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Της Αγγελικής Κοσµοπούλου

¶òöôèíáôïìÞçéï ôïù ¢òïíÛá

ªôáàòï÷ £åïäöòÀëè÷
Επιµέλεια: Βαγγέλης Τζάνης

Long Run: Παντελής Καψής
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Της Νατάσσας Καρυστινού

100 
øéìéÀäå÷ æÝìïé óôï 
¹nstagram!

#athensvoice

Paratoxic Paradoxes
Η Νάντια Αργυροπούλου 
µας κάνει πιο Οικολόγους 

Του ∆ηµήτρη Μαστρογιαννίτη

¶ùòùäÝëè µáóéìéëïà 
- ¦áðáîôöîÝïù

 Μας ξεναγεί στον κόσµο της
Της Ηρώς Παρτσακουλάκη

5 îÛá ëáé hot óôÛëéá
Ήρθαν µε την Άνοιξη
Της Νενέλας Γεωργελέ



4 A.V. 16 - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017



16 - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 A.V. 5 

3 BURBERRY
ΠΑΛΕΤΕΣ ΣΚΙΩΝ

Το LOOKmag και η Burberry χαρίζουν σε 1 από εσάς και 
σε 2 φίλες σας από µία υπερπολυτελή παλέτα σκιών 
BURBERRY Complete Eye Palette σε 4 αποχρώσεις 
mocha και τρία βουρτσάκια για την εφαρµογή. Για να τις 
κερδίσετε κάντε follow το LOOKmag στο Instagram και 

tag σε σχόλιο τις 2 φίλες που προτείνετε.
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follow us 
      on Instagram

 @lookmag

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Τo σχεδιάζει η Agnieszka Polska. 
Γεννήθηκε το 1985 στην Πολωνία 
αλλά ζει και  εργάζεται στο Βερο-
λίνο. Ατοµικές εκθέσεις της έχουν 

οργανωθεί 
στην Αµερική 
(New Museum 
ΝΥ), στην Τσε-
χία (National 
Gallery),στη 
Μ. Βρετανία 
(Nottingham 
Contemporary) 
και στην Αυστρία 
(Salzburger 
Kunstverein) και 
έργα της έχουν 

παρουσιαστεί σε µουσεία και φουάρ 
σε Γερµανία, Πολωνία, Σίδνεϊ, Κορέα  
κ.ά. Η Polska συµµετέχει στην 57η 
Μπιενάλε της Βενετίας το 2017. Στην 
έκθεση «Paratoxic Paradoxes» στο 
Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138, 
22/3 - 21/5/2017) παρουσιάζεται 
νέο έργο της σε ανάθεση της επιµε-
λήτριας Νάντιας Αργυροπούλου για 
την πολιτιστική µη κερδοσκοπική 
πλατφόρµα Polyeco Contemporary 
Art Initiative (www.pcai.gr).

i

Eκδότης-∆ιευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαφήµισης  
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρµάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
∆ηµήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιµέλεια Ύλης: ∆ήµητρα Γκρους

 ∆ιαχείριση Web Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

Αρχισυνταξία Ελίζα Συναδινού

Συντακτική οµάδα: ∆. Αθανασιάδης, Ν. Αργυρο-
πούλου, Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσι-

ου, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, 
A. Γκόρου, Β. Γραµµατικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. 
∆ηµητρακόπουλος, Θ. Ευθυµίου, N. Zαχαριάδης, 
Μ. Ζουµπουλάκη, Κ. Καϊµάκης, ∆. Καραθάνος, M. 

Kοντοβά, Ά. Κούλης, Μ. Μαρµαρά, Β. Ματζάρογλου, 
M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, Κ. Νιαµονιτάκη, 

Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. Παναγοπούλου, Η. Παρτσα-
κουλάκη, Γ. Παυριανός, Κ. Περρή, K.Ρήγος,  Ζ. 

Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου, Ευ. Τσαβδάρη, Γ. Τσά-
καλος, Σ. Tσιτσόπουλος, ∆. Φύσσας, Σ. Χαραµή, Λ. 

Χουρµούζη

Γραµµατεία Σύνταξης Γεωργία Σκαµάγκα
info@athensvoice.gr

Υπεύθυνη οδηγού ∆ανάη Καµζόλα 
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

Β. Γκογκτζιλάς, art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Τάσος Βρεττός, Έκτο-

ρας ∆. Βούτσας, Κώστας Αµοιρίδης, Βαγγέλης 
Τάτσης, Ραφαήλ Φωτόπουλος

Group Advertising Manager
Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr

Advertising Manager
Βίκυ Καλαντζή

Direct Market Θεοδώρα Θεµελή, Ρούλα Μαντή
Υποδοχή ∆ιαφήµισης Μαρία Αυγερινού

 marketing@athensvoice.gr
Ροή ∆ιαφήµισης Web Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr 

∆ιεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, 

Μαρία Καραχοντζίτη, Γιώργος Άνθης

∆ιαχωρισµοί - Eκτύπωση 
«Kαθηµερινές Εκδόσεις AE»

∆ιανοµή: Free Sunday

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369
fax: 210 3632.317

∆ιαφηµιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Aγγελίες: 210 3617. 369  

Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σηµεία διανοµής, µπορείτε 

να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 

210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδοµαδιαία εφηµερίδα, διανέµεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή µερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχοµένου της έκδοσης 
µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύµβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

∆ιευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρµπίλη
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-∆ηµήτρης Φύσσας 

∆ηµοτικό σχολείο Αγίας Πα-
ρασκευής. Εξηντάρης κύριος 
µε σακίδιο στον ώµο περνά 

απ’ έξω. Ένα τσούρµο πιτσιρί-
κια είναι κολληµένα στα κά-
γκελα και του φωνάζουνε:

-Κύριε! Κύριε! Την µπάλα, την 
µπάλα! Μπορείτε να µας πιάσε-

τε την µπάλα;
Ο κύριος χαµογελώντας την 

πετάει πίσω. Ένα από τα µικρά 
του φωνάζει:

-Ευχαριστούµε,
 κύριε δεινόσαυρε!…

…Χαµογελάει και πάλι ο κύριος 
και του λέει:

-Παρακαλώ, αλλά γιατί µε λες 
δεινόσαυρο βρε; ∆εν είµαι δα 

και διακοσίων χρόνων!
-Αφού, καλέ κύριε, φοράτε 

στην πλάτη σας σακίδιο δεινο-
σαυράκι, άρα κι εσείς τι είσαστε; 

∆εινόσαυρος.

(ªôèî °çÝïù ¹öÀîîïù, °çÝá ¦áòáóëåùÜ, 
ÆòÝôè ðòöÝ)

Ντουετάκι µπάζων, κοντές, 
χαµηλοκώλες, µε κολάν και 
κυτταρίτιδα, σχολιάζουν κα-
λοδιατηρηµένη πρώην καλ-
λονή, βαµµένη, σηµαιοστο-
λισµένη, τσάντες, τακούνια, 

µαλλί, άιφον κλπ. κλπ.:

«Μµµ, κοίτα ύφος η σι-
τεµένη Μπάρµπι… Σιγά, 

µωρή…»
(Mall, ¢åùôÛòá áðÞçåùíá)

Συζήτηση µαθητών 
στην έξοδο από το σχολείο τους:

«Ποιος µαλάκας σκέφτηκε 
να έχουµε δυο µέρες Σαββα-
τοκύριακο και πέντε µέρες 

σχολείο;»
(»áòÀóìåéï, ÆåôÀòôè íåóèíÛòé)

Αεροδρόµιο Ελ.Βενιζέλος. 
Ζευγάρι Κυπρίων που άργησε η 
πτήση τους, τρέχουν για να µη 

χάσουν τo connection flight τους, 
λέγοντας λαχανιασµένοι:

«Την εγαµήσαµεν µαλάκαν 
µου, θα µπετάξει το πτηνόν και 

δεν θα προλάβουµέν το!»
(ªÀââáôï áðÞçåùíá)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Κορίτσι µε πάρα πολύ σοβαρό ύφος 
µιλάει µε το αγόρι της:

«Από σήµερα υποστηρίζω 
τη Λάουρα».

(ªëïùæÀ & ÃíÜòïù, ¢åùôÛòá ðòöÝ, 
åðïøÜ Survivor)
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Επιµέλεια: Ελίζα Συναδινού 

Πού ήταν το πρώτο διαµέρισµά σας 
στην Αθήνα;

Ήταν στην Πεύκη. Ήσυχα, οικογενειακά και 
–όπως θυµάµαι ακόµα από το παιδικό µου 

δωµάτιο– πολύ ηλιόλουστα.

Τώρα πού µένετε; Για ποιο λόγο 
διαλέξατε αυτή τη γειτονιά;

Μένω µε το αγόρι µου στη Φιλοθέη. Τα τε-
λευταία 10 χρόνια δεν αλλάζω περιοχή µε 

τίποτα. Το πολύ µέχρι το Παλαιό Ψυχικό και  
πίσω. Λατρεύω την ησυχία, το πράσινο και 
ότι πετάγοµαι στο κέντρο στο άψε σβήσε.

Σε ποια γειτονιά της Αθήνας 
ονειρευόσασταν πάντα να µείνετε 

και δεν έχει προκύψει;
∆εν θα ήθελα να µείνω σε άλλη περιοχή από 
αυτή που µένω. Είµαι τροµερά τοπικίστρια.

Τα αγαπηµένα σας αθηναϊκά µπαράκια;
Ο «Κύριος», το «Rock ’n roll» και στο τσακίρ 

κέφι κανένα «Πλυντήριο».

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο;
Το να ξέρει καλά την πόλη του. Από τα στε-
νάκια της, τους καλύτερους φούρνους της, 

µέχρι τα απόµερα παρκάκια της.

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός σας φόβος;
Οι φόλες που βάζουν στα αδέσποτα στις 

γειτονιές της Αθήνας.

Τι σας  λείπει από την Αθήνα 
των παιδικών σας χρόνων;

Καλά, δεν έχω µεγαλώσει και τόσο πολύ που 
να έχουν αλλάξει οι συνήθειες.

Αγαπηµένη αθηναϊκή βόλτα;
Ποδηλατάδα Ψυχικό-Φιλοθέη. Ξέρω, σας 

έχω ζαλίζει, αλλά είπαµε, είµαι τοπικίστρια. 

Τρία πράγµατα που θα έκαναν 
την Αθήνα καλύτερη;
Περισσότερο πράσινο.

Περισσότερη ανεκτικότητα.
Λιγότερη κίνηση.

Και τρία πράγµατα που χωρίς αυτά 
δεν θα την αντέχατε...

Οι αµέτρητες επιλογές διασκέδασής της.
Η ιστορία της. Και το ότι συνδυάζει τα πάντα. 

Και βουνό και θάλασσα, που λέµε.

Η πιο ενοχλητική συνήθεια 
των Αθηναίων;

Τα σκουπίδια τους.

Ένα καλό µέρος για αποµόνωση 
στην Αθήνα;

Το πάρκο Πικιώνη στη Φιλοθέη. 

Μια απρόσµενη ιστορία στην Αθήνα; 
Ήµουν η έρµη για βόλτα στην Ακρόπολη. 

Εκεί µου έπιασαν την κουβέντα ένα ζευγάρι 
Κινέζων γύρω στα 50. Πού να φάνε; Πού να 
πιούνε; Πώς θα µετακινηθούν;  Ήταν τόσο 
γλυκούληδες και εγώ τόσο πολύ παρασύρ-
θηκα από τον Ξένιο ∆ία, που κατέληξα να 
τους κάνω βόλτες σε όλη την Αθήνα µε το 

αυτοκίνητό µου εκείνη την ηµέρα. Τους κλη-
ρονόµησα κανονικά. 

Η Τζένη Μελιτά είναι δηµοσιογράφος. Τη βρίσκετε στο 

athensvoice.gr µε το #jennyschallenge κάθε Παρασκευή!  

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
Το νέο του τραγούδι «Ζήτηµα ζωής» σε µουσική 

Moz και στίχους Axcelle σκίζει και καλά κάνει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
«Όταν εκφέρω δηµόσιο λόγο προσέχω τι λέω. 

∆εν µιλάω ποτέ βάσει σχεδίου αλλά βάσει ενστί-
κτου και επιθυµίας σχεδόν σωµατικής» δήλωσε 
στο «Πρώτο Θέµα». Μια δήλωση που θα άξιζε να 
εµπεδώσουν όλοι όσοι κρέµονταν πριν λίγο και-

ρό στα κάγκελα και τώρα µετανιώνουν 
ή σιωπούν. 

ΣΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Το νέο trend: Οι καλύτερες κοριτσοπαρέες 
της πόλης δίνουν εκεί ραντεβού 

και µετά πάνε για ποτάκι.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΒΑΚΟΣ
Ανακηρύχθηκε ο καλύτερος µουσικός 

του κόσµου για το 2017. 
Βραβεύτηκε µε το κορυφαίο µουσικό βραβείο 

της ∆ανίας Leonnie Sonning Music Prize.

Η ΣΩΣΤΗ ΜΠΟΥΓΑΔΑ
Θα µπούµε ή όχι σ’ εκείνη την εποχή 

που θα στεγνώνουµε τις µπουγάδες µας 
στο σκοινί και όχι στα καλοριφέρ µας;

ΚΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟ
«Το µεγαλύτερο ευτύχηµα στον κόσµο 

είναι η αδυναµία του µυαλού να συσχετίσει 
όλα τα περιεχόµενά του». 

(Χ. Φ. Λάβκραφτ,  «Το Κάλεσµα του Κθούλου»)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τον Μάιο, λέει, θα κλείσει. 
Ψήστε άφοβα το Πάσχα.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΤΡΟΛΕΪΑ
Ακόµα περιµένουµε τις µουσικές playlist στα 
τρόλεϊ εκείνης της µουσικής επιµελήτριας που 
είχανε προσλάβει πριν από 5 µήνες...

ΕΔΩ ΗΡΘΑΜΕ!
Ο Απόστολος Γκλέτσος επιστρέφει 
στην τηλεόραση.
Αρχίζει το Star Academy στο Εpsilon.
Το κανάλι του ΚΠΣΝ έγινε βάλτος.
(επιστροφή στα βασικά)

ΦΙΛΤΡΑ ΣΤΟ ΙΝSTAGRAM
Aκούστε κι αυτό: Ήρθε η εποχή σ’ αυτή τη χώρα 
που οι φωτογραφίες είναι καλύτερες χωρίς φίλ-
τρα. ∆εν ζούµε στο Ρέικιαβικ.

SURVIVOR
Από ένα σηµείο και µετά µοιάζουν 
όλοι αναµεταξύ τους: ηλιοκαµένοι, 
πετσί και κόκαλο και µουγκρίζουν.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ
«Το Survivor δεν είναι της αισθητικής µου». 
(Έεεεελα!)

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ 
ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑΔΙΚΑ
Ζήτησα ένα άρωµα που έχει καταργηθεί 
εδώ και 10 χρόνια και... το βρήκα!

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Η Ευρώπη των διαφορετικών ταχυτήτων.
Η Ελλάδα µε την όπισθεν.

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

➁

➂
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Σ
την ομάδα των «Διάσημων Συριζαί-

ων» επικρατούσε ένταση μετά την 

ήττα στο αγώνισμα της διαπραγ-

μάτευσης. Όλοι θεωρούσαν κύριο 

υπεύθυνο για το αποτέλεσμα τον 

Ευκλείδη. Εκείνος, πάλι, είχε καθίσει σε μια 

γωνία και δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν. 

Έβλεπε τους συμπαίκτες του να τον κοιτά-

ζουν και να ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Και 

μάλλον δεν θα ήταν κάτι καλό. Προσπάθη-

σε να αποφύγει τα βλέμματα. Ευτυχώς είχε 

μαζέψει 53 βότσαλα. Και συγκεντρώθηκε 

σε αυτά.

Ήταν η δεύτερη μέρα που η ομάδα των Συ-

ριζαίων θα έμενε χωρίς να φάει ούτε μια 

πρόσληψη. Ούτε ένα διορισμό. Και τα νεύρα 

ήταν τεντωμένα. Φταίει και η επίδοσή τους 

στα αγωνίσματα που ήταν πάρα πολύ κακή. 

Στο αγώνισμα της ΕΡΤ ο Νίκος ο Παππάς ο 

Τσανγκ είχε πατήσει μέσα σε μια παγίδα δια-

μέτρου 1.7% με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι 

αντίπαλοι να γελάνε και να του κάνουν κα-

ζούρα ρωτώντας τον «πού ήταν όταν έπεσε 

το 1.7% στην ΕΡΤ». 

Η Έφη πάλι στο στίβο του συνταξιοδοτικού 

είχε ρίξει όλα τα τουβλάκια του ΕΚΑΣ, αλλά 

έμεινε από μπάλες την πιο κρίσιμη στιγμή με 

αποτέλεσμα να γυρίσει κι αυτή άπρακτη. 

Ο Πάνος, ντυμένος με άψογη στολή Ναυα-

γού, ήταν ο πρώτος που πήρε το λόγο. «Κά-

ποιοι δεν παρακολουθούν το “Με Αρετή και 

Τόλμη”, γι’ αυτό δεν είναι αξιόμαχοι» πέταξε 

κοιτάζοντας τα έπαθλο κρουασάν με γέμιση 

Καραμανλή που έτρωγαν οι αντίπαλοι. Προ-

σπαθούσε εδώ και καιρό να τους πείσει να 

του δώσουν όλες τους τις προμήθειες για να 

αγοράσει πολεμικές πιρόγες και να υπερα-

σπιστεί την κατασκήνωσή τους. 

«Ας σταματήσουμε να τσακωνόμαστε. Προ-

τείνω να κάνουμε γιόγκα και διαλογισμό 

στον ήλιο του ηθικού πλεονεκτήματος, μα-

κριά από τις νεοφιλελεύθερες σκιές» είπε η 

Όλγα σε μια προσπάθεια να καταλαγιάσει τα 

πνεύματα. Προς στιγμήν όλοι την ακολούθη-

σαν σχετικά απρόθυμα. Ποιος ξέρει. Μπορεί 

η εναλλακτική θεωρία ότι ο ήλιος τούς δίνει 

δημοσκοπική ενέργεια να έβγαινε αληθινή. 

Στο κάτω-κάτω δεν είχαν τίποτα άλλο να κά-

νουν. Αντί να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, ί-

σως η σιωπή να τους βοηθούσε...

Τελικά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Η ακι-

νησία τούς ερέθισε περισσότερο. Ο Νίκος ο 

Τόσκας σηκώθηκε ξαφνικά και έτρεξε προς 

τα δέντρα όπου είχαν κάνει κατάληψη εδώ 

και χρόνια οι ιθαγενείς του νησιού. «Φύγετε, 

φύγετε, παλιοκουκουλοφόροι καταληψίες» 

φώναξε. «Τα δέντρα είναι δημόσια...» 

Μόλις το είδε αυτό ο Χρήστος ο Καραγιαννί-

δης δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Άρπαξε 

ένα τσεκούρι και επιτέθηκε κατά του Νίκου 

Τόσκα φωνάζοντας «αυτό είναι καταστο-

λή!». Ο Νίκος γύρισε αιφνιδιασμένος αλλά 

γρήγορα ανέκτησε την ψυχραιμία του. Ά-

πλωσε τα χέρια προς τον Καραγιαννίδη και 

τον κοίταξε με όσο πιο new age ύφος μπο-

ρούσε. «Χρήστο; Χρήστο, σε ξέρω τόσα 

χρόνια... Μια αγκαλιά... Έλα, μια αγκαλιά...» 

Ξαφνικά ο Πάνος Καμμένος τούς διέκοψε. 

«Θα πάω να πιάσω ψάρια για να μου φτιάξω 

σούσι» φώναξε. «Κοιτάξτε πόσο αξιόμαχος 

είμαι. Το μόνο που θα χρειαστώ είναι μερικά 

φουσκωτά»... είπε και πήγε να επιθεωρήσει 

την παραλία και να ρίξει ένα στεφάνι στη θά-

λασσα. 

Κανείς δεν του έδωσε σημασία. Για λίγα δευ-

τερόλεπτα έμειναν όλοι σιωπηλοί. «Να βά-

λουμε και την άλλη ομάδα να ψηφίσει στο 

συμβούλιο ποιος θα αποχωρήσει» πέταξε 

ξαφνικά ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Για μια στιγ-

μή όλοι πίστεψαν ότι τα έχει χάσει και δεν 

ξέρει τι λέει. Πώς θα τους έπειθαν; Τι θα τους 

έλεγαν; 

«Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το επιχείρημα 

ότι είναι για το καλό του παιχνιδιού» είπε τό-

τε ο Νίκος ο Παππάς ο Τσανγκ που όλη αυτή 

την ώρα είχε αποσυρθεί σε μια άκρη κοντά 

στη θάλασσα και έφτιαχνε ένα διαστημό-

πλοιο στην άμμο. 

Η Όλγα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή καθό-

ταν στη στάση του Λωτού και μάζευε μετα-

κλητούς, ξέσπασε: «Εσύ, Νίκο Τσανγκ, μην 

κάνεις τον Κινέζο! Δώσε πρώτα πίσω τα λε-

φτά της παραγωγής που πήρες για να τους 

δώσεις άδεια να γυρίσουν το παιχνίδι!» του 

πέταξε ψυχρά. 

«Το νησί χωράει μόνο τέσσερις κοκοφοίνι-

κες για κεραίες» της απάντησε ψυχρά εκεί-

νος και συνέχισε φτιάχνοντας την ουρά του 

διαστημόπλοιου...

Τότε πετάχτηκε ο Νίκος ο Βούτσης. «Παιδιά, 

έχω μια ιδέα», πέταξε. «Θα πάω να κάνω μια 

διάλεξη στο στρατόπεδο των αντιπάλων. 

Και θα τους ζητήσω να πληρώσει ο καθένας 

το φαγητό του για να με ακούσει. Τι λέτε;» 

Ο Πάνος Καμμένος επανήλθε με στολή Σού-

περμαν αυτή τη φορά. «Κοιτάξτε με! Είμαι 

αξιόμαχος! Θα πετάξω και θα σας φέρω γλά-

ρους να τους κάνουμε σούπα. Απλώς πρέπει 

να μου δώσετε τα φαγητά σας για να αγο-

ράσω αεροπλάνα» ενημέρωσε την ομάδα 

και έφυγε. 

Το βράδυ στο συμβούλιο κανείς δεν μιλού-

σε με κανέναν. Ο Παύλος Πολάκης, που όλη 

τη μέρα ήταν εξαφανισμένος κυνηγώντας 

τις βοθρομαϊμούδες –εκείνες τις ειδικές μα-

ϊμούδες που ζούσαν αποκλειστικά στο νη-

σί–, άναψε τσιγάρο. 

«Κάποιοι πρέπει να σταματήσουν να καπνί-

ζουν γιατί μας κάνουν κακό» πέταξε ο Νίκος 

Ξανθός... A

Η Διαπραγμάτευση - survivor
Το πολιΤικο reality που σπάει Τά κονΤερ Τησ Τηλεθεάσησ

ο παρουσιαστής του επιτυχημένου reality 

ετοιμάζεται να αναθεωρήσει τους 

κανόνες του παιχνιδιού, φτιάχνοντας μια 

επιτροπή αναθεώρησης 
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Τι είναι η Κριτική της κριτικής; Είναι η κριτική όχι 

λογοτεχνικών αλλά κριτικών κειµένων, η κριτική που 

κρίνει την κριτική. Αυτό που λένε «ο κρίνων κρίνεται».

Συγκεκριµένα τώρα, ποιο είναι το περιεχόµενο 

του βιβλίου σας µε τον τίτλο αυτό, που βγήκε 

σε ένα πολύ καλαίσθητο έργο 340 σελίδων από 

τις Εκδόσεις Gutenberg; Αρχίζω από τις τελευταί-

ες σας λέξεις, γιατί, πράγµατι, είναι το ωραιότερο 

βιβλίο µου – αισθητικά εννοώ, ως τύπος. Και αυτό 

χάρη στην άριστη επιµέλεια της έκδοσης από τον 

Γιάννη Μαµάη. Καθώς εµµένουµε, εγώ και ο Γουτεµ-

βέργιος, στο πολυτονικό, πρέπει να ευχαριστήσω 

και την Κατερίνα Παντελίδου που έκανε την άψογη 

διόρθωση και µου ξανάµαθε όλες τις ιδιοτροπίες της 

βαρείας… Κατά σύµπτωση (;) το τελευταίο υποκε-

φάλαιο στο βιβλίο τιτλοφορείται «Τονοσαλάτα». ∆εν 

πρόκειται, βέβαια, για την ψαροσαλάτα πλούσια σε 

Ω λιπαρά, αλλά τονο-άτονο σαλάτα (µαλλιοτράβηγ-

µα), φωνητικών τόνων και πνευµάτων, σε µια σπου-

δαία Ανθολογία-Γραµµατολογία της ΝEλογοτεχνίας. 

Από ό,τι βλέπω όµως, ο τόνος στο βιβλίο σας 

δεν είναι τόσο φιλολογικός όσο είναι κριτικός… 

Έχετε δίκιο· η κριτική είναι η δουλειά µου, το πάθος 

µου, θα έλεγα, και το πάθος δεν είναι πολύ φιλολο-

γικό (ψυχρό). Το περιεχόµενο τώρα: Συγκέντρω-

σα εδώ 21 δοκίµια δικά µου, µιας δεκαπενταετίας 

περίπου, µε θέµα την αντιµετώπιση της λογοτε-

χνικής δηµιουργίας από την κριτική. Επιχειρώ µια 

κριτική, έστω και συνοπτική, αυτής της κριτικής. 

Σαν εισαγωγή υπάρχει η αντιφώνησή µου κατά την 

τελετή ανακήρυξής µου ως επίτιµου διδάκτορα 

στη Φιλοσοφική Σχολή  - Τµήµα Φιλολογίας του Πα-

νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε θέµα «Το λάθος της 

κριτικής», µια σύντοµη αναδροµή 25 αιώνων κρι-

τικής άσκησης και θεωρίας, του στοιχειώδους λά-

θους και των λαθών τους. Προχωρώ στην επισκό-

πηση έργων ιστορίας της λογοτεχνίας µας, έργων 

διαλόγου και Γραµµατολογίας και σε εκδηλώσεις 

κριτικού δογµατισµού και προκαταλήψεων απένα-

ντι σε κορυφαίους ποιητές και πεζογράφους µας, 

όπως οι Καβάφης, Καρυωτάκης, Παπαδιαµάντης, 

Καραγάτσης, Τσίρκας, Χατζής, µε κάπως ιδιαίτερη 

προσοχή στην αριστερή (αδέξια) κριτική. 

Μιλήσατε για κριτικό δογµατισµό και προκατά-

ληψη. Εννοείτε ότι η κοινοτοπία του λάθους, αυ-

τή η απίστευτη κλίση στην παρερµηνεία και τη 

µονοµέρεια, στηρίζεται σε θεωρητικές βάσεις, 

ιδεολογικές ή αισθητικές, που επηρεάζουν την 

κρίση; Και ποιες είναι αυτές; Οι κυριότερες, οι εµ-

µονικές, είναι τα µονοµερή και ανελαστικά κριτήρια: 

1) το γλωσσικό (δηµοτικισµός) 2) το δίπολο παράδο-

ση-νεωτερισµός και 3) το ιδεολογικό-πολιτικό. 

Με το πρώτο, αποκεφαλίστηκε η πεζογραφία µας, 

αφού απορρίφθηκε η ιδρυτική τριάδα Βιζυηνός-

Ροΐδης-Παπαδιαµάντης. Ο επισηµότερος ιστορι-

κός της ΝΕ Λογοτεχνίας, ο Κ.Θ. ∆ηµαράς, φτάνει να 

τους εξαιρεί, ως απόβλητους, από τη Γραµµατεία 

µας (Ελληνικός Ροµαντισµός, σ. 301) και να µηδενί-

ζει τον Παπαδιαµάντη στην Ιστορία του. Νοµίζω ότι 

ο δηµοτικισµός και η κινηµατική λογική του είχαν 

λόγο ύπαρξης και ρόλο θετικό στην εκπαίδευση, 

αλλά παρατάθηκε αναίτια (ως και σήµερα) στη θε-

ώρηση της λογοτεχνίας. 

Το δεύτερο κριτήριο (παράδοση/νεωτερισµός) εί-

χε επίλεκτα θύµατα τον Καβάφη, τον Καρυωτάκη, 

τους υπερρεαλιστές. Από Βουτιερίδη ως Θεοτοκά, 

ο Καβάφης και ο Καρυωτάκης δεν είναι ποιητές.

Το τρίτο, το ιδεολογικό-πολιτικό κριτήριο είναι πια 

ασυναγώνιστο σε δογµατικό πάθος και αυθαιρε-

σία, γιατί συγκεφαλαιώνει και τα δυο προηγούµε-

να: δηµοτικιστικό, αντινεωτερικό. Στα προηγού-

µενα θύµατα προσθέτει άλλα, πολύ περισσότερα, 

π.χ. Λασκαράτο, Καζαντζάκη, Καραγάτση, Τσίρκα, 

Χατζή, Βαλτινό… 

Και για την αριστερή κριτική τι λέτε; Λέω λίγα 

από τα πολλά. Μα όλο σχεδόν το υπ’ αριθ. 3 (το 

ιδεολογικό-πολιτικό κριτήριο) είναι κατάδικό της. 

