
Ευάγγελος 
Βενιζέλος
Μιλάει στην A.V. 
για το χρέος και 

τη συμφωνία, 
το συνέδριο της 
ΔΗΣΥ, το ελληνι-

κό Watergate 
Της Αγγελικής 

Μπιρμπίλη
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Αθήνα υπό σκιά 
Των Φιλίππας Δημητριάδη, Θανάση Καρατζά

ΚαλοΚαίρί 
της αγαπης 

Η αρχή και το τέλος του
Του Γιάννη Νένε
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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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Αυτή την εβδοµάδα φωτογραφίζει 
ο Γιάννης Οικονόµου. Γεννηµένος 
το 1968 στην Αθήνα, ζει και εργά-

ζεται στα Χανιά. Φωτογραφίζει 
αποκλειστικά σε φιλµ και θεµατο-
λογικά επικεντρώνεται στην απλή 
καθηµερινότητα. ∆ηµοσιεύει στην 
Athens Voice, έχει διακριθεί στον 
παγκόσµιο διαγωνισµό της SONY, 

έχει πραγµατοποιήσει µία ατοµική 
έκθεση στην Αθήνα και έργα του 

περιλαµβάνονται στη µόνιµη συλ-
λογή του Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης Κρήτης. ∆είτε τη δουλειά 
του στο www.wallphotos.gr 

i
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Ξινισµένη, δυστυχισµένη, 
60+βάλε, άσχηµη, κακότροπη, 
αγενής, φασιστόµουτρο ολκής, 
τρώει στο εστιατόριο του Electra 
Palace στην Αθήνα, µε την έφη-

βη κόρη της. 
Γκρινιάζει non stop:

«Τι µουσική είναι αυτή η ξένη; ∆εν 
µπορούν να βάλουν Χατζηδάκι;»…

…Και συνεχίζει απτόητη:
«Γιατί πήραν κινέζο γκαρσόνι; 

Χάθηκαν οι Έλληνες;» κλπ, κλπ.
∆ίπλα η κόρη, αδιάφορη, παίζει 
µε το κινητό της µουρµουρίζο-

ντας συνέχεια:

«Ρατσίστρια, ρατσίστρια, 
ρατσίστρια…»

(ÆåôÀòôè íåóèíÛòé, ªàîôáçíá)

Μπαµπάς 40άρης µε την 10χρο-
νη κόρη του επιστρέφουν από 
το σχολείο. Το κοριτσάκι έχει 

έκφραση «σκοτώστε µε τώρα!» 
ενώ ακούει 

τον µπαµπά της 
να της λέει:

«…και ο Κανάρης τριπλάρει και δί-
νει πάσα στην Μπουµπουλίνα, 

ενώ εκείνη…»
(ºáììéäòïíÝïù, ÆòÝôè áðÞçåùíá)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Σε έξαλλη κατάσταση, 16άρα
µαθήτρια, πολύ ελαφρά ντυµένη, µε 
σορτσάκι και µπλε βαµµένο νύχι, µι-
λάει µε αυστηρό και έντονο ύφος στο 

κινητό:
«Άκουσες τι σου είπα; Είναι επείγον να 

αλλάξω ΣΗΜΕΡΑ σκουλαρίκι!! ∆εν µ’ εν-
διαφέρουν καθόλου τα αποτελέσµατα των 
πανελληνίων όµως; Εγώ επείγοµαι να αλ-
λάξω σκουλαρίκι κι αυτό θα γίνει ΤΩΡΑ!  

Στα παλιά µου τα παπούτσια οι πανελλήνι-
ες κι οι µαλακίες τους, ΑΚΟΥΣ;;»

(¦ìáôåÝá °çÝá÷ ¦áòáóëåùÜ÷, 
íåóèíÛòé ¦áòáóëåùÜ÷ íå ëáàóöîá)

«Αυτές τις µέρες του καύσωνα αφή-
νουµε ένα µικρό κεσεδάκι µε νερό στο 
πεζοδρόµιο για τους άνεργους ηθοποι-
ούς που ξηµεροβραδιάζονται Βυσσινό-

κηπο Τσιν-Τσιν».
(¦ïóô óôï Facebook ôïù ºñóôá ºïùôóïìÛìïù, 

¦Ûíðôè áðÞçåùíá)

°£¸Á°ID

Γιαγιά µπαίνει στα Γκούντις, 
πλησιάζει τον πάγκο και 

ρωτάει:
«Γεια σας, από φαγητό τι έχετε;»

(ªÞìöîï÷, ¦Ûíðôè íåóèíÛòé)

º¿ªÆ°ª °¤¶¥°Á¢Ä¸ª  
DJ QUENTIN

Επιµέλεια: Γιάννης Νένες

Γιατί ήρθες ή πώς βρέθηκες στην Αθήνα;
Γιατί ήθελα να φύγω από το χωριό µου.
Γιατί ήθελα να µπω στην Καλών Τεχνών.
Γιατί γύρευα περιπέτειες. Ήρθα το ’89.

Το πρώτο σου διαµέρισµα;  Μικρό δυάρι στο 
Γαλάτσι, που το µοιραζόµουν µε τη θεία µου. Οι 
γείτονες ήταν καχύποπτοι κι εγώ σνοµπαρία.

 Πού ζεις τώρα; Ξέµεινα στο Γαλάτσι. Σε ένα 
άλλο δυάρι. Σε µια µικρή πολυκατοικία µε νεαρά 

καλοσυνάτα ζευγάρια, ένα φοιτητή και ένα 
δωρικό λαϊκό τραγουδιστή. Με βόλευε γιατί 

ήµουν και κοντά στο κέντρο και κοντά στις δια-
φηµιστικές εταιρίες που ήταν όλες προς βόρεια 

προάστια – και από την άλλη είναι και αυτό το 
καραφλό και λεηλατηµένο βουνό, γµτ µου. Ένα 

ταπεινό µεγαλείο.

Το αγαπηµένο σου εστιατόριο; Υπάρχουν αρ-
κετά ωραία και φτηνά. Τελευταία έφαγα πολύ 

όµορφα στο Μακάλο. Στη Νίκης.

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο ή 
«άνθρωπο της πόλης»; Ανάλογα τι αναζητή-
σεις έχεις και πόσο διαθέσιµος είσαι. Πάντα οι 

πόλεις είναι καταφύγιο διαφόρων κουλτούρων 
και υποκουλτούρων. Αν κάτι από αυτές τις οµά-

δες σε ενοχλεί, φεύγεις.

Πού αλλού θα ήθελες να ζήσεις στην Ελλά-
δα; Κάπου κοντά σε θάλασσα ή σε ένα ποτάµι ή 

χωµένος µέσα σε ένα δάσος.

Σε έχουν συλλάβει; Κάπου το ’90. Εξάρχεια, ταυ-
τότητα, σωµατικός έλεγχος, «τι γυρεύεις εδώ...»

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να αποµο-
νώνεσαι στην Αθήνα; Σπίτι µου.

Τι  θα έκανες αν ήσουν δήµαρχος για µια 
µέρα; Θα αξιοποιούσα τα εγκαταλελειµµένα 
κτίρια και ακίνητα για ευπαθείς οµάδες. Α! Και 

ένα τεράστιο δηµόσιο πάρκινγκ.

Ο αθηναϊκός φόβος σου; Τα ποντίκια.

Αγαπηµένος αθηναϊκός ήχος;  Ο ανεµιστήρας 
ένα πύρινο Καλοκαιρινό Μεσηµέρι.

Πού µέθυσες για πρώτη φορά; Εξάρχεια. Στο 
«Άλλοθι», πάνω από τον Κάβουρα.

Ο αγαπηµένος σου περίπατος; Ένας περίπα-
τος είναι πάντα ωραίος όταν έχεις διάθεση. Αν 
δεν έχεις, κάθεσαι σε ένα παγκάκι ή σε µια στά-
ση και επιτρέπεις τα µαύρα σου και τα µπλε σου 
να σε διαπεράσουν και εξαφανίζεσαι µέσα στην 

κίνηση, και όλα µέλι γάλα µετά.

Ο DJ Quentin παίζει σε αθηναϊκά κλαµπ 
(Jokers, Dude, Bartesera, Kinono, Boiler, 

Mosaiko, Σπίτι, Εφηµερίδα ΑΤΗ) και πού και 
πού, αν κάτσει, εργάζεται ως γραφίστας.

ΑΛΗΘΙΝΟΣ SURVIVOR
Σάββατο µεσηµέρι µε 45 βαθµούς, 

να έχεις να πας σε γάµο.

ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ 
ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

Τελειώνει το Survivor αλλά µη σκας, 
ξεκίνησαν ήδη οι οντισιόν για το επόµενο.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑΣ
«Τρύπια βάρκα», βγαλµένη κατευθείαν από 

παλιά ελληνική ταινία του ’60.
(Στο Καβούρι)

ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ο ωραιότερος δρόµος της Αθήνας για να χα-
θείς στα υπέροχα αραβικά µαγαζιά και ψιλι-

κατζίδικα. Κάντε µια βόλτα, θα µε θυµηθείτε.

ΠΙΤΕΣ ΛΙΒΑΝΟΥ
Η στήλη ψάχνει και σας βρίσκει τα καλύτε-

ρα, στις φτηνότερες τιµές. Αν σας αρέσουν 
αυτές οι λεπτές αραβικές πίτες, µη δίνετε 

ένα σκασµό λεφτά για να αγοράσετε ένα πα-
κέτο. Πηγαίνετε στο µίνι µάρκετ µε το όνοµα 

«Tanyous Νafeh Gerges» και αγοράστε το 
πακέτο προς 1 ευρώ. Είναι ολόφρεσκες και 

φανταστικές και διατηρούνται στην 
κατάψυξη για οκτώ µήνες.

(Αχαρνών 52)

ΜΟΥΣΙ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ
Σας φαγουρίζει, ε;

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ
Η νέα Ελένη Λουκά.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΡΤ
Το κακόµοιρο, είναι για λύπηση. Το τι τραβά-
ει και (κυρίως το τι ακούει) δεν λέγεται.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Φυσικά ούτε λόγος για ανακύκλωση. 
Το ότι τα µαζεύουν είναι ήδη µια νίκη 
του δηµοκρατικού κινήµατος.

WIMBLEDON
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά grand slam 
έχει αρχίσει και γίνεται χαµός. 
Μόνο εµείς εδώ παρακολουθούµε 
τις δίκες του Σκάι.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ BY ΠΟΛΑΚΗΣ
Καλά, πού έµαθε τόσο καλό φώτοσοπ 
ο υπουργός Υγείας; 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Γιατρέ, µε χτύπησε ο ήλιος.
-Κάτσε στη σκιά. 50 ευρώ.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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O κλιµατισµός ξυρίζει… στην Αγγλικανική εκκλησία 

(Οδός Αµαλίας)
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λο το χειμώνα του 2007, τον είχα περάσει σαν την αρκούδα, σε χειμερία 
νάρκη. Οι πόνος από το χαμό του πατέρα μου και της αδελφής μου, τα προη-
γούμενα χρόνια, δεν έλεγε να περάσει. Καθόμουν σπίτι και έγλειφα τις πλη-
γές μου.  Δεν ήθελα να κάνω τίποτα, κοιμόμουν συνέχεια και όταν ξυπνούσα 
έκλαιγα. Την άνοιξη άλλαξα σπίτι, νοίκιασα ένα δώμα στο Παγκράτι, κλεί-
στηκα μέσα και δεν έβλεπα κανένα. Από δουλειά μηδέν, μόνο ένα τραγούδι 
για τον Νταλάρα είχα γράψει, με τίτλο «Η Ελλάδα καίγεται», σε μουσική του 
Κυριάκου Παπαδόπουλου. Δεν ήξερα όμως, θα το βάλει στο δίσκο, δεν θα 
το βάλει; 
Τελικά μπήκε, ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 29 Ιουνίου, ανήμερα στα  γενέ-
θλιά μου. Πήρα λίγο τα πάνω μου και το βράδυ πήγαμε στον «Ανταίο», με την 
Τζέλλα Παυλάκου και τον Στάμο Σέμση, για να γιορτάσουμε και τα δύο, κυ-
κλοφορία δίσκου και γενέθλια. Η νύχτα ήταν ζεστή, καθίσαμε έξω, κάτω από 
τα δέντρα, φάγαμε, ήπιαμε, η αγαπημένη Τζέλλα είχε φέρει μια τούρτα σο-
κολάτα, έσβησα τα κεράκια και πήραμε από ένα κομμάτι για να φάμε. Τρώω 
την πρώτη κουταλιά, «πολύ τραγανή είναι αυτή η σοκολάτα» λέω και την ίδια 
στιγμή έρχεται τρέχοντας ο φίλος μας ο Χάρης Κωνστάντιος που δούλευε 
εκεί, «Μην τηνφάτε!» μας λέει. «Γιατί;» «Κοιτάξτε πάνω στα δέντρα!» Κοιτάμε 

και τι να δούμε; Στάχτες έπεφταν σαν βροχή και πασπάλιζαν την τούρτα! Είχε 
πάρει φωτιά η Πάρνηθα και ο αέρας είχε μεταφέρει τα αποκαΐδια μέχρι τον 

«Ανταίο». Αυτό που εγώ νόμιζα τραγανή σοκολάτα ήταν καρβουνιασμένες πευκοβελόνες 
από την κατακαημένη Πάρνηθα! «Παύρη, είμαι σίγουρος ότι εσύ έβαλες τη φωτιά, για να δια-
φημίσεις το τραγούδι σου» μου λέει γελώντας ο Σέμσης, αλλά η κάπνα είχε πλέον εξαπλωθεί 
παντού, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε, αναγκαστήκαμε να μπούμε μέσα στο μαγαζί.

Ήμουν που ήμουν τα χάλια μου, το περιστατικό αυτό με έκανε χειρότερα. Όλο το καλοκαίρι 
η Ελλάδα καιγόταν απ’ άκρου εις άκρον και το τραγούδι μου δεν είχε παιχτεί ούτε μια φορά 
στα ραδιόφωνα, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί. Μέχρι το φθινόπωρο 
είχα πέσει στα Zanax. Καθόμουν μπροστά στην τηλεόραση κόκαλο και παρακολουθούσα 
την κηδεία του αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, την εκλογή του Σαρκοζί, την παραίτηση του 
Μπλερ, την επανεκλογή του Κώστα Καραμανλή, τέτοια ευχάριστα.

«Μα τόσο γκαντέμης είμαι;» λέω ένα βράδυ στη φίλη και κουμπάρα μου Μανίνα Ζουμπου-
λάκη, που με είχε πάρει τηλέφωνο. «Εντάξει μωρέ, δεν φταις εσύ που έγραψες ένα προφητικό 
τραγούδι. Είσαι σαν την Κασσάνδρα» προσπάθησε να με παρηγορήσει. «Παύρη Κασσάνδρα!» 
της λέω και για πρώτη φορά, μετά από πολλούς μήνες, άρχισα να γελάω. «Θέλεις», μου λέει 
η Μανίνα, «να πάμε το βράδυ σε ένα πάρτι που κάνει η Athens Voice; Θα είναι όλοι οι φίλοι μας 
εκεί, ο Γιάννης Νένες, ο Γιώργος Πανόπουλος, ο Φώτης Γεωργελές, η Σταυρούλα Πανα-
γιωτάκη...» «Α, παπαπά, βαριέμαι. Έχω πάρει και ένα Zanax, θα κάτσω σπίτι να δω τηλεόραση» 
«Έλα μωρέ, βγες λίγο έξω να ξεσκουριάσεις! Θα μιλήσεις και με τα παιδιά, μπορεί να θέλουν να 
συνεργαστείς με την Athens Voice». Μόνο που το ακούω, φρικάρω. «Δεν θα γράψω ποτέ ξανά 
σε έντυπο!» λέω, αλλά βαθιά μέσα μου νιώθω μια νοσταλγία για την εποχή που δουλεύαμε 
όλοι μαζί παρέα στα περιοδικά. «Έλα, ένα ποτάκι θα πιούμε, εγώ δεν κάνει να πιω παραπάνω». 
«Γιατί;» «Δεν στο είπα; Είμαι έγκυος!» «Αγάπη μου! Μόνο για σένα θα έρθω, να σου δώσω ένα 
γλυκό φιλί!»
Πήγαμε λοιπόν στο πάρτι και, θες από το Zanax, θες από τη δυνατή μουσική, θες από τα 
ποτά, θες από όλα αυτά μαζί, έγινα γκολ. Βλέπω τον Γιάννη Νένε, είναι αρχισυντάκτης στην 
εφημερίδα, αγκαλιές, φιλιά, ο Γιάννης είναι ο σοφός μου γρύλος, με αγαπάει και μου δίνει 
πάντα σωστές συμβουλές σε ό,τι κάνω. «Επιτέλους, η κουμπάρα σε έβγαλε από το σπίτι!» 
μου λέει. «Mαύρα μάτια κάναμε για να σε δούμε. Γιατί χάθηκες τόσο καιρό;» «Mεταφράζω την 
“Αποκάλυψη” του Ιωάννη σε δεκαπεντασύλλαβο» του λέω. «Θέλετε να τη δημοσιεύσετε σε 
συνέχειες στην Αthens Voice;» «Βρε Παύρη, άσε την “Αποκάλυψη” και έλα να γράψεις αυτά τα 
ωραία κείμενα που έγραφες παλιά στο “Κλικ”!» μου λέει ο σοφός μου γρύλος. «Απαπαπά, δεν 
ξαναγράφω κείμενα για κώλους και μουνιά!» «Τέλος πάντων, έλα και θα βρούμε τι θα γράψεις. 
Να, εκεί είναι ο Φώτης, πήγαινε και συνεννοήσου!». Βρίσκω τον Φώτη και τη Σταυρούλα, «Έλα 
αύριο από το γραφείο να τα πούμε με την ησυχία μας» μου λένε. Βλέπω και τον Πανόπουλο που 
γράφει τα ζώδια με τρομερή επιτυχία, «Άντε», μου λέει, «Ξεκουνήσου! Βγες λιγάκι από το κα-
βούκι σου, τα άστρα είναι ευνοϊκά!» Είχα αρχίσει να τσιμπάω. «Αϊ στο διάολο!» σκεφτόμουν «Και 
τι κατάλαβα τόσο καιρό μακριά από τους αγαπημένους μου; Φτάνει πια το πένθος! Οι πεθαμένοι 
με τους πεθαμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς!» Και την άλλη μέρα πήγα στη Χαριλά-
ου Τρικούπη 22, στα γραφεία της Athens Voice.

Στην αρχή έγραφα στίχους, ένα επίκαιρο ποίημα, σε στιλ Σουρή. Εντάξει, ήταν επιτυχημένα, 
αλλά ένας στίχος χωρίς τη μουσική είναι μισός, όσο ενδιαφέρον και να έχει. «Γιατί δεν γρά-
φεις μια ιστορία για το Τρίτο Πρόγραμμα;» μου λέει μια μέρα ο Νένες. «Μα, βρε αγάπη μου, εγώ 
γράφω ακόμα με χαρτί και μολύβι, δεν έχω υπολογιστή για να σου στείλω το κείμενο ηλεκτρονι-
κά». «Γράψε εσύ την ιστορία, φέρ’ την και θα τη χτυπήσει η Γεωργία Σκαμάγκα, η γραμματέας 
μας». Έκατσα να γράψω. Από τη μια ήταν πολύ εύκολο γιατί όλα μου τα κείμενα μέχρι τώρα 
ήταν βιωματικά, για να καταλάβεις, όταν επρόκειτο να γράψω για το χάπι Ecstasy ας πούμε, 
δεν ρώταγα αυτούς που το είχαν πάρει, έπαιρνα ένα εγώ και έγραφα την εμπειρία μου. 
Από την άλλη, όμως, δυσκολευόμουν να αφηγηθώ μια ιστορία που είχα ζήσει χρόνια πριν. 
Πρώτον γιατί πολλά από τα γεγονότα δεν τα θυμόμουν πια. Ευτυχώς που ο αδελφικός μου 
φίλος Γιώργος Ευσταθίου και ο άνθρωπος της ζωής μου Δημήτρης Λέκκας, έχουν μνήμη 
ελέφαντα. Όποτε κόλλαγα τους έπαιρνα τηλέφωνο και μου έλεγαν ξεχασμένες λεπτομέ-
ρειες. Δεύτερον, έπρεπε να βρω έναν τρόπο να αφηγηθώ την ιστορία. Προτίμησα το πρώτο 
πρόσωπο και τον ιστορικό ενεστώτα: «Είμαι στην κουζίνα της Αλίκης και με ταΐζει ψαράκια 
με τα χεράκια της». Τρίτο και φαρμακερό, έπρεπε να ψάξω σε κουτιά και συρτάρια, να βρω 
φωτογραφίες και ό,τι άλλο για την εικονογράφηση του κειμένου. Αυτό ήταν το πιο επώδυ-
νο, να βλέπεις παλιές φωτογραφίες, να σκαλίζεις χαρτιά και σημειώματα. Πέρναγα ώρες 
βλέποντας τον εαυτό μου σε διαφορετικές ηλικίες, μετάνιωσα πολλές φορές που δεν είχα 
βγάλει μια φωτογραφία με σημαντικούς ανθρώπους που γνώρισα, έκλαιγα όταν έγραφα 
για αγαπημένα πρόσωπα. Πριν ένα χρόνο κοιμόμουν, τώρα άρχιζα και θυμόμουν...

Για 7 χρόνια έκανα αυτό το flashback. Μερικά κείμενα μου έβγαιναν αμέσως, άλλα μου 
έπαιρναν μήνες. Τα έδινα στη Γεωργία, στραβωνόταν η καημένη μέχρι να διαβάσει το χει-
ρόγραφο, τα χτυπούσε στο κομπιούτερ, και μετά ο Νένες καθόταν κι έκανε editing. Aυτός 
με καθοδήγησε σιγά-σιγά και με έμαθε τι μπαίνει σε μια ιστορία και τι δεν μπαίνει, τι έχει 
ενδιαφέρον και τι όχι. Μετά τους έριχνε και μια ματιά η Σταυρούλα «γιατί μας διαβάζουν και 

παιδιά» και τελικά πήγαινε στο ατελιέ, στους γραφίστες μας, τον Φώτη Πεχλιβανίδη, τον 
Sotos Anagnos και τη Moρφούλα Βογιατζόγλου, για να γίνει το layout. Η δημοσίευση της 
πρώτης ιστορίας άρεσε στους αναγνώστες. Και στη συνέχεια, όταν πήρα υπολογιστή και 
μπήκα στο fb, κάθε φορά που ανέβαζα μία, είχε θετικά σχόλια, τα περισσότερα κατέληγαν 
με την επωδό: «Γιατί δεν βγάζετε αυτές τις ιστορίες σε βιβλίο;» 

Αρχές του 2016, έχω σταματήσει να γράφω στην Athens Voice, μου βγήκε το εικα-
στικό, σχεδίασα και τύπωσα, με δανεικά που μου έδωσε ο  Βασίλης Ζούλιας, 100 
συλλεκτικά ημερολόγια. Ήμουν στο φιλόξενο σπίτι του Δημήτρη Ξανθούλη και α-
νάμεσα στους γνωστούς και φίλους που έχουν έρθει να αγοράσουν, είναι δύο καλοί 
μου φίλοι, η Χριστίνα Πολίτη και ο Χρύσανθος Πανάς. «Να έρθεις να γράφεις στο 
Cosmopoliti» μου λέει η Χριστίνα. «Εγώ, που είμαι ερημίτης, να γίνω ξαφνικά κοσμοπο-
λίτης; Δε νομίζω, Χριστινάκι!» «Θα σε κάνω εγώ ξεφτέρι! Θα βγαίνουμε μαζί κάθε βράδυ! 
Στα καλύτερα θα σε πάω!» μου λέει και νιώθω να με τυλίγει η σιγουριά του Αιγόκερου. 
«Να πάρεις την παρέα σου και να έρθετε στο Zonars!» μου λέει ο Χρύσανθος Πανάς και 
νιώθω να με τυλίγει η γοητεία του Σκορπιού. Τα έκανα και τα δύο τελικά. Άρχισα να 
γράφω στο Cosmopoliti, έβγαινα με τη Χριστίνα κάθε βράδυ, έγινε «η αρραβωνιάρα 
μου», έτσι την παρουσίαζα στους έκπληκτους φίλους μου. Και, τουλάχιστον μια φο-
ρά το μήνα έτρωγα με φίλους στο Zonars.
Ένα μεσημέρι φάγαμε με τον παλιό μου φίλο και κάποτε συγκάτοικο, Γιώργο Χρονά. 
«Οι ιστορίες σου μου αρέσουν, θα τις εκδώσω, ως το τέλος του μηνός θέλω να έχω τα 
κείμενα, βρες τίτλο, βρες εξώφυλλο, κάνε γρήγορα, δεν θα προλάβουμε!» μου λέει με 
το γνωστό του ύφος. Με έπιασε ένα σφίξιμο στην καρδιά, πήγα να αγχωθώ, μετά 
έσφιξα τα δόντια, γύρισα σπίτι, έκατσα στο γραφείο και έπιασα δουλειά. Ο Χρονάς 
με βομβάρδιζε με μηνύματα: «Τελείωνε!», «Πού είναι το κείμενο που λείπει;», «Aργείς 
πολύ και θα χάσουμε τις ημερομηνίες!». Μέσα σε 40 μέρες πήρα ιστορίες που γράφτη-
καν σε διάστημα 10 χρόνων, τις διόρθωσα, τις έβαλα σε χρονολογική σειρά, όπου 
έβλεπα να υπάρχει χρονικό κενό έγραφα μια καινούργια, βγήκαν 24 ιστορίες, μία 
για κάθε ώρα της ημέρας. Ο ταλαντούχος φίλος μου Γιώργος Χαδούλης έκανε ένα 
εξώφυλλο, όπως το είχα φανταστεί. Βρήκα και τον τίτλο, μου άρεσε το «Ζωντανός 
στο Zonars», έχει μέσα δύο φορές τη λέξη «Ζω» και αναφέρει δύο πράγματα που ποτέ 

δεν είχα φανταστεί ότι θα μου συμβούν: Nα είμαι ζωντανός και να πηγαίνω να τρώω στο 
Ζonars!
Αυτές οι 24 ιστορίες, είναι η ζωή μου σε 24 καρέ. Μπορεί να φαίνεται ότι είμαι εγώ ο πρωτα-
γωνιστής, αλλά δεν είναι αλήθεια, εγώ είμαι ο αφηγητής, ο σκηνοθέτης. Πρωταγωνιστές 
είναι έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί οι διάσημοι άνθρωποι που εμφανίστηκαν σε διάφορες στιγ-
μές της ζωή μου και την επηρέασαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα μπορούσες να ήσουν 
εσύ στη θέση μου και θα σε συμβούλευα να μπεις, αν θες να απολαύσεις με τη δική σου οπτι-
κή την κάθε ιστορία...  A

Ζωντανός 
ςτό 
Zonars
Του ΓιώρΓου Θ. Παυριανου

Αυτές οι 24 
ιςτοριές, 
έινΑι η ζωη 
μου ςέ 24 
κΑρέ. μπορέι 
νΑ φΑινέτΑι 
οτι έιμΑι έγω 
ο πρωτΑγωνι-
ςτης, ΑλλΑ 
δέν έινΑι 
ΑληθέιΑ, 
έγω έιμΑι 
ο Αφηγητης, 
ο ςκηνοθέ-
της. 
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 Διονύσης Τσακνής «Στα 
κάγκελα της ΕΡΤ δεν µπήκε το 
τανκς και κανένας Ντερτιλής δεν 
δολοφόνησε τον ∆ιοµίδη Κοµνηνό 
και τα άλλα παιδιά την εποµένη 
του Πολυτεχνείου. Στην ΕΡΤ µπήκε 
όµως το τανκς της ανεργίας και της 
ανασφάλειας και η ανεργία είναι 
που έστειλε τους ανθρώπους στον 
άλλο κόσµο…»

 Μετάφραση ∆ηλαδή, τι; Θα είµαστε 
ίσα κι όµοια µε τους υπάλληλους του 
ιδιωτικού τοµέα που ζουν µε την ανα-
σφάλεια και την ανεργία καθηµερινά; 
Ε όχι, κύριοι! Εµείς είµαστε εκλεκτοί. 
Έχουµε φίλους πολιτικούς που µας δι-
όρισαν. Και είµαστε κι ευαίσθητοι. ∆εν 
µπορούµε άµα δεν έχουµε εξασφα-
λίσει ότι οι άλλοι θα δουλεύουν για 
να µας πληρώνουν µε τους φόρους 
τους… 

➁

TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

 (»Ûìï÷ ôè÷ åðéôòïðÜ÷ áçñîá çéá ôï ïíïéÞíïòæï çÛíéóíá 
ôöî óîáë íå áòáâéëÜ ðÝôá ðïù ðïùìéïàîôáé óôá ðåòÝðôåòá) 

➁
¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª
– Θεωρητικά, αν 
κάποιος δικός σου 
που δούλευε στον 
ιδιωτικό τοµέα (και 
που δεν συµφω-
νούσε µε το «µαύ-
ρο») έχει πεθάνει 
από φυσικά αίτια 
την περίοδο που ή-
ταν κλειστή η ΕΡΤ, 
δεν θα έπρεπε να 
θεωρείται κι αυτός 
«νεκρός της ΕΡΤ», 
αφού το µνηµείο α-
φορά όχι µόνο τους 
εργαζόµενους αλλά 
και τους αλληλέγ-
γυους; 

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 2
–  Όταν ο Νίκος 
Παππάς λέει πως 
οι αποφάσεις του 
Συµβουλίου της 
Επικρατείας πρέπει 
να ικανοποιούν 
το κοινό αίσθηµα, 
θεωρεί ότι πρέπει 
να βγαίνουν κατό-
πιν ψηφοφορίας 
του κοινού σε 
televoting, όπως 
και οι νικητές της 
Eurovision; 

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 3
– Το τέταρτο κε-
φάλι αριστερά στο 
νέο λογότυπο της 
∆ηµοκρατικής 
Συµπαράταξης έχει 
χρώµα «µπλαβί» 
γιατί το έχουν 
στριµώξει τα άλλα 
τρία και παθαίνει 
ασφυξία;   

£° ¶¦Ä¶¦¶ 
Á° Ë¦°ÄÌ¶¹ 
»¹° ¤¶¥¸ ¡¹°...

«Ερκοντιλονι-
κία» Η διαφωνία 
ανάµεσα σε δύο 
συναδέλφους σε 
ένα γραφείο, για 
τους βαθµούς 
στους οποίους 
πρέπει να είναι 
ρυθµισµένο το Air 
Condition 

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εφόσον δεν χρειάζεται να υπάρχουν νεκροί για να γίνει ένα µνηµείο, ο Νίκος Παππάς µπορεί να προλάβει τις εξελίξεις και να αποτίσει 

φόρο τιµής στους νεκρούς αστροναύτες που θα πέσουν θύµατα της µνηµονιακής βαρύτητας, µέχρι να πραγµατοποιηθεί η πρώτη 

επιτυχηµένη αποστολή στο διάστηµα από Έλληνες. Μάλιστα δεν χρειάζεται καν να πραγµατοποιηθεί αποστολή στο διάστηµα, γιατί θα 

υπάρξει σύντοµα και ένα µνηµείο που θα τιµάει αυτούς που θα εργαστούν για τη συγκεκριµένη αποστολή. Και εξάλλου άµα έχει κάνει 

photoshop ο Πολάκης που δείχνει το δορυφόρο σε τροχιά, η πραγµατικότητα µπορεί να βγάλει το σκασµό. 

● Γενικά, πάντως, το πρόβληµα του 
∆ιονύση Τσακνή είναι ότι το «σκάσε» 
έπρεπε να το έχει πει λίγο καιρό πριν…
Για την ακρίβεια, τον Μάιο του 2015, 
όταν δέχοταν καταιγισµό ερωτήσεων 
από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που 
εξέταζε την καταλληλότητά του για 
την προεδρία της ΕΡΤ… 
Χρησιµοποιώντας µάλιστα την ίδια 
ρητορική που χρησιµοποιούσε και η 
Ραχήλ Μακρή στα αποκαλυπτήρια του 
µνηµείου.
 
● Τη µια µέρα ο Νίκος Τόσκας κατη-
γορεί τους πυροσβέστες ότι βάζουν 
την επικοινωνία πάνω από τη δουλειά 
τους, µε το επιχείρηµα ότι «όσο εκείνοι 
περιφέρονται στα κανάλια, κάποιοι 
άλλοι σβήνουν φωτιές…»  

● Και την αµέσως επόµενη µέρα, ενώ 
µαίνεται η φωτιά στη Μάνη, ο Αλέξης 
Τσίπρας επισκέπτεται µε κάµερες τη 
βάση των Canadair στην Ελευσίνα. 
Είναι αυτό που λένε «ο πρωθυπουργός 
“άδειασε” τον υπουργό του»...
 
● Η διαφορά του Μνηµείου της ΕΡΤ 
µε τα υπόλοιπα µνηµεία: τα υπόλοιπα 
µνηµεία γίνονται για να µας θυµίζουν 
κάτι που συµφωνούµε όλοι ότι συνέβη.

Το µνηµείο της ΕΡΤ έγινε για να 
πείσουν µια ολόκληρη χώρα ότι κάτι 
συνέβη. 
● Και για να της πουν ότι όποιος δεν το 
πιστεύει, είναι προδότης.  
 
● Το πρόβληµα δεν είναι ότι τελειώ-
νει το Survivor. Το πρόβληµα είναι ότι 
όλοι αυτοί που το παρακολουθούσαν 
και σχολίαζαν τους παίκτες, τώρα θα 
επιστρέψουν πάλι κοντά µας.
● Και επιπλέον, λόγω κεκτηµένης 
ταχύτητας θα αρχίσουν να µας 
σχολιάζουν πάλι µε τον ίδιο τρό-
πο που σχολίαζαν τον Ντάνο.  
 
● Το δίδαγµα της εβδοµά-
δας από το σύνθηµα «Μπρο-
στά και Αριστερά» που προ-
έκυψε από το συνέδριο της 
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης:
● Κανένας δεν παίρνει σοβαρά 
µια πολιτική θέση που συνοψίζε-
ται σε µια φράση που λέει καθηµε-
ρινά ένας ταξιθέτης ή κάποιος 
που δίνει οδηγίες για να 
παρκάρεις στο ferry 
boat. 

 Διονύσης Τσακνής 
κάγκελα της ΕΡΤ δεν µπήκε το 
τανκς και κανένας Ντερτιλής δεν 
δολοφόνησε τον ∆ιοµίδη Κοµνηνό 
και τα άλλα παιδιά την εποµένη 
του Πολυτεχνείου. Στην ΕΡΤ µπήκε 
όµως το τανκς της ανεργίας και της 
ανασφάλειας και η ανεργία είναι 
που έστειλε τους ανθρώπους στον 
άλλο κόσµο…»

 Μετάφραση ∆ηλαδή, τι; Θα είµαστε 
ίσα κι όµοια µε τους υπάλληλους του 
ιδιωτικού τοµέα που ζουν µε την ανα-
σφάλεια και την ανεργία καθηµερινά; 
Ε όχι, κύριοι! Εµείς είµαστε εκλεκτοί. 
Έχουµε φίλους πολιτικούς που µας δι-
όρισαν. Και είµαστε κι ευαίσθητοι. ∆εν 
µπορούµε άµα δεν έχουµε εξασφα-
λίσει ότι οι άλλοι θα δουλεύουν για 
να µας πληρώνουν µε τους φόρους 
τους… 

● Και για να της πουν ότι όποιος δεν το 
πιστεύει, είναι προδότης.  

● Το πρόβληµα δεν είναι ότι τελειώ-
νει το Survivor. Το πρόβληµα είναι ότι 
όλοι αυτοί που το παρακολουθούσαν 
και σχολίαζαν τους παίκτες, τώρα θα 
επιστρέψουν πάλι κοντά µας.
● Και επιπλέον, λόγω κεκτηµένης 
ταχύτητας θα αρχίσουν να µας 
σχολιάζουν πάλι µε τον ίδιο τρό-
πο που σχολίαζαν τον Ντάνο.  

