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Συντονιστείτε στους 102,5  και παρακολουθήστε ζωντανά τη δηµιουργία ενός ραδιοφω-

νικού σταθµού. 

Η ATHENS VOICE, η εφηµερίδα της Αθήνας, δηµιουργεί ένα ραδιόφωνο για την πό-

λη. Και όπως είναι η Αθήνα, έτσι και το ραδιόφωνό της θα είναι ζεστό, πολύχρωµο, µε 

ποικιλία ήχων και φωνών, αντιφατικό και απρόβλεπτο. Η Αθήνα έχει πολλές φωνές, 

έχει χίλια πρόσωπα και χίλιους ήχους. Η Αθήνα έχει κλάξον και κοµπρεσέρ, Ηρώδειο 

και Τεχνόπολις, φρένα σε βρεγµένη άσφαλτο και γυναικείες φωνές στο µετρό. Είναι 

Μόνικα και Μαρίνα Σάττι, Στέρεο Νόβα και Ρόδες. 

Είναι όλα τα τραγούδια που τραγουδήσαµε.

Από µέρα σε µέρα, µια γνωστή και αγα-

πηµένη φωνή θα παίρνει τη θέση της 

στα  µικρόφωνα του σταθµού. ∆η-

µοσιογράφοι, ραδιοφωνικοί πα-

ραγωγοί, ντίτζεϊς, στάνταπ κο-

µίντιανς, µουσικοί και οι Φίλοι 

µας. Στους 102,5 δεν θα βρείτε 

ένα συνηθισµένο ραδιόφωνο. 

Όπως πάντα έκανε και κάνει 

η ATHENS VOICE, θα βρείτε 

πρόσωπα γνωστά σε νέους ρό-

λους, φωνές οικείες που έχουν πά-

ντα κάτι να πουν, γκεστ σταρ όσους 

δηµιουργούν σε κάθε τοµέα της αστικής 

ζωής και τη νέα σκηνή της Αθήνας στη δη-

µοσιογραφία και το ραδιόφωνο. 

Στη ραδιοφωνική σκηνή της ATHENS VOICE κάθε µέρα θα ανεβαίνει µια διαφο-

ρετική «παράσταση». Ποµποί και δέκτες θα ταξιδεύουν στη συχνότητα που θέλει να 

γίνει το διαβατήριο για µια ανήσυχη πόλη. 

Στους 102,5 θα βρείτε την ATHENS VOICE όπως θα ήταν, αν ήταν ήχος. Ό,τι αγαπή-

σατε να διαβάζετε θα το συναντήσετε στα ηχεία και τα ακουστικά σας. 

Και όσα θέλετε να µάθετε για ό,τι συµβαίνει στην πόλη που αγαπάµε, θα βρίσκονται 

στους 102,5. 

Συντονιστείτε στους 102,5. Ακούτε ήδη τη Φωνή της Αθήνας.

AT HE NS VOIC E 102 ,5 
Το σάουντρακ της Αθήνας

Eκδότης-∆ιευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαφήµισης  
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρµάς

Αρχισυντάκτης 
∆ηµήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιµέλεια  Ύλης: ∆ήµητρα Γκρους

 ∆ιαχείριση Web Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

Αρχισυνταξία Web
∆ηµήτρης Αθανασιάδης

Συντακτική οµάδα: ∆. Αλικάκος,
Ν. Αργυροπούλου, Μ. Βελέντζας, Ντ. 

Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου, N. 
Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, A. 

Γκόρου, Β. Γραµµατικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. 
∆ηµητρακόπουλος, Φ. ∆ηµητριάδη, Θ. Ευθυµίου, N. 

Zαχαριάδης, Μ. Ζουµπουλάκη, Κ. Καϊµάκης, ∆. 
Καραθάνος, M. Kοντοβά,  Μ. Μαρµαρά, Β. 

Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. 
Νένες, Κ. Νιαµονιτάκη, Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. 

Παναγοπούλου, Η. Παρτσακουλάκη, Γ. Παυριανός, 
Κ. Περρή, K.Ρήγος, Ε. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Σ. 

Tριανταφύλλου, Ευ. Τσαβδάρη, Γ. Τσάκαλος, Σ. 
Tσιτσόπουλος, ∆. Φύσσας, Σ. Χαραµή, Λ. Χουρµούζη

Γραµµατεία Σύνταξης Γεωργία Σκαµάγκα
info@athensvoice.gr

Υπεύθυνη οδηγού ∆ανάη Καµζόλα 
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

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

Έκτορας ∆. Βούτσας, Κώστας Αµοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Γιάννης Οικονόµου

Group Advertising Manager
Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr

Υπεύθυνη Direct Market Βούλα Καραβαγγέλη
Direct Market Θεοδώρα Θεµελή, Ρούλα Μαντή,

Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου
Υποδοχή ∆ιαφήµισης Μαρία Αυγερινού

 marketing@athensvoice.gr
Ροή ∆ιαφήµισης Web Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr 

∆ιεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, 

Μαρία Καραχοντζίτη, Γιώργος Άνθης

∆ιαχωρισµοί - Eκτύπωση 
«Kαθηµερινές Εκδόσεις AE»

∆ιανοµή: Free Sunday

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369
fax: 210 3632.317

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

Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σηµεία διανοµής, 
µπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύµβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

∆ιευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρµπίλη
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Αυτή την εβδοµάδα είναι της Ελίνας Γιουνανλή, φωτογρά-
φου µε εξειδίκευση στο πορτρέτο και στο θέατρο. Aπόφοι-
τη του Τµήµατος Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας έχει παρα-
κολουθήσει µαθήµατα στη σχολή «75» στις Βρυξέλλες. Έχει 
φωτογραφίσει, µεταξύ άλλων, παραστάσεις των Στ. Λιβαθι-
νού, Γ. Καλαβριανού, Κ. Μπερδέκα, Άρη Τρουπάκη, Γ.Μαρκό-
πουλου. Από το 2015 συνεργάζεται µε το Εθνικό Θέατρο.

°£¸Á°ID

¦¶ÁÁË »¦°¤Æ°Æ·¸
Επιµέλεια: Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 

Πώς βρέθηκες στην Αθήνα; Γεννήθηκα, έπαιξα, 
τραγούδησα, χόρεψα, σπούδασα, δούλεψα, 

έκλαψα, πόνεσα, πένθησα, ταξίδεψα, διασκέδασα 
και συνεχίζω όλα τα παραπάνω 

στην Αθήνα κατά βάση...

 Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο 
στην πόλη; Οι γειτονιές, οι βόλτες στην Πλάκα 

τα αυγουστιάτικα βράδια και οι βόλτες στην 
παραλιακή τα ανοιξιάτικα βράδια µε παγωτάκι.

Τα 3 πράγµατα που αν έλειπαν θα έκαναν 
την Αθήνα λίγο οµορφότερη; Η υπερπληθώρα 

αυτοκινήτων. Οι πολυκατοικίες άνω των τριών 
ορόφων. Τα σκουπίδια.

Το πρώτο σου διαµέρισµα στην Αθήνα; Άκρωνος 
10 στο Παγκράτι. Όροφος 3ος. Τετραγωνικά 70. 

Γειτόνισσα, µια κυρία µε ένα πεκινουά 
που το έλεγαν Τσίκο.

Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος; 
Το τραµ.

Το καλύτερο σύνθηµα που έχεις δει σε τοίχο; 
«Παλιά ψάχναµε για αγάπη, τώρα για wifi».

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να 
αποµονώνεσαι στην Αθήνα; ∆ύσκολα να 

αποµονωθώ εδώ... µόνο στο σπίτι θα έλεγα. 
Έξω από την Αθήνα έχω πολλά καταφύγια...

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα έκανες 
αν ήσουν δήµαρχος για µια µέρα; Πεζοδροµήσεις 

και παιδικές χαρές για µικρούς και µεγάλους σε 
όµορφα πάρκα µε σωστή υποδοµή.

Πού ζεις τώρα; Χολαργό, σύνορα µε Παπάγου. 
Ισόγειο, σε πολυκατοικία αλλά µοιάζει µε 

ανεξάρτητο. Λατρεύω την αµεσότητα µε τη γη 
κι ας είµαι ζώδιο του αέρα... όχι για ασφάλεια αλλά 
γιατί επικοινωνώ µαζί της και ηµερεύω όταν µπορώ 

να τη φροντίζω και να φυτεύω... Θα µου άρεσε 
και ένα λοφτ αλλά, είπαµε, δεν θέλουµε 
πολυκατοικίες άνω των τριών ορόφων.

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου; 
Η αφοβιά της Αθήνας...

Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει ακριβώς 
τους Αθηναίους; Πρωτευουσιάνοι;

Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει καθόλου 
στους Αθηναίους; Ευγενέστατοι.

Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας έχεις ζήσει; 
Ουυυυυ… Παγκράτι, Καισαριανή, Βύρωνα, 
Άγιο Αρτέµιο, Ηλιούπολη, Αµπελόκηπους, 

πάλι Παγκράτι, ξανά Ηλιούπολη, Ίλιον, 
Άγιο Ιωάννη (Νέου Κόσµου), πάλι Ηλιούπολη, 
Χολαργό. Κάτι ξεφεύγει, αλλά δε νθυµάµαι...

Η καλύτερη θέα στην Αθήνα; Ακρόπολη. 
 

*Η  Πέννυ Μπαλτατζή είναι τραγουδοποιός και 
ολοκληρώνει τις παραστάσεις «Όλα στον Αέρα!» 

στο Passport Κεραµεικός στις 10 Νοεµβρίου.
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ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Εµένα θα µε πιάσουνε όταν θα βρουν 

τα Super Paradise papers».

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ
Το ψυχολογικό σοκ του µήνα.

(η νέα ταινία του Λάνθιµου)

ΞΑΡΧΑΚΟΣ - ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
Το αµπιγιέ του φθινοπώρου. Επαναλαµβά-

νουν (και καλά κάνουν) ό,τι είδαµε 
στο Ηρώδειο τον Σεπτέµβριο κι αυτό που 

είδαµε ήταν πάρα πολύ καλό για να υπάρξει 
µόνο για δύο νύχτες. Από 5/11, κάθε Kυρια-

κή και ∆ευτέρα στο Gazarte.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΠΙΑΤΟΥ
Παπαρδέλες κρότου-λάµψης
(αναζητήστε το σε εστιατοριάκι 
στα Εξάρχεια, δεν είναι πλάκα)

 
ΤΟ ΝΕΟ TREND ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ

Γερµανικό (µαύρο) ψωµί

ΤΟ TWEET ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Η πιο σέξι µέρα της εβδοµάδας είναι η ∆ευ-
τέρα. Ξυπνάς και θέλεις να τους γ… όλους.

(@staurou36805301)

MAMOYNI TOY MHNA
Σαρανταποδαρούσα µε µηνίσκο.

ΒΙΚΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
Όχι µόνο ελεύθερη, αλλά και ζωντοχήρα.
Σπεύσατε!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Στις πρώην ολυµπιακές εγκαταστάσεις του 
Γαλατσίου (Ρυθµική Γυµναστική και πινγκ 
πονγκ) κάνει γυρίσµατα το «My style rocks». 
Για να σταµατήσετε να φωνάζετε ότι τα 
εγκαταλείψαµε.

LITTLE ΚOOK
7 ευρώ ένα γλυκάκι; Να το φάτε µόνοι σας.
(στου Ψυρρή)

OFF SHORE 
ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Κι εγώ που νόµιζα ότι οι βασίλισσες πίνουν 
µόνο τσάι κάθε απόγευµα στις 5 ακριβώς.

ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 
Σκέψου όταν θα βάλουνε αναγνώριση 
ίριδας µατιού τι έχει να γίνει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
Ο Τζίµι Φάλον του κουλού.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

«Μαµά, πίνω 
µόνο 

    χόρτο Haze»
(»áòëáäÞòï÷ óå ðáçëÀëé óå ðìáôåÝá, 
óôï ºïîôÞðåùëï °çÝá÷ ¦áòáóëåùÜ÷)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

°THENS
VOICES
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Παρέα 50άρηδων σε ταβέρνα. Όλοι 
προσπαθούν να πείσουν έναν, 

προφανώς αδέσµευτο, να βρει συντροφιά. 
Ο οποίος απαντάει:

«Τι να την κάνω τώρα 
την γκόµενα! Να µου παίρνει 

το τηλεκοντρόλ;»
(ºáììéäòïíÝïù, ¶êÀòøåéá, ¦Ûíðôè âòÀäù)

«Άµα σκέφτεσαι 
σαν γιαγιά, θα ζεις σαν 
γιαγιά. Άµα σκέφτεσαι 

σαν έφηβη όµως;!»
(·åùçÀòé ëáìïâáìíÛîöî èìéëéöíÛîöî. 

ªôïÀ °òóÀëè, ¢åùôÛòá áðÞçåùíá)

Στο Mall, στα Η&Μ, πελάτης 
φεύγει από το κατάστηµα και 

αρχίζει να χτυπά ο συναγερµός, 
έρχεται η υπάλληλος και τον ρωτάει:

«Χτυπάτε; Χτυπάτε;»
«Ποτέ µια γυναίκα» 

της απαντάει αυτός και 

σκάει χαµογελάκι…

(»áòïàóé, ÆòÝôè íåóèíÛòé)

Μικρός περπατάει 
µε τη µαµά του στο δρόµο.

-Μαµά, πότε 
θα µου πάρεις παγωτό;

-Λευτέρη, σου είπα να περιµένεις. 
Η υποµονή είναι αρετή.
-Σιγά. Η υποµονή είναι 

βαρετή.
(µòéìÜóóéá, ªÀââáôï ðòöÝ)

«Ευτυχώς αυτή 
το έχει ξύπνιο. 

Όχι σαν τις άλλες 
που τους δίνουν 

ναρκωτικά».
(¶ììèîÝäá óôï íåôòÞ, óôèî ëÞëëéîè çòáííÜ, 

óøïìéÀúåé ÄïíÀ çùîáÝëá ëáé ôï ðáéäÝ ôè÷. 
¢åùôÛòá ðòöÝ.)

∆ηµαρχείο Κηφισιάς
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Οµόνοια, γωνία Πανεπιστηµίου και πλατεία (βορειοδυτική), Εθνική Τράπεζα, Οκτώβρης 
2017. Κατάκοπος, καθώς έχει έρθει πια το απόγευµα, ο γέρος κουλουράς κοιµάται πάνω 
στο καρότσι του σούπερ µάρκετ που χρησιµοποιεί για την πραµάτεια του. Έχουν αποµεί-
νει για πούληµα τέσσερα τσουρέκια προς 70 λεπτά το ένα, τρία µεγάλα λεπτά κουλούρια 
µε 60 λεπτά το ένα, δύο κοντόχοντρα µε την ίδια τιµή, ένα µικρούλι µε 30 και τυράκια 
τύπου «τρίγωνο» πάλι µε 30. Οι πλάκες του πεζοδροµίου γκριζωπές από την µπίχλα τό-
σων χρόνων και τόσων ανθρώπων. Οι ρόδες του καροτσιού όλες γυρισµένες σε γωνία 
90 µοιρών προς τον επιµήκη άξονα του οχήµατος, ώστε να το εµποδίσουν να κινηθεί 
από το βάρος του κοιµισµένου πωλητή. Το χερούλι, µαζί µε τα ενωµένα χέρια, έχουνε 
γίνει προσκεφάλι. Μια σακούλα σούπερ µάρκετ που κρέµεται στο αριστερό πλάι έχει 
ένα πλαστικό µπουκάλι νερό. Γύρω-γύρω χαρτοκιβώτια, στρωµνές αστέγων, καφάσια, 
σακούλες σκουπιδιών, αδιάφοροι περαστικοί, ένα κουβούκλιο κάποιου δικτύου µε µια 
µισοσκισµένη αφίσα που υπενθυµίζει –τι άλλο;– την Οκτωβριανή «Επανάσταση» του 1917 
και µια πορτοκαλιά οµπρέλα, που όταν την ανοίγει τη µέρα, για να προστατεύεται από τον 
ήλιο, βλέπουµε ότι είναι διαφηµιστική γνωστού αναψυκτικού. Στο τελικό µπακγκράουντ, 
πάνω στον εν µέρει καµένο τοίχο της Εθνικής Τράπεζας, η ασπρόµαυρη φωτογραφία από 
µια παλιά Οµόνοια του ’30, που, όπως και οι άλλες γύρω από το ισόγειο του παλιού κτιρίου 
(πρώην  ξενοδοχείο «Εξέλσιορ», τρίφατσο σε Πατησίων, Πανεπιστηµίου και πλατεία), έχει 
µπει για να κρύβει τα παράθυρα από τους όποιους επιτιθέµενους, έτσι ώστε τώρα όσοι 
εργάζονται ή συναλλάσσονται στο κτίριο να µην έχουνε φυσικό φως. Αποκαµωµένος κι 
αδιάφορος για όλα, ακόµα και για πιθανούς πελάτες, ο παππούς που περνάει όλη τη µέρα 
του εδώ, έχει παραδοθεί στον ύπνο.

31ï ÷  ¡ Ë Ä Ãª Æ ¸ ª °£ ¸Á ° ª 
Ο City Lover έτρεξε τα 10 χιλιόµετρα στις 22 Οκτωβρίου (ναι, τότε που κλείνουνε οι δρόµοι, 

το Κέντρο κ.λπ. κ.λπ.) σε 1 ώρα και 7 λεπτά. Μια φορά πήγα και πήρα κι εγώ κανονικό αριθµό 
συµµετοχής, αλλά το σχετικό αυτοκόλλητο (ήµουνα ο 03717) δεν είχε τυπωµένο πάνω το 

όνοµά µου, ούτε ο  ∆ήµος Αθηναίων έδωσε µετάλλια στον τερµατισµό. ∆εν πειράζει, έδωσε 
διπλώµατα. Φαντάζοµα πως ο δήµαρχος δεν έχει προσέξει ότι οι λεβέντες του ΟΠΑΝ∆Α τον 

γράφουνε «Γεώργιος» αντί Γιώργος Καµίνης, που πάντα προτιµάει ο ίδιος. 

¦ ¶ Ä ¹ ¦ Æ ¶ Ä Ã :  ¶ ¦ ¶ º Æ° ª ¸ ¦Ä Ã«Ã Á Æ ¿ Á & ª ¸ » ° ª ¹ ° ª 
Έχω γράψει και παλιότερα ότι πολλά από τα κεντρικά περίπτερα αυτής της πόλης έχουν 
προ πολλού ξεφύγει από τα τσιγάρα, εφηµερίδες, τσίχλες, καπότες, σοκολάτες και τα 
συναφή, έχοντας εκτραπεί σε εµπορικά καταστήµατα άλλων ειδών. Πρόσφατα, ένα στην 
Πανεπιστηµίου, σχεδόν µπροστά στο «Ιντεάλ», άλλαξε και πουλάει µονάχα χυµούς – δε-
κάδες είδη χυµών, για κάθε γούστο. Ένα άλλο, γωνία Οµόνοια και Γ΄ Σεπτεµβρίου, πουλάει 
τώρα µόνο ηλεκτρικές συσκευές. Είναι εξάλλου γνωστό από χρόνια ότι τα αδερφάκια 
τους στην οδό Αθηνάς από χρόνια πουλάνε τσάντες, εργαλεία, θήκες κινητών, γυαλιά, 
φο µπιζού και συναφή, ενώ τα περίπτερα  στο Ζάππειο ή στο Μουσείο σπρώχνουν τουρι-
στικά είδη σε µεγάλες ποσότητες. Επανέρχοµαι τώρα για να σηµειώσω µια νέα τάση: ότι 
την ονοµασία «περίπτερο» την υιοθετούν στις ταµπέλες τους µικροµάγαζα που δεν είναι 
περίπτερα, µε την έννοια του κτίσµατος, αλλά µίνι µάρκετ. Το πρώτο αυτού το τύπου το 
σποτάρισα στη γραµµή του τραµ, στον Νέο Κόσµο. Το δεύτερο στο σταθµό του ΗΣΑΠ στα 
Πετράλωνα, στη µεριά της καθόδου – κι από κει και πέρα ακολούθησαν κι άλλα. Καθόλου 
άσχηµα για ένα επίθετο που είχε ξεκινήσει στην αρχαία Ελλάδα σηµαίνοντας κολόνες 
γύρω-γύρω, σα φτερά («περίπτερος ναός»), ουσιαστικοποιήθηκε στο ουδέτερο, πέρα-
σε από το πρόχειρο κτίσµα (τουριστικό/ κυνηγετικό/ εκθεσιακό κ.λπ.), έγινε το γνωστό 
µικροµάγαζο σε πόλεις και χωριά (κάποτε µόνο κίτρινο, κάποτε µε άδεια που δίνονταν 
µόνο σε ανάπηρους των συνεχών πολέµων που έκανε παλιά αυτή η χώρα, κάποτε µόνο 
µε χαµηλά πορτάκια και στενάχωρα), για να καταλήξουν στις µέρες µας σε όχι λίγα εγκα-
ταλειµµένα και/ή ξεπατωµένα, λόγω κρίσης. Όσα επιζούν όµως εξειδικεύονται, αλλάζουν 
χρώµα, ψηλώνουν, µέχρι που διαδίδουν τη σηµασία τους –  κι άσε τους αρχαιόπληκτους 
γλωσσαµύντορες να βγάζουνε σπυράκια. ●

CITY LOVER
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ (d.fyssas@gmail.com)



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Ισχύς μου η αγάπη του Λαού» στο Μουσείο Βορρέ     

Αθηναίος, άνθρωπος του 
κόσμου και του διαδικτύου. 
Γρήγορος, εύστροφος, δημι-
ουργικός. Ζωγράφος, υπο-
ψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πο-
λιτισμού του Παντείου. Συ-
νεργάτης της Βαβέλ και του 
MovMag, του «9» και της «Βι-
βλιοθήκης» της Ελευθεροτυ-
πίας, εικονογράφος στο «Βή-
μα» και σχεδιαστής των εξώ-
φυλλων του «Athens Review 
of Books». Σχεδιαστής κόμικς 
(άλμπουμς: «Ο Γιάπωνας», 
«Δευτερονόμιον», «Επιλαρ-
χία!») και coloring books. Το 
2015 ήταν artist-in-residence 
στο Amsterdams Grafisch 
Atelier στην Ολλανδία. Είναι 
συνιδρυτής της White Island 
Works. Λίγο πριν ανοίξει η νέα 
του έκθεση με τίτλο «Ισχύς 
μου η αγάπη του Λαού», που 
θα φιλοξενείται από τις 13/11 
στο Μουσείο Βορρέ, απάντη-
σε στις ερωτήσεις μας.