Περιέχει όµως η αριστερή κριτική και ανανέωση, 

χειραφέτηση από τον σοσιαλιστικό ρεαλισµό και 

την κοµµατική κηδεµονία, από τον καιρό της «Επι-

θεώρησης Τέχνης», των «Εποχών», των «Σηµειώ-

σεων»… Συχνά είναι διχασµένη, δίψυχη. Κλασικό 

παράδειγµα συνύπαρξης ελευθεροφροσύνης και 

δογµατισµού είναι η περίπτωση του Στρ. Τσίρκα ως 

κριτικού του Καβάφη. Λέγεται επίµονα και έχει επι-

κρατήσει µε το πες-πες, ότι ο Τσίρκας «έβγαλε τον 

Ε
ίναι ο σηµαντικότερος κριτικός λογοτεχνίας σήµερα. Οξυδερκής, αντιδογµατικός, αφοσιωµέ-

νος, µε ποιότητα, ήθος και ποιητικότητα στον κριτικό του λόγο. Παθιασµένος, όπως λέει ο ίδιος 

µε την κριτική. Μάχιµος, πάντα. Πριν λίγες µέρες κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο «Κριτική της 

κριτικής» από τις εκδ. Gutenberg, ένα άρτιο αισθητικά βιβλίο, µε 21 δοκίµιά του µε θέµα την αντι-

µετώπιση της λογοτεχνικής δηµιουργίας από την κριτική. Μια σύντοµη αυτοβιογραφία του στα πλαίσια 

συνέντευξης στο περιοδικό «∆έντρο», που συµπεριλαµβάνεται στο βιβλίο, τελειώνει ως εξής: «[…] Από 

το κοµµουνιστικό µου παρελθόν κρατάω µε ευλάβεια ό,τι απόµεινε από τη συντροφικότητα και ό,τι 

προδόθηκε από τον ίδιο τον κοµµουνισµό: την αλήθεια, την ανθρωπιά, την αντίσταση στην εξουσία-

βία, στο δόγµα, στην αυθεντία. Πιστεύω επίσης ότι οι παλιές µας πλάνες δεν είναι κεφάλαιο για να µας 

αποφέρει τόκους. […] ∆εν θ’ αφήσω ποτέ µουστάκια ή γένια»*. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
¸ ëòéôéëÜ áðÛîáîôé 
óôï äïçíáôéóíÞ 
ëáé ôèî 
áîåìåùõåòÝá
Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

* ∆ιαβάστε όλο το αυτο-
βιογραφικό κείµενο  

www.athens voice.gr

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
¸ ëòéôéëÜ áðÛîáîôé 
óôï äïçíáôéóíÞ 
ëáé ôèî 
áîåìåùõåòÝá
Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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Καβάφη από το γκέτο». Δυστυχώς δεν είναι αλή-

θεια. Ο κριτικός Τσίρκας διχοτόμησε τον Καβάφη 

με την «τομή» του 1911: ο πριν, ο καλός Καβάφης, 

τα ιστορικά και διδακτικά του ποιήματα / ο μετά το 

1911, ο κακός Καβάφης, ο ερωτικός. Για να στηρίξει 

αυτή τη διχοτομία, παρουσίασε (και βιογραφικά) 

έναν Καβάφη αντι-άγγλο, επαναστατημένο, αρι-

στερό, ή μάλλον αοριστερό…, έκρυψε κάτω από 

το χαλί τη βενιζελική του στάση και φιλοτέχνησε 

απίθανες ερμηνείες ποιημάτων ώστε να χωρούν 

στο σχήμα του π.χ. ότι τα «Παράθυρα» ανοίγουν 

στη θέα της παρακμής, ή ότι τα «Κρυμμένα» ήταν 

τα αντιαποικιακά και αριστερά ιδανικά του ποιητή 

και όχι η σεξουαλική του ιδιαιτερότητα. 

Συγγνώμη, ας μη νομισθεί ότι θεωρώ τον εαυτό 

μου ως αλάνθαστο κριτικό, ιδιαίτερα τον αριστερό 

κριτικό εαυτό μου. 

Αυτή η τελευταία φράση σας μου φέρνει στα 

χείλη μια ερώτηση γενικότερη· Θεωρείτε σή-

μερα τον εαυτό σας ως αριστερό; Μονολεκτικά 

θα απαντούσα, όχι. Υποψιάζομαι όμως πως κάτι 

μου έχει μείνει, το «κουσούρι» που λένε. Γιατί (εδώ 

ανοίξτε εισαγωγικά)… γιατί «μόνο οι βλακείες της 

Αριστεράς με αγανακτούν, οι βλακείες των άλλων 

με αφήνουν αδιάφορο». Σας ζήτησα να βάλετε ει-

σαγωγικά, γιατί η ευφυολογία αυτή δεν είναι δική 

μου. Το έχει γράψει ο Πασκάλ Μπρυκνέρ, στο βι-

βλίο του «Δημοκρατική Μελαγχολία», πολλά χρό-

νια πριν (1990). Όχι οι Πασκάλ και Μπρυκνέρ – του 

17ου αιώνα ίσως – που διάβαζε ο κ. Καρανίκας…

Εννοείτε αυτή την Αριστερά... Αλλά, αν υπάρξει 

μια άλλη; Μια άλλη Αριστερά δεν είναι δυνατή; 

Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει άλλη – κομμου-

νιστική, μαρξιστική Αριστερά. Αυτό είναι μια πα-

λιά, διαψευσμένη παταγωδώς ελπίδα, ενεργοποι-

ημένη ιδιαίτερα από το 1989, όταν κατέρρευσε ο 

«υπαρκτός σοσιαλισμός». Αντιπαθώ τις παρόλες 

που αρχίζουν μ’ ένα «τα έχω πει εγώ…». Κάπως δια-

φέρει αν μπορείς να πεις «τα έχω γράψει». Έγραψα 

λοιπόν τότε, το 1989, ότι ο κομμουνισμός κατέρρεε 

παντού και τελειωτικά επειδή ήταν και οργανικά 

εσφαλμένος, βαθύτερα, ανθρωπολογικά. Γι’ αυτό 

έφερε και φέρνει παντού καταστροφή, κοινωνική, 

υποχώρηση του πολιτισμού, αστυνομικό κράτος 

και ολοκληρωτισμό. Ακόμα και πολλά χρόνια πριν, 

όταν πίστευα απελπισμένα στον κομμουνισμό, είχα 

καταγγείλει την αναβίωση της αριστερής βαρβαρό-

τητας με τη δήθεν «πολιτιστική επανάσταση» στην 

Κίνα, με βιαιότατο άρθρο μου στην «Επιθεώρηση 

Τέχνης» (τ.χ.139-140, Ιούλιος- Αύγουστος 1966).

Οι βασικό εχθροί του κομμουνισμού είναι η ελευ-

θερία – ιδιαίτερα η πνευματική ελευθερία (η «ιση-

γορία») και η δημοκρατία (ισονομία) και, βέβαια, η 

ελεύθερη οικονομία. Να, η σημερινή μας Αριστε-

ρά: Καλείται να διαχειριστεί μια ελεύθερη οικονο-

μία σε κρίση, εντός της Ευρωπαϊκής κοινότητας, 

με κρατικίστικα, αντιδημοκρατικά μέσα, ένστικτα 

σχεδόν, και με δεδηλωμένη εχθρότητα προς την 

Ευρωπαϊκή συμπολιτεία. Πώς να μην αποτυγχάνει 

τραγικά; Χειρότερη, βαθύτερη από τη βλάβη της 

Οικονομίας είναι η κοινωνική και ηθική εμπέδωση 

της ανομίας, η αποδιοργάνωση, η εμπάθεια και το 

μίσος που καλλιεργεί και η αναξιοκρατία. Αριστε-

ρό ιδανικό φαίνεται να είναι η πνευματική εκπρο-

λεταριοποίηση, ο εγκαλιταρισμός ο πνευματικός 

στην Παιδεία και τον Πολιτισμό. Καθόλου τυχαία 

δεν ήταν η στοχοποίηση της «αριστείας», πρώτο 

της βήμα μόλις ήλθε στην εξουσία. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να συμπεράνω: Το κριτικό 

πνεύμα του δυτικού πολιτισμού και της νεωτερι-

κότητας είναι (μαζί με τη δημοκρατία, το κράτος 

δικαίου και τον φιλελευθερισμό), οι μεγάλοι πρω-

ταγωνιστές και η ελπίδα της εποχής μας απέναντι 

στον ανερχόμενο νεοφασισμό.  A

Η οργάνωση U.E.T.D. (Ευρωπαϊκή Ένωση Τούρκων Δημοκρατών) 
αποτελεί το μανδύα που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της 
Τουρκίας στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για 
δυναμική αιχμή του δόρατος του κυβερνητικού κόμματος ΑΚΡ 
(του κόμματος του Ταγίπ Ερντογάν) στις ευρωπαϊκές χώρες. 
Διαθέτει ανεξάντλητα κονδύλια και καλύπτει οργανωτικά τις 
μαζικές κινητοποιήσεις των Τούρκων που ζουν και εργάζονται 
στην Ευρώπη. Πρόκειται για την οργάνωση που μισθώνει τρένα 
και λεωφορεία και αεροπλάνα που μεταφέρουν Τούρκους σε 
κάθε μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊ-
κές πόλεις υπέρ του «ΝΑΙ» στο επερχόμενο δημοψήφισμα στην 
Τουρκία. Η πλημμυρίδα τούρκων διαδηλωτών προσφάτως στο 
Ρόντερνταμ ήταν επίτευγμα της U.E.T.D.

ι σχέσεις της Ολλανδίας με την Τουρκία ή καλύτερα με το 
τουρκικό στοιχείο ήταν ανέκαθεν άριστες ήδη από τις αρ-
χές του 17ου αιώνα. Αυτή η «παράδοση» συνεχίζεται έως 
και σήμερα. Το σύνολο των επενδύσεων της Ολλανδίας 

στην Τουρκία ξεπερνούν τα 20,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ολλανδία 
κατατάσσεται στις πρώτες τρεις επενδυτικές δυνάμεις στην Τουρ-
κία ξεπερνώντας τους Αμερικανούς. Οι άλλες δύο είναι η Γερμανία 
και η…. Γαλλία. Ο ετήσιος τζίρος συναλλαγών μεταξύ Τουρκίας και 
Ολλανδίας ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Η στάση της 
Ολλανδίας έναντι της Τουρκίας τόσο στο  Συμβούλιο του ΝΑΤΟ όσο 
και στα ευρωπαϊκά όργανα ήταν διαχρονικά εκνευριστικά φιλο-
τουρκική. Μέχρι παρεξηγήσεως. Τι συνέβη λοιπόν ξαφνικά και η πα-
ραδοσιακή συνεργασία εξελίσσεται σε έναν αμοιβαία κλιμακούμενο 
«πόλεμο της τουλίπας»;
 
Τα συγκοινωνούντα δοχεία

Εδώ και αρκετό καιρό αλλά κυρίως μετά το πραξικόπημα και 
το αντιπραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016, η κεντρική ε-
ξουσία στην Τουρκία επιτάχυνε το ρυθμό αποδυτικοποίησης 
(Desoccidentalisation) της χώρας. Η δυναμική αυτή για να είναι πει-
στική και εκλογικά προσοδοφόρα εμπλουτίστηκε από δύο στοιχεία. 
Τον εθνικολαϊκιστικό πατριωτισμό και το Ισλάμ. Τα δύο αυτά στοιχεία 
ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα συγκροτούν τον ιδεολογικό πυρήνα 
του κυβερνώντος ΑΚΡ, τον ισλαμοφασισμό όπως αυτόν που γνώρι-
σε ο μουσουλμανικός κόσμος στο Ιράν προ δεκαετιών (στη σιίτικη 
εκδοχή του) και όπως αυτός εκφράζεται δυναμικά από πολιτικές δυ-
νάμεις σαν αυτή των «Αδελφών Μουσουλμάνων» στην Αίγυπτο.
Η επέκταση της επιρροής αυτού του ιδεολογικού μορφώματος στην 
Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν συμπίπτει χρονικά με την επέκταση της 
επιρροής του ευρωπαϊκού εθνικολαϊκισμού σε ευρωπαϊκές χώρες 
αλλά και πέραν του Ατλαντικού. Η δυναμική αυτή επέβαλε το Brexit 
υπερβαίνοντας κάθε σώφρονα οικονομική ανάλυση. Σε αυτή τη δυ-
ναμική βασίζεται η ισχυροποίηση της γαλλικής Ακροδεξιάς η οποία 
ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος συγκροτεί ήδη έναν από 
τους πολιτικούς πυλώνες της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας με μέση πο-
λιτική επιρροή της τάξης του 30%. Αυτή η δυναμική επέτρεψε στον 
Ολλανδό Βίλντερς να κυριαρχεί ιδεολογικά κατά την προεκλογική 
περίοδο στην Ολλανδία και να επιβάλλει στην Κεντροδεξιά του Ρού-
τε την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την Τουρκία παραμονές 
βουλευτικών εκλογών. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές 
δεν έχουν διεξαχθεί οι εκλογές στην Ολλανδία. Τα αποτελέσματα 
θα είναι γνωστά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Το σίγουρο 
ωστόσο είναι πως στην Ολλανδία δεν παίζεται η απομόνωση της 
Ακροδεξιάς του Βίλντερς αλλά το εάν θα κερδίσει τις εκλογές ή αν 
περιοριστεί στη δεύτερη θέση. Το πολιτικό στοίχημα δηλαδή μεταξύ 
της Δημοκρατίας στην Ολλανδία και της ενίσχυσης του ακροδεξιού 
φαντάσματος με ιδεολογικό προσανατολισμό την έξοδό της από 
την ΕΕ και το ευρώ και την απέλαση όλων των μουσουλμάνων από τη 
χώρα, αυτό το στοίχημα έχει ήδη χαθεί. Η Ολλανδία θα ζήσει πλέον 
σε πολιτικό επίπεδο με την ισχυρή Ακροδεξιά στον πυρήνα του πολι-
τικού της γίγνεσθαι.
Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική επιθετικότητα της Χάγης έναντι του 
τουρκικού ισλαμοφασισμού του Ερντογάν τελικά ωφέλησε πολιτικά 
ως προς το μέλλον και εκλογικά ως προς τις εκλογές τον ίδιο τον 

Ερντογάν αλλά και την ολλανδική Ακροδεξιά. Η δημοσκοπική άλ-
γεβρα είναι ανελέητη. Από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η αντι-
παράθεση και η ολλανδική κυβέρνηση σύρθηκε από τον ακροδεξιό 
υποψήφιο στην κλιμάκωση της έντασης με την Άγκυρα, τόσο ο Ερ-
ντογάν στην Τουρκία όσο και το ακροδεξιό μόρφωμα στην Ολλανδία 
ενισχύθηκαν ως προς την επικοινωνιακή διάσταση. Με λίγα λόγια 
οι μάζες ένθεν κακείθεν συσπειρώθηκαν στην Τουρκία ως προς 
τον αντιδυτικισμό και στην Ολλανδία ως προς τον αντισλαμισμό-
αντιτουρκισμό. Η μετάφραση αυτής της δυναμικής σε ψήφους θα 
καταδειχτεί από την κάλπη της Τετάρτης στην Ολλανδία και της 16ης 
Απριλίου στην Τουρκία.
Στη δίνη του κυκλώνα ενεπλάκη η Γαλλία, η οποία διατήρησε στάση 
διακριτικής ανοχής ως προς την Τουρκία (με το βλέμμα στραμμένο 
στα γαλλικά συμφέροντα στην Εγγύς Ανατολή) προσφέροντας 
επικοινωνιακό άλλοθι στη Μαρίν Λεπέν και τον ξεδοντιασμένο μεν 
αλλά παρόντα στο προεκλογικό παιχνίδι εισέτι, υπερσυντηρητικό 
Φρανσουά Φιγιόν. Η Γερμανία, η οποία μάχεται να διατηρήσει τη 
μυστικότητα των ανεπίσημων συναλλαγών της με την Άγκυρα μέ-
σω της μυστικής συμφωνίας Μέρκελ, του Ολλανδού Ρούτε και του 
παντοδύναμου τότε Αχμέτ Νταβούτογλου. Η Σουηδία (παραδοσιακά 
φιλοτουρκική), η Δανία και η… Ελβετία. Συμπέρασμα: Ο Ταγίπ Ερντο-
γάν, δύο εικοσιτετράωρα μετά το ραντεβού του στη Μόσχα με τον 
Πούτιν, επέβαλε το δικό του παιxνίδι εντυπώσεων στο σύνολο της 
Κεντρικής Ευρώπης. 
 
Η Αθήνα, οι Ç8È συν Ç2È και 
οι εξαφανισμένοι τρεις τούρκοι κομάντος
 
Ούτε η Ολλανδία, ούτε η Γερμανία, πόσω δε μάλλον η Ελβετία, δεν 
διαθέτουν προς φύλαξη σύνορα με την Τουρκία. Η Ελλάδα, όμως, 
ναι. Και τα σύνορα αυτά εκτείνονται από το Τριεθνές στον Έβρο έως 
τη γραμμή αντιπαράθεσης στην Κύπρο. 
Η ελληνική Δικαιοσύνη αποφάσισε τελεσίδικα πως οι 8 αξιωματικοί - 
υπαξιωματικοί - οπλίτες από την Τουρκία δεν εκδίδονται. Η υπόθεση 
δυσκόλεψε όταν άλλοι δύο στρατιωτικοί από την Τουρκία ζήτησαν 
πολιτικό άσυλο στην Ορεστιάδα προ εβδομάδων. Το ζήτημα αγγίζει 
τα όρια του διπλωματικού εφιάλτη από τη στιγμή που την Τρίτη που 
μας πέρασε έγινε γνωστό πως άλλοι τρεις τούρκοι στρατιωτικοί, 
στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων και αυτοί με όνομα και φωτογρα-
φία, εξαφανίστηκαν στην Ελλάδα. Είχαν περάσει τα σύνορα μαζί 
με τους προηγούμενους «2» της Ορεστιάδας. Η «εξαφάνισή» τους 
θορύβησε τους δύο συναδέλφους τους οι οποίοι και αποφάσισαν 
να παραδοθούν (παρουσία δικηγόρου) στις ελληνικές αρχές στον 
Έβρο. Πού βρίσκονται οι άλλοι «3»; Συνελήφθησαν από τις ελληνι-
κές αρχές; Επέστρεψαν στην Τουρκία; Το έσκασαν στη Δύση; Τους 
έπιασαν τούρκοι πράκτορες στη Θράκη; Κρύβονται ακόμη και πού; 
Αναπάντητα ερωτήματα που καταδεικνύουν πως το πρόβλημα εξε-
λίσσεται σε μη διαχειρίσιμο.
Σε αυτό το κλίμα το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέδωσε μία ανακοίνωση η οποία 
στην Άγκυρα εκλαμβάνεται ως στήριξη της Τουρκίας στην αντιπα-
ράθεσή της με την Ολλανδία, τη Γερμανία κ.λπ. (σχετικό και αρκού-
ντως ενδεικτικό δημοσίευμα στη «Χουριέτ»). Η Αθήνα με λίγα λόγια 
δηλώνει πως δεν έχει καμία πρόθεση και διάθεση συμμετοχής στο 
κλίμα έντασης, δεν επιθυμεί να τροφοδοτήσει αυτό το κλίμα και δεν 
προτίθεται να εκδώσει «απαγορευτικό» για κάθε τούρκο επίσημο 
που θα ήθελε να επισκεφθεί (προεκλογικά) τη Δυτική Θράκη.
Η ανακοίνωση αυτή συνέπεσε χρονικά με τις συζητήσεις του Νίκου 
Κοτζιά με το νέο αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσινγκτον. Οι συζη-
τήσεις αυτές περιεστράφησαν κατά τις δηλώσεις ακριβώς στην κα-
τάσταση που επικρατεί στην Εγγύς Ανατολή και την Ανατολική Με-
σόγειο και τη μετατόπιση των συσχετισμών δυνάμεων στην περιο-
χή. Με λίγα λόγια η Αθήνα αντέδρασε με ιδιαίτερη προσοχή και εμ-
φανή διάθεση αποκλιμάκωσης της έντασης εντός του ΝΑΤΟ αλλά 
και στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας, με γνώμονα τα δεδομένα ασφαλείας 
στην περιοχή και την ιδιαίτερη «κινητικότητα» που εμφανίζεται ε-
σχάτως ως προς τις «συμμαχίες» ή τις ανατροπές τους στο μέτωπο 
της Εγγύς και Μέσης Ανατολής και ανατολικά της Κύπρου. Ο νοών 
νοείτω μέχρις νεωτέρας! A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Πολιτική

Τουρκία  Όταν ο Ισλαμοφασισμός 
συναντά την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά 

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

O
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Εδώ δεν µιλάµε για µια έκθεση όπου οι καλλιτέχνες 

ασχολούνται µε τον αφαλό τους. Έχουν πλησιά-

σει τοξικά ναυάγια, ταξίδεψαν σε οικολογικά κατε-

στραµµένες περιοχές... για να δηµιουργήσουν έργα που 

δεν πουλάνε ακτιβισµό, αλλά υπερασπίζονται µια νέα οι-

κολογική γλώσσα. Ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή.

Η εταιρεία Polyeco Group –προήλθε από τη σύµπραξη της 

ελληνικής Polyeco και της φιλανδικής Lamor Corporation– 

δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσµο προσφέροντας υπηρε-

σίες που αφορούν στην αντιµετώπιση και διαχείριση έκτα-

κτων και µεγάλων περιστατικών ρύπανσης από επικίνδυνα 

απόβλητα. Ο Θανάσης Πολυχρονόπουλος, εκτελεστικός 

διευθυντής της εταιρείας, πριν από δύο χρόνια αποφασίζει 

να δηµιουργήσει µια συλλογή έργων κινούµενης εικόνας 

(moving image) – ο όρος συµπεριλαµβάνει video art, Digital, 

3D έργα κ.ά. Τα έργα της συλλογής θα έχουν σχέση µε το πε-

ριβάλλον. Ξεχάστε όµως τη λογική του συλλέκτη «είδα-µου 

άρεσε-το αγόρασα». Είναι η πρώτη στο είδος της συλλογή, 

που όλα τα έργα είναι αποτέλεσµα αναθέσεων σε καλλιτέ-

χνες – και µπορούµε να καταλάβουµε τι είδους ρίσκο ενέχει 

αυτό, αλλά και να συνειδητοποιήσουµε τη σπουδαιότητα µια 

τέτοιας ενέργειας. Η συλλογή οδήγησε στην ίδρυση του Μη 

Κερδοσκοπικού Ιδρύµατος «Polyeco Contemporary Art 

Iniative (PCAI)», το οποίο στα σχεδόν δύο χρόνια λειτουρ-

γίας του έχει αναθέσει σε έντεκα καλλιτέχνες απ’ όλο τον 

κόσµο να δηµιουργήσουν έργα. ∆ιευθύντρια αναλαµβάνει 

η Λωραίνη Αλιµαντίρη, και η Νάντια Αργυροπούλου είναι 

αυτή που θα αναζητήσει και θα κάνει ανάθεση έργου στους 

καλλιτέχνες. Η ίδια θα επιµεληθεί και την έκθεση στο Μπενά-

κη µε τίτλο «Paratoxic Paradoxes», που µας δίνει την ευκαιρία 

να δούµε για πρώτη φορά και τα 11 έργα.  

«Εδώ και µερικά χρόνια έχει αναπτυχθεί η θέση πως Οικολο-

γία και Πολιτισµός πρέπει να ταυτίζονται  και πως πρέπει να 

τελειώνουµε µε την ανθρωποκεντρική θεώρηση του περι-

βάλλοντος. Επίσης, πρέπει να διευρύνουµε τη στενότητα 

του όρου Οικολογία υπολογίζοντας και την Οικολογία των 

µειονοτήτων, την Οικολογία των έµφυλων ταυτοτήτων, την 

Οικολογία όλων αυτών που αισθάνονται αποµονωµένοι ή 

αποδιωγµένοι... Όλα συνδέονται µε όλα και όλα έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα. Όπως είπε και ο φιλόσοφος Λατούρ, πρέπει να 

αναφερόµαστε στο “Kοινοβούλιο των πραγµάτων”…» θα 

πει η Νάντια Αργυροπούλου. «Όλη αυτή η νέα πολιτική οικο-

λογική ορολογία µε ακολούθησε κατά τη διάρκεια ανάθεσης 

των έργων. Πρώτα απ’ όλα θέλησα να απευθυνθώ σε καλλι-

τέχνες που δεν έχουν δουλέψει µε οικολογική ατζέντα. ∆ύο 

λέξεις καθοδήγησαν το επιµελητικό πρόταγµα. “Τοξικός” και 

“απόβλητο”. Και οι δύο χρησιµοποιούνται για να περιγρά-

ψουν από σκουπίδια έως κοινωνικές σχέσεις ή έχουν διακρι-

τή θέση ακόµα και στον πολιτικό λόγο. Οι πολλές νοηµατικές 

αποχρώσεις των δύο λέξεων έδωσαν την ευκαιρία για δια-

φορετικές προσεγγίσεις από τους καλλιτέχνες.

»Οι καλλιτέχνες θα µπορούσαν να ταξιδέψουν, αν το επιθυ-

µούσαν, σε όποιο µέρος του κόσµου έχει η εταιρεία έργο και 

βάσεις και να χρησιµοποιήσουν, αν ήθελαν, και το αρχειακό 

υλικό της. Έτσι, για παράδειγµα η Saskia Olde Wolbers που 

ήθελε να ασχοληθεί µε τη θάλασσα πήγε στη Σαντορίνη, 

όπου η Polyeco έχει αναλάβει τον καθαρισµό της ρύπανσης 

από το ναυάγιο του Sea Diamond. Πήρε πολύ υλικό από εκεί. 

Στην Αθήνα συνάντησε στα γραφεία της εταιρείας τον παλιό-

τερο υπάλληλό της, Θεοδόση Αλιφραγκή, 84 χρόνων σή-

µερα. Ο Θεοδόσης, από τους πρώτους δύτες της εταιρείας, 

Εύα Παπαµαργαρίτη, «Always a body, always a thing», 
2016-2017, still από single-channel video
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ΠΑΡΑ∆ΟΞΗ, ΝΑΙ 
ΤΟΞΙΚΗ, ΟΧΙ

Στα έργα κινούµενης εικόνας της έκθεσης «Paratoxic Paradoxes» 
(Παρατοξικά παράδοξα) στο Μουσείο Μπενάκη (22/3 - 21/5) 

κρύβονται ιστορίες οικολογικών καταστροφών και ένα 
πολύ ενδιαφέρον σκεπτικό. Μιλήσαµε µε την επι-

µελήτρια της έκθεσης, Νάντια Αργυροπού-
λου, και γίναµε πιο οικολόγοι. 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

¹ Á F O 
22/3 - 21/5, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 & 

Ανδρονίκου, 2103453111, www.pcai.gr
Στην έκθεση συµµετέχουν οι καλλιτέχνες: Λου-

κία Αλαβάνου, Sophia Al Maria,
Korakrit Arunanondchai, Βασίλης Π. Καρούκ, 

Anja Kirschner, Eva Kotatkova, Saskia Olde 
Wolbers, Εύα Παπαµαργαρίτη, Agnieszka Polska, 

Mika Rottenberg, Wu Tsang

τράβαγε µε Super 8 φιλµάκια στα σηµεία που δούλευε, για 

δική του ευχαρίστηση. Από πάνω σε αυτά τα φιλµάκια ο Θε-

οδόσης µπορεί να έγραφε µετά εκδηλώσεις όπως γάµους, 

µνηµόσυνα και βαφτίσια. Οπότε εκεί που βλέπεις µια σκηνή 

καθαρισµού, περνάει κι ένα κοκορέτσι. Αυτό το υλικό, έτσι 

όπως το περιγράφω, το πήρε η Saskia και το χρησιµοποίησε. 

(Είναι δε απίστευτες οι σκηνές καθαρισµού που τραβήχτη-

καν πριν από 20 χρόνια. Σε µια από τις ταινίες του ακούγεται 

κάποια στιγµή κάποιος να λέει “ακόµα και στον κώλο µας είχε 

µπει το πετρέλαιο”). Εκτός από αυτό το υλικό το έργο της δια-

θέτει υλικό από το ναυάγιο φιλµαρισµένο µ’ έναν απίστευτο 

φασµατικό φακό από ένα σόναρ της καλλιτέχνιδας, αλλά και 

λήψεις, µε τη χρήση µικροκαµερών, ναυαγίων που µικρο-

γραφία τους έχει δηµιουργήσει η ίδια σε µια δεξαµενή. 