● Το δίδαγµα της εβδοµά-
δας από το σύνθηµα «Μπρο-
στά και Αριστερά» που προ-
έκυψε από το συνέδριο της 
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης:
● Κανένας δεν παίρνει σοβαρά 
µια πολιτική θέση που συνοψίζε-
ται σε µια φράση που λέει καθηµε-
ρινά ένας ταξιθέτης ή κάποιος 
που δίνει οδηγίες για να 
παρκάρεις στο ferry 
boat. 

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷
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Η πολιτική ύπαρξη της Κεντροαριστεράς δεν αποδεικνύ-

εται από τη βεβαιότητα και τις διαβεβαιώσεις των πολιτι-

κών που κατά δήλωσή τους την εκπροσωπούν, αλλά από 

την ανταπόκριση που ένα τέτοιο σχήµα διαθέτει στην 

κοινωνία. Η σύµπτωση λοιπόν ήταν µοιραίο να σχολιαστεί. 

Την ηµέρα που ο τελευταίος ηγέτης του Σοσιαλιστικού 

Κόµµατος της Γαλλίας Μπενουά Αµόν υπέβαλε την πα-

ραίτησή του από το κόµµα του κλείνοντας τον ιστορικό 

κύκλο του Epinay και την ώρα που µία δηµοσκόπηση στη 

Γερµανία κατέγραφε το ιστορικό χαµηλό των Σοσιαλδη-

µοκρατών του Μάρτιν Σουλτς σε αυτή την προεκλογική 

εκστρατεία, στην Αθήνα τα κεντροαριστερά σπαράγµατα 

του άλλοτε κραταιού ΠΑΣΟΚ εκδήλωναν τη σιγουριά τους 

για τη συγκρότηση ενός νέου φορέα µε σήµα πέντε αν-

θρωπάκια που παραπέµπουν στον Γαΐτη µεν αλλά που δεν 

εµπνέουν τόσο όσο οι απεικονίσεις του ζωγράφου.

την πολιτική δεν συντελούνται θαύµατα, ούτε η 
ιστορία εκβιάζεται. Πρόκειται για δύο αρχές ανυ-
πέρβλητες. Ο συνδυασµός µηχανισµών διαφόρων 
«θερµοκηπίων» δεν είναι σε θέση να επιβάλει ένα 

µοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης ενός συγκεκριµένου 
πολιτικού χώρου. Ούτε οι πολιτικές επιρροές των µηχανι-
σµών αθροίζονται δηµοσκοπικά, πόσο δε µάλλον στην κάλ-
πη. Οι µηχανισµοί λειτουργούν απλά ως δοµές αυτοσυντή-
ρησης, κάτι σαν πολιτικό ψυγείο. ∆ιά της µεθόδου αυτής 
αποτρέπεται βραχυπρόθεσµα η διαδικασία αποσύνθεσης. 
∆εν αποτρέπεται ωστόσο το µοιραίο.
Το συνέδριο της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης ήταν άλ-
λη µία απόδειξη πως στην Ελλάδα, κάποιοι, βιώνουν µία 
εικονική πραγµατικότητα. Αυτήν της φαντασιακής επιβο-
λής ενός µοντέλου το οποίο προδιαγράφει, προβλέπει και 
προδιαθέτει την κοινωνία για τις µελλοντικές ανάγκες της. 
Πρόκειται για καταδικασµένη υπόθεση. Στην 
εποχή του διαδικτύου αυτά τα εγχειρήµατα εί-
ναι αδύνατον να καρποφορήσουν. Βεβαίως, 
η προοπτική συγκρότησης ενός νέου φορέα 
προσδίδει αυτοπεποίθηση στους µηχανισµούς 
που τον συγκροτούν. Ήταν φανερό πως η Φώ-
φη Γεννηµατά είχε ούριο άνεµο στα πανιά της 
κατά την εµφάνισή της τη ∆ευτέρα που µας πέ-
ρασε στη Βουλή. Μόνο που η αυτοϊκανοποίηση 
ως εργαλείο πολιτικής ανασυγκρότησης κα-
ταλήγει πολύ σύντοµα σε αφλογιστία. Ιδιαίτε-
ρα όταν τα κεντροαριστερά σπαράγµατα, που 
λόγω ανάγκης συνευρέθηκαν, διακατέχονται 
από µία αφόρητη τάση να υπονοµεύουν τους 
συνεταίρους τους αλλά και τον εαυτό τους. Υ-
φίσταται έστω και µία πιθανότητα να χαρακτη-
ρίζονται από αλληλοεκτίµηση οι σχέσεις µετα-
ξύ του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Φώφης, 
του Ανδρουλάκη και του Θεοχαρόπουλου, του 
Σηµίτη και του Παπανδρέου, του Βενιζέλου και 
του Ραγκούση κι όλων µαζί µε τη Φώφη εκ νέου; Όχι βέβαια. 
Μία διαχρονική αλληλουχία ίντριγκας, εσωκοµµατικών 
διαγκωνισµών, οικογενειακών εµφυλίων συγκρούσεων, 
αντιθετικών συµφερόντων, διαφορετικών κύκλων επιρρο-
ής, διαφορετικών pay roll, βρε αδερφέ, έχουν στιγµατίσει 
τις διαπροσωπικές και τις διασυλλογικές σχέσεις. Μιλάµε 
για µία µαγνητική τοµογραφία συγκρούσεων και αλληλο-
υπονοµεύσεων που χαρακτηρίζουν την ελληνική κεντροα-
ριστερά από το 1974 έως την παρούσα φάση του 6%.
Η υπόθεση σηκώνει µεγάλη συζήτηση στο κεντρικό καφε-
νείο «Η Ελλάς». Υποτίθεται πως κάπου στο τέλος του φθινο-

πώρου θα υπάρξει εκλογή αρχηγού και κατόπιν ή παράλ-
ληλα η συγκρότηση του φορέα. Όλα αυτά εντός των «θερ-
µοκηπίων» µε την κοινωνία ως παρατηρητή και κατά τις 
προσδοκίες των «κηπουρών της πολιτικής ανθοκοµικής», 
η οποία θα κληθεί στο τέλος να επικροτήσει τη διαδικασία 
µε την ψήφο της στην κάλπη. Πρόκειται για µία αυταπάτη, 
τόσο έκδηλη, που διερωτάται ο οποιοσδήποτε αν έχουµε 
να κάνουµε µε µία πρωτοφανή επίδειξη ανοησίας ή ένδειξη 
µιας αφόρητης πολιτικής αυταρέσκειας.
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έδειξαν εσχάτως πως δεν παρα-
κολουθούν ούτε τις κινήσεις εντός των θερµοκηπίων, που 
τις αφήνει παγερά αδιάφορες, ούτε όµως και τις προσωπι-
κές διαδροµές φιλόδοξων πολιτικών πρωταγωνιστών σε 
ψευδο-περιβάλλον reality show.
Προτιµούν άραγε οι κοινωνίες τις original παραγωγές µέσω 
των οποίων οι πολίτες, αν το επιθυµούν, έχουν τη δυνατό-
τητα να φαντασιώνουν; Αλλιώς πώς εξηγείται ο µαζικός 
και πολλαπλός οργασµός της αµερικανικής κοινωνίας µε 
τον πρωταγωνιστή του γιγαντιαίου πολιτικού reality που 
στήθηκε εύστοχα και λειτούργησε άψογα παγιδεύοντας 
όσους στις ΗΠΑ διαθέτουν IQ ραδικιού; Και είναι πολλοί, 
πάρα πολλοί. Μπορεί. Στην Αµερική. Στη Ρωσία πιθανότατα. 
Στην Ευρώπη ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις κατέδειξαν 
κάτι το διαφορετικό. Στη Μεγάλη Βρετανία η κοινωνία επα-
νήλθε στα ίσα της ασχολούµενη µε την πραγµατικότητά της 
και όχι µε εικονικά σχήµατα. Στην Ιταλία παρατηρείται η α-
νάλογη µεταστροφή. Στην Ολλανδία η διαδικασία συνεχίζε-
ται µε αργότερους ρυθµούς. Στη Γαλλία η κοινωνία ανέλαβε 
ρόλο πρωταγωνιστή. Στη Γερµανία τα πράγµατα δείχνουν 
πως υφίσταται σαφής αναδόµηση στις προτεραιότητες και 
εγκατάλειψη των εύκολων απορρίψεων.
Στην Ελλάδα τα κύµατα των ανατροπών, θεωρητικά, τεχνο-
λογικά, πολιτικά, οικονοµικά  αλλά και πνευµατικά, κατέ-

φθαναν στο παρελθόν µε καθυστέρηση µεγά-
λη. Οι συµπεριφορές δεν είναι πλέον οι ίδιες. Η 
εικόνα της συνεδριακής διαδικασίας το Σαββα-
τοκύριακο που µας πέρασε µε πρωταγωνιστή 
την κεντροαριστερά ήταν έκδηλα εκτός ρεύ-
µατος, όχι διότι υφίσταται κάποιο άλλο ρεύµα, 
γοητευτικότερο ή αισθητικά αναβαθµισµένο, 
αλλά διότι το ίδιο το πλαίσιο του Deja vu ήταν 
αρκετό για να απωθήσει, ή στην καλύτερη, να 
απογοητεύσει.
Το χειρότερο ωστόσο δεν ήταν ούτε η εικόνα 
ούτε το περιεχόµενο. Ήταν το ίδιο το κυρίαρ-
χο στοιχείο που επεβλήθη ως «φάντασµα», ο 
δράκος της ιστορίας. Η µόνη λέξη που αβίαστα 
έρχεται στο νου είναι «Εκβιασµός». Ναι, αυτή η 
αίσθηση του µη χείρον βέλτιστον, αυτή η συλ-
λογική αποδοχή της ανηµποριάς. Αυτή η αδυ-
ναµία εξεύρεσης δυναµικής. Αυτή η γλιστερή 
ανάγκη του συµβιβασµού µε τη µετριότητα. Ε, 
λοιπόν, όχι. Η µετριότητα δεν έχει καµία σχέ-

ση µε το µέτρο. Η µετριότητα είναι η παιδική ασθένεια της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Το µέτρο θα ήταν το αντί-
δοτο.
Κάτι τελευταίο. Ο νεανικότερος ενδεχοµένως πολιτικά αρ-
θρωµένος λόγος που ακούστηκε το περασµένο Σαββατο-
κύριακο ήταν του γηραιού Κώστα Σηµίτη. Ο πληρέστερος 
πολιτικά ήταν του Βαγγέλη Βενιζέλου. Αυτή και µόνο η δια-
πίστωση καταδεικνύει την πενία του εγχειρήµατος. Ο πρώ-
τος ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Ο δεύτερος έχει «κάψει» 
το προσωπικό του πολιτικό κοντέρ. Οι υπόλοιποι απλώς 
κινούνται σας τις µαριονέτες του Γκινιόλ. Αενάως. A

Κεντροαριστερά: 
«Το φαινόµενο του Θερµοκηπίου»

Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
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Σώτη 
Τριανταφύλλου

ΟΙ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΤΩΝ 
ΠΕ∆ΙΑ∆ΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

O χρόνος είναι 
πυκνός και 
μετέωρος: 
μοιάζουμε 

ακινητοποιημένοι, 
αλλά δεν είμαστε· 

η σκέψη και 
ο διάλογος 

προχωρούν – ό,τι 
ήταν ανήκουστο 
χθες, μπορεί να 

ακουστεί σήμερα. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ATHENS VOICE BOOKS
Κεντρική ∆ιάθεση: Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 210 3617.170 

(εσωτ. 115), fax: 210 3617.310, www.athensvoice.gr

Aυτό το βιβλίο είναι µια µικρή συµβολή στη σκέψη, στον 

διάλογο και στην υπέρβαση των δυσκολιών µας, που 

οφείλονται σε χρόνια σιωπής, ψιθύρων και σύγχυσης.
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οιος είναι ο απολογισμός του ενός χρό-
νου ισχύος της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρκί-
ας; Γιατί καθυστερεί η διαδικασία πα-
ροχής ασύλου; Κατά πόσο προχωράει 

η μετεγκατάσταση των προσφύγων σε άλλες 
χώρες της ΕΕ; Τι είναι οι εθελοντικοί επαναπα-
τρισμοί; Τι σημαίνει η φοίτηση των προσφυγό-
πουλων στα ελληνικά σχολεία; Υπάρχει σχέση 
μετανάστευσης - τρομοκρατίας; 

Ήταν μόνο μερικά από τα ερωτήματα που θέσα-
με στον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Ελλάδα, κ. Δανιήλ 
Εσδρά. Τον συναντήσαμε στον Άλιμο, στις κτι-
ριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού και μας 
έλυσε όλες τις απορίες.

1. Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
Ο κ. Εσδράς εν πρώτοις ξεκαθαρίζει ότι δεν πρό-
κειται περί Συνθήκης. «Είναι μια κοινή δήλωση 
(common statement). Δεν είναι κάτι δεσμευτικό. 
Ωστόσο, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Τουρκίας συμφώνησαν να τηρήσουν κάποια 
πράγματα: Η Τουρκία να εμποδίζει κατά το δυ-
νατόν να έρχονται από τα εδάφη της στα ελλη-
νικά νησιά πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ για 
όσους έρχονται τελικά στην Ελλάδα να ισχύει 
ότι είτε θα επιστρέφουν στην Τουρκία είτε θα 
ζητούν άσυλο, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν 
θα προωθούνται στην ηπειρωτική χώρα».
Επίσης, ο ΔΟΜ εκτός από αυτές τις επιλογές έχει 
δώσει μία ακόμη. Σε συνεργασία με το Yπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη εφαρμόζει το πρόγραμ-
μα των εθελοντικών επαναπατρισμών για τους 
παράτυπους μετανάστες των οποίων η χώρα 
κρίνεται ασφαλής για επιστροφή, «προκειμένου 
να αποσυμφορηθούν τα νησιά».

2. Η αιτία στην καθυστέρηση της ολο-
κλήρωσης των διαδικασιών ασύλου
Αναφορικά με τις αιτίες της καθυστέρησης που 
έχει παρατηρηθεί στα αιτήματα για παροχή ασύ-
λου, ο επικεφαλής του ΔΟΜ απαντά υπενθυμί-
ζοντας ότι «πριν από τη Συμφωνία, το ποσοστό 
αιτήσεων στην Ελλάδα ήταν μόλις 2,7%. Μετά 
τη συμφωνία το ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 98%! 
Έτσι, οι ίδιοι υπάλληλοι κλήθηκαν να ανταπεξέλ-
θουν σε έναν τεράστιο όγκο δουλειάς».

3. Ο ρόλος της ΕΕ
Την ίδια ώρα, κι ενώ η ΕΕ είχε δεσμευτεί να με-
ταθέσει στην Ελλάδα υπαλλήλους, τελικά στην 
πράξη παρατηρήθηκε το εξής: Κατά τον κ. Εσδρά 
πρέπει πρώτα από όλα να εξετάσουμε «για τι εί-
δους προσωπικό μιλάμε». Εν προκειμένω, πρό-
κειται για «δημόσιους υπαλλήλους που εργά-
ζονται σε άλλα κράτη-μέλη και θα έρχονταν να 
στηρίξουν την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου χωρίς 

να δικαιούνται να λάβουν αποφάσεις. Επιπλέον, 
δεν ήρθαν όσοι έπρεπε να έρθουν, ενώ ακόμη 
κι εκείνοι που τελικά έφτασαν εδώ, μπορούσαν 
ανά πάσα ώρα και στιγμή να δηλώσουν ότι θέ-
λουν να επιστρέψουν στην υπηρεσία τους».

4. Η ανάγκη για ενιαία και κοινή ευρω-
παϊκή πολιτική στα θέματα ασύλου
Η EASO, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για 
το Άσυλο, όπως μας πληροφόρησε ο κ. Εσδράς, 
δεν αρκεί να δώσει λύση στο πρόβλημα που 
προέκυψε κυρίως στην Ελλάδα με το ξέσπασμα 
της προσφυγικής κρίσης, επειδή ακριβώς «έχει 
μόνο υποστηρικτικό ρόλο και όσο και να στηρίζει 
την Ελληνική Υπηρεσία δεν δικαιούται να λάβει 
αποφάσεις. Έτσι, γεννήθηκε η ανάγκη δημιουρ-
γίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας με τους δικούς της 
υπαλλήλους, η οποία ανά πάσα στιγμή θα στελε-
χώνει τις εκάστοτε εθνικές υπηρεσίες».

5. Τα κριτήρια, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου
«Αυτό, αν και συζητείται αυτό το διάστημα στις 
Βρυξέλλες, είναι κάτι που θα πάρει χρόνο» δη-
λώνει ο κ. Εσδράς, «κυρίως επειδή πρέπει όλες 
οι χώρες-μέλη να συμφωνήσουν στο κοινό ευ-
ρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι τα κριτήρια». Για παράδειγμα, 
«στην Ιταλία, οι Αφγανοί έχουν acceptance rate 
των αιτήσεών τους κατά 85%, στην Ελλάδα περί-
που 55%, σε άλλες χώρες το ποσοστό πέφτει στο 
5%! Η ουσία είναι να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να 
ενοποιήσουν όλα τα κριτήρια, καταλήγοντας σε 
μια συμβιβαστική λύση που θα ισχύει παντού 
στην ΕΕ».

6. Το άσυλο είναι ζήτημα ζωής και θα-
νάτου
Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, πα-
ρατηρήθηκε ένα τεράστιο κύμα προσφύγων και 
ο τρόπος διαχείρισης της κρίσης από την Ευρώ-
πη έτυχε πολλαπλών επικρίσεων. Ο επικεφαλής 
του ΔΟΜ στην Ελλάδα, απαντώντας για το θέμα, 
τονίζει ότι «το άσυλο είναι εξατομικευμένη υπό-
θεση. Για αυτόν το λόγο γίνονται οι συνεντεύξεις 
από έμπειρους υπαλλήλους που εξετάζουν την 
κάθε περίπτωση χωριστά. Το άσυλο είναι ένα θέ-
μα ζωής και θανάτου! Και για αυτό κανένας που 
απολαμβάνει άσυλο στην Ελλάδα ούτε επιστρέ-
φει στη χώρα καταγωγής του ούτε στην Τουρκία. 
Όσοι επιστρέφουν είναι επειδή έχουν απορρι-
φθεί οι αιτήσεις παροχής ασύλου. Οι Σύριοι που 
γυρίζουν στην Τουρκία είναι επειδή οι ίδιοι το 
έχουν ζητήσει».

7. Η Συρία είναι χώρα παραγωγής προ-
σφύγων;
«Το άσυλο είναι ατομική υπόθεση και δεν αφορά 

Ο Δανιήλ Εσδράς επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης στην Ελλάδα απέναντι στην κρίση προτείνει 
τη λύση της διαδραστικότητας και της πολυπολιτισμικότητας

Της Μαριανας ΜαρΜαρα

Τα 17 πράγματα που μάθαμε 
για το μεταναστευτικό

Π

Πολιτική
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εθνικότητες» επαναλαμβάνει συνεχώς ο κ. Εσ-
δράς. Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου, 
«οι Σύριοι τυγχάνουν πιο γρήγορης διαδικασί-
ας ασύλου. Ναι, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι η Συρία έχει μετα-
τραπεί σε χώρα παραγωγής προσφύγων, αλλά 
μπορεί να προέρχεσαι και από μια χώρα που δεν 
παράγει πρόσφυγες και να δικαιούσαι άσυλο».

8. Εθελοντικοί επαναπατρισμοί, το δώρο 
της ΕΕ στους παράτυπους μετανάστες
Το πρόγραμμα των εθελοντικών επαναπατρι-
σμών πραγματοποιείται με ευρωπαϊκά κονδύλια. 
Ο κ. Εσδράς διευκρίνισε ότι αρχικά το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη είχε αποφασίσει «όσων 
η αίτηση για παροχή ασύλου απορριφθεί και 
δεύτερη φορά, δεν δικαιούνται να υπαχθούν 
στο πρόγραμμα». Γεγονός που σημαίνει ότι θα 
επέστρεφαν στις χώρες τους με ίδια χρήματα. 
Ωστόσο, «για τον ΔΟΜ δεν τίθεται τέτοιο θέμα. 
Αν κάποιος μετανάστης του οποίου η αίτηση έχει 
απορριφθεί, εμφανιστεί στον Οργανισμό και ζη-
τήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα ενταχθεί 
ανεξαρτήτως των φορών που έχει απορριφθεί 
η αίτησή του». 
Ο εθελοντικός επαναπατρισμός «δεν είναι κε-
κτημένο δικαίωμα, αλλά δώρο», που δίνεται 
στους παράτυπους μετανάστες ώστε να διευ-
κολυνθούν.

9. Μετεγκατάσταση προσφύγων από την 
Ελλάδα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ
Από τη συζήτηση δεν μπορούσε να λείπει 
και η αργή μετεγκατάσταση –του λεγόμενου 
relocation– των προσφύγων από την Ελλάδα σε 
άλλες χώρες της ΕΕ. Για ακόμα μία φορά, αιτία 
είναι «η διαφορά στην πολιτική ασύλου μετα-
ξύ των κρατών - μελών». «Σε εκείνη τη Σύνοδο 
Κορυφής είχε συμφωνηθεί ότι το πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης θα ίσχυε για τους πρόσφυγες 
με ποσοστό αναγνώρισης σε όλη την ευρωπαϊκή 
επικράτεια άνω του 75%. Αρχικά, οι Αφγανοί, για 
παράδειγμα, κυμαίνονταν στο 70%, τώρα κάπου 
στο 50%. Τα ποσοστά αλλάζουν. Η Σύνοδος Κο-
ρυφής το έχει αποφασίσει. Σωστό ή λάθος, είναι 
η απόφαση και αυτήν εφαρμόζουμε» αναφέρει 
ο κ. Εσδράς.

10. Γιατί καθυστερεί η μετεγκατάσταση 
των Συρίων
Ειδικά για τους Σύριους, διαβεβαιώνει ότι «όσοι 
έχουν εγγραφεί στην Ελληνική Υπηρεσία Ασύ-
λου, θα φύγουν όλοι». Ωστόσο, «ο πρώτος χρό-
νος ήταν πολύ αργός διότι καθυστερούσαν οι 
χώρες υποδοχής. Η δεύτερη χρονιά κυλά πολύ 
ταχύτερα». 

11. Καμία χώρα δεν θα μπορούσε να α-
νταποκριθεί στον τεράστιο όγκο προ-
σφύγων
Όσο για το πώς η Ελλάδα αντιμετώπισε την προ-
σφυγική κρίση, ο επικεφαλής του ΔΟΜ θεωρεί 
ότι οι Αρχές έχουν κάνει «εξαιρετική δουλειά». 
«Το έζησα και δεν το πιστεύω!» αναφέρει, «κάθε 
μέρα έφταναν στα νησιά 10.000 νέα άτομα. Σε 
όποια χώρα και να συνέβαινε αυτό, όσο οργα-
νωμένη και να ήταν, δεν θα μπορούσε να αντε-
πεξέλθει».

12.  Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης 
στην ΕΕ απευθείας από την Τουρκία
Μια από τις αιτίες που έχει παρατηρηθεί μείωση 
των αφίξεων στα νησιά, είναι κατά τον ΔΟΜ, η 
απευθείας μετεγκατάσταση (resettlement) των 
προσφύγων στην ΕΕ από την Τουρκία. Έτσι, «οι 

πρόσφυγες δεν έχουν πλέον ανάγκη να ρισκά-
ρουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Επιπλέον, έκλει-
σε η βαλκανική οδός. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι 
οι διακινητές θα σταματήσουν. Το οργανωμένο 
έγκλημα δεν έχει πατρίδα» επισημαίνει ο Δανιήλ 
Εσδράς.

13. Σεξ επιβίωσης και trafficking
Στην ερώτησή μας για το λεγόμενο σεξ επιβί-
ωσης στο οποίο καταφεύγουν τα ασυνόδευτα 
προσφυγόπουλα,ο κ. Εσδράς αναγνωρίζει ότι 
«δυστυχώς, το θέμα trafficking (διακίνηση) με 
την προσφυγική κρίση θεριεύει. Και όσο υπάρ-
χουν ασυνόδευτα ανήλικα, είναι βέβαιο ότι θα 
καταλήξουν θύματα εμπορίας κι αντικείμενα 
προς πώληση».

14. ΔΟΜ και πρόσφυγες
Αν και ο ΔΟΜ είναι οργανισμός με αντικείμενο 
τους μετανάστες και όχι τους πρόσφυγες, στην 
Ελλάδα διατηρεί έξι camps. «Στόχος είναι να 
λειτουργήσουν ως camps μόνο για δύο με τρία 
χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί το relocation. Για 
όσους πρόσφυγες δεν κάνουν χρήση της επα-
νεγκατάστασης, τότε στόχος είναι να μην έχουν 
ανάγκη τα camps, τα οποία ο ΔΟΜ σκοπεύει να τα 
παραχωρήσει αργότερα στους δήμους».

15. Η φοίτηση προσφυγόπουλων στα ελ-
ληνικά σχολεία
Εκτός από το relοcation και τους επαναπατρι-
σμούς, ο ΔΟΜ έχει αναλάβει και τη φοίτηση των 
προσφυγόπουλων στα δημόσια σχολεία. Ο κ. 
Εσδράς ξεκαθαρίζει ότι ο ΔΟΜ «εξαρχής ήταν 
αντίθετος με την εκπαίδευση στα κέντρα φιλο-
ξενίας», καθώς έτσι τα παιδιά θα απομονώνο-
νταν από την κοινωνία. Παράλληλα, τονίζει ότι 
οι όποιες αντιδράσεις ήταν «μεμονωμένες» και 
πως υπήρξε «πλήρης στήριξη» από τη μαθητική 
κοινότητα, ενώ θετικό στοιχείο είναι πως «όλοι 
οι πρόσφυγες έστειλαν τα παιδιά τους στα σχο-
λεία».

16. Το πρωτοποριακό πείραμα της Ευ-
ρώπης
Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να 
υπάρξει ένας ακόμη χρόνος παράλληλης φοίτη-
σης και κατόπιν, για όσους πρόσφυγες δεν έχουν 
μετεγκατασταθεί, να υπάρξει η ενσωμάτωση 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρό-
γραμμα της παράλληλης φοίτησης «είναι ένα 
πρωτοποριακό πείραμα στην Ευρώπη» επιση-
μαίνει και κάνει ειδική μνεία στη συμβολή του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που ανταποκρίθηκε 
σε 20 διαφορετικούς πολιτισμούς, σε παιδιά που 
είχαν να πάνε σχολείο 2 και 3 χρόνια! «Αυτό το 
πρόγραμμα πρέπει να καθιερωθεί σε όλες τις χώ-
ρες-μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης» εκτιμά.
 «Η παιδεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην 
αντιμετώπιση της κρίσης. Τα παιδιά δεν γκετο-
ποιούνται κι ενσωματώνονται στις κοινωνίες 
των χωρών υποδοχής, ενώ μένοντας σε καταυ-
λισμούς συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο» ανα-
φέρει.

17. Μετανάστευση και τρομοκρατία
Στο συγκεκριμένο θέμα, ο επικεφαλής του ΔΟΜ 
είναι κάθετος: «Δεν κάνουν οι μετανάστες τρο-
μοκρατικά χτυπήματα. Αυτοί που τα έκαναν είναι 
Ευρωπαίοι, παιδιά που γεννήθηκαν στην Ευρώ-
πη, αλλά δεν ενσωματώθηκαν ποτέ και κατά συ-
νέπεια έγιναν ευάλωτοι στη στρατολόγηση και 
τον εξτρεμισμό». 
Η λύση; Διαδραστικότητα και πολυπολιτισμικό-
τητα.  A
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Η παράσταση στον κινηματογράφο «Η 

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ» είχε αρχίσει και το σκοτάδι 

ήταν πυκνό. Στο πανί προβάλλονταν μια 

παλιά ασπρόμαυρη ταινία με τίτλο «Κρί-

ση» και όταν μπήκε δεν έβλεπε ούτε τη 

μύτη του. Απελπισμένος στράφηκε προς 

την ταξιθέτρια με το μικρό φακό.

- Πού θα βρω, αγαπητή μου, καλές και κε-

νές θέσεις εξουσίας να κάτσω αναπαυτικά 

όπως παλιά; 

- Μπροστά και αριστερά, κύριε, έχει μερι-

κές άδειες.

- Μα εκεί κάθονται άλλοι.

- Ε δεν πειράζει, μπορείτε να κάτσετε δί-

πλα τους, εν ανάγκη, πάνω τους.

έξοδος από το σκοτάδι της ελληνι-

κής κοινωνίας ήταν πάντα στην κα-

τεύθυνση «ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Το «ΜΠΡΟΣ-

ΤΑ» ήταν πλεονασμός. Η Αριστερά είναι συ-

νώνυμο της προόδου και ο αριστερός του 

προοδευτικού. Γι’ αυτό και κάθε άλλη παρά-

ταξη χαρακτηρίζεται ως συντηρητική. Το 

δυστύχημα είναι ότι η Αριστερά υποστηρίζει 

προοδευτικά και δημοκρατικά αιτήματα μό-

νο ως αντιπολίτευση και ως μειοψηφία. Οι 

χώρες στις οποίες έγινε εξουσία και επέβαλε 

τη δική της κοσμοθεωρία και το 

δικό της οικονομικό σύστημα, 

διακρίθηκαν για τη φτώχεια, 

την προσωπολατρία, τη βία 

και την ανελευθερία, πριν κα-

ταρρεύσουν ή μεταλλαχτούν. 

Μερικές στέκουν ακόμα. Η Β. 

Κορέα, η Κούβα, η Βενεζουέλα. 

Κανείς αριστερός όμως δεν θα 

’θελε να ζει σ’ αυτές.

Η υποκρισία της ελληνικής κοι-

νωνίας είναι η υποκρισία της 

αριστεράς. Δηλώνει ότι ενθου-

σιάζεται με τα αιτήματα της ι-

σότητας, της δικαιοσύνης και 

της ελευθερίας, αλλά αναζητά 

κυβερνήσεις που θα κάνουν 

ό,τι μπορούν για να ευνοήσουν 

ομάδες, κάστες και συντεχνίες 

εις βάρος του συνόλου. Το αί-

τημα της αξιοκρατίας δεν ήταν 

ποτέ ισχυρό, αφού ο διορισμός 

δεν ήταν συνήθως αξιοκρατικός. Το αίτημα 

της ισονομίας δεν ήταν ποτέ λαοφιλές, α-

φού οι νόμοι υπάρχουν για να περνάμε από 

τα παράθυρα που αφήνουν. Το αίτημα της 

ελευθερίας δεν ήταν ποτέ ειλικρινές μιας 

και εννοούνταν ως αυθαιρεσία προς ικανο-

ποίηση ατομικών συμφερόντων.

Το σημαντικό είναι ότι σε μια χώρα εξόχως 

αριστερόστροφη, δεν θα μπορούσαν παρά 

και η Δεξιά ή το Κέντρο να κλίνουν προς τα 

αριστερά προκειμένου να ικανοποιούν τα 

αιτήματα του λαού και να αναπαράγουν την 

εξουσία τους. Ακόμα και ο παραδοσιακός 

εθνοκεντρισμός μεταλλάχτηκε από την α-

ριστερά σε εθνολαϊκισμό και κατήγαγε νίκες 

λαμπρές. Οι δημοκρατικοί θεσμοί (σύνταγ-

μα, δικαιοσύνη, δημόσια ασφάλεια κ.λπ.) 

θεωρούνταν πάντοτε μηχανισμοί των μεγά-

λων συμφερόντων που είχαν ως αποστολή 

τον περιορισμό των ελευθεριών του λαού 

και την προστασία των εχόντων. Είναι τα λε-

γόμενα «θεσμικά εμπόδια». Φυσικά σε μια 

«λαϊκή δημοκρατία», σε ένα σοσιαλιστικό 

σύστημα, οι θεσμοί θα απελευθέρωναν τις 

παραγωγικές δυνάμεις και θα έκαναν δίκαι-

ες τις παραγωγικές σχέσεις. Κάτι σαν τη Σο-

βιετική Ένωση, ας πούμε.  

Σήμερα ζούμε τα τελευταία σπαράγματα της 

κυρίαρχης ιδεολογίας που άνθησε στη με-

ταπολίτευση. Μόνο που οι «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το 

ίδιο συνδικάτο» εγγυήθηκαν την ασφάλεια 

της χώρας, τη σταθεροποίηση της δημο-

κρατίας και  την άνοδο του βιοτικού μας επι-

πέδου σε κλίμακες που δεν είχαμε ξαναδεί. 

Αυτό δεν μας εμπόδιζε να καταγγέλλουμε 

τους διεθνείς οργανισμούς ως μίσθαρνα όρ-

γανα του καπιταλισμού τα ελέη του οποίου 

καταναλώναμε αφειδώς. Πηγαίναμε μπρο-

στά με δεξιές πολιτικές και φιλελεύθερα δά-

νεια, αλλά δεν πάψαμε ποτέ να 

δηλώνουμε «αριστερά». Και να 

αναζητούμε τον άλλο κόσμο, 

το σοσιαλιστικό, που ήταν πά-

ντα εφικτός. Πλην όμως φτω-

χός και τελείως ανεπιθύμητος, 

για μας.

Πρόσφατα η χώρα μας έκανε 

την υπέρβαση και ανέδειξε την 

Αριστερά στην εξουσία. Μόνο 

που δεν ήταν Μπροστά αλλά 

Πίσω, πίσω ολοταχώς. Ένα Πίσω 

τόσο σπλάτερ που βγάζει γέλιο. 

Δυστυχώς, δεν βρήκε τις λύσεις 

που πάντοτε ζητούσε. Σήμερα 

που το συνειδητοποιεί, απελπί-

ζεται, οργίζεται και ετοιμάζεται 

να μεταβεί σε δεξιές πολιτικές 

με την ελπίδα ότι αυτές θα πα-

ράγουν τον πλούτο που τόσο 

της λείπει. Δεν θα πάψει βεβαί-

ως να δηλώνει «Μπροστά και 

Αριστερά» την ώρα που θα γεύεται και πάλι 

τα ελέη του καπιταλισμού.

Όταν κάθισε στη κενή θέση, μπροστά και αρι-

στερά, διαπίστωσε ότι μια τεράστια κολόνα 

δεν τον άφηνε να έχει πρόσβαση σε ολόκληρη 

την οθόνη. Δεν έβρισκε διέξοδο προς την «Κρί-

ση». Σκούντησε ελαφρά αυτόν που κάθονταν 

μπροστά του.

- Κύριε, μήπως μπορείτε να κάνετε το κεφάλι 

σας λίγο αριστερά για να βλέπω και γω από τα 

δεξιά σας;

- Όχι, κύριε. Και γω αριστερός είμαι, αλλά φως 

βλέπω μόνο από τα δεξιά.  A

Μπροστά και Αριστερά
Του Λεωνίδα Καστανα

Πηγαίναμε 
μΠροστα με 

δεξιες πολιτικες 
και φιλελεύθερα 
δανεια, αλλα δεν 
Παψαμε Ποτε να 

δηλώνούμε 
ÇαρίστεραÈ. και 
να αναζητούμε 

τον αλλο κοςμο, 
το ςοςιαλιςτικο, 
πού ηταν παντα 
εφικτος. πλην 

ομώς φτώχος και 
τελειώς ανεπιθύ-
μητοσ, γία μασ.

H

Πολιτική
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Ο πρωθυπουργός είπε ότι «κατά γενική ο-

µολογία έχουµε καλή συµφωνία» και ότι 

οι επενδυτές «πετάνε στο καλάθι των α-

χρήστων την καταστροφολογία και το ε-

πιχείρηµα ότι δήθεν αυτή η απόφαση δεν 

είναι τίποτε άλλο από µια επανάληψη της 

απόφασης του 2012», επιχείρηµα το οποίο 

«αγγίζει τα όρια της ανοησίας». Εσάς πώς 

σας φάνηκε η συµφωνία της 15ης Ιουνίου; 

Κατά την άποψή σας διαµορφώνει έναν 

καθαρό ορίζοντα για τη χώρα; Πρόκειται 

για µία πολιτική αλλά και τεχνική αποτυχία. 