«Ισχύς μου η αγάπη του Λα-
ού». Πώς συνδυάζεται αυ-
τός ο τίτλος με το χώρο του 
Μουσείου Βορρέ ο οποίος α-
νοίγει για προσωπική έκθε-
ση σύγχρονου δημιουργού 
πρώτη φορά; Το συγκεκρι-
μένο μότο απαντάται σε όλη 
τη λαογραφική συλλογή του 
Μουσείου Βορρέ, πρωτίστως 
στους θυρεούς της ελληνικής 
βασιλικής δυναστείας. Θεω-
ρήσαμε με τον επιμελητή της 
εκθέσεως Γιώργο Μυλωνά 
πως είναι ένα εξόχως επίκαι-
ρο ρητό καθώς οι διάφοροι 
εκπρόσωποι του σύγχρονου 
λαϊκισμού επικαλούνται γε-
νικώς και αορίστως αυτή την 
«αγάπη του λαού» ως μια ιδι-
ότυπη πηγή ισχύος. Επιπλέον, 
δεν εκπλήσσει το ότι σχεδόν 
άπαντες οι επικεφαλής λαϊκι-
στικών κινημάτων, αριστεράς 
και ακροδεξιάς, είναι ταυτο-
χρόνως υμνητές των ολοκλη-
ρωτισμών – από τον Μάο και 
τον Τσε μέχρι τον Χίτλερ, τον 
Γιαρουζέλσκι ή τον Μαδούρο.

Η δουλειά σας διακρίνεται 
από μία steampunk αισθη-
τική της λεπτομέρειας. Πώς 
πρ οέ κυψε αυτή;  Φυ σ ικ ή 
συνέχεια των εικόνων με τις 
οποίες μεγαλώσαμε –Comics, 
videogames κ.λπ.– αλλά και 
του τεχνολογικού πολιτισμού 
που ανέκαθεν μας περιέβαλε. 

Συχνά τα πορτρέτα σας είναι 
σαν μία παραποιημένη σέλ-
φι... Υπάρχει μια μακρά παρά-
δοση selfies avant la lettre: από 
τον Dürer και τον Rembrandt 
μέχρι τον Caravaggio και τους 
αποκεφαλισμούς του – ως Γο-
λιάθ στα χέρια του νικηφόρου 
Δαυίδ κι ως Ολοφέρνης στο 
έλεος της Ιουθίδ. Εν προκει-
μένω στη δική μου περίπτωση 
ήδη από τα 18 μου κάνω αυτο-
προσωπογραφίες. Σίγουρα ε-

νυπάρχει μια κάποια φιλαυτία, 
αλλά υφίσταται και μια υγιής 
ανάγκη να χρησιμοποιεί κανείς 
το πιο βολικό και πανταχού 
παρόν μοντέλο του: τον εαυτό 
του. 

Aγαπάτε ιδιαίτερα τον Άν-
θρωπο-Μηχανή. Από τον Τά-
λω μέχρι τους τωρινούς κο-
σμοναύτες και στρατάρχες. 
Τι σας γοητεύει σε αυτά τα 
πλάσματα; Μέσω των μύθων, 
των αναπαραστάσεων ή των 
όντως κατασκευασμένων εκ-
δοχών (ρομπότ) του Τεχνητού 
Ανθρώπου καθώς και με τις 
προόδους στο πεδίο της Τε-
χνητής Νοημοσύνης αλλά και 
της γενετικής, το ανθρώπινο 
είδος διαρκώς αποπειράται να 
ανακατασκευάσει –ή πιο σω-
στά να δημιουργήσει– εαυτόν 
καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν 
του. Επιθυμεί να γίνει δηλαδή 
θεός στη θέση του θεού του 
τον οποίο επίσης κατασκεύα-
σε ως ένα άλλο ομοίωμά του – 
είτε μιλάμε για παρελθούσες 
εκδοχές της πολυθεΐας είτε 
για τους μονοθεϊσμούς του 
παρόντος μας.  Η επιθυμία του 
αυτή πηγάζει από το γεγονός 
πως ο άνθρωπος δεν είναι α-
πλώς ένα βιολογικό ον. Στην 
πραγματικότητα είναι ένα ον 
ιστορικό, ένα ον μεταβιολογι-
κό, του οποίου οι ιδιότητες δεν 
ήταν ποτέ σταθερές. Είναι ως 
εκ τούτου ένα ον ελλιπές, ένα 
σύστημα με οργανικές ελλεί-
ψεις και εγγενή ελαττώματα. 
Ο άνθρωπος στην προσπάθειά 
του να υπερβεί τους φυσικούς 
του περιορισμούς υπερανα-
πληρώνει μέσω τεχνολογιών 
και προσθετικών μηχανισμών. 
Εν τέλει η μόνη αληθινή «φύ-
ση» του ανθρώπου είναι αυτή 
ακριβώς η τεχνητή σκευή που 
ο ίδιος δημιουργεί γύρω του 
αλλά και εντός του.

Νιώθετε Έλληνας όταν δημι-
ουργείτε; Το «Έλληνας» είναι 
μια παρεξηγημένη κατηγορι-
οποίηση. Ελληνικό δεν είναι 
η φουστανέλα, το τσαρούχι ή 
ο φραπές. Κατ’ εμέ ελληνικό-
τητα είναι μια ικανότητα αφο-
μοιώσεως και οικειοποιήσεως 
που απαντάται (και) στον ελ-
ληνικό πολιτισμό. Άλλοι πολι-
τισμοί, όπως π.χ. ο ιαπωνικός, 
είναι μια σχεδόν αδιατάραχτη 
ιστορική συνέχεια, μια συμπα-
γής παράδοση. Δείτε από την 
άλλη το παράδειγμα του Παρ-
θενώνα: από ελληνικός ναός 
μετετράπη σε ρωμαϊκό, κατό-
πιν χριστιανικό (ορθόδοξο και 
των λατίνων), οθωμανικό τζα-
μί, μπαρουταποθήκη καθώς 
και παρ’ ολίγον ανάκτορο. Ο 
ελληνικός πολιτισμός είναι μια 
παράδοση της τομής.

Μουσείο Βορρέ, Παιανία, 
2106642520
Εγκαίνια: Δευτ. 13/11, ώρα 
19:30
Διάρκεια: 13/11 - 14/1/ 2018
Σάβ., Κυρ. 10.00-14.00
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Πανικοβαλ 500
Του Γιάννη νένέ (panikoval500@gmail.com) 
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TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΑΕΙ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ…

Ευκλείδης Τσακαλώτος: 

«… όντως έχουµε ζορίσει τη 
µεσαία τάξη…» Μετάφραση: 
Κάποιος πρέπει να πληρώσει 
το πλεόνασµα που µοιρά-
ζουµε για να αγοράσουµε 
ψήφους. Ε, αν δεν βάλουµε 
αυτούς που δεν µας γου-
στάρουν να το πληρώσουν, 
ποιους θα βάλουµε; Τους 
δικούς µας;

ΜΕΤΑΦΡΑΣH ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ-
∆ΑΣ Νο 2 

Νίκος Βούτσης (Για τα 
στοιχεία του Γραφείου Προ-
ϋπολογισµού της Βουλής): 

«Εκφράζω την έκπληξή µου 
για τη χρήση µη έγκυρων 
στοιχείων και τη συνακόλουθη 
δηµιουργία επικοινωνιακών 
εντυπώσεων» Μετάφραση: 
Αν η πραγµατικότητα δεν 
συµφωνεί µε αυτό που πι-
στεύουµε, τόσο το χειρότερο 
για την πραγµατικότητα

δικούς µας; Αν η πραγµατικότητα δεν 
συµφωνεί µε αυτό που πι-
στεύουµε, τόσο το χειρότερο 
για την πραγµατικότητα

● Το να ζητάς πάντως από την κυβέρνη-
ση να αποδείξει τους ισχυρισµούς της ότι 
η επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ έγινε 
από προβοκάτσια του παρακράτους, 
δείχνει κακοπιστία.
● Είναι σα να ζητάς από τη Βίκυ Σταµάτη 
να αποδείξει ότι είναι αθώα…
Αφού το λέει. ∆εν αρκεί;

● ∆ίδαγµα από την υπόθεση Αµίρ νο 1: 
Αν οι ακροδεξιοί είχαν φροντίσει να µά-
θουν πέντε σωστά ελληνικά, θα υπήρχε 
µεγαλύτερη πιθανότητα να πείσουν ότι 
το άθλια γραµµένο µήνυµα «φύγε στο 
χωριό σου φύγε» πάνω στο χαρτόνι, είναι 
γραµµένο από αλλοδαπούς. 
● ∆ίδαγµα από την υπόθεση Αµίρ νο 2: 
Είναι ωραίο να υπάρχουν πολλές ανεπι-
βεβαίωτες εκδοχές, γιατί έτσι ο καθένας 
µπορεί να υιοθετήσει την πιο βολική για 
αυτά που ήδη πιστεύει.
● ∆ίδαγµα από την υπόθεση Αµίρ νο 
3: Πριν βρίσετε και κατηγορήσετε έναν 
αλλοδαπό, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
καµία πιθανότητα να αποφασίσει να µεί-
νει εδώ και να αρχίσει να παίζει µπάσκετ.  

● Σε θαλάµους νοσοκοµείων ετοιµάζεται 
να περιοδεύσει µετά το λαϊκό προσκύ-
νηµα η Αγία Ζώνη της Παναγίας, για να 
ευλογήσει τους ασθενείς…
Ό,τι δηλαδή είχε συµβεί λίγους µήνες 
πριν και µε την εικόνα της Αγίας Βαρβά-
ρας…
● Για την οποία δεν µάθαµε ποτέ αν τελι-
κά η παρουσία της ανέβασε καθόλου τον 
αριθµό όσων θραπεύτηκαν.

● ∆εν έχουν µιλήσει παρά µια-δυο 
φορές ο Ευκλείδης Τσακαλώτος µε τον 
ξάδερφό του, στέλεχος της εισπρακτικής 
εταιρείας που ανέλαβε την είσπραξη των 
ληξιπρόθεσµων της ∆ΕΗ…
● Ε, τώρα µπορούν να αποκαταστήσουν 
τις σχέσεις τους. 
Γιατί στο κάτω-κάτω είναι κρίµα να 
αποξενώνονται έτσι οι συγγενείς, και 
να πρέπει να µεσολαβήσει η ∆ΕΗ για να 
ανταµώσουν ξανά…

● Όταν βλέπεις τον Ευάγγελο Αντώναρο, 
τον παλιό σου συνάδελφο, να τουιτάρει 
για το πόσο ευχαριστιέται το καβούρι 
µε τσίλι σε εστιατόριο της Σιγκαπούρης 
και σε πιάνει µια νοσταλγία, θέλεις να 
θυµηθείς τα παλιά… Τότε που υπήρχε 
αφθονία και όλα ήταν δικά σου…
● Κάπως έτσι εξηγείται η απόφαση του 
Θεόδωρου Ρουσόπουλου να βάλει υπο-
ψηφιότητα µε τη Νέα ∆ηµοκρατία για να 
εκλεγεί ξανά βουλευτής…

● Άνοιξε –λέει– εστιατόριο γυµνιστών 
στο Παρίσι…
Μόνο που όταν τοποθε-
τείς την πετσέτα πάνω 
σου, παύεις να είσαι 
γυµνιστής…
● Γίνεσαι απλώς 
κάποιος που έχει 
ντυθεί ελαφρά 
και απλώς 
κρυώνει.

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ª
Á 01

Νυχτοφύλα-κας στα γρα-
φεία του 
ΠΑΣΟΚ
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Νυχτοφύλα-κας στα γρα-
φεία του 
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Á0 2

 Υπεύθυνος

 τύπου υποψή-

φιου της Κε-

ντροαριστε-

ράς

£¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª 

Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ª 

 τύπου υποψή-

φιου της Κε-

£° ¶¦Ä¶¦¶ 
Á° Ë¦°ÄÌ¶¹ 
»¹° ¤¶¥¸ ¡¹°...
«Αιφνιδίντεο»: 
Το βίντεο που α-
κούγεται ξαφνικά 
σε όλο το γραφείο, 
γιατί έχεις ξεχάσει 
να ξαναβάλεις τα 
ακουστικά στην 
υποδοχή του 
computer µε απο-
τέλεσµα να αιφνι-
διάζονται όλοι.

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª
–Αφού η κυβέρνη-
ση θεωρεί ότι δεν 
έχει την ευθύνη για 
την επίθεση στα 
γραφεία του ΠΑ-
ΣΟΚ και είναι σί-
γουρη ότι πρόκειται 
για προβοκάτσια 
του παρακράτους, 
πώς της ξέφυγε και 
δεν χαρακτήρισε το 
ίδιο τις ουρές στο 
µετρό, τη µόλυνση 
του Σαρωνικού ή 
–γιατί όχι;– και τα 
αρχαία στο Ελλη-
νικό;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª Áï 2
–Με το να συζητάει 
για την αναβάθµιση 
των F-16 o Πάνος 
Καµµένος, δεν 
είναι σα να παραδέ-
χεται ότι δεν αρκεί 
να τα «σταυρώνει» 
πριν την απογεί-
ωση;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª Áï 3
–∆ηλαδή, τώρα που 
ο Ηλίας Παναγιώ-
ταρος παραβρέθηκε 
σε εκδήλωση της 
Πακιστανικής 
Πρεσβείας, λογι-
κά δεν πρέπει να 
στοχοποιηθεί από 
τη νεοεµφανιζό-
µενη οργάνωση 
«Κρυπτεία» ως 
προδότης φίλος του 
Ισλάµ;
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Πολιτική

Ο «μεγάλΟς τρΟμΟς» τΟυ κΟμμΟυνιςμΟυ 
100 χρόνια από την «Οκτωβριανή Επανάσταση» 

Tου Δημητρη ραυτόπόυλόυ 

Ρωτάω σήμερα –πρώτο τον εαυτό μου– τι 
ήταν ο κομμουνισμός που πιστέψαμε, η 
γενιά μου, οι προηγούμενες και οι επό-
μενες, τα νιάτα, οι μορφωμένοι αστοί, η 
διανόηση και η εργατική τάξη, στον δημο-
κρατικό κόσμο. 
Σήμερα ξέρουμε, αν θέλουμε να ξέρουμε. 
Αλλά επί δεκαετίες ο κόσμος έμεινε σα-
στισμένος, δύσπιστος, παγιδευμένος στο 
δίλημμα: κομμουνισμός ή φασισμός, αντί 
να τοποθετηθεί στην επιλογή: δημοκρατία 
ή ολοκληρωτισμός. Κλείσαμε τα μάτια 
μπροστά στο πιο τυραννικό καθεστώς της 
Ιστορίας, που είχε αναγάγει τη βία και τον 
τρόμο σε πολιτική και μέθοδο κυριαρχίας· 
ταξικής κυριαρχίας της Νομενκλατούρας, 
των κομματικών ιδιοκτητών του κράτους 
με υποδουλωμένη, φιμωμένη, έντρομη 
κοινωνία. 

ατά το μεγαλύτερο μέρος, ο εθε-
λοντισμός των διανοουμένων και η 
αίγλη του σοβιετικού κομμουνισμού 
στη λαϊκή φαντασία εξηγιόταν από 

την αποφασιστική συμμετοχή της Σοβιετικής 
Ένωσης στη Νίκη κατά του Χίτλερ. Το Στάλιν-
γκραντ (και προηγούμενα η Μόσχα και το Λέ-
νινγκραντ) είχαν κρίνει σε μεγάλο βαθμό τον 
πόλεμο και δικαίως έγιναν σύμβολα της Αντί-
στασης, εμψύχωσαν και ενέπνευσαν. 
Οι Σοβιετικοί μπήκαν στο Βερολίνο, αυτοί ε-
λευθέρωσαν πολλά ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως. Και μετά την Πολωνία, η Σο-
βιετική Ένωση είχε τις μεγαλύτερες απώλει-
ες, 10% του πληθυσμού της, και πολλαπλάσιο 
αριθμό πεσόντων στις μάχες σε σύγκριση με 
τους δυτικούς συμμάχους όλους μαζί. 

Εδώ όμως χώνει την ουρά της η ιδεολογία και η 
προπαγάνδα, το υπερόπλο του κομμουνισμού. 
Κατά το αριστερό στερεότυπο, κάθε νίκη του 
καλού επί του κακού, εις δυσμάς, είναι «νίκη 
των λαών», όχι του φιλελευθερισμού ή των η-
γεσιών, ενώ προς ανατολάς είναι το αντίθετο, 
νίκη του σοσιαλισμού και των τιμονιέρηδων, 
με τους «ποταμούς αίματος» των λαών βεβαί-
ως. Π.χ. την 28η Οκτωβρίου του ’40, το Όχι, δεν 
το είπε ο Μεταξάς, το βροντοφώναξε ο λαός. Οι 
νίκες στα δυτικά μέτωπα, το ίδιο: νίκες των λα-
ών κι αυτές, όχι του Τσώρτσιλ ή του Ρούσβελτ. 
Στον Τρούμαν χρεώνονται η Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι, όχι η παράδοση της Ιαπωνίας. Ενώ 
το Στάλινγκραντ μπαίνει στην «αγαθή μερίδα» 
του Στάλιν (ούτε καν στον Ζούκοφ), ακόμα και 
από επικριτές του καθεστώτος και της τρομο-
κρατίας, όπως ο Βλαντιμίρ Βολκόφ.  1 
Έτσι σήμερα, ο Στάλιν ξαναγίνεται ο μέγας και 
ολομόναχος νικητής του αντιφασιστικού πο-
λέμου, ο «οικοδόμος της πιο δίκαιης κοινωνίας 
στον κόσμο», κατά τα σχολικά εγχειρίδια στη 
Ρωσία του Πούτιν.  

Με την ίδια αριστερή διαλεκτική, η ήττα του 
κομμουνιστικού συστήματος, η κατάρρευση 
του 1989-91, χωρίς εξωτερική ή εσωτερική βία, 
χωρίς ν’ ανοίξει μύτη, δεν είναι ήττα στον αντα-
γωνισμό με την ελεύθερη οικονομία και τη δη-
μοκρατία, αλλά διεθνής συνωμοσία, μυστήριο 
ή ελιγμός στρατηγικός για τον τελικό θρίαμβο. 

Έρχομαι τώρα στην άρση του μεγάλου ψέμα-
τος (της «πιο δίκαιης κοινωνίας στον κόσμο») 
και στη σταδιακή αποκάλυψη της πιο αιματη-
ρής τραγωδίας της ανθρωπότητας, υπό τον 

κομμουνισμό. 
Μαρτυρίες υπήρχαν από την αρχή σχεδόν της 
δικτατορίας, μεταξύ άλλων το βιβλίο του Πωλ 
Μπρεμόν με τον τίτλο: Ο Θεσμός των στρατο-
πέδων συγκεντρώσεως στη Ρωσία, που βγήκε 
το 1930. Γιατί ο θεσμός αυτός ήταν άλλη μια 
πρωτιά σε σύγκριση με το ναζισμό, σχεδόν συ-
νομήλικος του κομμουνιστικού συστήματος. 

Αλλά ο μεγάλος Τρόμος του σταλινισμού ξεκί-
νησε από το 1934 και κορυφώθηκε στη διετία 
1937-1938. Ήταν συνειδητή επιλογή του Στάλιν 
για να παραλύσει την ανερχόμενη οργή των 
πεινασμένων στις πόλεις και την αντίσταση των 
χωρικών στην κολεκτιβοποίηση. Μετά τη λενι-
νική ΝΕΠ (Νέα Οικονομική Πολιτική) που διαδέ-
χθηκε τον «πολεμικό κομμουνισμό» του εμφυλί-
ου και είχε δώσει μια ανάσα στην οικονομία, το 
πρώτο πεντάχρονο πλάνο της κρατικοποίησης 
των πάντων (1928-1932) είχε αποτύχει οικτρά, 
είχε φέρει πληθωρισμό, έλλειψη τροφίμων και 
άλλων αγαθών και πείνα, ενώ η βίαια κολεκτι-
βοποίηση στην αγροτική παραγωγή συναντού-
σε ενεργή και παθητική αντίσταση. 