» Η Λουκία Αλαβάνου πήγε στις εγκαταστάσεις που έχει 

η εταιρεία στο Εκουαδόρ – πρέπει να επισηµανθεί πως το 

Εκουαδόρ είναι η χώρα που έχει αναγνωρίσει το περιβάλλον 

σαν πολίτη µε πολιτικά δικαιώµατα. Εκεί έχει συντελεστεί 

µια απίστευτης κλίµακας οικολογική καταστροφή καθώς οι 

εταιρείες που εκµεταλλευόντουσαν τις φυτείες µπανανών 

έριξαν φυτοφάρµακα, τα οποία ήταν απολύτως καρκινογό-

να. Η Polyeco έχει πάει µε τον ΟΗΕ προκειµένου να καθαρίσει 

το περιβάλλον. Το έργο της Λουκίας αντιµετωπίζει την τοξι-

κότητα µέσω της αποικιοκρατικής µατιάς. Στην πρωτεύουσα 

υπάρχουν διοράµατα (σ.σ. είναι κατασκευές που χρησιµο-

ποιούν ανθρώπινες µινιατούρες για να αναπαραστήσουν τη 

ζωή µιας πόλης, γεγονότα κ.λπ., για εκπαιδευτικούς λόγους). 

Το απίστευτο είναι πως σε αυτά τα διοράµατα τους ιθαγενείς 

τους δείχνουν ξανθούς και γαλανούς. Μιλάµε για την από-

λυτη αποικιοκρατική αντίληψη – η ταυτότητα του ιθαγενή 

χαλκεύεται ακόµα και σε ένα “παιχνίδι”. Ένα άλλο που σοκά-

ρει είναι πως βλέπεις στο έργο σπίτια κολοσσιαίας φτώχειας, 

που όλα όµως έχουν µια τεράστια τηλεόραση πλάσµα…»

Είναι ευνόητο πως εδώ δεν µιλάµε για ντοκιµαντέρ, αλλά 

για ψήγµατά του ενταγµένα σε µια καινούργια καλλιτεχνι-

κή γλώσσα. Αυτή τη λογική –και γλώσσα– χρησιµοποίησαν 

και οι 11 καλλιτέχνες. Τα έργα του Moving Ιmage δίνουν και 

πάρα πολύ µεγάλη σηµασία στον ήχο. Γι’ αυτό, στα 11 δω-

µάτια που κατασκευάστηκαν για την έκθεση στο Μπενάκη, 

προκειµένου να φιλοξενήσουν τα 11 έργα, υπάρχουν απί-

στευτες ηχητικές εγκαταστάσεις. Το σχεδιασµό του χώρου 

και των δωµατίων ανέλαβε η αρχιτέκτονας και καλλιτέχνι-

δα Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Επίσης έχει δηµιουργηθεί µια 

οn-line πλατφόρµα, που οι εµπλεκόµενοι, µεταξύ τους, 

την ονοµάζουν ψηφιακή χωµατερή. Εκεί ρίχνουν άρθρα, 

κείµενα, φωτογραφίες… Προς το τέλος της έκθεσης θα 

γίνουν και οµιλίες από ειδικούς που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της πολιτικής οικολογίας. 

Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Αλλά δεν φοβάστε πως 

θα παραξενέψει λόγω εποχής;  Ναι, καταλαβαίνω αυτό 

που λέτε. Φαντάζει αλλόκοτο στη χώρα µας, που περνά-

ει αυτή  την κρίση, να διοργανώνεται µια τέτοια έκθεση. 

Φαντάζει πολυτέλεια. Είναι, αλλά µε τον τρόπο που ανα-

φέρεται ο Αριστοτέλης στο περιττό. Στην αρχαία Ελλάδα 

το περιττό σήµαινε πολύτιµο – αυτό που εξέχει από το µέ-

τρο. Κοινώς δεν µπορεί η κρίση να θεωρηθεί η αιτία για να 

χάσουµε την µπάλα σε ό,τι έχει να κάνει µε το περιβάλλον 

– µην ξεχνάµε και τις θέσεις του Τράµπ που έχει θέσει σε 

συναγερµό τον πλανήτη. Γι’ αυτό πρέπει εδώ και τώρα να 

τεθεί, εκ νέου, το ζήτηµα. A



Ε
ίκοσι ένα χιλιόµετρα στο 

κέντρο της Αθήνας, την Κυ-
ριακή 19 Μαρτίου, σε δια-
δροµές γνώριµες από την 
καθηµερινότητα αλλά συ-

χνά έξω από τις προπονήσεις και τους 
συνήθεις δροµικούς προορισµούς. ∆ι-
αδροµή 5 χιλιοµέτρων, όπως και 3, για 
τους δροµείς κάθε δυνατότητας, ακόµη 
και για απλούς πολίτες που θα ήθελαν 
να την περπατήσουν µόνοι τους ή µε τα 
παιδιά τους. Αγώνας παιδιών –φέτος 
για πρώτη φορά–, µαζί µε τον αγώνα για 
ΑΜΕΑ και αθλητές Special Olympics 
Ελλάς, µε µεγάλες συγκινήσεις για συµ-
µετέχοντες και θεατές.  

Πάνω από όλα αυτά, η σύνθεσή τους: µια 

µεγάλη γιορτή της πόλης. Της Αθήνας 
που κάνει ξανά αυτό τον αγώνα αφετη-
ρία για να γιορτάσει την άνοιξη, λίγες 
µέρες πριν γυρίσουµε τα ρολόγια µια 
ώρα µπροστά, κάνοντας έφοδο προς το 
ελληνικό καλοκαίρι.

Η διαδροµή, µοναδική, διέρχεται από ι-

στορικά σηµεία και αξιοθέατα, δίνοντάς 
µας την ευκαιρία να γνωρίσουµε την Α-
θήνα ενώ χαιρόµαστε το αγαπηµένο µας 
άθληµα. Να δούµε την πόλη µε το καθα-
ρό µάτι του δροµέα που απολαµβάνει τον 
ανοιχτό ορίζοντα στην πόλη, αλλά βρί-
σκει χρόνο να σταµατήσει σε όσα ξεφεύ-
γουν στην καθηµερινή βιασύνη. 

Καµβάς των αγώνων είναι οι συντεταγ-

µένες της σύγχρονης πόλης. Ο αστικός 
ιστός, µε µνηµεία αλλά και κτίρια ζω-
ντανά, λειτουργικά. Οι τόποι της καθη-
µερινότητας, φωτισµένοι αλλιώς από 
την παρουσία τόσων αθλούµενων.   

Αποτύπωµα της διαδροµής είναι οι άν-

θρωποι. Οι δροµείς, έµπειροι και άπει-
ροι, µικροί και µεγάλοι, Έλληνες και ξέ-
νοι. Οι θεατές που βγαίνουν στο δρόµο 
για να γιορτάσουν. Οι εθελοντές, που 
βρίσκονται παντού. Και βέβαια όσοι 
συµµετέχουν στη διοργάνωση, φροντί-
ζοντας κάθε της λεπτοµέρεια. 

Όλα αυτά συνθέτουν τη γιορτή της πό-

λης. Μια ανοιξιάτικη συνάντηση που 
ξεκίνησε κάπως διστακτικά το 2012, µε 

3.500 δροµείς στην αφετηρία, και κάθε 
χρόνο µεγαλώνει, ξεπερνώντας φέτος 
τους 21.000. Ένα αθλητικό γεγονός δι-
εθνούς εµβέλειας, που ανταποκρίνεται 
στην ανάγκη του δροµικού κινήµατος 
και λειτουργεί ως αναγκαίος ενδιάµε-
σος αγωνιστικός σταθµός ως τον Αυθε-
ντικό Μαραθώνιο του Νοεµβρίου. Μια 
υπέροχη διαδροµή, άψογα οριοθετηµέ-
νη και χρονοµετρηµένη σύµφωνα µε τις 
διεθνείς αγωνιστικές προδιαγραφές. 
Ένας αγώνας ξεχωριστός, που µας θυµί-
ζει πως την άνοιξη αξίζει να τη γιορτά-
ζουµε τρέχοντας σ’ αυτή την πανάρχαια 
και πάντα συναρπαστική πόλη, σ’ αυτή 
την υπέροχη διαδροµή, βγάζοντας τον 
καλύτερο εαυτό µας στο λαµπρό αθη-
ναϊκό φως. ●
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Η δρομική άνοιξη 
της Αθηνας!

Της Αγγελικής Κοσµοπούλου
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∆εν έχει την αίγλη του µαραθωνίου ούτε την «ευ-

κολία» των 10 χλµ., όµως ο ηµιµαραθώνιος κερδί-

ζει όλο και περισσότερους φίλους διεθνώς. Κάθε 

χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες δροµείς σε όλο τον 

κόσµο στέκονται στην αφετηρία, µετρώντας τις 

δυνάµεις τους σ’ αυτή την ιδανική απόσταση – 

χορταστική αλλά σχετικά ήπια για το ανθρώπινο 

σώµα, χωρίς ωστόσο να αφήνει ανικανοποίητη 

τη διάθεση για µια υπέρβαση, ένα µικρό άθλο. 

Η διοργάνωση των πρώτων ηµιµαραθωνίων 

δρόµων και η καταγραφή των πρώτων επιδόσε-

ων ξεκίνησε στις ΗΠΑ, τη δεκαετία του 1960. Γρή-

γορα η νέα «µόδα» πέρασε στη Μεγάλη Βρετανία 

κι από εκεί στον υπόλοιπο κόσµο, αποκτώντας 

φανατικούς φίλους και δίνοντας αφορµή για συ-

ναρπαστικά ρεκόρ. Στην Ελλάδα, ο πρώτος πα-

ρόµοιος αγώνας (αγώνας 20 χλµ.) διοργανώθηκε 

το 1978, ενώ το 2012 ο ΣΕΓΑΣ, ανταποκρινόµενος 

στην επιθυµία των Ελλήνων δροµέων για ένα µε-

γάλο αγώνα στο χρονικό αντίποδα του Αυθεντι-

κού Μαραθωνίου, θεσµοθέτησε µε επιτυχία τον 

Ηµι-Μαραθώνιο της Αθήνας, που εµπλουτίστηκε 

µε άλλους, µικρότερους αγώνες, αποτελώντας 

πλέον ένα σηµαντικό αθλητικό γεγονός.

Το παγκόσµιο ρεκόρ Ηµιµαραθωνίου Ανδρών 

κατέχει ο ZersenayTadese από την Ερυθραία, µε 

χρόνο 58:23 (21 Μαρτίου 2010, Ηµιµαραθώνιος Λι-

σαβώνας). Το παγκόσµιο ρεκόρ Ηµιµαραθωνίου 

Γυναικών έσπασε πρόσφατα η PeresJepchirchir 

από την Κένυα, µε χρόνο 1.05.06 (10 Φεβρουα-

ρίου 2017) στο RasAl-Khaimah των Ηνωµένων 

Αραβικών Εµιράτων. ●

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ένας αγώνας με χιλιάδες φίλους

Η 
ώρα του Ηµιµαραθωνίου της Αθήνας και των αγώνων 5χλµ. και 
3 χλµ. πλησιάζει. Την Κυριακή 19 Μαρτίου χιλιάδες δροµείς κάθε 
ηλικίας θα βρεθούν στο κέντρο της πόλης, στην αφετηρία, για να 

µετρήσουν τις δυνάµεις τους, να συνδεθούν µε φίλους και άγνωστους 
συναθλητές, και να χαρούν την άνοιξη µε τον δικό τους τρόπο.  
Αγώνας σηµαίνει πρωτίστως χαρά. Σηµαίνει, επίσης, καλή προετοιµασία, 
σωστή διατροφή, ξεκούραση και αξιολόγηση της δροµικής συνθήκης.   
Οι απλές µα χρήσιµες συµβουλές που ακολουθούν, εµπνευσµένες από 
τους έµπειρους τεχνικούς του αγώνα, θα σας βοηθήσουν να τρέξετε 
µε άνεση, αποφεύγοντας τραυµατισµούς, επιβαρύνσεις αλλά και στε-
νοχώριες.  

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

● Τις ηµέρες πριν τον αγώνα, αποφύ-
γετε την έντονη προπόνηση. Η προπό-
νησή σας ως τώρα σάς οδήγησε στο 
καλύτερο δυνατό σηµείο. Τώρα χρειά-
ζεστε ξεκούραση για να αποδώσετε. 

● Την παραµονή του αγώνα, κοιµηθείτε 
νωρίς. Ετοιµάστε εγκαίρως τα απαραί-
τητα για το πρωί και κλείστε το δροµικό 
σας σάκο. Φάτε ελαφρά, επιλέγοντας 
κυρίως  υδατάνθρακες, και µην παραµε-
λήσετε την ενυδάτωσή σας. Αποφύγετε 
τα οινοπνευµατώδη. 

● Την ηµέρα του αγώνα, µην τρέξετε 
αν δεν αισθάνεστε καλά, ακόµα κι αν 
προετοιµαστήκατε σκληρά. Αν νιώθε-
τε άσχηµα, αν έχετε πυρετό, εάν κάνε-
τε εµετούς, αν έχετε διάρροια ή πόνους 
στο στήθος, µη λάβετε µέρος στον 
αγώνα. Πάρτε θέση στην κερκίδα και 
χαρείτε τη µέρα ως θεατές!

● Ντυθείτε ανάλογα µε τον καιρό και 
µην ξεχνάτε πως στον αγώνα θα ζεστα-
θείτε.  Φορέστε παπούτσια που έχετε 
ξαναφορέσει για αρκετά χιλιόµετρα 
και ταιριάζουν στα πόδια σας. Ο αγώ-
νας δεν είναι ώρα για πειραµατισµούς. 

● Πάρτε ένα ελαφρύ πρωινό µερικές 
ώρες πριν την εκκίνηση και σταµατή-
στε τη λήψη υγρών περίπου µία ώρα 
πριν τον αγώνα.

● Ξεκινήστε έγκαιρα για την αφετηρία. 

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

● Όσο µεγαλύτερη είναι η 
διάρκεια του αγώνα, τόσο 
σηµαντικότερες είναι η σω-
στή ενυδάτωση και η κατάλ-
ληλη τροφοδοσία. Πίνετε 
τακτικά υγρά, προτιµώντας 
σκευάσµατα που έχετε ήδη 
δοκιµάσει σε άλλους αγώνες 
ή στην καθηµερινή σας προ-
πόνηση. 

●  Τρέξτε ανάλογα µε την 
προετοιµασία σας, χωρίς να 
πιέζετε υπερβολικά τον εαυ-
τό σας – ιδιαίτερα αν η προ-
πόνησή σας δεν ήταν ικανο-
ποιητική. 

● Όταν τερµατίσετε, µη µεί-
νετε ακίνητοι. Συνεχίστε να 
περπατάτε, ειδικά αν ζαλίζε-
στε. Πιείτε αρκετά υγρά, ώ-
στε να αναπληρώσετε όσα 
χάθηκαν κατά τη διάρκεια 
του αγώνα.

● Πηγαίνετε όσο πιο γρήγο-
ρα γίνεται στο χώρο όπου 
θα παραλάβετε τα πράγµα-
τά σας και φορέστε στεγνά 
ρούχα. 

● Φροντίστε να φάτε λίγο 
αργότερα, µε αργό ρυθµό, 
αποφεύγοντας επίσης να 
πιείτε µεγάλες ποσότητες 
νερού. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΡΟΜΕΙΣ
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Πέντε λέξεις που θα έβαζες δί-

πλα στη λέξη τρέξιμο; Αέρας, 

χώμα, πόδια, ανάσες, νερό.

Ποια είναι η αγαπημένη σου 

διαδρομή; Οι ανηφόρες και οι 

κατηφόρες του Άλσους Συγ-

γρού, οι παραλίες και τα φα-

ράγγια στα Χανιά τα καλοκαίρια 

και οι άγνωστοι πεζόδρομοι ευ-

ρωπαϊκών πόλεων στα ταξίδια, 

αν και εφόσον δεν έχω πρωινό 

ραντεβού. 

Ποιο φυσικό χάρισμα θα ήθε-

λες να είχες; Ακούραστα πνευ-

μόνια.

Ποια είναι η μεγαλύτερή σου 

επιτυχία τρέχοντας; Καμία ε-

πιτυχία. Μόνο ευχαρίστηση. 

Με ποιον θα ήθελες να τρέ-

χεις παρέα; Με φίλους και φί-

λες που δεν μιλάνε συνεχώς, 

αλλά αν χρειαστεί λένε και 

μερικές συνωμοτικές κου-

βέντες. 

Ποιο τραγούδι ακούς στα 

τρεξίματά σου; Μου αρέ-

σουν οι ήχοι της πόλης ή των 

πάρκων και οι λειψοί διάλογοι 

των ανθρώπων που προσπερ-

νώ. Δεν φοράω ποτέ ακουστι-

κά. 

Τι σκέφτεσαι όταν τρέχεις; 

Συνήθως το πρόγραμμα της υ-

πόλοιπης μέρας. Όχι τα ωράρια 

αλλά το περιεχόμενο. Να πω 

«αυτό» σε «αυτόν». Να γράψω το 

«άλλο», να παρέμβουμε «εκεί».  

Ταχύτητα ή αντοχή; Αντοχή, 

αλλά μέχρι 10 χιλιόμετρα.  Άντε 

15, αν είμαι στα Χανιά και κά-

νουμε πεζοπορίες. 

Ποιος αθλητής θα ήθελες να 

ήσουν; Θα ήθελα να ήμουν πο-

δοσφαιριστής την εποχή που 

υπήρχε μόνο ασπρόμαυρη τη-

λεόραση. Με εξέδρες χωρίς κά-

γκελα και χωμάτινο γήπεδο. Και 

με φίλους που αγκαλιάζονται 

μετά το τέλος του αγώνα. 

Ποιο φόβο σου νικάς τρέχο-

ντας; Το φόβο ότι περνάνε τα 

χρόνια και γερνάμε. Οι ποιητές 

το λένε πιο γλυκά: «Αγωνιζόμα-

στε για να εξουδετερώσουμε 

τη φθορά». 

Πού σε έχει βοηθήσει το τρέξι-

μο; Καθαρίζει το μυαλό μου άρα 

μετά, στο γραφείο, στη Βουλή 

ή μπροστά στον υπολογιστή, 

νιώθω άδειος και ορεξάτος. 

Τι τρως πριν και μετά από έ-

ναν αγώνα ή προπόνηση; Το 

πρωί πίνω 2 ποτήρια χλιαρό νε-

ρό με λεμόνι και μέλι και κάποιο 

φρούτο (μήλο, αχλάδι ή λωτό) 

και μετά το τρέξιμο ξηρούς καρ-

πούς με μέλι και κανέλα ή κανέ-

να σάντουιτς με μαύρο ψωμί.

Πρωινό ή απογευματινό τρέ-

ξιμο; Πρωινό, πρωινό. Ποτέ α-

πογευματινό. 

Έχεις αξεσουάρ, φυλακτό, 

κόσμημα, ρούχο που θέλεις 

να έχεις πάντα μαζί σου; Το κι-

νητό μου για τα επείγοντα. 

Το προσωπικό σου (αθλητικό/

δρομικό) απόφθεγμα; Άθλη-

ση μόνο σε ανοιχτούς χώρους, 

άντε και λίγα βάρη στο σπίτι ή 

trx. Ποτέ σε γυμναστήρια. 

Ο Σταύρος είναι προφανώς από 

τις εξαιρέσεις. Συνήθως όσοι 

μπαίνουν στην πολιτική παύουν 

να αθλούνται και παχαίνουν. Ή 

αρκούνται σε κανένα διάδρο-

μο στο σπίτι ή σε γυμναστή-

ρια. Το να βλέπεις πολιτικούς 

να αθλούνται στους δρόμους 

ή τα πάρκα είναι κάτι σπάνιο 

στη χώρα μας, σε αντίθεση με 

άλλες χώρες που είναι τρόπος 

ζωής. Ο Tριντό, ο πρωθυπουρ-

γός του Καναδά, μπορεί να φω-

τογραφίζεται στο γραφείο του 

κάνοντας γιόγκα και να αποσπά 

μόνο θετικά σχόλια, εδώ μάλ-

λον θα μιλούσαμε για κάποιον 

που χάνει το χρόνο του για να 

κάνει κορμί. ●

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

Σταύρος Θεοδωράκης
Δημοσιογράφος, ιδρυτής του κινήματος Το Ποτάμι, 

ερασιτέχνης δρομέας 
Επιμέλεια: Βαγγέλης Τζάνης 

Ο Καμύ και τα 
αθλητικά μου 
παπούτσια…
Του Βαγγέλη Τζάνη

Π
ρώτα συνηθίζουμε να ζούμε και έπειτα να σκεφτόμαστε, έγρα-
φε ο Αλμπέρ Καμύ. Έτσι αν θελήσουμε να μιλήσουμε για το τρέ-
ξιμο ίσως πρέπει πρώτα να αρχίσουμε να τρέχουμε. Στο ερώτη-
μα αν μπορείς να ξεκινήσεις ανάποδα, δηλαδή με σκέψεις και 
θεωρίες, το πιθανότερο είναι να παραμείνεις μόνο σε αυτές. 

Δεν υπάρχουν μαγικές συμβουλές, εύκολες συνταγές και εγχειρίδια του σω-
στού τρόπου. «Εν αρχή ην η ευχαρίστηση», αν δεν νιώσεις αυτή τη συνάντηση 
με την ιδιαιτερότητα της ευχαρίστησης μέσα από τη σωματική ταλαιπωρία 
ίσως και να μην μπορέσεις να συνεχίσεις. 

Πρωτίστως πρέπει να κλείσεις τα μάτια σου και να φανταστείς εσένα τον ίδιο 
μέσα σε αθλητικά ρούχα και πάνω από αθλητικά  παπούτσια. Αν δεν σου αρέ-
σει η εικόνα, μη βιαστείς να ανησυχήσεις. Είναι, ίσως, γιατί κάνεις την άτυχη 
σύγκριση με το παρελθόν. Πώς ήμουν και πώς είμαι τώρα.

Στο τρέξιμο, να ξέρεις, κάθε μέρα που περνά η σύγκριση είναι ανα-
πόφευκτη και ακόμα πιο δύσκολη για σένα, όταν σκεφτείς ότι 

μακροπρόθεσμα θα πρέπει να συμβιβαστείς με την ιδέα πως με 
τα χρόνια θα γίνεσαι και χειρότερος. Μα χειρότερος;  Τι να ’ναι 
αυτό που θα σε κρατήσει στο καλύτερο; Σίγουρα όχι η ταύτιση 
με την επίδοση και τις σωματικές ικανότητες του παρελθό-
ντος. Έρχονται εκείνες οι στιγμές που τρέχοντας πρέπει να 
επινοήσεις το καλύτερο για να συνεχίσεις. 

Όταν βάλεις χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια σου θα καταλάβεις 
ότι η αντοχή βρίσκεται στην εξαπάτηση, για να αντέξεις θα πρέπει 

να ανακαλείς συνέχεια μια νεότητα που ίσως δεν υπάρχει. Η ψυχή 
σου τώρα θα πρέπει να στηρίζει το σώμα, κάτι στο οποίο παλιότερα δεν 

έδινες και τόση σημασία. Θα καταλάβεις ότι η ελευθερία σου περνάει μέσα 
από την αναγκαιότητα, και όταν αποφασίσεις να τρέξεις στο δρόμο με τα χιλιά-
δες βήματα για να φτάσεις στο τέρμα δεν θα ρωτάς μόνο πόσο απέχω από το 
τέρμα, αλλά και πόσο απέχω από την ελευθερία να μην υπακούσω σε τίποτα. 

Αν οι ελπίδες και οι προσδοκίες σου είναι υπερβολικές και συνδυαστούν με μια 
μεγάλη προσμονή, τότε κινδυνεύεις να σκοτώσεις την ευχαρίστηση που νιώ-
θεις για το τρέξιμο. Η επανάληψη μπορεί να είναι η μητέρα της μάθησης, μπο-
ρεί όμως να μειώσει και την ένταση της ευχαρίστησης. Έτσι η σωστή δοσολο-
γία είναι αυτή που θα σου εξασφαλίσει χρόνο παραμονής σε αυτό το παιχνίδι.

Δεν μπορείς να τρέχεις και να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Ακόμα κι αν δεν 
τον βρίσκεις πρέπει να τον επανεφευρίσκεις. Τρέχοντας, όσες σκέψεις κι αν 
κάνεις, θα καταλάβεις ότι αυτές τις στιγμές η καρδιά σου θα χτυπά μόνο και 
μόνο για σένα. ●
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Ο Παντελής Καψής προετοιµάζεται
 για τον Μαραθώνιο του Ολύµπου.

Την περιπέτεια της προετοιµασίας καταγράφει
 στο νέο του µπλογκ στην athens voice.gr

Θέλω να µοιραστώ 
σκέψεις, συναισθήµατα
και προβληµατισµούς 
µε όσους και όσες
ενδιαφέρονται, είτε εί-
ναι δροµείς είτε απλώς
έχουν την περιέργεια 
να παρακολουθήσουν 
αυτή την εµπειρία.

www.athensvoice.gr/life/running/proetoimasia-gia-ton-olympo

LONG RUN 

No pain, no gain
Του Παντελή Καψή

Πριν από λίγες ηµέρες ένας διαδικτυακός φίλος, ο Ροµάν Γεροδήµος, πανεπι-

στηµιακός και υποπτεύοµαι χωρίς την παραµικρή σχέση µε το τρέξιµο, έγραφε 

πόσο χαρούµενος είναι που µετά από καιρό σηκώθηκε το πρωί χωρίς να νιώθει 

την παραµικρή δυσφορία ή πόνο στο σώµα του. Με έκανε να συνειδητοποιήσω 

ότι από τότε που άρχισα να τρέχω λίγο-πολύ στα σοβαρά, δεν έχει περάσει ούτε 

µια ηµέρα που να µη νιώθω κάποιον πόνο κάπου ή να µην είµαι πιασµένος. Στην 

πραγµατικότητα, το τρέξιµο σηµαίνει να ζεις µε τον πόνο και να τον αγνοείς.

Κ
ατ’ αρχάς στη µέση. 
Είχα πάντα µια ευαι-

σθησία, µια φορά κάθε 

δύο χρόνια πέρναγα 

µια εβδοµάδα των πα-

θών. Ένα καλοκαίρι µάλιστα είχα στα-

µατήσει και το τρέξιµο για ένα µήνα. 

Όχι πια. Πονάω σχεδόν κάθε φορά που 

τελειώνω το τρέξιµο. Η γυµναστική 

βοήθησε κάπως, αλλά λίγα πράγµα-

τα. Μια φορά, ήµουν στην κορυφή 

της Ζήρειας, οµίχλη, κρύο, αέρας, και 

βλέπω ότι είχαν λυθεί τα κορδόνια 

µου. Έσκυψα να τα δέσω και... αυ-

τό ήταν. Κοκάλωσα. Ούτε να ισιώσω 

το σώµα µου µπορούσα. Πήγε να µε 

πιάσει πανικός αλλά την ίδια στιγµή η 

κατάστασή µου φαινόταν γελοία. Να 

εγκαταλείψεις τον αγώνα, στη µέση 

του πουθενά, επειδή πόνεσε η µέση 

σου. Ρεζιλίκι. Πίεσα τον εαυτό µου και, 

ανακούφιση, µετά από κάποια µέτρα ο 

πόνος µαλάκωσε. Συνέχισα κανονικά, 

εκείνη τη χρονιά µάλιστα κατάφερα 

να τερµατίσω για πρώτη φορά σε αγώ-

να µεγάλης απόστασης στο βουνό. Το 

βάπτισµα του πυρός. Όταν τελείωσε ο 

αγώνας ήµουν µια χαρά. Έκτοτε όταν 

πονάει η µέση απλώς συνεχίζω.

Μετά είναι τα γόνατα. Ύστερα από 

ένα δύσκολο αγώνα στο Ζαγόρι, συ-

νειδητοποίησα ότι πονούσαν τα γόνα-

τά µου κάθε φορά που κατέβαινα τις 

σκάλες. Τρόµαξα και άρχισα να βλέπω 

εφιάλτες µε αρθροσκοπήσεις. Αντί για 

επίσκεψη στο γιατρό ακολούθησα τη 

συµβουλή πεπειραµένων δροµέων: 

γυµναστική και ενδυνάµωση. Η βελτί-

ωση ήταν εντυπωσιακή. Οι πόνοι, ω-

στόσο, δεν έφυγαν ποτέ τελείως. Κάθε 

φορά που καταπονούµαι, το πρόβλη-

µα επανεµφανίζεται. Μόνο που πια οι 

πόνοι δεν µε φοβίζουν, δεν µε εµπο-

δίζουν να τρέχω, και µέχρι σήµερα έ-

χουν αποδειχθεί περαστικοί.

Τελευταίο κρούσµα ο ώµος. Στον 

Ενιπέα, τον ∆εκέµβριο, έφαγα µια γε-

ρή τούµπα και όλο το βάρος έπεσε στο 

αριστερό µου χέρι. ∆εν χτύπησα αλλά 

ένιωσα τόση πίεση που φοβήθηκα ότι 

µπορεί να το είχα σπάσει. Όσο ήταν ζε-

στό δεν πόναγε, από τότε όµως όποτε 

πάω να φορέσω µπουφάν νιώθω πόνο, 

ενώ στο γυµναστήριο κάποιες ασκή-

σεις µε βάρη ακόµα και σήµερα, τρεις 

µήνες µετά, δεν µπορώ να τις κάνω. 