∆ηµιουργείται η ψευδαίσθηση, για µία α-

κόµη φορά, ότι αντιµετωπίζεται το ελλη-

νικό ζήτηµα, ενώ στην ουσία διατηρείται 

η εκκρεµότητα. Επαναλαµβάνονται όσα 

είχαν ειπωθεί στη συµφωνία της 12ης Ιου-

λίου 2015 και όσα είχε, κατά κάποιον τρό-

πο, τεχνικώς εξειδικεύσει το Eurogroup 

τον Μάιο και τον Νοέµβριο 2016.  Παρότι η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε πολύ µεγάλη 

καθυστέρηση προσχώρησε στη δική µας 

αντίληψη και «προσκυνά» την παρέµβαση 

που κάναµε το 2012 στο χρέος µε το PSI και 

το OSI, δεν κατάφερε να πάρει αυτό που 

είχαν δεσµευτεί οι εταίροι µας να µας δώ-

σουν, ήδη από το 2012.  ∆ηλαδή πρόσθετα 

συµπληρωµατικά µέτρα τα οποία µειώνουν 

το χρέος ακόµη περισσότερο σε παρούσα 

αξία, διασφαλίζουν τη βιωσιµότητά του για 

µία µεγάλη περίοδο και διαµορφώνουν ένα 

χώρο δηµοσιονοµικής αναπνοής, προκειµέ-

νου η Ελλάδα να στραφεί προς την πραγµα-

τική οικονοµία, προς την ανάπτυξη, δηλα-

Η εξώπορτα ανοίγει και αντικρίζω 
έναν ωραίο αθηναϊκό πίνακα του 
Αντώνη Στάβερη που καλύπτει όλο 
τον τοίχο της αίθουσας συσκέψεων. 
Μου δείχνουν ένα διάδροµο στ’ αρι-
στερά που οδηγεί σε δύο γραφεία. 
Από το ένα, το πολύ µικρό, βγαίνει 
ο Βενιζέλος µε γαλάζιο πουκάµισο 
χωρίς γραβάτα. ∆ύο εξαιρετικά 
στριµωγµένες πολυθρόνες, ένα 
τραπεζάκι και µια βιβλιοθήκη µόλις 
που χωράνε. Εδώ µέσα κυριαρχεί ο 
ίδιος. Είναι στο χώρο του, άνετος και 
χαλαρός. ∆εν έχω πρόβληµα λέει, 
να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και προσω-
πικά, αλλά αυτό το τελευταίο ήταν 
µια υπόσχεση που δεν θα πραγµα-
τοποιηθεί γιατί η επικαιρότητα µας 
παρασύρει. Με κοινοβουλευτικούς 
καβγάδες για τη συµφωνία, «αµφι-
σβητήσεις» για το ΣτΕ, σκουπίδια 
και θυµωµένους συµβασιούχους, 
τηλεφωνήµατα σε ισοβίτες, ένα 
συνέδριο που «θέλει» να ενώσει την 
κεντροαριστερά, δεν υπάρχει µυαλό 
για ιστορίες προσωπικές. Το πρό-
σφατο βιβλίο του για το χρέος στο 
οποίο εξηγεί αναλυτικά πώς φτάσα-
µε το 2012 στο κούρεµα, το PSI, και 
απαντά στις κατηγορίες για «κατα-
στροφική» επέµβαση αναφορικά µε 
ασφαλιστικά ταµεία, τράπεζες και 
ιδιώτες παραµένει επίκαιρο.
Ένα είναι σίγουρο. Ο Βενιζέλος 
βρίσκεται κάτω από την απόλυτη 
εξουσία της πολιτικής. Είναι πολιτι-
κός, σκέφτεται πολιτικά, διατυπώνει 
στη Βουλή, σε βιβλία, στα συνέδρια 
του «Κύκλου Ιδεών» ενδιαφέρου-
σες πολιτικές θέσεις και απόψεις. 
Έχει φίλους και εχθρούς, αλλά την 
ευστροφία, την οξυδέρκεια, την ευ-
ρυµάθειά του, αυτά του τα αναγνω-
ρίζουν όλοι. Ένας παλιός γνωστός 
δηµοσιογράφος, και παπανδρεϊκός, 
µου µιλούσε για την ικανότητά του 
να κατανοεί τα πιο περίπλοκα θέµα-
τα και να τα αφοµοιώνει µε αστρα-
πιαία ταχύτητα. Οι συνεργάτες του 
πάντως ισχυρίζονται ότι η ζωή του 
δεν είναι µόνο η πολιτική. Έχει µεγά-
λο ενδιαφέρον για ένα σωρό πράγ-
µατα, φιλοσοφία, ιστορία, διαβάζει 
πολύ. Σπάνια φωνάζει, λένε, έχει  
χιούµορ και είναι ψύχραιµος. Ακόµα 
και αν γίνει κάποιο λάθος λέει απλά 
«θα το διορθώσουµε».
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δή προς τον παρονοµαστή του κλάσµατος 

«δηµόσιο χρέος προς ΑΕΠ».  

Η κυβέρνηση µε τη συµφωνία κερδίζει πο-

λιτικό χρόνο; Η συµφωνία αυτή µεταθέτει 

τις κρίσιµες αποφάσεις στο τέλος του προ-

γράµµατος, τον Ιούλιο του 2018,  αλλά αυ-

τό δεν σηµαίνει ότι η χώρα κερδίζει χρόνο 

διότι αυτό το φαινόµενο της στασιµοχρε-

ωκοπίας θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Αν 

θεωρήσουµε ότι οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κερδίζουν 

πολιτικό χρόνο, η χώρα χάνει ζωτικό εθνικό 

χρόνο. Οι  εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών  

Θεσµών, της Τρόικας, όπως ο D. Costello 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο K. Regling 

του ESM, λένε –στο πρόσφατο συνέδριο 

του «Economist»– ότι η Ελλάδα µπορεί να  

ξαναγυρίσει  τώρα  στο 2014. ∆ηλαδή τρία 

χρόνια µετά αγωνιζόµαστε να ξαναγυρί-

σουµε εκεί που είχαµε φτάσει πριν τις εκλο-

γές του 2015. ∆υστυχώς δεν χάσαµε απλώς 

τρία χρόνια, χάσαµε  µία δυναµική ολόκλη-

ρη, η οποία δεν είναι µόνο η δυναµική του 

χρέους που έγινε ξανά µη βιώσιµο, αλλά εί-

ναι και η απώλεια του κλίµατος αισιοδοξίας 

και εµπιστοσύνης που είχε διαµορφωθεί το 

2014 και της προοπτικής για  θετικούς ρυθ-

µούς ανάπτυξης ήδη από το 2015. 

Πιστεύετε ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα της 

χώρας δεν είναι το χρέος, ως οικονοµικό 

πρόβληµα, αλλά ως «νοοτροπιακό». Και ότι 

τεχνικά  αν πάρουµε πρόσθετες παραµε-

τρικές αλλαγές που µειώνουν αρκετά την 

παρούσα αξία βασισµένες στη σωστή απει-

κόνιση του χρέους, η ελληνική οικονοµία 

µπορεί µπει σε τροχιά ανάπτυξης. Εντούτοις 

(το γράφετε και στο τελευταίο σας βιβλίο 

«Μύθοι και Αλήθειες για το ∆ηµόσιο Χρέ-

ος, 2012-2017», εκδ. Επίκεντρο), η κυβέρνη-

ση δεν το πετυχαίνει αυτό ούτε µπορεί να 

το διαπραγµατευθεί. Μπορείτε να µας το 

εξηγήσετε; Νοµίζω ότι το πρόβληµα το ιδε-

οληπτικό, το πολιτικό, το επικοινωνιακό της 

κυβέρνησης  συνοψίζεται σε µία µικροκοµ-

µατική αντίληψη για τη διαπραγµάτευση. Η 

χυδαιότητα και η ψευδολογία µε την οποία 

αντιµετώπισαν το ζήτηµα του χρέους µέχρι 

τον Ιούλιο του 2015, µέχρι δηλαδή και την 

εποµένη του δηµοψηφίσµατος, τους δηµι-

ουργεί µία αγκύλωση πολιτική και επικοινω-

νιακή. ∆εν µπορούν να πουν ότι αυτό που 

έγινε το 2012 ήταν το σωστό, ότι ήταν κάτι 

πολύ σηµαντικό και επάνω σε αυτό πρέπει 

να οικοδοµήσουµε τα συµπληρωµατικά µέ-

τρα, συνεπώς δεν αξιοποιούν και την τεχνι-

κή την οποία έχουµε αποκτήσει. Επιπλέον, 

θέλουν να εµφανίσουν ότι κάνουν κάτι πολύ 

σηµαντικό και για να το κάνουν αυτό ανα-

γκάζονται να προσχωρήσουν στην ακριβώς 

αντίθετη λογική από αυτήν που τους έφερε 

στην εξουσία και ήταν το βασικό τους όχηµα, 

που είναι η λογική των πρωτογενών πλεονα-

σµάτων. Ενώ η πολιτική ρητορεία του ΣΥΡΙ-

ΖΑ και γενικά του αντιµνηµονιακού χώρου, 

συµπεριλαµβανοµένου και του ακροδεξιού 

εθνικολαϊκιστικού, ήταν ότι τα υψηλά  πρω-

τογενή πλεονάσµατα είναι κακά για τη χώρα, 

οδηγούν σε υπερφορολόγηση, οδηγούν σε 

υπερεπιβάρυνση µε ασφαλιστικές εισφο-

ρές, οδηγούν σε συµπίεση και αντιαναπτυ-

ξιακά αποτελέσµατα, αυτοί πήγαν στο άλλο 

άκρο και είπαν: «ενώ είχαµε την υποχρέω-

ση να φέρουµε πρωτογενή πλεονάσµατα 

0,5% το 2016, υπό συνθήκες ύφεσης ακόµη, 

οριακής στασιµότητας, φέραµε 4,2%.  Άρα 

έχουµε τη δυνατότητα να το ξανακάνουµε»! 

Άρα  3,5% το 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 

2022, σκεφθείτε, επτά χρόνια επάνω από 

3,5% και µέχρι στιγµής χωρίς ανάπτυξη. Το 

να έχεις µία χώρα, επτά χρόνια, µε πρωτογε-

νές πλεόνασµα, το οποίο είναι τουλάχιστον 

3,5%, και να θες επάνω σε αυτό να βάλεις 1% 

τουλάχιστον επιπλέον, δηλαδή 4,5%, για να 

κάνεις αναδιανοµή της µιζέριας µέσω των 

λεγόµενων αντιµέτρων, είναι, όπως ειπώθη-

κε από έναν πολύ έγκυρο αναλυτή, ένας  δη-

µοσιονοµικός ζουρλοµανδύας. Προσθέστε 

τώρα ότι η κυβέρνηση ήδη δεσµεύθηκε για 

την περίοδο 2023-2060, δηλαδή για 37 χρό-

νια, σε πρωτογενές πλεόνασµα τουλάχιστον 

2,2%, χωρίς ακόµη να έχει διαµορφωθεί η 

καµπύλη των τόκων του χρέους για την ίδια 

περίοδο. Το πόσο πρωτογενές πλεόνασµα 

χρειάζεται εξαρτάται όµως από το βάρος 

των τόκων και το ρυθµό ονοµαστικής διό-

γκωσης του ΑΕΠ. Τέτοιες εκτιµήσεις για 40 

χρόνια είναι πρακτικά αδύνατο να γίνουν. 

Η κοινωνία πώς το αντιλαµβάνεται όλο αυ-

τό; Η κοινωνία αυτήν τη στιγµή είναι διχα-

σµένη σε δύο ηµισφαίρια και ο φόβος φω-

λιάζει στο ηµισφαίριο το πιο φιλοευρωπα-

ϊκό, το πιο εκσυγχρονιστικό, δηµιουργικό 

και ανταγωνιστικό, γιατί αυτοί θεωρούν ότι 

έχουν να χάσουν, ότι υπάρχουν πράγµα-

τα που διακινδυνεύονται. Υπάρχει το άλλο 

µισό της κοινωνίας, το οποίο δεν φοβάται, 

ενώ έχει πάρα πολλά να χάσει, γιατί βρίσκε-

ται δυστυχώς σε κατάσταση οργής, παραί-

τησης ή  απόγνωσης. 

Ποιοι είναι αυτοί που δεν φοβούνται; Νοµί-

ζω ότι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν µία µάχη 

οπισθοφυλακής, σε σχέση µε το καθεστώς 

τους στον δηµόσιο τοµέα. Είναι και αυτοί οι 

οποίοι βρίσκονται αυτήν τη στιγµή εκτός 

παραγωγικής διαδικασίας, σε κατάσταση 

ανεργίας, σε αδιέξοδο µετά από το κλείσιµο 

των µικρών τους επιχειρήσεων. Είναι ένα 

πολύ µεγάλο µέρος των συµπιεζόµενων 

µεσαίων στρωµάτων, των επαγγελµατιών, 

των επιτηδευµατιών, ένα µέρος του αγρο-

τικού πληθυσµού. Είναι και ένα πολύ σηµα-

ντικό τµήµα των συνταξιούχων και µάλιστα 

των συνταξιούχων οι οποίοι παίρνουν µι-

κρές συντάξεις, γιατί δυστυχώς είχαν και 

πάρα πολύ µικρές εισφορές, πολύ µικρό 

ασφαλιστικό χρόνο στη διάρκεια της ζω-

ής τους και άρα τώρα γίνονται θύµατα µίας 

πολύ κακής πρακτικής, η οποία έχει διάρ-

κεια δεκαετιών. Άρα, αυτό πρέπει να σπά-

σουµε, αυτόν το  φαύλο κύκλο, στον οποίο 

έχει µπει η χώρα.  Αυτό προσπαθήσαµε να 

κάνουµε µε το «Ελλάδα Μετά».  

Το κόµµα σας ευθύνεται για αυτές τις πρα-

κτικές. Καλλιέργησε ιδιοτέλειες, δηµιούρ-

γησε «κεκτηµένα» και στρεβλές νοοτροπί-

ες. Βεβαίως έχετε κάνει αυτοκριτική, έχετε 

αναλάβει τις «ιστορικές σας ευθύνες», αλλά 

αυτό δεν σηµαίνει πολλά για τον κόσµο. 

Ποια συγκεκριµένα λάθη έγιναν 

δεν µας λέτε, σε ποιους τοµείς, 

γιατί τόσα φαινόµενα διαφθοράς 

σε αυτό το κόµµα; Έχουν µεγάλη 

ευθύνη όλοι αυτοί που κατέστη-

σαν επίχρυσο και όχι πραγµατικά 

χρυσό το κεκτηµένο της µετα-

πολίτευσης. Το κεκτηµένο της 

µεταπολίτευσης είναι πάρα πολύ 

σηµαντικό, αλλά δεν είχε το ανα-

γκαίο βάθος. Η εποχή της µεταπο-

λίτευσης δεν τελείωσε το 2004, συνεχίστηκε 

από το 2004 έως το 2010, τον Οκτώβριο του 

2009. Θα έλεγα ότι η περίοδος 2001-2009 εί-

ναι µία περίοδος αυτοτελής, υπό την έννοια 

ότι είναι η περίοδος της Ευρωζώνης και πρέ-

πει να δει κανείς πόσο αρνητική σηµασία είχε  

η πενταετία 2004-2009 και ιδίως η δεύτερη 

φάση της, 2007-2009, η οποία επιδείνωσε 

όλα τα δηµοσιονοµικά και µακροοικονοµικά 

µεγέθη. Από την άλλη µεριά, όταν µιλάµε για 

την ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σας πω ότι 

εγώ την έχω αναγνωρίσει µε την άνεση του 

ανθρώπου που δεν είχε καµία συµµετοχή 

στη δεκαετία του ’80. Μπήκα στην πολιτική 

το φθινόπωρο του 1993 και από τη στιγµή 

που µπήκα στη Βουλή και στην κυβέρνηση 

αγωνίζοµαι για µία δηµοσιονοµική προσαρ-

µογή. Όταν έγινα υπουργός για πρώτη φο-

ρά  και ήµουν κυβερνητικός εκπρόσωπος, 

η κυβέρνηση, η τελευταία κυβέρνηση του 

Ανδρέα Παπανδρέου, είχε παραλάβει τη χώ-

ρα µε πληθωρισµό 14% και οι επιχειρήσεις 

δανειζόντουσαν από τις τράπεζες µε επιτό-

κιο 25%. Έπρεπε να κάνουµε µία κολοσσιαία 

προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

για να µπει η χώρα, επτά χρόνια µετά, στην 

ΟΝΕ, για να µην µείνει στο περιθώριο των ευ-

ρωπαϊκών εξελίξεων. Μετά ήρθε η οικονο-

µική κρίση, η οποία ήταν ορατή από το 2007, 

όχι από το 2010.  Άρα πρέπει να δει κανείς 

συνολικά ποια είναι η κοινωνία στην οποία α-

πευθυνόµαστε, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχασε το κοι-

νωνικό του ακροατήριο το οποίο µετακόµισε 

στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπό την έννοια αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ 

καταγγέλλει το παλιό και τη µεταπολίτευση, 

επαγγελλόµενος την εξακολούθησή του και 

έτσι απέκτησε πρόσβαση στην κοινωνική 

βάση του ΠΑΣΟΚ.  

Γιατί πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ υπέστη τις µε-

γαλύτερες απώλειες, ενώ όπως υποστηρί-

ζει το ίδιο, έδειξε όταν ξέσπασε η κρίση την 

πιο υπεύθυνη στάση; Γιατί, κατά τη γνώµη 

µου, ανέλαβε µόνο του το βάρος της διαχεί-

ρισης της κρίσης το 2010.  Ήµουν ριζικά α-

ντίθετος µε αυτό, είχα προτείνει να ζητηθεί 

συµµετοχή και της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε 

την πρότασή µου για αυξηµένη πλειοψη-

φία, για 180 ψήφους. ∆εν συµφώνησε ο τό-

τε πρωθυπουργός. Το 2011 ζήτησε να γίνει 

κυβέρνηση συνεργασίας, ήταν πολύ αργά 

όµως.  Επιπλέον η κοινωνική βάση του ΠΑ-

ΣΟΚ φλέρταρε µε την εξακολούθηση αυτής 

της κατάστασης και γι’ αυτό εκλογικά µετα-

κόµισε σε πολύ µεγάλο βαθµό στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Το «µόρφωµα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ», όπως λέτε, µε 

ψεύδη, οξύ αντιµνηµονιακό λόγο, λαϊκι-

σµούς κ.λπ. δίχασε την κοινωνία. Τώρα κά-

ποιοι οικονοµικοί και µιντιακοί παράγοντες 

ισχυρίζονται ότι «λογικεύτηκαν», µπήκαν 

σε µια «κανονικότητα». Κατά τη γνώµη 

σας ισχύει αυτό; Η άποψή µου είναι ότι εξ 

ορισµού η κυβέρνηση αυτή έχει µία διπλή 

στρατηγική. Η παραµονή της στην εξουσία  

της επιβάλλει µία ευρωπαϊκή νο-

µιµοφροσύνη. Αλλά η επανασυ-

σπείρωση µίας βάσης εκλογικής, 

η οποία είναι δυσαρεστηµένη «εξ 

αριστερών», δυσαρεστηµένη 

σε µία αντισυστηµική βάση, δεν 

µπορεί να επιτευχθεί µέσα από 

σοσιαλδηµοκρατικά µοτίβα και 

µέσα από µία ευρωπαϊκή αντίλη-

ψη των πραγµάτων. Ο κόσµος α-

ντιλαµβάνεται το προφανές, ότι 

ήταν αποτυχία η διαπραγµάτευση, ότι δεν 

έγινε καµιά ικανοποιητική συµφωνία, ότι η 

χώρα δεν έχει κερδίσει έναν καθαρό ορίζο-

ντα, αυτά τα λένε και οι ψηφοφόροι του ΣΥ-

ΡΙΖΑ φυσικά, δεν το λέει µόνο το υπόλοιπο 

κοινωνικό σώµα. Άρα κοντά στο χρόνο των 

εκλογών οι κινήσεις της κυβέρνησης θα εί-

ναι πολωτικές και ακραίες. Κινήσεις πολιτι-

κής αλλά, και θεσµικής όξυνσης. Θα δούµε 

πολλά παιχνίδια µε το Σύνταγµα, τη ∆ικαιο-

σύνη, το µηχανισµό του δηµοψηφίσµατος.     

Υπάρχει και µία θεσµική παρακµή µε φαι-

νόµενα που σε άλλες εποχές θα είχαν δηµι-

ουργήσει πολιτικό σεισµό. Πού οφείλεται 

κατά την άποψή σας αυτή η κοινωνική α-Α
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νοχή, να μην πω απάθεια; Υπάρχει μία κοινωνία η οποία 

βιώνει καθημερινά εκβιασμούς, απειλές, διάχυτη βία, 

οργανωμένο έγκλημα, ανασφάλεια και κυρίως έναν ευ-

τελισμό των θεσμών, με κορυφαίο παράδειγμα τη δι-

καιοσύνη, με χαρακτηριστικότερο ίσως δείγμα την υπό-

θεση αυτή των συνομιλιών ενός κορυφαίου υπουργού 

και πολιτικού εταίρου της κυβέρνησης με έναν κατάδικο 

προκειμένου να κατασκευαστούν μαρτυρικές καταθέ-

σεις, ανεξαρτήτως από την ουσία της υπόθεσης.  Αυτό 

που γίνεται είναι ένα ελληνικό Watergate, το οποίο δεν 

αντιμετωπίζεται ως τέτοιο, λόγω της αλλοίωσης των α-

νακλαστικών της κοινωνίας, δηλαδή λόγω του μιθριδατι-

σμού, λόγω της στάγδην δηλητηρίασης της κοινωνίας με 

το δηλητήριο της υπερανεκτικότητας απέναντι σε φαι-

νόμενα, τα οποία μέχρι το 2015 θα είχαν προκαλέσει πο-

λιτική έκρηξη. Σκεφθείτε να είχε γίνει αυτό επί των ημε-

ρών της κυβέρνησης της λεγόμενης Σαμαρά-Βενιζέλου, 

υπάρχει αυτή η ανισότητα στις αντιδράσεις το οποίο δεν 

είναι καθόλου θετικό στοιχείο για το μέλλον. Διότι μία 

κοινωνία και ένας λαός χωρίς ανακλαστικά απέναντι σε 

ζητήματα θεσμών και αξιών δεν έχει και την αναγκαία, 

ας το πούμε έτσι, επιθυμία, την αναγκαία διάθεση να α-

γωνιστεί και στο πεδίο της οικονομίας. Γι’ αυτό πρέπει να 

μιλήσουμε και στο δεύτερο ημισφαίριο της κοινωνίας, το 

ημισφαίριο που νιώθει ότι είναι ηττημένο, που νιώθει ότι 

βρίσκεται μακριά από τις εξελίξεις αλλά ότι δεν υπάρχει 

και μέλλον για αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε και σε αυτό, 

λέγοντας ότι όσοι έχουν λίγα, κινδυνεύουν δυστυχώς  να 

χάσουν περισσότερα, να χάσουν δηλαδή τα πάντα.  

Να έρθουμε και στο χώρο του Κέντρου και της Κεντρο-

αριστεράς. Έχει ήδη φανεί η αδυναμία της σοσιαλδη-

μοκρατίας να διατυπώσει συγκροτημένη και προοδευ-

τική εναλλακτική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι η διάκριση συ-

ντηρητικών - προοδευτικών, κεντροδεξιάς - κεντρο-

αριστεράς έχει ξεπεραστεί και η παρούσα αντίθεση 

είναι κοινοβουλευτικές, μεταρρυθμιστικές ευρωπαϊ-

κές δυνάμεις εναντίον λαϊκισμού. Η εκλογή Μακρόν ε-

νισχύει αυτή τη διαπίστωση. Τι είναι αυτό που έρχεται; 

Υπάρχει και μία, ας το πούμε, αμφισβήτηση του άξονα 

αριστερά-δεξιά, η οποία νομίζω ότι εμφανίστηκε με ε-

κρηκτικά χαρακτηριστικά στη Γαλλία μέσα από την ανά-

δειξη ενός νέου κεντρώου χώρου, που με πολύ μεγάλη 

άνεση υπερβαίνει και τη γαλλική δεξιά και τη γαλλική 

αριστερά στην οποία ανήκει το σοσιαλιστικό κόμμα, το  

οποίο παραδοσιακά  δεν λέει ότι είναι κεντροαριστερά, 

λέει ότι είναι αριστερά. Ο μεσαίος χώρος είναι ο χώρος 

ο οποίος θα μπορούσε να παίξει τον καθοριστικό ρόλο.  

Καταρχάς σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μία εμφανής κρί-

ση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, η οποία είναι 

αμήχανη, η οποία ταλαντεύεται ανάμεσα στον κυβερ-

νητισμό και τον λαϊκισμό.  Βλέπουμε ότι ένα κραταιό 

κόμμα, πανίσχυρο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες στο 

γαλλικό κοινοβούλιο, το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα, 

κατέρρευσε. Βλέπουμε ότι ένα άλλο κόμμα το οποίο 

έχει μακρά ιστορία, που είναι το ισπανικό σοσιαλιστικό 

κόμμα, διχάστηκε βαθιά, στρατηγικά, ως προς τη συνερ-

γασία με τους Podemos ή την ανοχή  της συντηρητικής 

κυβέρνησης Ραχόι.  Βλέπουμε το διαφορετικό τρόπο με 

τον οποίο εξελίσσεται ο πολιτικός λόγος των Γερμανών 

σοσιαλδημοκρατών με τον Schulz και των Βρετανών 

εργατικών με τον Corbyn. Υπάρχει ένα πρόβλημα ευ-

ρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο οφείλεται στο 

γεγονός ότι η σοσιαλδημοκρατία ως αντίληψη της κοι-

νωνίας και των θεσμών σχετίζεται με τη δεύτερη βιομη-

χανική επανάσταση και τώρα βρισκόμαστε υπό συνθή-

κες τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Έχει αλλάξει 

η διαστρωμάτωση της κοινωνίας και άρα αλλάζουν οι 

συμπεριφορές, τα πολιτιστικά μοντέλα, οι αντιλήψεις, 

τα πάντα.  Αλλάζουν και οι εργασιακές σχέσεις, βεβαί-

ως, που ήταν το θεμέλιο της σοσιαλδημοκρατικής αντί-

ληψης. Το κοινωνικό κράτος που είναι το μεγάλο κεκτη-

μένο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας υφίσταται 

μία κρίση δημογραφική και μία κρίση δημοσιονομική, η 

οποία οφείλεται και στο ότι έχουν αλλάξει οι εργασιακές 

σχέσεις, διότι το μοντέλο αυτό βασιζόταν στην καλά 

αμειβόμενη πλήρη απασχόληση, η οποία κάλυπτε ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό του ενεργού πληθυσμού. 

 

Το Σαββατοκύριακο έγινε το συνέδριο της Δημοκρα-

τικής Συμπαράταξης με στόχο μεταξύ άλλων την πο-

λιτική ενοποίηση του χώρου. Ποιος πιστεύετε ότι 

είναι ο πραγματικός λόγος που παραμένει τόσο και-

ρό πολυδιασπασμένος ο χώρος του Κέντρου; Είναι η 

«καρέκλα» η αιτία, ποιος θα γίνει αρχηγός; Ή κάτι άλ-

λο πιο «πολιτικό και ανομολόγητο»; Ο μεσαίος χώρος 

στην Ελλάδα πρέπει να πάψει να κινείται συμπλεγμα-

τικά και ενοχικά προς τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 

τσαλαβουτάει στα νερά της ευρωπαϊκής σοσιαλδη-

μοκρατίας και της κεντροαριστεράς, ενώ είναι ένα 

συνονθύλευμα δήθεν αριστερού ριζοσπαστισμού και 

ακροδεξιού εθνικολαϊκισμού. Οι ΑΝΕΛ είναι πια μία 

πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα, δεν είναι 

άλλο κόμμα, δεν μοιράζονται απλώς την ίδια κυβέρ-

νηση, μοιράζονται την ίδια αισθητική, την ίδια ηθική 

αντίληψη για τα πράγματα, ηθική με την αρνητική 

έννοια του όρου. Υπάρχουν όμως και παλιά αντιδεξιά 

ανακλαστικά που κάνουν κάποιους να ντρέπονται ε-

πειδή η ΝΔ προσχώρησε το Νοέμβριο του 2011 στη δι-

κή μας πολιτική. Είναι έτοιμοι να χαρίσουν το έργο των 

κυβερνήσεων Παπαδήμου και ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ 

στη ΝΔ, ενώ δική μας ήταν η στρατηγική κατεύθυνση. 

Ως εκ τούτου το μεγάλο πρόβλημα του μεσαίου χώρου, 

όπως είπα και στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπα-

ράταξης, δεν είναι το οργανωτικό, το να μαζευτούμε 

όλοι μαζί και να είμαστε κάπως περισσότεροι. Το με-

γάλο πρόβλημα είναι ο καθαρός λόγος, η στρατηγική, 

δηλαδή η διεκδίκηση του προοδευτικού κέντρου. Εάν 

ο μεσαίος χώρος δεν εκφράσει όλο το  προοδευτικό 

κέντρο, που μπορεί να γίνει  η κοίτη του μέλλοντος για 

την ελληνική κοινωνία και να λειτουργήσει ως υπέρ-

βαση της παραδοσιακής διάκρισης αριστεράς-δεξιάς, 

θα είμαστε καταδικασμένοι να παίζουμε ένα δευτε-

ρεύοντα λόγο, ενώ, όπως είπα στο συνέδριο, την ου-

σιαστική εξουσία την έχει τελικά αυτός που καθορίζει 

την ατζέντα. Αυτά δεν είναι νέες δικές μου προτάσεις. 

Είναι η ομόφωνη απόφαση του τελευταίου συνεδρίου 

του ΠΑΣΟΚ του Ιουνίου 2015. Υπαναχωρούν κάποιοι 

από την ομόφωνη αυτή απόφαση, ενώ οι εξελίξεις 

από το 2015 έως σήμερα δικαιώνουν πλήρως τη συλ-

λογική μας απόφαση του Ιουνίου 2015.

Η πρόσκληση της ΔΗΣΥ σε άλλα κόμματα, όπως το 

Ποτάμι, σε νέες κινήσεις, σε πρωτοβουλίες, σε πρό-

σωπα, είναι ειλικρινής;  Υπάρχει το Ποτάμι και υπάρ-

χουν διάφορες εκδοχές του ΠΑΣΟΚ. Το Ποτάμι δεν 

το βάζω στις εκδοχές αυτές, όπως δεν θα έβαζα και 

ό,τι έχει μείνει από τη ΔΗΜΑΡ, αλλά και η ΔΗΜΑΡ και 

το Ποτάμι ήθελαν να εισχωρήσουν σε ένα χώρο που 

κάλυπτε προηγουμένως το ΠΑΣΟΚ, άρα υπάρχει ένας 

προσδιορισμός σε σχέση με το εναπομείναν ΠΑΣΟΚ. 

Έχει σημασία λοιπόν εάν θα προσδιορίσεις το μεσαίο 

χώρο με όρους παρελθόντος, δηλαδή με  ό,τι έχει σχέ-

ση με το ΠΑΣΟΚ, ό,τι έχει σχέση με τις διασπάσεις του 

ΠΑΣΟΚ ή με αυτούς που διεκδίκησαν να παίξουν το 

ρόλο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μία θεώρηση, η οποία, 

χωρίς να υποτιμά την τεράστια συμβολή του ΠΑΣΟΚ 

τις προηγούμενες περιόδους, είναι μία παρελθοντο-

λογική, ιστορική προσέγγιση. Υπάρχει και η προσέγ-

γιση του μέλλοντος, την οποία προσπάθησα να συ-

νοψίσω μιλώντας για την «Ελλάδα μετά» και για το 

προοδευτικό κέντρο. 

Δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας μια αυτοδύ-

ναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Όχι, διότι 

προγραμματικά εξακολουθεί να είναι ένα κόμμα το 

οποίο είναι  συντηρητικό. Η επόμενη κυβέρνηση θα 

πρέπει να είναι μία κυβέρνηση ευρύτατης συνεργα-

σίας των δημοκρατικών φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, 

δηλαδή σε τελευταία ανάλυση των δυνάμεων που θα 

συμφωνήσουν με τη δική μας προγραμματική αντίλη-

ψη. Το 2011 στην κυβέρνηση Παπαδήμου και το 2012, 

όταν κάναμε την κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία 

και τη ΔΗΜΑΡ, οι άλλοι προσχώρησαν στη δική μας 

αντίληψη, εμείς δεν αλλάξαμε την αντίληψή μας, άρα 

εμείς καθορίσαμε τη στρατηγική αυτών των κυβερ-

νήσεων, και έτσι πρέπει να γίνει. Θα μου πείτε, μήπως 

αυτό έχει κάποιο στοιχείο υπερβολής ή έπαρσης; Δεν 

λέω ότι και οι άλλοι πολιτικοί χώροι δεν δικαιούνται 

να προβάλλουν τη δική τους προγραμματική πρό-

ταση, λέω ότι κανείς δεν δικαιούται να πει ανεύθυ-

να πράγματα, κανείς δεν δικαιούται να αναπαράγει 

ψευδαισθήσεις, κανείς δεν δικαιούται να υιοθετεί ένα 

εθνικολαϊκιστικό πρότυπο. Αν αυτά τα απορρίψουμε, 

από εκεί και πέρα οι λύσεις είναι απλές.  

Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν πως η υπόσχε-

ση μιας «αστικής κανονικότητας» του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη έχει απήχηση διευρύνοντας το ακροατήριο 

της ΝΔ προς το χώρο του κέντρου, φτάνοντας ακόμα 

και στις παρυφές της Κεντροαριστεράς... Αυτά τα 

έχουν πει και για το ΠΑΣΟΚ την περίοδο Κ. Σημίτη. Όλα 

αυτά εξαρτώνται από το τι έχεις να πεις. Ο Κ.  Σημίτης 

είχε να πει πράγματα, είχε μία ολοκληρωμένη αντίλη-

ψη περί εκσυγχρονισμού. Μπορούσε να συμφωνεί ή 

να διαφωνεί κανείς, αλλά ήταν ένα σχέδιο, ήταν ένα 

πρόταγμα. Αυτό το πρόταγμα τώρα δεν είναι καθαρό 

και ούτως ή άλλως τώρα η πολυπλοκότητα και η δυ-

σκολία είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι όλα έχουν κριθεί 

στην πράξη, όλα έχουν δοκιμαστεί. Τώρα λοιπόν πρέ-

πει να έχεις ένα ολοκληρωμένο εφαρμόσιμο σχέδιο, 

χωρίς καμία ανεφάρμοστη υπόσχεση. Με επίγνωση 

των δυσκολιών. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με 

τον «Κύκλο Ιδεών», με τις εκδηλώσεις, με το συνέδριο 

και συνεχίζουμε φυσικά να το κάνουμε. Αυτό δεν α-

φορά μόνον τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ή το με-

σαίο χώρο, αφορά όποιον Έλληνα πολίτη πιστεύει ότι 

πρέπει να είναι συμμέτοχος του μέλλοντος, γι’ αυτό 

μιλάμε για την «Ελλάδα μετά». Δεν είναι οργανωτικά 

τα κριτήριά μας, αφορούν οποιονδήποτε πιστεύει 

στην «Ελλάδα μετά», οποιονδήποτε θέλει να συνομι-

λήσει με το μέλλον. Αλλιώς η Ελλάδα θα κυνηγά έναν 

κινούμενο στόχο, αλλά  θα είναι πάντα πίσω από το 

στόχο της, γιατί και ο στόχος μετακινείται, η Ευρώπη 

μετακινείται, ο κόσμος μετακινείται. Άρα, θα πρέπει 

να κινηθεί στον ίδιο ρυθμό και να καλύψει ταυτόχρο-

να και το χαμένο έδαφος, γιατί δεν ξεκινά από την ίδια 

αφετηρία, ξεκινά από αρνητική αφετηρία, έχει χαμένο 

χρόνο και χαμένο χώρο και πρέπει να τον ανακτήσει.  