Ο Στάλιν επέλεξε ως λύση τον τρόμο. 

Κάθε μέρα, επί δεκαπέντε μήνες, γίνονταν 
1.600 εκτελέσεις «εχθρών της σοβιετικής ε-
ξουσίας». Αποφασίζονταν με συνοπτική δια-
δικασία από μια «τρόικα» (αντιπρόσωποι της 
αστυνομίας, της NKVD και του κόμματος. Η υ-
πογραφή του σ. Νικήτα Χρουστσόφ βρέθηκε 
σε πολλές καταδικαστικές αποφάσεις). Ο εκ 
προοιμίου ένοχος άκουγε όρθιος το κατηγο-
ρητήριο και ήταν ελεύθερος να ομολογήσει 
ένοχος, αλλά την απόφαση δεν την μάθαινε 
παρά μόνο τη στιγμή της εκτέλεσης ή του 
μπαρκαρίσματος για το Γκουλάγκ. Αθωωτική 
απόφαση αποκλειόταν. 

Μια  ματιά στην κατάψυξη των «ψυχρών ντο-
κουμέντων», που λένε. Η επιχείρηση «Κουλά-
κος», όπως ονομάστηκε, εξαπολύθηκε με τη 
διαταγή 00447 της NKVD (Κρατική Ασφάλεια. 
Αρχικά ονομάστηκε Τσεκά, μετά, κατά σειρά, 
Γκεπεού, NKVD, KGB). 
 
Συνολικά εκτελέσθηκαν 750.000 άνθρωποι και 
ένας ελαφρώς μικρότερος αριθμός «εχθρών» 
εξορίστηκαν για αργή εξόντωση στα στρατό-
πεδα συγκεντρώσεως του πολικού κύκλου. 
Οι εκτελέσεις γίνονταν σε ειδικά κελιά («σπε-
τσκάμερες») ή μπροστά σε ανοιχτές τάφρους. 
Καθώς τέτοιοι κοινοί τάφοι δεν ήταν εύκολο 
να γίνουν παντού, 500 τόνοι πτωμάτων απο-
τεφρώθηκαν στο νεκροταφείο της πρώην 
Μονής Ντονσκόι. Κατά περίπτωση, οι δήμιοι 
έκαναν και οικονομία στις σφαίρες. Στη Μόσχα 
δοκιμάστηκε η εκτέλεση με αέρια από τις εξα-
τμίσεις, διοχετευόμενα στην κλειστή κλούβα 
οχημάτων. Αναφέρονται και θανατώσεις με 
λιθοβολισμό ή με τσεκούρια. 

Στη διάλεκτο των δημίων, οι εκτελέσεις λέγο-
νταν «γάμοι» και, όπως στους γάμους, αυτοί 
μπορούσαν να πιουν βότκα κατά βούλησιν, 
αφού προηγούμενα μοιράζονταν μεταξύ τους 
τα χρήματα, ρολόγια, κοσμήματα, μπότες ή 
γούνες των νεκρών. Άνοιξαν και ειδικά μαγαζιά 
όπου πουλιόταν το προϊόν του πλιάτσικου. 

Πώς γινόταν η επιλογή των «εχθρών του λαού»; 

Γραφειοκρατικώς. Ο Στάλιν με προμηθευτή 

πληροφοριών τον Γιεσώφ, αρχηγό της NKVD 
(που αργότερα τον εκτέλεσε κι αυτόν), με έναν 
κατάλογο περιοχών στο γραφείο του απάνω, 
έγραφε έναν αριθμό σε κάθε περιοχή. Η αστυ-
νομία αναλάμβανε να βάλει τα ονόματα. Πώς; 
Με βάση φακέλους, αναφορές χαφιέδων, 
καταγγελίες καταδοτών, εθελοντών ή εκβια-
σμένων· αυτοί οι τελευταίοι, οι περισσότεροι, 
ήταν έντρομοι άνθρωποι που υποχρεώνονταν 
να ονομάσουν ένα συνάδελφο, γείτονα, συ-
γκάτοικο, συμπότη, ότι είπε έστω και μια λέξη 
δυσαρέσκειας για την κατάσταση, γιατί διαφο-
ρετικά θα ήταν οι ίδιοι ένοχοι συγκάλυψης.  

Στη συνέχεια, το «Μαύρο κοράκι» της αστυνο-
μίας –κλειστή μαύρη κλούβα– μάζευε τα θύμα-
τα από τα κρεβάτια τους πριν ξημερώσει. Στις 
οικογένειες των εκτελεσμένων ανακοίνωναν 
ότι ο άνθρωπός τους «καταδικάσθηκε σε 10ετή 
εγκλεισμό σε στρατόπεδο αναμορφώσεως διά 
της εργασίας, χωρίς δικαίωμα αλληλογραφίας». 
 
Όπως η Διαταγή 00447, μια σειρά άλλες πα-
ρόμοιες εξαπέλυσαν τις επιχειρήσεις εξόντω-
σης κατά εθνικότητες, με πρώτη εναντίον των 
Γερμανών. Δεύτερη, αλλά φονικότερη, ενα-
ντίον των Πολωνών: 140.000 συλληφθέντες, 
110.000 εκτελεσθέντες. Σ’ αυτές προστέθη-
καν αργότερα 21.857 τουφεκισμοί στο Κατύν 
και 381.000 των περιοχών που προσάρτησε 
η Σοβιετική Ένωση, πολλές χιλιάδες προστέ-
θηκαν και στον πληθυσμό των 
στρατοπέδων εργασίας. Άλλες 
δέκα τέτοιες επιχειρήσεις έγιναν 
μέχρι το 1940. Η προτελευταία 
εναντίον Λετονών, Εσθονών, Φιν-
λανδών, Ρουμάνων και Ελλήνων 
απέφερε υπέρ του κομμουνισμού 
368.513 συλλήψεις - 268.000 ε-
κτελέσεις. 

Πρέπει όμως να γίνεται δικαιοσύ-
νη προς κάθε πλευρά, ακόμα και 
προς το τέρας. Ο τρόμος δεν ήταν 
εφεύρεση του Στάλιν. Αυτός απλώς τον απο-
θέωσε, τον έφερε στην τελειότητα. Μεγάλος 
εισηγητής του στην ιστορία της Πολιτικής και 
Κοινωνιολογίας είναι ο Βλαδίμηρος Ίλιτς Λένιν, 
ο οποίος εισηγήθηκε τον διαρκή εμφύλιο και 
το «προληπτικό χτύπημα» για την εξόντωση 
του «εσωτερικού εχθρού», της «5ης φάλαγγας 
των σαμποτέρ και κατασκόπων». Διέπρεψε 
στη ρητορική του μίσους, της καχυποψίας, ι-
διαίτερα κατά διανοούμενων, επιστημόνων, 
οικονομολόγων κ.λπ. και για τις παραινέσεις 
του: «Κρεμάστε τους ψηλά! Λεηλατήστε, κάψ-
τε, εξοντώστε, φιμώστε τους…». Πρότεινε την 
καθυπόταξη των απείθαρχων μαζών και με ει-
ρηνικά μέσα: τις αγγαρείες, το δελτίο ψωμιού, 
την απέλαση, την προπαγάνδα του ψεύδους. 

Λένιν και Τρότσκυ, ιδίως ο δεύτερος, έπνι-
ξαν στο αίμα την εξέγερση στην Κρονστάν-
δη (1921) και τους αναρχικούς της Ουκρανίας 
(1922), που είχαν ηρωικά πολεμήσει κατά των 
Λευκών στον εμφύλιο. 

Ακολουθούν, ως θεωρητικοί του τρόμου, οι 
Μπουχάριν, Ζηνόβιεφ, Κάμενεφ, πριν εξοντω-
θούν από το συνεργάτη τους Στάλιν, που τους 
χρησιμοποίησε τον ένα κατά του άλλου. Ο Ζη-
νόβιεφ διακήρυσσε ότι «οι κομμουνιστές δεν 
πρέπει να παραιτηθούν από την Τρομοκρατία. 
Είμαστε τρομοκράτες πριν από την επανάστα-
ση και θα μείνουμε τέτοιοι πάντα»! 

Του το επιβεβαίωσε ο Σουγκατζβίλι με μία 
σφαίρα στο σβέρκο. 

Μετά τη σοβιετική κατάρρευση (1991), πολλά 
Αρχεία στη Ρωσία είναι, με νόμο, εν μέρει ανοι-
χτά στους ερευνητές, όχι όμως όλα. Δύσκολη 
είναι η πρόσβαση στα Αρχεία της Σύγχρονης 
Ιστορίας της Ρωσίας και αδύνατη για τα ντο-
κουμέντα του κόμματος (ΚΚΣΕ) στα Προεδρικά 
Αρχεία με διάφορα προσχήματα (π.χ. ότι τα 
χρειάζεται ο Πούτιν ανά πάσα στιγμή), αδύνα-
τη επίσης στα αρχεία εξωτερικής πολιτικής και 
κρατικής Ασφάλειας. Πάντως, από τα κρατικά 
και ιδιωτικά αρχεία και βεβαιωμένες μαρτυ-
ρίες, πλήθος ντοκουμέντων και στοιχείων έ-
χουν συγκεντρωθεί σε πολλά έργα, όπως Ο 
Μεγάλος Τρόμος στην ΕΣΣΔ του Πολωνού Τό-
μας Κίζνυ, Η Μαύρη Βίβλος του κομμουνισμού 
των Στεφάν Κουρτουά, Ν. Βερτ και άλλων τεσ-
σάρων ερευνητών, Μία Παγκόσμια ιστορία του 
κομμουνισμού (τρίτομο) του Τιερύ Βολτόν, Ο 
μεθύστακας και η ανθοπώλις του Ν. Βερτ, Ο νε-
κραναστημένος λόγος του Βιτάλι Τσενταλίνσκι. 
Σ’ αυτό το τελευταίο έχουν συγκεντρωθεί πολ-
λά ντοκουμέντα από τα «λογοτεχνικά αρχεία 
της KGB» (ο υπότιτλος του βιβλίου), πρακτικά 
ανακρίσεων με βασανιστήρια, επιστολές των 
θυμάτων κ.λπ. από το άντρον της Λουμπιάνκα 
–έδρα της KGB – και τις εκτελέσεις συγγραφέ-
ων και καλλιτεχνών.  

Στο τελευταίο βιβλίο του Νικολά 
Βερτ με τον τίτλο Οι Ρωσικές Ε-
παναστάσεις που κυκλοφόρησε 
εφέτος στη σειρά Que sais-je? 
(P.U.F.) διαβάζω: «Η επανάσταση 
του Οκτωβρίου 1917 ανταποκρι-
νόταν σε μια μόνιμη προσδοκία, 
από τον καιρό της Γαλλικής επα-
νάστασης: την έλευση μιας κοι-
νωνίας πιο δίκαιης, με περισσότε-
ρη ισότητα, ενεργούς πολίτες και 
ειρήνη. Χρειάστηκε να φθάσουμε 
στα τέλη του 20ού αιώνα, για να 

διαλυθεί η αυταπάτη, να εξαφανισθεί ο μύθος, 
έτσι ώστε οι αιώνιες προσδοκίες του ανθρώ-
που για περισσότερη δικαιοσύνη, δικαιώματα 
και ελευθερία να ξαναβρούν τους δρόμους 
που είχε ανοίξει ο αιώνας των Φώτων». 

Η εκατοστή επέτειος του ’17 φαίνεται έτσι μια 
στάση για να ξαναερμηνέψουμε τον κόσμο, 
αντιστρέφοντας τη διάσημη μαρξική προφη-
τεία· να τον ερμηνέψουμε, μελετώντας τον 
βαθμό μηδέν του ανθρώπου και της ιστορίας 
του: τον ολοκληρωτισμό. 

Χρειάζεται η λήθη; Ναι. Αλλά η λήθη προϋ-
ποθέτει τη μνήμη. Η εταιρεία Memorial στη 
Μόσχα συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες  
έγγραφα, μαρτυρίες, αφηγήσεις θυμάτων και 
συγγενών, σαμιζντάτ, οπτικοακουστικό υλικό 
από τον μεγάλο Τρόμο και έργα λογοτεχνίας. 

Από αυτά τα τελευταία παίρνω λίγες λέξεις 
του Βασίλι Γκρόσμαν στο έργο Ζωή και Πεπρω-
μένο: «Κάθε μέρα, κάθε ώρα, χρόνο με το χρό-
νο, έπρεπε να παλεύεις για το δικαίωμα του 
να είσαι άνθρωπος […] Και τη μοιραία ώρα, 
δεν έπρεπε να τρέμεις, αν ήθελες να μείνεις 
άνθρωπος». A

1 Vladimir Volkoff. La Trinité du mal, ou Réquisitoire 
pour servir au procès posthume de Lénine, Trotsky, 
Staline, Éditions de Fallois, 1991.  

K

 Χρειάζετάι 
η ληθη; Ναι. 

αλλα η ληθη 
προϋποθέτέι 

τη μΝημη.

10 A.V. 9 - 15 ΝΟΕΜΒΡIOY 2017



9 - 15 ΝΟΕΜΒΡIOY 2017 A.V. 11 



ι τρεις εκ των επτά Γεωργιανών της 
σπείρας που εξαρθρώθηκε πριν από 
λίγες ηµέρες κι έκαιγε µε το σίδερο ηλι-
κιωµένους ακόµα και για 50 ευρώ, απο-

δείχθηκε εκ των υστέρων πως είχαν αποφυλακι-
στεί κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων 
του νόµου Παρασκευόπουλου. Την Παρασκευή 
26 Οκτωβρίου η είδηση πως ο διαβόητος ληστής 
µε τα καλάσνικοφ, αλβανικής καταγωγής, που 
είχε σκορπίσει τον τρόµο στην αρχαία Ολυµπία, 
αποφυλακίστηκε την 1η Σεπτέµβρη του 2017 αντί 
της 13ης Νοεµβρίου του 2035, έσκασε σαν βόµβα 
στα δηµοσιογραφικά γραφεία. Ακόµα πιο τρα-
νταχτό περιστατικό της χρήσης των ευεργετικών 
διατάξεων του νόµου Παρασκευόπουλου είναι η 
περίπτωση του Αφγανού Χουσεΐν Χαβάρ που είχε 
συλληφθεί και καταδικαστεί για ληστεία κι από-
πειρα ανθρωποκτονίας 20χρονης στην Κέρκυρα 
το 2013 και το 2015 διέφυγε στο εξωτερικό µε 
αποτέλεσµα να βιάσει και να σκοτώσει στη Γερ-
µανία 19χρονη εθελόντρια σε καταυλισµό προ-
σφύγων. Πιο πρόσφατη περίπτωση, η δολοφονία 
του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Είναι 
ενδεικτικό ότι ο 32χρονος προφυλακιστέος για 
το έγκληµα, αν και είχε καταδικαστεί για ληστείες 
και δύο υποθέσεις βιασµού, είχε αποφυλακιστεί 
το 2015, κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξε-
ων του νόµου Παρασκευόπουλου. Ωστόσο λίγο 
αργότερα, συλλαµβάνεται και καταδικάζεται εκ 
νέου για υποθέσεις κλοπών, για να πάρει τον Σε-
πτέµβριο άδεια από τις φυλακές Κασσάνδρας και 
να µην επιστρέψει ποτέ.
Αυτά είναι µόνο µερικά από τα παραδείγµατα 
πραγµατικών περιπτώσεων στις οποίες έγινε η 
χρήση των ευεργετικών διατάξεων του γνωστού 
ως νόµου Παρασκευόπουλου, που αποτελεί µέ-
ρος µιας σειράς νοµοθετηµάτων µε στόχο την 
αποσυµφόρηση των φυλακών. Γιατί όµως, από 
το 2015 και µετά, οπότε ψηφίστηκε, ο Νίκος Πα-
ρασκευόπουλος έχει δεχθεί σωρεία επικρίσεων 
από το χώρο της ∆ικαιοσύνης σε σχέση µε τους 
προκατόχους του Χάρη Καστανίδη και Χαράλα-
µπο Αθανασίου και τον αντικαταστάτη του στο 
υπουργείο Σταύρο Κοντονή; Ποιες είναι οι κύριες 
διαφορές της νοµοθετικής πρωτοβουλίας του 
τέως υπουργού ∆ικαιοσύνης µε εκείνη των προ-
κατόχων του και γιατί η τροπολογία Κοντονή δεν 
«διόρθωσε» πλήρως τις όποιες «αστοχίες» του 
Νίκου Παρασκευόπουλου;
Στην προσπάθειά µας να ερµηνεύσουµε, στο 

πλαίσιο του ρεπορτάζ, τις τρανταχτές περιπτώ-
σεις αποφυλακίσεων διαβόητων ποινικών κρα-
τουµένων, ζητήσαµε τη συνδροµή του Επίτιµου 
Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Βασίλη 
Μαρκή, ώστε να αποκωδικοποιήσουµε τις δια-
τάξεις του Ν. 4322/2015 και κυρίως του άρθρου 
12 «Έκτακτα µέτρα για την αποσυµφόρηση των 
καταστηµάτων κράτησης». 
Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή: 
Ο πρώτος νόµος για την αποσυµφόρηση των φυ-
λακών ψηφίστηκε το 1981, από τον υπουργό ∆ι-
καιοσύνης της πρώτης κυβέρνησης του Ανδρέα 
Παπανδρέου και πατέρα του σηµερινού προέ-
δρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ευστά-
θιο Αλεξανδρή. Τότε, η νοµοθετική πρωτοβουλία 
του Ευστάθιου Αλεξανδρή είχε προκαλέσει σω-
ρεία αντιδράσεων παρά το γεγονός ότι χρήση 
του ευεργετικού µέτρου µπορούσαν να κάνουν 
µόνον όσοι είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση έως 
ενός έτους.
Όσο για τον νόµο Παρασκευόπουλου που ψη-
φίστηκε την άνοιξη του 2015, οι κυριότερες και 
µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις του σε σχέση µε 
τους αντίστοιχους των προκατόχων του είναι: 
▶ Μέχρι το 2015, οι ρυθµίσεις που είχαν γίνει, 
προέβλεπαν τη χορήγηση του ευεργετικού µέ-
τρου σε όσους κρατουµένους είχαν καταδικα-
στεί σε κάθειρξη µέχρι και 10 ετών. Ο Νίκος Πα-
ρασκευόπουλος επεξέτεινε το µέτρο αυτό και 
σε όσους έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη που 
φτάνει τα 20 έτη.
▶ Προ του ν. 4322/2015, οι καταδικασθέντες για 
µια σειρά σοβαρών εγκληµάτων του ποινικού 
κώδικα, όπως ανθρωποκτονία, τροµοκρατία, βι-
ασµοί, ληστεία, κακουργηµατικές κλοπές, εκβί-
αση, ασέλγεια ανηλίκων, µαστροπεία, εµπορία 
ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκου κ.ά., δεν µπορού-
σαν να κάνουν χρήση των όποιων ευεργετικών 
διατάξεων που θα τους οδηγούσαν στην απο-
φυλάκιση. Ωστόσο, ο νόµος Παρασκευόπουλου 
κατήργησε την εν λόγω εξαίρεση.
▶ Μια ακόµη διαφοροποίηση έγκειται στην υφ’ ό-
ρον απόλυση του κρατουµένου. Συγκεκριµένα, οι 
διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα που είχε προ-
τείνει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαι-
οσύνης το 2015 η επιτροπή της οποίας προέδρευε 
ο κ. Μαρκής, προέβλεπε δύο προϋποθέσεις. 
Πρώτον, ένα όριο ποινής που θα πρέπει να έχει 
εκτίσει ένας κρατούµενος για να µπορέσει να αι-
τηθεί αποφυλάκιση. 