Ούτε αυτή τη φορά πήγα σε γιατρό –ξε-

κούραση είναι η στάνταρντ συµβου-

λή– και ελπίζω ότι µε ασκήσεις ενδυνά-

µωσης θα βελτιωθεί η κατάσταση.

No pain, no gain
Εκτός από τον Ροµάν Γεροδήµο, αφορ-

µή για τις σκέψεις αυτές ήταν η Στέφα-

νι Κέις, δροµέας υπερ-αποστάσεων και 

δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 

που έγραψε στο µπλογκ της την εµπει-

ρία της µετά από ένα σοβαρό ατύχη-

µα στις Άλπεις. Είχε σπάσει τα πλευρά 

της και οι γιατροί τής είχαν πει να µην 

ξανατρέξει για ένα εξάµηνο. Βρήκαν 

τον οργανισµό της καταπονηµένο και 

την παρότρυναν να «ακούσει το σώµα 

της», όπως είναι το δόγµα στη δροµική 

κοινότητα. Τους παράκουσε, πίεσε τον 

εαυτό της, έτρεχε µε πόνο χωρίς να α-

κούει το σώµα της και σήµερα, τρεις 

µήνες µετά, τρέχει πάλι 130 χιλιόµετρα 

την εβδοµάδα! Το post της προκάλε-

σε έντονες διαφωνίες. Ο κίνδυνος να 

χειροτερέψει πολύ η κατάσταση από 

έναν τραυµατισµό που δεν τον προ-

σέχεις είναι µεγάλος. Από την άλλη 

πλευρά, βέβαια, το σώµα µας είναι δι-

κό µας και µπορούµε µε το χρόνο να 

ξεχωρίζουµε ποιοι πόνοι θέλουν άµε-

ση φροντίδα και σε ποιες περιπτώσεις 

σφίγγουµε τα δόντια και συνεχίζουµε. 

Γενικά, ένας πόνος που αυξάνει στα-

διακά και γίνεται πολύ έντονος θέλει 

προσοχή γιατί µπορεί να είναι κάταγµα 

κόπωσης. Την ίδια προσοχή θέλει ένας 

έντονος πόνος που έχει σαν συνέπεια 

να κουτσαίνουµε και να µη µπορούµε 

να πατήσουµε το πόδι µας. Ένα ξαφνι-

κό σφίξιµο πάλι στο µυ µπορεί να είναι 

τράβηγµα που, αν δεν σταµατήσουµε, 

θα χειροτερέψει. Για µας τους κοινούς 

θνητούς πάντως αξίζει να είµαστε συ-

ντηρητικοί, αν δεν θέλουµε να µείνου-

µε µακριά από τους δρόµους για ένα 

πολύ µεγαλύτερο διάστηµα. Κατανα-

λώνουµε υπεύθυνα, λοιπόν.

Κι ο γιατρός; Αν δεν βλέπουµε βελτί-

ωση µετά από 1-2 εβδοµάδες, θα χρει-

αστεί να τον επισκεφτούµε. Έχει µε-

γάλη σηµασία όµως να κατανοεί τους 

δροµείς και κατά προτίµηση να είναι 

δροµέας ο ίδιος. Οι περισσότεροι ορ-

θοπεδικοί είναι συντηρητικοί κι έχουν, 

συνήθως, µια προκατάληψη απέναντι 

στις «υπερβολές», όπως χαρακτηρί-

ζουν τις µεγάλες αποστάσεις. Πόσες 

φορές δεν έχουµε ακούσει «θα κατα-

στρέψεις τα γόνατά σου»; Πρόκειται 

για µύθο. Κι αν πονάµε µερικές φορές, 

τελικά µας αρέσει!

Υ.Γ. Ένας χρήσιµος οδηγός για να ξεχωρίζει 
κανείς τους πόνους σε αυτό το άρθρο

https://www.runnersworld.co.uk/health/
injury/injury-when-to-run-when-to-stop
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Τι ξέρεις για την 
πιο σικ γειτονιά 
της πόλης; 
Πολύ πράσινο, 
75 διατηρητέα,
τα καλά σχολεία και 
πολλές προτάσεις
για έξοδο. 
Τι άλλο να ζητήσεις 
από τη ζωή!

Ψ
υ

χ
ικ

ό
Της Νατάσσας Καρυστινού 

Φωτό: Χρήστος Κέδρας 
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Τι ωραία να ζεις σε ένα δρόμο 
που τον λένε Χρυσανθέμων. Ή 
Γιασεμιών. Ή Ανθέων. Και να 
είναι όνομα και πράγμα. Όπως 
οι δρόμοι του Παλαιού Ψυχι-
κού, της περιοχής που άρχισε 
να φτιάχνεται τη δεκαετία του 
1920 στα πρότυπα μιας αγγλικής 
κηπούπολης και που σε μεγάλο 
βαθμό διατηρεί έναν τέτοιο χα-
ρακτήρα έως και σήμερα. 

«Ναι, πολλοί από τους δρόμους της 
πόλης μας έχουν ονόματα φυτών 
και λουλουδιών και δεν είναι τυ-
χαίο. Οφείλεται στο πολύ πράσινο 
και στα πολλά λουλούδια που πάντα 
είχε το Παλαιό Ψυχικό. Και η Βα-
σιλέως Παύλου παλαιότερα λεγόταν 
Ρόδων» λέει η Ελένη Ράπτη, 
αρχιτέκτων και επίτιμος πρό-
εδρος του Συλλόγου Περιβαλ-
λοντικής Προστασίας Ψυχικού. 
Και δεν σηκώνει κουβέντα ότι η 
περιοχή πήρε το όνομά της από 
το πηγάδι που άνοιξε κάπου εκεί 
η Αγία Φιλοθέη, κατά κόσμο 
Ρηγούλα Μπενιζέλου, τον 16ο 
αιώνα, κάνοντας ένα μεγάλο 
ψυχικό στους λίγους κατοίκους 
και καλλιεργητές που ζούσαν 
εκεί. 

Ανεβαίνοντας την Κηφισίας, στα 
αριστερά βρίσκεται το Παλαιό 
Ψυχικό και στα δεξιά το Νέο, το 
οποίο άρχισε να αναπτύσσεται 
στη λογική της εμπορικής εξυ-
πηρέτησης του Παλαιού, καθώς 
σε αυτό δεν υπάρχουν καταστή-
ματα, παρά μόνο κάποια στην 
Παλιά Αγορά, η οποία ήταν το 
κέντρο και αποτελούσε το ση-
μείο συνάθροισης των κατοίκων 
της περιοχής. 
Μια από τις κατ’ εξοχήν σικά-
τες περιοχές της Αθήνας, με τρία 
από τα γνωστότερα ιδιωτικά 
σχολεία της χώρας, τη Σχολή 
Μωραΐτη, του Αρσάκειου και 
του Κολλεγίου Αθηνών, αλλά 
και με τις αντικειμενικές αξίες 
τιμών ζώνης στο Π. Ψυχικό να 
είναι από τις υψηλότερες στην 
Ελλάδα: ξεκινούν από €2.950 
ανά τετραγωνικό μέτρο και φτά-
νουν έως και €6.250. 
Το Παλαιό Ψυχικό, κυρίως, έχει 
πολλές ιστορίες να σου διηγηθεί. 
Εδώ υπήρξε το Pavillon Rose, 

ένα από τα κομψότερα κτίσματα 
της Αθήνας, που λειτουργούσε 
ως χώρος διασκέδασης, κάηκε 
για άγνωστους λόγους και στη 
θέση του το 1928 χτίστηκε το 
θρυλικό Colizeum, όπου ο Ατ-
τίκ και ο βασιλιάς του τανγκό 
Εντουάρντο Μπιάνκο ψυχαγω-
γούσαν για χρόνια την αριστο-
κρατία της πόλης. Στο Κολλέγιο 
Αθηνών γυρίστηκε το «Ξύλο 
βγήκε απ’ τον Παράδεισο» και στη 
Δεύτερη Πλατεία η «Σωφερίνα» 
επίσης με την Αλίκη Βουγιου-
κλάκη. Ζωντανή ιστορία αποτε-
λούν και τα εκπληκτικά κτίρια 
της περιοχής. 

Βόλτα στα 
διατηρητέα 
Πάρτε το λεωφορείο ή το αμάξι σας ένα 
πρωί και ξεναγηθείτε στους δρόμους 
του Παλαιού Ψυχικού, εκεί όπου βρί-
σκονται κάποια από τα ομορφότερα 
δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής του 
20ού αιώνα. Συνολικά 75 κτίρια έχουν 
κηρυχθεί διατηρητέα στο Π. Ψυχικό 
και σας προτείνουμε κάποια από αυτά: 
Στην οδό Λυμπεροπούλου στον αριθμό 
5 θα συναντήσετε ένα διώροφο κτίριο 
της εποχής του Μεσοπολέμου (1930), 
με ογκοπλαστική διάταξη, και ακριβώς 
δίπλα, στον αριθμό 7, το επίσης διώρο-
φο κτίριο χρονολογείται περίπου στο 
1924 και χαρακτηρίζεται από την κύρια 
είσοδο, η οποία τονίζεται από πεντά-
πλευρη πυργοειδή προεξοχή που πε-
ριλαμβάνει τρία ορθογώνια ανοίγματα 
ανά όροφο. Τέσσερα διατηρητέα θα 
συναντήσετε στην οδό Αγίου Δημητρί-
ου, στους αριθμούς 10, 11Α, 12 και 13-
15. Αυτό που βρίσκεται στη συμβολή 
με τη Μαζαράκη αποτελούσε εξοχική 
κατοικία του 1930 και επιδεικνύει χα-
ρακτηριστικές ξύλινες εξωτερικές δι-
ακοσμήσεις στο γείσο της στέγης, στα 
ξύλινα κουφώματα και στο στέγαστρο 
της κύριας εισόδου. Χαρακτηριστικό 
δείγμα εξοχικής κατοικίας και το διώ-
ροφο στη συμβολή των οδών Ανθέ-
ων 20 και Χρυσανθέμων, χρονολογίας 
1940, με κεραμοσκεπή στέγη. Άλλοι 
δρόμοι με σπουδαία διατηρητέα κτί-
ρια είναι οι Β. Παύλου, Βύρωνος, Για-
σεμιών, Δημοκρατίας, Διαμαντίδου, 
Μαραθωνοδρόμων, Στρατηγού Καλ-
λάρη. Μην ξεχάσετε τη φωτογραφική 
σας μηχανή. 

Προορισμός: 
Νέο Ψυχικό 
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, όταν 
εγκαινιάστηκε το κέντρο Blue Bell στην 
Πρώτη Πλατεία, στο Παλαιό Ψυχικό, 
όπου σύχναζε η «χρυσή νεολαία» της 
περιοχής, έχουν αλλάξει πολλά. Ο 
νερατζοπόλεμος μεταξύ των μαθητών 
του Κολλεγίου και του Μωραΐτη έχει 
καταλαγιάσει, και μια νέα διακριτή 
πιάτσα έχει κάνει την εμφάνισή της. Το 
Νέο Ψυχικό, έχοντας αποσπάσει στο 
παρελθόν το ευρωπαϊκό βραβείο καθα-
ρής πόλης και όντας ο πρώτος δήμος 
της χώρας που εφάρμοσε πρόγραμμα 
ανακύκλωσης (1988), από τον Φάρο και 
δεξιά μέχρι και την Αγία Σοφία, αποτε-
λεί ένα ακόμα στέκι για όσους από τα 
βόρεια δεν αντέχουν να πηγαίνουν στο 
κέντρο. 

Το διατηρητέο 
κτίριο του 
Αρσάκειου 
Χτίστηκε το 1933 σε σχέδια των 
αρχιτεκτόνων Ανδρέα Κριεζή και 
Αναστάσιου Μεταξά. Στο κεντρικό 
κτίριο, με επιφάνεια 3.100 τ.μ., που 
θεμελιώθηκε το 1931, λειτουρ-
γούσε οικοτροφείο, καθώς και η 
Αρσάκειος Παιδαγωγική Ακαδη-
μία από το 1936 έως το 1988. Την 
περίοδο της Κατοχής το Αρσάκειο 
λειτούργησε για τρία χρόνια ως 
στρατιωτικό νοσοκομείο. Σήμερα 
στους χώρους του και στα γύρω 
κτίρια φιλοξενεί, εκτός από τις 
σχολικές αίθουσες, θέατρο, μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας, αίθουσες 
Η/Υ και τάμπλετ, εργαστήρια 
θετικών επιστημών, κλειστά γυ-
μναστήρια, στίβο, ανοιχτά γήπεδα 
μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ανεξάρτητο 
κτίριο νηπιαγωγείου με παιδική 
χαρά και τον ιερό ναό της Αγ. Ανα-
στασίας. Ακριβώς απέναντι, επί 
της πλατείας Μιχαλακοπούλου, 
βρίσκεται το κτίριο διοικήσεως 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 
ακόμη ένα διατηρητέο κτίριο του 
Παλαιού Ψυχικού. Υπήρξε η οικία 
του πρωθυπουργού Ανδρέα Μιχα-
λακόπουλου, που μετά το θάνατό 
του περιήλθε στην κυριότητα της 
πριγκίπισσας Ελένης, χήρας του 
βασιλόπαιδος Νικολάου, η οποία 
το χρησιμοποιούσε ως θερινή 
κατοικία. 

Εκπαιδευτική  
Ρομποτική στη  
Σχολή Μωραΐτη 
Πρωτοπορία από τη Σχολή Μω-
ραΐτη, η οποία συνεργάστηκε 
με τον εκπαιδευτικό οργανισμό 
blast (build and learn art - science 
- technology), δημιουργώντας το 
moraitis blast lab: έναν πολυχώ-
ρο υψηλής αισθητικής και τεχνο-
λογίας, που φιλοξενεί προγράμμα-
τα εκπαιδευτικής Ρομποτικής και 
Αρχιτεκτονικής με LEGO, μοναδικά 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως λέει 
ο Αντώνης Καρτάλης, σύμβου-
λος της Διεύθυνσης, «πρόκειται 
για μια πρωτοπόρο εφαρμογή της 
εκπαιδευτικής μεθοδολογίας STEAM 
(Science Technology Engineering 
Art Mathematics), σύµφωνα µε την 
οποία το παιδί χρησιµοποιεί γνώσεις 
από διάφορες επιστήμες και τέχνες, 
αναλύει, συνθέτει και µέσα από 
αυτή τη διαδικασία δηµιουργεί κάτι 
νέο. Στο πρόγραμμα blast robotics 
design οι μαθητές σχεδιάζουν και 
κατασκευάζουν σε ομάδες αυτό-
νομα ρομπότ, ικανά να εκτελέσουν 
σύνθετες αποστολές. Στο πρόγραμ-
μα blast architecture, οι μαθητές 
δημιουργούν αντικείμενα, κτίρια και 
πόλεις, καλλιεργώντας τη φαντασία 
τους, αλλά ταυτόχρονα λύνοντας 
λειτουργικά και κατασκευαστικά 
προβλήματα. Το moraitis blast lab 
ξεπερνάει τα όρια της Σχολής Μωρα-
ΐτη: είναι ανοιχτό σε μαθητές όλων 
των σχολείων. Είναι ένας χώρος που 
διαρκώς εξελίσσεται, και καινοτομεί, 
με αφετηρία το Ψυχικό αλλά με διε-
θνή ακτινοβολία». Για περισσότερες 
πληροφορίες: www.moraitis.edu.gr 

Το εμβληματι-
κό Campus του 
Κολλεγίου 
Αθηνών 
Η μεγαλύτερη πράσινη έκταση 
του Ψυχικού δεν είναι άλλη από 
το μεγάλο, καταπράσινο campus 
συνολικής έκτασης 150 στρεμμά-
των, όπου εδρεύουν το Κολλέγιο 
Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού. 
Στο campus φιλοξενούνται πολλά 
κτίρια διδασκαλίας, με ονόματα 
ευεργετών ή προσωπικοτήτων 
που συνέβαλαν στην ιστορία του 
σχολείου. Πιο εμβληματικό, το 
σήμα κατατεθέν του σχολείου, 
το Μπενάκειο Κτήριο, που είναι 
ορατό καθώς στρίβεις με τα πόδια 
αριστερά από την Κηφισίας στη 
Στ. Φέλτα και ανηφορίζεις προς 
το σχολείο – στον ίδιο δρόμο που 
ανηφόριζε κάποτε η Βουγιου-
κλάκη στο «Ξύλο Βγήκε απ’ τον 
Παράδεισο» και γύρω έβοσκαν 
πρόβατα, ενώ σήμερα βλέπεις 
μονοκατοικίες και πρεσβείες. Το 
επιβλητικό κτίριο, δαιδαλώδες, 
με πόρτες, πορτάκια και σοφίτες, 
που οι μαθητές αστειευόμενοι 
αποκαλούν καμιά φορά μεταξύ 
τους «Χόγκουαρτς», είναι δωρεά 
του ευεργέτη Εμ. Μπενάκη. Ο 
ίδιος κάλυψε και το κόστος της 
αγοράς της έκτασης στο Ψυχικό 
– μαζί με το σύζυγο της κόρης του 
Πηνελόπης, Στέφανο Δέλτα. Όταν 
ο Στέφανος Δέλτα έφυγε από τη 
ζωή, το φέρετρό του σκέπαζε ση-
μαία του Κολλεγίου. Στο campus 
βρίσκονται επίσης γήπεδα, δύο 
θέατρα, πισίνα, η παλαιότερη 
σχολική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα 
(η οποία στεγάζεται σε κτίριο 
χιλίων τετραγωνικών μέτρων και 
φιλοξενεί 70 χιλιάδες τίτλους) εκ-
κλησάκι, έως και… νεκροταφείο 
σκύλων. Το Κολλέγιο χτίστηκε το 
1928, ενώ κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου λειτούργη-
σε κι αυτό, όπως το γειτονικό Αρ-
σάκειο, ως στρατιωτικό νοσοκο-
μείο . Για την ακρίβεια, στο Ιατρείο 
του Μπενακείου μπορεί κανείς 
ακόμα να δει ψηλά στους τοίχους 
σχέδια με στρατιώτες από εκείνη 
την εποχή. Οι δρόμοι γύρω απ’ το 
Κολλέγιο φέρουν επίσης ονόματα 
προσωπικοτήτων που σχετίζο-
νται με αυτό: Στεφάνου Δέλτα και 
Εμμανουήλ Μπενάκη, οι μεγάλοι 
ευεργέτες. Ομήρου Ντέιβις, ο επί 
35 χρόνια διευθυντής του. Χάου-
λαντ, από τον Charles P. Howland, 
φιλέλληνα και υποστηρικτή του 
Κολλεγίου από τα πρώτα χρόνια 
της λειτουργίας του. 
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Ατμόσφαιρα Νέας Υόρκης εδώ και 6 χρόνια στο πιο 
κεντρικό σημείο του Ν. Ψυχικού, με το Gaspar Food 
& Mood να καταφέρνει να συνδυάζει με μαγικό 
τρόπο διαφορετικές λειτουργίες. Θα λατρέψετε 
τα χορταστικά του πρωινά, θα εντυπωσιαστείτε 
από την υψηλού επιπέδου κουζίνα του, με γεύσεις 
Μεσογείου αλλά και Ιαπωνίας, την οποία φροντίζει 
ο σεφ Άρης Καλλιπολίτης, θα αγαπήσετε τα γλυκά 
που δημιουργεί ο εναλλακτικός patissier, Διονύσης 
Αλέρτας. Ιδανικό για business lunch, για after office 
drinks στην ατμοσφαιρική μπάρα του, για χαλάρω-
ση με την παρέα, για party ώρες, ακόμη και για τις 
ρομαντικές σας στιγμές, σε ένα χώρο που έχουν 
διακοσμήσει επώνυμοι σκηνογράφοι. 

Λυκούργου 8 & Δ. Βασιλείου, Ν. Ψυχικό, 210 6775011, 
www.gaspar.gr, fb: Gaspar Food n’ Mood 

Gaspar
Food & Mood 

Μικρά διαμάντια της φύσης, προσεκτικά διαλεγ-
μένα και συντηρημένα, σε ένα κατάστημα που 
βασίζεται στη φιλοσοφία και τις αξίες του ευ ζην 
και απευθύνεται σε όσους αναζητούν την ποιότητα 
στις μικρές, καθημερινές τους απολαύσεις. Θα 
ανακαλύψετε ξηρούς καρπούς, βότανα, μπαχα-
ρικά, σε μια πανδαισία χρωμάτων, αρωμάτων και 
γεύσεων, μαζί με αποξηραμένα φρούτα, μέλια και 
πολλούς ακόμη θησαυρούς υψηλής διατροφικής 
αξίας, ελληνικά και χειροποίητα. Θα βρείτε επίσης 

ξεχωριστές συλλογές από κρασιά, αποστάγματα, 
ροφήματα και πολλά ακόμα επιλεγμένα προϊόντα 
που συνεχώς ανανεώνονται, ενώ προσφέρονται 
σε ελκυστικές συσκευασίες που ξεχωρίζουν και 
ως δώρο. Καταστήματα ERA υπάρχουν ακόμη στο 
Κολωνάκι, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 211 4112832, και 
στη Γλυφάδα, Λαοδίκης 33-35, 213 0001655.

Ομήρου 2, Ν. Ψυχικό, 211 4076506,
 www.eranuts.com , fb: Era Nuts

Era Nuts
Herbs & 

Spices

 Άρτι αφιχθείσα από Μαδρίτη η Κλεοπάτρα 
του Vantage Hair & Beauty φέρνει νέες κατα-
πληκτικές ιδέες και εξαιρετικά νέα προϊόντα 
για τα μαλλιά σας! Στο Vantage hair & beauty 
έχετε τον προσωπικό σας σύμβουλο styling 
που συζητά μαζί σας, ανακαλύπτει τα θέλω 
και τις ανάγκες σας και σας προτείνει τις ιδα-
νικές λύσεις που αναδεικνύουν τη δική σας 
προσωπικότητα, τονίζουν την ομορφιά σας 
και σας χαρίζουν μοναδική λάμψη και στιλ για 
όλες τις περιστάσεις.

Θράκης 2 & Λεωφ. Καποδιστρίου,
Φιλοθέη, 2106817678,
fb:@vantage.gr

Vantage
Hair &Beauty

• Την πλατεία Γιώργου Ζογγολό-
πουλου, η οποία είναι η μοναδική 
δημοτική υπαίθρια γλυπτοθήκη στην 
Ελλάδα αφιερωμένη σε έναν καλλι-
τέχνη. Στη γλυπτοθήκη, επί της Λ. 
Δημοκρατίας δίπλα στην εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου, θα δείτε έξι με-
γάλης κλίμακας εμβληματικά γλυπτά 
του Ζογγολόπουλου, ο οποίος μαζί με 
τη ζωγράφο σύζυγό του, Ελένη Ζογ-
γολοπούλου - Πασχαλίδου, υπήρξαν 

από τους πρώτους κατοίκους του Ψυ-
χικού από τον πόλεμο και μετά. 

• Το Οικολογικό Πάρκο, έκτασης 7 
στρεμμάτων, στη Στρατηγού Μακρυ-
γιάννη, πίσω από το Πεντάγωνο, στο 
Ν. Ψυχικό. Ιδρύθηκε το 1992 ως πρό-
τυπο πάρκο για ενήλικες και παιδιά, 
με συχνές ενημερώσεις και δράσεις 
για την προστασία του περιβάλλο-
ντος. A

Nα επισκεφθειτε
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Είναι κομψό, είναι ντιζαϊνάτο... 
κι όμως είναι κρεοπωλείο! Όμως 
το Carnicero («Κρεοπώλης» στα 
ισπανικά) δεν είναι ένα συνηθισμέ-
νο κρεοπωλείο και –κυρίως– δεν 
είναι μόνο κρεοπωλείο. Εδώ θα 
βρεις τα καλύτερα κρέατα του 
κόσμου στην καλύτερη τιμή της 
αγοράς, αλλά και το «κάτι παρα-
πάνω». Black angus, kobe, wagyu, 
πουλάδες bresse, dry aged, αλλά 
και βιολογικά ελληνικά κρέατα 
περιμένουν σαν μπιζουδάκια στη 
γυάλινη προθήκη. Με άλλα λόγια 
ό,τι πιο εκλεκτό σε κρέας. Επιπλέον 
το Carnicero ετοιμάζει καθημερινά 
πολλές πεντανόστιμες δημιουργί-
ες για να σου λύσει τα χέρια στην 
κουζίνα. Με τις οδηγίες του chef 
(τον οποίο μπορείς να συμβουλευ-
τείς κι εσύ) παρασκευάζονται κα-
θημερινά εντυπωσιακές λιχουδιές 
(meat cakes, tortilla κοτόπουλο, 

paupiettes - «πουγκάκια» γεμιστά 
με κιμά και τυλιγμένα με προσού-
το) που ψήνονται εύκολα στον οι-
κιακό φούρνο. Ανακάλυψε ακόμα 
μια μεγάλη γκάμα με προσεγμένες 
ετικέτες κυρίως ελληνικών κρα-
σιών, εξαιρετικά ισπανικά και ιταλι-
κά αλλαντικά, εκλεκτά γαλλικά και 
ιταλικά τυριά, ζυμαρικά, σάλτσες 
και chutney, όπως και κάποιες σος, 
ειδικές για barbeque και μαρινάρι-
σμα, που δεν κυκλοφορούν που-
θενά αλλού στην ελληνική αγορά. 
Tip: Συχνά events που μας δίνουν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε σπά-
νια κρασιά και ποικιλίες κρεατικών 
απ’ όλο τον κόσμο. 

 
Δημ. Βασιλείου 18, Ν. Ψυχικό, 
2106770050 και Λ. Κηφισίας 322, 
Κηφισιά, 2108015100,
 www.carnicero.gr, 
Fb: Carnicero Meat& Delicatessen 

Carnicero
Meat & delicatessen 

Ανθότυρο από την Κρήτη, λεμόνια από 
το Άργος, σοκολάτα Valhrona από τη 
Γαλλία, φιστίκι από το Bronte και φου-
ντούκι από το Piemonte, σύκα από την 
Καλαμάτα. Το LE GRECHE είναι το απο-
τέλεσμα μιας παθιασμένης σύλληψης: 
Άρτια γνώση του χειροποίητου ιταλι-
κού παγωτού, επιλεγμένες πρώτες ύ-
λες από ΠΟΠ προϊόντα κορυφαίας ποι-
ότητας από την Ελλάδα και την Ιταλία, 
φινέτσα στις γεύσεις, ειλικρίνεια στα 
συστατικά, υψηλή διατροφική αξία και 
χαμηλά λιπαρά, γευστική τελειότητα, 
καμία έκπτωση στην ποιότητα.

Η δημιουργός του, Εύη Παπαδοπού-
λου, σπούδασε κοντά στους κορυφαί-
ους της Ιταλίας, Francesco Palmieri και 
Iginio Massari, και δηλώνει πως «έφτια-
ξα το LE GRECHE γιατί στην Ελλάδα μου 
έλειπε αυτό το θεϊκό γλυκό που είναι 
ελάχιστα γλυκό, τόσο ελαφρύ, γεμάτο 
με αρώματα, αυθεντικές γεύσεις και 
συνδυασμούς, βελούδινη υφή, ελάχι-
στα παγωμένο, το ιδανικό επιδόρπιο, η 

τέλεια και χωρίς τύψεις επιβράβευση».

Στο LE GRECHE τα παγωτά είναι καλά 
κρυμμένα στα κλασικά pozzetti, όπως 
αξίζει σε ένα προϊόν που δεν έχει συ-
ντηρητικά και χρώματα και πρέπει να 
συντηρείται ιδανικά. Kαλόγουστες 
τούρτες, semifreddο, canolli, και 
piccola pasticceria, τα βραβευμένα 
gianduiotti Giraudi, brioches με gelato 
όπως στη Σικελία, τραγανοί κώνοι από 
τη Νάπολη. Είπαμε Νάπολη; Στο LE 
GRECHE θα δοκιμάσετε τον καλύτερο 
ναπολιτάνικο καφέ: παραγγείλτε έναν 
nocciolino, έναν marocchino ή έναν 
ristretto από την κλασική ναπολιτάνι-
κη καφετιέρα που κάνει τη διαφορά. 
Καταστήματα LE GRECHE θα βρείτε, 
επίσης, στο Σύνταγμα (Μητροπόλεως 
16Α & Βουλής, 216 7006458) και στην 
Αγία Παρασκευή (Απ. Παύλου 2, 216 
7006416).

Ολυμπιονικών 220 & Λυκούργου, Φά-
ρος Ψυχικού, 2130416299, fb: legreche 

Le Greche
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Προσεγµένη σε όλα της η Μπλε Αλεπού, η οποία 
είναι µια ταβέρνα µε τη σωστή έννοια, δηλαδή 
προσεγµένη, καλαίσθητη, µε το κρέας στη σχάρα 
να πρωταγωνιστεί και να πλαισιώνεται από κάποιες 
εξίσου ενδιαφέρουσες προτάσεις από ζυµαρικά, 
ψάρια και όστρακα. Η Μπλε Αλεπού διαθέτει κι ένα 
κλασικό µπαρ, σε διακριτό χώρο, για να απολαύσε-
τε το κρασί σας, από µια µεγάλη ποικιλία του ελλη-
νικού και διεθνούς αµπελώνα, το ποτό, την µπίρα ή 
το κοκτέιλ σας. Ανοιχτά από τις 5 καθηµερινές, από 
τις 12 το µεσηµέρι το Σαββατοκύριακο. 