Μου περιγράφετε έναν, ας πούμε, νέο πόλο; Δεν είναι 

πόλος, είναι κοίτη.  

Μία κοίτη που βλέπει το μέλλον μέσα στη Δημοκρα-

τική Συμπαράταξη; Η Δημοκρατική Συμπαράταξη εί-

ναι ένα κόμμα, είναι ένα οργανωτικό σχήμα. Αυτά που 

σας λέω έχουν σημασία για όλους, έχουν σημασία και 

για όσους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελαν να 

σκεφθούν την εμπειρία τους, έχουν σημασία για ένα 

πολύ μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας, έχουν με-

γάλη σημασία για ανένταχτούς πολίτες οι οποίοι δεν 

έχουν κομματική ταυτότητα και δεν τους ενδιαφέρει 

η κομματική ταυτότητα. Βεβαίως μπορούν να έχουν 

σημασία και για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη εάν τα 

υιοθετήσει.  

Θα τα υιοθετήσει; Δεν το ξέρω, αυτό θα το δούμε. 

Σήμερα που με ρωτάτε δεν το ξέρω.  Έχω καθήκον να 

πω τι πιστεύω. Έχω ένα πατριωτικό καθήκον, με την 

εθνική έννοια του όρου, αλλά είναι και παραταξια-

κό καθήκον, που αφορά την ευρύτερη Δημοκρατική 

παράταξη, να πω αυτό που πιστεύω. Το λέω, λοιπόν. 

Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, 

όπως έχω πει, όλοι όσοι φοβούνται ότι θα με βρουν 

μπροστά τους, θα με βρουν μπροστά τους και μόνο 

εκ του λόγου ότι αυτό φοβούνται, δηλαδή είναι μία 

αυτοεκπληρούμενη προφητεία.  A
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΝΤΟΥΤΣΕ
Φασίστας ή πλουτοκράτης;

Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

¦Ã¤¹Æ¹º¸

Συνεχίζω σχολιάζοντας την κυβέρνηση του Ντό-

ναλντ Τραµπ, όχι µόνο επειδή ζω κατά κάποιον 

τρόπο τον αντίκτυπό της (έχει αλλάξει το καθηµε-

ρινό ιδίωµα: οι µέχρι πρότινος καταπιεσµένοι µι-

κροαστοί εκφράζουν ανέµελα τις πιο εθνικιστικές 

και µισαλλόδοξες απόψεις) αλλά και επειδή διαβά-

ζω πολλές ενδιαφέρουσες αναλύσεις για το εν λό-

γω θλιβερό φαινόµενο. Ο Ρόµπερτ Ο. Πάξτον (ένα 

από τα βιβλία του, «Η ανατοµία του φασισµού», 

έχει µεταφραστεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις 

Κέδρος) αναρωτιέται σε άρθρο του στο περιοδικό 

“Harper’s”: Είναι ο Ντόναλντ Τραµπ φασίστας ή 

πλουτοκράτης; Αντίθετα από την κοινή αντίληψη, 

δεν µπορεί να είναι και τα δύο: ο φασίστας είναι 

λαϊκιστής, βρίσκεται «κοντά» στον µικρό άνθρω-

πο· ο πλουτοκράτης δεν είναι· ενεργεί σύµφωνα 

µε τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου.

ολλοί από το ∆ηµοκρατικό Κόµµα χα-
ρακτηρίζουν τον Τραµπ φασίστα: τα 
νταηλίκια, η γκροτέσκα θεατρικότη-

τα και η δηµαγωγία που επιτρέπει στον όχλο 
να κραυγάζει «ΗΠΑ! ΗΠΑ! Κλειδώστε την!» 
(τη Χίλαρι Κλίντον) θυµίζουν τον Μουσολίνι 
και τον Χίτλερ. Στις οµιλίες του, ο Τραµπ ζω-
γραφίζει εικόνα εθνικής παρακµής την οποία 
αποδίδει στους «ξένους»· περιφρονεί τους 
νόµους· ενθαρρύνει τη βία εναντίον των δια-
φωνούντων· υποτιµά τις γυναίκες· σιχαίνεται 
οτιδήποτε έχει υπερεθνικό χαρακτήρα (εµπό-
ριο, θεσµούς και συνθήκες)· εµπνέεται από 
θεωρίες συνωµοσίας και ανορθολογισµού― 
όλα αυτά είναι στοιχεία του φασισµού. Αλλά, 
ο Ρόµπερτ Πάξτον πιστεύει ότι δεν πρέπει να 
βιαστούµε να αποδώσουµε στον Τραµπ τον 
πιο τοξικό από τους πολιτικούς χαρακτηρι-
σµούς.
Ο φασισµός, συνεχίζει, αποκρινόταν σε ε-
πείγουσες ανάγκες –πολύ διαφορετικές από 
τις σηµερινές– και ευδοκίµησε σε λαούς που 
είχαν ηττηθεί ή ταπεινωθεί. Οι πρώτοι φασί-
στες υπόσχονταν την ενίσχυση του κράτους 
υποβάλλοντας τα συµφέροντα των ατόµων σ’ 
εκείνα της κοινότητας και εκκαθαρίζοντας τον 
πληθυσµό από τους εσωτερικούς εχθρούς και 
τους αντιφρονούντες. Οι φασίστες και οι να-
ζιστές αναδείχθηκαν ως η µοναδική δύναµη 
που µπορούσε να αναχαιτίσει τον µπολσεβικι-
σµό. Και το µοιραίο λάθος των συντηρητικών 
στον Μεσοπόλεµο ήταν ότι τους ανέχθηκαν ή 
και συνεργάστηκαν µαζί τους πιστεύοντας ότι 
µπορούσαν να τους τιθασεύσουν και να τους 
ενσωµατώσουν στη συντηρητική παράταξη.
Όµως τα πράγµατα εξελίχθηκαν διαφορετι-
κά. Ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ δεν είχαν πρό-
θεση να αφήσουν τις δυνάµεις της αγοράς 
να ρυθµίσουν τα οικονοµικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήµατα: πίστευαν ότι το 
ισχυρό κράτος ήταν η προϋπόθεση του ενο-
ποιηµένου, «ρωµαλέου» έθνους. Και οργά-
νωναν την οικονοµία ως κρατικό στρατιωτι-

κο-βιοµηχανικό σύµπλεγµα εφαρµόζοντας 
ευρεία κοινωνική µηχανική: πρώιµο σύστηµα 
κοινωνικής ασφάλισης (όχι για όλους: οι Ε-
βραίοι και οι τσιγγάνοι αποκλείονταν) και ορ-
γάνωση ακόµα και του ελεύθερου χρόνου των 
εργαζοµένων – η κεντρική ιδέα ήταν η ανα-
χαίτιση του σοσιαλισµού µέσω του εθνικοσο-
σιαλισµού. Όσο για τους βιοµηχάνους και τους 
επιχειρηµατίες, αν και οι λαϊκές και κολεκτι-
βιστικές παρορµήσεις του φασισµού τούς α-
πωθούσαν, είχαν ως προτεραιότητά τους τον 
θρίαµβο εναντίον του µπολσεβικισµού· έτσι, 
παραδόθηκαν λίγο-πολύ στα φασιστικά κινή-
µατα για να αποζηµιωθούν στο τέλος µέσω της 
καταστροφής των ανεξάρτητων συνδικάτων 
και της απαγόρευσης των απεργιών, καθώς 
και µέσω κερδοφόρων συµβολαίων για δηµό-
σια έργα και εξοπλισµούς.
Βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραµπ δεν έχει σκοπό 
να χτίσει κρατική οικονοµία· αυτό τον διαχω-
ρίζει από τους φασίστες. Αλλά –κι εδώ ίσως 
διαφωνώ κάπως µε τον Ρόµπερτ Πάξτον– ο 
φασισµός δεν είναι µόνο οικονοµικό και κοι-
νωνικό πρόγραµµα· είναι τρόπος σκέψης, 
ψυχοσύνθεση και ύφος άσκησης εξουσίας. Η 
προεδρία Τραµπ σηµαίνει ριζοσπαστικοποί-
ηση της αµερικανικής δεξιάς: εξασθένιση της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης (που ίσως είναι 
ενοχλητική αλλά ταυτοχρόνως είναι η µόνη 
που µπορεί να ρυθµίζει στρατηγικά ζητήµατα 
όπως το νερό, τον αέρα, τη χλωρίδα)· φορο-
λογικές ελαφρύνσεις για τους πλουσι-
οτέρους (πράγµατι, η φασιστική φο-
ρολογία ήταν κλιµακωτή ενώ εκείνη 
της ριζοσπαστικής δεξιάς ευνοεί τα 
υψηλά εισοδήµατα) και εγκατάλει-
ψη των κοινωνικών προγραµµάτων 
για τους αδύναµους. 
Αν και το καθεστώς του Ντόναλντ 
Τραµπ διαφέρει σε πολλές του συ-
νιστώσες από τα ολοκληρωτικά κα-
θεστώτα του Μεσοπολέµου, 
αποτελεί επίσης µια αντί-
δραση σε ήττα και ταπείνω-
ση φαντασιακού τύπου: η 
άλλοτε σιωπηλή πλειοψηφία 
που υπέστη τα πολιτιστικά 
πειράµατα της δεκαετίας του 
1960 –φεµινισµό, δικαι-
ώµατα οµοφυλοφίλων, 
φυλετική ισότητα– έχει 
εξεγερθεί· τα ένστικτα 
της µάζας ενθαρρύνο-
νται όπως ακριβώς συ-
νέβη µετά τα κοινωνικά 
πειράµατα της δηµο-
κρατίας της Βαϊµάρης 
και στη διάρκεια του 
Λαϊκού Μετώπου 
στη Γαλλία. Ο Λεόν 
Μπλουµ –ο πρώτος 

Εβραίος και σοσιαλιστής πρωθυπουργός της 
Γαλλίας– ήταν κόκκινο πανί για τους φασί-
στες: το ίδιο ήταν ο Μπαράκ Οµπάµα για τους 
Αµερικανούς rednecks, τους θρησκόληπτους, 
τους ρατσιστές και όλο τον συρφετό που, χω-
ρίς µόρφωση ή επιτεύγµατα, επιµένει στην 
America First.
Ο Ντόναλντ Τραµπ γεφυρώνει την πλουτο-
κρατία µε το µικροαστικό φασιστικό κίνηµα: 
είναι οπορτουνιστής· η αυταρχική του προσω-
πικότητα συνδυάζεται µε πλήρη απουσία ηθι-
κών αξιών και πολιτικού σχεδίου εκτός από 
την προώθηση των επιχειρήσεών του. Όπως 
συνέβαινε στην περίοδο του φασισµού, όπου 
οι ηγέτες απολάµβαναν λαϊκής συναίνεσης, ο 
Ντόναλντ Τραµπ, εκτός από έναν εσώτερο κύ-
κλο ακροδεξιών (Στηβ Μπάνον, Στήβεν Μί-
λερ), έχει µαζί του εκείνο το κοµµάτι των ΗΠΑ 
που µοιάζει ακινητοποιηµένο στον χρόνο. Τις 
τελευταίες δεκαετίες, τη διεύρυνση του χά-
σµατος πλουσίων-φτωχών (οι πλούσιοι έγι-
ναν πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί, αν και εξελί-
χθηκαν, δεν είχαν ανάλογη οικονοµική πρόο-
δο) συνόδευσε η διεύρυνση του πολιτιστικού 
χάσµατος: οι ελίτ της Ουάσιγκτον επέβαλαν 
συνθήκες απαράδεκτες για τον µικροαστό της 
ενδοχώρας, τον επιρρεπή, ανεπίγνωστα, σε 
φασιστικούς πειρασµούς.
Η κατάσταση είναι δύσκολη µολονότι η οι-
κονοµία λειτουργεί – µε τον τρόπο της. Η α-
νεργία είναι χαµηλή, η εκµετάλλευση όµως 
εντείνεται· όπως ο ίδιος ο Τραµπ δηµιουργεί 
το πλαίσιο για αχαλίνωτη εξουσία (επιτίθεται 
στα ΜΜΕ και στους δικαστές: δεν µπορώ να 
µη δω τις οµοιότητες µε το δικό µας καθεστώς 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ), έτσι και η εργοδοτική τάξη δη-
µιουργεί το πλαίσιο για µεγαλύτερα κέρδη. 

Πρόκειται για την κορύφωση της αµερι-
κανικής πλουτοκρατίας που µπο-
ρεί να καταλήξει σε φασιστικές 

πρακτικές: ο Ντόναλντ Τραµπ 
δεν έχει κανέναν ενδοιασµό 
να κηρύξει, λόγου χάρη, στρα-
τιωτικό νόµο ή πόλεµο αν το 
θεωρήσει απαραίτητο (π.χ. 
µετά από τροµοκρατικό χτύ-
πηµα ή πρόκληση)· επίσης, 
δεν έχει κανέναν ενδοιασµό 

να απορυθµίσει πλήρως την ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα 
αφήνοντας εντελώς ελεύθερο 

το πεδίο στο µεγάλο κεφάλαιο. 
Ό,τι µπορεί να πάει στραβά µε την 

κυβέρνηση Τραµπ θα πάει στραβά 
όποιο όνοµα και να της προσ-

δώσουµε.  A

Ο Ντόναλντ 
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ψυχοσύνθεση και ύφος άσκησης εξουσίας. Η 
προεδρία Τραµπ σηµαίνει ριζοσπαστικοποί-
ηση της αµερικανικής δεξιάς: εξασθένιση της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης (που ίσως είναι 
ενοχλητική αλλά ταυτοχρόνως είναι η µόνη 
που µπορεί να ρυθµίζει στρατηγικά ζητήµατα 
όπως το νερό, τον αέρα, τη χλωρίδα)· φορο-
λογικές ελαφρύνσεις για τους πλουσι-
οτέρους (πράγµατι, η φασιστική φο-
ρολογία ήταν κλιµακωτή ενώ εκείνη 
της ριζοσπαστικής δεξιάς ευνοεί τα 
υψηλά εισοδήµατα) και εγκατάλει-
ψη των κοινωνικών προγραµµάτων 
για τους αδύναµους. 
Αν και το καθεστώς του Ντόναλντ 
Τραµπ διαφέρει σε πολλές του συ-
νιστώσες από τα ολοκληρωτικά κα-
θεστώτα του Μεσοπολέµου, 
αποτελεί επίσης µια αντί-
δραση σε ήττα και ταπείνω-
ση φαντασιακού τύπου: η 
άλλοτε σιωπηλή πλειοψηφία 
που υπέστη τα πολιτιστικά 
πειράµατα της δεκαετίας του 
1960 –φεµινισµό, δικαι-
ώµατα οµοφυλοφίλων, 
φυλετική ισότητα– έχει 
εξεγερθεί· τα ένστικτα 
της µάζας ενθαρρύνο-
νται όπως ακριβώς συ-
νέβη µετά τα κοινωνικά 
πειράµατα της δηµο-
κρατίας της Βαϊµάρης 
και στη διάρκεια του 
Λαϊκού Μετώπου 
στη Γαλλία. Ο Λεόν 
Μπλουµ –ο πρώτος 

εντείνεται· όπως ο ίδιος ο Τραµπ δηµιουργεί 
το πλαίσιο για αχαλίνωτη εξουσία (επιτίθεται 
στα ΜΜΕ και στους δικαστές: δεν µπορώ να 
µη δω τις οµοιότητες µε το δικό µας καθεστώς 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ), έτσι και η εργοδοτική τάξη δη-
µιουργεί το πλαίσιο για µεγαλύτερα κέρδη. 

Πρόκειται για την κορύφωση της αµερι-
κανικής πλουτοκρατίας που µπο-
ρεί να καταλήξει σε φασιστικές 

πρακτικές: ο Ντόναλντ Τραµπ 
δεν έχει κανέναν ενδοιασµό 
να κηρύξει, λόγου χάρη, στρα-
τιωτικό νόµο ή πόλεµο αν το 
θεωρήσει απαραίτητο (π.χ. 
µετά από τροµοκρατικό χτύ-
πηµα ή πρόκληση)· επίσης, 
δεν έχει κανέναν ενδοιασµό 

να απορυθµίσει πλήρως την ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα 
αφήνοντας εντελώς ελεύθερο 

το πεδίο στο µεγάλο κεφάλαιο. 
Ό,τι µπορεί να πάει στραβά µε την 

κυβέρνηση Τραµπ θα πάει στραβά 
όποιο όνοµα και να της προσ-

δώσουµε. A
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Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την 

αρχή. Μιλάµε για τα έτη 2010 και 2011. Η 

Ελλάδα είχε ήδη υπαχθεί σε προγράµµατα 

διάσωσης µε τη συµµετοχή του ∆ΝΤ και για 

την Υγεία δεν υπήρχε ευρώ. Προκειµένου 

να αλλάξει η κατάσταση στο νοσοκοµείο, 

«απευθυνθήκαµε σε όσους θα ήταν ωφελη-
µένοι από αυτό το πρότζεκτ εκτός του ελλη-
νικού ∆ηµοσίου, δηλαδή στις φαρµακευτικές 
εταιρείες και τους προµηθευτές» επισηµαίνει 

ο κ. Λέτσιος. 

Οι εταιρείες AbbVie, Boston Scientific, 

Genesis Pharma, Gilead, GSK και Novartis 

ανταποκρίθηκαν και χρηµατοδότησαν το 

προϋπολογισµού 250 χιλιάδων ευρώ σχέ-

διο, το οποίο κόστισε τελικά 180.000. «Βρή-
καµε πολύ θερµή ανταπόκριση, γεγονός που 
δεν το περιµέναµε» λέει ο κ. Λέτσιος. 

«Εµείς θέλαµε να εξετάσουµε πώς µπορούµε 
να βελτιώσουµε την απόδοση του νοσοκοµεί-
ου. Θεωρούµε ότι στην Υγεία υπάρχει πεδίο 
κακοδιαχείρισης, σπατάλης και αδιαφάνειας. 
∆ηµιουργήθηκε ένα consortium φαρµακευτι-
κών µε ηγέτη την AbbVie» αναφέρει από την 

πλευρά του στέλεχος της AbbVie για τους 

λόγους που αποφάσισε να είναι ένας εκ των 

χρηµατοδοτών.

Επόµενη πρόκληση ήταν να πειστούν οι 

εργαζόµενοι του νοσοκοµείου. «Αυτό ίσως 
ήταν το µέρος του πρότζεκτ που µας πήρε τον 
περισσότερο χρόνο. Έπρεπε να βρούµε µία 
φόρµουλα για το πώς θα συνυπάρχουν και θα 
συνλειτουργούν µέσα στον ίδιο χώρο Άγγλοι 

και  Έλληνες, ειδικά όταν βρισκόµαστε µέσα 
σε ένα ευαίσθητο χώρο, όπως ο νοσοκοµεια-
κός. Έπρεπε να γίνει µε έναν τρόπο που δεν θα 
έθιγε τους ασθενείς» εξηγεί ο κ. Λέτσιος.

¡éá îá åæáòíïóôåÝ ôï óøÛäéï 
íÝìèóå è çìñóóá ôïù óñíáôï÷

«Το καταφέραµε µε έναν απλούστατο τρόπο. 
Καλέσαµε όσους θεωρήσαµε ότι θα εµπλα-
κούν στο πρότζεκτ σε µια διαδικασία διαβού-
λευσης. Η αγγλική εταιρεία παρουσίασε σε 
όλους το σχέδιο για το νοσοκοµείο. Η αρχική 
επαφή όλων των µερών ήταν λίγο σοκαριστι-
κή» θυµάται ο πρώην διοικητής, «οι Άγγλοι 
δεν µιλούσαν ελληνικά και κάποιοι Έλλη-
νες δεν µιλούσαν αγγλικά. Τελικά, µίλησε η 
γλώσσα του σώµατος και το πρότζεκτ αυτό 
καθεαυτό. Από τους εργαζόµενους υπήρξε 
σχεδόν άµεση ανταπόκριση και κυρίως από 
το νοσηλευτικό προσωπικό, διότι κατάλαβαν 
ότι καταρχήν θα αναδειχθεί η δουλειά τους 
και θα ελαφρύνονταν από το διοικητικό έργο 
που έκαναν».

¸ åæáòíïçÜ

Στην αρχή και για περίπου 1,5 µήνα οι Άγγλοι 

εφάρµοσαν το σύστηµα Βig Βrohter. Ακο-

λουθούσαν κατά πόδας τους εργαζόµενους 

και κατέγραφαν τις κινήσεις τους, πώς λει-

τουργεί το νοσοκοµείο σε σχέση µε τον τρό-

πο των προµηθειών, των εγκρίσεων κ.λπ.

ο ξέρατε ότι το 2012 το Πανε-
πιστηµιακό Νοσοκοµείο της 

Πάτρας στο Ρίο έβγαλε κέρδος 
3,5 εκατ. ευρώ; Απίστευτο κι ό-

µως αληθινό!
Η Υγεία είναι από τους τοµείς που α-

ντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα οικονοµικά 
προβλήµατα. Όµως το σχέδιο που εφάρµοσε το πανεπιστηµια-
κό νοσοκοµείο της Πάτρας, χωρίς να χρησιµοποιηθεί ούτε ένα 
ευρώ από τον κρατικό κορβανά αλλά αποκλειστικά µε ξένη 
χρηµατοδότηση και κυρίως µε την απόλυτη συνεργασία του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αποδεικνύει πως η 
Υγεία µπορεί να εξυγιανθεί και µάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. 
Αρκεί να γίνουν µερικές µικρές κι αυτονόητες αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας που θα συµπυκνώσουν το χρόνο έγκρισης 
προµηθειών, θα ελαφρύνουν το νοσηλευτικό προσωπικό από 
γραφειοκρατική δουλειά κ.ά.
«Ψυχή» του προγράµµατος ο τότε διοικητής του νοσοκοµείου 
Απόστολος Λέτσιος. Ο κ. Λέτσιος ανέλαβε µέσω opengov κα-
θήκοντα αναπληρωτή διοικητή τον Απρίλιο του 2010 και τον 
Ιούνιο του ίδιου έτους έγινε διοικητής του νοσοκοµείου. Στις 
αρχές του 2011 έβαλε σε λειτουργία ένα πρωτοποριακό σχέδιο 
διοίκησης σε δύο πολυδάπανες κλινικές (το Αιµοδυναµικό 
Τµήµα και την Επεµβατική Ακτινολογία) από τις 60 περίπου 
του νοσοκοµείου.
«Εκτελεστής» του σχεδίου ήταν η βρετανική εταιρεία Unipart 
Expert Practices, µια εταιρεία που στην ουσία µεταφέρει την 
τεχνογνωσία διοίκησης, µαθαίνοντάς την στο προσωπικό των 
οργανισµών αυτών. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον κ. Λέτσιο, το 
πρότζεκτ εξαρχής είχε ένα τεράστιο αρνητικό. Επρόκειτο για 
µια ξένη εταιρεία, µε Βρετανούς που δεν µιλούσαν γρι ελλη-
νικά, την ώρα που υπήρχαν εργαζόµενοι στο νοσοκοµείο που 
δεν καταλάβαιναν αγγλικά. 

Όταν το νοσοκοµείο του Ρίου έβγαλε κέρδος 3,5 εκατ. ευρώ!
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑΤο πρότζεκτ που εφαρµόστηκε το 2012 και έφερε χρήµατα στα ταµεία, αλλά πέρασε στη λήθη
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• Νοσηλευτές και νοσηλεύτριες είχαν ανα-

λάβει τόσα γραφειοκρατικά καθήκοντα και 

πηγαινoέρχονταν άσκοπα µέσα στο νοσο-

κοµείο για θέµατα που δεν σχετίζονταν ά-

µεσα µε το αντικείµενό τους που, σύµφωνα 

µε υπολογισµούς, µέσα στη διάρκεια του 

χρόνου διένυαν περί τα 560 χιλιόµετρα, 

σαν να περπατούσαν δηλαδή πάνω-κάτω 

τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 200 φορές!

• Την ίδια ώρα για να εγκριθεί έστω και µία 

αγορά για γάζες απαιτούνταν τόσες υπο-

γραφές, που η διαδικασία καθυστερούσε 

περί τις 10 ηµέρες.

• Εντωµεταξύ, αναλώσιµα υλικά σάπιζαν 

κι έληγαν µέσα στις αποθήκες εξαιτίας της 

άναρχης φύλαξής τους µε αποτέλεσµα να 

γίνονται συνεχώς παραγγελίες.

Æá áðïôåìÛóíáôá

•Τελικά, διοίκηση και προσωπικό προχώ-

ρησαν στην αναδιάταξη των αποθηκών και 

στην απλοποίηση των υπογραφών που α-

παιτούνταν, ώστε οι προµήθειες να µη χρει-

άζονται πάνω από δύο µε τρεις ηµέρες να 

εγκριθούν.

• Εξαιτίας της αναδιάταξης των αποθηκών, 

εξορθολογίστηκε και η διαδικασία των προ-

µηθειών. Πλέον υπήρχε όση ακριβώς χρει-

αζόταν, ούτε περισσότερη ούτε λιγότερη. 

•Ταυτόχρονα, µειώθηκαν και οι λεγόµενες 

παρακαταθήκες, τα υλικά δηλαδή που τοπο-

θετούσαν οι προµηθευτές στο νοσοκοµείο 

χωρίς αυτά να έχουν εξαγοραστεί, κάτι το 

οποίο γίνεται άµα τη χρησιµοποίησή τους. 

• Όµως, η µεγαλύτερη εξοικονόµηση, που 

είχε κι άµεσο αντίκτυπο στην παροχή των 

υπηρεσιών προς τον ασθενή, ήρθε στο 

χρόνο που αφιέρωνε το προσωπικό σε 

µη νοσηλευτικά καθήκοντα. Ο κ. Λέτσιος 

αναφέρει πως «υπήρξαν περιπτώσεις που 
αυτή η εξοικονόµηση σε χρόνο έφτασε στο 
50% και στο 70%! Ωστόσο, η εκτίµησή µας εί-
ναι ότι συνολικά κατά µέσο όρο ο χρόνος των 
νοσηλευτών εξοικονοµήθηκε κατά 33%! Αν το 
εφαρµόζαµε σε όλο το νοσοκοµείο το πρό-
γραµµα, αυτό σε εργατοώρες θα σήµαινε πως 
το νοσοκοµείο θα λειτουργούσε σαν να είχαµε 
προσλάβει 160 νοσηλεύτριες επιπλέον! Κι αυ-
τό είναι σηµαντικό γιατί ο χρόνος επενδύεται 
πλέον στα νοσηλευτικά καθήκοντα».
• Έτσι, το ∆ηµόσιο δεν κέρδισε µόνο από τον 

εξορθολογισµό των προµηθειών το άµεσο 

οικονοµικό κέρδος, δεδοµένου ότι πλέον 

δεν αγοράζονταν πλεονάζοντα υλικά, αλλά 

και από το χρόνο παραµονής του ασθενή 

µέσα στο νοσοκοµείο ο οποίος µειωνόταν 

και άρα µειωνόταν και το έξοδο για το τα-

µείο του. Πλέον, το υλικό που απαιτείτο για 

µια επέµβαση, για παράδειγµα, έφτανε την 

εποµένη κι έτσι ο ασθενής δεν περίµενε 

τρεις και τέσσερις ηµέρες για να υποβληθεί 

στην επέµβαση.

• Τέλος, κατά τον πρώην διοικητή του νο-

σοκοµείου, «το βασικό είναι ότι αυτό το πρό-
γραµµα έγινε χωρίς το ελληνικό δηµόσιο 
να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ. Κι αυτό γιατί τα 
πράγµατα στην Υγεία αφορούν όλους όσους 
εµπλέκονται, όταν λοιπόν κάθονται όλα τα 
µέρη στο ίδιο τραπέζι και συνεννοούνται τότε 
µπορούν να γίνουν πράξη όλα, αρκεί να υπάρ-
χει καλή θέληση και διαφάνεια. Και για αυτόν 
το λόγο το συγκεκριµένο ήταν ένα επιτυχηµέ-
νο πρότζεκτ».
Για την ιστορία, τα 3,5 εκατ. ευρώ που εξοι-

κονοµήθηκαν το 2012 έµειναν στον «κου-

µπαρά» του νοσοκοµείου κι επανεπενδύθη-

καν στις ανάγκες του ιδρύµατος.

ºáé ôñòá;

Ο κ. Λέτσιος, έπειτα από 44 µήνες στο τιµόνι 

της διοίκησης του νοσοκοµείου, µετατέθη-

κε στο νοσοκοµείου του Αγίου Ανδρέα. Τι 

έγινε όµως µε το πρόγραµµα; «Το πρότζεκτ 
συνεχίστηκε στα δύο αυτά τµήµατα για κά-
ποιο χρονικό διάστηµα, αλλά τώρα φαντάζο-
µαι ότι έχει σταµατήσει. Γιατί θα έχει αλλάξει 
όλη η φιλοσοφία, µε την έννοια ότι δεν πρό-
κειται για ένα στατικό πρόγραµµα και χρειάζε-
ται συνεχώς ανανέωση. Οι κωδικοί µόνο που 
έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια απαιτούν 
update και από τη στιγµή που δεν υπάρχουν 
οι σύµβουλοι και οι άνθρωποι εσωτερικά να το 
κάνουν… Μπορεί να είχαν εκπαιδευτεί κάποια 
στελέχη του νοσοκοµείου, αλλά δεν ξέρω κα-
τά πόσο το συνέχισαν» µας λέει ο κ. Λέτσιος.

ªùîïìéëÞ Þæåìï÷ 1,1 äéó. åùòñ, 
Þóï äèìáäÜ ï íéóÞ÷ ¶Á¼¹° 

Τέλος, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι 

ότι σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της 

βρετανικής εταιρείας, αν το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα εφαρµοζόταν για τρία χρόνια, 

το νοσοκοµείο θα είχε όφελος 24 εκατ. ευ-

ρώ. Ενώ αν γινόταν µόνο στα µεγάλα νοσο-

κοµεία της χώρας, το συνολικό όφελος για 

την Υγεία και κατά συνέπεια για τον ελλη-

νικό προϋπολογισµό θα άγγιζε, σύµφωνα 

µε µετριοπαθείς υπολογισµούς, τα 1,1 δισ. 

ευρώ! Τα µισά περίπου από αυτά που παίρ-

νει το κράτος από τους πολίτες που πληρώ-

νουν ΕΝΦΙΑ!  A

Όταν το νοσοκοµείο του Ρίου έβγαλε κέρδος 3,5 εκατ. ευρώ!
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ



Ανθρώπινες ανά-
γκες, πάθη και άλ-
λες ιστορίες πίσω 
από τις κλειστές 

πόρτες των δημόσι-
ων αποχωρητηρίων 

της πόλης 

Του
Τάκη Σκριβάνου  

Φωτό:
ΘάνάΣηΣ κάράΤζάΣ

Ο 
μύθος λέει ότι πίσω από κάθε κλειστή 
πόρτα δημόσιας τουαλέτας παραμο-
νεύει ένας τύπος που θέλει να σε πάρει 
μάτι, ακόμα και να σου επιτεθεί. Αλλά κι 
αν ο τύπος εκείνη την ώρα απουσιάζει 
θα είναι πολύ βρόμικα, το πάτωμα θα 
γλιστράει και δεν θα υπάρχει χαρτί. 

Βγαίνοντας από το μετρό του Συντάγματος, ντρε-
πόμουν να μπω σε ένα κατάστημα και να ρωτήσω 
πού είναι οι τουαλέτες, κι έτσι κατευθύνθηκα προς 
τις δημόσιες, ακριβώς κάτω από τα σκαλάκια στην 
πλευρά της Όθωνος. Μια κυρία, εργαζόμενη εκεί, 
μου έδωσε στο χέρι χαρτί υγείας. Στις δημόσιες 
τουαλέτες της πλατείας Συντάγματος, οι οποίες εί-
ναι 24ωρης λειτουργίας και τις επισκέπτεται πολύς 
κόσμος, άνδρες και γυναίκες, οι ανάγκες σε χαρτί 
είναι μόλις περίπου 50 ρολά την ημέρα. Αν υπήρ-
χε μονίμως χαρτί στην καμπίνα θα το έκλεβαν οι 
περαστικοί και μπορεί να χρειάζονταν έως και 500 
ρολά ημερησίως. Έτσι, δίνονται χέρι με χέρι. 

Στον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την ενημέρωση 
του Γραφείου Αφοδευτηρίων, λειτουργούν 11 στα-
θερές δημόσιες τουαλέτες (κτίσματα), 10 σταθε-
ρές αυτοπλενόμενες και 26 μετακινούμενες χημι-
κές. Στις σταθερές υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος 
που φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου, 
ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος του δήμου και 
απαγορεύεται αυστηρά να πάρει χρήματα από ο-
ποιονδήποτε επισκέπτη. Υπεύθυνος του Γραφείου 
Αφοδευτηρίων είναι ο Ανδρέας Στεφανόπουλος, 
ο οποίος τριγυρνάει με το μηχανάκι για τυχόν προ-
βλήματα, έλλειψη χαρτιού, καθαριστικά, μήπως 
έπαθε καμιά ζημιά το καζανάκι ή η βρύση. Και είχε 
την καλοσύνη να μας κάνει μια μικρή ξενάγηση. 

Η ουρά των τουριστών στον Διόνυσο 

Στον Διόνυσο, στη Ροβέρτου Γκάλι, βρίσκονται οι 
δημόσιες τουαλέτες που εξυπηρετούν τον περισ-
σότερο κόσμο. Περίπου 2.000 άτομα την ημέρα, 
στη μεγάλη τους πλειονότητα τουρίστες. Τα πούλ-
μαν παρκάρουν απ’ έξω, ποιος ξέρει πόσες ώρες 
ταξίδευαν, κι ο κόσμος μπαινοβγαίνει ασταμάτητα. 
Η τουαλέτα εδώ έχει τέσσερις καμπίνες για τις γυ-
ναίκες, τέσσερις για τους άνδρες και τρεις ουρη-
τήρες, καθώς και τουαλέτα που εξυπηρετεί Άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). Στου Μακρυγιάννη, α-
πέναντι ακριβώς από την ουρά που σχηματίζουν 
οι τουρίστες για να επισκεφθούν την Ακρόπολη, 
από την κάτω της είσοδο, η ταμπέλα WC κάτω από 
τον ίσκιο δείχνει τον υπόγειο δρόμο της ανακούφι-
σης. Και στη Βαρβάκειο, από την πλευρά που είναι 
οι πάγκοι με τα λαχανικά, βρίσκεται η αρχαιότερη 
δημόσια τουαλέτα, μαζί με αυτή στου Ψυρρή. Στη 
Βαρβάκειο, μια φορά που ο υπάλληλος χρειάστηκε 
να λείψει για ένα τέταρτο βουτήξανε τις βρύσες. 
Αν εξαιρέσεις ότι τουλάχιστον στις «τουριστικές» 
το χαρτόνι που γράφει με μαρκαδόρο «MEN» και 
«WOMEN» θα μπορούσε να αντικατασταθεί με μια 
πινακίδα, όλες τους ήταν καθαρές και σε όλες υ-
πήρχε μια γυναίκα με τη σφουγγαρίστρα στο χέρι. 
Λένε ότι κάποιοι επισκέπτες ζητάνε χαρτί και κά-
ποιοι άλλοι έχουνε δικό τους, ότι μπαίνουν χρή-
στες για να κάνουν χρήση και άστεγοι που θέλουν 
να πλυθούν, ότι γυναίκες κυρίως πετάνε στη λεκά-
νη μωρομάντιλα και βουλώνει, ότι κάποιες κοπέ-
λες, άστεγες ή χρήστριες, ή και τα δύο, ζητούν χαρ-
τί γιατί είναι στις μέρες τους και δεν έχουν λεφτά 
ούτε για σερβιέτες. Κι ότι κάποιοι άνδρες ερωτο-
τροπούν στους ουρητήρες και αυτές τρομάζουν. 
Δύσκολη δουλειά για τα λίγα λεφτά που παίρνουν, 
με το προσωπικό να έχει μειωθεί έτσι κι αλλιώς, 
καθώς όσοι βγαίνουν στη σύνταξη δύσκολα αντι-
καθιστώνται. 