Και δεύτερον, ότι την απόφαση θα πρέπει να 
λάβει το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο το ο-
ποίο για να καταλήξει σε αυτή θα πρέπει να 
εξετάσει αφενός τις συνθήκες τέλεσης του α-
δικήµατος για το οποίο έχει καταδικαστεί ο 
κρατούµενος κι αφετέρου ότι από την προσω-
πικότητά του και κυρίως, από τον τρόπο που 
λειτούργησε στη φυλακή, δεν προκύπτει η υ-
πόνοια ότι θα τελέσει εκ νέου αξιόποινη πράξη. 
Ωστόσο, ο νόµος Παρασκευόπουλου αυτοµα-
τοποίησε τη διαδικασία και ορίζει ότι αν έχει 
παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, τότε ο 
εισαγγελέας είναι υποχρεωµένος να διατάξει 
την απόλυση του αιτούντος. Για παράδειγµα, 
εφόσον ένας κρατούµενος έχει καταδικαστεί 
σε κάθειρξη άνω των 10 ετών, τότε ο εισαγγε-
λέας οφείλει να διατάξει την υφ’ όρον απόλυσή 
του αν έχει συµπληρώσει το 1/3 της πραγµα-
τικής έκτισης της ποινής που του επιβλήθηκε. 
Εν κατακλείδι, η τρίτη βασική διαφορά του νόµου 
Παρασκευόπουλου µε αυτών των Καστανίδη και 
Αθανασίου είναι πως πλέον η υφ’ όρων απόλυση 
είναι αυτόµατη, καθώς δεν υπεισέρχεται η κρίση 
ενός δικαστικού οργάνου.
▶ Τέταρτη και βασικότατη διαφοροποίηση του ν. 
4322/2015 είναι η ισχύς του. ∆ηλαδή: Οι προγενέ-
στεροι του 2015 νόµοι εφαρµόζονταν για όσους 
κρατουµένους βρίσκονταν ήδη στις φυλακές. Ω-
στόσο, ο Παρασκευόπουλος παρέτεινε την ισχύ 
αυτής της µεταβατικής διάταξης για ένα ακόµη 
έτος, το 2016. 
Το 2016 επανήλθε και την παρέτεινε έως και το 
2017. Και το 2017, ο Σταύρος Κοντονής µε τον ν. 
4489/2017 την παρέτεινε για ακόµη ένα χρόνο! 
Κατά την προσωπική εκτίµηση του κ. Μαρκή, «η 
ρύθµιση αυτή έχει την εξής ιδιαιτερότητα: Ουσι-
αστικά λειτουργεί ως κίνητρο σε κάποιον να δια-
πράξει µια αξιόποινη πράξη κι αν επιτύχει να δικα-
στεί µέσα στα όρια που θέτει ο νόµος, αυτοµάτως 
ευεργετείται. […] Σου δηµιουργείται κίνητρο και 
λες “αφού το δικαστήριο θα µου βάλει 5 χρόνια, 
σε έναν χρόνο θα είµαι έξω”».

Ο Παρασκευόπουλος, ο Κοντονής και η 
τροµοκρατία
Μετά τη θύελλα αντιδράσεων για την εξαίρεση 
των βαριών ποινικών κρατουµένων, ο Σταύρος 
Κοντονής µε το ν. 4489/2017 έρχεται να επιβά-
λει την εξής βασική µεταβολή: Πλέον καθορίζει 
ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα της υφ’ όρον 

απόλυσης για τα εγκλήµατα της ανθρωποκτο-
νίας / της αρπαγής / της εµπορίας δούλων / της 
εµπορίας ανθρώπων / της αρπαγής ανηλίκου 
/ του βιασµού / της κατάχρησης σε ασέλγεια / 
της αποπλάνησης / της κατάχρησης ανηλίκου 
σε ασέλγεια / της πορνογραφίας ανηλίκων / της 
µαστροπείας / της σωµατεµπορείας / της ασέλ-
γειας µε ανηλίκους και της ληστείας.
Πρόκειται για αξιόποινες πράξεις που συµπερι-
λαµβάνονταν και στους Νόµους Καστανίδη και 
Αθανασίου. Ωστόσο, και ο Σταύρος Κοντονής, ό-
πως και ο Νίκος Παρασκευόπουλος, παρέλειψαν 
την τροµοκρατία, γεγονός που σηµαίνει ότι οι κα-
ταδικασµένοι για πράξεις τροµοκρατίας θα µπο-
ρούν να ευεργετηθούν της υφ’ όρον απόλυσης.
Ο Κοντονής δεν άγγιξε τους ευνοηµένους κρα-
τουµένους από τον νόµο Παρασκευόπουλου.
Ωστόσο, ο ν. 4489/2017 του Σταύρου Κοντονή 
µπορεί να επανέφερε τον περιορισµό στην υφ’ 
όρον απόλυση για µια σειρά εγκληµάτων, αλλά 
µε µία διάταξη της τελευταίας στιγµής όρισε πως 
ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για όσους βρί-
σκονται ήδη µέσα στις φυλακές.
Γιατί; Στο εύλογο κι αυθόρµητο ερώτηµά µας, ο κ. 
Μαρκής δίνει απλώς µια εκτίµηση: «Θέλω να είµαι 
δίκαιος. Ελπίζω ότι δεν έγινε για να εξυπηρετη-
θούν κάποιοι κρατούµενοι, αλλά διότι στόχος εί-
ναι η διατήρηση της ηρεµίας µέσα στις φυλακές. 
∆ηλαδή, δεν ήθελαν να πάρουν πίσω την προσ-
δοκία από αυτούς που ήταν µέσα ότι θα αφεθούν 
ελεύθεροι, ώστε να δηµιουργήσουν ταραχές».

Πλασµατικός χρόνος κι αποφυλάκιση
Το ζήτηµα µε την αποσυµφόρηση των φυλακών 
έρχεται να περιπλέξει ακόµη περισσότερο και το 
θέµα της αναγνώρισης ή µη των πλασµατικών 
ετών. Ειδικότερα, αν και ο Νίκος Παρασκευόπου-
λος σε µια προσπάθεια να περιορίσει τις δυνατό-
τητες που έδινε ο δικός του νόµος είχε ορίσει πως 
για τους κρατούµενους που έχουν καταδικασθεί 
σε κάθειρξη άνω των 10 ετών, δεν θα µπορούν 
να αφεθούν ελεύθεροι αν δεν έχουν εκτίσει 
πραγµατικά το 1/3 της ποινής τους. ∆εν τους ανα-
γνωριζόταν δηλαδή ο πλασµατικός χρόνος από 
τα µεροκάµατα µέσα στη φυλακή (ήτοι 1 ηµέρα 
παραµονής µε µεροκάµατα ισούται µε 2 ηµέρες 
έκτισης της ποινής).
Ωστόσο, στον νόµο Κοντονή ορίζεται πως «κρα-
τούµενοι οι οποίοι  […] εκτίουν ποινή κάθειρξης 
άνω των 10 ετών απολύονται […] εφόσον έχουν 
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εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το 1/2 της ποινής που 
τους επιβλήθηκε ή έχουν συμπληρώσει το 1/3 της 
πραγματικής έκτισης της ποινής αυτής». «Γίνεται δη-
λαδή ακόμη πιο εύκολος ο τρόπος αποφυλάκισης και 
για αυτό παρουσιάζονται φαινόμενα με καταδικασμέ-
νους σε κάθειρξη 15 ετών, να αποφυλακίζονται στα 3 
με 4 χρόνια» σχολιάζει ο Βασίλης Μαρκής.

Τι ακριβώς ισχύει σήμερα με τις αποφυλα-
κίσεις
Εντέλει, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, 
οι κρατούμενοι που μπορούν να κάνουν χρήση των 
ευεργετικών διατάξεων είναι:
▶ Εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μέχρι 3 έτη, εφόσον 
έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο το 1/10 αυτής.
▶ Εάν η ποινή τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 3 
ετών και των 5 ετών, εφόσον έχουν εκτίσει με οποιον-
δήποτε τρόπο το 1/5 αυτής.
▶ Εάν η ποινή τους δεν υπερβαίνει τα 10 έτη απολύ-
ονται εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο 
τα 2/5 αυτής.
▶ Εάν η ποινή τους ξεπερνά τα 10 έτη, εφόσον έχουν 
εκτίσει με οποιοδήποτε τρόπο το1/2 της ποινής τους 
ή έχουν συμπληρώσει το 1/3 της πραγματικής έκτι-
σης της ποινής αυτής.

Πότε ένας καταδικασμένος δεν περνά την 
πύλη της φυλακής 
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθούν και οι περι-
πτώσεις εκείνων που αν κι έχουν δικαστεί σε κάποια 
χρόνια φυλάκισης, δεν θα μπουν φυλακή.Για παρά-
δειγμα, αν ο δράστης ενός οποιουδήποτε εγκλήμα-
τος καταδικαστεί σε ποινή μικρότερη των 5 ετών, τό-
τε είναι βέβαιο ότι δεν θα φυλακιστεί. Ο λόγος είναι 
ότι η εκτέλεση της ποινής είτε θα ανασταλεί σύμφω-
να με τα άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα, 
είτε θα μετατραπεί η φυλάκιση σε χρηματική ποινή, 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ίδιου Κώδικα.

Τελικά, τίθεται σε κίνδυνο η 
ζωή των πολιτών;
Στο διά ταύτα για το τι πρέπει να γίνει 
από εδώ και πέρα και ποιοι είναι οι κίν-
δυνοι από αυτή τη σειρά νομοθετημά-
των, ο κ. Μαρκής μάς εξηγεί ότι από 
την αρχή ο Νίκος Παρσκευόπουλος 
είχε παραδεχθεί πως ο κίνδυνος κά-
ποιος που ευεργετείται των διατάξε-
ων να διαπράξει εκ νέου μια αξιόπιστη 
πράξη είναι υπαρκτός. Και ο κ. Μαρκής 
εκτιμά πως ακόμη κι αν εφαρμοστούν 
όλες οι ρυθμίσεις που περιορίζουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τον ίδιο 
κίνδυνο, αυτός εξακολουθεί να υπάρ-
χει. Ωστόσο, «περιορίζεις πάρα-πάρα πολύ τις πιθα-
νότητες της υποτροπής».

«Με την υπάρχουσα νομοθεσία γελοιοποι-
είται η Δικαιοσύνη και κλονίζεται η εμπι-
στοσύνη των πολιτών στους θεσμούς»
Τώρα, με την υπάρχουσα νομοθεσία, «διακινδυνεύ-
εται η κοινωνική ευταξία, η δημόσια τάξη, η κοινωνι-
κή ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους 
θεσμούς». 
Επίσης, κατά τον κ. Μαρκή, «όλες αυτές οι ρυθμίσεις 
γελοιοποιούν τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Είμαστε 
ένα κράτος που έχει εξαιρετικά αυστηρές ποινές για 
μια σειρά εγκλημάτων, που δεν έχουν καμία σχέση με 
τον ευρωπαϊκό ποινικό πολιτισμό. […] Προβλέπουμε 
υπερβολικά όρια ποινών, τα δικαστήρια τις επιβάλ-
λουν πολλές φορές και ενώ η ίδια η Πολιτεία διατηρεί 
αυτό το επίπεδο των ποινών, μόλις επιβληθεί η ποινή, 
ψάχνει χίλιους δυο τρόπους να βγάλει από τη φυλα-
κή τον καταδικασμένο, προσπαθώντας να αντιμε-
τωπίσει το υπαρκτό πρόβλημα της μη επάρκειας των 
φυλακών για τον πληθυσμό των κρατουμένων».
«Είναι φανερό ότι ο στόχος είναι ένας και μόνο: Να 
αποσυμφορήσουμε. Κι αν ο σκοπός αγιάζει τα μέ-
σα, τότε οι νόμοι αυτοί είναι αποτελεσματικοί. Αλλά 
το ερώτημα έγκειται στο εξής: Σε μια ευνομούμενη 
πολιτεία, μπορεί να είναι μόνο αυτός ο στόχος;» κα-
ταλήγει.  A

Τέσσερις σφαίρες από χρησιμοποιημένο Καλάσνικοφ, 
μπόλικη σάλτσα υποκρισίας από τα «Paradise Papers» 
και ένα «Mea Culpa» του ταλαίπωρου καθηγητή Πα-
ρασκευόπουλου μας εισάγουν στο κλίμα που θα επι-
κρατήσει εφεξής κατά τη διάρκεια του προεκλογικού 
έτους που θα είναι το 2018, πιθανώς με ολίγον από το 
2019, αν πιστέψουμε το συνήθως καλά πληροφορημέ-
νο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg που αποτελεί το 
ευαγγέλιο αναφοράς των απανταχού επιχειρηματιών.

ι σφαίρες στη Χαριλάου Τρικούπη σε ώρα αιχμής 
ήταν μία ένδειξη του πώς ενεργεί πλέον ο μηχα-
νισμός εκφοβισμού. Ο νεαρός πυροβόλησε με 
πολεμικό όπλο τουλάχιστον τέσσερις φορές. Δι-

έφυγε, βεβαίως. Η άνεσή του πληροί τις προδιαγραφές 
ενός τέλειου χτυπήματος. Στο κέντρο της πόλης. Στις 19:30 
νωρίς το βράδυ.
Οι αποκαλύψεις περί των «Paradise Papers» συμβάλλουν 
με την απαραίτητη δόση υποκρισίας που συνοδεύει μία 
τέτοια αποκάλυψη. Ποιος δεν γνώριζε το πώς λειτουρ-
γούν τα δικηγορικά γραφεία στο Μανχάταν, όπου μπροστά 
τους ο απόλυτος κυνισμός της τηλεοπτικής σειράς «Suits» 
μοιάζει με νιαούρισμα; Οι 130 διευθύνσεις Ελλήνων που συ-
μπεριλαμβάνονται στα αρχεία του δικηγορικού γραφείου 
Appleby θα αποτελέσουν την προεκλογική «τροφή» της 
καμπάνιας του κυβερνώντος κόμματος κατά την επόμενη 
περίοδο. Θα «στηθούν» κατηγορητήρια, θα 
λειτουργήσει ο γνωστός ανεμιστήρας και θα 
συσπειρωθούν οι «κολασμένοι» αυτής της 
γης. Έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα.
Επί της ουσίας τώρα, η αξιωματική αντιπο-
λίτευση θα κινηθεί αμυντικά, μάλλον αλ-
λάζοντας τον Αυγενάκη και τοποθετώντας 
στη θέση του την Όλγα Κεφαλογιάννη, όπως 
ψιθυρίζεται στην Πειραιώς από το βράδυ 
της Δευτέρας που μας πέρασε. Παράλλη-
λα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φροντίσει να 
«φρεσκάρει» το επιτελείο του νομιμοποιώ-
ντας το «Lifting» στο συνέδριο του κόμμα-
τος τον Δεκέμβριο. Στο εσωτερικό της ΝΔ θα 
μαίνεται το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με το 
σαμαρικό μπλοκ και ό,τι προκύψει, με τον Κα-
ραμανλή να παρακολουθεί με ψυχραιμία από 
τη Ραφήνα. Στο Μαξίμου η αλλαγή Μουζάλα και το φλερτ με 
τον Νίκο Φίλη και τους 53 για τη θέση του υπουργού Με-
ταναστευτικής Πολιτικής (πότε άραγε αρθρώθηκε αυτή 
η πολιτική;) αφήνει λίγα περιθώρια ελιγμών στον Αλέξη 
Τσίπρα προς τα αριστερά του. Μένουν οι κινήσεις προς τα... 
δεξιά, δηλαδή την Κεντροαριστερά. Τώρα εισερχόμεθα 
στο πραγματικό ψαχνό του πολιτικού σκηνικού.
Η 3η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί στην πρώτη φάση της 
νωρίς, διότι έτσι έχει αποφασίσει το Κονκλάβιο στις Βρυ-
ξέλλες. Τα δύσκολα πάνε για το καλοκαίρι οπότε θα αποφα-
σιστεί το σύστημα επιτροπείας που θα ασκηθεί στην Αθήνα 
μετά τη λήξη του προγράμματος. Έως τότε δεν θα υπάρ-
ξουν αιφνιδιασμοί. Ο Αλέξης Τσίπρας θα υιοθετήσει την 
ορολογία της «εξόδου από την κρίση» κλιμακώνοντας τη 
ρητορική της «αυτοδύναμου πορείας», μία ρητορική που 
θα έχει τόση σχέση με την πραγματικότητα όση ο Φάντης 
με το ρετσινόλαδο. Το ζητούμενο θα επικεντρωθεί στο 
μέγα ερώτημα: Με ποιον θα συμμαχήσει ο Τσίπρας και με 
ποιους θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης; Όλα τα υπόλοιπα θα 
είναι οι λεπτομέρειες για να ασχολούνται οι συνταξιούχοι 
στα καφενεία. Η διαμόρφωση του κεντροαριστερού χώ-
ρου θα απαντήσει και στα δύο αυτά ερωτήματα.

Η εκλογή της Κυριακής
Η δεύτερη τηλεμαχία είχε περισσότερες αψιμαχίες από την 
πρώτη, αλλά είδηση δεν έβγαλε. Άλλωστε η συζήτηση διε-
ξήχθη υπό το βάρος της επίθεσης στη Χαριλάου Τρικούπη. 

Να θυμηθούμε ότι η πρώτη εμφάνιση της «Επαναστατικής 
Αυτοάμυνας» συνέπεσε με τις παραμονές των Ευρωεκλο-
γών του 2014. Αυτή του Ιανουαρίου του 2017 με τη σύλ-
ληψη της Πόλα Ρούπα και η προχθεσινή με τη σύλληψη 
του Κωνσταντίνου Γιατζόγλου αλλά και τις εκλογές στην 
Κεντροαριστερά. Τα «καλάσνικοφ» παραδοσιακά πυρο-
βολούν πολιτικά. Το μόνο σίγουρο. Η εκλογή αρχηγού μίας 
παράταξης υπό διαμόρφωση, με κομματικό μηχανισμό 
ο οποίος θα «στηθεί» μελλοντικά (πώς δεν γνωρίζουμε) 
είναι ένα αρκετά πρωτότυπο εγχείρημα. Αν επικρατήσει η 
πασοκογενής αναφορά με Φώφη ή Ανδρουλάκη, ο μηχα-
νισμός που θα διαχειριστεί τη διαμόρφωση της παράταξης 
θα είναι ο γνωστός της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτός που έχει 
απομείνει. Αν στο δεύτερο γύρο εμφανιστεί άλλος διεκδι-
κητής, μη πασοκογενής, τότε το ενδιαφέρον διογκώνεται. 
Καμίνης και Θεοδωράκης μπορούν να συσπειρώσουν το 
σημιτικό μπλοκ, τους κεντροφιλελεύθερους και τους σο-
σιαλδημοκράτες παντός καιρού. Σε μία τέτοια περίπτωση 
η διαμόρφωση της παράταξης προσλαμβάνει διαφορετι-
κό πρόσημο. Φοβού τη Φώφη, δηλαδή. Στην πρώτη περί-
πτωση, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ελπίζει σε συνέργειες 
μελλοντικές μέσα στη θολούρα. Στη δεύτερη περίπτωση, 
ο Μητσοτάκης μπορεί να σχεδιάσει μία προσέγγιση ακό-
μη και προγραμματική. Αρκεί να έχει ξεκαθαρίσει με την 
υπερσυντηρητική φράξια στα δεξιά της ΝΔ. Λίγο πολύ-
πλοκο ακούγεται, αλλά είναι εφικτό. Θα έχει διαμορφω-

θεί, ωστόσο, η νέα παράταξη σε χρόνο που 
θα επιτρέψει σοβαρές επαφές; Ο χάρτης της 
Κεντροαριστεράς, όπως διαφάνηκε από τις 
τηλεμαχίες, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια 
αισιοδοξίας. Ο Σημίτης έχει απόλυτο δίκιο. Αν 
η Κεντροαριστερά δεν διαμορφώσει συνθή-
κες Epinay (ιδρυτικό συνέδριο του Γαλλικού 
Σοσιαλιστικού κόμματος επί Μιτεράν), δηλαδή 
αν δεν συσπειρωθεί γύρω από τη νέα ηγεσία 
το σύνολο των συνιστωσών, αν δηλαδή επι-
κρατήσουν οι προσωπικοί μηχανισμοί, τότε 
το εγχείρημα θα περιοριστεί σε μία επιδερμική 
και προσωρινή ενωτική πρόφαση. Ιδιαίτερα 
αν στο εγχείρημα της διαμόρφωσης του νέου 
φορέα διαδραματίσει κεντρικό και αποφασι-
στικό ρόλο ο υφιστάμενος μηχανισμός του 
ΠΑΣΟΚ, λόγω της αδυναμίας λειτουργίας άλ-

λων μηχανισμών (Ποτάμι κ.λπ).
Τόσο το Μαξίμου όσο και η Νέα Δημοκρατία θα επικροτού-
σαν ένα σενάριο μίας χαλαρής ενότητας των συνιστωσών 
της Αριστεράς διότι θα διευκόλυνε τον πολιτικό διεμβολι-
σμό της. Αντιθέτως, θα περιέπλεκε την εφαρμογή τακτι-
κών από τα δύο μεγάλα κόμματα μία στιβαρή και πολιτικά 
παραγωγική ενότητα του χώρου της Κεντροαριστεράς 
με παράλληλη διαμόρφωση διακριτού πολιτικού λόγου. 
Σε ένα πολιτικό τοπίο όπως το σημερινό, η μόνη ελπίδα 
για την εμφάνιση και ανάδειξη ενός νέου πολιτικού προ-
σωπικού συνδυάζεται με το εγχείρημα οικοδόμησης του 
νέου κεντροαριστερού φορέα. Είναι ο μοναδικός χώρος ο 
οποίος έχει τη δυνατότητα συσπείρωσης προοδευτικών 
ανθρώπων που επενδύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική και 
αντιλαμβάνονται τα προτάγματα των σύγχρονων δυτικών 
κοινωνιών. Είναι ίσως αυτός ο χώρος ο οποίος είναι σε θέση 
να εκμηδενίσει τις ιδεοληψίες μίας Αριστεράς που έχει α-
γκυροβολήσει σε ένα ομιχλώδες παρελθόν και μίας Δεξιάς 
που αντιλαμβάνεται τη χώρα ως πεδίο εφαρμογής ενός 
σύγχρονου κρατικο-συντηρητικού κατζαμπασισμού.
Τόσο στο Μαξίμου όσο και στην Πειραιώς επενδύουν σε 
μία περιορισμένη προσέλευση των πολιτών στις κάλπες 
της Κεντροαριστεράς την Κυριακή. Ο μικρός αριθμός ε-
κλογέων θα διαμόρφωνε τις συνθήκες «ομηρείας» της Κε-
ντροαριστεράς στα προσεχή πολιτικά παίγνια εξουσίας. Ας 
κρατήσουμε αυτό το στοιχείο σε κάποιο μικρό κουτάκι των 
προσωπικών σκέψεών μας. A