Κηφισίας 158, Νέο Ψυχικό, 2106753934, 
fb: Μπλέ Αλεπού 

Μπλε
Αλεπού

Οι άνθρωποι που κάνουν yoga, µιλάνε για µια εσω-
τερικότητα που ανοίγει τον δρόµο για να επικοι-
νωνείς καλύτερα µε τον εαυτό σου, το σώµα σου, 
µε τους άλλους. Στο The Blue Elephant µπορείς να 
βρεις αυτή την πνευµατικότητα µέσα από τα µαθή-
µατα Hatha Flow, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga και Raja 
Yoga, παρακολουθώντας διαλέξεις πάνω στην Ινδι-
κή Φιλοσοφία, αλλά και να γίνεις ο ίδιος δάσκαλος 
yoga µε διεθνή πιστοποίηση στη σχολή δασκάλων 
yoga που ξεκινά στις 18 Μαρτίου και ολοκληρώνε-
ται σε 200 ώρες. Ακόµα όµως µπορείς να ηρεµήσεις 
µαζί µε το µωρό σου, καθώς εδώ πραγµατοποιού-
νται µαθήµατα Baby Yoga (από 3 µηνών και πάνω), 
Kids Yoga (3-5 ετών) και µαθήµατα Prenatal Yoga για 
εγκύους. Tip: Στις 20 Μαρτίου ανοιχτό µάθηµα Baby 
Yoga. Extra tip: Πολλές προσφορές όλο τον χρόνο 
και µια ολόκληρη εβδοµάδα µε δωρεάν yoga κάθε 
Σεπτέµβριο. Λ. ∆ηµοκρατίας, 2130402294, www.
theblueelephant.gr, Fb: The Blue Elephant

The Blue
Elephant
Yoga-movement-kids play

Η ηµέρα του γάµου σου ή η βάφτιση του παιδιού σου είναι σίγουρα από 
τις πιο σηµαντικές της ζωής σου και από εκείνες που θα θυµάσαι για 
πάντα. ∆εν θα ήθελες να υπήρχε ένας µαγικός τρόπος να πραγµατοποι-
ηθούν όσα έχεις ονειρευτεί για αυτή την ειδική ηµέρα; Αυτό ακριβώς 
θέλουν και στη Mili Lo για σένα. Η Έµιλυ Λογοθέτη, που από µικρή πα-
ρέµβαινε στις οικογενειακές εκδηλώσεις και µε τη φαντασία της µετα-
µόρφωνε κάθε τι απλό, µεγάλωσε και δηµιούργησε τη Mili Lo Boutique 
Event Styling & Planning µε σκοπό να δηµιουργεί και να πραγµατοποιεί τα 
όνειρα των άλλων.

Αγκαλιάζοντας κάθε περίσταση σαν να ήταν δική της, η οµάδα της Mili 
Lo φροντίζει για την πλήρη υλοποίηση της εκδήλωσης, από την ιδέα 
και τη σχεδίαση µέχρι τις τελευταίες λεπτοµέρειες. Θα σου προτείνουν 

θέµατα ή θα δηµιουργήσουν πάνω στις ιδέες σου όλα όσα χρειάζονται 
για να πλαισιωθεί το concept της εκδήλωσης. Οι προσκλήσεις, οι µπο-
µπονιέρες, οι συνθέσεις τραπεζιών, ο σχεδιασµός του µενού, όλα είναι 
χειροποίητα και φτιαγµένα αποκλειστικά για τη συγκεκριµένη περίστα-
ση. Κανένα σχέδιο δεν χρησιµοποιείται δεύτερη φορά και αυτό είναι που 
κάνει τις δηµιουργίες τους πραγµατικά µοναδικές. Κι αν οι κοινωνικές 
περιστάσεις δεν είναι το φόρτε σου µην ανησυχείς, γιατί στη Mili Lo προ-
σφέρουν συµβουλευτικές υπηρεσίες για να µάθεις από τα µυστικά του 
Savoir Vivre µέχρι την τέχνη στο στήσιµο του τραπεζιού. Αφέσου στα 
χέρια τους και αφιέρωσε το χρόνο σου µόνο στους αγαπηµένους σου 
εκείνη την ηµέρα.
Χρυσοστόµου Σµύρνης 1, Ν. Ψυχικό, 2106771053, www.mili-lo.com,
fb: Mili Lo Event Styling & Planning

Mili Lo
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Λατρεύεις το sushi. Θα μπορούσες να ζεις μόνο με 
ρολάκια και sashimi. Η παρέα σου πάλι όχι. Συγχα-
ρητήρια! Mόλις βρήκατε το επόμενο στέκι σας… Το 
Iki Sushi (που σημαίνει αυθεντικότητα και δημιουρ-
γικότητα στα γιαπωνέζικα) αρέσει τόσο σε αυτούς 
που αγαπούν με πάθος την ιαπωνική κουζίνα, όσο 
και σε αυτούς που είναι πιο επιφυλακτικοί απέ-
ναντί της. Το μυστικό του; Δεν αναπαύεται ποτέ. 
Συνεχώς εξελίσσει τις γεύσεις του, δημιουργώντας 
αυθεντικά ιαπωνικά πιάτα, αλλά και γεύσεις πιο 
φιλικές προς τον… ελληνικό ουρανίσκο (σκέψου 
ότι υπάρχουν προτάσεις ακόμα και με κρέας!). Τρία 
εμβληματικά του πιάτα είναι το Crunchy Crab (κα-

βούρι, iki crunchy flakes, αβοκάντο, Japanese sweet 
dressing), η Shrimp and Crab Salad (με γαρίδες, 
πράσινη σαλάτα, καβούρι και iki white sauce) και το 
Greek Style Sashimi (λαυράκι, lemon dressing και 
καπαρόφυλλα). Ακόμα, θα βρεις μια μεγάλη ποικι-
λία σε κλασικά και iki style ρολάκια και sashimi (ανα-
ζήτησε τον νέο εμπλουτισμένο και με πολλά ζεστά 
πιάτα κατάλογο), αλλά και μια εξαιρετικά συμφέ-
ρουσα πρόταση που ακούει στο όνομα Happy Iki 
Sushi: Δευτέρα έως Παρασκευή, 5.00 μ.μ - 7.30 μ.μ. 
για κάθε τρία πιάτα που παραγγέλνεις, πληρώνεις 
τα δύο! Και delivery. Λ. Κηφισίας 176, 2106771165, 
www.ikishushi.gr, Fb: IKI sushi lounge

Iki Sushi

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο των βορείων προαστίων, με παράδοση που έρχεται από το 1972 και τα 
ηνία να έχει αναλάβει πλέον η δεύτερη γενιά. Σε ένα ρετρό χώρο που θα σας θυμίσει παριζιάνικο 
ζαχαροπλαστείο των αρχών του 20ού αιώνα, θα ανακαλύψετε σπουδαίες γεύσεις, από αυτές 
που στ’ αλήθεια μένουν αξέχαστες. Φανταστικά ταρτάκια, μπαμπαδάκια, τρουφάκια, κοκάκια, ε-
κλεράκια, μαζί με τούρτες, σιροπιαστά, σοκολατάκια, κουλουράκια, φυσικά και όλα τα εποχιακά, 
σε ένα χώρο που είναι ένας αληθινός παράδεισος για όσους αγαπούν τα γλυκά! Η νέα γενιά, που 
λέτε, ο Νίκος Αποστόλογλου, γιος του Μικρασιάτη ιδρυτή της Καμέλιας, Ηλία, έχει καταφέρει να 
παντρέψει τέλεια την παραδοσιακή με τη μοντέρνα ζαχαροπλαστική, πάντα με σεβασμό στις 
ποιοτικές πρώτες ύλες. Και τώρα που ο καιρός ανοίγει, από τον Απρίλιο, σας προσκαλεί στο καφέ 
της Καμέλιας έξω στον πεζόδρομο, δίπλα στο πάρκο και την παιδική χαρά, για γλυκό, παγωτό, 
καφέ ή για κάποιο σνακ.    
28ης Οκτωβρίου 1 & Αθ. Διάκου, Παλαιό Ψυχικό, 2106717134, www.kamelia1972.gr 

Καμέλια
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ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
»ïù áòÛóåé îá ðåéòáíáôÝúïíáé

Κόρη του συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού και της υψίφωνου Βάσως Παπαντωνίου, 
βρήκε την κλίση της στη ζωγραφική καλύπτοντας το καλλιτεχνικό κενό της οικογένειάς της. 

Η 24χρονη Ευρυδίκη µάς ξεναγεί στον κόσµο της.
Της ΗΡΩΣ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Σ Ι Ν Ε Μ ΑΒ Ι Β Λ Ι ΟΓ Ε Υ Σ ΗΘ Ε Α Τ Ρ ΟΜ Ο Υ Σ Ι Κ ΗΤ Ε Χ Ν Η
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K αθαρό βλέµµα, µία ενήλικη παι-

δικότητα µε εύθραυστη σιγου-

ριά. Παιδί διάσηµων γονιών, 

έχει να διηγηθεί ασυνήθιστες, 

γοητευτικές ιστορίες, όπως το να παίζει 

κρυφτό µε τον Αντώνη Σαµαράκη ή να 

της κάνει παιχνίδια στο τηλέφωνο ο Νί-

κος Αλιάγας, αλλά θα προτιµήσει, τελικά, 

να τις κρατήσει δικές της. Τη συνάντησα 

στο ατελιέ της, στο δώµα µίας ήσυχης νε-

οσµυρνιώτικης πολυκατοικίας. «Ήθελα 

πάντα ένα δικό µου χώρο και είµαι πολύ 

χαρούµενη για το ατελιέ µου. Πιστεύω 

θα κλείνοµαι εδώ για ώρες, µπορεί και 

µέρες» µου λέει από το γραφείο της, χω-

µένη στα καρτολίνα, τις µπογιές της και 

την απαραίτητη ακαταστασία ενός ατε-

λιέ ζωγραφικής. 

Πώς θα χαρακτήριζες τα έργα στην έκ-

θεσή σου; Μου αρέσει πολύ το χρώµα, οι 

εναλλαγές, να δηµιουργώ αποχρώσεις. 

Πολλές φορές είναι εκρηκτικό το αποτέλε-

σµα, εξού και ο τίτλος της έκθεσης «Βάλτε 

λίγο χρώµα στη ζωή σας vol 2». Με το «vol 

2» θέλω να δώσω µια αίσθηση συνέχειας 

που ακολουθεί την πρώτη έκθεση και την 

εξέλιξη που υπάρχει στα έργα µου. 

Το ότι έχεις γεννηθεί σε αυτή την οικο-

γένεια σού έχει εξασφαλίσει διασυν-

δέσεις στο χώρο της τέχνης; Όλοι µου 

λένε ότι θα πρέπει να έχω πολλές επα-

φές, αφού οι γονείς µου είναι δηµόσια 

πρόσωπα, όµως όσες επαφές υπάρχουν 

συνήθως είναι πολύ καλοί οικογενειακοί 

φίλοι και όχι κοινωνικές γνωριµίες δηµο-

σίων σχέσεων. Η πιο κλασική ερώτηση 

πάντως που δέχοµαι είναι «πώς αισθά-

νεσαι που ο πατέρας σου είναι αυτός που 

είναι». Για µένα είναι ο πατέρας µου, δεν 

τον ξέρω ως το συγγραφέα Βασιλικό.

Να µη σε ρωτήσω, δηλαδή, πώς είναι 

να µεγαλώνεις µε δύο διάσηµους γο-

νείς… Εγώ τους βλέπω ως τη µαµά µου 

και τον µπαµπά µου. ∆εν µπορώ να ξέρω 

πώς το αντιλαµβάνεται ο κόσµος και τι 

σκέψεις µπορεί να κάνει. Με την οικογέ-

νειά µου είµαστε πολύ δεµένοι, µε στη-

ρίζουν, σέβονται τις επιλογές µου και δεν 

µε έχουν πιέσει ποτέ –ευτυχώς– να κάνω 

κάτι που δεν µου αρέσει. Όπως έχω ξα-

ναπεί σε συνέντευξή µου, η µητέρα µού 

είναι ο φύλακας άγγελός µου και οι συµ-

βουλές της είναι πάντα χρήσιµες και τις 

περισσότερες φορές σωστές, ακόµα κι 

αν στην αρχή διαφωνώ µαζί 

της µερικές φορές. 

Ισχύει ότι δεν έχεις διαβά-

σει βιβλία του πατέρα σου; 

Ισχύει, εξακολουθώ να µην 

είµαι βιβλιοφάγος (γέλια). Κά-

νει σε όλους εντύπωση όταν 

το λέω, λογικό εν µέρει και το 

καταλαβαίνω, αλλά για εµένα είναι απλά 

και µόνο ο µπαµπάς µου. Για τον κόσµο εί-

ναι ο Βασίλης Βασιλικός, ο διάσηµος συγ-

γραφέας. Είµαι σίγουρη όµως ότι στα 40 

µου, όπως το υπολογίζει και ο πατέρας  

µου, θα θελήσω να διαβάζω τα βιβλία 

του. Είναι και πολλά, 108 για την ακρίβεια 

– αν δεν κάνω λάθος. Είµαι παιδί της εικό-

νας. Μια φορά µόνο, ένα καλοκαίρι, ξεκί-

νησα να διαβάζω το «Εγώ και εσύ». Κάτι 

δεν µου άρεσε, δεν θυµάµαι ακριβώς τι, 

θυµάµαι όµως ότι ήµουν πολύ αυστηρή 

µαζί του και του έκανα παρατήρηση.

Πώς θυµάσαι τα παιδικά σου χρόνια; 

Γεννήθηκα στη Γαλλία, και χρόνια µετά 

επιστρέψαµε στην Ελλάδα. ∆εν θα τα 

άλλαζα µε τίποτα, παρόλο που στο γαλ-

λικό σχολείο που πήγαινα, υπήρξα θύ-

µα bullying από τα αλλά παιδάκια γιατί 

ήµουν το µόνο ελληνάκι.  Ευτυχώς δεν 

µε έχει σηµαδέψει αυτό το γεγονός. Έχω 

όµορφες αναµνήσεις που τις θυµάµαι και 

τις αναπολώ.

Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου µε τη 

ζωγραφική;  Όταν ήµουν πέντε χρόνων 

στο Παρίσι η µητέρα µου µε πήγε σε µια 

γαλλίδα καθηγήτρια ζωγραφικής – από 

εξωσχολική ενασχόληση έγινε χόµπι και 

από χόµπι επάγγελµα. Επίσης την ιδία πε-

ρίοδο έπαιζα και µε κάτι παιδικές χάντρες 

– πολύ αργότερα, ασχολήθηκα µε την αρ-

γυροχρυσοχοΐα. Τη σπούδασα στο Holts 

Academy Of  Jewelry του Λονδίνου. Ωστό-

σο ασχολούµαι, πλέον, επαγγελµατικά 

µε τη ζωγραφική και θέλω να τη φτάσω 

σε ένα επίπεδο που να γίνω αυτάρκης. 

Τα κοσµήµατα έχουν περάσει σε δεύτε-

ρη µοίρα προς το παρόν. ∆εν ευνοεί και 

η κρίση που περνάει η χώρα µας. Οι τιµές 

των κοσµηµάτων πρέπει να συµβαδίζουν 

και µε την έµπνευση και µε τη δηµιουργία 

του κοσµήµατος γιατί είναι αποτέλεσµα 

χρονοβόρας, χειρονακτικής εργασίας. 

Ψάχνεσαι, παρακολουθείς τα πράγµα-

τα στη ζωγραφική; Έχω τις περιόδους 

µου. Μικρή οι γονείς µου µε πήγαιναν σε 

πολλά θεάµατα και εκθέσεις, στην Αθήνα 

και στο Παρίσι, και είχα την τύχη να έχω 

πολλές προσλαµβάνουσες παραστάσεις. 

Τώρα τα περισσότερα γίνονται µέσω της 

τεχνολογίας, όποτε µου αρέσει να ανα-

καλύπτω και άγνωστους καλλιτέχνες, 

τυχαία, από το Instagram.

Αλήθεια έχεις δηµιουργήσει έργα 

χρησιµοποιώντας χλωρίνη; Ναι, το 

«Frankenstein Heart». Έγινε µε χλωρίνη 

και spray για γκράφιτι. Μου αρέσει να 

πειραµατίζοµαι µε διάφορα υλικά, να τα 

αναµειγνύω µεταξύ τους. Άλλα πετυχαί-

νουν και άλλα όχι.

Σε ποια ψυχολογική κατάσταση αισθά-

νεσαι πιο δηµιουργική; ∆εν 

είναι µια συγκεκριµένη. Βάζω 

κάτω τα τελάρα, τα χρώµατα 

και τα πινέλα και ξεκινώ. Μπο-

ρεί να κάνω έναν πίνακα πολύ 

δυνατό, είτε είµαι σε καλή δι-

άθεση είτε δεν είµαι, όπως και 

το αντίθετο. Το σίγουρο είναι 

ότι είναι η διέξοδός µου. Με 

ηρεµεί, µε χαλαρώνει, µε γεµίζει. Θεωρώ 

ότι όλοι πρέπει να έχουµε µια διέξοδο, 

κάτι δικό µας για να ξεφεύγουµε από τα 

προβλήµατα της καθηµερινότητας. Έχει 

τύχει να διανύσω µία περίοδο –πρόσφα-

τα– στην οποία δεν µπορούσα να ζωγρα-

φίσω τίποτα, εξαιτίας της ξαφνικής κι 

επώδυνης απώλειας ενός πολύ αγαπη-

µένου µου προσώπου.  A

¹ Á F O 

 Η έκθεση της 
Ευρυδίκης Βασιλικού-
Παπαντωνίου «Βάλτε 
λίγο χρώµα στη ζωή 
σας vol 2» παρουσι-
άζεται 15-30/3 στον 

Ιανό (Σταδίου 24)
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5 νέα και hot στέκια 
ήρθαν μέ τήν ανοιξή

Καθένα με το στιλ του, όλα τους υπέροχα!
Της ΝεΝελας ΓεωρΓελε

σ την Αθήνα, με τον ερχομό κάθε νέας σεζόν, επικρατεί 

μεγάλη κινητικότητα. Έτσι και τώρα, με το που μπήκε η 

άνοιξη, μια νέα φουρνιά από εστιατόρια μικρά και με-

γαλύτερα έσκασαν σαν φρέσκα μπουμπούκια και διεκδικούν 

μια θέση στις καθημερινές μας εξόδους. Το ενδιαφέρον είναι ότι 

όλα τους είναι όμορφα, πρωτότυπα, έχουν «προσωπικότητα» και 

δελεαστικές προτάσεις που καλύπτουν κάθε γούστο από όποια 

σκοπιά κι αν το δεις. 

Πιο healthy, πεθαίνεις

▶ Έχει δεν έχει δυο εβδομάδες ανοιχτό το Οhh Boy, το καινούργιο 
απόκτημα της πολυθρύλητης Αρχελάου στο Παγκράτι και ήδη 
δεν πέφτει καρφίτσα! Στα τραπεζάκια συναντιούνται οι περίοικοι, 
άνθρωποι των media, λάτρεις των vegan και raw επιλογών, πολλά 
σκυλάκια (ζωόφιλοι, και το όνομα-λογότυπο με το σκυλάκι  είναι εις 
ανάμνηση αγαπημένου τετράποδου που «έφυγε»). Ανοιχτό από 8 
το πρωί μέχρι 10 το βράδυ κάθε μέρα και Κυριακή. Έχει αδυναμία 
στο λευκό και στα λουλούδια, έχει προσεγμένα σερβίτσια, προ-
σφέρει σπιτικά γλυκά (πολλά), καφέδες, ροφήματα, δυναμωτικά 
πρωινά –γιαούρτι με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη με σπι-
τική γκρανιόλα, μέλι ή σιρόπι αγαύης– και small eats όπως burger 
αργοψημένου χοιρινού με σαλάτα κόλσλοου και πίκλες, τάρτες, 
πίτες (με συνταγή γιαγιάς), σαλάτες-σύμβολο για κάθε υγιεινιστή 
που σέβεται τις αρχές και το στομάχι του. Και κάποια καλά κρασιά  
(και σε ποτήρι). Αρχελάου 32, 2111838340

οι Χαβανέζοι του κεραμεικού

▶ Περνάς το κατώφλι, πατάς τη σανίδα του σε(ρ)φ και διακτινίζεσαι με τη μία σε παραλία της Χαβάης! Ο Στέφανος Στεφανίδης μαζί με 
το φίλο του Δημήτρη Μπαλιάν είναι οι Kahuna Bros, που ίσως έχετε δει σε pop up fests να μεγαλουργούν. Τον πόθο τους για αχτύπητα 
burgers, εξωτικά κοκτέιλ καθώς και για τον ανέμελο και αντισυμβατικό τρόπο ζωής στέγασαν σε μια παλιά αποθήκη στον Κεραμεικό. Στο 
Big Kahuna (σημαίνει το μεγάλο κύμα) το πάτωμα είναι άμμος, το μπαρ έχει καλαμωτή, σανίδες του σερφ στολίζουν το χώρο, το σύνολο 
έχει εφέ εξωτικής καλύβας. Στα πιάτα πρωταγωνιστούν τα πολυαγαπημένα burgers (με φιλέτο αστακού, με πάπια, με…κροκόδειλο) αλλά 
και korean tacos, εξωτικές σαλάτες, ενώ μεγάλη ζήτηση έχουν και τα υπέροχα κοκτέιλ που θες να αργοπίνεις χτυπώντας το πόδι σε εξίσου 
εξωτικούς ρυθμούς. Μόνο βράδυ, Κυριακή 1-6 μ.μ. Σαλαμίνος 42, 2105244100

το νέο «μεγάλο» στο κολωνάκι

▶ Με το Zurbaran δηλώνω γοητευμένη! Το καινούργιο resto (εκεί 
που ήταν το Starbucks) έχει την υπογραφή των Μ. Κοκκίνου - Α. 
Κούρκουλα και, ναι, είναι υπέροχο... Μοιάζει σαν να συγχρονίζει το 
παλιό με το νέο αλλά και το μελλοντικό πρόσωπο του Κολωνακίου, 
έχει νότες νοσταλγίας και μπόλικη, αθόρυβη, «καθημερινή» πολυ-
τέλεια. Υπάρχει μενού για το μεσημέρι και ένα άλλο πιο σύνθετο 
για το βράδυ και κινείται σε μια διεθνή βόλτα που περιλαμβάνει κι 
αυτή πολλή νοσταλγία καθώς και στάσεις σε γνωστά ευρωπαϊκά 
πιάτα: κλασικό σνίτσελ, κις λορέν με σπανάκι, panchanella (η ιτα-
λική εκδοχή της χωριάτικης), πάπια κονφί, γλώσσα μενιέρ και άλλα 
ωραία που συνοδεύονται με σωστά ενημερωμένη κάβα κρασιών, 
αλλά και τέλεια κοκτέιλ για να πίνεις στην μπάρα (το μόνο φιλικό 
για καπνιστές σημείο) παρέα με εξίσου ενδιαφέροντα σνακς. Ανοι-
χτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Π. Ιωακείμ 38, 
2107238334 

αστικό καφενείο

▶ Μια κρύα Κυριακή του Φλεβάρη μπήκα μεσημέρι στο κουκλίστι-
κο καινούργιο Σερσέ λα Φαμ και έφυγα... βράδυ. Υπέροχα πράσι-
να μάρμαρα, vintage ταπετσαρίες, καναπεδάκια και ρετρό ατμό-
σφαιρα για να κάτσεις από το πρωί να πιεις καφέ στη χόβολη (με 
κεραστό συριανό λουκουμάκι Συκουτρή), ή σπιτικές μανταρινά-
δες, λεμονάδες, κανελάδες. Το φίλο Αντρέα Λαγό που έστησε το 
μενού δεν τον είδα αλλά τίμησα με το παραπάνω τους πεντανόστι-
μους μεζέδες του (από €3). Σπιτικά φτιαγμένη λακέρδα, σμυρνέικα 
κεφτεδάκια, αυγά με σουτζούκι, ντολμαδάκια πολίτικα, σουπιά με 
το μελάνι της κι ένα σωρό άλλα που συνοδεύσαμε οι μισοί με καλά 
ελληνικά αποστάγματα κι οι άλλοι μισοί με καλά ελληνικά κρασιά 
μικρών παραγωγών. Στα συν κι άλλα πολλά ακόμη: η Φωτεινή 
(Scala Vinoteca) που ξανασυναντήσαμε, τα σπιτικά γλυκά (κωκ από 
την παιδική μας ηλικία, γλυκά κουταλιού, παγωτό καϊμάκι από φρέ-
σκο γάλα), οι πολύ καλές τιμές. Μητροπόλεως 46, 210322202  

Best pizza in town

▶ Στις αρχές του Παγκρατίου (εκεί που βρισκόταν το Cucina Povera) 
μαγειρεύεται νόστιμη, αγαπημένη, αυθεντική Ιταλία! Και πώς θα γι-
νόταν αλλιώς, αφού στο καινούργιο Cupola αρχηγός της κουζίνας 
είναι ο πολύ καλός Ιταλός και γνωστός σεφ Stefano Rossi. Ο χώρος 
είναι κομψός, στα χρώματα μαύρου και μπεζ, η μεγάλη δύναμη 
κρύβεται στα πιάτα. Έμφαση δίνεται στην ορίτζιναλ ναπολιτάνικη 
πίτσα ψημένη σε ξυλόφουρνο φερμένο από τη Νάπολη, έχει ντο-
ματίνια San Marzano και εξαιρετική mozzarella di bufala. Όχι ότι να 
σου τρέχουν τα σάλια δεν είναι και οι υπόλοιπες, κόκκινες αλλά και 
λευκές. Κι ακόμη υπάρχουν ωραίες σαλάτες, φρέσκα ζυμαρικά σε 
μεγάλη γκάμα, νιόκι γκοργκοντζόλα crocante, κρεατικά κ.ά. Τα κρα-
σιά, ελληνικά και ιταλικά, έχει διαλέξει ο Γιάννης Μακρής, ενώ στο 
aperitivo bar παίζουν κοκτέιλ με prosecco και μια σειρά άλλα που ε-
πιμελείται ο Σπύρος Κερκύρας. Τιμές φίνες! Μόνο βράδυ, Κυριακή 
και μεσημέρι, Δευτέρα κλειστά. Ευφορίωνος 13, 2114117444 
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Ποιο είναι για εσάς το δικό σας κορυφαίο κόκκινο 
κρασί;Το κορυφαίο κόκκινο κρασί των Κικόνων είναι 
το Ληµνιό Κίκονες. 

Τι ποικιλία είναι; Προέρχεται από την ποικιλία Λη-
µνιό.

Σε ποια περιοχή παράγεται; Υπάρχει κάποιο συγκε-
κριµένο αµπελοτόπι; Παράγεται στη Μαρώνεια Ρο-
δόπης, ενώ το αµπελοτόπι από το οποίο το τρυγάµε 
είναι το Μέγα Αµπέλι.

Πώς φτιάχνεται το κρασί (οινοποίηση); Το σταφύ-
λι, αφότου περάσει το στάδιο της διαλογής, τοποθε-
τείται στις δεξαµενές, µε ολόκληρες τις ρόγες, όπου 

θα ξεκινήσει η διαδικασία της ζύµωσης. Έπειτα, ξε-
κινάµε την διαδικασία του pigeage. Αφότου ολοκλη-
ρωθεί και αυτή η διαδικασία το κρασί µεταφέρεται 
σε δρύινα βαρέλια όπου και θα παραµείνει περίπου 
9 µήνες.

Περιγραφή του κρασιού (όψη, µύτη, στόµα). Το 
Ληµνιό Κίκονες στην όψη είναι ρουµπινί µε πορφυ-
ρές ανταύγειες. Στη µύτη βγάζει αρώµατα όπως το 
δαµάσκηνο, ώριµα κεράσια, κανέλα, γαρίφαλο, κα-
φές, κακάο. Όσο αφορά το στόµα, έχει γεµάτο σώµα 
µε λιωµένες τανίνες, γλυκόριζα και µια δόση µέντας.

Με τι φαγητά το συνδυάζουµε; Μπορεί να συνδυα-

στεί εξαιρετικά µε κρέατα, µαγειρευτά κατσα-
ρόλας καθώς και µε ψάρια µε κόκκινη σάλτσα.

Ιδανικό σερβίρισµα (θερµοκρασία, πότε 
ανοίγουµε τη φιάλη, χρειάζεται µετάγγιση); 
Η ιδανική θερµοκρασία σερβιρίσµατος είναι 
στους 16 βαθµούς Κελσίου ενώ δεν είναι απα-
ραίτητο να µεταγγιστεί.