Στην τουαλέτα του καφέ 
Θες επιτακτικά να πας τουαλέτα και μπαίνεις στο 

πρώτο καφέ. «Μήπως θα μπορούσα να χρησιμο-
ποιήσω την τουαλέτα σας, παρακαλώ;». Είναι η α-
μήχανη στιγμή που, πολλές φορές, το ζεστό χαμό-
γελο του υπαλλήλου παγώνει.  
Ο Σταύρος είναι ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας 
καφέ στη Σόλωνος και διηγείται: «Κατά μέσο όρο 
μπαίνουν περίπου 30 περαστικοί την ημέρα και ζη-
τούν τουαλέτα. Τι να τους πεις, “όχι, να τα κάνεις πάνω 
σου;”. Δεν γίνεται. Εκτός αυτού, μπορεί να είχε έρθει 
ο άνθρωπος πριν δυο μέρες ως πελάτης. Για να κα-
ταλάβεις, στα 100 άτομα που θα χρησιμοποιήσουν 
την τουαλέτα μου, οι 30 με 40 δεν είναι πελάτες. Αυτό 
εμένα μου βγάζει ένα κόστος περίπου 10 ευρώ την η-
μέρα. Υπολόγισε 30 καζανάκια επί 10 λίτρα το καθένα, 
το χαρτί, το σαπούνι, το απολυμαντικό, όλα αυτά μα-
ζεύονται και κοστίζουν. Άσε που μερικοί αφήνουν τη 
βρύση ανοιχτή να τρέχει και μπορεί να το καταλάβεις 
μετά από κανένα τέταρτο. Κάποιοι, πάντως, έχουν 
και ένα τακτ και αγοράζουν ένα μπουκαλάκι νερό. 
Φαντάσου τι γίνεται στα μεγάλα καταστήματα στο 
Σύνταγμα, θα πρέπει να έχουν έναν υπάλληλο μό-
νο για να αλλάζει τα χαρτιά και να καθαρίζει. Γι’ αυτό 
πολλά έχουν κωδικό στην τουαλέτα, για να μπορούν 
να τη χρησιμοποιούν μόνο οι πελάτες τους, με την 
απόδειξή τους». 

Είμαι η Λώρα 
και τα κάνω όλα 

Ο Αντρέας λέει ότι κάποιοι από 
εμάς θέλουμε έναν άνθρωπο 
από πίσω μας να καθαρίζει τις 
βρωμιές που αφήνουμε. Κι αν 
στις σταθερές η εικόνα είναι 
καλή, επειδή υπάρχει κι ένας υ-
πάλληλος μέσα, στις χημικές και 
στις αυτοπλενόμενες, όπου δεν 
υπάρχει κανείς, τα πράγματα 
αλλάζουν. Οι αυτοπλενόμενες, 
οι οποίες είναι βαριές κατασκευ-
ές, λειτουργούν με αισθητήρες. 
Εάν είσαι όρθιος, θα το «πιάσει» 
το μηχάνημα και θα αρχίσει να 
ρίχνει νερό. Αν πατήσεις το κου-
μπί, ο μηχανισμός θα τραβήξει 
τη λεκάνη μέσα, θα την πλύνει, 
και μετά από 10 δεύτερα θα τη βγάλει πάλι έξω. Και 
δυο τρεις φορές την ημέρα περνάει ένας υπάλλη-
λος του δήμου να δει αν λειτουργούν όλα σωστά. 
Οι αυτοπλενόμενες δόθηκαν για δωρεάν χρήση 
από το 2007. Μέχρι τότε έπρεπε να ρίξεις 50 λεπτά 
στο ειδικό μηχάνημα. Όμως διάφοροι τύποι έσπα-
ζαν αυτούς τους κουμπαράδες, με αποτέλεσμα η 
ζημιά να είναι πολλαπλάσια από τα κέρματα που 
κλάπηκαν, κι έτσι καταργήθηκε το επί πληρωμή. 
Οι χημικές βρίσκονται στην ευθύνη ιδιωτικής ε-
ταιρείας η οποία συνεργάζεται με το δήμο. Όσες 
βρίσκονται στο κέντρο, καθαρίζονται από τις 11 το 
βράδυ έως τις 6 το πρωί, ώρες που επιτρέπεται βα-
ριά φορτηγά να κινούνται στην πόλη. Και λειτουρ-
γούν σαν αυτές στα τροχόσπιτα, έχουν ένα χημικό 
υγρό στο ντεπόζιτο κάτω από τη λεκάνη που δια-
λύει τα πάντα. Υπάρχουν ανδρικές και γυναικείες, 
το χερούλι τους είναι πράσινο (δεν είναι κανείς) ή 
κόκκινο (κάποιος είναι) κι έχουν και καθρέφτη. Και 
πολλά συνθήματα του τύπου «τα κάνω όλα, πάρε 
με στο 69…»
Στην Ακαδημίας, στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πη-
γής, υπάρχει μία από αυτές, όμως ένας μαγαζάτο-
ρας από δίπλα λέει ότι δεν την προτιμάει κανείς, 
«πάνε όλοι πίσω στο μικρό στενάκι της Γ. Γενναδίου». 
Πάντως, ανοίγοντας εκείνο το μεσημέρι την πόρ-
τα διαπίστωσα ότι κάποιος την είχε προτιμήσει. 
Την ίδια χημική τουαλέτα έτυχε να επισκεφθώ και 
κατά τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Δεν είχε περάσει 
κάποιος να καθαρίσει, αλλά τουλάχιστον υπήρχε 
χαρτί. Φαίνεται πως οι χημικές τουαλέτες απευθύ-

«Η γυναίκα που ζωγράφισες. Θυμάσαι; Και τρέμουν τα πόδια σου. Αυτός που θα ’ρθει μετά από 
σένα… Τέλος πάντων, η γυναίκα που διάλεξες μ’ αρέσει. Και δεν θα αργήσει να γίνει γυναίκα 

όλου του κόσμου» -από το βιβλίο «Τουαλέτες» (εκδ. Γραμμή, 1981), 

του Σάκι Μαυρέλη, για τη ζωγραφική στις δημόσιες τουαλέτες

Σταθερές δημόσιες 
τουαλέτες (κτίσματα) 

24ωρη λειτουργία: Σύνταγμα 
(εντός πλατείας), Βαρβάκειος (Α-
θηνάς & Αριστογείτονος), Ψυρρή 
(Μιαούλη & Πλ. Ηρώων). Επίσης: 
Διόνυσος (Ροβέρτου Γκάλη, 
7.30-20.30), Μακρυγιάννη (Δ. 
Αεροπαγίτου & Θρασύλλου, 7.30-
20.30), Παγκράτι (Σπ. Μερκούρη & 
Δουρίδος, 7.00-20.00), Ιχθυαγορά 
(εντός, 4.00-17.00), Τραλλέων & 
Συρακουσών (8.00-21.00), Παλ. 
Αγορά (Καπνικαρέας & Καλογρι-
ώνη, 8.00-21.00), Πλ. Αμερικής 
(Σπάρτης & Λευκωσίας, 8.00-
21.00), Πλ. Αβησσυνίας (Ηφαί-
στου & Αβησσυνίας, 8.00-21.00) 
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νονται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, κρίνοντας 
από τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί. Στην Ομό-
νοια, στη Σατωβριάνδου, στην πλατεία Λαυρίου 
ή στη συμβολή της Πειραιώς με τη Σοφοκλέους, 
δίπλα από το συσσίτιο αστέγων. Απευθύνονται, 
επίσης, στις αυτοσχέδιες πιάτσες ταξί. 

ÇΨωνιστήριÈ στις δημόσιες 
τουαλέτες 

Παλιότερα οι δημόσιες τουαλέτες θεωρούνταν έ-
νας από τους κατ’ εξοχήν χώρος για cruising, δηλα-
δή για αναζήτηση ενός ευκαιριακού ερωτικού συ-
ντρόφου. Σήμερα, με το Ίντερνετ και τις διάφορες 
σχετικές εφαρμογές τα πράγματα έχουν αλλάξει, 
αν και «είναι αρκετοί εκείνοι που τους εξιτάρει κάτι 
από το υπαίθριο καμάκι και σεξ και το προτιμούν από 
το να βρουν κάποιον από το Ίντερνετ και να πάνε στο 
σπίτι» λέει ο Πέτρος Αλεξανδρής, συντάκτης στο 
περιοδικό «Antivirus», το οποίο απευθύνεται κατά 
κύριο λόγο στην lgbtq κοινότητα. 
Ο Πέτρος λέει ότι όλες οι δημόσιες τουαλέτες που 
σήμερα είναι κλειστές στο κέντρο, όπως στην 
Κάνιγγος, αποτελούσαν χώρο για cruising μέχρι 
περίπου το 1997-98. Στη συνέχεια, άρχισαν να ε-

γκαταλείπονται αρχικά από 
τις αρμόδιες αρχές με αποτέ-
λεσμα να βρωμίζουν και στη 
συνέχεια εγκαταλείφθηκαν 
και από τον κόσμο που τις ε-
πισκεπτόταν. Στο θέμα του 
με τίτλο «Ένα 24ωρο με τους 
λάτρεις του υπαίθριου cruising 
στην Αθήνα», στο Antivirus, α-
ναφέρεται στις δημόσιες του-
αλέτες στο Σύνταγμα, στον Ε-
θνικό Κήπο και στο Άλσος Κη-
φισιάς. Λέει ότι στο Σύνταγμα, 
στα παγκάκια απ’ έξω, εκτός 
από περαστικούς που στά-
θηκαν να πάρουν μια ανάσα, 
υπάρχουν κι εκείνοι που πε-
ριμένουν να δουν ποιος θα 
μπει στην τουαλέτα για να 
ακολουθήσουν. Πώς γίνεται 
η συνεννόηση; «Υπάρχει ένας 
κώδικας. Θα λειτουργήσουν τα 

βλέμματα, κάποιες κινήσεις, θα τον δεις, θα σε δει. 
Δεν είναι δύσκολο». 

Ήξερες ότιÉ 

Τα πρώτα δημοτικά αποχωρητήρια και ουρητήρια 
στην Αθήνα κατασκευάστηκαν στη Βαρβάκειο στα 
τέλη του 19ου αιώνα. Το 1950 ο Δήμος Αθηναίων 
διέθετε περίπου 70 δημόσια ουρητήρια. 
Στην Ινδία η καμπάνια Right To Pee μάχεται για πε-
ρισσότερες δημόσιες γυναικείες τουαλέτες, καθώς 
παρατηρείται αύξηση των επιθέσεων σε γυναίκες 
που βιάστηκαν ή κακοποιήθηκαν ενώ πήγαιναν 
σε υπαίθριες τουαλέτες. Η Ινδή συγγραφέας, Indu 
Harikumar, έχει δηλώσει: «Έμαθα να το ελέγχω, σαν 
καλή Ινδή. Μαθαίνουμε από νωρίς ότι οι γυναικείες 
τουαλέτες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες εδώ, και εάν 
είναι, είναι βρόμικες, μυρίζουν άσχημα και είναι εντε-
λώς σιχαμερές». 
Οι δημόσιες τουαλέτες ονομάζονται και Βεσπα-
σιανές. Πήραν το όνομά τους από τον Ρωμαίο αυ-
τοκράτορα Τίτο Φλάβιο Βεσπασιανό (9-79 μ.Χ.), ο 
οποίος επέβαλλε φόρο για την ούρηση. 
Από το 2001, η 19η Νοεμβρίου αποτελεί την Πα-
γκόσμια Ημέρα Τουαλέτας. Σκοπός της είναι η ε-
νημέρωση του κοινού για το δικαίωμά του σε ένα 
καλύτερο περιβάλλον στις τουαλέτες, αλλά και η 
υποχρέωσή του να συμβάλει στην καθαριότητά 
τους. Υπολογίζεται ότι περίπου 2,6 εκατ. άνθρωποι 
δεν έχουν επαρκή αποχέτευση. A

Αυτοπλενόμενες 
τουαλέτες 

Υψηλάντου & Μαρασλή (έναντι 
εισόδου Ευαγγελισμού), Παναθη-
ναϊκό Στάδιο (Ηρώδου Αττικού & 
Β. Κωνσταντίνου), Πλατεία Κολω-
νακίου, Ίδρυμα Ερευνών (Ριζάρη 
& Β. Κωνσταντίνου), Πλατεία 
Κλαυθμώνος (Π. Πατρών Γερ-
μανού), Πλατεία Ειρήνης (Ευελ-
πίδων, Ακαδημία Πλάτωνος (Μο-
ναστηρίου), Μετρό Πανόρμου 
(Λαρίσης & Λουίζης Ριανκούρ), 
Μέγαρο Μουσικής (Β. Σοφίας έ-
ναντι 66), Μετρό Φιξ (Συγγρού 49 
& Καλλιρόης) 

Όλες λειτουργούν 7.00-23.00 και 
είναι προσβάσιμες για ΑμΕΑ. 

Χημικές τουαλέτες 
Δεληγιάννη (έναντι ΟΣΕ), Πλα-
τεία Τράιμπερ, Σατωβριάνδου & 
Κοτοπούλη, Πλατεία Λαυρίου, 
Σατωβριάνδου & Δώρου, Πλατεία 
Ομονοίας, Πλατεία Κλαυθμώνος 
& Παπαρρηγοπούλου, Κλάδου 2 & 
Βρυσακίου 9 (Πλάκα), Πλατεία Κα-
ραμάνου, Λεωφόρος Βασιλίσσης 
Όλγας (Ζάππειο), Πατέρα, Σκοπετέα 
& Κόνιαρη (περιφερειακός Λυκαβητ-
τού), Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, 
Πάρκινγκ Δώρας Στράτου, Πειραι-
ώς & Σοφοκλέους, Πλατεία Ζωοδό-
χου Πηγής (Ακαδημίας). 

Όλες οι χημικές τουαλέτες είναι 24ω-
ρης λειτουργίας και μέσα στον Μάιο 
θα ανακοινωθούν 28 ακόμα σημεία.
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  50 χρόνια από το Sum⁂
merof
~του 1967~

Του Γιάννη νένέ 
(panikoval500@gmail.com) 
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Στις 30 
Απριλίου 

1967, εννέα 
μόνο ημέρες 

μετά το πρα-
ξικόπημα της 

χούντας στην 
Ελλάδα, η εφη-

μερίδα Florence 
Morning News του 

Σαν Φρανσίσκο έ-
γραφε στο σημεί-

ωμα του εκδότη: 
«Το Σαν Φρανσί-

σκο έχει επιζήσει 
της λαίλαπας των 

χρυσοθήρων και 
του σεισμού, και 

τώρα καλείται να 
αντιμετωπίσει το “κα-

λοκαίρι της αγάπης” 
που οργανώνουν 
4.000 “hippies” 

στην περιοχή του 
Haight-Ashbury. 

Αυτοί οι μουσά-
τοι τύποι κηρύτ-

τουν ελεύθερο 
έρωτα και LSD, 

και η αστυνομία 
υπολογίζει ότι θα 

εισρεύσουν πε-
ρισσότεροι από 

50.000 άνθρωποι». 
Ήταν οι μέρες που τα 

μικροαστικά προάστια 
μάθαιναν καινούργιες 

λέξεις, όπως: ψυχεδέλεια. 

ΚαλοΚαίρί της αγαπης: η αρχη Καί το τέλος ΚαλοΚαίρί της αγαπης: η αρχη Καί το τέλος του
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∆υτική Ακτή στεκόταν αµήχανη µπροστά σε αυτό το 

νέο κίνηµα που είχε ξεκινήσει από τις 14 Ιανουαρίου 

της ίδιας χρονιάς όταν ο Michael Bowen, ένας πρωτο-

χίπι beat καλλιτέχνης που ό,τι ζωγράφιζε έµοιαζε να 

έχει τρία µάτια, είχε διοργανώσει στο Golden Gate Park 

του Σαν Φρανσίσκο τον προάγγελο του Καλοκαιριού 

της Αγάπης, µία µεγάλη συγκέντρωση που µάζεψε 30 

χιλιάδες ανθρώπους και ονοµάστηκε Human Be-In, µε 

αφορµή έναν καινούργιο νόµο της πολιτείας της Καλι-

φόρνια που απαγόρευε τη χρήση της ψυχοτροπικής 

ουσίας LSD. Αλλά ήταν πολύ περισσότερο από αυτό.

Έτσι όπως εξελίχθηκε και, µε το Καλοκαίρι της Αγάπης 

που πυροδότησε, αποτέλεσε µία αναπάντεχη διατύ-

πωση της κουλτούρας των νέων έτσι όπως είχε αρχίσει 

να διαµορφώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 

’60 και είχε γαλουχηθεί µε το πνεύµα ελευθερίας της 

γενιάς των beatniks. Συνύπαρξη, κοινοβιακή ζωή, πο-

λιτική αποκέντρωση, νέα αρχή. Παράτα τις σπουδές 

σου. Ή αλλιώς: Πάρε µπρος, συντονίσου, απελευθε-

ρώσου. «Turn on, tune in, drop out». Ήταν η περιβόη-

τη φράση που χαρακτήρισε το κίνηµα των χίπις και έγι-

νε από τίτλος δίσκου µέχρι σύνθηµα σε µπλουζάκι και 

λάνσαρε ο ψυχολόγος και συγγραφέας Timothy Leary 

µοιράζοντας άφθονη ψιλοκυβίνη (συστατικό συγκε-

κριµένης ποικιλίας µανιταριών) στον κόσµο που τιγκά-

ρισε το event, ενώ ο Allen Ginsberg έψαλλε µάντρας. 

Όλοι ένιωθαν σαν να ακούνε αγγέλους να τους µιλάνε. 

Στη σκηνή οι Jefferson Airplane, οι Grateful Dead, οι 

Big Brother & the Holding Company και οι Quicksilver 

Messenger Service αµολούσαν λευκούς λαγούς από τα 

καπέλα τους και σκάλες από ουράνια τόξα, ενώ οι Hell’s 

Angels, αν και στην κορυφαία περίοδο της παράνοµης 

δράσης τους, εκεί ακούγονταν από τα µεγάφωνα να 

προσπαθούν να επιστρέψουν στους γονείς τους παι-

δάκια που είχαν χαθεί. 

Ειδικά για το πάρτι είχαν κατασκευαστεί από τον 

Owsley Stanley, έναν underground χηµικό, τεράστιες 

ποσότητες «Λευκής Αστραπής» – έτσι είχε ονοµαστεί 

η ποικιλία LSD για την περίσταση. Όσοι ήταν λιώµα έ-

χαιραν της φροντίδας των Diggers, της οµάδας πρωτο-

βουλίας αριστεριστών ακτιβιστών και ηθοποιών του 

θεάτρου δρόµου, που στη διάρκεια όλης της περιόδου 

που χαρακτηρίστηκε «Καλοκαίρι της Αγάπης» (1966-

68) ήταν πάντα εκεί για να προσφέρουν δωρεάν ιατρι-

κή περίθαλψη, τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης. 

Εκείνο το χειµωνιάτικο Human Be-In ήταν η γέφυρα 

που έφερε κοντά όλες τις φάσεις της αµφισβήτησης 

της εξουσίας. Βίαιες διαδηλώσεις από άλλα σηµεία της 

Αµερικής για τα πολιτικά δικαιώµατα, τα δικαιώµατα 

των γυναικών, των καταναλωτών, το φοιτητικό και το 

αντιµιλιταριστικό κίνηµα στην κορύφωση της εµπλο-

κής των ΗΠΑ στον πόλεµο του Βιετνάµ βρήκαν µία κοι-

νή φωνή στο –τι ειρωνεία– ειρηνικό κίνηµα των χίπις οι 

οποίοι µιλούσαν για αγάπη και έβαζαν λουλούδια στις 

κάννες των όπλων των στρατιωτών. Το «Μακρύ Καυ-

τό Καλοκαίρι» ήταν η άλλη ονοµασία της περιόδου 

εκείνης, µε 159 αντιρατσιστικές διαδηλώσεις να έχουν 

ξεσπάσει στη χώρα παράλληλα µε την αναταραχή στα 

περισσότερα πανεπιστήµια ακόµα και στους κύκλους 

των beat ποιητών και των µοντερνιστών της τζαζ. Όλοι 

ήθελαν να αποδεσµευτούν από την ηθική καταπίεση 

της µεσαίας τάξης. 

Και το καλοκαίρι πλησίαζε. Όλο και περισσότεροι 

drop-outs παρατούσαν τα σχολεία και τα πανεπιστήµια 

και άρχιζαν να συρρέουν στα 15 οικοδοµικά τετράγω-

να στα δυτικά του Σαν Φρανσίσκο, στην περιοχή που 

τόσο περιεκτικά πήρε το παρατσούκλι «Hashberry» (ο 

τόνος στο hash-). Και ήταν πολλοί περισσότεροι από ό-

σους φοβούνταν οι αρχές της πόλης. Έφτασαν τις 100 

χιλιάδες, όλοι φορώντας λουλούδια στα µαλλιά όπως 

τους ζητούσε το τραγούδι που κυκλοφόρησαν τον 

Μάιο του ’67 οι Mamas & the Papas για να προµοτάρουν 

το µεγάλο µουσικό φεστιβάλ του Μόντερέι – άλλο ένα 

εµβληµατικό event στην αντικουλτούρα της γενιάς 

του ’60. Το τραγούδι «San Francisco (Be Sure to Wear 

Flowers in Your Hair)» έγινε παγκόσµιο χιτ δίνοντας και 

τα πρώτα δείγµατα της µελλοντικής τροπής που θα 

έπαιρνε το χίπικο κίνηµα. 

Το Haight-Ashbury άρχισε να γεµίζει και τα προβλήµα-

τα άρχισαν να φαίνονται: έφηβοι παρατούσαν το σπίτι 

τους και πήγαιναν να µείνουν σε καταλήψεις σπιτιών 

στη µέχρι τότε αδιάφορη, αστική συνοικία. Προβλή-

µατα υγιεινής άρχισαν να εµφανίζονται παρά τις α-

γαθές προθέσεις όσων ήθελαν να δοκιµάσουν «νέα 

µοντέλα οικογένειας» όπου τα πάντα ήταν κοινά, από 

τις πετσέτες µέχρι τον έρωτα. Οι Diggers, σε πιο ρεα-

λιστική βάση, άρχισαν να βοηθούν την αστυνοµία για 

να εντοπίζει ανήλικα παιδιά που το είχαν σκάσει από 

το σπίτι τους για να ζήσουν την εµπειρία αλλά και να 

βρίσκουν δουλειές κάθε είδους, σε όποιους από τους 

χίπις ήθελαν να εργαστούν για να συνεισφέρουν στην 

κοινότητα. Στη γειτονιά, εκτός από τα κοινόβια είχε 

αρχίσει να δηµιουργείται και µία εµπορική κίνηση – π.χ. 

έκαναν χρυσές δουλειές τα ανθοπωλεία. ∆εν άργη-

σαν να εµφανιστούν και τα τουριστικά πούλµαν που 

έκαναν διαδροµές µέσα στη συνοικία, µε τουρίστες να 

παρατηρούν το χαοτικό πάρτι. 

Όχι ακριβώς πάρτι. Αυτό που έκαναν οι περισσότεροι 

ήταν να απολαµβάνουν την ειρήνη και τον ωραίο και-

ρό, αραχτοί στα café που είχαν γεµίσει την περιοχή και 

στα πάρκα, συζητώντας για ναρκωτικά και έρωτα.

Παράλληλα, η δηµιουργικότητα ξεπερνούσε κάθε ό-

ριο, µε παραληρητικά χρώµατα σε σχέδια επάνω σε 

οτιδήποτε και θεµατικές επίµονα κολληµένες στο σεξ 

και τον Θεό. Σε όλες τους τις µορφές: ταντρικό σεξ, 

βουδισµός, ινδία, κινέζικοι δράκοι, µονόκεροι, ινδιάνι-

κα φυλαχτά. Αρκεί να αγαπάς.

Τα Παιδιά της Αγάπης
Η φυλή είχε και στιλιστικά στάνταρντς µε έµφαση 

στα µαλλιά. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. ∆εν είναι 

τυχαίο όταν, στο φινάλε (την εµπορευµατοποίηση) αυ-

τής της κουλτούρας, δύο από τους ανθρώπους που την 

έζησαν από µέσα, ανέβασαν στη Νέα Υόρκη το «κοινω-

νικό µιούζικαλ», «Hair», την εκδοχή των bohèmes για 

τη γενιά της Εποχής του Υδροχόου. Άλλο χαρακτηρι-

στικό των Παιδιών των Λουλουδιών ήταν τα φτερά και 

οι κορδέλες στο µέτωπο –αναφορά στους ιθαγενείς 

ινδιάνους της Αµερικής–, τα φυλαχτά, οι καουµπόικες 

µπότες, τα σανδάλια, τα µοκασίνια, τα µεξικάνικα πό-

ντσο, τα στενά παντελόνια, τα µικρά κουδούνια φορε-

µένα στις ζώνες και τους αστραγάλους.  

«Η διαφορά µας µε τους beatniks», είχε πει µία νεαρή 

µαύρη χίπισσα σε µία συνέντευξη, «είναι ότι εµείς δεν 

φοράµε µαύρα και είµαστε πιο καθαροί».

Κάτι πιο ποπ
Η Ευρώπη στάθηκε πιο ψύχραιµη απέναντι στο 

Καλοκαίρι της Αγάπης. Την ίδια εποχή που η Ελλάδα 

βρισκόταν στο γύψο και µόνο ψήγµατα αυτής της ε-

πανάστασης έφταναν µέχρι εδώ, κυρίως µε τη µορφή 

δηµοσιευµάτων που παρουσίαζαν τους χίπις σαν κα-

ρικατούρες, και οι χώρες του ανατολικού µπλοκ ήταν 

αποµονωµένες από τον κόσµο πίσω από το Σιδηρούν 

Παραπέτασµα, το Λονδίνο ζούσε την τεχνικολόρ επο-

χή του. Οι Beatles τραγουδούσαν «All you need is love» 

και κυκλοφορούσαν την 1η µέρα του καλοκαιριού, 1η 

Ιουνίου 1967, το µνηµειώδες άλµπουµ «Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band», οι Pink Floyd στο Alexandra 

Palace παρουσίαζαν 14ωρα σόου µε ψυχεδελικές µαρ-

µελάδες και καµένα slides για φόντο, το UFO Club γέµι-

ζε κόσµο ντρογκαρισµένο που άκουγαν Soft Machine 

και άνοιγαν διαύλους επικοινωνίας µε τα αδέρφια µας 

στο διάστηµα. Η µουσική και η µόδα οργίαζαν, η Kings 

Road είχε γεµίσει καφτάνια, εδουαρδιανούς δανδήδες, 

κορίτσια µε µίνι και πολύχρωµα ρούχα κάθε είδους. 

Βιβλιοπωλεία, fanzines, κλαµπς και ραδιοσταθµοί άν-

θιζαν. Οι γραφίστες παραληρούσαν στις αφίσες µε 

γραµµατοσειρές balloons που έµοιαζαν να λιώνουν ή 

να πλέουν στα κύµατα της µουσικής, παντού έβλεπαν 

αστέρια, λαχούρια και λουλούδια.

Οι νέοι στην Ελλάδα ψηλαφούσαν µε αγωνία τον α-

πόηχο του Καλοκαιριού εκείνου, κυρίως προσπαθώ-

ντας µε τη µουσική να νιώσουν την αγάπη – και αυτή 

όµως έφτανε στη χώρα µε δόσεις, δύσκολα, σχεδόν 

παράνοµα. Η χούντα εξέταζε το κάθε τι µε καχυπο-

ψία, αν και λίγα καταλάβαιναν οι λογοκριτές από όσα 

έρχονταν εδώ σαν πληροφορίες. Οι χίπις ήταν από τα 

αγαπηµένα θέµατα των ελλήνων γελοιογράφων. Πα-

ράλληλα όµως συνέβαινε και κάτι µαγικό. Το ελληνικό 

καλοκαίρι ήταν ένας απόλυτος προορισµός για όσους 

µπορούσαν να νιώσουν τα µηνύµατα εκείνης της επα-

νάστασης. Χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρωθούν σε 

κανένα Haight-Ashbury, διασκορπισµένοι στα νησιά 

του αιώνιου ελληνικού καλοκαιριού, µπορούσαν να 

ζήσουν τον δικό τους ελεύθερο έρωτα και επαφή µε 

τη φύση, γιατί απλώς το επέβαλλε µε ένα συµπαντικό 

τρόπο το περιβάλλον. Οι διδαχές των καµένων ποι-

ητών της επανάστασης εδώ µπορούσαν να αντικα-

τασταθούν απλώς µε ένα εισιτήριο για το πλοίο της 

άγονης γραµµής. Πολλοί χίπις ανακάλυψαν την Ελλά-

δα, τα νησιά, δηµιούργησαν τη φήµη της αλώβητης 

ακόµα τότε Μυκόνου, την κοινότητα στις σπηλιές στα 

Μάταλα, και φυσικά είδαν λίγο αργότερα ότι όλο αυτό 

είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ίχνη αυτής της 

ευδαιµονίας υπάρχουν κρυµµένα σαν απόθεµα. Ένα 

Καλοκαίρι της Αγάπης φουντώνει µυστικά µέσα µας ό-

ταν βρεθούµε στα νησιά. Το µόνο που χρειάζεσαι είναι 

η αγάπη, ούτε καν ένα έκστασι.

Το τέλος
Το 1967 και η παραληρηµατική του ευτυχία έφερε 

ένα οργισµένο, εκρηκτικό 1968 µε τις φοιτητικές εξε-

γέρσεις στο Παρίσι – µία επανάσταση µε εντελώς δια-

φορετικό προφίλ έστω κι αν η καρδιά ήταν η ίδια. Μαζί 

µε την Άνοιξη της Πράγας έδωσαν έναν άλλο τόνο στην 

επανάσταση. Θα ακολουθούσαν το ’69 οι εξεγέρσεις 

των οµοφυλόφιλων στο Stonewall της Νέας Υόρκης.

Όσο για τους γκουρού του Καλοκαιριού της Αγάπης: ο 

Timothy Leary έχασε τη θέση του σαν καθηγητής στο 

τµήµα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ 

και εξελίχθηκε στον απόλυτο promoter των ψυχεδε-

λικών ναρκωτικών για προσωπική χρήση – µόνος του 

ή µε φίλους. Ιστορικά έχουν µείνει τα πάρτι µε µαγικά 

µανιτάρια που διοργάνωνε, όπως και οι περιοδείες 

του συγγραφέα Ken Kesey (πρώην συνεργάτη της CIA 

σε πειράµατα µε LSD, και συγγραφέα της «Φωλιάς του 

Κούκου») µε το γεµάτο πολύχρωµα γκράφιτι βανάκι 

του σε όλη τη χώρα. Μαζί µε µία παρέα από θιασώτες, 

καλούσαν τον κόσµο σε πειραµατικά acid-πάρτι, όσοι 

ελάµβαναν µάλιστα µέρος έπαιρναν και τιµητικό δί-

πλωµα. Μαµά, κοίτα, πέρασα το τεστ.

Το φθινόπωρο του 1967 το Σαν Φρανσίσκο άρχισε να 

αδειάζει από χίπις. Πολλοί επέστρεψαν στις σπουδές 

τους. Το τέλος του Καλοκαιριού της Αγάπης είχε ξε-

κινήσει µε την εµπορευµατοποίησή του και ολοκλη-

ρώθηκε µε µία τελετή κηδείας που ονοµάστηκε «Ο 

Θάνατος του Χίπι» στις 6 Οκτωβρίου 1967 και έφερε το 

εξής σύνθηµα: «Αυτό είναι το τέλος. Μείνετε εκεί που 

ζείτε και φέρτε εκεί την επανάσταση. Μην επιστρέψε-

τε ξανά εδώ».

∆υτική Ακτή στεκόταν αµήχανη

νέο κίνηµα που είχε ξεκινήσει από τις 14 Ιανουαρίου 

της ίδιας χρονιάς όταν ο Michael Bowen, ένας πρωτο-

χίπι beat καλλιτέχνης που ό,τι ζωγράφιζε έµοιαζε να 

έχει τρία µάτια, είχε διοργανώσει στο Golden Gate Park 

του Σαν Φρανσίσκο τον προάγγελο του Καλοκαιριού 

της Αγάπης, µία µεγάλη συγκέντρωση που µάζεψε 30 

χιλιάδες ανθρώπους και ονοµάστηκε Human Be-In, µε 

αφορµή έναν καινούργιο νόµο της πολιτείας της Καλι-

φόρνια που απαγόρευε τη χρήση της ψυχοτροπικής 

ουσίας LSD. Αλλά ήταν πολύ περισσότερο από αυτό.

Έτσι όπως εξελίχθηκε και, µε το Καλοκαίρι της Αγάπης 

που πυροδότησε, αποτέλεσε µία αναπάντεχη διατύ-

πωση της κουλτούρας των νέων έτσι όπως είχε αρχίσει 
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Σήµερα, 50 χρόνια µετά, στο Σαν Φρανσίσκο όλα 

είναι «delic»: διοργανώνονται τουριστικές ατραξιόν 

στο Haight-Ashbury, τα µαγαζιά πουλάνε τη στολή 

του χίπι, µεταµφιεσµένοι υπάλληλοι του δήµου ξε-

ναγούν τους επισκέπτες στα σηµεία της περιοχής 

όπου ξεκίνησε η επανάσταση αλλά γρήγορα έχασε 

τις αισθήσεις της από overdose. 

Στην Αθήνα προσπαθήσαµε να µιλήσουµε µε 

µερικούς ανθρώπους που έζησαν το Καλο-

καίρι της Αγάπης. Κάποιοι ήταν αδιάφοροι, 

ίσως και αγενείς, άλλοι καµένοι, άλλοι αρνητι-

κοί. Αναγκαστικά, θα στραφούµε στα νησιά. A

τις αισθήσεις της από overdose. 

Στην Αθήνα προσπαθήσαµε να µιλήσουµε µε 

µερικούς ανθρώπους που έζησαν το Καλο-

καίρι της Αγάπης. Κάποιοι ήταν αδιάφοροι, 

ίσως και αγενείς, άλλοι καµένοι, άλλοι αρνητι-

κοί. Αναγκαστικά, θα στραφούµε στα νησιά. A
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ΑθήνΑ 

υπό 
σκιΑ 
Γιατί δεν έχουμε 

περισσότερα 
πράσινα 

πεζοδρόμια 
σαν κι αυτά;
Των ΦΙΛΙΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 

& ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑ 

Φωτογραφίες: Θ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ 

Περπατήσαμε στους καταπράσινους αθη-

ναϊκούς δρόμους με ακακίες και τζακαρά-

ντες και πήραμε ανάσα εν μέσω καύσωνα.

Οι ζεστές καλοκαιρινές μέρες ξεκίνησαν για 

τα καλά και, όπως κάθε καλοκαίρι, η Αθήνα 

βράζει. Υπάρχουν όμως μερικά σημεία στην 

καρδιά της πόλης στα οποία η θερμοκρασία 

μπορεί να είναι ως και 5 βαθμούς Κελσίου 

χαμηλότερη. Είναι οι πράσινοι δρόμοι της 

Αθήνας. Ριζάρη, Ρηγίλλης, Ιασσίου, Γεννα-

δίου, Ραβινέ, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, 

Πινότση, Ακαδημίας και Χέυδεν είναι γεμά-

τοι ακακίες και τζακαράντες τόσο ψηλές, 

ώστε δημιουργούν πράσινες αψίδες όταν 

συναντιούνται και τα φυλλώματά τους α-

γκαλιάζονται. Δεν είναι μόνο τα οφέλη τους 

το καλοκαίρι, αλλά και η ασύλληπτη ομορ-

Ι. ΓΕνναδΙου

ΡΙΓηλλησ

ΧΕυδΕν
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Ριγηλλησ

ιασσιου



φιά τους την άνοιξη, ειδικά όταν οι τζακαράντες 

φουντώνουν και ντύνουν την Αθήνα στα μοβ. Ορ-

γιάζει η φύση, οργιάζει και το Instagram εκείνη την 

εποχή.