Το φθινοπωριάτικο ραντεβού με την κάλπη
Αυτή η εκλογή που στοιχειώνει

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη
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ρησιµοποιώ ως παράδειγµα της διαχει-
ρίσιµης περίπτωσης παρενόχλησης µια 
υπόθεση που πήρε έκταση αυτές τις µέ-

ρες στη Γαλλία: η Σαντρίν Ρουσσό, στέλεχος 
των Πρασίνων, κατήγγειλε τον συνάδελφό της 
Ντενί Μποπέν για σεξουαλική επίθεση, έγρα-
ψε βιβλίο επί του θέµατος µε τίτλο «Μιλήστε» 
(για να ενθαρρύνει τις γυναίκες να καταγγέλ-
λουν παρόµοιες επιθέσεις) και εµφανίστηκε 
δακρυσµένη σε τηλεοπτικές εκποµπές. ∆ια-
βάζοντας το βιβλίο διαπιστώσαµε ότι ο Μπο-
πέν «την κόλλησε στον τοίχο και προσπάθη-
σε να τη φιλήσει αγγίζοντάς της το στήθος». 
Αποκλιµάκωση: αυτό ήταν όλο; Είναι λοιπόν 
οι γυναίκες τόσο ευπαθή άνθη ώστε τραυµα-
τίζονται διά βίου επειδή κάποιος βλαξ αγνοεί 
την τέχνη του φλερτ και πιστεύει ότι έχει µια 
εξουσία που δεν έχει; Θέλω να πω: γιατί είναι 
τόσο δύσκολο, αν ένας άνδρας δεν παίρνει από 
λόγια, να επιστρατευτεί η αρχαιότερη χειρο-
νοµία στον κόσµο, το χαστούκι, µε το οποίο ο 
εκάστοτε Μποπέν θα δει πεταλούδες;
Σίγουρα οι γυναίκες πρέπει να µάθουν να µην 
ανέχονται όχι µόνο εγκληµατικές αλλά ούτε 
και ενοχλητικές µορφές συµπεριφοράς. Είµα-
στε πολύ µακριά από την επιθυµητή κατάστα-
ση ισότητας και κοσµιότητας – προσθέτω την 
«κοσµιότητα» διότι συνήθως η ισότητα γίνε-
ται αντιληπτή ως εξοµοίωση στο χαµηλότερο 
δυνατό επίπεδο. Πολλές γυναίκες προσπα-
θούν να κατακτήσουν την ισότητα ή να αντι-
µετωπίσουν τη διάχυτη µισογυνία µιµούµενες 
τους άνδρες σε φερσίµατα που είναι 
προς αποφυγήν. Εξάλλου, το ανδρι-
κό φύλο έχει τελµατώσει, ενώ οι 
γυναίκες (στη ∆ύση) έχουν προ-
χωρήσει πάρα πολύ µέσα σ’ έ-
ναν αιώνα. Πλην όµως, ως µη-
τέρες, ανατρέφουν άνδρες µε 
τρόπο που δεν προωθεί αυτή 
την πρόοδο και που µαρτυ-
ρεί γυναικεία µισογυνία: οι 
άνδρες που συµπεριφέρο-
νται «σαν γουρούνια» (η 
έκφραση αδικεί τα γου-
ρούνια) είναι γιοι γυναι-

κών που δεν σέβονται τη φυλετική τους ταυ-
τότητα. Και φυσικά ανδρών που, κατά πάσα 
πιθανότητα, δεν εµφορούνταν από «κόσµιο» 
ανδρισµό οι ίδιοι.
Ο σεβασµός προς τις επιθυµίες και τα όρια του 
άλλου είναι στοιχειώδης για τις ανθρώπινες 
σχέσεις. Όποιος τα αγνοεί ή τα παραβιάζει α-
σκεί ψυχική ή/και σωµατική βία. Ανάλογη 
της έντασης µε την οποία εκδηλώνεται η έλ-
λειψη σεβασµού οφείλει να είναι η αντίδρα-
ση. Φοβάµαι πως οι φεµινιστικές εκστρατείες 
χαρακτηρίζονται από τέσσερα (τουλάχιστον) 
συνυφασµένα ιδεολογήµατα: το πρώτο είναι η 
περιγραφή των γυναικών ως ανήµπορα όντα, 
ως εκ γενετής θύµατα των ανδρών· το δεύτερο 
είναι η ταύτιση µε τη συντηρητική ανδροφο-
βία περασµένων γενεών («οι άνδρες θέλουν 
µόνο ένα πράγµα» κτλ)· το τρίτο είναι η κα-
νονικοποίηση, η αυστηρή εφαρµογή πρωτο-
κόλλου στις ερωτικές σχέσεις που µπορεί να 
προκαλέσει ακόµα µεγαλύτερη αποξένωση, 
δυσπιστία και φοβίες σε αµφότερες πλευρές. 
Το τέταρτο είναι η υπερβολική διεύρυνση της 
έννοιας του σεξισµού µε αποτέλεσµα αστυνο-
µικό βλέµµα στην ανδρική στάση. Παραδόξως, 
ο µαχητικός φεµινισµός τείνει να παρουσιάζει 
τις γυναίκες σαν Κοκκινοσκουφίτσες στο δά-
σος µε τους λύκους.
Η σεξουαλική απελευθέρωση επέτρεψε απάν-
θρωπες πράξεις, αλλά το καλό που έκανε είναι 
µεγαλύτερο από το κακό. Ένα από τα προβλή-
µατα που προέκυψαν στις δυτικές κοινωνίες 
είναι ότι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, 
εµφανίζονται σαν κακοµαθηµένα παιδιά που 
επιζητούν τη βοήθεια της κοινότητας και του 
συστήµατος ∆ικαιοσύνης στην προσωπι-
κή τους ζωή – ενώ, το ιδεώδες θα ήταν να 
αντιµετωπίζονται οι παρεξηγήσεις και η 
κατάχρηση εξουσίας χωρίς επιτηρητές. 
Το ότι διάφορες ηθοποιοί καταγγέλ-
λουν πανίσχυρο άνδρα του Χόλιγουντ 
µε είκοσι ή και τριάντα χρόνια καθυστέ-
ρηση µού φαίνεται κάπως αναξιόπιστο: ο 
καθένας µπορεί να δείξει τον ένοχο όταν 

δεν απαιτούνται αποδείξεις κι όταν ο ένοχος 
δεν θυµάται καν αν είναι ένοχος. Οι παρενο-
χλούντες δεν κρατούν ηµερολόγιο παρενο-
χλήσεων, ούτε ενδιαφέρονται για την ταυτό-
τητα των ατόµων που κολλάνε στον τοίχο και 
τους πιάνουν το στήθος. Στο ίδιο πνεύµα, στη 
Γαλλία, έχει δηµιουργηθεί το hashtag «Κάρ-
φωσε το γουρούνι σου» (γίνεται πολύς λόγος 
για γουρούνια) και οι γυναίκες σπεύδουν να 
συγκροτήσουν µια κοινότητα θυµάτων µέσα σ’ 
έναν κόσµο σατύρων και αρπακτικών. Όποια 
θέλει να εκδικηθεί κάποιον, κατά προτίµηση 
πλούσιο και διάσηµο, υπάρχει το hashtag. Όχι 
και τόσο σοβαρά πράγµατα αυτά, νοµίζω.
Η ιεράρχηση είναι διπλή: κατ’ αρχάς το να 
µπορούµε να διακρίνουµε την ένταση και τη 
συστηµατικότητα της βίας· πολλοί άνδρες 
κακοποιούν κατ’ επανάληψη γυναίκες χωρίς 
να παρεµβαίνει ούτε ο νόµος, ούτε οι συγγε-
νείς και οι γείτονες. Η ανοχή, η συνενοχή, η 
αποσιώπηση είναι, έτσι κι αλλιώς, παράγο-
ντες διαιώνισης κάθε µορφής εγκληµατικότη-
τας – και όπως όλοι ξέρουµε, οι περισσότερες 
γυναίκες, εφόσον δεν µπορούν να στραφούν 
πουθενά, υποµένουν ξυλοδαρµούς, ταπεινώ-
σεις, βιασµούς σαν µια αναπόδραστη µοίρα. 
Από την άλλη πλευρά, σε προνοµιούχα κοι-
νωνικά στρώµατα ίσως υπάρχουν παιδιάστι-
κες και τριανταφυλλένιες προσδοκίες για την 
ανθρώπινη φύση: µια εξαδέλφη µου στην Α-
µερική –το γράφω µε επίγνωση ότι πρόκειται 
για ανεκδοτολογική ανάµνηση– κατηγόρησε 

τον σύζυγό της για ενδοοικογενει-
ακή βία επειδή, πάνω στα νεύ-

ρα του, έσπασε το κουτί µε τα 
κουλουράκια. Κι εδώ µπαίνει 

το δεύτερο στοιχείο της ιε-
ράρχησης: αν θέλουµε να 
αποκτήσουµε περισσό-

τερη αρµονία στις κοινω-
νίες µας πρέπει να 

συγκρίνουµε την 
κατάστασή µας 

µε το κα-
λύτε-

δυνατό επίπεδο. Πολλές γυναίκες προσπα-
θούν να κατακτήσουν την ισότητα ή να αντι-
µετωπίσουν τη διάχυτη µισογυνία µιµούµενες 
τους άνδρες σε φερσίµατα που είναι 
προς αποφυγήν. Εξάλλου, το ανδρι-
κό φύλο έχει τελµατώσει, ενώ οι 
γυναίκες (στη ∆ύση) έχουν προ-
χωρήσει πάρα πολύ µέσα σ’ έ-
ναν αιώνα. Πλην όµως, ως µη-
τέρες, ανατρέφουν άνδρες µε 
τρόπο που δεν προωθεί αυτή 
την πρόοδο και που µαρτυ-
ρεί γυναικεία µισογυνία: οι 
άνδρες που συµπεριφέρο-
νται «σαν γουρούνια» (η 
έκφραση αδικεί τα γου-
ρούνια) είναι γιοι γυναι-

καθένας µπορεί να δείξει τον ένοχο όταν 
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Ας συµφωνήσουµε σε τούτο: η σεξουαλική παρενόχληση είναι ποινικό 

αδίκηµα όταν έχει αντίκτυπο στα δικαιώµατα, στα συµφέροντα και στην 

ποιότητα ζωής του θύµατος. Όταν δηλαδή ένας ισχυρός άνδρας ή γυναί-

κα (εργοδότης, πολιτικός, κοινωνικός παράγων, συγγενικό πρόσωπο) 

απαιτεί τη σεξουαλική εύνοια ενός λιγότερο ισχυρού ατόµου µε το οποίο 

έχει σχέση άµεσης ή έµµεσης εξάρτησης και που, σε περίπτωση  απόρρι-

ψης, έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να το βλάψει. Πολλοί άνθρωποι 

δηµιουργούν µονοµερώς ερωτική ατµόσφαιρα και ζητούν επιµόνως 

σεξουαλικές χάρες· ωστόσο, συχνά, αυτή η συµπεριφορά µπορεί να α-

ντιµετωπιστεί ατοµικά, χωρίς προσφυγή στον νόµο και χωρίς τη βοήθεια 

τρίτων. Λίγοι και λίγες δεν έχουν υποστεί, στον έναν ή στον άλλο βαθµό, 

πιέσεις, µικροεκβιασµούς, δυσάρεστες εκπλήξεις – το ζήτηµα έγκειται 

ακριβώς σ’ αυτό: στον βαθµό. Και στις επιπτώσεις. 

¦Ã¤¹Æ¹º¸
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Tης ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Χ

εµφανίζονται σαν κακοµαθηµένα παιδιά που 
επιζητούν τη βοήθεια της κοινότητας και του 
συστήµατος ∆ικαιοσύνης στην προσωπι-
κή τους ζωή – ενώ, το ιδεώδες θα ήταν να 
αντιµετωπίζονται οι παρεξηγήσεις και η 
κατάχρηση εξουσίας χωρίς επιτηρητές. 
Το ότι διάφορες ηθοποιοί καταγγέλ-
λουν πανίσχυρο άνδρα του Χόλιγουντ 
µε είκοσι ή και τριάντα χρόνια καθυστέ-
ρηση µού φαίνεται κάπως αναξιόπιστο: ο 
καθένας µπορεί να δείξει τον ένοχο όταν 

ακή βία επειδή, πάνω στα νεύ-
ρα του, έσπασε το κουτί µε τα 
κουλουράκια. Κι εδώ µπαίνει 

το δεύτερο στοιχείο της ιε-
ράρχησης: αν θέλουµε να 
αποκτήσουµε περισσό-

τερη αρµονία στις κοινω-

καθένας µπορεί να δείξει τον ένοχο όταν 

Από την άλλη πλευρά, σε προνοµιούχα κοι-
νωνικά στρώµατα ίσως υπάρχουν παιδιάστι-
κες και τριανταφυλλένιες προσδοκίες για την 
ανθρώπινη φύση: µια εξαδέλφη µου στην Α-
µερική –το γράφω µε επίγνωση ότι πρόκειται 
για ανεκδοτολογική ανάµνηση– κατηγόρησε 

τον σύζυγό της για ενδοοικογενει-
ακή βία επειδή, πάνω στα νεύ-

ρα του, έσπασε το κουτί µε τα 
κουλουράκια. Κι εδώ µπαίνει 

το δεύτερο στοιχείο της ιε-
ράρχησης: αν θέλουµε να 
αποκτήσουµε περισσό-

τερη αρµονία στις κοινω-
νίες µας πρέπει να 

συγκρίνουµε την 
κατάστασή µας 

µε το κα-
λύτε-

ακή βία επειδή, πάνω στα νεύ-
ρα του, έσπασε το κουτί µε τα 
κουλουράκια. Κι εδώ µπαίνει 

το δεύτερο στοιχείο της ιε-
ράρχησης: αν θέλουµε να 
αποκτήσουµε περισσό-

τερη αρµονία στις κοινω-
νίες µας πρέπει να 

συγκρίνουµε την 
κατάστασή µας 

µε το κα-
λύτε-
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ρο: πού οι γυναίκες είναι πιο απελευθερωµέ-
νες και απολαµβάνουν περισσότερο σεβασµό; 
(Και ο σεβασµός, εξυπακούεται, να µην οδηγεί 
στην πεποίθηση πως η µητέρα σου είναι παρ-
θένα). Είναι, επίσης, απαραίτητο να έχουµε 
συναίσθηση του χειρότερου, να βλέπουµε τι 
έχουµε επιτύχει και πώς πρέπει να ενεργούµε 
σε κοινωνικό και νοµικό επίπεδο για να µην 
οπισθοχωρήσουµε. 
Νοµίζω, χωρίς να µπορώ να το αποδείξω, ότι 
η οικογενειακή ανατροφή ανταγωνίζεται το 
σχολείο στη διαµόρφωση των σχέσεων. Εν 
πολλοίς, η µεικτή παιδεία έχει συµβάλει στη 
συµφιλίωση των φύλων· όµως η οικογένεια 
κατασκευάζει νάρκισσους· άνδρες και γυναί-
κες που δεν σηκώνουν αντιρρήσεις και που 
πιστεύουν ότι όλα τους επιτρέπονται. Αν στη 
συνέχεια γνωρίσουν κοινωνική επιτυχία, 
πιθανώς αυτά τα αισθήµατα να πάρουν αντι-
κοινωνικές διαστάσεις. Η διπλή ηθική (και η 
διπλή αισθητική) µοιράζουν στα φύλα ιδιότη-
τες που δεν θα έπρεπε να γίνονται αποδεκτές: 
από τη µια πλευρά, παθητικότητα, καρτερία, 
έµµεση επιθετικότητα θύµατος· από την άλ-
λη, αυταρχισµό, µισογυνία, βιαιότητα. Αυτή η 
διαλεκτική είναι αιτία σεξουαλικής δυστυχίας 
και εγκληµατικότητας – µία από τις αιτίες.  A

Ã óåâáóíÞ÷ ðòï÷ ôé÷ 
åðéõùíÝå÷ ëáé ôá Þòéá 
ôïù Àììïù åÝîáé óôïé-

øåéñäè÷ çéá ôé÷ áîõòñ-
ðéîå÷ óøÛóåé÷. Ùðïéï÷ 

ôá áçîïåÝ Ü ôá ðáòáâéÀ-
úåé áóëåÝ ãùøéëÜ Ü/ëáé 

óöíáôéëÜ âÝá. 
°îÀìïçè ôè÷ Ûîôáóè÷ íå 
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Η ιστορικότερη διαδρομή στον κόσμο επι-
στρέφει και η πόλη παίρνει θέση εκκίνη-
σης για τον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο

Του ΔΗμΗΤρΗ Καραθανου - Φωτό: ΣΕΓαΣ

Μεγάλη κούρσα, πολύτιμες στιγμές. Μια μονα-
δική διοργάνωση στην αφετηρία ενός συμβολι-
κού μητροπολιτικού ντεκόρ. Αθήνα, 12 Νοεμ-
βρίου, 35ος Αυθεντικός Μαραθώνιος. Τι γίνεται, 
παιδιά, εδώ; Μήπως 18.500 δρομείς δοκιμάζουν 
τις δυνάμεις τους στην πλέον ιστορική και ίσως 
δυσκολότερη διαδρομή του κόσμου; Μήπως 101 
χώρες του πλανήτη σπεύδουν στην ελληνική 
πρωτεύουσα για να γευτούν την ατμόσφαιρα ε-
νός παραμυθένιου αγώνα; Μήπως οι καλύτεροι 
μαραθωνοδρόμοι της χρονιάς θα βραβευτούν εδώ 
και μαζί τους θα σταθούν στη γραμμή εκκίνησης 
όλοι όσοι αντιμετωπίζουν τον τερματισμό στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο ως όνειρο ζωής; Μήπως η 
διαδρομή των 42.195 μέτρων που έτρεξε ο αρ-
χαίος ημεροδρόμος το 490 π.Χ. μετά τη μάχη του 
Μαραθώνα για να μεταφέρει στην Αθήνα το μή-
νυμα της νίκης εναντίον του περσικού στρατού 
δεν έχει πάψει να εμπνέει μέχρι τις μέρες μας; 
Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός. Το όνο-
μά του έχει την αίγλη και τον προσκυνηματικό 
χαρακτήρα των κορυφαίων διοργανώσεων, το 
υψηλό πρεστίζ και η δεδομένη δυσκολία του έ-
χουν δημιουργήσει παθιασμένο cult στη φυλή 
των αθλητών αντοχής. Οι δρομείς τον λατρεύ-
ουν, το κοινό τον απολαμβάνει, η υφήλιος τον 
παρακολουθεί με προσοχή. Το τικ τακ μετρά α-

ντίστροφα και η στιγμή του φτάνει ξανά, σε μια 
πρωτεύουσα που ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια 
θάλασσα από τριζάτα sneakers, συγχρονισμένα 
χρονόμετρα, αποφασισμένα πρόσωπα, έναν α-
γώνα στα όρια. Τελικά, η πεμπτουσία του αθλη-
τισμού είναι ο μαραθώνιος. Και η Αθήνα είναι η 
τέλεια πόλη για να τον ζήσεις. 