Πόσες φιάλες παράχθηκαν τη συγκεκρι-
µένη χρονιά; Η µέση παραγωγή σε φιάλες 
Ληµνιό Κίκονες είναι 4.000 το χρόνο.

Υπάρχει δυνατότητα παλαίωσης; Πότε θα 
είναι στα καλύτερά του; Υπάρχει η δυνατό-

τητα παλαίωσης, ενώ στα καλύτερά του θεωρούµε 
πως είναι µεταξύ 5ου και 15ου χρόνου µετά την 
εµφιάλωση.

Ποιές είναι οι καλύτερες χρονιές του; Οι καλύτερες 
χρονιές του είναι  το 2004, 2009, 2010, 2011, 2012.

Πού θα το βρούµε και σε τι τιµή; Το Ληµνιό Κίκονες 
µπορείτε να το βρείτε σε δεκάδες κάβες, εστιατόρια 
και wine-bar της  Αθήνας, ενώ η τιµή του ποικίλει 
ανάλογα την επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση καλό 
είναι ο δυνητικός αγοραστής να επικοινωνήσει 
µαζί µας και εµείς θα του προτείνουµε την κάβα και 
το εστιατόριο που τον εξυπηρετεί ανάλογα µε την 
περιοχή του.

Μπορούµε να βρούµε και παλιότερες χρονιές; 
Φυσικά και µπορούµε να βρούµε και παλαιότερες 
χρονιές της ετικέτας, µε την παλαιότερη να είναι το 
2004, έτος ίδρυσης του Οινοποιείου.

Αυτό είναι το τοπ κρασί σας. Είναι και το αγαπη-
µένο σας; Μπορεί το Ληµνιό Κίκονες να είναι το 
top κρασί µας, δεν παύουν όµως και οι υπόλοιπες 

ετικέτες να είναι εξίσου ωραίες  και αγαπητές 
προς εµάς. 

Μπορείτε να µας πείτε µια ιστορία που α-
φορά το κρασί αυτό; Το όνοµα της ετικέτας 
είναι Ληµνιό Κίκονες και είναι από τα λίγα 
100% Ληµνιό της αγοράς. Η ποικιλία Ληµνιό 
θεωρείται η αρχαιότερη ελληνική ποικιλία 

και ήταν πρόκληση να την παράξουµε µο-
νοποικιλιακά γιατί είναι πολύ δύσκολη 
και στην καλλιέργεια αλλά και στην οι-
νοποίηση. Το Ληµνιό στους αµπελώνες 
των Κικόνων καλλιεργείται βιολογικά 
και χαρακτηριστικό της έχει τη λεπτή 
φλούδα και το πυκνό τσαµπί. Αυτό 
σηµαίνει πως αρρωσταίνει αρκετά 
εύκολα και θέλει µεγάλη έµφαση στην 
πρόληψη. Όσον αφορά στην οινοποί-
ηση, η λεπτή φλούδα του Ληµνιό δεν 
δίνει πολύ χρώµα στο κρασί γι’ αυτό 
και στους Κίκονες χρησιµοποιούµε 
ενα φυσικό τρόπο συµπύκνωσης για 
να βγει τελικά ερυθρό το µονοποικι-
λιακό Ληµνιό κι όχι βαθύ ροζέ. Είναι 
το αγαπηµένο µας γιατί είναι το πιο 
δύσκολο. ●

Æï top ëòáóÝ ôè÷ 
 »åìÝîá÷ ÆÀóóïù 
Η Γεωπόνος - Οινολόγος D.N.O. 

Bordeaux του Οινοποιείου Κίκονες 
της Ροδόπης µάς συστήνει το κορυ-

φαίο κόκκινο κρασί τους
Του  ΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟY



Οι Alive She Died ζωντανεύουν 
σε βινύλιο 

Η ∆άφνη Γερογιάννη µάς δίνει το timeline 
µιας απίστευτης ροκ ιστορίας 
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Φλάσµπακ από τα πραγµατικά 80s. Ό-

ταν ένα µελαγχολικό νεοκυµατικό ρεύµα 

διαµορφώνει  ένα πιστό κοινό µε ονόµατα 

φετίχ όπως οι Joy Division, Cure, Βauhaus, 

Siouxsie. Η ίδια η αθηναϊκή σκηνή συνοµιλεί 

µε την υπέροχη αυτή ελευθερία που χάρι-

ζαν τα συνθεσάιζερ µε συγκροτήµατα από 

την Creep Records ή handmade κασέτες 

από γκρουπ όπως οι Alive She Died, που 30 

χρόνια αργότερα είδαν τη διασκευή τους 

σε ένα τραγούδι των Joy Division να ακού-

γεται διεθνώς µέσω Gucci. 

Η συνέχεια γράφεται µε τη 

νέα κυκλοφορία σε βινύλιο 

από την ανεξάρτητη εται-

ρία Geheimnis µιας µοναδι-

κής ανθολογίας των Alive 

She Died. 

«Σαν ροκ µυθιστόρηµα…

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 

1985: Μία ροµαντική, εφη-

βική, µουσική “Γλυκιά Συµ-

µορία” µε το όνοµα Alive She Died δίνει το 

πρώτο της live στον ιστορικό “Πήγασο” στα 

Εξάρχεια. Ο “Πήγασος” γεµίζει ασφυκτικά, 

πολλοί δεν καταφέρνουν να µπουν µέσα.  

Αθήνα, Μάρτιος 1985: Οι Alive She Died κυκλο-

φορούν σε δική τους παραγωγή µία κασέτα 

σε 300 αντίτυπα µε τον τίτλο “Viva Voce”, η-

χογραφηµένη σε ένα τετρακάναλο. Ο ήχος 

τους ακατέργαστος και σκοτεινός, φτιαγµέ-

νος από synthesizers και drum machines, µε 

µία ιδιαίτερα µελαγχολική έκφραση στη φω-

νή και τους στίχους. ∆άφνη Γερογιάννη - φω-

νή, Ξενοφώντας Ξενιός - keyboards/drum 

programming, Γιώργος Γκίνης - keyboards/

sounds, Τίνα Γκουντή - µπάσο. 

Στα χρόνια που ακολουθούν οι Alive She Died 

αποκτούν ένα “cult” status στις post-punk, 

new wave/minimal synth σκηνές της Ελλά-

δας και του εξωτερικού. Το discogs.com (το 

µεγαλύτερο site πωλήσεων βινυλίου στο 

κόσµο) συµπεριλαµβάνει το “Viva Voce” στις 

100 κυκλοφορίες όλων των εποχών που χρή-

ζουν επανακυκλοφορίας. Ο ιταλικός οίκος 

Gucci επιλέγει τη διασκευή 

της µπάντας στο “She’s Lost 
Control” των Joy Division για 

τη διαφηµιστική του καµπά-

νια, “Cruise 2016”. Το µου-

σικό site sputnikmusic.com 

περιλαµβάνει τη διασκευή 

αυτή στη λίστα µε τις δέκα 

κορυφαίες διασκευές που 

έχουν γίνει ποτέ σε τραγού-

δια των Joy Division και της 

δίνει την έβδοµη θέση. 

Μάρτιος 2017: Η Geheimnis Records κυκλο-

φορεί σε 700 αριθµηµένα στο χέρι αντίτυ-

πα το δίσκο/συλλογή του συγκροτήµατος, ο 

οποίος περιλαµβάνει τα τραγούδια της µο-

ναδικής τους κυκλοφορίας από την κασέτα 

“Viva Voce”, καθώς και ακυκλοφόρητα κοµ-

µάτια της περιόδου 1984-1986». 

Το άλµπουµ «Alive She Died - Viva Voce + Unreleased 
Tracks 1984-1986» κυκλοφορεί από την Geheimnis 
Records. 
www.geheimnis-records.gr, www.discogs.com/seller/
GeheimnisRecords/profile
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ΜΟΥΣΙΚΗ Τα βασικά υλι-
κά της ποπ 
κουλτούρας µε-
ταφέρονται µέ-
σα στο χρόνο, ό-
πως η γύρη µε 
τον αέρα, και γο-
νιµοποιούν τη 
µουσική κάθε ε-
ποχής. Στις µέ-
ρες µας φαίνεται πως οι 
vintage θυελλώδεις άνεµοι  ευ-
νοούν τη µεταφορά µεγάλων 
ποσοτήτων γύρης από ήχους 
που φύτρωσαν στη δεκαετία 
του ’60 και του ’70 και σχεδόν 
αυτούσιοι φτάνουν στο παρόν. 
∆εν είναι που ακούµε rock ’n’ 
roll, garage, ψυχεδέλεια, soul, 
folk, progressive, αυτό είναι 
φυσικό, το θέµα είναι που το 
παρόν µοιάζει τόσο πολύ µε το 
παρελθόν λες και οι µουσικοί 
στις µέρες µας να µη θέλουν να 
απογαλακτιστούν, σαν τους έ-
φηβους που προτιµούν να ανή-
κουν και να ταυτίζονται παρά 
να ξεχωρίζουν. 

Laura Marling - Semper 
Femina
∆ουλεµένη στη λεπτοµέρεια 
folk τραγουδοποιία από τη 
Laura Marling που φτάνει στο 
6ο της άλµπουµ πατώντας µε 
σταθερά βήµατα στο παρελθόν 
του είδους, τότε που η Carole 
Κing, η Joni Mitchell, η Joan 
Baez, η Sandy Denny, η Laura 
Nyro άνοιγαν το δρόµο. Με 
προσωπικό στίγµα αλλά και σε-
βασµό στο ιερό παρελθόν που 
φαίνεται να έχει µελετήσει ευ-
λαβικά, δηµιουργεί έναν καλό 

και στέρεο δίσκο 
που προτιµάει 
να κοιτάει πίσω 
παρά µπρος.  

Ty Segall - Ty 
Segall
Είναι η δεύτερη 
φορά που ο (Κα-
λιφορνέζος φυ-

σικά) Ty Segall κυκλοφορεί δί-
σκο µε τίτλο το όνοµά του, ίσως 
γιατί µία δεκαετία µετά θέλει να 
µας ξανασυστηθεί; Μάλλον όχι, 
µιας και η γνώριµη φόρµα του 
garage rock είναι κι εδώ έντονα 
παρούσα και καθοριστική. Με 
την µπάντα που τον συνοδεύει 
στις συναυλίες ηχογραφούν µε 
τον παλιό, καλό τρόπο “όλοι 
µαζί” ένα άλµπουµ µε σκαµπα-
νεβάσµατα έµπνευσης, αλλά 
τελικά µε θετικό πρόσηµο που 
ξεκινάει µε ένταση και νεύρο 
για να οδηγηθεί στο καλειδο-
σκοπικό ψυχεδελικό ταξίδι 
µιας χίπικης παρέας.  

King Gizzard and the Lizard 
Wizard - Flying Microtonal 
Banana
Τι πίνουν αυτοί οι Αυστραλοί; 
Παρότι παράγουν ασταµάτητα 
µουσική και για το 2017 έχουν 
ανακοινώσει 5 δίσκους, κατορ-
θώνουν να παραµένουν σε ένα 
δηµιουργικό τριπ και να δια-
µορφώνουν πειστική ψυχεδε-
λική ατµόσφαιρα, ικανή να µας 
συνδέσει µε το σύµπαν αλλά 
και µε το παρελθόν του είδους. 
Σαν να απέδρασαν από ένα ξε-
χασµένο µουσικό κοινόβιο των 
70s και να έφτασαν στο παρόν 
µε “λουλούδια στα µαλλιά” αλ-
λά και µε τσαγανό προσωπικής 
δηµιουργίας και τρέλας. Έντα-
ση, ρυθµός, γκάζια, ψυχεδέ-
λεια, το rock ’n’ roll σύµπαν σε 
ένα άλµπουµ που σηµαδεύει 
ήδη το 2017. 

Thundercat - Drunk
Ο γνωστός µπασίστας και µέλος 
της ευρύτερης παρέας του 
Flying Lotus (Kendrick Lamar, 
Kamasi Washington), µε συνερ-
γασίες όπως: Erykah Badu, Bilal, 
Keziah Jones, Young Jazz 
Giants, συνεργάτης των 
Suicidal Tendencies και µε προ-
σωπική δισκογραφία, φαίνεται 
να θέλει να ξαναδώσει ζωή και 
σηµερινή υπόσταση σε µια κοµ-
ψευόµενη και καθώς πρέπει 
soul του παρελθόντος που φέρ-
νει στο νου τους Earth, Wind 
and Fire, τον Luther Vandross 
αλλά και τη λεγόµενη blue eyed 
soul (Hall & Oates, Average 
White Band, Boz Scaggs). Το 
“Drunk” παραπέµπει αισθητικά 
στο λεγόµενο “Ήχο της Φιλα-
δέλφεια” (Teddy Pentergrass, 
The O’Jeys, Lou Rawls, Harold 
Melvin, The Stylistics) αλλά έχει 
και κάποια στοιχεία jazz και hip-
hop, που του δίνουν ένα πιο 
σύγχρονο πρόσηµο. 

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ

Καλά υλικά, 
γνωστή συνταγή 

Ήχοι από το παρελθόν διακτινίζονται στο τώρα 
µετατρέποντας τις αναµνήσεις σε παρόν

➜ makismilatos@gmail.com
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 º°¹ ¦¹ÁÃÁÆ°ª »¹° £ÄË¤¹º¸ GUINNESS!
Από την Παρασκευή 17 έως και την Κυριακή 
19 Μαρτίου, στην Αθήνα αλλά και σε όλη την 
Ελλάδα, φοράμε πράσινα ημίψηλα καπέλα και 
γιορτάζουμε τη φιλία και την τρέλα μας υψώνο-
ντας τη διάσημη μαύρη μπίρα Guinness! 

Κάθε χρόνο στις 17 Μαρτίου, την ημέρα του 
Αγίου Πατρικίου, εκατομμύρια άνθρωποι σε 

όλο τον κόσμο συναντιούνται με τους 
φίλους τους, κρατώντας ένα ποτήρι 

Guinness. Από το Δουβλίνο έως το 
Ντουμπάι, από τη Λίμα 

της Χιλής έως το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το St. 
Patrick’s Day γιορτάζεται όπως πρέπει: μια 
γιορτή συνυφασμένη με το πνεύμα της παρέας 
και της διασκέδασης.

 Φέτος, η Guinness διοργανώνει περίπου 200 
εκδηλώσεις και πάρτι σε μπιραρίες και  μπαρ σε 
όλη την Ελλάδα, από τις 17 έως και τις 19 Μαρτί-
ου, ένας αριθμός ρεκόρ για τη χώρα μας. 

Η Guinness δεν μοιάζει με καμία άλλη μπίρα. 
Ξεχωρίζει από το μαύρο χρώμα της, το 

βελούδινο, κρεμώδη αφρό της και 
την απαλή, απόλυτα ισορ-

ροπημένη γεύση 

της. Τα 4 φυσικά συστατικά της, νερό, κριθάρι, 
λυκίσκος, μαγιά, αναμειγνύονται σύμφωνα με 
τη μυστική συνταγή της Guinness δίνοντας ένα 
μοναδικό αποτέλεσμα!

Από το 1759, όταν ο Arthur Guinness υπέγρα-
ψε το μισθωτήριο διάρκειας 9.000 χρόνων για 
το St. James’s Gate Brewery στο Δουβλίνο της 
Ιρλανδίας, μέχρι και σήμερα, η Guinness έχει 

μείνει πιστή στο όραμά της να 
παράγει μια ξεχωριστή, 

εξαιρετικής ποιότητας 
μπίρα κερδίζοντας νέ-
ους φίλους καθημερι-
νά σε όλο τον κόσμο! 

Μπείτε στη σελίδα 
της Guinness στο 
Facebook και ανακα-
λύψτε το πιο κοντινό 
σε εσάς event που θα 
πραγµατοποιηθεί από 
την Παρασκευή 17 έως 
και την Κυριακή 19 
Μαρτίου, σε περίπου 
200 µπιραρίες και 
µπαρ σε όλη την Ελλά-
δα: GuinnessGreece
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Σε τι κατάσταση είστε; 

Ξέρεις πώς είναι να είσαι 

στην τελική ευθεία και να 

ακούς απ’ όλους: «δεν ξέ-

ρεις πώς το περιµένω», «εί-

ναι το αγαπηµένο µου βιβλίο» 

και άλλα παρόµοια; Το άγχος σου 

εκτοξεύεται στα ύψη. (γέλια)

Ποιανού ιδέα ήταν η θεατρική µεταφορά του βιβλίου; ∆ι-

κή µου ήταν η πρόταση προς το Εθνικό. Συµβαίνει να έχω µια 

«προϋπηρεσία» µε το βιβλίο, αφού ήδη το είχα ανεβάσει το 

2009, στα πλαίσια µαθήµατος της δραµατικής σχολής µε τρι-

τοετείς φοιτητές – φυσικά, µιλάµε για µια πρώτη προσέγγιση 

που δεν έχει καµία σχέση µε την τωρινή παράσταση. Ο Στάθης 

Λιβαθινός όχι µόνο συµφώνησε, αλλά διεύρυνε την πρόταση. 

∆ική του σκέψη ήταν να ανέβουν και τα 3 βιβλία από τρεις 

σκηνοθέτες, αλλά και το όλο εγχείρηµα να είναι αποτέλεσµα 

σύµπραξης του Εθνικού και του Θεάτρου Τέχνης.

Εκτός από το ιδεολογικό κοµµάτι, η σύµπραξη εξυπηρετεί 

άλλους λόγους; Ιδεολογικοί, πιστεύω, είναι οι λόγοι. Είναι µια 

χειρονοµία που δείχνει έµπρακτα τι σηµαίνει, και τι µπορεί 

να δώσει, «η ισχύς εν τη ενώσει». Την «Αριάγνη» θα τη σκη-

νοθετήσει ο Γιάννης Λεοντάρης και τη «Νυχτερίδα» ο Άρης 

Τρουπάκης. Η πρώτη θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 

2017 και η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2018. Η µία θα ανέβει 

στο Εθνικό, η άλλη στο Τέχνης, αλλά υπάρχει µια σκέψη να 

επαναληφθεί του χρόνου και η «Λέσχη». Και στις τρεις παρα-

στάσεις παίζει ο ίδιος δεκαµελής θίασος. 

Πώς έγινε η επιλογή των ηθοποιών ώστε να ικανοποιη-

θείτε και οι τρεις σκηνοθέτες; Περισσότεροι από τους µι-

σούς στο θίασο επελέγησαν από διακόσιους ηθοποιούς, µέ-

σω ακρόασης. Έβαλε ο καθένας µας νερό στο κρασί του ώστε 

να καταλήξουµε από κοινού στους δέκα ηθοποιούς µας. Ήταν 

ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχήµατα του πρότζεκτ 

και νοµίζω µας βγήκε. Από εκεί και πέρα ο καθένας µας είναι 

ελεύθερος για τη διασκευή που θα κάνει στα βιβλία 

και δεν είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τους άλ-

λους σκηνοθέτες για τις επιλογές του. Ωστόσο, έχω 

την αίσθηση πως όλο αυτό γίνεται «µαζί».

Το µεγαλύτερο πρόβληµα στη θεατρική µεταφορά 

της «Λέσχης»; Το µεγαλύτερο πρόβληµα τυγχάνει να είναι 

και η αρετή του βιβλίου, την οποία δεν µπορούσα να προσπε-

ράσω. Ο Τσίρκας εδώ πάει πολύ µακριά, ρισκάρει και τολµά 

πολλά πράγµατα σε ό,τι αφορά στις αφηγηµατικές µεθόδους. 

Είναι πολύ τολµηρός για την εποχή και τα ελληνικά δεδοµένα. 

Πρώτα απ’ όλα δεν υπάρχει µόνο ένας κεντρικός αφηγητής, 

αλλά τρεις αφηγηµατικές φωνές. Επίσης, υπάρχει πολυεπίπε-

δη χρονική δοµή (φλας µπακ, επαναφορές µοτίβων, κατακερ-

µατισµός της πλοκής, εναλλαγή πραγµατικού και ονειρικού 

χρόνου, εσωτερικοί µονόλογοι σε δεύτερο πρόσωπο κ.ά.). 

Όλα αυτά θα δοκιµαστούν στη σκηνή. Το µυθιστόρηµα είναι 

πολυφωνικό και έτσι θα αποδοθεί. 

Αυτό σηµαίνει πως αντιµετωπίζετε τη θεατρι-

κή µεταφορά ως αισθητικό γεγονός και όχι ως 

διασκευή της ιστορίας; Οπωσδήποτε, γιατί θε-

ωρώ πως δεν πρέπει να προδώσω τον Τσίρκα και 

την τόλµη του. Έχω ανεβάσει πολλά µυθιστορή-

µατα στη σκηνή και πιστεύω πως πρέπει να είµα-

στε πιστοί στο πνεύµα γραφής του συγγραφέα. 

Έχω ακολουθήσει πιστά τη δοµή του βιβλίου. Στη 

σκηνή έχουµε τόσες οπτικές όσες και των ανθρώ-

πων που ασχολούνται µε τους βασικούς ήρωες. 

Οι ηθοποιοί βρίσκονται επί σκηνής όλη την ώρα, 

αφηγούνται και στοχάζονται, αναπαριστούν και 

δοκιµάζονται. 

Μείνατε µόνο στο βιβλίο; Όχι. Με ενδιέφερε και η περιπέ-

τεια συγγραφής του. Στην παράσταση έχουµε ενσωµατώ-

σει κείµενα από τα ηµερολόγια και την αλληλογραφία του 

Τσίρκα. Το 1973 εξέδωσε ένα βιβλιαράκι «Τα ηµερολόγια της 

τριλογίας», όπου καταθέτει τους προβληµατισµούς του για 

τις «Ακυβέρνητες Πολιτείες». Τα κείµενα αυτά φωτίζουν εν-

διαφέρουσες παραµέτρους. Τον πολιτικό αγώνα του συγ-

γραφέα και τη σχέση του µε το κόµµα, την προσπάθειά του 

να βρει απάντηση στο ερώτηµα «δράση ή τέχνη;». Αυτό είναι 

από τα βασικά ερωτήµατα του βιβλίου. Να πολεµάς µέσω 

της τέχνης ή να παίρνεις ένοπλο µέρος και να εµπλέκεσαι πιο 

ενεργά στην πολιτική;

Ο χώρος καθόρισε τη σκηνοθεσία σας; Είµαι τυχερή, ο χώ-

ρος ταίριαζε απόλυτα στη σκηνοθετική µου µατιά. Η κατα-

πληκτική ακουστική του «Υπογείου» ευνοεί στο να µπορούν 

να ακουστούν και οι χαµηλότεροι τόνοι, ακόµα και οι ψίθυροι, 

οι «εσωτερικές φωνές». Αυτό το βιβλίο δεν προσφέρεται για 

εξωστρεφή σκηνοθεσία και εξπρεσιονισµό ή για µεγάλους 

χώρους. Είναι ένα βιβλίο στοχασµού. Όλες οι σκηνές είναι 

σε κλειστούς χώρους, λόγω παρανοµίας, και µόνο δύο είναι 

σκηνές νυχτερινής περιήγησης στην πόλη – που µοιάζουν µε 

βόλτες στην κόλαση. 

Πώς σχετίζεται η περίοδος που διαδραµατί-

ζεται η «Λέσχη» µε το σήµερα; Το λέω, γιατί το 

αναφέρετε στο δελτίο τύπου. Το έργο διαδρα-

µατίζεται το 1942, ακριβώς τη στιγµή που ο Ρόµελ 

ετοιµάζεται να εισβάλει στην Αίγυπτο. Αυτό θα 

προκαλέσει ένα κύµα µετανάστευσης προς τα Ι-

εροσόλυµα – µην ξεχνάµε πως ήδη στην Αίγυπτο 

είχαν βρει καταφύγιο πολλοί Ευρωπαίοι που οι 

χώρες τους είχαν φιλοναζιστική κυβέρνηση. Έ-

τσι τα Ιεροσόλυµα, η πρώτη ακυβέρνητη πολιτεία 

της τριλογίας, καταλήγουν µια πολιτεία της προ-

σφυγιάς. «Τόσοι άνθρωποι, ναυάγια της καταιγίδας 
που σαρώνει τον κόσµο. Μόνοι και ξεκοµµένοι, στο 

περιθώριο του κόσµου, του έθνους τους. Στο περιθώριο κι αυ-
τής ακόµη της αλλοπρόσαλλης Γερουσαλήµ» γράφει κάπου ο 

Τσίρκας στη «Λέσχη».  Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν µέσα 

στην ασάφεια και τον πανικό, µε τον απόηχο του πολέµου να 

οξύνει τα πάθη και να διεγείρει τις συνειδήσεις, πόσο τελικά 

διαφέρουν από τους ανθρώπους του σήµερα;  A
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Η Έφη Θεοδώρου αναµετριέται, διασκευάζοντας 
και σκηνοθετώντας για το θέατρο, µε ένα βιβλίο-

φετίχ της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Τη «Λέσχη», το πρώτο βιβλίο από την τριλογία 
«Ακυβέρνητες Πολιτείες» του Στρατή Τσίρκα. 

Μιλήσαµε µαζί της λίγες ηµέρες πριν την πρεµιέρα.

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

I N F O
Θέατρο Τέχνης, Υπό-
γειο (Πεσµαζόγλου 5), 
2103228706, Πρωτα-
γωνιστούν: Θανάσης 
Βλαβιανός, Θανάσης 

∆ήµου, Ανθή Ευ-
στρατιάδου, Γιώργος 
Κριθάρας, Κατερίνα 

Λυπηρίδου, Μανώλης 
Μαυροµατάκης, Γιώτα 

Μηλίτση, Ηλέκτρα 
Νικολούζου, ∆ηµή-

τρης Πασσάς, Μάνος 
Στεφανάκης

ναι το αγαπηµένο µου βιβλίο» 

και άλλα παρόµοια; Το άγχος σου 

(γέλια)

ελεύθερος για τη διασκευή που θα κάνει στα βιβλία 

λους σκηνοθέτες για τις επιλογές του. Ωστόσο, έχω 

την αίσθηση πως όλο αυτό γίνεται «µαζί».

Το µεγαλύτερο πρόβληµα στη θεατρική µεταφορά 

της «Λέσχης»;

και η αρετή του βιβλίου, την οποία δεν µπορούσα να προσπε-
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Τρέξε! *** (GET OUT)

Σκηνοθεσία: Τζόρνταν Πιλ. Παίζουν: Ντάνιελ Καλούγια, Άλισον Ουί-
λιαµς, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Κάθριν Κίνερ.

Νεαρός αφροαµερικάνος ταξιδεύει µε τη λευκή κοπέλα του στο πατρικό της για 

να περάσουν Σαββατοκύριακο µε την οικογένειά της. Αρχικά αυτό που αντικρίζει ο 

ήρωας (η παράξενη ατµόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι και κυρίως το υπηρετικό 

προσωπικό που αποτελείται µόνο από µαύρους) το θεωρεί ως ένα είδος private 

joke, αλλά σύντοµα θα αναγκαστεί να αλλάξει γνώµη….

Μακριά από την αναµενόµενη δράση ενός µπαµπούλα που τροµοκρατεί 
αθώες κορασίδες και µε «αταίριαστο» για το είδος πολιτικό προφίλ (η 
ταινία είναι κυρίως ένα αντιρατσιστικό σχόλιο για την Αµερική του Ντό-
ναλντ Τραµπ), το «Τρέξε» είναι το θρίλερ της χρονιάς. Χωρίς βαριά ονό-
µατα στα credit και µε µοναδικά όπλα την πρωτοτυπία, τη φρεσκάδα και 
την εξυπνάδα, ο νεοφερµένος Τζόρνταν Πιλ στο σκηνοθετικό ντεµπού-
το του τινάζει την µπάνκα στον αέρα. Με µπάτζετ µόλις 4,5 εκατοµµύρια 
δολάρια και ένα απίθανο ξεκίνηµα (στο πρώτο τριήµερο έκοψε σχεδόν 
τα δεκαπλάσια από όσα κόστισε, ενώ έχει ξεπεράσει ήδη τα 110 εκατοµ-
µύρια) κατάφερε να αφήσει πίσω του πολυδιαφηµισµένα µπλοκµπάστερ 
και να βάλει έντονη τη τζίφρα του ως ένα από τα πιο εµβληµατικά φιλµ 
των τελευταίων χρόνων. Ο Πιλ πατάει σε γερές αξίες προκειµένου να 
χτίσει την προβληµατική του. Το ξεκίνηµα θυµίζει φόρο τιµής στο «Μά-
ντεψε ποιος θα έρθει το βράδυ», ενώ µεγάλο σηµείο της πλοκής κλείνει 
το µάτι στις «Γυναίκες του Στέπφορντ». Το κρίσιµο σηµείο στην πλοκή 
εντοπίζεται κατά τη διάρκεια µιας ετήσιας οικογενειακής συνάθροισης, 
όπου η διαφυλετική επιλογή της νεαρής αριστοκράτισσας περνάει από 
κόσκινο και η σεναριακή ρελάνς που πραγµατοποιεί ο σκηνοθέτης είναι 
ανεπανάληπτη: χιούµορ, έµπνευση και κυρίως αποφασιστικότητα στο 
να λάµψει η ιστορική αλήθεια που έθαψε συνειδητά ο Στάνλεϊ Κράµερ 
(«η Αµερική δεν έπαψε ποτέ να είναι ρατσιστική» είναι σαν να λέει ο 
δηµιουργός του φιλµ) στη συµβιβαστική και light κοµεντί του µε τον Σί-
ντνεϊ Πουατιέ (τον µόνο µαύρο που αποδεχόταν εκείνη την εποχή κυρί-
ως λόγω οµορφιάς το... λευκό Χόλιγουντ) στην αφελή και ξεπερασµένη 
κοµεντί του 1967.
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criticÕs CHOICE

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
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The Last Face * 
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Σον Πεν ¦°¹·ÃËÁ: Σαρλίζ Θερόν, Χαβιέ Μπαρδέµ, Αντέλ 
Εξαρχόπουλος, Ζαν Ρενό 

Ο έρωτας µιας διευθύντριας διεθνούς φιλαν-

θρωπικού οργανισµού κι ενός «γιατρού 

χωρίς σύνορα» θα περάσει από πολ-

λές δοκιµασίες στην πολυτάραχη 

Αφρική των δεκάδων πολέµων και 

ασθενειών...