Πήραμε το θερμόμετρο και πήγαμε (συγκεκριμένα, 

αράξαμε τη βέσπα του Θανάση, που έχει θερμόμε-

τρο) σε έναν από τους παραπάνω δρόμους και σε 

έναν χωρίς ιδιαίτερη φύτευση για να διαπιστώσου-

με τη διαφορά με τα μάτια μας. 15:08 Χαριλάου Τρι-

κούπη, ακριβώς έξω από τα γραφεία μας, το θερ-

μόμετρο φτάνει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγα 

μόλις λεπτά αργότερα, στις 15:30, το μεταφέρουμε 

στην Ακαδημίας που αυτή την εποχή σκεπάζουν 

συστάδες ακακιών. Το θερμόμετρο πέφτει στους 

37, δηλαδή 7 ολόκληρους βαθμούς κάτω. 

Βλέποντας τα αποτελέσματα, δεν μπορούμε πα-

ρά να αναρωτηθούμε γιατί δεν έχουμε περισσό-

τερες τέτοιες οάσεις στην πόλη μας. Η φύτευση 

πεζοδρομίων είναι πιθανότατα η φθηνότερη και 

ομορφότερη λύση για μια πιο δροσερή πόλη τους 

καλοκαιρινούς μήνες και φυσικά για μια όσο γίνε-

ται πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Τι μας εμποδίζει; Α-

ναζητήσαμε τις απαντήσεις μαζί με τον κ. Αντώνη 

Σκορδίλη, Δρ. Βοτανικής Παν/μιου Αθηνών, βιο-

λόγο και συνεργάτη της Εταιρίας Αρχιτεκτονικής 

Τοπίου ECOSCAPES.

«Ο φετινός κρύος και βροχερός χειμώνας και η παρα-
τεταμένη δροσερή άνοιξη φαίνεται πως επέδρασαν 
θετικά στην ευρωστία των δένδρων της Αθήνας. Τα 
παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν 
πλέον περάσει πάνω από 30 χρόνια από τις μαζικές 
φυτεύσεις των πεζοδρομίων από την υπηρεσία πρα-
σίνου του Δήμου έκαναν πολλούς από εμάς να σχολι-
άζουν με χαρά ότι η πόλη μας είναι πλέον πράσινη.
Το αστικό πράσινο μας δίνει πολλά και προφανή οφέ-
λη. Σε μια περίοδο καύσωνα, όπως αυτή που ζούμε 
την τελευταία εβδομάδα, οι θαρραλέοι που κυκλοφο-
ρούν πεζοί, κυνηγούν τις σκιές των δέντρων στα πεζο-
δρόμια, αλλάζουν ακόμη και διαδρομή αν πρόκειται 
να περάσουν από ένα δρόμο που οι δενδροστοιχίες 
εκατέρωθεν, σε πλήρη συγκόμωση, δεν αφήνουν τις 
ζεστές ακτίνες του ηλίου να περάσουν. Πράγματι, 
η διαφορά στη θερμοκρασία κάτω από πυκνό θόλο 
φυλλώματος μια τόσο ζεστή μέρα μπορεί να ξεπερνά 
και τους 5 βαθμούς Κελσίου. Η σκιά των δέντρων είναι 
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Σε μια 
περιοδο 

καύΣωνα, 
οπωΣ αύτή 
πού ζούμε 

τήν 
τελεύταια 

εβδομαδα, 
οι θαρραλε-
οι πού κύ-

κλοφορούν 
πεζοι, κύ-
νήγούν τιΣ 
ΣκιεΣ των 
δεντρων 
Στα πεζο-
δρομια

Πλατάνια (Platanus 
acerifolia) Στην Αθήνα 
δεν συναντάται ο συ-
νήθης πλάτανος της 
Μεσογείου (platanus 
orientalis) αλλά ο υβριδι-
κός πλάτανος acerifolia, 
που μεγαλώνει γρήγορα, 
ανταποκρίνεται καλά στα 
εδάφη και στο κλίμα, και 
κυρίως αντέχει πολύ κα-
λύτερα στη μόλυνση του 
αστικού περιβάλλοντος. 
Πολλά από τα πλατάνια 
αυτά υπάρχουν στην οδό 
Πανεπιστημίου.

Ακακίες (Robinia 
pseudoacacia) Το πιο 
γνωστό είδος ακακίας 
που συναντάται στο 
κέντρο της Αθήνας είναι 
η Robinia pseudoacacia. 
Ήρθε στην Ελλάδα στα 
μέσα του 19ου αιώνα και 
επικράτησε σε δεντρο-
στοιχίες επειδή παρουσι-
άζει καλή προσαρμογή σε 
πολλούς τύπους εδαφών, 
αντέχει σε φτωχά και 
ξηρά εδάφη και μπορεί 
να έχει καλή και γρήγορη 
ανάπτυξη σε αστικό περι-
βάλλον.

Κέρκις ή Κουτσουπιά 
(Cercis siliquastrum)  
Ένα είδος της Ανατολικής 
Μεσογείου, που εξαπλώ-
νεται σε ολόκληρη την 
ηπειρωτική Ελλάδα και 
στα νησιά. Αναπτύσσεται 
καλά σε ηλιόλουστες θέ-
σεις και σε σχετικά ξηρά 
εδάφη, είτε μεμονωμένα 
ή σε δενδροστοιχίες.

Νεραντζιές (Citrus 
aurantium) Τα πιο γνω-
στά δέντρα των στενών 
δρόμων της Αθήνας, που 
συναντάμε και στο κέ-
ντρο της πόλης, αλλά κυ-
ρίως στις γειτονιές. Είναι 
δέντρο πολύ ανθεκτικό, 
ακόμα και στο μολυσμένο 

αστικό περιβάλλον.

Λευκή Μουριά (Morus 
Alba) Η λευκή μουριά 
είναι διαδεδομένο καλ-
λωπιστικό δέντρο στους 
δρόμους της Αθήνας. 
Αναπτύσσεται γρήγορα 
σε ηλιόλουστες θέσεις 
και σχετικά ξηρά εδάφη, 
και δίνει πλούσια σκιά το 
καλοκαίρι.

Μαύρη Λεύκα (Populus 
nigra) Ή, αλλιώς, καβάκια. 
Φυτεύτηκαν στο μέσο 
στενών κάθετων δρόμων 
του κέντρου όταν αυτοί 
πεζοδρομήθηκαν τη δε-
καετία του 1980, συναγω-
νίζονται σε ύψος σήμερα 
κτίρια 6 και 7 ορόφων.

Κανάριοι Φοίνικες 
(Phoenix canariensis) 
Οι κανάριοι φοίνικες δι-
αδόθηκαν στην Ελλάδα 
στα μέσα του 19ου αιώνα 
και συνδέθηκαν με το 
νεοκλασικισμό. Πολλοί 
φοίνικες της εποχής εκεί-
νης σώζονται ακόμα στην 
Αθήνα αλλά περισσότεροι 
φυτεύτηκαν τα τελευταία 
15 χρόνια, με αποκορύ-
φωμα τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004.

Τζακαράντες (Jacaranta 
acutifolia) Η γιακαράντα 
ή και μπλε ακακία είναι 
ένα δέντρο γρήγορης 
ανάπτυξης με εντυπωσια-
κή μπλε-μοβ ανθοφορία, 
που μπορεί να φτάσει 
σε ύψος 10 μέτρα και 
αντέχει στο κλίμα και τα 
εδάφη της Αθήνας. Συ-
ναντάται στο κέντρο της 
Αθήνας. Μια εντυπωσιακή 
δενδροστοιχία γιακαρά-
ντα υπάρχει στον κύριο 
δρόμο του Ζαππείου, που 
αρχίζει ακριβώς απέναντι 
από την οδό Φιλελλήνων, 
στη λεωφόρο Αμαλίας.

τα δεντρα τήΣ αθήναΣ

πιο δροσερή, καθώς η εξάτμιση των υδρατμών από τα 
φύλλα (διαπνοή των φυτών) ψύχει διαρκώς το περι-
βάλλον. Ποιοτικά το φωτεινό περιβάλλον κάτω από 
τα φυλλώματα είναι ξεκούραστο, πλούσιο σε ευεργε-
τικούς πράσινους και μπλε τόνους, καθώς το ηλιακό 
φάσμα φιλτράρεται ανομοιόμορφα λόγω της φωτο-
σύνθεσης. Η ατμόσφαιρα είναι πιο καθαρή, καθώς τα 
δέντρα συγκρατούν αέριους ρύπους, απορροφούν 
διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα και κυρίως α-
πελευθερώνουν σημαντικές ποσότητες οξυγόνου. 
Ανάλογα δε με το είδος του δέντρου και την εποχή, 
χαρακτηριστικά άνθη και αρώματα εμπλουτίζουν την 
εμπειρία, σηματοδοτούν και κάνουν ακόμη περισ-
σότερο ευχάριστη τη διαδρομή μας» αναφέρει ο κ. 

Σκορδίλης εξηγώντας τα οφέλη που παίρνει κάνεις 

από την ύπαρξη πρασίνου μέσα στην πόλη.

Γιατί λοιπόν όλα τα πεζοδρόμια της πόλης μας δεν 

είναι μικρές περιβαλλοντικές οάσεις; Γιατί άλλοτε 

τα δέντρα που έχουν επιλεγεί ανήκουν σε είδη που 

μεγαλώνουν πολύ και κρύβουν τον ουρανό, ενώ άλ-

λοτε φαίνονται σα να επιβιώνουν οριακά, μικρά και 

μίζερα ακόμη και αν έχουν φυτευτεί πολλά χρόνια;

«Αν και υπάρχουν σημαντικοί περιοριστικοί παράγο-
ντες που θα δυσκόλευαν τη φύτευση και ευδοκίμηση 
δενδροστοιχιών σε κάθε πεζοδρόμιο, η απάντηση 
βρίσκεται κυρίως στην έλλειψη ενιαίας αντιμετώπι-
σης του θέματος από τους φορείς, την έλλειψη ενι-
αίας πολιτικής βούλησης και πόρων, ενιαίου φορέα 
πρασίνου, εκπόνηση μελέτης καταλληλότητας από 
ειδικευμένους αρχιτέκτονες τοπίου και γεωτεχνικούς, 
καθώς και πόροι για την προμήθεια και κυρίως τη συ-
ντήρηση των φυτών» απαντά ο Δρ. Σκορδίλης και 

συνεχίζει: «Περιοριστικοί παράγοντες αποτελούν 
τα συχνά πολύ στενά πεζοδρόμια, που ακόμα και το 
τετράγωνο χώματος 50x50 εκ. δεν επιτρέπει τη διέ-
λευση των πεζών, ή η μελλοντική ανάπτυξη οποιου-
δήποτε μεγάλου δέντρου που θα περιορίζεται από τα 
μπαλκόνια των κτιρίων. Παράμετροι, όπως το χαρα-
κτηριστικό κάποιων ειδών δέντρων να αντέχουν τις 
συνθήκες της πόλης χωρίς καμιά απολύτως ανάγκη 
συντήρησης και φροντίδας, αποτελούν τον αποκλει-
στικό λόγο για τη χρήση τους (π.χ. νεραντζιές), ασχέ-
τως εάν σε κάποιες εφαρμογές τα δέντρα ποτέ δεν θα 
μπορέσουν να κάνουν άλλες, γιατί δεν το επιτρέπει η 
δυναμική της ανάπτυξής τους».
Συμπεραίνουμε λοιπόν με πίκρα –κάτι που μάλλον 

γνωρίζουμε ήδη– ότι δηλαδή η έλλειψη πρασίνου 

στην πόλη περιλαμβάνει πολλούς εμπλεκόμενους 

και περιοριστικές παραμέτρους. Ό,τι έχουμε σε 

πράσινο αυτή τη στιγμή στα πεζοδρόμια της Αθή-

νας χρονολογείται στην πλειονότητά του από τα 

μέσα του ’70, ενώ μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει 

εντελώς κατά τύχη. Η λύση; Ο κ. Σκορδίλης πιστεύ-

ει πως, πέρα από τους αρμόδιους φορείς, είναι και 

λίγο στα δικά μας χέρια.

«Τα παραδείγματα υπάρχουν ζωντανά μπροστά μας. 
Ήρθε ο καιρός να αποτιμηθεί το πράσινο της πόλης, 
να αναλυθούν τα προβλήματα, να εκτιμηθούν τα πλε-
ονεκτήματα των διαφορετικών ειδών δέντρων ανά-
λογα με τα μικροκλιματικά οφέλη που προκαλούν – 
τους περιορισμούς που η ανάπτυξή τους μπορεί να έ-
χει ανάλογα με τον τόπο μελλοντικής εγκατάστασης, 
και να εκπονηθεί ενιαίο σχέδιο για τη βελτίωση της 
ζωής της Αθήνας με τη μαζική φύτευση και συμπλή-
ρωση του πράσινου ιστού. Σημαντικό ρόλο θα παίξει 
και η ενημέρωση των πολιτών και η ευχάριστη εθελο-
ντική εργασία για την επιβίωση των δενδρυλλίων στα 
πρώτα, περισσότερο ευαίσθητα στάδια της ζωής 
τους. Ας υιοθετήσουμε το δέντρο που ομορφαίνει την 
όψη του σπιτιού μας και δροσίζει τα παρκαρισμένα 
αυτοκίνητά μας».  A

ΑκΑδημιΑσ
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▶Ξέρουµε ότι παίρνεις την προπόνησή σου στα σοβαρά. Όπως ακριβώς και το στιλ σου. Οπότε θα ενθουσιαστείς σίγουρα µε τη νέα συλλογή Stella Sport FW17 

από την adidas. Έντονα prints, παιχνιδιάρικα σχέδια, γράµµατα και πολύχρωµα jewel patterns που σε αναζωογονούν. Pop στοιχεία συνδυάζονται µε τεχνολο-

γίες για υψηλές επιδόσεις σε κοµµάτια φτιαγµένα για κάθε δραστηριότητα ή ακόµα και µια απλή βόλτα. 

Ανακάλυψε τη νέα συλλογή adidas StellaSportFW17 στα adidas Stores, στο www.adidas.gr και σε συνεργαζόµενα καταστήµατα αθλητικών ειδών.

Μπες στον κόσµο των action girls µε τα adidas Stella Sport 

Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ
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Νέο βραβείο 
για την ACS 
Το βραβείο «Logistic 
Solution of the Year» 
απέσπασε και φέτος 

η ACS, στα e-BIZZ 
Awards 2017. Η διάκριση 

αφορά την πρωτοπο-
ριακή για τα ελληνικά 
δεδοµένα λύση online 
ανακατεύθυνσης απο-
στολών ACS ReDirect, 
που διευκολύνει ιδιαί-
τερα τους παραλήπτες 

των ηλεκτρονικών 
αγορών. Μπορείτε 

να ενηµερωθείτε για 
την υπηρεσία στο 

2108190000. 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
Η ζωγράφος Πηνελόπη 
Βλαχογιάννη έχει δηλώσει 
πολλές φορές ότι της αρέσει να 
πειραµατίζεται και να 
εξελίσσεται. Με έµπνευση τους 
υπέροχους πίνακές της τώρα  
δηµιούργησε µια συλλογή από 
ολοµέταξα φουλάρια µε 
διαχρονικές ελληνικές 
φιγούρες, όπως ο Ήλιος, η 
Αφροδίτη, η Θέτις και ο 
∆ιαδούµενος, οι οποίες 
µεταφέρονται µε τις πιο 
σύγχρονες τεχνικές πάνω σε 
πολύτιµο σουφλιώτικο µετάξι. 
Σχέδια και χρώµατα που 
θυµίζουν κάτι από Ελλάδα και 
µυρίζουν θάλασσα, δροσερό 
αεράκι και υγρή άµµο. 
www.pvlachogianni.com

διαχρονικές ελληνικές 
φιγούρες, όπως ο Ήλιος, η 
Αφροδίτη, η Θέτις και ο 
∆ιαδούµενος, οι οποίες 
µεταφέρονται µε τις πιο 
σύγχρονες τεχνικές πάνω σε 
πολύτιµο σουφλιώτικο µετάξι. 
Σχέδια και χρώµατα που 
θυµίζουν κάτι από Ελλάδα και 
µυρίζουν θάλασσα, δροσερό 
αεράκι και υγρή άµµο. 
www.pvlachogianni.com

ΒΕΝΕΤΤΟΝ
Φούστα µε γεωµετρικά prints €59,95

SWATCH
Γυαλιά ηλίου Τhe Eyes of Rose €75

ROXY
Σαγιονάρες 

θαλάσσης 
€25,99

SWATCH
Aπό τη σειρά Action Heroes

µοντέλο Flashwhell €70

HUSH PUPPIES
Παπούτσια µε τεχνολογία The Body Shoe. Που σηµαίνει: 1)Σχεδιασµένα µε ελαφριά υλικά για 

περισσότερη ευκολία στην κίνηση 2) Εργονοµικά τοποθετηµένοι αύλακες για ίση κατανοµή του 
βάρους και ευελιξία (Flexible Groove) 3) Kυκλικό σχήµα στα δάκτυλα και στη φτέρνα για 

ισορροπηµένο φυσικό περπάτηµα (ΒioBevel) και 4) Εσωτερική σόλα αφρού για άνεση όλη την ηµέρα 
και ανατοµικά σχεδιασµένη ώστε να παρέχει µεγαλύτερη υποστήριξη και καλύτερη εφαρµογή

TOMS
Σακίδιο από καµβά €85

GAP
Tropical πουκάµισο 

INTIMISSIMI 
Ριγέ µπλουζάκι €49,90

ΤΕΖΕΝΙS
Εσώρουχα φλοράλ, σουτιέν €14,90, σλιπάκι €5,90
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Tα KIMALÉ 
της Irène

Α
γαπώ τα KIMALÉ για πολλούς λόγους. 
Ένας είναι ότι τα φτιάχνει η Irène 
Mamfredos, αγαπηµένη φίλη και καλή 
µας συνεργάτιδα στο Lookmag, το γυ-
ναικείο περιοδικό της ATHENS VOICE. 

Η Irène µου έµαθε, µεταξύ άλλων, να εκτιµώ και 
τα ταπεινά πράγµατα των ελληνικών περιπτέρων 
γιατί στη στήλη που διατηρούσε τότε στο περι-
οδικό µάζευε κάθε µήνα και παρουσίαζε τα πιο 
αδιανόητα πράγµατα των 2 ευρώ που έβρισκε στη 
µικρή µας πόλη. Ήξερα όµως από τότε πως η Irène, 
αυτή η ελληνογαλλίδα καλλονή, δεν ονειρευόταν 
να γίνει δηµοσιογράφος, ονειρευόταν να γίνει σχε-
διάστρια µόδας. Οι συγκυρίες τα έφεραν έτσι στη 
ζωή της και βρέθηκε να κάνει καριέρα για κάποια 
χρόνια στο studio του Balenciaga στο Παρίσι, ενώ 
µε την επιστροφή της στην Ελλάδα δούλεψε για 
τη Zeus & Dione και τα .Lak µέχρι να δηµιουργήσει 
πριν δύο χρόνια τη δική της φίρµα µε το όνοµα 
KIMALÉ. «Είναι ένα καινοτόµο fashion brand που 
διαπνέεται από τη “joie de vivre” της παγκόσµιας 
ριβιέρας» το περιγράφει η ίδια. Η Μamfredos ορα-
µατίστηκε έναν οίκο «slow fashion» µε ηθικά κρι-
τήρια και θετικό κοινωνικό αποτύπωµα. Τα KIMALÉ 
παντρεύουν τολµηρά αφρικανικά υφάσµατα –συ-
χνά σπάνια και χειροποίητα– µε καθαρές, σύγχρο-
νες σιλουέτες. Limited edition ρούχα, κοσµήµατα 
και αξεσουάρ σπιτιού που ισορροπούν ανάµεσα 
στην πολύχρωµη παλέτα της αφρικανικής κουλ-
τούρας και το µινιµαλισµό του σύγχρονου στιλ. 
Το κάθε κοµµάτι της συλλογής είναι φτιαγµένο µε 
αγάπη και υψηλή τεχνική στο κέντρο της Αθήνας 
και µπορεί να φορεθεί τόσο στην πόλη όσο και στα 
πιο µποέµ παραλιακά resorts: «Τα KIMALÉ ανθίζουν 
παντού, όπου ο ήλιος λάµπει».

Η καλοκαιρινή συλλογή έχει  το όνοµα «Voyage 
- Voyage», όνοµα που παραπέµπει στο οµώνυµο 
ποπ σουξέ και στη µέθη του Παρισιού της δεκαε-
τίας του ’80 όπου γεννήθηκε η σχεδιάστρια. Είναι 
τα τατουάζ των Νουβίων του Kau που γίνονται 
κεντήµατα σε ελληνικά τσεµπέρια. Είναι η φωνή 
της Κατρίν Ντενέβ στο ραδιόφωνο τα αποµεσήµε-
ρα στη γαλλική ριβιέρα πριν το µαζικό τουρισµό. 
Είναι το ασπρόµαυρο Mali στις φωτογραφίες του 
Malick Sidibé και τα πολύχρωµα χαµόγελα των 
φίλων που δεν ανεβαίνουν στα social media. 
Είναι ένα ταξίδι σε εµπνεύσεις, αναµνήσεις και 
δηµιουργικά απωθηµένα, µε τελικό προορισµό το 
καλοκαίρι του 2017. 

Η Irène Mamfredos και η οµάδα της εγκαινιάζουν 
φέτος µια ολοκληρωµένη συλλογή artisanal κο-
σµηµάτων µαζί µε µια σειρά καινοτοµίες στο σχε-
διασµό (cropped σακάκια, jumpsuits, σανδάλια) 
και στο φινίρισµα (χρήση δέρµατος και µετάλλων) 
που σηµατοδοτούν δηµιουργικά και µε ωριµότη-
τα, την εξέλιξη του οίκου. -Σ.Π.

 
INFO
KIMALÉ, Πλατεία Καρύτση 5, Σύνταγµα, 2130292865, 
6947906821, 6983908096. Τα κοσµήµατα 
µπορείτε ακόµα να τα δείτε και στο κατάστηµατα 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στο Κολωνάκι

Σκουλαρίκια 
ψαράκια €165

Σακίδιο Bilal €210
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Να πώς βλέπει η Κατερίνα 
Ευαγγελάτου την «Άλκηστη» 
του Ευριπίδη, µε την οποία 
πηγαίνει, για πρώτη φορά ως 
σκηνοθέτρια, στην Επίδαυρο 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

«Η παράσταση είναι αφιερωµένη στη 
µνήµη του πατέρα µου, Σπύρου Ευαγ-
γελάτου. Όλες οι παιδικές µου αναµνή-
σεις από την Επίδαυρο είναι φωτεινές. 

Ζούσαµε στο θρυλικό ξενοδοχείο Ξενία 
µε τους γονείς µου, µια ανάσα από το Θέατρο, 

σε εκείνα τα υπέροχα λιθόκτιστα σπιτάκια που 
είναι διάσπαρτα στη φύση και που τώρα πια είναι 
γραφεία για τους αρχαιολόγους. Θυµάµαι να κα-
θόµαστε στη βεράντα νωρίς το απόγευµα, πριν 
την πρόβα, παίζοντας και κουβεντιάζοντας για 
το έργο που ετοίµαζαν, σε µια σχεδόν ονειρική 
συνύπαρξη Φύσης, Θεάτρου και καθηµερινότη-
τας. Τη µόνη φορά που θυµάµαι τον πατέρα µου 
να είναι πάρα πολύ αγχωµένος ήταν όταν πριν 
την παράσταση σύννεφα πύκνωναν απειλητικά 
πάνω από το θέατρο. 

Τα παιδικά µου καλοκαίρια είναι συνδεδεµένα 
µε το θέατρο της Επιδαύρου. Γι’ αυτό και είµαι ιδι-
αίτερα συγκινηµένη που τώρα συνεργάζοµαι κι 
εγώ µε τον Γιάννη Φέρτη, ο οποίος έχει πρωταγω-

νιστήσει σε παραστάσεις του πατέρα µου εδώ. 
Έχω παίξει και ως ηθοποιός στην Επίδαυρο, αλλά 
υπήρξα και βοηθός του Λευτέρη Βογιατζή στην 
“Αντιγόνη”. Τώρα είναι η πρώτη φορά που κατε-
βαίνω ως σκηνοθέτρια. Όταν ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Στάθης Λιβα-
θινός, µου έκανε την πρόταση να σκηνοθετήσω 
στην Επίδαυρο, µετά από αναζήτηση κατέληξα 
στην “Άλκηστη”. Είναι ένα πολύ παράξενο έργο. 
Όταν ασχοληθείς µαζί της νιώθεις πως πατάς σε 
κινούµενη άµµο. ∆εν είναι καθαρή κωµωδία για 
να σου δώσει την απόλαυση της κάθαρσης ούτε 
καθαρή κωµωδία ώστε να φύγεις χωρίς καµία 
σκιά στην ψυχή σου. Έχει κάτι και από τα δύο και 
ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν κατα-
πιάνονται πολλοί σκηνοθέτες µε το έργο. 

Îîá äòÀíá ðïù çåìÀåé, íéá ëöíöäÝá         ðïù äáçëñîåé
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Η “Άλκηστη” γράφτηκε για να παιχτεί τέταρτη 
στη σειρά, στη θέση του Σατυρικού ∆ράµατος, κι 
ας µη διαθέτει χορό σατύρων. Όπως, καινοτόµο 
είναι και το τέλος του αφού δεν είναι ούτε φωτεινό 
ούτε σκοτεινό, αλλά αµφίσηµο. Ο θεατής στην πα-
ράστασή µας θα έρθει αντιµέτωπος µε µια οξεία, 
καυστική σάτιρα αλλά και µε το δράµα. Είναι ένα 
δράµα που γελάει, µια κωµωδία που δαγκώνει. 

Το έργο ασκεί κριτική στην ανδροκρατούµε-
νη εποχή, στο θεσµό του γάµου και τη θέση της 

γυναίκας στην κοινωνία. Πιστεύω πως για ό-
λους αυτούς τους λόγους είναι πολιτικό κι 

εµείς αυτό το τονίζουµε στην παράστασή 
µας. Γι’ αυτό και το τοποθετούµε στη 

δεκαετία του ’70, όπου η χώρα 

βρίσκεται κάτω από το ζυγό ενός στρατιωτικού 
καθεστώτος. Είναι το κατάλληλο περιβάλλον 
ώστε να δικαιολογήσει την πίστη του λαού πως 
ο άρχοντας δεν πρέπει να πεθάνει, ενώ αντίθετα 
θεωρεί λογικό να πάρει τη θέση του, και να πεθά-
νει, η σύζυγός του.  

Μπορεί να φαίνεται η ιστορία υπερβολική ή 
µελοδραµατική στο σύγχρονο θεατή. Όχι όµως 
για εµάς. Ίσως γι’ αυτό να επιλέξαµε και ένα τέλος 
που δεν έχει καθόλου σχέση µε µε µια ροµαντική 
ανάγνωση. Έτσι κι αλλιώς ο Ευριπίδης δεν έχει 
γράψει happy end. Το γεγονός δε πως η Άλκηστη 
γυρνάει από τον άλλο κόσµο βουβή, για µένα εί-
ναι ένα ευφυές εύρηµα που απαιτεί από το σκη-
νοθέτη ερµηνευτικές λύσεις. 

Συζητώντας για το έργο οµολογώ πως πολλές 
φορές βρεθήκαµε σε αµηχανία µπροστά στην 
προσφορά της Άλκηστης να πεθάνει στη θέση 
του συζύγου της. ∆εν γνωρίζω κανέναν άνθρω-
πο που να δεχτεί να πεθάνει στη θέση του συ-
ντρόφου του. Όµως πρέπει να σκεφτόµαστε ότι 
η Άλκηστη είναι τοποθετηµένη από τον Ευριπίδη 
σε ένα κοινωνικοπολιτικό καθεστώς που απο-
κλείει να µπορεί να συνεχίσει τη ζωή της µόνη 
της, µια γυναίκα µε τα δύο ανήλικα παιδιά της. Τα 
παιδιά της θα τα σκότω-
ναν και την ίδια 
µπορεί να την 
πουλούσαν 
δ ο ύλα ή  να 
την εξόριζαν». 

I N F O
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 

28-29/7, 21.00. 
Πρωταγωνιστούν: 

Οδυσσέας Παπασπηλιό-
πουλος, Κίττυ Παϊταζό-
γλου, Γιάννης Φέρτης, 

∆ηµήτρης Παπανικολάου, 
Κώστας Βασαρδάνης κ.ά.

∆ιαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.athens voice.gr

Îîá äòÀíá ðïù çåìÀåé, íéá ëöíöäÝá         ðïù äáçëñîåé
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Æ
ο καλοκαίρι τα θες όλα στο ρελαντί. Τρέχεις τη µεγάλη 

και καυτή µέρα, το βράδυ σου όµως το θέλεις χαλαρό. Αν 

ήταν χειµώνας ίσως και να έµενες σπίτι, τώρα είναι καλο-

καίρι και… φυσικά θες «έξω». ∆ιαλέγεις τα πιο ήρεµα και 

απλά, αυτά που ξέρεις τον κατάλογο απ’ έξω, πας µε παρέα 

κολλητή και ρούχα «όπως να ’ναι». Στην κουζίνα δεν υπάρχει 

«πρωταγωνιστής», τα γκαρσόνια τα ξέρεις µε το µικρό τους 

όνοµα και σου κάνουν τα χατίρια (διπλό κρεµµύδι στην ντο-

µάτα). Κι όσο κι αν όλα είναι τόσο «απλά» εσύ τρως και πίνεις 

καλύτερα από πολλά άλλα που συνηθίζεις να πηγαίνεις. Έχω 

κι εγώ τέτοια δικά µου και στα αποκαλύπτω.

Βλάσσης Μεγάλο ατού αυτός ο σχεδόν µυστικός κήπος που 

έχει πάντα δροσιές και ησυχία. Ατµόσφαιρα φιλική, γκαρσόνια 

ευγενέστατα, συχνά και µε καλό χιούµορ, τραπεζοµάντιλα 

λευκά και κολλαριστά που χαρίζουν µια νότα «πολυτέλειας», 

νότα που ευτυχώς δεν επεκτείνεται και στις τιµές. Καλή ελληνι-

κή κουζίνα, µεγάλες µερίδες, 

πολλά καινούργια –καλαµά-

ρι σχάρας µε ριζότο γαρίδας, 

χταπόδι σχάρας µε φακές 

σαλάτα, αρνάκι γάστρας µε 

ριζότο σαφράν– αλλά πάντα 

πολλά και καλά από τα παλιά. 

Κάθε µέρα λαδερά –µπριάµ, 

γεµιστά, φασολάκια–, κάθε 

µέρα φρέσκο ψάρι για τη σχά-

ρα ή το τηγάνι, εκτός από χύ-

µα και λίγες καλές ελληνικές 

ετικέτες σε εξαιρετικές τιµές. 

Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 2106463060 

και µεσηµέρι

Οικονόµου Πάω από φοιτή-

τρια (πολλά τα χρόνια), χειµώ-

να-καλοκαίρι. Παρότι κάποια στιγµή άλλαξε χέρια, προς τιµήν 

τους δεν υπέκυψαν στις µόδες και δεν έφτιαξαν µια ακόµη «µο-

ντέρνα ταβέρνα». Άφησαν χώρο και κυρίως κουζίνα, όπως α-

κριβώς ήταν πάντα και είµαστε όλοι ευχαριστηµένοι. Πουθενά 

αλλού δεν έχω φάει το κοκκινιστό τόσο µα τόσο «ελληνικό». 

Κρέας καλό, σαλτσούλα µερακλίδικη, µεριδάρα. Οι υπόλοιποι το 

συνοδεύουν µε µπάµιες, φασολάκια, µακαρόνια, εγώ πάντα µε 

µελιτζάνες λουκούµι. Και η ντοµατοσαλάτα του υπέροχη. Αλλά 

και η «αυλή» του πάνω στο δρόµο καθώς και οι τιµές. Όνειρο! 

Τρώων & Κυδαντιδών, Πετράλωνα, 2103467555, και µεσηµέρι

Θεραπευτήριο Λίγα µέτρα παρακάτω από τον προηγούµενο, 

κι αυτό πολλά χρόνια στο ίδιο πόστο, τώρα έχουν αναλάβει τα 

παιδιά. Εδώ, παρότι πάντα υπάρχει πανόραµα ελληνικών µα-

γειρευτών, παίρνω πάντα ψάρι. Έχουν και µεγάλο σχάρας αλλά 

και πιο µικρό για το τηγάνι. Για µένα και την κολλητή δεν υπάρ-

χει κατάλογος, άλλωστε η παραγγελία είναι πάντα στάνταρ σε 

βαθµό εµµονής: µισό κιλό µπαρµπούνια, ντοµατοσαλάτα (µε 

διπλό κρεµµύδι), ταραµοσαλάτα (µερακλίδικη και µε τριµµένο 

καρότο µέσα), κρασί (µουρµουράω πάντα να το διορθώσουν), 

ένα καραφάκι ούζο η φίλη, λογαριασµός στα €38. 

Καλλισθένους & Κυδαντιδών 41, Πετράλωνα, 2103412538. Κάθε µέρα 

από 12 το µεσηµέρι

Φάρος Εδώ, µετά από µικρή εκδροµή και όταν η ζέστη βα-

ραίνει πολύ µέσα στην πόλη ή τα νεύρα είναι σµπαράλια και 

ζητάνε θέα-θάλασσα για να µαλακώσουν. Πάνω στη θάλασσα, 

µε τα πόδια στην άµµο και το φεγγάρι µε τη φεγγαρόστρατα α-

κριβώς µπροστά σου να σε λιγώνει. Ποίηση ε; Εντελώς!  Πάντα 

µεγάλο (και καλό) φρέσκο ψάρι, τέλειο τηγάνι στο µπαρµπούνι, 

υπέροχες βραστές σαλάτες, καταπληκτική µελιτζανοσαλά-

τα (και ελαφρώς ζεστή γιατί την φτιάχνουν εκείνη την ώρα). 

Κρασάκι χύµα πολύ καλό, λικέρ φράουλα σπιτικό, γαλακτο-

µπούρεκο και θεϊκή µπουγάτσα από τα χέρια της µαµάς του 

Γιάννη και της Φωτεινούλας που ευγενέστατα και µε χαµόγελο 

εξυπηρετούν. Καλή επιλογή για να πάτε µεσηµέρι ή απόγευµα 

για βουτιά κι ύστερα για φαγητό µε το µαγιό ή κάποιο βράδυ 

καθηµερινής που ο κόσµος είναι λίγος και η ροµάντζα πολλή. 

Περικλέους 22, παραλία Μαραθώνα, 2294056164
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΓΩΤΟ 

ΠΑΕΙ ΜΥΚΟΝΟ
Το γνωστό Ninnolo της Κηφισιάς έπιασε 

λιµάνι στο Αιγαίο και έφερε στο νησί των ανέ-
µων το ακαταµάχητο παγωτό του. Βελούδινο και 

απολαυστικό, φτιάχνεται µε αποκλειστικά φρέσκο 
γάλα και υλικά φερµένα από όλο τον κόσµο. Εξωτικά 
φρούτα από τη Βραζιλία, φουντούκι από το Πιεµόντε 

της Ιταλίας, σοκολάτα από την Αφρική. ∆εκάδες γεύσεις 
σε περιµένουν καθηµερινά! Το Ninnolo εκτός από τη 

Χώρα της Μυκόνου (Αγίου Ιωάννου 1, 2289300998) θα το 
βρεις και στην ακόµα γραφική Άνω Μερά (Πλατεία Άνω 

Μερά, 2289773836). Στο τελευταίο (το οποίο στεγά-
ζεται στο κτίριο του ιστορικού, παραδοσιακού 

οινο-καφενείου Ακρόπολις) εκτός από το 
ονειρεµένο παγωτό θα ανακαλύψεις και 

πληθωρικό brunch, βασισµένο στα 
πιο εκλεκτά κυκλαδίτικα 

προϊόντα.

ΒΛΑΣΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΦΑΡΟΣ



Εδώ ακόµα και οι χορτοφάγοι αλλάζουν σελίδα στη ζωή τους. Εντάξει, 

υπερβολή, αλλά το Steak-i είναι ο απόλυτος προορισµός αν είσαι από 

αυτούς που λατρεύουν το κρέας. Το Steak-i, επικεντρωµένο σε καλές 

κοπές κρέατος, σερβίρει Τ-bone, picanha, rib eye, flank και skirt (διά-

φραγµα) από Black Angus µε λαχταριστά συνοδευτικά και σάλτσες, 

ενώ το µενού περιλαµβάνει και ζουµερά, εµπνευσµένα burgers, αλλά 

και µακαρονάδες, πεντανόστιµα ορεκτικά και σαλάτες. ∆ίπλα σε όλα 

αυτά και µια τέλεια λίστα από κοκτέιλ την οποία έχει επιµεληθεί ο Νί-

κος Σουρµπάτης κι αν δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις, εµείς δοκιµάσαµε 

το Minotaur µε ρακή, τζίντζερ, κρητικό µέλι, yuzu και lime και ήταν 

απόλαυση. Όλα αυτά σε ένα πανέµορφο, δροσερό χώρο, που ανοίγει 

όλος και µεταµορφώνεται σε µια αληθινή καλοκαιρινή βεράντα.  

Πλατεία Κοραή 5 & Μεσογείων 366, Αγ. Παρασκευή, 2130370700, 
www.steak-i.gr, fb: Steak-i

Olive Garden

Ακρόπολη, Λυκαβηττό, Υµηττό, Πάρνηθα ή τη θάλασσα του Σαρω-

νικού; Όποια γωνία κι αν επιλέξετε ο 11ος όροφος του ξενοδοχείου 

Τιτάνια έχει την πιο όµορφη, πανοραµική θέα της Αθήνας! 

Καθισµένοι στις αναπαυτικές καρέκλες ή τους καναπέδες της 

βεράντας του πλήρως ανακαινισµένου Olive Garden, µπορείτε 

από το πρωί να απολαύσετε την πανοραµική θέα της Αθήνας και 

των ιστορικών µνηµείων της, επιλέγοντας από µια µεγάλη ποικιλία 

φρέσκων γλυκών, φρεσκοστυµµένων χυµών και αρωµατικών 

ροφηµάτων.

Για ένα ξεχωριστό δείπνο, επιλέξτε από το µενού µια ποικιλία από 

γευστικά πιάτα όπου  πρωταγωνιστούν τα ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ 

(προστατευµένης ονοµασίας προέλευσης) και ΠΓΕ (προστατευµέ-

νης γεωγραφικής ένδειξης) 

Μπορείτε να δοκιµάσετε τις υπέροχες γεύσεις ή να απολαύσετε 

τα signature cocktails στο ολοκαίνουργιο εξωτερικό µπαρ κι όλα 

αυτά σε ένα περιβάλλον µε ατµόσφαιρα που θα σας κάνει να ξεχά-

σετε ότι βρίσκεστε πάνω από την Πανεπιστηµίου. 

To Olive Garden ενδείκνυται για απολαυστικές βραδιές µε πρω-

ταγωνιστές τα φώτα της πόλης όπου µπορείτε να απολαύσετε τη 

ροµαντική ατµόσφαιρα µέχρι τις 2.00 π.µ., όπου και παραµένει 

ανοιχτό το µπαρ του roof garden. 

Χαλαρώστε, απολαύστε, γευτείτε και ταξιδέψτε. Από εδώ η πόλη 

φαίνεται µαγική και η ζωή πιο ωραία!

Olive Garden Bar: 10.00 - 02.00
Olive Garden Εστιατόριο: 12.00 - 00.30

Ποτό από 8€
Φαγητό από 18€

Πανεπιστηµίου 52, 2103326000, www.titania.gr   
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Spider-Man:
Επιστροφή
στον τόπο του 

(SPIDER-MAN: HOMECOMING) ***½ 

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τζον Γουότς ¦°¹·ÃËÁ: Τοµ Χόλαντ, Μάικλ Κίτον, 
Τζον Φαβρό, Ζεντάγια, Ντόναλντ Γκλόβερ, Μαρίσα Το-
µέι, Ρόµπερτ Ντάουνι Τζιούνορ

Ο νεαρός Πίτερ Πάρκερ ψάχνει να βρει την ευκαιρία 
του για να πείσει τον µέντορά του Τόνι Σταρκ ότι α-
ξίζει να γίνει µέλος των «Εκδικητών». Θα τη βρει στο 
πρόσωπο ενός νέου εχθρού που χρησιµοποιεί όπλα 
άγνωστης προέλευσης, ενώ παράλληλα προσπαθεί 
να κερδίσει την καρδιά της όµορφης του σχολείου 
µε την οποία είναι ερωτευµένος, να καθησυχάσει τη 
θεία του ότι δεν έχει µπλέξει µε κακές παρέες και να 
πείσει τον κολλητό του να µην αποκαλύψει σε όλο το 
σχολείο ότι είναι ο αληθινός Σπάιντερµαν!

Μπλοκµπαστεριά. Όρος που χρησιµοποιείται συ-
χνά στις κριτικές ταινιών για να περιγράψει ένα 
ασήµαντο φιλµ που µόνο σκοπό ύπαρξης έχει το 
χρήµα. Ο νέος Spiderman είναι µια µπλοκµπαστε-
ριά όσον αφορά το λόγο της δηµιουργίας του –δεν 
υπάρχει καµιά αµφιβολία περί τούτου–, όµως ευ-
τυχώς δεν είναι µόνο αυτό. Το νέο reboot του δηµο-
φιλή ήρωα που τσιµπήθηκε από αράχνη κι άλλαξε 
ζωή και εαυτό, µπορεί να στοχεύει στο γκρέµισµα 
των ταµείων, όµως έχει πολύ κινηµατογραφικό 
ψαχνό, αµέτρητες σκηνοθετικές αρετές και κυρίως 
απρόσµενο ιδεολογικό και σηµειολογικό βάθος. 
Στην άποψη του νεοφερµένου αλλά ταλαντούχου 
σκηνοθέτη Τζον Γουότς –η προηγούµενη ταινία 
του «Cop car» είναι µια θαυµάσια ταινία ενηλικί-
ωσης που φέρνει δύο πιτσιρικάδες στο στόχαστρο 
ενός διεφθαρµένου µπάτσου (ο Κέβιν Μπέικον 
στο ρόλο) όταν του κλέβουν κατά λάθος το περι-
πολικό–, ο Τοµ Χόλαντ βρίσκεται πολύ κοντά στην 
αρχετυπική εικόνα του Σταν Λι, δηµιουργού του 
ήρωα. Είναι ένας µπερδεµένος 14χρονος (15χρονος 
σύµφωνα µε τον ίδιο για να πλησιάζει πιο κοντά 
στην ηλικία της αγαπηµένης του Λιζ που βρίσκε-
ται στην τρίτη λυκείου), µια ροµαντική ψυχή που 
ανακατεύει το στιλ του nerd µε το σουλούπι του 
σούπερ ήρωα, αλλά συνήθως τα κάνει µαντάρα. 
Ειδικά στον εντοπισµό και τη σύλληψη κακών. Το 
µεγαλύτερο κατόρθωµά του δε, είναι πως έκλεψε 
την ασπίδα του Κάπτεν Αµέρικα! Ο Πίτερ λοιπόν 
βρίσκεται υπό στην επίβλεψη του Iron man (κατά 
κόσµο Τόνι Σταρκ και κατά σινεφίλ Ρόµπερτ Ντά-
ουνι Τζιούνορ) µέχρι να βρει τον πραγµατικό εαυτό 
του. «∆εν καταλαβαίνεις ότι είµαι ένα τίποτα χωρίς 
αυτή τη στολή» λέει κάποια στιγµή ο µπερδεµένος 
και γεµάτος οργή τινέιτζερ ήρωας στον µέντορά 
του αλλά η απάντηση του Σταρκ (που είναι ένα εί-
δος πατρικής φιγούρας για εκείνον) βάζει τα πράγ-
µατα στη θέση τους: «Αν είναι όντως έτσι τότε δεν 
αξίζεις να φοράς αυτή τη στολή». Μια από τις πιο 
πρωτότυπες (επιτέλους βλέπουµε την εφηβεία και 
κυρίως το χρονικό ενηλικίωσης ενός σούπερ ή-
ρωα, κάτι που στο παρελθόν µόνο ο Σαµ Ράιµι είχε 
δοκιµάσει πριν από καµιά δεκαπενταριά χρόνια) 
ταινίες που έχει βγάλει το Χόλιγουντ τελευταία, 
δείχνοντας πώς πρέπει να γίνεται η προσαρµογή 
στο σήµερα ενός αρχετυπικού µύθου σαν αυτόν. 
Γεµάτη φρεσκάδα, συναίσθηµα αλλά και πολιτικά 
τεκµηριωµένη ταινία (δείτε µόνο το background 
του κακού που υποδύεται ο Μάικλ Κίτον και κυρί-
ως τα αίτια που τον οδηγούν στην παρανοµία) που 
οδηγεί το µύθο του Spiderman σε τόσο απρόβλεπτα 
και ευφάνταστα µονοπάτια που θα κάνει σοβαρο-
φανείς ή δηκτικούς σκηνοθέτες σαν τους Σνάιντερ 
και Έιµπρααµς να σκίσουν τα σενάρια των επόµε-
νων ταινιών τους και να φορέσουν στους ήρωές 
τους νέα κοστούµια. Η επιστροφή του Spider-Man 
σε µονοπάτια αθωότητας (η ταινία αυτή είναι κυρί-
ως ένα χρονικό ενηλικίωσης), εσωτερικής αναζή-
τησης και αυθεντικότητας, τους δείχνει όχι µόνο 
το δρόµο αλλά και τον τρόπο.   

criticÕs CHOICE

Ο πιλότος *** (KOBLIC)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Σεµπάστιαν Μπόρενζταϊν ¦°¹·ÃËÁ: Ρικάρντο Νταρίν, Οσκαρ Μαρτίνεζ, Ινµα Κου-

έστα 
Αργεντινή, 1977. Η στρατιωτική δικτατορία εκτελεί πολιτι-

κούς κρατουµένους ρίχνοντάς τους στη θάλασσα από 
πολεµικά αεροσκάφη. Ο πιλότος Τόµας Κόµπλικ, όταν 

συνειδητοποιεί τη µοίρα των επιβατών του, αρνείται 
να συνεργαστεί µε το καθεστώς και κρύβεται σε ένα 
αποµονωµένο χωριό, όπου κρύβει την πραγµατική 
του ταυτότητα…

Ντελικάτη, µινιµαλιστική αλλά και αιχµηρή 
µατιά πάνω στο χουντικό παρελθόν της Αργε-

ντινής, µε έναν ήρωα που πασχίζει να διατηρή-
σει την ανθρωπιά και την αξιοπρέπειά του. Καθώς 

βρίσκεται σε ένα από τα πια πιο κρίσιµα σταυροδρό-
µια της ζωής του, ο Κόµπλικ ανακαλύπτει και πάλι την 

ελπίδα για την επόµενη µέρα (χάρη στον έρωτα για την όµορφη σύζυγο του 
βίαιου βενζινοπώλη) αλλά γνωρίζει πως η ευτυχία του εξαρτάται από την 
οριστική ρήξη µε την άγρια και διεφθαρµένη Αργεντινή, που εκπροσωπεί 
ο γλοιώδης αστυνοµικός της περιοχής. Μια δυνατή πολιτική αλληγορία, µε 
συνταρακτικές εικόνες (η πτώση από το αεροπλάνο των ζωντανών αντιφρο-
νούντων είναι ένας εφιάλτης που έρχεται διαρκώς στον ύπνο του πρωταγω-
νιστή), αυθεντικό σασπένς, µερικές µικροεκπλήξεις που φέρνουν τούµπα 
τον προβλέψιµο κατά τ’ άλλα σεναριακό ιστό κι ένα ονειρικό α λα γουέστερν 
φινάλε βγαλµένο από τις πιο µύχιες σκέψεις ενός Λεόνε ή ενός Σίγκελ.

JUST THE FACTS
Spider-Man: Επιστροφή 

στον τόπο του *** ½
Η ιστορία των υπερηρώων 

µόλις άλλαξε

Ο πιλότος *** 
Η ταυτότητα ενός στρατιωτικού

Πώς να γίνετε λατίνος 
εραστής (0)

Μεξικάνικη σαπουνόπερα

Απροσδόκητος έρωτας * ½ 
Η ζωή συνεχίζεται και µετά τα 

70…
 

Ο υπηρέτης  * 
Master and Servant

Η αποπλάνηση  **
Το βραβείο σκηνοθεσίας 

της Κόπολα

Τι όµορφη µέρα Θεέ µου *
Το φαινόµενο Κέκο Ζαλόνε 

ξαναχτυπά
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 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

☛  °î ðåòéíÛîåé÷ ðïìà õá úáòñóåé÷ óáî âåòÝëïëï åéóáçö-
çÜ÷ óôï óïàðåò íÀòëåô! (Ç°ðòÞóíåîï÷ Ûòöôá÷È)

Η αποπλάνηση ** (THE BEGUILED)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Σοφία Κόπολα ¦°¹·ÃËÁ: Νικόλ Κίντµαν, Ελ Φάνινγκ, Κρίστεν Νταντστ, Κόλιν 

Φάρελ

Κατά τη διάρκεια του αµερικανικού εµφύλιου, ένας 
πληγωµένος στρατιώτης των Βορείων βρίσκει 

καταφύγιο σε ένα σχολείο θηλέων οικότροφων 
στη Βιρτζίνια. Η αντρική παρουσία προκαλεί 
αναστάτωση στο γυναικείο µικρόκοσµο, µε 
το σεξουαλικό στοιχείο να αποτελεί την αιχµή 
του δόρατος. 

Το ριµέικ του «Καταζητούµενου» (1972) 
του Ντον Σίγκελ µε τον Κλιντ Ίστγουντ 

στον πρωταγωνιστικό ρόλο δίνει την ευ-
καιρία στη Σοφία Κόπολα να κερδίσει το 

βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάννες χάρη στην 
ατµοσφαιρική και ενίοτε λυρική µατιά της αλλά όχι και την καινοτόµα 
ή ριζοσπαστική άποψή της γύρω από το στόρι. Από τη θυγατέρα του 
Κόπολα περιµέναµε να δούµε µια άλλη ανάγνωση του Αµερικανικού 
Εµφύλιου Πολέµου και κυρίως µια ισχυρή δήλωση γύρω από τη θέση της 
γυναίκας κατά την περίοδο αυτή. ∆υστυχώς µας διαψεύδει αφοµοιώνο-
ντας µια βαρετή και ανούσια οπτική που θυµίζει ριµέικ των δικών της 
«Αυτόχειρων παρθένων» µε µια γερή δόση ναφθαλίνης, ενώ και η άστο-
χη ερµηνεία του Φάρελ είναι βγαλµένη θαρρείς από άλλες ταινίες καθώς 
µας θύµισε κάπως την ιλαροτραγική ερµηνεία του στον «Αστακό»!  

Απροσδόκητος έρωτας **½  (HAMPSTEAD)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τζόελ Χόπκινς ¦°¹·ÃËÁ: Νταϊάν Κίτον, Μπρένταν Γκλίσον, Πήτερ Σίνγκ, Χιου 

Σκίνερ, Λέις Ακποτζαρο, Ελίζαµπεθ Κόνµποι, Τζέιµς Νόρτον, 
Λέσλι Μάνβιλ 

Μία αµερικανίδα χήρα που δυσκολεύεται να βρει 
νόηµα στη ζωή της θα γνωρίσει ένα µυστηριώ-
δη µοναχικό άντρα που ζει στο Χάµπστεντ και 
µαζί θα αντιµετωπίσουν εκείνους που θέλουν 
να τον διώξουν και να κατεδαφίσουν το φτω-
χικό σπίτι του.

∆ύο ερµηνευτές σπουδαίας κλάσης –οι 
φαινοµενικά αταίριαστοι Νταϊάν Κίτον 

και Μπρένταν Γκλίσον στο τέλος καταφέρ-
νουν να δείχνουν ότι έχουν κώδικα επικοι-

νωνίας και χηµεία µεταξύ τους– δίνουν πνοή και 
υπόσταση σε ένα στόρι που δεν είναι ακριβώς αδιάφορο αλλά σίγουρα 
δεν τους βοηθάει να γίνουν κάτι περισσότερο από αποτελεσµατικοί 
στην επίτευξη των στόχων τους. Κι αυτό επειδή η ροµαντική κωµωδία 
που σκιτσάρει ο Τζόελ Χόπκινς περιέχει όλα τα σχηµατικά εργαλεία 
ενός love story, ενταγµένα πάντως στη λογική του κουνήµατος του 
δαχτύλου σε καταστάσεις που δείχνουν το απάνθρωπο πρόσωπο της 
µοντέρνας ζωής (οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, τα µεσιτικά συµ-
φέροντα και άλλες κοινοτυπίες σε ρόλο κακών) συν τη διδακτική αφέ-
λεια του σεναρίου περί µιας δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή που φεύγει. 

>>>Στις επανεκδόσεις της εβδοµάδας ο «Υπηρέτης» (*** ½ ) (The 
servant) του Τζόζεφ Λόουζι µε τους Ντερκ Μπόγκαρτ και Τζέιµς Φοξ 
να αποτελούν το ζευγάρι αφεντικού και υπηρέτη, είναι µια δηµιουργία 

για την «εθελοδουλεία» όπως αποκαλούσε ο ίδιος ο δηµιουργός το θέµα 
της ταινίας του, βασισµένης στο σενάριο του Χάρολντ Πίντερ και µε έµφαση 
στην αυτοκαταστροφική –ερωτική και εξουσιαστική µαζί– φύση των ηρώ-
ων του >>> Η ιταλική κωµωδία από το 2011 «Τι όµορφη µέρα Θεέ µου» (*) 
του Τζέναρο Νουνζιάντ µας επανασυστήνει το σταρ της ιταλικής κωµωδίας 
Κέκο Ζαλόνε, πρωταγωνιστή του «Πού πάω Θεέ µου;», που έσπασε πέρσι 
τα ταµεία όπου κι αν προβλήθηκε >>> Το µεξικανικό «Πώς να γίνεις λατί-
νος εραστής» (0-µηδέν) είναι ο ορισµός της κακόγουστης, ανεγκέφαλης 
κωµωδία µε πρωταγωνιστή τον Γιουτζίνιο Ντερµπέζ ως Μάξιµο, ένα λατίνο 
καρδιοκατακτητή που πάντοτε στη ζωή του είχε ένα και µόνο όνειρο: να 
ζει πλούσια, χωρίς να χρειάζεται να δουλέψει ούτε µια µέρα. Και για πολλά 
χρόνια τα κατάφερνε, αποπλανώντας πλούσιες ηλικιωµένες γυναίκες. 

>>>
servant)
να αποτελούν το ζευγάρι αφεντικού και υπηρέτη, είναι µια δηµιουργία 

για την «εθελοδουλεία» όπως αποκαλούσε ο ίδιος ο δηµιουργός το θέµα 
της ταινίας του, βασισµένης στο σενάριο του Χάρολντ Πίντερ και µε έµφαση 
στην αυτοκαταστροφική –ερωτική και εξουσιαστική µαζί– φύση των ηρώ-

AºÃ»¸

(¦Àîö äåêéÀ): 
°î ðåòéíÛîåé÷ ðïìà õá úáòñóåé÷ óáî âåòÝëïëï 
åéóáçöçÜ÷ óôï óïàðåò íÀòëåô! («°ðòÞóíåîï÷ 

Ûòöôá÷»)
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Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Το ευφυέστερο 
µυθιστόρηµα για 
την τροµοκρατία 
Και ταυτόχρονα για τα πάντα, 
από γυµνισµό µέχρι µύθους 
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ

Σ
ηµαντική αναφορά σε µια µελλοντι-

κή Ιστορία της µεταπολιτευτικής Νε-

οελληνικής Λογοτεχνίας θα πρέπει 

να κερδίσει ο Νώντας Παπαγιάνης, 

συγγραφέας του µυθιστορήµατος «Η ι-

στορία του Waldo Wakerloo», που βγήκε 

µόλις από τις εκδόσεις Περίπλους - ∆ιονύ-

σης Βίτσος, εφόσον βέβαια υπάρξει τέτοια 

Ιστορία κι εφόσον αυτός/ή που θα τη συ-

ντάξει θα είναι άνθρωπος ανοιχτόµυαλος, 

που δεν θα φοβηθεί να αναµετρηθεί µε το 

πολιτικά µη ορθό, το πρωτότυπο, το προ-

κλητικό, το εκτός κλισέ. 

¸ Ë¦Ã£¶ª¸
Η βασική υπόθεση του βιβλίου είναι απλή 

και ευσύνοπτη. Το 1973-4 η αριστερίστικη 

Αυτόνοµη Σοσιαλιστική Οργάνωση (ΑΣΟ) ε-

κτελεί δύο βασανιστές και στη συνέχεια «α-

νοίγει» στη νέα γενιά:  στρατολογεί σχεδόν 

αποκλειστικά φοιτητές και φοιτήτριες της 

Νοµικής Αθήνας, οι οποίοι εκπαιδεύονται 

στο Λίβανο και στην Ανατολική Γερµανία 

και, στη συνέχεια, διεισδύουν στον κρατικό  

µηχανισµό σαν δικαστές, εισαγγελείς αλλά 

και στελέχη της αστυνοµίας και αξιωµατικοί 

του στρατού. Ταυτόχρονα, η ΑΣΟ, οργανω-

µένοι σε πέντε βασικές αθηναϊκές αχτίδες, 

προχωρεί σε εκτε-

λέσεις ενοχλητικών 

προσώπων που εί-

χαν ιδιότητες όπως 

µπάτσος, δικαστής, 

εσατζής, ακροδε-

ξιός,  καραβανάς, 

φ α λ λοκ ρ ά της (!), 

εργοδότης,  κνίτης 

(!), ποινικός πρώην 

θανατοποινίτης, δη-

µοσιογράφος, πολι-

τικός, εισαγγελέας, 

δικηγόρος και όχι 

µόνο. 

Αλλά τον Μάη του 

2004 η οργάνωση, 

ενώ έχει σχεδιάσει 

να διαλύσει τους Ο-

λυµπιακούς της Αθή-

νας, αποκαλύπτεται, 

εν µέρει από ένα τυχαίο γεγονός στην Αθή-

να κι εν µέρει από την ανάγνωση αρχείων 

της Στάζι (η µυστική αστυνοµία της Ανατολι-

κής Γερµανίας). Τότε τα µέλη της και, ιδίως, 

οι επικεφαλής των πέντε αχτίδων διαφεύ-

γουν. Ο Waldo Wakerloo, προσωπείο που 

έχει υιοθετήσει κάποιος από τους πρωτα-

γωνιστές της ΑΣΟ σταδιοδροµώντας και 

πλουτίζοντας σαν πεζογράφος και ποιητής, 

δεν πιάνεται ποτέ. 

Æ¶ÌÁ¹º° ªÆÃ¹Ì¶¹°
Χρονολογικά, το βιβλίο φτάνει µέχρι το 

2010, ενώ σε γενικές γραµµές η αφήγηση 

είναι γραµµική και χαρακτηρίζεται από κο-

ρυφώσεις. Εξάλλου ο αφηγητής είναι κατά 

περίπτωση είτε παντογνώστης µε τριτο-

πρόσωπη αφήγηση, είτε αυτόπτης και αυ-

τήκοος στο «παραδοσιακό καφενείο» (ανα-

γνωρίζονται εύκολα οι «Μουριές» της Χ. 

Τρικούπη και Βαλτετσίου). End of story. 

 
ÆÃ Ë¼Ãª º°¹ ÆÃ ¶Æ¶ÄÃº¤¸ÆÃ Ë¤¹ºÃ 
Πέρα από την υπόθεση, ό,τι κάνει το βιβλίο 

δείγµα ευφυούς λογοτεχνίας είναι ένα επι-

πλέον δίδυµο:  

Πρώτο, το ύφος του. Συνδυάζονται χιού-

µορ, µιξοκαθαρεύουσα, αυτοσαρκασµός, 

κοφτό γράψιµο (ειδικά κατά την καταγραφή 

των εκτελέσεων), υπέροχοι τίτλοι κεφαλαί-

ων, η επαναλαµβανόµενη φράση δε χάνεις 

τίποτα «να τηρείς τους συνωµοτικούς κανό-

νες», παρεµβάσεις του συγγραφέα (µέχρι 

που αποκαλεί «τσιγγούνη» (sic) τον εκδότη 

του) κ.λπ.

∆εύτερο το ετερόκλητο του υλικού του, 

που αντανακλά δηµιουργικά εµµονές του 

συγγραφέα. Ενυπάρχουν και συνυπάρχουν 

θέσεις για το γυµνισµό, φωτογραφίες, µου-

σική (και παρτιτούρα), προκηρύξεις και έ-

ντυπα της εποχής, κριτική για τον υπαρκτό 

σοσιαλισµό, µια πινακοθήκη εύκολα ανα-

γνωρίσιµων δηµόσιων προσώπων (πολλά 

από τα οποία εκτελούνται – αν και ο συγ-

γραφέας επισηµαίνει στην αρχή ότι κάθε 

οµοιότητα µε υπαρκτά πρόσωπα είναι τυ-

χαία), ένα χρονικό της µεταπολίτευσης από 

τη σκοπιά του αναρχοαυτόνοµου χώρου, 

ποίηση, ποικίλοι µύθοι και η ανατροπή τους, 

ποικίλοι «µαλάκες» επίσης (πολλά κεφάλαια 

έχουν τη σχετική λέξη στον τίτλο τους), α-

ριθµοεµµονικές αναφορές (χαρακτηριστι-

κός ο τρόπος αρίθµησης των κεφαλαίων, 

τα οποία, παρεµπιµπόντως, είναι 114), προ-

σωπικά σηµειώµατα, πολλή και λεπτοµε-

ρής Αθήνα αλλά και τόποι του εξωτερικού 

(ειδικά εκεί όπου οι τροµοκράτες διαφεύ-

γουν κ.λπ.), γλωσσικές και γλωσσολογικές 

παρατηρήσεις, ένα περίεργο µείγµα που 

κατά τη γνώµη µου συγκεράζει αναρχοφι-

λελευθερισµό – αστικό δηµοκρατισµό – φι-

λοτροµοκρατική στάση, θέσεις για πολλά 

ιστορικά γεγονότα, το µυθιστόρηµα «Finis 

USA» στο οποίο οι ΗΠΑ κοµµατιάζονται (µε 

το σχετικό χάρτη, φυσικά), τροµερές υπο-

σηµειώσεις για τα πάντα, και πολλά άλλα. 

Όλα όµως ενορχηστρωµένα επιτυχώς, σα 

µακεδόνικη σαλάτα. 

º°Æ°º¤¶¹¢°
Με λίγα λόγια, είναι ένα βιβλίο που θα κάνει 

σοφότερους/ες όσους/ες το διαβάσουν, 

προκαλώντας ταυτόχρονα χαµόγελο, γεν-

νώντας προβληµατισµούς και προσφέρο-

ντας απλόχερα γνώση. Γιατί ο συγγραφέας, 

εκτός των άλλων, είναι και γνώστης του λε-

γόµενου «χώρου» και σοφός. 

Υ.Γ. Αλλά ποιος είναι αυτός ο Νώντας Παπα-
γιάννης; Εδώ έχουµε το εκκωφαντικό  ντε-
µπούτο ενός προσώπου δίχως βιογραφικά 
στοιχεία στο βιβλίο.  

Νέες εκδόσεις 
Η γάτα του Άρνολντ, 
Απόστολος Λαγαρί-
ας, εκδ. Παράξενες 
Μέρες 

Το νέο µυθιστόρηµα 
του τρεις φορές βρα-
βευµένου από την 
Πανελλήνια Ένωση 
Λογοτεχνών συγγρα-
φέα περιγράφεται ως  
µία παραµόρφωση, 
ένας µετασχηµατι-
σµός, µια προσοµοί-
ωση, µια γκαλερί τε-
ράτων, µια τοπολογία 
στο σκοτάδι και τελι-
κά ένα µυθιστόρηµα 
που επιχειρεί να εξε-
ρευνήσει το χάος της 
ανθρώπινης ψυχής. 
Όλα ξεκινούν όταν έ-
νας µαθηµατικός, µε 
ειδίκευση στις προ-
σοµοιώσεις, ξυπνάει 
µέσα στο απόλυτο 
σκοτάδι έχοντας χά-
σει φαινοµενικά την 
όρασή του… 

Παρίσι στον 
Κύβο

Το πρώτο  βιβλίο της Βίκυς Μωραγιάν-

νη κυκλοφορεί από τις εκδ. Bell

Μέσα από τα µάτια τριών κοριτσιών που θα 

βρεθούν στην Πόλη του Φωτός για µετα-

πτυχιακές σπουδές και µε τον αναγνώστη 

να µπαινοβγαίνει από το µυαλό της µίας 

στο µυαλό της άλλης, µε ρυθµό κινηµατο-

γραφικής ταινίας, το «Παρίσι στον Κύβο» 

είναι ένα σύγχρονο µυθιστόρηµα, κάποιες 

(πολλές) φορές ξεκαρδιστικό, κάποιες άλ-

λες νοσταλγικό και συγκινητικό.

Τα τρία κορίτσια
Αλίκη

Παιδί των βορείων προαστίων, πολυλογού, 

καλόκαρδη κι ενθουσιώδης, συχνά υπέρ 

το δέον. ∆ύο είναι τα όνειρά της: να γίνει 

διάσηµη –δεν 

ξέρει ακριβώς σε 

τι, αλλά έχει όλο 

τον καιρό µπρο-

στά της να το 

ανακαλύψει– και 

να παντρευτεί 

τον µεγάλο της 

έρωτα, τον Κων-

σταντίνο.

Μαρίνα

Μοναχοπαίδι µε-

σοαστικής οικογένειας του Πειραιά, υπεύ-

θυνη, έξυπνη, αυτοσαρκαστική και πνευ-

µατώδης. Άριστη µαθήτρια, µεγαλωµένη 

«µε γαλλικά και πιάνο», αυτό που αποζητά 

είναι να αποκτήσει επιτέλους την ανεξαρ-

τησία της ξεφεύγοντας, για πρώτη φορά, 

από την ασφυκτική αγάπη της… Μανούλας.

Νατάσσα

Γεννηµένη στο Περιστέρι, ντόµπρα και 

δυναµική, έχει αδυναµία στα βιβλία, στα 

στριφτά τσιγάρα, στο αλκοόλ και στους 

άντρες που κάνουν έρωτα µε το µυαλό της. 

Αθυρόστοµη και κυνική, αλλά ταυτόχρονα 

ευαίσθητη, έφυγε από το σπίτι της πολύ 

νωρίς για να σταθεί στα πόδια της µόνη 

της, κι αν υπάρχει µία λέξη που τη χαρακτη-

ρίζει αυτή είναι το πάθος. 
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Μαρίνα Σάττι
Η πολυσυζητηµένη

 φωνή σε ένα πρότζεκτ 
γένους θηλυκού 

Ακούµε Fonέs στον Κήπο του Μεγάρου

Οκτώ κορίτσια που αγαπούν τη µου-
σική από διάφορα µήκη και πλάτη του 
κόσµου επιλέγουν µερικά από τα πιο ό-
µορφα πολυφωνικά τραγούδια σε µια 
ξεχωριστή συναυλία στον Κήπο του 
Μεγάρου µε οδηγό τη Μαρίνα Σάττι, 
στη µοναδική της ζωντανή εµφάνιση 
στην Αθήνα φέτος το καλοκαίρι. 

8 γυναικείες φωνές, οι Ειρήνη Αρα-
µπατζή, Ευγενία Λιάκου, Ερασµία 
Μαρκίδη, Άννη Ντουµούζη, Έλενα 
Παπαδηµητρίου, Ελένη Ποζατζίδου, 
Βιργινία Φραγκούλατζη και Μαρί-
να Σάττι απαρτίζουν το ιδιαίτερο 
πολυφωνικό σύνολο Fonέs, ζωντα-
νεύοντας ακούσµατα από µουσικές 
του κόσµου µε συνοδεία πνευστών 

και µπάσου  και κρουστών. Ξεκίνηµα 
γεµάτο ένταση από τους Jusu Foli & 
Senegal Rhythm µε 4 καλλιτέχνες από 
Σενεγάλη και Ελλάδα (Ndioba Νgom, 
Αss Τhiam, Γιώργος Χριστάκης, 
Jeffree Diop), που πιστεύουν ότι όλα 
είναι ρυθµός, όλα είναι µουσική και 
κλείσιµο της βραδιάς από τη Μαρίνα 
Σάττι, το κορίτσι της πιο ακουσµένης 
«Μάντισσας». Του κόσµου οι µουσικές 
µε οδηγό τη φωνή.

- Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος

I N F O
Κήπος Μεγάρου Μουσικής. Έναρξη: 
21.00. Είσοδος €10 (προπώληση), €12 
(ταµείο). Προπώληση: πληροφορίες 
2107282333 και megaron.gr. Στις 12/7.
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Pop: Η αποθέωση του µετρίου
Όταν το καλό γίνεται σπουδαίο και το συµπαθές  αποσπά διθυράµβους

∆ηµοσιογράφοι του κιλού, ηµιµαθείς κριτικοί, αµετροεπείς 

κολουµνίστες, µπλόγκερ για κλάµατα και υστερικοί –γράφω 

απ’ όλα και για όλα– φιλότεχνοι, εγχώριοι αλλά και ξένοι, 

µοιράζουν υπερθετικούς µε το κιλό και ενθουσιάζονται 

µε το µέτριο, το στοιχειώδες, το καλό και το συµπαθές. Με 

χαρακτηρισµούς όπως «σπουδαίο άλµπουµ», «εξαιρετική 

παράσταση», «µοναδική ερµηνεία», «συ-

γκλονιστική εµπειρία», συχνά αποθεώνεται η 

συµπαθής µετριότης. Αν δε πεθάνει κάποιος 

δηµοφιλής (και απλώς καλός), τότε γονα-

τιστοί σπεύδουν να τoν θυµιατίσουν για το 

«σπουδαίο έργο που άφησε πίσω του», για τις 

«µοναδικές ερµηνείες του», για το «σκηνικό 

του ήθος», για «τα τραγούδια του που θα µεί-

νουν αξέχαστα».

Και για να το περιορίσω στους δίσκους εν 

προκειµένω, διαβάζω τόσο συχνά ενθουσιώδη κείµενα –ελ-

ληνικά και ξένα– για άλµπουµ απλώς καλά ή συµπαθή, που 

είναι πράγµατι εντυπωσιακό και λυπηρό συνάµα γιατί δείχνει 

ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από τη µουσική ιστορία της 

ποπ κουλτούρας. Πολλοί γραφιάδες κάθε είδους νοµίζουν ότι 

η τέχνη είναι αυτό που οι ίδιοι ξέρουν ή αντιλαµβάνονται κι 

όχι αυτό που πραγµατικά είναι. Η αποθέωση της ηµιµάθειας 

είναι η προκρούστια λογική ότι υπάρχει µόνο όσα ο γράφων 

γνωρίζει και αντιλαµβάνεται. Ό,τι δεν γνωρίζει, απλώς δεν υ-

πάρχει… Αυτό το φαινόµενο έχει πάρει µεγά-

λη έκταση και η αποθέωση του απλώς καλού 

γίνεται ένας χαµηλός πήχης που µπορούν 

εύκολα να υπερβούν πολλοί αλλά, όπως όλοι 

ξέρουµε, το συµβατικό τρώει τα σωθικά της 

τέχνης.  