Η μαραθωνοδρομική διεθνής

Η αθήνα τα πάει καλά με το τρέξιμο. Το ιστορι-
κό υπόβαθρο του αγώνα προσελκύει κάθε 
χρόνο περισσότερους αθλητές στο διάσημο 

μαραθώνιο και οι 18.500 δρομείς που θα τρέ-
ξουν τη διαδρομή των 42.195 χιλιομέτρων απο-

τελούν ρεκόρ για τη διοργάνωση. ο αριθμός είναι 
αυξημένος κατά 1.000 άτομα σε σχέση με πέρυσι και 
παράλληλα ο μέγιστος που μπορεί να φιλοξενήσει ο 
αγώνας με τις τωρινές του εγκαταστάσεις. Πέρα από 
αυτό, 8.500 δρομείς προερχόμενοι από περισσότερες 
από 100 χώρες θα έρθουν στην αθήνα για να τρέξουν. 
Η παρέλαση των εθνών προκαλεί δέος: από την α-
νταρκτική και την ανδόρα, την ακτή Ελεφαντοστού, 
την Τζαμάικα, το Σουδάν και τη μαδαγασκάρη, έως 
τις παραδοσιακές δυνάμεις του αγωνίσματος, την 
Κένυα, την αιθιοπία, τις ΗΠα, τη Βρετανία, τη Γαλλία 
και την Ιταλία, συνολικά 101 από τα 194 διεθνώς ανα-
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γνωρισμένα κράτη του πλανήτη θα βρεθούν εδώ για 
τον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο. Στις πιο πολυπληθείς 
ομάδες που θα ταξιδέψουν για τον αγώνα συγκαταλέ-
γονται οι βρετανοί δρομείς, με 1.054 αθλητές, και ακο-
λουθεί η Ιταλία με 1.000. Οι ΗΠΑ συμμετέχουν με 834 
δρομείς, 815 έρχονται από τη Γαλλία και 741 από τη 
Γερμανία. Εντυπωσιακή είναι επίσης η συμμετοχή της 
Πολωνίας (496), της Ολλανδίας (480), της Κύπρου (381) 
και της Νότιας Κορέας (325). Αξίζει επίσης μνεία στις 
ομάδες που ταξιδεύουν από μακρινές χώρες, όπως 
η Βραζιλία με 103 άτομα, η Νέα Ζηλανδία με 10, το Βι-
ετνάμ με τέσσερα και η Κολομβία με δύο. Θα δώσουν 
παράλληλα το «παρών» μαραθωνοδρόμοι από την 
Αρμενία και τις Μπαχάμες, τη Βολιβία και το Μπρουνέι, 
τη Γουατεμάλα, τη Γεωργία και την Ινδία, την Ισλανδία, 
την Ινδονησία, το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Κόσο-
βο, το Μαρόκο, τη Νιγηρία, το Πακιστάν, το Πουέρτο 
Ρίκο, τη Σαμόα και την Τανζανία. 35ος Αυθεντικός Μα-
ραθώνιος: Οι σημαίες πολλές. Ο στόχος ένας.

Η λίστα των φαβορί και η μάχη 
των κορυφαίων

Η δυσκολία της αυθεντικής διαδρομής δεν αφήνει 
σημαντικά περιθώρια για μεγάλες επιδόσεις, ωστό-
σο πολλοί διακεκριμένοι δρομείς θα επιδιώξουν να 
τερματίσουν νικητές στο Παναθηναϊκό Στάδιο και να 

διεκδικήσουν μια θέση στην ιστορία της διοργάνω-
σης. Ο Μίλτον Ρότιτς θα κάνει φέτος τον πρώτο του 
αγώνα στην αυθεντική διαδρομή. Ο Κενυάτης έχει 
ατομικό ρεκόρ 2:08:55 από το 2013, και στην Αθήνα 
θα επιδιώξει μια καλή επίδοση. Στην Αθήνα θα είναι 
και ο Αμπντελκρίμ Μπούμπκερ από το Μαρόκο, προ-
κειμένου να επαναλάβει το θρίαμβο του 2011, όταν 
τερμάτισε πρώτος σε χρόνο 2.11.39. Ο συμπατριώτης 
του Χαμίς Μπακάρι θα επιδιώξει μια θέση στην πρώτη 
τριάδα, ενώ με αξιώσεις θα πάρει μέρος στον αγώνα 
και ο Τζο Μπιβότ, που είναι ο δρομέας με την καλύ-
τερη επίδοση ανάμεσα σε αυτούς που συμμετέχουν 
στον αγώνα. Μεταξύ των φαβορί θα πρέπει να υπολο-
γίζονται δύο επιπλέον δρομείς, οι Τσάλα Νταμέσα και 
Σαμουέλ Καλακέι. Ο πρώτος επικράτησε στον Μαρα-
θώνιο της Γουνσάν στη Νότια Κορέα, με 2:11:45, ενώ ο 
Κενυάτης Καλακέι έχει ως καλύτερο χρόνο το 2:11:47 
που έκανε πέρυσι στη Μετς της Γαλλίας. 
Ο αγώνας των γυναικών θα ανακαλέσει μνήμες του 
2016, καθώς παρούσες στη γραμμή εκκίνησης στον 
Μαραθώνα θα είναι οι δύο κορυφαίες του περσινού 
αγώνα. Η Νάνσι Αρουσέι από την Κένυα βρέθηκε στην 
Αθήνα για πρώτη φορά στην προηγούμενη διοργά-
νωση, διένυσε την απόσταση σε 2:38:13 και άφησε 
στη δεύτερη θέση την Αλγερινή Κενζά Νταχμανί. Οι 
δυο τους μαζί με την Τζεμίλα Σούρε από την Αιθιοπία, 
η οποία καταφθάνει ως αθλήτρια με την καλύτερη 

επίδοση και την Άλις Κίμπορ (Κένυα) θα διεκδικήσουν 
τις πρώτες θέσεις. Ανερχόμενο όνομα, η 19χρονη 
Μπεντατού Χίρπα θα κάνει στην Αθήνα τον δεύτερο 
μαραθώνιο της ζωής της. Η αθλήτρια από την Αιθιο-
πία, στην πρώτη της απόπειρα στο αγώνισμα, τον Α-
πρίλιο στην Μαδρίτη, τερμάτισε σε 2:34:47 και άφησε 
υψηλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.
Παράλληλα με το αγωνιστικό μέρος της διοργάνω-
σης, η Αθήνα ξεχωρίζει και τους καλύτερους μαραθω-
νοδρόμους του κόσμου. Ποιοι θα κερδίσουν φέτος το 
βραβείο της AIMS, της Διεθνούς Ένωσης Μαραθωνίων 
Δρόμων και Αγώνων Μεγάλων Αποστάσεων, ως ο κα-
λύτερος και η καλύτερη της χρονιάς; Η απάντηση θα 
δοθεί την Παρασκευή στις 10 Νοεμβρίου, δύο ημέρες 
πριν την εκκίνηση του μαραθωνίου. Η AIMS ανακοίνω-
σε τους φετινούς υποψηφίους που θα διεκδικήσουν 
την ξεχωριστή αυτή διάκριση στην ειδική τελετή, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Δημήτρης 
Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, πα-
ράλληλα με άλλες ειδικές βραβεύσεις. Στους άνδρες 
υποψήφιοι είναι ο Ελιούντ Κιπτσόγκε από την Κένυα, 
ο οποίος κέρδισε τον Μαραθώνιο του Βερολίνου ση-
μειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ 2:03:32 και 2:00:25 σε 
αγώνα ειδικών συνθηκών στη Μόντσα της Ιταλίας, κα-
θώς και ο επίσης Κενυάτης Τζέφρι Κίρουι, που κέρδισε 
τον Μαραθώνιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της 
IAAF στο Λονδίνο με 2:08:27. Στην κατηγορία των γυ-
ναικών διεκδικούν το βραβείο η Ρόουζ Τσελίμο από το 
Μπαχρέιν, νικήτρια στον Μαραθώνιο του Παγκόσμιου 
Πρωταθλήματος της IAAF στο Λονδίνο με 2:27:11, και 
η Μαίρη Κεϊτάνι από την Κένυα που κέρδισε τον Μα-
ραθώνιο του Λονδίνου σημειώνοντας νέο παγκόσμιο 
ρεκόρ στις γυναίκες με 2:17:01. Τους νικητές θα ανα-
δείξουν έπειτα από ψηφοφορία τα μέλη της AIMS.

Ο μαραθώνιος σε αριθμούς

Περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι θα συμ-
μετάσχουν στον 35ο Μαραθώνιο της Αθήνας 
και τους παράπλευρους αγώνες που θα πραγ-
ματοποιηθούν την Κυριακή 12 Νοεμβρίου. 
Η αναβάθμιση της διοργάνωσης από την 
παγκόσμια ομοσπονδία, η οποία το 2010 την 
συμπεριέλαβε στους «Χρυσούς Μαραθώνι-
ους» του πλανήτη, με μόλις 25 να μοιράζονται 
τη διάκριση από τους 700 που διεξάγονται σε όλο 
τον κόσμο, αυξάνει σταθερά το ενδιαφέρον για  το 
event. Φέτος η εκκίνηση βρίσκει 18.500 αθλητές στην 
αφετηρία των 42.195 μέτρων, ωστόσο οι εκδηλώσεις 
δεν εξαντλούνται στο μαραθώνιο και οι αριθμοί που 
συνθέτουν το προφίλ της διοργάνωσης είναι εντυ-
πωσιακοί. Δεν θα έπρεπε να τους γνωρίσουμε; 

1 διοργανωτής, o ΣΕΓΑΣ
3 συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αθη-
ναίων, Δήμος Μαραθώνα
Αιγίδα, του Προέδρου της Δημοκρατίας
2 διεθνείς εταίροι, η AIMS και η IAAF
3 πρόσωπα-σύμβολα, o Ημεροδρόμος, o Σπύρος 
Λούης, ο Γρηγόρης Λαμπράκης
4 ενότητες δραστηριοτήτων: α) Συνέδρια β) Εκδη-
λώσεις γ) AIMS GALA δ) Αγώνες
3 ιστορικές εγκαταστάσεις: α) Ιστορική Εκκίνηση β) 
Τύμβος γ) Παναθηναϊκό Στάδιο
4 θεσμοί: α) η Φλόγα του Μαραθωνίου β) το Συνέδριο 
και το Συμπόσιο της AIMS για το Μαραθώνιο γ) η ERGO 
Marathon EXPO και δ) η δεξίωση Βραβεύσεων των 
Καλυτέρων Αθλητών
4 ώρες ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ
8 αγώνες: 1) Μαραθώνιος, 2) Δρόμος 10 χλμ. WIND, 
3) Πρωινός Δρόμος 5 χλμ. WIND 4) Απογευματινός 
Δρόμος 5 χλμ. WIND 5) Αγώνας 3 χλμ. ERGO 6) Αγώνας 
Παιδιών 1.200 μ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7) Αγώνας Special 
Olympics 1.200 μ. και 8) αγώνες παιδιών στους Δή-
μους της Μαραθώνιας διαδρομής
68 αγωνιστικά χιλιόμετρα (Μαραθώνιος, 10 χλμ., 5 
χλμ. Χ2, 3 χλμ., Special Olympics, Αγώνες Παίδων)
100 δημοσιογράφοι (Έλληνες, ξένοι), 200 φωτορε-
πόρτερ (Έλληνες, ξένοι)
150 άτομα προσωπικό της ΕΡΤ   
100+ Σύνεδροι
100 εκπρόσωποι διεθνών Μαραθωνίων από όλες 

ΜαθΗΜατα Μαρα-
θωνΟδρΟΜικΗς 
ιςτΟριας

Το μεγάλο αθλητικό, ιστο-
ρικό και πολιτιστικό γεγο-
νός της Αθήνας γιορτάζει 
και φέτος τις ξεχωριστές 
επετείους του. Η 35η διορ-
γάνωση σηματοδοτεί 121 
χρόνια από την πρώτη δι-
εξαγωγή μαραθωνίου ως 
αγωνίσματος των πρώ-
των σύγχρονων Ολυμπι-
ακών Αγώνων, 36 χρόνια 
από τον πρώτο αγώνα με 
τη σημερινή του μορφή, 
55 από τη δολοφονία του 
Γρηγόρη Λαμπράκη, στη 
μνήμη του οποίου είναι 
αφιερωμένος, ενώ συ-
μπληρώνονται 71 χρόνια 
από τη νίκη του Στέλιου 
Κυριακίδη στον Μαρα-
θώνιο της Βοστώνης το 
1946. 
Εμπνευσμένος από τη 
διαδρομή του οπλίτη 
ημεροδρόμου που μετέ-
φερε το μήνυμα της νίκης 
στην Αθήνα μετά τη Μάχη 
του Μαραθώνα πριν από 
2.507 χρόνια, θεσμοθετή-
θηκε στην πρώτη σύγχρο-
νη Ολυμπιάδα του 1896. 
Αθλητές από πέντε χώρες 
παρατάχθηκαν τότε στη 
γέφυρα του Μαραθώνα, 
στην αφετηρία, για να δι-
ανύσουν τη χωμάτινη δι-
αδρομή ως το Παναθηνα-
ϊκό Στάδιο. Το νήμα έκοψε 
πρώτος ο Σπύρος Λούης 
σε 2 ώρες 58 λεπτά και 50 
δευτερόλεπτα, πραγμα-
τοποιώντας μια νίκη που 
έμεινε στην ιστορία ως 
σύμβολο υπέρβασης των 
σωματικών και ψυχικών 
ορίων. 
Στη συνέχεια το αγώνι-
σμα γνώρισε ραγδαία 
ανάπτυξη παγκοσμίως με 
κοινωνικές προεκτάσεις, 
ενώ το μαραθώνιο κίνημα 
εξαπλώθηκε πέρα από 
τα όρια του αθλητισμού. 
Κάθε μεγάλη πόλη του 
κόσμου διοργανώνει 
πλέον έναν τουλάχιστον 
μαραθώνιο μια φορά το 
χρόνο, με πολλές χώρες 
να τον τοποθετούν στην 
κορυφή των ετήσιων 
διοργανώσεών τους, με 
βάση τους θεατές, τη 
διεθνή συμμετοχή, την 
προβολή και την εισροή 
εσόδων. Ο Μαραθώνιος 
Αθήνας, ο μοναδικός αγώ-
νας που έχει το προνόμιο 
να διεξάγεται επί της αυ-
θεντικής διαδρομής, από 
τον Μαραθώνα ως την 
Αθήνα και το Παναθηναϊ-
κό Στάδιο, παραμένει μια 
διοργάνωση εμβληματική 
για κάθε λάτρη των με-
γάλων αποστάσεων. Με 
τη σημερινή του μορφή 
διεξάγεται από το 1983, 
αφιερωμένος στο γιατρό, 
βαλκανιονίκη του στίβου 
και ειρηνιστή Γρηγόρη Λα-
μπράκη. Ο ευπατρίδης μα-
ραθώνιος - φετίχ της δρο-
μικής κοινότητας φτάνει 
στην 35η του διοργάνωση 
έτοιμος να ξεδιπλωθεί σε 
όλη του τη συμβολική, κο-
σμοπολίτικη λαμπρότητα. 
Και τώρα τρέχουμε; 
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τις ηπείρους

20.000 ξένοι επισκέ-

πτες στην Αθήνα/Ελ-

λάδα

80.0 0 0 επισκέπτες 

στην EXPO Αθλητι-

σµού, Τουρισµού 

και Υγείας του ΑΜΑ

50.000 φίλαθλοι 

και θεατές κατά τη δι-

αδροµή και στις εξέδρες 

του Καλλιµάρµαρου

20 εκατ. ευρώ στην αγο-

ρά σε 5 ηµέρες µόνο από 

τους επισκέπτες εκτός Αθηνών

51.000+ αναµένεται να είναι οι συµ- µετοχές 

σε όλες τις αποστάσεις του 35ου Μαραθωνίου Αθή-

νας, αριθµός που αποτελεί ρεκόρ

100 είναι οι χώρες από όπου προέρχονται οι δροµείς

18.500 δροµείς δηλώθηκαν στο µαραθώνιο δρόµο

20.000 δηλώθηκαν να τρέξουν στα 5 χλµ. και 10χλµ.

6.500 στον απογευµατινό αγώνα 5 χλµ.

6.500 παιδιά θα τρέξουν στο κέντρο της Αθήνας και 

στους ∆ήµους της Μαραθώνιας διαδροµής

400.000 µπουκάλια νερό

60.000 ηλεκτρολύτες 

44.000 χυµοί

65.000 µπανάνες 

35.000 τζελ φρούτων 

350 λεωφορεία 50 θέσεων µε µήκος αναµονής τα 10.000 

µ. που θα µεταφέρουν τους δροµείς στην εκκίνηση

500 χηµικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν για να εξυ-

πηρετήσουν τους συµµετέχοντες στην αφετηρία, 

κατά µήκος της µαραθώνιας διαδροµής και στον 

τερµατισµό στο Καλλιµάρµαρο

3.200 εθελοντές µε το ζεστό τους χαµόγελο 

θα συνοδεύουν και θα εξυπηρετούν τους δρο-

µείς όχι µόνο την ηµέρα του αγώνα, αλλά και 

στη διάρκεια του τετραήµερου των εκδηλώ-

σεων

25 µουσικές µπάντες, κρουστών, Dj και 200 

άτοµα θα τονώσουν το ηθικό και θα χαρίσουν 

κέφι σε συµµετέχοντες και θεατές 

400 µ. θα φτάσει η ουρά των ανθρώπων, που θα 

µπουν στην εκκίνηση του Μαραθωνίου και 300 µ. η 

ουρά των ανθρώπων, στην εκκίνηση των 5 και 10 χλµ.

150.000 µ. κορδέλα (κόκκινη - άσπρη) για να σηµατο-

δοτήσει διάφορες περιοχές

4.000 κιγκλιδώµατα, συνολικής καλυπτικής ικανότη-

τας 8.000 µ. θα τοποθετηθούν στο Παναθηναϊκό στά-

διο και σε πολλά σηµεία κατά µήκος της διαδροµής

500 κώνοι οριοθέτησης περιοχών

500 άτοµα από τη διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και 

τις Αστυνοµικές ∆υνάµεις θα συµβάλουν την Κυριακή 

στην ασφαλή διοργάνωση

150 άτοµα προσωπικό του ΕΚΑΒ

270 άτοµα από διασωστικές οµάδες

47 ραδιοερασιτέχνες

100 άτοµα προσωπικό των ∆ήµων κατά µήκος της 

Μαραθώνιας ∆ιαδροµής και του Παναθηναϊκού Σταδίου 

95 κριτές 

25 φορτηγά του χορηγού DHL που µεταφέρουν τα 

πολιτικά ρούχα των δροµέων από την ιστορική αφε-

τηρία στον Μαραθώνα κοντά στον τερµατισµό (στο 

χώρο του Ζαππείου) 

17 αυτοκίνητα για τις ανάγκες µετακίνησης επισήµων 

Οι διαδρομές του Μαραθωνίου
Η εκκίνηση για τον Μαραθώνιο ∆ρόµο θα δοθεί στις 

09.00 από τον ειδικά διαµορφωµένο χώρο της αφε-

τηρίας στον Μαραθώνα, µε το σύστηµα «Wave start», 

δηλαδή οι αθλητές θα ξεκινούν κατά κύµατα και όχι 

όλοι µαζί. Συνολικά, θα δοθούν δέκα διαδοχικές εκκι-

νήσεις, ενώ η κατανοµή των δροµέων στα µπλοκ εκκί-

νησης γίνεται σύµφωνα µε τις επιδόσεις που πέτυχαν 

την τελευταία τριετία.

Τα πρώτα 200 µέ-
τρα είναι κατηφο-
ρικά και οδηγούν 

στην έξοδο από 
την εγκατάστα-

ση της αφετη-
ρίας. Τα πρώτα 
4 χι λιόµετρα 

παρουσιάζουν 
µια ε λαφρά κα-

τηφορική κ λίση. 
Οι δροµείς τρέχουν επί 

της Λεωφόρου Μαραθώνος 
µέχρι το 4ο χλµ., οπότε και εισέρχο-

νται αριστερά στην οδό Μαραθωνοµά-
χων και την περιοχή του Τύµβου για τα 
επόµενα 2,2 χλµ.  
Η διαδροµή ακολουθεί σχεδόν κυκλική 
πορεία γύρω από το Μνηµείο Πεσόντων 
(Τύµβος) στη Μάχη του Μαραθώνα.
Από το 6ο µέχρι το 10ο χλµ. (Νέα Μάκρη) η 
διαδροµή είναι επίπεδη. Από το 11ο µέχρι 
το 17ο χλµ. έχει κατά τµήµατα ανηφορική 
κλίση. Ακολουθεί µια κατηφόρα µε από-
τοµη κλίση µέχρι και πριν τη διασταύρω-
ση της Ραφήνας. Από τη διασταύρωση και 
µετά η διαδροµή γίνεται ανηφορική µε 
πιο έντονο το τµήµα µέχρι το 20ό χλµ. 
Καθώς οι δροµείς διέρχονται από το Πι-
κέρµι, λιγότερο ή περισσότερο ανηφορι-
κά τµήµατα εναλλάσσονται µέχρι το 25ο 
χλµ., µε πιο αξιοσηµείωτη την παρατετα-
µένη ανηφόρα του 25ου χλµ. Το πέρασµα 
από την Παλλήνη, 27ο-28ο χλµ., είναι επί-
σης ανηφορικό. 
Από την περιοχή του Γέρακα ξεκινά το τε-
λευταίο και πιο δύσκολο σηµείο της δια-
δροµής, ο ανισόπεδος κόµβος Σταυρού, 
30ο-31ο χλµ. Την έντονη και παρατεταµέ-
νη αυτή ανηφόρα ακολουθεί µια απότοµη 
κατηφόρα που φτάνει µέχρι την πλατεία 
της Αγίας Παρασκευής. 
Οι δροµείς τρέχουν επί της Λεωφόρου 
Μεσογείων περνώντας από τις περιοχές 
Χαλανδρίου και Χολαργού, όπου εναλλάσ-
σονται επίπεδα και κατηφορικά τµήµατα 
µέχρι τον τερµατισµό. Πιο χαρακτηριστική 
κατηφόρα είναι εκείνη που ξεκινά από το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και καταλήγει 
στον κόµβο Κατεχάκη, 37,5 χλµ., όπου οι 
δροµείς διέρχονται κάτω από τη γέφυρα.
Αµέσως µετά το Νοσοκοµείο Ερρίκος 
Ντυνάν, οι δροµείς συνεχίζουν αριστερά 
επί της λεωφόρου Μιχαλακοπούλου, µέ-
χρι το φανάρι της διασταύρωσης Μιχα-
λακοπούλου & Φειδιππίδου. Κατόπιν ακο-
λουθούν την οδό Φειδιππίδου δεξιά µέχρι 
τον Κόµβο Κηφισίας & Αλεξάνδρας. 
Το 39ο χλµ. βρίσκεται ακριβώς στη γωνία, 
καθώς οι δροµείς κατηφορίζουν αριστε-
ρά τη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας. Οι δροµείς 
περνούν διαδοχικά µπροστά από την Α-
µερικανική Πρεσβεία, το Μέγαρο Μουσι-
κής και το Πάρκο Ελευθερίας, 40ό χλµ., 
όπου βρίσκεται και ο τελευταίος σταθµός 
ανεφοδιασµού για τους δροµείς. 
Στο ύψος του Ξενοδοχείου HILTON οι δρο-
µείς κατευθύνονται δεξιά προς το Σύνταγ-
µα ακολουθώντας πάντα τη Λεωφόρο Βασ. 
Σοφίας και περνώντας µπροστά από το Νο-
σοκοµείο Ευαγγελισµός και το Πολεµικό 
Μουσείο. Στο τελευταίο κοµµάτι της µαρα-
θώνιας διαδροµής οι δροµείς κατευθύνο-
νται αριστερά στην οδό Ηρώδου Αττικού, 
41,2 χλµ, περνώντας από το Μέγαρο Μαξί-
µου, το Προεδρικό Μέγαρο και τον Εθνικό 
Κήπο. Στο ύψος του αγάλµατος του ∆ισκο-
βόλου οι δροµείς αντικρίζουν το Παναθη-
ναϊκό Στάδιο. Αποµένουν λίγα µόνο µέτρα 
στον προαύλιο χώρο του Σταδίου µέχρι να 
εισέλθουν στο Στάδιο και να διανύσουν 
εντός του τα τελευταία 170 µέτρα πάνω 
στον ελαστικό τάπητα (ταρτάν). Η Είσοδος 
στο Παναθηναϊκό Στάδιο και ο τερµατισµός 
γίνεται στην αριστερή πλευρά του Σταδίου.
Ο Μαραθώνιος ∆ρόµος και το ∆υναµικό 
Βάδισµα τελειώνουν στις 17:30, συνυπο-
λογίζοντας τη χρονοκαθυστέρηση των 
δέκα διαδοχικών εκκινήσεων. 