Πλήρης η αποτυχία του Σον 
Πεν να προσδώσει το κάτι 
παραπάνω πλην του εύκολου 
και ανούσιου συναισθηµατισµού 

στην ταινία του που ήταν παλιό 
πρότζεκτ της πρώην του συζύγου 

Ρόµπιν Ράιτ, ενώ εδώ ο σκηνοθέτης 
δίνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε 

άλλη µια τέως (η Σαρλίζ Θέρον άδικα 
παλεύει να βγάλει το φίδι από την τρύπα). Η 

ταινία, που ήταν υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα (κάποιος στην Κρου-
αζέτ πρέπει να απολύθηκε), είναι ένα ναυάγιο από κάθε άποψη. Την 
αναβίωση του ροµάντζου (παρακολουθούµε σε φλας µπακ τη σχέση 
που διακόπτεται απότοµα πριν αναβιώσει κάπως µετά από 10 χρόνια) 
εν µέσω φυλετικών εκκαθαρίσεων, πολιτικών παιχνιδιών και του 
καθηµερινού αγώνα για επιβίωση, µόνο ως κακόγουστο ανέκδοτο 
µπορούµε να την εκλάβουµε. 

Το άγνωστο κορίτσι  (LA FILLE INCONNUE)**
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν ¦°¹·ÃËÁ: Αντέλ Ανέλ, Ολιβιέ 

Μπονόντ, Ζερεµί Ρενιέ, Λούκα Μινέλα

Μια ειδικευόµενη γιατρός αρνείται να δει 

µια τελευταία ασθενή στο τέλος µιας 

µεγάλης και κουραστικής ηµέρας. 

Το επόµενο πρωί, η αστυνοµία την 

ενηµερώνει ότι µια άγνωστη γυ-

ναίκα βρέθηκε νεκρή κοντά στο 

σπίτι της. Γεµάτη ενοχές, θέτει 

σκοπό της ζωής της να ανακαλύ-

ψει τι συνέβη στη γυναίκα.

Με νέα πρωταγωνίστρια τη δυναµι-
κή Αντέλ Ανέλ («Έρωτας µε την πρώτη 

µπουνιά») αλλά την ίδια πάντα αυταπάρ-
νηση στο στρατευµένο κοινωνικοπολιτικό 

σινεµά που υπηρετούν εδώ και τρεις δεκαετίες οι 
δύο φορές βραβευµένοι µε Χρυσό Φοίνικα βέλγοι αδερφοί Νταρντέν, 
φτάνουν τον προβληµατισµό τους στα γνώριµα ληµέρια του κοι-
νωνικού θρίλερ (παλιά τους τέχνη κόσκινο) αλλά αυτή τη φορά δεν 
βρίσκουν στόχο. Το «Κορίτσι» είναι σαφέστατα η πιο αδύναµη ταινία 
τους, αλλά δεν είναι κακή σε καµιά περίπτωση. Αν µάλιστα την υπέ-
γραφε κάποιος άγνωστος σκηνοθέτης, πολλοί θα µιλούσαν για το νέο 
µεγάλο ταλέντο του ευρωπαϊκού κινηµατογράφου. Το πρόβληµα µε 
το φιλµ είναι πως από ένα σηµείο και µετά ξέρεις προς τα πού πηγαί-
νει. Η απουσία δραµατουργικής έντασης και κάποιες αδυναµίες στο 
σενάριο αφήνουν κάπως απροστάτευτη την ταινία – όπως κάνουν εν 
µέρει και οι Νταρντέν µε την ηρωίδα τους στην προσπάθειά της να 
ανακαλύψει την αλήθεια. 

Η Πεντάµορφη και το Τέρας ** (BEAUTY AND THE BEAST)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Μπιλ Κόντον ¦°¹·ÃËÁ: Έµα Γουότσον, Νταν Στίβενς, Κέβιν 

Κλάιν
Η νεαρή Μπελ φυλακίζεται από το Τέρας 

στο κάστρο του, ως αντάλλαγµα για 

την απελευθέρωση του πατέρα της. 

Παρά το φόβο της, γίνεται φίλη µε 

το στοιχειωµένο προσωπικό του 

κάστρου και µαθαίνει να προ-

σπερνά την εξωτερική εµφάνιση 

του Τέρατος διακρίνοντας την α-

ληθινή καρδιά του Πρίγκιπα που 

κρύβεται µέσα του. 

Ένα από τα πιο θρυλικά παραµύ-
θια που µεταφέρεται µε σεβασµό 

και κάπως συγκρατηµένη άποψη από 
τον Μπιλ Κόντον (Όσκαρ σεναρίου για το 

αριστουργηµατικό «Gods and Monsters»). Ως µια 
τυπική ντισνεϊκή υπερπαραγωγή πάντως που βρίσκεται στο στοιχείο 
της, τίποτε δεν είναι αφηµένο στην τύχη. Εντυπωσιακά σκηνικά, 
κοστούµια που θυµίζουν τη µαγεία της πρώτης ταινίας, ενώ η χρήση 
της ψηφιακής τεχνολογίας κεντάει στα σηµεία που τα στοιχειωµένα 
αντικείµενα του πύργου αποκτούν ζωή. Λίγο επίπεδη η αφήγηση, 
ενώ και η χηµεία των δύο πρωταγωνιστών δεν φαίνεται να φτάνει σε 
υψηλά επίπεδα. 

»»»Το γαλλικό «Ένα βήµα τη φορά» (** ½ ) των Φαµπιέν Μαρσόντ και Μεντί Ιντίρ µε τους 
Πάµπλο Πόλι, Σουφιάν Γκεράµπ, Ντοµινίκ Μπλανκ, µπορεί να δείχνει καταθλιπτικό –παρα-
κολουθούµε την ιστορία του Μπεν ο οποίος µετά από ένα σοβαρό ατύχηµα µένει σχεδόν 
παράλυτος και µπαίνει σε µια κλινική αποκατάστασης–, αλλά διατηρεί µια ατόφια αισιοδο-

ξία χάρη στην αυτοσαρκαστική φύση και το µη πολιτικά ορθό χιούµορ του. »»» Η «Παράδοξη 
ευτυχία» είναι ένα γερµανικό ψυχολογικό δράµα µε τη Μαρτίνα Γκέντεκ σε σκηνοθεσία Σβεν 
Τάντικεν. Πρόκειται για το πορτρέτο µιας εγκλωβισµένης σε έναν αποτυχηµένο γάµο γυναίκας, η 
οποία ψάχνοντας για βοήθεια βλέπει το κλειδί της απελευθέρωσής της στο πρόσωπο ενός ψυχο-
λόγου. Μόνο που ο τελευταίος έχει τους δικούς του δαίµονες να παλέψει... 

»»»
Πάµπλο Πόλι, Σουφιάν Γκεράµπ, Ντοµινίκ Μπλανκ, µπορεί να δείχνει καταθλιπτικό –παρα-
κολουθούµε την ιστορία του Μπεν ο οποίος µετά από ένα σοβαρό ατύχηµα µένει σχεδόν 
παράλυτος και µπαίνει σε µια κλινική αποκατάστασης–, αλλά διατηρεί µια ατόφια αισιοδο-

ξία χάρη στην αυτοσαρκαστική φύση και το µη πολιτικά ορθό χιούµορ του. »»» Η 
ευτυχία»

AºÃ»¸

JUST THE FACTS
Τρέξε! *** 

Ρατσιστικές ανατριχίλες στην 
Αµερική του Τραµπ

Το άγνωστο κορίτσι **
Ακόµη κι οι θεοί κάνουν λάθη

The Last Face *
Η αποµυθοποίηση του Σον Πεν

Η Πεντάµορφη και το Τέρας **
Καλύτερο το animation 

του 1991

Ένα βήµα τη φορά» ** ½
Χιούµορ που λυτρώνει

Παράδοξη ευτυχία
Γερµανικός ψυχαναγκασµός



▶Η ηµέρα του Αγίου Πατρικίου είναι η µεγαλύτερη ιρλανδέζικη γιορτή που έχει εξελιχθεί σε θεσµό παγκοσµίως και έχει ταυτιστεί µε το πράσινο χρώµα, την ατελείωτη 
διασκέδαση και, φυσικά, το Jameson Irish Whiskey. Σήµα κατατεθέν της ηµέρας η συλλεκτική φιάλη Jameson St. Patrick’s 2017, την οποία φέτος σχεδίασε ο ιρλανδός 

εικονογράφος Steve McCarthy, εµπνευσµένος από την χαρακτηριστική ιρλανδέζικη έκφραση: “Chance Your Arm”, που υµνεί τη συµφιλίωση και τις νέες φιλίες. Φέτος ο 
µήνας Μάρτιος είναι πράσινος, καθώς το Jameson µας βάζει σε ρυθµούς St. Patrick’s µε πολλά parties σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκορύφωµα των εορτασµών είναι το 
πάρτι στο six d.o.g.s, την Παρασκευή 17 Μαρτίου, µε live gig από τους The Jaguar Bombs, µουσικές επιλογές από τον ραδιοφωνικό παραγωγή Νίκο ∆ρογώση, διασκεδαστικά 
happenings και πολλά συλλεκτικά δώρα Jameson St. Patrick’s.

Επιµέλεια: 
ΖΕΝΙΑ ΠΙΤΤΑΚΗ 

Το Jameson µας βάζει σε ρυθµούς
St. Patrick’s Day

Jo
in

 t
h

e 
ce

le
b

ra
ti

o
n

s:
 f

ac
eb

o
o

k.
co

m
/J

am
es

o
n

.G
re

ec
e

Fear a bit less. Live a bit more.
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Βρήκαµε 5 salon σε διαφορετικές γωνιές της 
πόλης όπου έχετε τη δυνατότητα να µουλιά-
σετε τα χέρια σας, να απολαύσετε χαλαρωτι-
κά µασάζ και να περάσετε ώρες προσπαθώ-
ντας να διαλέξετε το επόµενο χρώµα που θα 
στολίζει τα άκρα των δαχτύλων σας. 

Αrte plus 

(BÃËºÃËÄ¶ªÆ¹ÃË & °Á°¡Á¿ªÆÃ¦ÃË¤ÃË 36, ºÃ¤¿Á°º¹ 2103620046, 6938053727) 

Το µέρος είναι µικρό, καλαίσθητο και κουκλίστικο. Με ένα πε-
ρίεργο τρόπο, όταν το βλέπεις απ’ έξω, νοµίζεις ότι βρίσκεσαι 
στο Παρίσι. Η Μάγδα είναι εκεί πάντα σε µια απόλυτη χαλα-
ρότητα για να περιποιηθεί τέλεια όχι µόνο τα νύχια σου αλλά 
και το σώµα σου. Ο χώρος παρέχει µια µεγάλη ποικιλία από υ-
πηρεσίες, όπως απολέπιση σώµατος, σύσφιξη επιδερµίδας, 
λεµφικό µασάζ, θεραπεία δέρµατος κ.λπ. Αυτό που το κάνει 
ξεχωριστό είναι ότι τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται είτε 
για τα νύχια είτε για το σώµα είναι όλα επώνυµα και υψηλής 
ποιότητας (τέτοια κρέµα χεριών δεν έχεις δοκιµάσει ποτέ). 
Το µεγάλο ατού όµως του Arte plus είναι ο επαγγελµατισµός, 
το πολύ φιλικό περιβάλλον και οι πάρα πολύ καλές τιµές. 

Nailista 
(¢¸»¸ÆÄ°ºÃ¦ÃË¤ÃË 65, ºÃËº°º¹, 2109235372) 

Μία µικρή και άκρως γοητευτική επιχείρηση στην καρδιά 
του Κουκακίου µε εξυπηρετικό προσωπικό, κοριτσίστικο 
κλίµα και φιλόξενη ατµόσφαιρα. Το nailista προσφέρει µανι-
κιούρ, πεντικιούρ, σπα περιποιήσεις, αποτρίχωση, µακιγιάζ 
και νυφικά πακέτα, ενώ οι κοπέλες που δουλεύουν εκεί θα 
φερθούν µε τον καλύτερο τρόπο στις πελάτισσές τους, εξε-
τάζοντας την περίπτωση της κάθε µίας ξεχωριστά και προ-
τείνοντας χρώµατα και θεραπείες που ταιριάζουν στο δέρµα 
και το στιλ της. Aν είστε κάτοικος της περιοχής, δεν υπάρχει 
καλύτερη λύση. Ακόµα όµως και αν δεν µένετε εκεί, αξίζει να 

τους δώσετε µία ευκαιρία. Σίγουρα θα ξαναγυρίσετε!

Wanita nails
 (Æ·¿Á º¶ÁÁ¶ÁÆË 134, ¦¶Ä¹ªÆ¶Ä¹, 2130235151) 

Για νύχια έτοιµα για φωτογραφίες στο Ιnstagram, δεν 
χρειάζεται να πάτε πιο µακριά από το Περιστέρι. To 
Wanita nails προσφέρει ό,τι µπορεί να χρειαστείτε 
από µανικιούρ, πεντικιούρ, ακριλικά, µακιγιάζ και α-
ποτρίχωση, ενώ το πεπειραµένο προσωπικό γνωρίζει 
το κάθε τελευταίο trend στον κόσµο του nail art και 
µπορεί να το εφαρµόσει για εσάς. Περίτεχνα σχέδια, 
αυτοκόλλητα, νύχια καθρέφτες και δεν συµµαζεύ-
εται! Εάν θέλετε να πάρετε µία µεγαλύτερη γεύση 
µπορείτε να επισκεφτείτε το λογαριασµό τους στο 
Instagram (wanita_nails).

Fairy nails 
(°¡¹ÃË ¹¿°ÁÁ¸ 102, °¡¹° ¦°Ä°ªº¶Ë¸, 2130054743) 

Η περιποίηση φτάνει πλέον σε άλλο επίπεδο µε τα 
Fairy nails, τα οποία αποτελούν την πρώτη αλυσίδα 

nailbars στην Ελλάδα. Όσο αφήνετε τους ειδικούς να ασχο-
ληθούν µε τα άκρα σας, µπορείτε να απολαύσετε δροσερά 
κοκτέιλ µε σαµπάνια και χυµό φράουλας ή ακόµα και να σερ-
φάρετε δωρεάν στο διαδίκτυο χρησιµοποιώντας τα mini 
laptops που υπάρχουν στο χώρο. Σίγουρα δεν πρόκειται 
µόνο για ένα µανικιούρ-πεντικιούρ, αλλά για µία αξέχαστη 
εµπειρία που όµως δεν χρειάζεται να είναι µοναδική καθώς 
µπορείτε να επιστρέψετε. 

Νailtopia
 (ªÆ°¢¹ÃË 20-22, Á¶° ª»ËÄÁ¸, 2109355566) 

Μία τέχνη που µεταφέρεται από γενιά σε γενιά βρήκε στέγη 
στο µαγαζί του Nailtopia στη Νέα Σµύρνη. Παρέχει όλες τις 
υπηρεσίες περιποίησης νυχιών, µακιγιάζ καθώς και αισθη-
τικής προσώπου, ενώ το προσωπικό δηλώνει πως κύριο µέ-
ληµά τους είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Με µία µατιά στις 
φωτογραφίες του σάιτ τους (www.nailtopia.gr) µπορεί κανείς 
να διαπιστώσει πως θα αφεθεί σε καλά χέρια, για να γίνουν 
τα δικά του καλύτερα.

Q nails & hair 
(¸Ä°º¤¶¹ÆÃË 63-65, Ì°¤°Á¢Ä¹, 2114065414) 

Για ένα ολικό make over, ο προορισµός είναι το Χαλάνδρι. 
Το Q Nails ξεκίνησε αποκλειστικά ως επιχείρηση µανικιούρ-
πεντικιούρ, στη συνέχεια όµως επεκτάθηκε και στο διπλανό 
κτίριο και πλέον υπόσχεται να σας κάνει αγνώριστες αφού 
περιποιηθεί τα άκρα ΚΑΙ τα µαλλιά σας. Το σικάτο περιβάλ-
λον και η φιλική ατµόσφαιρα θα σας κάνουν να νιώσετε ά-
νεση και ευεξία µε το που περάσετε την πόρτα, ενώ το κάθε 
µέλος της οµάδας είναι κατατοπισµένο και έµπειρο. Όταν 
αποφασίσετε να χαρίσετε στον εαυτό σας µία µέρα µόνο για 
εσάς, µην κοιτάξετε παρά πέρα. -ΚΡΙΣΤΥ ΠΕΡΡΗ
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Οι Γυναίκες 
της Χρονιάς 2017

Για άλλη µια χρονιά το γνωστό µας 
«Beaute» και η διευθύντριά του 

Μαρία Καλλιµασιά οργάνωσαν µε 
επιτυχία τα φετινά βραβεία 

«Γυναίκες της χρονιάς» σε µια 
τελετή γεµάτη λάµψη και 

γλυκύτητα στο Μέγαρο 
Μουσικής. Παρουσιάστρια της 
βραδιάς η λαµπερή Σµαράγδα 

Καρύδη. Η χρυσή Ολυµπιονίκης 
µας Μαρία Κορακάκη απέσπασε 

το µεγάλο βραβείο ως «Γυναίκα 
2017». Συνολικά τιµήθηκαν 20 

ξεχωριστές γυναίκες, ανάµεσα τους 
η Αλεξάνδρα Αϊδίνη στην κατηγορία 

Ηθοποιός (φωτό), η Μαρία Χούκλη 
(∆ηµοσιογραφία), η Μary Katranzou 
(Μόδα), η Susan Sarandon (κοινωνικό 
έργο) κ.ά. Στην Ξένια Καλογεροπούλου 
απενεµήθηκε το βραβείο στην κατηγορία 

«∆ιαχρονική Γυναίκα» και πολύ σωστά! 

Ο 34χρονος κορυφαίος σχεδιαστής 
Alexander Wang και creative director 
σήµερα του Οίκου Balenciaga 
υπογράφει τη νέα συλλογή FlipPack 
των γνωστών µας Adidas και φέρνει 
τα πάνω κάτω στο streetwear. 
Γνωστός εξάλλου για τα Urban 
designs του, ο Καλιφορνέζος Wang 
δίνει τη δική του ιδιαίτερη πινελιά και 
στην καµπάνια  που φωτογράφησε το 
άλλο «ιερό τέρας» της µόδας, ο 
φωτογράφος  Juergen Teller. Η 
unisex συλλογή ρούχων και 
παπουτσιών αποτελείται από 12 
κοµµάτια, µε τις 3 χαρακτηριστικές 
ρίγες της φίρµας να αποτυπώνονται 
ανάποδα, σε µια επαναστατική µατιά 
που αµφισβητεί τα καθιερωµένα. 

Βρείτε τη συλλογή σε επιλεγµένα 
adidas Originals stores και στο www.
adidas.com/originals.

Ο Alexander Wang σχεδιάζει για την Αdidas Originals 

Schwarzkopf 
Από τη νέα σειρά Blonde Me 

Instant Blushes µε άρωµα 
φράουλα. Παστέλ spray για 
ηµιδιαφανή ρεφλέ, που σου 

επιτρέπει να αλλάζεις 
απόχρωση στα ξανθά σου 
µαλλιά όσο συχνά θέλεις.

Swatch
Ο κλασικός σχεδιασµός συναντά το 
σύγχρονο στιλ στη νέα συλλογή Sistem1 της 
σειράς των µυθικών Irony µε τον αυτόµατο 
µηχανισµό. Kaki €195, Navy €175
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Μυρτώ, γεια σου! Έχω µια σχέση 2,5 χρόνια. Ο φίλος 
µου (πριν ακόµα τα φτιάξουµε), έδειχνε και δείχνει 
να µε θέλει πολύ, παρά τα «καψώνια» που του έ-
κανα µέχρι να είµαστε µαζι. Η πείρα µου στο ερω-
τικό κοµµάτι (πριν τον γνωρίσω) δεν ήταν µεγάλη, 
αλλά αυτό ήταν και που του άρεσε. Με τον καιρό, 

µάθαµε πολλά ο ένας για τον άλλον και καταφέραµε 
να απολαµβάνουµε εξίσου τις ερωτικές µας στιγµές. 

Εκείνος µάλιστα έδειχνε ιδιαίτερα ικανοποιηµένος, χωρίς 
να τον πειράζει που δεν κάναµε όλα όσα θα ήθελε, επειδή εγώ δεν 
µπορούσα. Ωστόσο λίγες µέρες πριν, πηγαίνοντας σπίτι του (και όχι 
απροειδοποίητα) τον βρήκα ιδιαίτερα ξαναµµένο... Παραξενεύτηκα, 
γιατί δεν είχε ξανατύχει. Ώσπου, µπαίνοντας τυχαία στο ιστορικό του 
υπολογιστή του, ανακάλυψα ότι λίγο πριν πάω έβλεπε βίντεο πορνό. 
Σοκ!!! Κι όχι τόσο γι’ αυτο που έβλεπα (είχα ξαναδεί), όσο για το ότι 
έβλεπε ενώ µε περίµενε και ενώ δείχνει (όπως είπα) ικανοποιηµένος 
από την ερωτική µας ζωή. Την εποµένη χωρίς να πω κάτι, βρήκα την 
ευκαιρία να δω τι ακριβώς κοιτούσε, µήπως µπω στο µυαλό του, αλλά 
µόνο περισσότερα ερωτήµατα µου γεννήθηκαν. Και, δυστυχώς, η ά-
ποψη ότι µάλλον κάτι του λείπει από µένα. Κι αν του λείπει, γιατί δεν 
µου το λέει µε κάποιο τρόπο; ∆εν είµαι αρνητική στο να δοκιµάσουµε 
κάτι διαφορετικό, εφόσον αρέσει και στους δυο και γίνει όµορφα. 
Κάθε άλλο! Αλλά δεν έχει εκφράσει ποτέ κάτι τέτοιο! Λοιπόν, γιατί; 
Eπειδή είναι άντρας και δεν είναι ο µόνος που το κάνει; Κι αν είναι ε-
θισµένος σε αυτό; Κι αν αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά τη σχέση µας, 
γιατί κάποια στιγµή θα ζητάει ό,τι του αρέσει να βλέπει και δεν θα το 
έχει; Αν το συζητούσαµε, ίσως βρισκόταν µια απάντηση, αλλά φοβά-
µαι ότι θα τα µπαλώσει για να µε καθησυχάσει και την αλήθεια δεν θα 
τη µάθω. Τι να κάνω, Μυρτώ;

Καλά, δεν πιστεύω να κρύβεται και καµιά τροµερή αλήθεια πίσω από αυτό. Στους 
άντρες λίγο ή πολύ αρέσει το πορνό, οπότε ίσως απλώς πρέπει να ζήσετε µε την 

ιδέα ότι ο αγαπηµένος σας βλέπει τσόντες όταν είναι 
µόνος του ή µπορεί να ανταλλάσσει και τσοντοβίντεο 
µε τους φίλους του. Στο µεταξύ θα µπορούσατε ίσως 
να του προτείνετε να δείτε κάτι µαζί και να του πιάσετε 
την κουβέντα για το τι του αρέσει ώστε να ζεσταθεί 
το κλίµα και να πάρετε και τις απαντήσεις σας. Αν δεν 
του το παίξετε αυστηρή δασκάλα ή µπάτσος που τον 
έπιασε στα πράσα δεν νοµίζω να τον νοιάξει πώς θα τα 
µπαλώσει. Γενικά παίζει πολύ ρόλο στην αντίδραση 
του άλλου ο τρόπος που ανοίγουµε τα θέµατα. 

Υ.Γ. 1 Όσο για τον εθισµό, τι; Λέτε να κλείνεται κρυφά 
στο µπάνιο µε τον υπολογιστή όταν βρίσκεστε κι εσείς στο σπίτι; ∆εν θα το είχατε 
καταλάβει;
Υ.Γ. 2 Αυτό που µπήκατε τυχαία στο ιστορικό του, θέλω να µου το εξηγήσετε. ∆λδ,  
πήγε κατά λάθος το ποντίκι; Πονηρούλα!

Μυρτώ, έχω πολλά νεύρα µε τον κολλητό του δικού µου! Ο τύπος 
κάνει λες και του πήρα τον γκόµενό του, τηλεφωνάει ό,τι ώρα γου-
στάρει, στέλνει συνέχεια µήνυµα όταν είµαστε µαζί ή του µιλάει στο 
messenger όλη την ώρα και τον καλεί να βγουν µόνοι τους ενώ ξέρει 
ότι είµαι κι εγώ δίπλα. Από τη µια εκνευρίζοµαι πολύ, από την άλλη 
δεν θέλω να φανώ υστερικιά και ζηλιάρα. Τι να κάνω, ρε γαµώτο, µου 
’χουν σπάσει τα νεύρα και οι δύο! 

Οι κολλητοί των γκόµενών µας, αυτή η µεγάλη µάστιγα. Μέχρι στιγµής δεν έχει 
βρεθεί κάποιο αποτελεσµατικό φάρµακο για να αντιµετωπιστεί δραστικά το πρό-
βληµα αλλά δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να κάνουµε τις σονσόν µπροστά σε αυτό 
το καφρλίκι µόνο και µόνο για να µη µας πουν υστερικιές. Ντάξει, δεν είπαµε να 
αρχίσετε να πετάτε τασάκια στους τοίχους, µπορείτε όµως να εξηγήσετε ότι αυτό 
που κάνουν σας ενοχλεί. Είναι απλό. Αν δε βάλετε το όριό σας εσείς, τότε ποιος;

Άµα σας πω τι θυµήθηκα τώρα! Ένας φίλος µου είχε αποθηκεύσει το όνοµα του 
κολλητού του στο κινητό, σε φάση «Antonis 2» δεύτερο τη-
λέφωνο. Ο «Antonis 2» τηλεφωνούσε όλη την ώρα και 
ο φίλος µου έπαιρνε τους δρόµους για να µιλήσει 
µόνος του, ειδικά όταν ήταν στην παρέα και η γκό-
µενά του (φίλη µου επίσης). Στην πραγµατικότη-
τα το νούµερο του «Antonis 2» αντιστοιχούσε σε 
µια κοπέλα από τον Κορυδαλλό µε µεγάλα βυζιά 
και µεγάλη καρδιά.
Υ.Γ. Πλάκα κάνω. Τα βυζιά δεν ήταν και τόσο µε-
γάλα.
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. 27χρονος εµφανίσιµος, Χηµικός Φαρµάκων, µε 
bachelor και master, κάτοικος σε πλούσια περιοχή των Βο-
ρείων προαστίων, οικονοµικά ευκατάστατος, αναζητά νέα 
µε αντίστοιχα προσόντα µε σκοπό το γάµο. «Πάππας», Οµή-
ρου 38  Κολωνάκι, 2103620.147, www.pappas.gr 
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Σε 
είδα...

ΘΡΟΥΜΠΙ
Παρασκευή βράδυ. Καθό-
σουν µπροστά στη φοβερή 
dj µε τρεις φίλους σου. 
∆υστυχώς, µέχρι να βγάλω 
µπουφάν και να κάτσω εί-
χατε σηκωθεί για να φύγε-
τε. Άραγε είναι στέκι σου; 
Μπορείς να είσαι κι αυτή 
την Παρασκευή;

TΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 
Στου Ψυρρή, Σάββατο 

11/3 ξηµέρωνε Κυριακή. 
Καστανόξανθη γύρω στο 
1.65, φορούσες φούστα, 
ψηλές κάλτσες, σκουλαρίκι 
στη µύτη. Ήµουν ο ψηλός 
µελαχρινός µε το τζιν που-
κάµισο που σου µίλησε την 
ώρα που έφευγες µε την 
παρέα σου. Θέλω πολύ να 
σε ξαναδώ, γράψε εδώ!

