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Sverige.

Därför att han är läraren i Klass 9A som tycks kunna lära alla matte och NO. Och för att vi alltid velat veta
vad han skulle säga till Hosni Mubarak om de hamnade i samma hiss.
När skrattade du senast hejdlöst?
– Hejdlöst vet jag inte. Men jag skrattar så ofta, varje dag både i skolan och hemma.
Vilka uttryck använder du för mycket?
– Jag tror det är ”mana mou”. Det är grekiska och betyder egentligen min mamma, men man använder det till
människor som man tycker väldigt mycket om och inte bara till mamma.
Vilken ålder upplever du att du är i just nu?
– Jag känner mig som 30 fast jag är 57. Kanske beror det på att jag simmar, crawlar till och med, två
kilometer fyra gånger varje vecka.
Vilket tv-program skäms du lite för att du kollar på?
– Jag tittar inte på tv. Jag har faktiskt inte ens sett Klass 9A på tv, bara i studio.
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Vilken slakteriprodukt gillar du mest just nu?
– Lammracks är nog den bästa slakteriprodukt jag vet just nu. Med mycket vitlök och rosmarin.
När tycker du att folk är riktigt pinsamma?
– När de svär. Jag avskyr när människor svär eller använder ett ovårdat språk. Mina barn får inte ens kalla
mig farsan.
Tror du på horoskop?
– Inte alls. Horoskop är en bluff.
Vad är det äckligaste, snuskigaste du vet?
– Det var hemskt när jag var ny i Sverige och första gången fick blodpudding. Nja, jag vet inte, men
surströmming ligger högt upp på listan.
Vad gillar du själv med ditt utseende?
– Det finns en ärlighet som speglas i ansiktet, det säger i alla fall mina elever. Då är det nog det jag gillar bäst
i mitt utseende nu när jag börjar tappa håret.
Vad gör dig ursinnig?
–- När människor är illojala.
Vad är det svåraste med att vara du?
– Jag tycker inte det är svårt att vara Stavros Louca, jag skulle inte vilja vara någon annan. Men jag jobbar
med mina svagheter.
Vilken är vår tids största bluff?
– Jag skulle vilja säga att det är evolutionsteorin, det finns alldeles för många lakuner i den för att jag skall
kunna övertygas om att människan kommer från aporna. Jag tror på skapelsen. Men det betyder inte att jag
är kreationist och tror att världen skapades för några tusen år sedan.
Hur mycket får ett par skor kosta?
– 1 200 till 1 300 kronor. Då får jag ett par Rockport där mina stora tår går in.
Jag skulle gå ut och köpa strumpor och kom hem med ...
– … ett par strumpor och dessutom ett par skor. Svarta strumpor och svarta skor.
Vilken har varit din djupaste kris?
– Det var nog under de år från 1974 till mitten på 1980-talet när jag inte kunde resa till Cypern, mitt
hemland.
Vilken musik ger dig ståpäls?
– Grekisk musik. Det är så mycket sorg och hopp i den att jag, ja, man kan säga att jag får ståpäls. Jag går
igång när jag hör en bouzouki.
Vilken bok eller film återkommer du alltid till?
– Det är matte- och NO-böcker. Och Bibeln. Jag har läst om Bibeln många gånger. Kan du tänka dig att i
Tredje Mosebok, som skrevs 1500 före Kristus och långt före de grekiska matematikerna, kan man till och
med läsa om hur man räknar ut en cirkels omkrets!
Om du hamnade i samma hiss som Hosni Mubarak, vad skulle du säga?
– Sluta upp med att blanda dig i politiken!
Vad hos din partner retar dig mest?
– Hahaha, nu är du närgången! Nej, min fru är underbar och hon har inga egenskaper som jag retar mig på
eller har retat mig på under vårt nu trettio år långa äktenskap.
Vilken plats i världen skulle du helst av allt vilja vara på just nu?
– Cypern. Det är min barndoms land och jag reser dit varje år. Famagusta är min stad, en av Medelhavets
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vackraste, och ett litet paradis på jorden med skönhet, underbara stränder och vänliga och generösa invånare.

Stavros Louca
Ålder: 57.
Gör: Lärare i matte och NO i Stockholm.
Bor: Stockholm.
Familj: Fru och tre vuxna barn.
Bakgrund: Grekcypriot som lämnade Cypern i samband med delningen av landet 1974. Jobbade i Sverige
som städare och kock innan han utbildade sig till lärare. Har kallats superpedagog och medverkade i den
förra omgången av SVT-serien Klass 9A som då utspelades i Malmö. Nu aktuell i en ny omgång, denna gång
som lärarmentor i Mikaelskolan i Örebro.
Fritid: Simmar 8 km crawl varje vecka, har varit en duktig fotbollsspelare.
I morgon: Kan man se Stavros Louca i det femte avsnittet (av åtta) av Klass 9A på SVT.
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