Αγώνες ∆ρόµου 10 και 5 χλµ. Wind Η 
εκκίνηση των 10 χλµ. θα γίνει στις 08.35, 
ενώ των 5 χλµ. στις 07.45. Ο απογευµατι-
νός αγώνας των 5 χλµ ξεκινά στις 16.15. Η 
αφετηρία των αγώνων έχει οριστεί στη 
Λεωφόρο Αµαλίας, στο ύψος του Εθνι-
κού Κήπου. Ο τερµατισµός των Αγώνων, 
όπως και του Μαραθωνίου είναι πλέον 
στηνβόρεια πλευρά του στίβου του Καλ-
λιµάρµαρου. 

∆ιαδροµή των 10 χλµ. Η όδευση της 
διαδροµής των 10 χλµ. είναι η ακόλουθη: 
Αµαλίας, Πανεπιστηµίου, Χαρ. Τρικούπη, 
δεξιά Ακαδηµίας, αριστερά Βασ. Σοφίας, 
Φειδιππίδου, αριστερά Μεσογείων µέχρι 
Σχολή Αστυνοµίας, αναστροφή (στο φα-
νάρι της Σχολής Αστυνοµίας), Μεσογεί-
ων, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, αρι-
στερά Μεσογείων, Βασ. Σοφίας (µπροστά 
από το Hilton), Ηρώδου Αττικού, είσοδος 
στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Στα-
δίου - Είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
και τερµατισµός τρέχοντας πάνω στους 
διαδρόµους του Σταδίου στην αριστερή 
πλευρά. 

∆ιαδροµή των 5 χλµ. Η όδευση της δι-
αδροµής των 5 χλµ. είναι η ακόλουθη: 
Λεωφόρος Αµαλίας, Πανεπιστηµίου, Ρή-
γα Φεραίου, δεξιά Ακαδηµίας, αριστερά 
Βασ. Σοφίας, αναστροφή επί της Βασ. 
Σοφίας - διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ), Βασ. Σο-
φίας (µπροστά από το Hilton), Ηρώδου 
Αττικού, είσοδος στα Προπύλαια του 
Παναθηναϊκού Σταδίου - Είσοδος στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο και τερµατισµός 
τρέχοντας πάνω στους διαδρόµους του 
Σταδίου στην αριστερή πλευρά. 
Η εκκίνηση των δροµέων και στους αγώ-
νες δρόµου των 5 και 10 χλµ. θα γίνει κα-
τά κύµατα κατανεµηµένοι σε έξι blocks 
εκκίνησης, ενώ στον απογευµατινό αγώ-
να των 5 χλµ. οι διαδοχικές εκκινήσεις θα 
είναι τρεις. Οι εκκινήσεις θα δίνονται µε 
χρονοκαθυστέρηση η µία από την άλλη, 
ενώ οι δροµείς θα χρονοµετρηθούν µε 
βάση τον «καθαρό» χρόνο.
Ο αγώνας των 10 χλµ. ολοκληρώνεται 
στις 10:30, ενώ των 5 χλµ. στις 09:15. Ο 
απογευµατινός αγώνας των 5 χλµ. ολο-
κληρώνεται στις 17.30.

Αγώνας ∆ρόµου 1.200 µ. Παιδιών «Ε-
θνική Τράπεζα»  Η εκκίνηση θα δοθεί 
στις 10:25 επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης 
Σοφίας στο ύψος της Βουλής. Η διαδροµή 
είναι επί της Βασιλίσσης Σοφίας, Ηρώδου 
Αττικού µε κατεύθυνση το Παναθηναϊκό 
Στάδιο. Ο τερµατισµός θα γίνει στο Πανα-
θηναϊκό Στάδιο.

Αγώνας ∆ρόµου 1.200 µ. Special 
Olympics 
Η εκκίνηση του Αγώνα θα δοθεί ακριβώς 
στις 08.50 από την Λεωφόρο Βασ. Σοφίας 
στο ύψος της Βουλής και οι αθλητές θα 
τερµατίσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αγώνες ∆ρόµου Παιδιών ∆ήµων «Ε-
θνική Τράπεζα»  Στους ∆ήµους που ε-
φάπτονται της Μαραθώνιας ∆ιαδροµής, 
διεξάγονται σταδιακά από τις 09:15 έως 
τις 10:30 αγώνες δρόµου που ολοκληρώ-
νονται περίπου 15 λεπτά πριν από τη διέ-
λευση του πρώτου µαραθωνοδρόµου.   

Αγώνας ∆ρόµου 3 χλµ. ERGO Για πρώ-
τη φορά φέτος δυναµικό «παρών» θα δώ-
σουν οι κορυφαίοι δροµείς –δέκα άνδρες 
και δέκα γυναίκες– που συµµετείχαν σε 
καθέναν από τους αγώνες Run Greece σε 
Ηράκλειο, Γιάννενα, Καστοριά, Αλεξαν-
δρούπολη, Λάρισα, Ρόδο και Πάτρα. Οι 
συµµετέχοντες θα διανύσουν απόσταση 
3 χλµ. µε ώρα εκκίνησης 10:35 και σηµείο 
εκκίνησης επί της Λ. Βασ.  Σοφίας στο ύ-
ψος του Ιπποκράτειου νοσοκοµείου. ●
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ρά σε 5 ηµέρες µόνο από 

τους επισκέπτες εκτός Αθηνών

 αναµένεται να είναι οι συµ- µετοχές 

Τα πρώτα 200 µέ-
τρα είναι κατηφο-
ρικά και οδηγούν 

στην έξοδο από 
την εγκατάστα-

ση της αφετη-
ρίας. Τα πρώτα 
4 χι λιόµετρα 

παρουσιάζουν 
µια ε λαφρά κα-

τηφορική κ λίση. 
Οι δροµείς τρέχουν επί 

της Λεωφόρου Μαραθώνος 
µέχρι το 4ο χλµ., οπότε και εισέρχο-

νται αριστερά στην οδό Μαραθωνοµά-
χων και την περιοχή του Τύµβου για τα 
επόµενα 2,2 χλµ.  

ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΔΙΑ ΔΡΟΜΗΗ adidas
στο Μαραθώνιο 

Με περισσότερους από 400 δροµείς θα τρέξει στο 
φετινό Αυθεντικό Μαραθώνιο η adidas, η οποία 
έχει σχεδιάσει και αυτή τη χρονιά το t-shirt του 

αγώνα. Οι adidas Runners Athens θα συµµετέχουν, 
επίσης, στα activations που έχουν προγραµµατιστεί 

για 3 ολόκληρες ηµέρες πριν, κατά τη διάρκεια και µετά 
το Μαραθώνιο, µε το adidas Runbase να είναι ανοιχτό στους 
adidas Runners από την Παρασκευή µέχρι και την Κυριακή 

µετά τον αγώνα, µε work-outs 
& runs, nutrition & medical 

lectures και parties.

TRIVIA
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

Όσα πρέπει να γνωρίζεις
Του Βαγγέλη Τζάνη

Εµπνευστής του Μαραθωνίου θεωρείται ο 
Γάλλος φιλόλογος και ελληνιστής Μισέλ Μπρε-
άλ, συνεργάτης του Πιερ Κουµπερτέν, ιδρυτή 
της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και «πα-
τέρα» των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων, 
στον οποίο πρότεινε κατά την αναβίωση των Ο-
λυµπιακών Αγώνων του 1896 στην Αθήνα «την 
επανάληψη του διάσηµου εκείνου δρόµου που 
εξετέλεσε ο στρατιώτης του Μαραθώνος».

Ο Μαραθώνιος µπήκε στο λεξιλόγιό µας ύστε-
ρα από την Ολυµπιάδα του 1896, εµπνευσµέ-
νος από την ιστορική διαδροµή του Αθηναίου 
ηµεροδρόµου Φειδιππίδη που µετά τη µάχη 
του Μαραθώνα (490 π.χ) έτρεξε από το πεδίο 
της µάχης στην Αθήνα για να µεταφέρει τα νι-
κητήρια νέα µε τη λέξη «νενικήκαµεν».

Στην πρώτη Ολυµπιάδα, το 1896, νικητής της 
µαραθώνιας διαδροµής ήταν ο Σπύρος Λού-
ης µε χρόνο 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερό-
λεπτα, σε απόσταση 40 χιλιοµέτρων που δεν 
γνωρίζουµε  πώς µετρήθηκε.

Το 1908 στην Ολυµπιάδα του Λονδίνου η από-
σταση αλλάζει σε 42 χιλιόµετρα και 195 µέτρα. 
Το 1921 η ολυµπιακή επιτροπή αποφασίζει ότι 
η απόσταση θα είναι ίδια σε όλους τους µαρα-
θωνίους, αναγνωρίζοντας επίσηµη απόσταση 
το 42,195.

Το 1926 στο Λονδίνο τρέχει επίσηµα η πρώτη 
γυναίκα µαραθωνοδρόµος, η Βρετανή Violet 
Piercy, µε χρόνο 3 ώρες, 40 λεπτά και 22 δευ-
τερόλεπτα.  

Το 1935 στο Τόκιο της Ιαπωνίας σπάει το φράγ-
µα των δυόµισι ωρών από τον ιάπωνα µαρα-
θωνοδρόµο Fusashine Suzuki, που τρέχει τη 
διαδροµή σε 2 ώρες, 26 λεπτά και 14 δευτερό-
λεπτα. 

Το 1960 στην Ολυµπιάδα της Ρώµης εµφανίζε-
ται ο ξυπόλητος πρίγκιπας, ο Abebe Bikila από 
την Αιθιοπία, τρέχοντας χωρίς παπούτσια όλη 
τη διαδροµή και κερδίζοντας µε χρόνο 2 ώρες, 
15 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Η Αφρική κάνει 
ποδαρικό στους αγώνες µαραθωνίου.

Από το 1970 και µετά οι καλύτεροι χρόνοι είναι 
κάτω των 2 ωρών και 10 λεπτών από µαραθω-
νοδρόµους διαφορετικών εθνικοτήτων.

Από το 2000 και µετά τους καλύτερους χρό-
νους έχουν αθλητές από την Αιθιοπία και την 
Κένυα.

Το 2003 στον Μαραθώνιο του Λονδίνου η Βρε-
τανή Paula Radcliffe κάνει ρεκόρ 2 ώρες, 15 λε-
πτά και 25 δευτερόλεπτα.

Το 2014 στον Μαραθώνιο του Βερολίνου ο Κε-
νυάτης Dennis Kimetto τρέχει τη διαδροµή σε 
2 ώρες, 2 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα και αρχί-
ζει η συζήτηση για το αν µπορεί να σπάσει το 
φράγµα των 2 ωρών.

Πολυπληθέστεροι µαραθώνιοι είναι της Νέ-
ας Υόρκης µε 51.000 συµµετοχές, του Παρισιού 
µε 41.000 συµµετοχές και ακολουθούν Σικάγο 
και Λονδίνο µε 40.000. Οι φίλοι των µαραθωνί-
ων αυξάνονται καθηµερινά. 

Μερικές δεκαετίες πριν, ο µεγάλος σύγχρο-
νος τσέχος µαραθωνοδρόµος Emil Zatopek, 
ένας από τους κορυφαίους δροµείς όλων των 
εποχών, είπε: «Αν θέλεις να τρέξεις, τρέξε ένα 
µίλι, αν θέλεις να ζήσεις µια εµπειρία ζωής τρέ-
ξε έναν Μαραθώνιο». ●
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ΤΙ ΣΤΟΧΟ ΕΧΕΤΕ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ;
Συµβουλές για όσους θα τρέξουν και άλλες ιστορίες

Του Παντελή Καψή

Τ
ι στόχο έχετε; Νέο προσω-

πικό ρεκόρ; Κάτω από 4 

ώρες; Ή απλώς να τερµα-

τίσετε; Όποιος και αν είναι, 

όλοι έχουµε στο µυαλό µας κάποιον ε-

πιθυµητό χρόνο. Και αυτές τις ηµέρες 

τα δροµικά περιοδικά και τα σάιτ φιλο-

ξενούν εφαρµογές για να προβλέψει 

κάποιος το χρόνο του στον Μαραθώ-

νιο. Λογικό. Άλλωστε µε βάση τον προ-

βλεπόµενο χρόνο κανονίζουµε τις πιο 

πολλές φορές και το ρυθµό. Αλλιώς, αν 

δεν έχεις πείρα, κινδυνεύεις να καείς 

πριν το καταλάβεις.

∆υστυχώς αυτές οι προβλέψεις µπο-

ρεί να πέσουν πολύ έξω, ανάλογα µε τις 

συνθήκες του αγώνα αλλά και µε την 

προπόνηση που έχουµε κάνει. Αυτή 

τουλάχιστον είναι η δική µου εµπειρία. 

Τις περισσότερες φορές, στους 7 µαρα-

θωνίους που έχω κάνει, η πρόβλεψη ή-

ταν για καλύτερο χρόνο από αυτόν που 

έφερα. Κάθε φορά, ανεξάρτητα από το 

πώς ξεκινούσα, κάποια στιγµή έµενα 

από δυνάµεις. Στη δική µου περίπτωση 

ο λόγος, πιστεύω, πολύ απλός. Έκανα 

µόλις δυο µεγάλα λονγκ των 30 χιλιο-

µέτρων. Κατά τα άλλα η προπόνηση 

ήταν ουσιαστικά η ίδια. Εξαίρεση ήταν 

το 2011 που κατάφερα να κάνω σχετικά 

αξιοπρεπή χρόνο (3:45:50). Είχα τρέξει 

4 λονγκ των 30 χιλιοµέτρων και θυµά-

µαι ακόµα την έκπληξή µου όταν στην 

τελευταία µου προπόνηση, είχα δυνά-

µεις για να τρέχω ως το τέλος µε ρυθµό 

κάτω από 5 λεπτά το χιλιόµετρο –  για 

µένα πολύ γρήγορος ρυθµός. Ήταν η 

πρώτη φορά που ένιωσα ότι µπορώ να 

πάω καλά. Την ηµέρα του αγώνα η θερ-

µοκρασία ήταν πολύ καλή, µε συννε-

φιά και ένα δυνατό αέρα που σε µεγάλο 

µέρος της διαδροµής µάς έσπρωχνε. 

Έφτασα στην Αγία Παρασκευή ξεκού-

ραστος και µόνο στα τελευταία δύο χι-

λιόµετρα δυσκολεύτηκα. ∆εν µπορώ 

να σας περιγράψω τη χαρά µου. Εκείνη 

τη χρονιά πάντως δεν είχα πάει σε ερ-

γοµετρικό, δεν υπήρχε πρόβλεψη και 

δεν είχα στόχο. Πήγα όπως, λένε, µε το 

σώµα αλλά και φοβισµένος λόγω του 

κακού καιρού. Ίσως αυτό να βοήθησε, 

κράτησα δυνάµεις και απέδωσε.

Πήρα θάρρος όµως και στη συνέχεια, 

σε συνεργασία µε τον Ηλία Ζαχαρό-

γιαννη που µου έκανε την εργοµέτρη-

ση, είπα να πιάσω το όριο της Βοστώ-

νης. Η πρόβλεψη, µε βάση τη µέτρηση, 

ήταν για τρεις ώρες και τριάντα λεπτά. 

Το 3:40  ήταν το όριο για τη δική µου 

ηλικιακή οµάδα, άρα εφικτό. ∆ιάλεξα 

λοιπόν µια φλατ διαδροµή και τη συν-

δύασα µε λίγο τουρισµό. Είπαµε να πά-

µε στoν Μαραθώνιο του Βέρντι στην 

Πάρµα, που το 2013 συνέπιπτε µάλιστα 

µε τα 200 χρόνια από τη γέννηση του 

συνθέτη. Οι φωτογραφίες από την 

προηγούµενη χρονιά εντυπωσιακές, 

οι αθλητές περνούσαν µέσα από ένα 

Palazzo, ενώ στην εξοχή έτρεχαν σε µια 

υπέροχη λιακάδα. Πώς το λέει το ανέκ-

δοτο; Αυτά last year. Όταν φτάσαµε στο 

Σαλσοµατζόρε, από όπου η εκκίνηση, 

είχε συννεφιά και την παραµονή έριξε 

ένα φοβερό χιόνι, όλοι οι δρόµοι είχαν 

κλείσει. Μέσα µου είπα ότι πάει ο µα-

ραθώνιος, αδύνατον να τρέξει κανείς 

σε τέτοιες συνθήκες. Το έριξα λοιπόν 

στις µακαρονάδες, καταλαβαίνετε τώ-

ρα στην περιοχή της Πάρµας τι σηµαί-

νει φαγητό. Οι πιο ωραίες ταβέρνες σε 

κάτι πανέµορφα χωριά σε εξαιρετικές 

σχετικά τιµές.

Όταν ξυπνήσαµε το πρωί δεν πίστευα 

στα µάτια µου. Όλοι οι δρόµοι είχαν 

καθαρίσει. Όταν λέµε καθαρίσει, εννο-

ούµε ούτε ίχνος χιόνι στην άσφαλτο. Ο 

Μαραθώνιος θα γινόταν κανονικά. Με 

κρύο βέβαια, αλλά αυτό δεν ήταν πρό-

βληµα. Άλλο ήταν. Πήγα στην εκκίνηση 

ελαφρώς ξενυχτισµένος, κυρίως όµως 

ψυχολογικά τελείως απροετοίµαστος 

και µε το άγχος ότι έχω να πιάσω ένα 

συγκεκριµένο χρόνο. Το αποτέλεσµα 

ήταν να τρέξω το πρώτο µισό πολύ πιο 

γρήγορα από ό,τι έπρεπε και στο τέλος 

να σκάσω: 3:53 και πολύ µου ήταν. 

Σαν εκδροµή, από τις καλύτερες που 

έχω κάνει. Ο αθλητικός τουρισµός είναι 

από τα πιο ωραία που µπορεί να κάνει 

κάποιος. Τρέχαµε στην εξοχή της Εµίλι-

α-Ροµάνια, µε χιόνι γύρω µας και κατά 

διαστήµατα σε οµίχλη. Σαν να είµαστε 

σε ταινία, σκέτη µαγεία. Αγωνιστικά, 

όµως, αποτυχία αλλά και µάθηµα. Από 

τότε έχω γίνει οπαδός της θεωρίας 

ότι πρέπει να πηγαίνουµε πιο αργά το 

πρώτο µισό του αγώνα. Και βέβαια σέ-

βοµαι πολύ περισσότερο την ανάγκη 

για σωστή τακτική. Όσο για πρόβλεψη 

χρόνου, δεν έχω ξανακάνει.