ΜΕΤΡΟ
Γύρω στις 18.00 την Κυ-
ριακή µε κατεύθυνση προς 
Αθήνα. Ίσως κολληµένος 
στην πόρτα, γένια, µε 
ακουστικά και φορούσες 
ένα λευκό σακάκι. ∆υστυ-
χώς δεν µπόρεσα να σου 
δώσω να καταλάβεις πόσο 
µου άρεσες. Πώς θα γίνει 
να στο δείξω;

ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
Η ερώτησή µου στο Θάρρος 
ή Αλήθεια, αντιπρόεδρε, 
είναι πόσα κιλά αρχ@@@ 
είσαι… 

ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
Είσαι σάπια και µεταχειρι-
σµένη.

ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
Έχουµε εφέτος µια τελευ-
ταία ευκαιρία να αποκαλύ-
ψουµε τα συναισθήµατά 
µας. Θα ελευθερωθούµε και 
θα προχωρήσουµε. Κανόνι-
σε να ξαναβρεθούµε. 

ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
Κάποιο λάθος έχετε κάνει… 
µου@@@δουλος… δεν 
έγινα ποτέ…
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Κουβέντες επίτευξης 
Τα επαγγελματικά σου έρχονται σε πρώτο πλά-
νο αυτή την εβδομάδα, με την είσοδο του Ερμή 
στο ζώδιό σου να δημιουργεί πρόσφορο έδαφος 
για πολλές σχετικές κουβέντες, συναλλαγές και 
γνωριμίες και να σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις 
τις όποιες δυσκολίες στις συνεργασίες σου. Η με-
γαλύτερη εξωστρέφειά σου 
λειτουργεί σαν αντίβαρο στην 
κάπως δύσκολη διάθεσή σου 
και προς το τέλος της εβδομά-
δας σε ωθεί να εκφράσεις πιο 
αποτελεσματικά τα θέλω σου 
στα προσωπικά σου. Οι ανα-
θεωρήσεις των αναγκών σου 
μέσα στη σχέση σου και γενι-
κότερα στα ερωτικά σου αλλά 
και οι συνειδητοποιήσεις και 
αποκαλύψεις συνεχίζονται 
και μπορεί να σε φέρουν σε 
επαφή με ανθρώπους που έχεις σχετιστεί στο 
παρελθόν ή με καινούργιους που όμως είναι του 
ιδίου μοντέλου. Είναι δύσκολο αυτό τον καιρό να 
συμβιβάσεις τις προσδοκίες σου με τον έρωτα, 
τη χαρά και τη δημιουργικότητα. Τέλος, τα οικο-
νομικά σου συνεχίζουν να είναι φρεναρισμένα, 
τουλάχιστον μέχρι να κάνεις τις δραστικές αλ-
λαγές που χρειάζεται στη διαχείριση του κοινού 
πορτοφολιού σε σχέσεις και συνεργασίες.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Δεύτερες σκέψεις και οικονομικές 
δευτερολογίες
Η μεγαλύτερη εσωστρέφεια που φέρνει η είσο-
δος του Ερμή στο δωδέκατο ηλιακό σου οίκο, θα 
σου δώσει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις το πώς 
ακριβώς αισθάνεσαι και πώς τελικά σε επηρε-
άζουν οι αλλαγές και οι αναποδιές που βιώνεις 
στην καθημερινότητά σου. Τα σκάγια παίρνουν 
και τη σχέση σου, με εσένα να έχεις την τάση να 
γίνεις καχύποπτος, μυστικοπαθής και αρκετά 
ανασφαλής ειδικά όπου ανακατεύεται το χρήμα 
και το σεξ. Όχι τελείως άδικα βέβαια, αφού στα 
οικονομικά σου υπάρχουν πολλά πράγματα που 
δεν γίνονται όπως θα έπρεπε κι αυτό αποτελεί 
πηγή άγχους για σένα. Καλό θα είναι να μην αφή-
σεις το άγχος, την κούραση και τα σενάρια να σε 
καταβάλουν. Αν αποδεχτείς ότι αυτό το διάστη-
μα προσφέρεις περισσότερα από ό,τι σου ανα-
γνωρίζεται θα καταφέρεις να αποφύγεις τριβές 
με οικογένεια και φίλους, που μόνο επιβαρυντι-
κές θα είναι. Στα ερωτικά, οι διαφορές σου με το 
σύντροφό σου σε κάνουν να νοσταλγήσεις πιο 
ξένοιαστες εποχές και ανθρώπους, να θυμάσαι 
ότι άλλο η σκέψη άλλο η πράξη. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Επικοινωνιακό κρεσέντο και ερωτικά στον 
αυτόματο πιλότο 
Οι συζητήσεις, οι συναναστροφές και ο χρόνος 
που ασχολείσαι με τους φίλους σου αλλά και τα 
σχέδιά σου αυξάνεται κατακόρυφα, αφού οι υ-
ποθέσεις προς επίλυση δεν μπορούν να περιμέ-
νουν. Κύριο θέμα συζήτησης είναι η επικοινωνία 
με τους ίδιους σου τους φίλους αλλά και τα τε-
κταινόμενα στον οικογενειακό σου χώρο και στα 
ερωτικά σου. Όι υποθέσεις του σπιτιού σου, βρί-
σκουν σιγά-σιγά τη ροή τους, ιδιαίτερα αν κάνεις 
κάποιο σκόντο στις προσδοκίες και φιλοδοξίες 
σου χάριν της ειρήνης στη σχέση σου και λόγω 
μεγαλύτερου ρεαλισμού. Η αλήθεια είναι ότι το 
πλάνο των ερωτικών σου φαίνεται να έχει απο-
κτήσει δική του ζωή και τα πράγματα να σε πη-
γαίνουν όχι εκεί που ήθελες, αλλά εκεί που πρέ-
πει τελικά να πας. Εδώ, σε παίρνει να θεωρήσεις 
κυριολεκτικά ότι «κάθε εμπόδιο, για καλό». Τώρα, 
για το θέμα του άγχους και της εσωτερικής ανα-

στάτωσης που  επηρεάζουν ως και τον ύπνο σου, 
χρησιμοποίησε την παροιμιώδη ευελιξία σου ότι  
πολλά δεν βγαίνουν όπως προγραμμάτιζες.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Εξέλιξη μετ’ εμποδίων
Συμβούλια και διαβούλια για την καριέρα σου φέρ-
νει αυτή η εβδομάδα αφού τα σχέδια που κάνεις 

με ζέση έχουν κάποιες προϋ-
ποθέσεις και δεν προχωρούν 
με την ταχύτητα που θα ήθε-
λες. Πάντως εσύ είσαι ήδη με 
το ένα πόδι έξω από την πόρτα 
και μόνο οι πιέσεις που δέχεσαι 
από πρακτικά θέματα και συ-
νεργάτες σε κρατούν πίσω. Το 
επαγγελματικά σου δεν αφή-
νουν ανεπηρέαστο και το σπίτι 
σου και γενικά φαίνεται ότι το 
περιβάλλον σου δεν σε αφήνει 
να αγιάσεις, με αρκετές απαι-

τήσεις και υπενθυμίσεις υποχρεώσεων να σου 
χαλάνε τη ζαχαρένια σου. Το ζήτημα είναι ότι εσύ 
θέλεις απλά να περάσεις καλά, να το ρίξεις έξω ή 
και να φύγεις από τη βάση σου κάνοντας ένα ταξί-
δι, όμως ακόμη και το ερωτικό σου δυσκολεύεται 
να συνηγορήσει στην ανάγκη σου. Το καλύτερο 
που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις ό,τι αισιοδοξία 
και καλή διάθεση έχεις και να αντιμετωπίσεις τα 
ζητήματα που εμποδίζουν το επόμενο βήμα σου.   

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Καινούργιες προσλαμβάνουσες, ιδέες, 
εμπειρίες
Η είσοδος του Ερμή στον ένατο ηλιακό σου οίκο 
φέρνει καινούργιες προσλαμβάνουσες, καθώς 
και μια έντονη διάθεση να ανοίξεις τον φιλικό σου 
κύκλο και να δοκιμάσεις ευχάριστα και διασκε-
δαστικά πράγματα. Παράλληλα υποδεικνύει ο-
πτικές γωνίες που σε βοηθάνε στον οικονομικό 
σου σχεδιασμό. Προς το τέλος της εβδομάδας, η 
ευεργετική αυτή επίδραση σε συνδυασμό και με 
δικές σου πρωτοβουλίες, σε βοηθάει να διαχει-
ριστείς καλύτερα τα επικοινωνιακά κολλήματα 
στην καριέρα σου. Επί του προσωπικού, ενώ έχεις 
σαφώς μεγαλύτερη διάθεση για κόσμο, εξόδους 
και εμπειρίες, η διάθεσή σου δεν είναι στα καλύ-
τερά της, με τις συνειδητοποιήσεις στο ερωτικό 
κομμάτι να συνεχίζονται αμείωτες και να βάζουν 
έναν κόφτη ρεαλισμού στις υποθέσεις σου. Έσω 
αρκετά επιφυλακτικός κι απέναντι στις ερωτικές 
γνωριμίες ή επανασυνδέσεις της περιόδου, παρά 
την αυξημένη λίμπιντο και διάθεση για συντροφι-
κότητα. Ακόμη κι αν υπόσχονται αβίαστη καλο-
πέραση κι απόλαυση, αν δεν περνούν το τεστ της 
καθημερινότητας θα είναι πυροτεχνήματα, ναι, 
με την ανάλογη ένταση αλλά και διάρκεια. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Επιδαύρεια δράματα με πολλαπλές αφετηρίες 
Οι οικονομικές σου συνεργασίες και γενικότερα 
τα μοιρασμένα οικονομικά, όπου υπάρχουν, γί-
νονται αρκετά κεντρικά στον προβληματισμό 
σου, ευτυχώς με σχετικές συζητήσεις για να βρε-
θούν λύσεις. Ακόμη κι αν το σχετικό άγχος είναι 
στα κόκκινα και δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις, 
ο χρόνος είναι με το μέρος σου. Είναι σώφρον 
να μην προβάλλεις την οικονομική ανασφάλεια 
στην κρεβατοκάμαρά σου και τη σχέση σου διεκ-
δικώντας περισσότερη προσοχή από έναν ή πε-
ρισσότερους συντρόφους ή προβαίνοντας σε α-
ναλύσεις επί αναλύσεων. Κατεύθυνε την ανάγκη 
σου να ξεφύγεις σε πιο παραγωγικά μονοπάτια 
επιμόρφωσης, διασκέδασης, ταξιδιών, αυτοβελ-
τίωσης. Το καλύτερο βέβαια και πλέον παραγω-
γικό θα είναι να δεις μήπως τελικά είναι ο τρόπος 
σκέψης σου ή και τα δικά σου μυστικά, κι όχι του 
απέναντι, που σε εμποδίζουν να περάσεις καλά 

στη σχέση σου και να αισθανθείς ασφαλής και 
ικανοποιημένος χωρίς να χρειάζεσαι πάντα ένα 
πρόβλημα ή ένα δράμα για να επιβεβαιώσει τη 
χρησιμότητα και τη θέση σου. 

 Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Το πριν, το τώρα, το μετά των σχέσεών σου
Ενώ αφετηρίες για πραγματικές εξελίξεις στη 
ζωή σου δεν υπάρχουν, γίνεσαι μια παράσταση 
για έναν και καταφέρνεις να βρεθείς κυνηγημέ-
νος από ό,τι ανικανοποίητο υπάρχει στα προ-
σωπικά σου και δη στη σχέση σου. Για κερασάκι 
στην τούρτα, σε πιάνει μία ακατάσχετη επιθυμία 
να συζητήσεις ό,τι πράγματα ήθελες, θέλεις και ί-
σως θελήσεις στο μέλλον να κάνεις. Η αλήθεια εί-
ναι ότι και στην καθημερινότητα και στη δουλειά 
σου είσαι σε μία πρακτική διαδικασία διαλογής 
για να δεις τελικά τι μπορείς να κρατήσεις. Πά-
ντως, στα συν, η κοινωνικότητά σου είναι σαφώς 
στα επάνω της, μαζί με τη σεξουαλικότητά σου. 
Η μεν πρώτη μπορεί να σε φέρει σε επαφή με 
ανθρώπους κομβικούς για την επίλυση όλων των 
ανωτέρων, αρκεί να μην τους πετάξεις στα μού-
τρα μόνο δυσαρέσκεια για το παρελθόν και αγω-
νία για το μέλλον. Τη δε δεύτερη, μπορείς να την 
εκμεταλλευτείς για να περάσεις καλά, ίσως και 
με ασυνήθιστους συντρόφους, με μέγιστο κέρ-
δος να μάθεις ποιος δεν είσαι και τι δεν θέλεις. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Τόσα πολλά πράγματα, τόσο λίγος χρόνος
Η πλάστιγγα της προσοχής σου αρχίζει να γέρνει 
σαφώς προς ζητήματα ρουτίνας, μοιρασμένων 
οικονομικών και γενικού συμμαζέματος της κα-
θημερινότητάς σου, κυρίως προσωπικής. Η ε-
βδομάδα φέρνει τρέξιμο και ουκ ολίγες αγγαρεί-
ες, υποχρεώσεις και ανάγκη για επίλυση εκκρε-
μοτήτων στο θέμα της σχέσης σου, αφού αυτές 
έχουν ήδη αρχίσει να οξύνουν τα πνεύματα και 
να σε βάζουν σε διάθεση για καβγά. Γενικά στο 
θέμα έρωτας πρόσεξε τις πολύ επιθετικές και μο-
νοκόμματες προσεγγίσεις, γιατί το αποτέλεσμά 
τους θα σε αδικήσει. Η καριέρα σου τώρα οδεύει 
καλώς παρά την κούραση και τις διαφορές με 
τους συναδέλφους σου, παρά το ότι η δημιουργι-
κότητά σου συχνά καπελώνεται από περιοριστι-
κούς προϋπολογισμούς και δυσκίνητους μηχα-
νισμούς. Ειδικής μνείας χρήζει η υγεία σου, αφού 
το εσωτερικό σου απόθεμα, η χαρά, η διάθεση 
για φλερτ δυσκολεύονται να σηκώσουν το βά-
ρος των πολλών που πρέπει να γίνουν. Φρόντισε 
να μην υπερεκτιμήσεις τις δυνατότητές σου και 
να πεις όχι όπου χρειάζεται, ακόμη κι αν αυτό θα 
έχει κάποιο αντίκτυπο στην εικόνα σου. 

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Άρωμα άνοιξης με σποραδικές βροχοπτώσεις 
στα οικογενειακά
Η είσοδος του Ερμή στον πέμπτο ηλιακό σου οίκο 
δίνει έναν πιο ανάλαφρο τόνο στην εβδομάδα, 
αφού παίρνει το μυαλό σου από το πρακτικό κομ-
μάτι, είτε της δουλειάς, είτε των σχέσεών σου. Το 
παρκάρει παραδίπλα, σε φλερτ, κοινωνικότητες, 
χιούμορ, δημόσιες σχέσεις και γνωριμίες, που 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για την κα-
ριέρα σου αλλά και τα προσωπικά σου, και θα είναι 
σίγουρα διασκεδαστικές κι ευχάριστες. Βέβαια ο 
χρονισμός της εβδομάδας δεν είναι άψογος, α-
φού τα ερωτικά ή επαγγελματικά «ειδύλλια» στα 
οποία επιθυμείς να εμπλακείς χρειάζονται κι αυτά 
χρόνο που όμως καλείσαι να διαθέσεις σε φίλους 
και οικογένεια. Εννοείται ότι θα πασχίσεις να τα 
κάνεις όλα μαζί και καλά θα κάνεις, έχε όμως στο 
πίσω μέρος του μυαλού σου να μην επιβαρύνεις 
την υγεία σου. Κι αυτό γιατί ούτε οι εξελίξεις στο 
σπίτι διευκολύνουν αλλαγές που κοπιάζεις να κά-
νεις στις συνήθειές σου και στον τρόπο που δια-
χειρίζεσαι τον εαυτό σου και τα υπάρχοντά σου.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Οι πράξεις μιλούν δυνατότερα από τις λέξεις
Ευτυχώς για σένα οι πράξεις μιλάνε δυνατότερα 
από τα λόγια κι ίσως η διάθεσή σου να αναλάβεις 
πρωτοβουλίες απέναντι στο σύντροφο και τα 
παιδιά σου, κατά προτίμηση ανάλαφρες και δι-
ασκεδαστικές, αντισταθμίσει τις διαφωνίες και 
διαφορές στο σπίτι. Τα ερωτικά σου διανύουν 
μία μάλλον κρίσιμη περίοδο, αφού η διαφορά 
σκέψης με το σύντροφό σου και η καθημερινό-
τητα σε φορτίζει υπερβολικά και δεν απέχεις 
πολύ από το να αναζητήσεις χλοερότερα βοσκο-
τόπια. Αν είσαι ελεύθερος, οι επιθυμίες σου δύ-
σκολα συμβαδίζουν με τις ανάγκες σου. Πάντως 
το πέρασμα του Ερμή στον τέταρτο ηλιακό σου 
οίκο, θα σε φέρει μεταξύ άλλων σε καλύτερη 
επαφή με αυτά που κατά βάθος κατανοείς. Η μυ-
στικοπάθειά σου ίσως σε εμποδίσει όμως να τα 
εκφράσεις. Στα επαγγελματικά σου τα πράγματα 
είναι φαινομενικά ήσυχα, όμως γίνονται τεκτονι-
κές αλλαγές που μπορεί εν ευθέτω χρόνω να σε 
οδηγήσουν σε διαφορετικό χώρο, κυριολεκτικά 
ή μεταφορικά. Παράλληλα χρειάζεται να προσέ-
ξεις τους οικονομικούς χειρισμούς σου για να μη 
σαμποτάρεις τον εαυτό σου. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Γνωριμίες πάσης φύσεως και ποιότητας
Η είσοδος του Ερμή στον τρίτο ηλιακό σου οίκο 
εγκαινιάζει μία περίοδο με έντονη διάθεση για 
φλερτ και με πολλές ερωτικές γνωριμίες χωρίς 
ιδιαίτερα σοβαρή ατζέντα, όμως σίγουρα ευ-
χάριστες. Όσο καλά και να πάνε αυτές, επειδή 
ανασκευάζεις αυτά που πίστευες σε σχέση με 
το κατά πόσο μπορείς να βασιστείς ή και να συ-
μπλέεις με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός 
σου, παραμένεις με μια βαθύτερη αίσθηση α-
νικανοποίητου. Στο σπίτι σου τα πράγματα δεν 
είναι ιδιαίτερα ήρεμα και τυχόν διαφωνίες με τα 
αδέρφια σου έρχονται σε πρώτο πλάνο, όπως 
και ζητήματα που αφορούν τα παιδιά σου και 
τα μοιρασμένα οικονομικά. Προσανατολίσου 
σε λιγότερο χρόνο μέσα γενικά. Στα επαγγελμα-
τικά σου τα πράγματα δεν κινούνται ιδιαίτερα 
γρήγορα, υπάρχουν ωστόσο πολλές κουβέντες 
για δημιουργικά πρότζεκτ, οικονομικές συνερ-
γασίες και τυχόν διορθώσεις που χρειάζονται. 
Τέλος τα οικονομικά σου χρειάζονται αρκετή 
φροντίδα, αφού η εβδομάδα σε καλεί να κλεί-
σεις εκκρεμότητές σου για να ανοίξεις το δρόμο 
στα σχέδιά σου. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Το ανικανοποίητο αποκτά φωνή
Σχεδόν δυσκολεύεσαι να είσαι ο εαυτός σου για 
να ανταποκριθείς στην επαγγελματική πίεση κι 
αυτό, όπως και να ’χει, δεν είναι ό,τι πιο ευχάρι-
στο. Τουλάχιστον προς το τέλος της εβδομάδας 
βλέπεις να κινούνται συζητήσεις που αφορούν 
οικονομικές συνεργασίες ή το οικογενειακό 
πορτοφόλι και δίνουν θετικά δείγματα, παρότι 
η εξέλιξή τους θα είναι αργή και θα χρειαστεί 
πολλή δική σου προσπάθεια. Στα προσωπικά 
σου αισθάνεσαι σαν να βλέπεις τον εαυτό σου 
καθαρότερα κι αυτό από τη μία σε βοηθάει να 
αποδεχτείς ό,τι θέλεις πιο απολαυστικά, χαλαρά 
και άνετα πράγματα στα ερωτικά σου και να το ε-
πικοινωνήσεις. Από την άλλη δημιουργεί θέματα 
στις υπάρχουσες σχέσεις, καθώς αισθάνεσαι να 
πιέζεσαι από πρέπει και προσδοκίες που δεν σου 
αντιστοιχούν πλέον, χωρίς να μπορείς να δώσεις 
άμεσα και κάποια λύση. Χρειάζεται σίγουρα να 
πάρεις το χρόνο σου και να μην υποκινήσεις ε-
ντάσεις για την τιμή των όπλων, αφού ακόμη δεν 
έχεις καταλήξει στο τι θέλεις ερωτικά, τώρα. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
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Παιδικοι σταθμοι
γεμιζουν χαρα

Β
ρίσκομαι στον Παιδικό 
Σταθμό Κόκκινου Μύλου, 
στο Δήμο Αχαρνών. Είναι 
Παρασκευή πρωί, πολύ 
νωρίς ακόμα, κι όμως οι 
άνθρωποι της ΙΚΕΑ, που 
βρίσκονται ήδη εκεί, 

κοντεύουν να ολοκληρώσουν το έργο εξο-
πλισμού και διαμόρφωσης του σταθμού. 
Σήμερα βρίσκονται εκεί, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Σταθμοί Χαράς» το οποίο η ΙΚΕΑ 
και ο Όμιλος FOURLIS υλοποιούν από το 2013 
και το οποίο αφορά τον πλήρη εξοπλισμό και 
τη διαμόρφωση δημοτικών βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα. 
Τους παρατηρώ να συναρμολογούν τραπέζια 
και μικρά κρεβατάκια, να στρώνουν χαλιά με 
χαρούμενα σχέδια, να κολλάνε αυτοκόλλητα 
στις ντουλάπες και τα παράθυρα, να γεμίζουν 
με μαρκαδόρους τα μικρά κουβαδάκια. Με 
δυο λόγια τους βλέπω να δίνουν ζωή στον 
καινούργιο παιδικό σταθμό της περιοχής. 
Κουβεντιάζω με τους διακοσμητές της ΙΚΕΑ 
για το πρόγραμμα αυτό, γί  αυτή την εμπει-
ρία. Ένας από αυτούς μου λέει: «Σκέφτομαι τη 
χαρά που θα πάρουν τα παιδιά όταν αντικρί-
σουν τον χώρο για πρώτη φορά. Ένας παιδι-
κός σταθμός, εκτός από λειτουργικός, πρέπει 
να είναι και ευχάριστος κι εμείς φροντίζουμε 
για αυτό με τον πιο δημιουργικό τρόπο. 
Στόχος μας είναι να δημιουργούμε χώρους 
ασφαλείς, φιλόξενους, γεμάτους χρώμα, χώ-
ρους λειτουργικούς όπου η μάθηση μπορεί 
να συνδυαστεί με το παιχνίδι, χώρους όπου 
τα παιδιά θα μπορούν να περνούν όμορφες 
καθημερινές στιγμές, όπως τους αξίζει». 
Ο Γιώργος Δασκαλάκης είναι πρόεδρος της 
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών. Ο ίδιος λέει:
«Σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε, κάθε 
χορηγός είναι ευλογία. Χωρίς αυτή την ενέρ-
γεια τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για 
εμάς. Κάναμε την αίτηση για να μπούμε στο 
πρόγραμμα της ΙΚΕΑ τον Οκτώβρη. Η αντα-
πόκριση ήταν άμεση. Αφού εξέτασαν την 
αίτησή μας και τους είπαμε τις ανάγκες 
μας, σε ένα μήνα μάς απάντησαν θετι-
κά. Μας είπαν πως ο σταθμός θα εξο-
πλιστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, 
όπως και έγινε.
Ο Δήμος Αχαρνών έχει πολλά προ-
βλήματα και ανθρώπους με χαμηλά 
εισοδήματα, που σημαίνει ότι όλες 
οι κοινωνικές δομές κρίνονται απα-
ραίτητες. Με αυτή την ενέργεια θα 
εξυπηρετηθούν γύρω στις 60 οικογέ-
νειες που έχουν πρόβλημα».
Η Άντα Γιαννεσκή είναι η 
communication manager του ΙΚΕΑ. 
Μιλήσαμε μαζί της για να μάθουμε 
περισσότερα.

Πείτε μας λίγα λόγια για το πρό-
γραμμα «Σταθμοί Χαράς». 
Οι«Σταθμοί Χαράς» είναι το βασικό πρό-
γραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας που 
υλοποιούμε στην ΙΚΕΑ. Πρόκειται για μια 
πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται στο πλαί-
σιο του ευρύτερου προγράμματος Κοινωνι-
κής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS. Το 
πρόγραμμα «ΣΤΑΘΜΟΙ ΧΑΡΑΣ» ξεκίνησε το 
2013, σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία 
για τον τόπο μας, με στόχο την κάλυψη 
σημαντικών αναγκών σε περιοχές όπου 
λειτουργούν τα καταστήματα ΙΚΕΑ, με 

προϊόντα που διαθέτουν τα καταστήματά 
μας. Μέσω του προγράμματος «ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΧΑΡΑΣ» παρεμβαίνουμε σε δημοτικούς βρε-
φονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μετά 
από σχετικό αίτημά τους και σε συνεννόηση 
με την αρμόδια δημοτική αρχή. Βρισκόμαστε 
σε διαρκή συνεργασία με τις εκάστοτε δημο-
τικές αρχές στις οποίες ανήκουν οι σταθμοί, 
γιατί επιθυμούμε, όχι μόνο να υπάρχει συν-
θήκη απόλυτης διαφάνειας αλλά ταυτόχρονα 
και λειτουργική αποτελεσματικότητα. Μέσω 
της ενέργειας αυτής, λοιπόν, επιδιώκουμε να 
δώσουμε χαρά στα παιδιά δημιουργώντας 
ένα περιβάλλον με άποψη, φωτεινό και γε-
μάτο χρώματα, αλλά ταυτόχρονα ασφαλές, 
φιλόξενο και λειτουργικό.

Πόσοι βρεφονηπιακοί σταθμοί έχουν εξο-
πλιστεί μέχρι στιγμής; Συνολικά, μέχρι σή-
μερα, η ΙΚΕΑ έχει εξοπλίσει και διαμορφώσει 
πάνω από 39 σταθμούς σε Ήπειρο, Θεσσαλία, 
Θεσσαλονίκη και Αττική, δημιουργώντας μια 
καλύτερη καθημερινή ζωή για πολλά παιδιά. 
Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι τα προϊόντα 
για τη διαμόρφωση των παιδικών και βρεφο-
νηπιακών σταθμών επιλέγονται με βάση τις 
ανάγκες των παιδιών, την εμπειρία των δια-
κοσμητών της ΙΚΕΑ και πάντα σε συνεργασία 
με τους παιδαγωγούς των σταθμών. Ο κάθε 
σταθμός έχει τις δικές του ανάγκες για να λει-
τουργήσει αποτελεσματικά.

Πόσοι πρόκειται να εξοπλιστούν μέχρι το 
τέλος του 2017; Για το 2017, έχουμε θέσει 
υψηλό στόχο! Η ΙΚΕΑ δεσμεύεται να συνεχί-
σει να δημιουργεί «Σταθμούς Χαράς», ενώ θα 
διαμορφώσει και θα εξοπλίσει με προϊόντα 
ΙΚΕΑ και με την ουσιαστική βοήθεια των 
εθελοντών εργαζομένων της 20 δημοτικούς 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς σε 
όλη την Ελλάδα.

Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγαλύτερο επί-
τευγμα του προγράμματος μέχρι τώρα; 

Έχουμε αντιμετωπίσει πολλές «δύσκο-
λες» περιπτώσεις, τόσο στην ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής όσο και στην πε-
ριφέρεια. Θεωρούμε ως σημαντικό-

τερη επιτυχία μας ότι παρεμβαί-
νουμε σε όλη την Ελλάδα, με 

κριτήρια που διασφαλίζουν 
ένα πραγματικά ποιοτικό 
αποτέλεσμα.

Πώς νιώθετε εσείς προ-
σωπικά για τη λειτουρ-
γία του προγράμματος; 
Τι σημαίνει Σταθμοί  
Χαράς για την ΙΚΕΑ; 
Χαρά! Νομίζω η χαρά εί-
ναι το συναίσθημα που 
κυριαρχεί όχι μόνο σε 
εμένα προσωπικά αλλά 

και σε όλους τους εργα-
ζόμενους στην ΙΚΕΑ και 
στον Όμιλο FOURLIS, γιατί 
μέσω αυτού τους προ-
γράμματος μπορούμε να 

προσφέρουμε μια ξεχω-
ριστή εμπειρία καλύτερης 

καθημερινής ζωής στα παιδιά. 
Η λάμψη στα μάτια των παιδιών 

όταν μπαίνουν στο χώρο και αντι-
κρίζουν για πρώτη φορά το νέο 
περιβάλλον είναι αυτή που με 

γεμίζει ως άνθρωπο.

Το πρόγραμμα «Σταθμοί Χαράς» της ΙΚΕΑ εξοπλίζει παιδικούς 
σταθμούς σε όλη τη χώρα
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