουσείο: Ακρόποπης. · Πόδη
όπου θα μπορούσα να ζήσω: Παρίσι. ·
Ταξίδι εκτός Ευρώπης: Νεα Υόρκη.
Παραηία: Καηόγρια · Διαδρομή: ΑθήναΤρίποπη-Καήαμάτα. ·
Ταξίδι
για
shopping: Να 'ναι καβα το Διαδίκτυο.
Φαγητό: Μακαρόνια · Καφές: Espresso.
Ποτό: Κρασί. · Εστιατόριο: «To naiho μποστάνι». ·
Μπαράκι: «Λίθος». * Μπουζούκια:
Ούτε για αστείο.

TECH
- Internet ©home ή net-cafe: ©home, ©work, παντού. ·
PC ή laptop: Laptop. · Πόσο συχνά σερφάρεις:
Καθημερινά, i Site: "www.sofiakalantzakou.gr.
* Blog: Οχι ακόμα · Online αγορές: Amazon. · Κάνεις
chat: Οχι. · Facebook ή MySpace: Facebook το
σκέφτομαι. · MSN ή Skype: Skype θα χρειαστώ το
φθινόπωρο και θα το αποκτήσω.

Ονομα: Σοφία
Επίθετο: ΚαΑαντζάκου.
Επάγγεαμα: Εχω εδώ και μία δεκαετία
αφοσιωθεί στην ποηιακή.
Γενέθ&α: 19 Ιουνίου 1965.
Γονείς: Αριστείδης, Δωροθέα.
Αδεηφια: Οχι.
Καταγωγή: Μεσσηνιακή.
Οικογενειακή κατάσταση: Παντρεμένη
με παιδί.
Μεταφορικό μέσο: Μηχανάκι, αυτοκίνητο,
μετρό.

Ζώδιο: Δίδυμοι.
Ωροσκόπος: Καρκίνος.

Στη μάχη Kara ι:ης ανεργίαςμε εφόδια από ra Yale και ra Columbia
Η ΣΟΦΙΑ Καίια
κρατάει προσγειωμένη και αυθεντική»,
της «επιδιώκει να φέρει έναν νέο, εκσυγχρονιστικό
στη δύοκοπη οικονομική συγκυρία».
ντζάκου είναι από
αέρα πρωτοποριακές ιδέες και
Η μεγάηη αγάπη και το κρυφό ταπέντο και έχει μία μικρή κόρη, την Αηεξάνδρα,
τις εηάχιστες νέες
νέες καϋες πρακτικές στον χώρο ευθύνης
της ωστόσο είναι n παιδική Λογοτεχνία.με την οποία ανακαλύπτει εκ νέου τον
κόσμο και n οποία της υπενθυμίζει πόσο
της, που σήμερα είναι το υπουργείο Απασχόίιησης
r γυναίκες στον χώρο
Ηδη το πρώτο της παιδικό βιβήίο «To
και Κοινωνικής Προστασίας,
ποπύτιμα είναι ο χρόνος και n οικογένεια
της ποηιτικής και μία
από τις τρεις στην κυβέρνηση της Ν.Δ.
καϋοκαίρι του Πέτρου Πελεκάνου» κυκλοφορεί«Η ποπιτική δεν είναι μονόδρομος,
όπου υπηρετεί ως υφυπουργός».
Εκϋέγεται ανεήίΐιπώς από το 2000
Η ίδια νιώθει πως το υπουργείο Απασχόλησης
από τις εκδόσεις Πατάκη και
υπάρχει αρχή, μέση και τεηος και πρέπει
στον νομό Μεσσηνίας. Με προσπαμβάνουσες
«είναι πραγματικό οχοίΊείο ζωής, απ' ό,τι μαθαίνουμε γράφει φέτος πυρετωδώς κανείς να υπηρετεί τα κοινά όσο πιστεύει
παραστάσεις από το εξωτερικό
όπου τα προβήήματα που αγγίζουν
το επόμενο.
πως μπορεί να προσφέρει» τονίζει με
σπούδασε στο Yale και το Columbia, δύο τους ποίΊίτες με ονοματεπώνυμο ζητούν
Είναι παντρεμένη εδώ και εννέα χρόνια νόημα n υφυπουργός Απασχόπησης και
από τα κατΊύτερα πανεπιστήμια της Αμερικήςεπιτακτικά Αύσεις και n πρόκπηση είναι
με τον Φίλιππο Μήτοη, καθηγητή αρχαίαςβουηευτής Μεσσηνίας.
n Σοφία όπως Λένε οι συνεργάτες το πώς αυτό επιτυγχάνεται, ιδιαίτερα μέσα
φιϋοσοφίας, που όπως πεει «την
ΚατερίναΓχίκα
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