Lorde - Melodrama
Ο ενθουσιασµός της διεθνούς 

κριτικής τον έχει προβιβάσει ήδη 

σε ένα από τα άλµπουµ της χρο-

νιάς. Ο 2oς δίσκος της νεαρής Νε-

οζηλανδής Ella Yelich - O’Connor 

έχει πολλά στοιχεία για να είναι 

καλός και να ξεχωρίζει από τον 

mainstream pop πολτό της σάχλας 

και της ανοησίας, αλλά επειδή «στους τυ-

φλούς βασιλεύει ο µονόφθαλµος» δεν σηµαί-

νει πως είναι και σπουδαίος. Η teenager στι-

χουργία του 1ου δίσκου έχει εγκαταλειφθεί 

για µια πιο ενήλικη θεώρηση καταστάσεων 

και σχέσεων: «limelight/lose my mind» - «I do 
my makeup in somebody else’s car» - «I ’ll give 
you my best side/tell you all my best lies» - «I let 
the seasons change my mind», στιγµιαία υπάρ-

χει µία αύρα από Kate Bush και Bjork, το µουσικό 

µέρος είναι φροντισµένο στη λεπτοµέρεια, µε 

πολλές «κατασκευαστικές» ιδέες και εγκεφαλική 

παραγωγή αλλά µε µελωδίες που τις παίρνει εύκο-

λα ο αέρας.  

Beth Ditto - Fake Sugar
Η σόλο απόπειρα της τραγουδίστριας των Gossip 

έχει όλα τα συστατικά και την ένταση της πληθω-

ρικής της παρουσίας µε ένα pop/punk attitude, 

που παραµένει όµως πάντα µέσα σε συµβατικά 

πλαίσια και είναι µόνο οι φωνητικές της ικανότητες 

που δίνουν µια καλύτερη ζωή στα τραγούδια της. 

The Raveonettes - 2016 Atomized
Την περασµένη χρονιά κυκλοφορούσαν ένα 

τραγούδι το µήνα, στο γνωστό στιλ του λίγο απ’ 

όλα και τίποτα, και φέτος αποφάσισαν να τα συ-

γκεντρώσουν και να τα βγάλουν σε ένα άλµπουµ. 

Μπορεί κι εµείς να µη γίναµε «∆ανία του Νότου» 

εντωµεταξύ, αλλά κι αυτοί που είναι δεν κατάφε-

ραν να µας κάνουν καλύτερους ούτε τους 12 µήνες 

του ’16 αλλά ούτε και το ’17 συνολικά. Απορώ γιατί 

τους «αποθεώνουµε» κι εδώ στην Ελλάδα. Αλλά 

θα µου πεις, εδώ «αποθεώνουµε» την LP…

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ

Schoolwave
H µεγάλη µαθητική και φοιτητική 
γιορτή κατά της πλήξης
24 µαθητικά συγκροτήµατα & guests 
στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος µε ελεύθερη είσοδο

Μετά από 13 χρόνια, το Schoolwave είναι το καθιερωµένο ραντεβού του καλοκαιριού 

που σηµατοδοτεί το τέλος της σχολικής χρονιάς. Από την Κέρκυρα µέχρι τα Χανιά, 

µαθητικά και φοιτητικά συγκροτήµατα από ένα διευρυµένο µουσικό φάσµα πρωταγω-

νιστούν επί σκηνής σε ένα έργο που γράφουνε οι ίδιοι και όχι οι µεγάλοι γι’ αυτούς. Στη 

σκηνή για το φετινό Schoolwave (7-9/7) θα ανέβουν 24 συγκροτήµατα, ενώ µαζί τους 

θα συµπράξουν γνωστά ονόµατα όπως οι  Deckshades και η Σtella (7/7), οι  Planet of 

Zeus (8/7) και οι Broken Radio και Bailemos (9/7).  Έναρξη: 19.00.
-Γ.  ∆ηµητρακόπουλος
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Θα µείνει πολύ ακόµα η 
µητέρα σου εδώ; Το λέω 
γιατί νοµίζω πως στη βράση 
κολλάει το σίδερο.

Θα πρέπει να το γνωρίζεις 
πως δεν µου είναι καθόλου 
εύκολο να συναντιέµαι µε 
τον νυν σου. Αχ κι αν ήξε-
ρε…

ξέρεις 
εσύ...

Γεια σου, Μυρτώ. Σου στέλνω, γιατί βρίσκοµαι ίσως σε ένα 
βούρκο, που µε έσπρωξα µε τα ίδια µου τα χέρια. ∆εν µπο-
ρώ να µιλήσω σε κανέναν γι’ αυτό που ζω. Νιώθω λες και 
είµαι πρωταγωνίστρια του Σειρηνάκη. Ζω κάτι το οποίο 
δεν το θέλω, αλλά το επιδιώκω. Συµφοιτητής και γείτονας. 

Ο χειρότερος συνδυασµός. ∆εν µπορώ να τον αποφύγω ούτε 
καν όταν πηγαίνω τουαλέτα. Γιατί κοιτάει ακριβώς στο µπαλ-

κόνι του. Καταλαβαίνεις το δράµα που ζω. Μπαίνω αµέσως στο 
ζουµί... τον γνώρισα στη σχολή. Η διαφορά ηλικίας (είµαι µεγαλύτερή 
του περίπου 4 χρόνια) σε συνδυασµό µε το παράνοµο και τη σχέση που 
έχουµε στη σχολή διεγείρει όλες µου τις αισθήσεις. Ένα βράδυ περνάω 
από το σπίτι του για να πάρω σηµειώσεις. Καθόµαστε, πίνουµε αλκοόλ 
και µετά από λίγο βρισκόµαστε να κυλιόµαστε στα πατώµατα. Το βράδυ 
ήταν τόσο υποσχόµενο, που ήθελα να συνεχιστεί. Αυτός εξαφανίστηκε, 
µετά από αυτό. Μετά από λίγο καιρό, βρισκόµαστε ξανά για σηµειώσεις 
και καταλήγουµε να κάνουµε σεξ. Αυτό συνεχίστηκε 2-3 φορές. Την τε-
λευταία φορά µού ζήτησε να κάνουµε κάτι πιο extreme στο κρεβάτι. Κα-
τάλαβα ακριβώς πού το πήγαινε, γιατί είχαµε δοκιµάσει ό,τι πιο kinky. 
Ήθελε να κάνουµε παρτούζα. Το δέχτηκα. Κάλεσε ένα φίλο του. Πέρασα 
απαίσια. Ήταν ό,τι χειρότερο έχω κάνει. Μη µακρηγορώ. Από εκείνο το 
βράδυ έχουµε κάνει άλλες 3 φορές παρτούζα. Θέλω να το σταµατήσω 
αυτό, αλλά όχι το σεξ µαζί του. Έχω την εντύπωση πως έχει φτιαχτεί τό-
σο πολύ µε τις παρτούζες που δεν ξέρω έως πού θα φτάσει.

Φαντάζοµαι ότι µία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, ε κάποια στιγ-
µή δεν θα σας παίρνει άλλο να περνάτε απαίσια, οπότε θα 
πάρετε τα µέτρα σας και τις αποστάσεις σας. Όχι; 

Υ. Γ. 1 Σιχαίνοµαι να γίνοµαι διδακτική και να κουνάω το 
δάχτυλο αλλά θα γίνω διδακτική και θα κουνήσω το δάχτυ-
λο. Παίρνετε τον εαυτό σας από το χεράκι και τον οδηγείτε 
κάπου που νιώθει σκατά για να ικανοποιηθεί αφενός ένας 
άσχετος και αφετέρου η επιθυµία σας για τον άσχετο. Το 
λένε και «κακοποίηση» στο δικό µου το χωριό.
Υ.Γ. 2  Στο χωριό µου επίσης λένε πως η παρτούζα δεν είναι 

σώνει και καλά θέµα ηθικών αξιών, αλλά κανείς δεν εκτιµάει κάποιον που τον κάνει 
ό,τι θέλει λες και δεν έχει καθόλου προσωπικότητα και καθόλου «θέλω» ή «δε θέλω». 
Τι φοβάστε; Ότι θα χάσετε το σεξ µε τον τύπο; Ας το χάσετε. Ή µήπως φοβάστε να 
πείτε «σε γουστάρω. Θέλω να σε βλέπω και να κάνουµε σεξ µόνοι µας. Αν είσαι µέσα 
είναι οκ, αν όχι άντε γεια».

Μυρτούλα µου, χαίρεται! Είπα και εγώ να σου γράψω, µπας και µου 
δώσεις καµία λύση. Είµαι gay και το χαίροµαι. Αλλά το χαίροµαι στα 
µουγκά. Τι εννοώ µε αυτό; Ότι κανείς σχεδόν δεν θέλω να ξέρει ότι εί-
µαι γκέι. Το έχω πει σε 2-3 κοντινούς µου ανθρώπους και παρουσιάζω 
σε συγγενείς και φίλους την κολλητή µου σαν την επίσηµη σχέση µου. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ζω µε το φόβο. Φοβάµαι την ώρα και την 
στιγµή που θα το µάθουν οι δικοί µου και κυρίως η µητέρα µου. Αλλά ας 
µπω στο ζουµί. Έχω κάνει µια σχέση την οποία και πλέον συστήνω στους 
φίλους µου. Η σχέση µου προέρχεται από στενό οικογενειακό µας κύ-
κλο. Τόσο στενό που οι πατεράδες µας είναι κολλητοί από το σχολείο. Το 
πρόβληµά µου είναι ότι τώρα έχουµε κανονίσει διακοπές. Οι γονείς µας 
θα µιλήσουν και προφανώς θα το συζητήσουν. Τι δικαιολογία να βρω, 
όµως, για να δικαιολογήσω πως βρεθήκαµε στο ίδιο νησί;

Καµιά δικαιολογία. Κανονίσατε να πάτε µαζί διακοπές και τέλος. Αφού υπάρχει 
οικογενειακή σχέση και γνωρίζεστε τόσο καιρό µπορεί άνετα να υπάρχει και φιλία 
µεταξύ των παιδιών. Κατά τα άλλα, τι υποκριτικές µαλακίες είναι αυτές µε την κολ-
λητή σας; Όσο περισσότερο φοβόµαστε, τόσο περισσότερο «µικραίνουµε». Και όσο 
περισσότερο «µικραίνουµε», τόσο λιγότερο απολαµβάνουµε.  ∆εν λέω να τρίψετε 
στα µούτρα της µαµάς σας ότι είσαστε γκέι. Απ’ την άλλη όµως δεν καταλαβαίνω για-
τί πρέπει να ζείτε τόσο κοντά, τόσο παράλληλα µε τη µαµά σας ώστε 
να ξέρει τη ζωή σας και να αναγκάζεστε να επινοείτε σενάρια 
στρεϊτοσύνης. Εκτός αν το πρόβληµα δεν είναι η µαµά 
κατά βάθος. ∆ηλαδή, αν ζούσατε µακριά θα ήσασταν οκ 
να ξέρει το περιβάλλον σας ότι είστε γκέι ή πάλι θα το 
κρύβατε;

Μυρτώ, ήρθε κι επίσηµα το καλοκαίρι! ∆εν έχω 
πρόβληµα για να το λύσεις, όλα είναι υπέροχα 
και φωτεινά, ο έρωτας θα δώσει τις λύσεις. Μη µι-
ζεριάζετε άλλο. Φιλιάααααααααα

Κάποιος τρώει MDMA πρωινιάτικο και στέλνει γράµµατα. 
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Αριστοκρατική 35χρονη κάτοχος σχολής Χορού στα Β. 
προάστια, ψηλή, µελαχρινή, µε σπουδές στο εξωτερικό, €5.000 
µηνιαίως, 3 διαµερίσµατα, επιθυµεί γνωριµία γάµου. «Πάππας», 
Οµήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 

¡éá îá ëáôáøöòÝóåôå íéá áççåìÝá åðéëïéîöîÜóôå íå ôï 210 3617.369 (11.00-18.00) 
Ìòåñóåé÷: œ 34 ïé 20 ðòñôå÷ ìÛêåé÷ ëáé œ 0,35 ëÀõå åðéðìÛïî.
°ççåìÝá óå ðìáÝóéï: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες
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Σε 
είδα...

ΓΚΑΖΙ
Έξω από την Τεχνόπολη 
µοίραζες φυλλάδια για την 
«Piaf». Ψηλός, ξανθός µε 
γυαλιά, σε έψαχνα µετά αλλά 
σε έχασα…

608
Πέµπτη µεσηµέρι, εγώ ψη-
λός, µελαχρινός, φορούσα 
άσπρο µπλουζάκι, εσύ µαύρο 

τιραντάκι, όµορφη µελαχρι-
νή, µε κοίταξες στα µάτια. 
Πάρε 6931391300

ΜΕΤΡΟ
Γλυκιά κυρία από Πόρτο Ρά-
φτη, µιλήσαµε Πέµπτη 28/6 
10:30. Θέλω να σε ξαναδώ 
εκτός του Μετρό kantpas0@
gmail.com 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Διάθεση για ερωτικές γνωριμίες
H είσοδος της Αφροδίτης στους Διδύμους στις 
5 σε συνδυασμό με την είσοδο του Ερμή στον 
Λέοντα στις 6, τονώνει τη διάθεσή σου για ερω-
τικές γνωριμίες και φλερτ και φέρνει τα ανάλο-
γα αποτελέσματα. Ωστόσο εσένα το μυαλό σου 
δεν λέει να ξεκολλήσει από αυτά που ήδη σου 
συμβαίνουν, από τις αλλαγές που βιώνεις στη 
σχέση σου, στην οικογένειά σου, ακόμη και στο 
ίδιο σου το σώμα και τον ψυχισμό σου. Ειδικά οι 
σχέσεις με την οικογένεια και τους συγγενείς 
εξ αγχιστείας σου παραμένουν ένα θέμα που 
σου προξενεί προβληματισμό και στεναχώρια. 
Είσαι έτοιμος να πάρεις τα 
πράγματα (και κυρίως τον ε-
αυτό σου) πολύ στα σοβαρά, 
όταν αυτό που χρειάζεται, 
είναι να αποδομήσεις τους 
φόβους, τις ανησυχίες και τις 
ανασφάλειές σου με χιούμορ 
και να αποδεχτείς και τις κα-
θυστερήσεις και αναβολές 
στα επαγγελματικά και οικο-
νομικά σου, αλλά και τις αλ-
λαγές στα προσωπικά σου. 
Η Πανσέληνος της Κυριακής 
άλλωστε, δεν σου δίνει κι άλλες επιλογές. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Χαλάρωση στη δουλειά, ενασχόληση 
με προσωπικά
Η είσοδος του κυβερνήτη του ζωδίου σου, της 
Αφροδίτης, στους Διδύμους δίνει το σύνθημα 
για να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου, κυρίως 
στη δουλειά, και μαζί με την είσοδο του Ερμή 
στον τέταρτο ηλιακό σου οίκο, σε παροτρύνει 
να ασχοληθείς με απλά, απολαυστικά, καλοκαι-
ρινά πράγματα. Παρά το ότι ακόμη έχεις διάθε-
ση για κόσμο, θέλεις τη βολή σου και προτιμάς 
το σπίτι σου ή και την παρέα του συντρόφου 
σου και των παιδιών σου κατ’ αποκλειστικότη-
τα. Παράλληλα προς το τέλος της εβδομάδας 
βλέπεις και μια μικρή βελτίωση στα οικονομι-
κά σου που έρχεται την κατάλληλη στιγμή για 
να καλύψεις τα έ=ξοδά σου. Η Πανσέληνος της 
Κυριακής εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στις μετα-
κινήσεις σου, αλλά και στο να μη μεταφέρεις τα 
προβλήματα που μπορεί να έχει η σχέση σου, 
απαράλλαχτα, σε εκδρομές και διακοπές, όταν 
αυτές οι τελευταίες μπορούν να αποτελέσουν 
αιτία για να λυθούν να βελτιωθούν άσχημες κα-
ταστάσεις, αν το αποφασίσεις. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Γοητευτικός αλλά αναποφάσιστος
Η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιο σου, την 
Τετάρτη, σε καθιστά ιδιαίτερα θελκτικό για το α-
ντίθετο φύλο ενώ παράλληλα σε βοηθάει να ση-
μάνεις τη λήξη σε ερωτικές καταστάσεις που σε 
ταλαιπώρησαν τον τελευταίο μήνα. Σε συνδυα-
σμό με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, την 
Πέμπτη, εγγυάται μια παρέλαση από γνωριμίες, 
φλερτ και χαλαρή κουβέντα για τα ερωτικά σου 
και για το πώς ακριβώς μπορείς να ξεμπλέξεις 
ό,τι έχεις μπλέξει. Αν έχεις σχέση αισθάνεσαι ότι 
δεν σου πολυγεμίζει το μάτι, όμως καλύτερα να 
μην κάνεις καμία βιαστική κίνηση τώρα. Παράλ-
ληλα, οι μέρες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για 
τις συναναστροφές με τα αδέρφια σου, ειδικά 
αν υπάρχουν ζητήματα ακινήτων στη μέση. Εν 
συνεχεία, η Πανσέληνος της Κυριακής ανοίγει 
κουβέντες για τα οικονομικά σου μέσα από σχε-
τικές προτάσεις και σχέδια που υπόσχονται να 
έχουν ευεργετική επίδραση, όμως ταυτόχρονα 
μιλάει και για εκροή χρημάτων για να καλύψεις 
υποχρεώσεις ρουτίνας και χρέη σου.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Προβληματισμός για οικογένεια και φίλους
Ενώ αισθάνεσαι δυνατός και κεντραρισμένος 
στην αρχή της εβδομάδας, η είσοδος της Αφρο-
δίτης στους Διδύμους την Τετάρτη προμηνύει 
αρκετή εσωτερική αναστάστωση και προβλη-
ματισμό για υποθέσεις που αφορούν την οικο-
γένειά σου και το φιλικό σου κύκλο. Κόβεις κά-
πως ταχύτητα από την Πέμπτη και μετά, αφού 
ο Ερμής περνώντας στον Λέοντα σου ζητάει να 
σταματήσεις λίγο και να κουβεντιάσεις τα απλά 
και καθημερινά πράγματα που σε ευχαριστούν 
και σου δίνουν ασφάλεια. Παράλληλα δημιουρ-
γεί τις συνθήκες για να πάρεις καθυστερούμενα 

ή χρωστούμενα. Η Πανσέλη-
νος της Κυριακής, η οποία γί-
νεται στο ζωδιακό σου άξονα, 
σε υποστηρίζει αν θέλεις να 
κεντράρεις καλύτερα στον ε-
αυτό σου και την ατζέντα σου, 
ώστε σε δεύτερο χρόνο να 
προσεγγίσεις με ανανεωμέ-
νη βεβαιότητα τη σχέση ή τα 
ερωτικά σου εν γένει. Αν δεν 
κινηθείς προς αυτή την κα-
τεύθυνση οδηγεί σε ένταση, 
τριβές και τάση να κατηγορείς 

μάταια είτε τον εαυτό σου είτε τον απέναντι. 

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Με το βλέμμα στις ανάγκες και το μέλλον σου
Η εβδομάδα ξεκινάει με ψυχολογία αρχής εβδο-
μάδας κι εκτός διακοπών, κοινώς ολίγον τι μου-
ντή. Το βασικό ζήτημα εντοπίζεται στα ερωτικά 
σου όπου η γενικά ανοιχτή και αισιόδοξη τοπο-
θέτησή σου υποσκάπτεται από ερωτική ανα-
σφάλεια, ζήλεια και στη χειρότερη περίπτωση 
από την ανειλικρίνεια του συντρόφου. Πάντως 
με την είσοδο της Αφροδίτης στους Διδύμους 
στις 5 και του Ερμή στο ζώδιο σου στις 6, τα 
πράγματα αρχίζουν να βελτιώνονται. Στα επαγ-
γελματικά σου, το βλέμμα στρέφεται σε συζη-
τήσεις για μελλοντικά σχέδια που τονώνουν τη 
δημιουργικότητά σου. Στα προσωπικά σου, βρί-
σκεις τα λόγια που χρειάζεσαι για να συζητήσεις 
τις ανάγκες σου. Η Πανσέληνος της Κυριακής 
υπογραμμίζει αυτό το μοτίβο των φόβων που 
σε δονούν και ρίχνει φως μέσα σου για να δια-
κρίνεις σκεπτικά και εικόνες του εαυτού σου που 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υ-
ποδεικνύει, ως πρώτο βήμα για τη διαχείριση 
αυτών των φόβων, μία καινούργια αντίληψη του 
εαυτού σου όχι μόνο ως συναισθηματικού, αλλά 
και ως αρκούντως λογικής ύπαρξης.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Η αυτοανάλυση ως χόμπι
Στην αρχή της εβδομάδα πλασάρεσαι κυρίως ως 
χομπίστας και πολύ καλά κάνεις. Βέβαια τα πράγ-
ματα δεν είναι όσο ξέγνοιαστα φαίνονται αφού 
ένα μεγάλο μέρος του χρόνου που διαθέτεις σε 
εξωεπαγγελματικές ασχολίες και στους φίλους 
σου, αφιερώνεται στην κουβέντα για τα ερωτικά 
σου, τα απωθημένα και το γιατί δεν μπορείς να 
αισθανθείς ικανοποιημένος ούτε στιγμή. Από τις 
6 που ο κυβερνήτης του ζωδίου σου Ερμής περ-
νά στον δωδέκατο ηλιακό σου οίκο, η αυτοανά-
λυση εντείνεται και τα πολλά λόγια μειώνονται, 
αφού μαθαίνεις για επαγγελματικά και προσω-
πικά θέματα που σε αναστατώνουν και δημιουρ-
γούν επίσης αρκετό κουτσομπολιό γύρω από το 
άτομό σου. Η Πανσέληνος της Κυριακής προτεί-
νει ότι πρέπει να ανασκουμπωθείς στη δουλειά 
για να καλύψεις τα κενά σου και παράλληλα να 
σταματήσεις να κάνεις ότι δεν βλέπεις τα θέματα 
στη σχέση σου, την ασάφεια, την ανακρίβεια – 
και να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές, αν θέλεις 
να υπάρξει μέλλον.

 Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Δυσκολίες ρουτίνας και ανανεωμένη 
αισιοδοξία
Σχεδόν απογοητευμένο σε σχέση με τη δουλειά 
σου σε βρίσκει η αρχή της εβδομάδας, αφού από 
θεωρία όλα φαίνονται άψογα, στην πράξη όμως 
τίποτα δεν κάθεται στη θέση που έχεις συνηθί-
σει. Το πέρασμα του κυβερνήτη του ζωδίου σου, 
Αφροδίτης, στους Διδύμους την Τετάρτη και του 
Ερμή στον Λέοντα την Πέμπτη προσθέτουν αρ-
κετή γλύκα στην υπόθεση αφού αποκαλύπτουν 
καινούργιες ατραπούς επαγγελματικής εξέλι-
ξης και ενισχύουν αισθητά την αισιοδοξία σου. 
Η Πανσέληνος της Κυριακής προσθέτει ότι καλό 
θα ήταν να περιμένεις ραγδαίες εξελίξεις που θα 
σε οδηγήσουν εκεί. Στα προσωπικά σου, βγαίνεις 
από την έντονα σωματική φάση που προηγή-
θηκε και αρχίζεις να ασχολείσαι με αντιλήψεις, 
πεποιθήσεις και νοοτροπίες και το πώς τελικά 
αυτά παρεμποδίζουν ή δημιουργούν το μέλλον 
της σχέσης ή υποψήφιας σχέσης σου. Σε ένα πιο 
απλό επίπεδο, βγαίνεις, χορεύεις και πίνεις κι α-
ναρωτιέσαι (αφού όλα αυτά τα έχεις ξανακάνει) 
τι είναι το καινούργιο που θα κάνει τη διαφορά.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Οικονομική στήριξη και πέρασμα στα 
ενδότερα της σχέσης
Το τερπνόν μετά του ωφελίμου προσπαθείς να 
συνδυάσεις στην αρχή της εβδομάδας, τύπου 
μπάνιο στη θάλασσα και δημόσιες σχέσεις για τη 
δουλειά στην παραλία. Παρότι το multi-tasking 
δεν είναι από τα δυνατά σου σημεία, η ευχάρι-
στη και κοινωνική σου διάθεση σε βοηθάνε να 
προσθέσεις ακόμη και λίγο φλερτ στο μείγμα, αν 
το θέλεις. Με την είσοδο της Αφροδίτης στο ζώ-
διο των Διδύμων την Τετάρτη και του Ερμή στον 
Λέοντα την Πέμπτη, το πράγμα σοβαρεύει ελα-
φρώς αφού καλείσαι να ασχοληθείς με πιο ορ-
θόδοξο και πρακτικό τρόπο με τα της καριέρας 
σου και να περιορίσεις τις εξόδους σχεδόν στο 
αυστηρά επαγγελματικό. Παράλληλα, βέβαια, η 
Πανσέληνος της Κυριακής σε βοηθάει να βρεις 
την οικονομική στήριξη που χρειάζεσαι για την 
υλοποίηση των επαγγελματικών σου σχεδίων, 
ενώ κατευθύνει την εστίαση της ερωτικής σου 
ζωής από τις ζευγαρέ εξόδους και τις γνωριμίες 
σε πιο ουσιαστικές «γνωριμίες» (αλλά κι επανα-
γνωριμίες) ανάμεσα στα σεντόνια.

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Μίνι ερωτικό χάος με φως στην άκρη 
του τούνελ
Έχεις αισθανθείς και καλύτερα από ό,τι αισθάνε-
σαι στην αρχή της εβδομάδας κι ο λόγος για τη 
συναισθηματική αναστάτωση και τις ανασφά-
λειες δεν είναι άλλος από την ερωτική σου ζωή 
και τους παράγοντές της που υπαγορεύουν κά-
ποιου είδους επανατοποθέτηση στα πράγματα. 
Το πέρασμα της Αφροδίτης στους Διδύμους την 
Τετάρτη και του Ερμή στον Λέοντα, την Πέμπτη, 
βελτιώνουν αισθητά την κατάσταση αφού η στό-
χευσή σου όσον αφορά τα ερωτικά σου αλλάζει, 
είτε πρόκειται για την υπάρχουσα σχέση σου 
είτε για αυτό που επιδιώκεις και το αποτέλεσμα 
είναι απελευθερωτικό. Η Πανσέληνος της Κυρια-
κής υπογραμμίζει το μοτίβο αυτό, ενώ εφιστά 
την προσοχή σου σε οικονομικές συμφωνίες και 
συνεργασίες που εμφανίζονται γιατί μπορεί να 
σε φέρουν ενώπιον παρελθουσών εκκρεμοτή-
των σου. Ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι η οικονο-
μική στήριξη από το σύντροφο, την οικογένεια 
ή τον ευρύτερο συγγενικό κύκλο ίσως τελικά 
δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι ε-
πιλύει. Αισθάνεσαι γενικά αστήρικτος, όμως κα-
λείσαι να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό συμβαίνει 
απλώς γιατί τα πράγματα αλλάζουν ριζικά μέσα 
σου, σε θεμελιώδες επίπεδο.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ζευγαρέ διάθεση και ολίγον άγχος
Για βόλτες αλαμπρατσέτα στο πάρκο είσαι στην 
αρχή της εβδομάδας κι έτοιμος να εξορμήσεις 
σε οποιαδήποτε κοινωνική σύναξη κάτω από 
τον Ήλιο, από το φαγητό στο σπίτι της θείας Ευ-
λαμπίας, μέχρι το κάλεσμα για ποτά και σεξ με 
τον νυν ή υποψήφιο σύντροφό σου. Με την εί-
σοδο της Αφροδίτης στο ζώδιο των Διδύμων την 
Τετάρτη και το πέρασμα του Ερμή στον Λέοντα 
την Πέμπτη, η διάθεσή σου δεν αλλάζει ιδιαίτε-
ρα, απλώς συγκεκριμενοποιείται. Ως πρακτικό 
ον, αρχικά προσπαθείς να βάλεις ένα πρόγραμμα 
στη σχέση σου και την ενασχόληση με τα ερωτι-
κά σου και ως εργασιομανές ον, δευτερευόντως 
αρχίζεις και βιώνεις ένα κάποιο άγχος για το τι 
θα γίνει στη ρουτίνα σου αν την αφήσεις μόνη 
της για λίγο. Εντέλει η Πανσέληνος της Κυριακής 
σού λέει ξεκάθαρα ότι καλά κάνεις κι έχεις δώσει 
προτεραιότητα στα ερωτικά σου και μάλιστα ότι 
μπορείς με επιτυχία να τα συνδυάσεις και με τη 
δουλειά σου, αυτή τη στιγμή. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, 
κι έτσι κόβεις μερική
Ξεκινάς την εβδομάδα με την αίσθηση ότι τελικά 
αυτό που πάντα φοβόσουν έγινε και έχεις μετα-
τραπεί σε πειθήνιο στρατιωτάκι που τρέχει με 
συνέπεια (το κατά δύναμη) από το ένα μέρος στο 
άλλο στην προσπάθειά σου να εξισορροπήσεις 
τις απαιτήσεις της προσωπικής και επαγγελματι-
κής σου ρουτίνας. Με την είσοδο της Αφροδίτης 
στους Διδύμους την Τετάρτη και του Ερμή στον 
Λέοντα την Πέμπτη, το σύμπαν σού δίνει ελα-
φρυντικά για να αφήσεις κάποιες από τις κορίνες 
να πέσουν κάτω, με πρόφαση τον έρωτα ή έστω 
και το σκέτο σεξ. Η Πανσέληνος της Κυριακής 
ωστόσο επιμένει ότι το ζήτημα της τραμπάλας 
μεταξύ δουλειάς και έρωτα συνεχίζει να υφίστα-
ται όσο το «κάτι καινούργιο» που βάζεις στον ο-
ρίζοντά σου δεν είναι επαρκώς διαζευγμένο από 
τους «παλιούς» τρόπους με τους οποίους αισθά-
νεσαι ασφαλής και ικανοποιημένος. Πάντως το 
κέφι και η διπλωματία σού επιστρέφουν από τη 
μέση της εβδομάδας και μετά και σε βοηθούν να 
δεις το πράγμα σφαιρικότερα, αλλά και να βρεις 
τη δική σου δημιουργική προσέγγιση.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Η κόντρα που δεν υπάρχει παρά μόνο 
εντός σου
Τα πράγματα στο πουγκί σου και στα ερωτικά 
σου πνέουν σε ήρεμες θάλασσες στην αρχή 
της εβδομάδας, αφού έχεις καταφέρει κουτσά 
στραβά να επικοινωνήσεις ακόμη και αυτά που 
σε φοβίζουν και σε προβληματίζουν με σχετικά 
σαφείς όρους, χιούμορ κι εντέλει ευεργετικά 
αποτελέσματα. Με το πέρασμα της Αφροδίτης 
στο ζώδιο των Διδύμων την Τετάρτη και του Ερ-
μή στον Λέοντα την Πέμπτη ένα μεγαλύτερο 
κομμάτι πραγματικότητας υπεισέρχεται στη 
ζωή σου, αφού η σχέση και οι οικογένεια σου 
ζητούν να κοιτάξεις επειγόντως το τι συμβαίνει 
στο σπίτι σου επί του πρακτέου. Βρίσκεσαι με 
περισσότερες αγγαρείες αλλά και μεγαλύτερη 
εσωστρέφεια όχι απαραίτητα επιβλαβή, αφού 
μπορεί να πηγάζει απλά από την απόφασή σου 
να ανακαινίσεις το μπάνιο ή το ερωτικό σου ρε-
περτόριο. Η Πανσέληνος της Κυριακής καταλή-
γει στο ότι τελικά θα σε βοηθήσει ιδιαίτερα να 
αποδεχτείς ότι η ανάγκη σου να προχωράς στη 
ζωή και να δημιουργείς είναι εξίσου σημαντική 
με μία καλοστημένη καθημερινότητα υλικής 
αφθονίας. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)
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Με βασικό σύνθηµα «Τώρα τα παιδιά της Πίνδου έχουν 
τύχη βουνό», η πρωτοβουλία της APIVITA σε συνεργασία 
µε τις ΜΚΟ Άγονη Γραµµή Γόνιµη και New Wrinkle, PINDOS 
WILD HERBS, φιλοδοξεί να κάνει τη διαφορά. H ιδέα είναι 
απλή:  Το σύνολο των κερδών από την πώληση των προϊ-
όντων της σειράς περιποίησης  PINDOS WILD HERBS, που 
δηµιουργήθηκε αποκλειστικά µε βότανα της περιοχής της 
Πίνδου ειδικά επιλεγµένα για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιό-
τητες, χρηµατοδοτεί εκπαιδευτικά προγράµµατα «Οικολο-
γικού Αλφαβητισµού» στα σχολεία των Νοµών Ιωαννίνων 
και Γρεβενών µε σκοπό να µυήσουν τους µαθητές στο πώς 
µπορούν να συνδέσουν τη φύση, τη µοναδική βιοποικιλό-
τητα της περιοχής τους και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηρι-
στικά µε υγιή, αειφόρο και καινοτόµο επιχειρηµατικότητα.

Η πρωτοβουλία ενέπνευσε τη νεαρή Έλλη Αποστολάκη, 
που είναι τελειόφοιτη του τµήµατος θεατρικών σπουδών 
Ναυπλίου της σχολής Καλών Τεχνών, να δηµιουργήσει στα 
πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας,   µία εικα-
στική εγκατάσταση ειδικά για τη βιτρίνα του 
The APIVITA Experience Store, στη Σόλω-
νος. Είναι το  «H(erb)uman», µε  λέξεις- κλει-
διά τον άνθρωπο και τα βότανα! Η εγκα-
τάσταση είναι βασισµένη πάντα στην 
φιλοσοφία  της APIVITA και στο κοινω-
νικό µήνυµα της νέας σειράς PINDOS 
WILD HERBS.  Η βιτρίνα δίνει έµφαση 
στον άνθρωπο που µέσω της γνώσης, 
και σε αρµονία µε τη φύση προσφέ-

ρει στο ανώτερο κοινό καλό. «Ο σκοπός του PINDOS WILD 
HERBS, που είναι κάτι πολύ όµορφο και ελπιδοφόρο για τα 
χωριά της Πίνδου, µε ενέπνευσε να δώσω τη δική µου καλ-
λιτεχνική µατιά στην ιδέα. Η διαδικασία ήταν δηµιουργική 
και προσπάθησα να τονίσω τη σηµασία της θέλησης για 
προσφορά, αλλά και τη σχέση των προϊόντων της σειράς  
µε τη γνώση που δηµιουργείται µέσα από τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα», λέει η Έλλη.

«Τα παιδιά της Πίνδου έχουν τύχη Βουνό», µας λέει από 
την πλευρά της η APIVITA, και µας καλεί να γ νωρί-
σουµε τα PINDOS WILD HERBS, στον πιο πράσινο προο-
ρισµό της πόλης, το The APIVITA Experience Store , 
απολαµβάνοντας ένα µοναδικά δροσιστικό αφέψηµα 
φτιαγµένο µε βότανα της Πίνδου, και αφιερωµένο στο 
σκοπό!

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Οικολογικού 
Αλφαβητισµού, θα ξεκινήσει στα σχολεία τον 
Ιανουάριο του 2018.  Χρηµατοδοτείται αποκλει-
στικά από τις πωλήσεις των προϊόντων περι-

ποίησης σώµατος PINDOS WILD HERBS.

Στηρίξετε την προσπάθεια, αναζητώντας 
τα προϊόντα της σειράς και σε συνεργα-
ζόµενα φαρµακεία και σηµεία πώλησης. 
Περισσότερες πληροφορίες στο

 www.apivita.com/hellas

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΤΥΧΗ ΒΟΥΝΟ
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