Υ.Γ. Για όποιον επιµένει, βρήκα ενδιαφέ-

ρουσα µια εφαρµογή του Runners World 

η οποία κάνει πρόβλεψη ανάλογα µε 

τους χρόνους σε προηγούµενους αγώ-

νες, αλλά, κι εδώ είναι η διαφορά, ανάλο-

γα και µε τα χιλιόµετρα που κάνετε στην 

προπόνηση. Ίσως να είναι πιο ακριβής. 

https://www.runnersworld.com/tools/

race-time-predictor

Στον Μαραθώνιο του Βέρντι, στην Πάρµα, τρέχαµε στην εξοχή της 
Εµίλια-Ροµάνια, µε χιόνι γύρω µας και κατά διαστήµατα σε οµίχλη. 

Σαν να είµαστε σε ταινία, σκέτη µαγεία. 
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Όσοι αθλούνται, έχουν 
υψηλές απαιτήσεις 

από τον εξοπλισµό τους 
αφού οι προπονήσεις 

είναι έντονες και οι 
συνθήκες σκληρές. 

Για αυτό η Reebok 
σχεδίασε τη σειρά Crafted 

By Fitness, προκειµένου 
να ταιριάζει απόλυτα στο 
σώµα κάθε αθλούµενου 
και να τον στηρίζει στις 

πιο έντονες προπονήσεις 
του. Κάθε κοµµάτι είναι 

βασισµένο σε µελέτες που 
έχουν γίνει σε 

σώµατα αθλητών καθώς 
και στην εµπειρία της 

Reebok πάνω στο fitness. 
Η δοκιµή των προϊόντων 
γίνεται σε πραγµατικές 

συνθήκες, µε αληθινούς 
αθλητές, σε κανονικές 

προπονήσεις.
Απόδειξη; Οι κορυφαίοι 

αθλητές Λευτέρης 
Πετρούνιας και Βασιλική 

Μιλλούση επιλέγουν τα 
Reebok Epic Short και 

Reebok Lux Tight 
αντίστοιχα για τις 

καθηµερινές τους απαιτη-
τικές προπονήσεις. Εξα-

σφαλίζουν έτσι 
ελευθερία κινήσεων, στα-

θερό κράτηµα και 
αποµάκρυνση της 

υγρασίας από το σώµα 
τους, για να µπορούν να 

επικεντρωθούν στα 
σηµαντικά: τις σωστές 

κινήσεις και τη 
σωστή εκτέλεση. 

Με τη σειρά Crafted 
By Fitness έχεις 

έναν premium 
εξοπλισµό, φτιαγµένο 

για κάθε κίνηση.
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(Πίσω) Σταύρος Λίτινας, Ελένη Μανωλοπούλου, Έλσα Ανδριανού, Γιώργος Κιμούλης 
(μπροστά) Ανέστης Αζάς, Σοφία   Βγενοπούλου,  Λευτέρης Γιοβανίδης, 

Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Καραθάνος,  Δημήτρης Λιγνάδης, Στάθης Λιβαθινός



του 
Εθνικού 
θΕάτρού

Η εντεκάδά
Το Εθνικό Θέατρο 
κατεβαίνει στο 
θεατρικό γήπε-
δο γερά φέτος. 
Μιλήσαμε με 
έντεκα από τους 
«παίκτες» του, 
μεταξύ αυτών και 
τον καλλιτεχνικό 
διευθυντή του, 
Στάθη Λιβαθινό.
 
Φωτό: 
Ελίνα Γίουνανλή
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Έλσα ανδριανού
Διευθύντρια Σπουδών στη Σχολή του ΕΘ

«Σήμερα μιλάμε για το Τμήμα Υποκριτικής, 
ενώ από του χρόνου θα προστεθεί και το 
Τμήμα Σκηνοθεσίας, το οποίο και σχεδιά-
ζουμε. Στη φιλοσοφία μας είναι ότι αυτά τα 
δύο τμήματα θα πρέπει να εμπλέκονται – α-
πλά θα υπάρχουν και αυτόνομα μαθήματα. 
Προχωράμε με κατακτημένα βήματα. Αυτό 
που θέλουμε είναι να χτιστεί ένα στέρεο 
μεθολογικό κομμάτι και να μετακινήσουμε 
τους σπουδαστές μας προς κάτι καλύτερο 
– να τους δώσουμε τα εργαλεία, με τον τρό-
πο που το αντιλαμβανόμαστε εμείς, για να 
μπορούν να συνομιλούν με τους επαγγελ-
ματίες του χώρου και να αποκτήσουν μία 
βάση χωρίς να νιώθουν περιορισμένοι από 
το στίγμα του δασκάλου τους».  

σταύροσ 
λιτινασ

Χορογραφεί-σκηνοθετεί 
τη «Σαλώμη»

«Θα παρουσιάσουμε τη “Σα-
λώμη” του Όσκαρ Ουάιλντ 
σε χοροθεατρική μορφή. 
Στην παράσταση το κείμενο 
θα έχει την ελάχιστη παρου-
σία –μόλις για να υπάρχει η 
ταυτότητα του έργου και του 
συγγραφέα– ενώ ο χορός 
και το σώμα θα έχουν τον 
πρώτο λόγο. Η χορογραφική 
ιδιαιτερότητα είναι ότι το έρ-
γο θα αποδοθεί με τη χρήση 
φλαμένγκο και σύγχρονου 
χορού. Το φλαμέν γκο το 
χρησιμοποιώ ως ήχο και δεν 
έχει να κάνει με φολκλορι-
κές αποδόσεις, απεναντίας 
θα συνδυαστεί και με άλλες 
χορογραφικές τάσεις. Την 
πρωτότυπη μουσική γράφει 
η Ευαγγελία Βελλή-Κοσμά 
και δεν θα θυμίζει σε τίποτα 
μουσική της ανατολής». 
Πρεμιέρα: 4/5, Θέατρο Rex 

ΈλΈνη Μανωλοπούλού
Σκηνογράφος, ενδυματολόγος

«Θα με έλεγα υπεύθυνη του τεχνικού τομέα. Αυτός 
αφορά όλα τα τμήματα κατασκευής σκηνικών και 
κοστουμιών και από τη θέση μου προσπαθώ να 
λύνω όσα προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Επι-
πλέον ασχολούμαι πολύ με το να αναβαθμίσω τους 
χώρους του Εθνικού Θεάτρου. Να γίνει πιο φιλικό 
για το κοινό, αλλά και για τους εργαζόμενους. 
Πολλές φορές δεν χρειάζεται κάτι τόσο τρομερά 
δραστικό για την αλλαγή προς το καλύτερο. Το πιο 
ωραίο θα ήταν πάντως να υπάρχει ένας γενικός 
σχεδιασμός για όλους τους χώρους, όμως λόγω 
των οικονομικών δυσκολιών δεν μπορεί αυτό να 
συμβεί. Οπότε προχωράμε κομμάτι-κομμάτι. Μό-
νο στο Σχολείον, όπου στεγάζεται πλέον η Σχολή, 
υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση και το αποτέ-
λεσμα με κάνει ευτυχισμένη».

νικοσ καραθανοσ
Σκηνοθετεί την «Οπερέττα»

«Εξαιτίας της επανάληψης νιώθω ευτυχι-
σμένος γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να α-
νακαλύψω πάλι το έργο. Επιπλέον, επειδή 
προέκυψαν οι αντικαταστάσεις ηθοποι-
ών –είχαν κλείσει ήδη αλλού να δουλέ-
ψουν–, από τη Χάρις Αλεξίου, τον Άρη 
Σερβετάλη, την Αμαλία Μπένετ και την 
Ελένη Μπούκλη, “υποχρεωτικά” η παρά-
σταση θα αποκτήσει ένα άλλο πρόσωπο. 
Για παράδειγμα, όταν θέλησα να “διδάξω” 
στη Χαρούλα το ρόλο όπως τον έπαιζε η 
Λυδία, ανακάλυψα πως η ίδια μού έδειχνε 
έναν άλλο δρόμο. Και αφέθηκα σε αυτόν. 
Δεν φώναξα τη Χαρούλα ή τον Άρη για να 
παίξει ένα ρόλο που πριν έπαιζε μια γυ-
ναίκα προκειμένου να προκαλέσω την 
έκπληξη ή ως ένα επικοινωνιακό πυροτέ-
χνημα. Το έκανα γιατί πάντα αναζητώ κά-
τι αληθινό που η ωρίμανση και η επιτυχία 
της δουλειάς μας μάς την έχει στερήσει. 
Το πιο δύσκολο στο έργο είναι ότι απαι-
τεί μια διαδικασία ανακάλυψης. Γιατί είναι 
ένα είδος που είναι μουσικό και παράλο-
γο, που ανήκει στα έγκατα το θεάτρου και 
τερματίζει την εποχή μας». 
Πρεμιέρα: 22/11, Θέατρο Rex

ανΈστησ αζασ
Συνυπεύθυνος της Πειραματικής Σκηνής

«Αυτό που προσπαθούμε με τον Πρόδρομο Τσινικόρη είναι να δώσουμε βήμα σε νέες ομάδες σε συνδυα-
σμό με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες, υπερασπίζοντας τη λογική την ανάδειξης νέων γραφών. Επίσης στη 
λογική μας είναι τα έργα να έχουν σχέση με το παρόν. Φέτος εντάσσουμε στο πρόγραμμα και παραστάσεις 
που ξεχώρισαν στο περσινό φεστιβάλ μας “Έρωτας στα χρόνια του μνημονίου”, ενώ το φετινό θα έχει τίτλο 
“Δύο τρία πράγματα που δεν ξέρεις γι’ αυτήν”. Θα παιχτεί το “Lascia Temi Morire” των Βάσως Καμαρωτού και 
Κώστα Κουτσολέλου, όπως και το «Μεγάλο κρεβάτι» των Μάνου Βαβαδάκη, Κατερίνας Παπανδρέου και 
Θάνου Τασσόπουλου. Η πρώτη παράσταση θα παίζεται σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο με το “Φιντανάκι”, 
που σκηνοθετώ εγώ, και η δεύτερη με τον “Υμπύ Τύραννο” σε σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη». 
Πρεμιέρα για το «Φιντανάκι»: 18/11

το
υ
 Ε

θ
ν

ικ
ο

υ
 

θ
Εά

τρ
ο

υ

Η
 Ε

ν
τΕ

κ
ά

δ
ά



9 - 15 ΝΟΕΜΒΡIOY 2017 A.V. 25 

Στεφανία Γουλίώτη
Πρωταγωνίστρια των παραστάσεων «Πέερ 

Γκυντ» & «Το παιχνίδι της σφαγής»

«Για τη συμμετοχή μου στο “Παιχνίδι της σφαγής” 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα είναι νωρίς να 
μιλήσω – το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η πα-
ράσταση θα έχει πολλή μουσική. Όταν μου ανα-
κοίνωσε ο Δημήτρης Λιγνάδης ότι θα μου έδινε 
το ρόλο της μάνας του Πέερ πέταξα από τη χαρά 
μου γιατί θα έπαιζα ένα ρόλο που δεν είχα ξανά 
παίξει: αυτόν της (αρχετυπικής) μάνας. Η σχέση 
μάνας και γιου σ’ αυτό το έργο είναι απίστευτα 
περίπλοκη και έχει να κάνει με βαθιά συναισθή-
ματα που ξεκινούν από τον έρωτα και φτάνουν 
μέχρι και το μίσος. Σε αυτό το έργο μπορείς να συ-
νειδητοποιήσεις πώς μπορεί μια μάνα, έστω και 
με μία φράση της, να διαμορφώσει τη μετέπειτα 
ζωή σου. Ή πώς μπορεί από την άλλη η απουσία 
του πατέρα να σε χαρακτηρήσει».
Πρεμιέρες: 23/11, Κεντρική Σκηνή & 22/2, Θέατρο Rex

ΔημητρηΣ λίΓναΔηΣ
Σκηνοθετεί τον «Πέερ Γκυντ»

«Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Γιώρ-
γου Χειμωνά για τη Λαίδη Μακμπέθ. “Εκείνη 
την ώρα η Λαίδη Μακμπέθ ξερνάει την ύπαρ-
ξή της”. Έτσι κι εγώ. Με τον “Πέερ Γκυντ” θέ-
λω να βγάλω έξω την ύπαρξή μου, μια και 
έχω κλείσει μισό αιώνα ζωής. Αυτό ήταν το 
κίνητρο για να ασχοληθώ με αυτό το τόσο 
δύσκολο έργο του Ίψεν. Πρόκειται για ένα 
αλληγορικό παραμύθι γεμάτο σκανδιναβι-
κούς μύθους. Η αλληγορία έχει να κάνει με 
το αδιέξοδο του σημερινού δυτικού ανθρώ-
που που επιθυμεί να είναι ο εαυτός του και 
να μην έχει ανάγκη κανέναν άλλον. Αυτό 
τελικά οδηγεί σε τεράστια αδιέξοδα. Γιατί α-
ναφέρεται στο “εγώ”, που δεν περιλαμβάνει 
το “εσύ” παρά μόνο σε επίπεδο δοσοληψίας. 
Σε κάποια στιγμή του έργου ακούγεται το 
εξής από τα ξωτικά: “Εσείς οι άνθρωποι λέτε 
να είσαι αρκετός στον εαυτό σου. Εμείς λέμε 
να σου είναι αρκετός ο εαυτός σου, αυτός 
να είναι ο σκοπός σου και όλα τα άλλα να τα 
αφήνεις εκτός”». 
Πρεμιέρα: 23/11, Κεντρική Σκηνή

λευτερηΣ ΓίοβανίΔηΣ
Σκηνοθετεί τον «Σούμαν»

«Το ελληνικό έργο της Σοφίας Καψούρου “Σού-
μαν”, το οποίο σκηνοθετώ, αναδείχτηκε μέσα από 
τη δράση του Εθνικoύ “Ο συγγραφέας του μήνα”. 
Την έμπνευσή του την παίρνει από τη ζωή του 
σπουδαίου γερμανού συνθέτη Ρόμπερτ Σούμαν. 
Δεν είναι μόνο η σχέση με τη γυναίκα του Κλάρα ή 
η προσωπικότητά του που έχουν ενδιαφέρον, αλ-
λά και οι απόψεις του Σούμαν. Το έργο συνδυάζει 
μια σύγχρονη ιστορία με μια παλιά. Παρακολου-
θεί από τη μία ένα ζευγάρι στο αθηναϊκό σήμερα 
και από την άλλη τη ζωή του ζεύγους Σούμαν και 
πώς αυτή, όπως και η μουσική, επηρεάζει τη ζωή 
του πρώτου ζευγαριού. Μπορεί όλο το έργο να έ-
χει τη δομή μιας παρτιτούρας, η μουσική του Σού-
μαν να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όμως υπάρχει 
και κάτι ακόμη που το κάνει να ξεχωρίζει: το πολύ 
ιδιαίτερο χιούμορ του».  
Πρεμιέρα: 1/2, Σκηνή Νίκος Κούρκουλος

Σοφία βΓενοπουλου
Υπεύθυνη του «Μικρού Εθνικού»

«Το παιδικό θέατρο πρέπει να είναι ένα θέατρο στο 
οποίο μπορούν να ενθουσιαστούν γονείς και παι-
διά. Να δώσει την ευκαιρία στους γονείς να μπουν 
στα παπούτσια των παιδιών και να κοιτάξουν με 
τη ματιά τους. Δεν υπάρχει χώρος για φθηνά μη-
νύματα, αντιθέτως υπάρχει μόνο για σύγχρονα. 
Όπως δεν πρέπει να φοβάται να ασχοληθεί με 
θέματα που δήθεν δεν είναι σωστό να ειπωθούν 
προκειμένου να “προστατευθούν” τα παιδιά. 
Πρέπει να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη – αυ-
τό μπορεί να συμβεί ακόμα και με τη συγκίνηση. 
Να δημιουργήσουμε ενεργούς θεατές. Η “Μόμο”, 
που παίζεται αυτή τη στιγμή, είναι ένα έργο που 
αφορά όλους μας αφού θέμα της είναι ο σπαταλη-
μένος χρόνος. Από την άλλη, το πολυβραβευμένο 
έργο “Τα παιδιά του γαλάζιου πλανήτη” ασχολείται 
με την οικολογία και το περιβάλλον».

ΓίώρΓοΣ ΚίμουληΣ
Πρωταγωνιστής της παράστασης «Ψηλά από τη γέφυρα»

«Η πρόταση που μου έγινε από τον κύριο Λιβαθινό, τον οποίον εκτι-
μώ ιδιαιτέρως, με τιμά διπλά, γιατί εκτός της τιμής που μου έκανε να 
παίξω στο Εθνικό Θέατρο, στην ουσία για πρώτη φορά μού προτά-
θηκε να ερμηνεύσω ένα πρόσωπο που ήθελα καιρό να παρουσιάσω 
στη σκηνή. Το πρόσωπο του Έντι Καρμπόνε στην ουσία συμβολίζει 
την εγκλωβισμένη ψυχολογία ενός μετανάστη, ο οποίος έχασε κάθε 
επαφή με τη χώρα που γεννήθηκε, ενώ παράλληλα γνωρίζει πως 
ποτέ δεν θα αποκτήσει, στην καινούργια χώρα που ζει, το συναίσθη-
μα της εντοπιότητας. Αυτή η μετέωρη στάση ζωής τού δημιουργεί 
μία διαρκή ανασφάλεια, την ίδια στιγμή που γεννάει εντός του την 
ανάγκη να εκφράζει έντονα και βίαια συναισθήματα κτητικότητας 
και ακραίας αυτοπροστασίας. Αυτή είναι άλλωστε και η αιτία του α-
διεξόδου στο οποίο βρίσκεται, όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον 
κρυφό έρωτά του με την ανιψιά του...»
Πρεμιέρα: 15/2, Κεντρική Σκηνή

ΣταθηΣ λίβαθίνοΣ
Καλλιτεχνικός διευθυντής 

«Η Νέα Σκηνή - Νίκος Κούρκουλος ασχολείται, αναδεικνύει και πειραματίζεται με τη νέα 
ελληνική δραματουργία. Η Πειραματική πρέπει να μας εκπλήσσει, να αναποδογυρίζει 
την αντίληψή μας για τα πράγματα, τόσο αισθητικά όσο και κοινωνικά. Η σκηνή του Rex 
είναι για μουσικοθεατρικά ή χοροθεατρικά θεάματα, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 
Η Κεντρική Σκηνή είναι για μεγάλο ρεπερτόριο  – για έργα που δεν μπορεί να δει κανείς 
αλλού, με πολλούς ηθοποιούς σ’ ένα θέατρο συνόλου και με παραστάσεις με μιά άλλη 
ματιά στην κλασική και σύγχρονη δραματουργία. Από φέτος ξεκίνησε πιο δυναμικά 
και το Μικρό Εθνικό. Θα αναφερθώ επιγραμματικά στις δράσεις μας «Ο συγγραφέας του 
μήνα», «Συνέβη στην Ελλάδα», αυτές στο Μουσείο Μπενάκη, στις φυλακές... Από φέτος 
στις δύο μεγάλες σκηνές θα υπάρχουν και αγγλικοί υπέρτιτλοι, τρεις φορές την εβδο-
μάδα. Όμως για μένα σε πρώτο πλάνο πάντα παραμένει η διδασκαλία και η εκπαίδευση. 
Γιατί αυτό είναι το αύριο του θεάτρου. Δεν νομίζω ότι κανείς θα ξεχάσει ότι η καινούργια 
σελίδα του Εθνικού γύρισε και είναι στην Πειραιώς 52, εκεί όπου πλέον στεγάζεται η 
Σχολή, σ’ ένα κτίριο που ίσως παρόμοιο του δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Εκεί είναι που θα 
δημιουργηθεί ένας ζωντανός πυρήνας νέων ελλήνων καλλιτεχνών».

Διαβάστε όλες 
τις συνεντεύξεις 

στο site

www.
athens voice.gr
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Μαρία Μαγκαναρη
«Οι παραθεριστές» του Μαξίμ Γκόρκι

«Όταν πρωτοδιάβασα τους “Παραθεριστές” αναρω-
τήθηκα γιατί αυτό το έργο δεν ανεβαίνει συχνότερα. 
Αυτό που μ’ εντυπωσίασε –πέρα από το γεγονός ότι 
προβλέπει την επανάσταση που σε λίγο ακολουθεί–
ήταν η ευαισθησία με την οποία ο Γκόρκι απεικονίζει 
τις ανθρώπινες αντιφάσεις, αλλά και το πόσο διαχρο-
νικές είναι οι αντιφάσεις αυτές. Η ψυχική νωθρότητα, 
η απόσταση ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις μας, η 
βουβή συναίνεση σε ανειλικρινείς σχέσεις, το διαρκές 
ανικανοποίητο, ο φόβος απέναντι στον έρωτα δεν 
αφορούν μόνο τους ανθρώπους του 1904. Επιπλέον 
ο Γκόρκι είναι τόσο τολμηρός, τόσο μπροστά από την 
εποχή του: ο μικροαστισμός, ως στάση ζωής, νομίζω 
πως τον ενοχλεί περισσότερο από την κοινωνική α-
δικία. Ο φαλλοκράτης του φαίνεται πιο απεχθής από 
τον καπιταλιστή. Πιστεύω πως έχοντας στο μυαλό 
μας τον Γκόρκι μόνο ως στρατευμένο καλλιτέχνη, αδι-
κούμε το βάθος και την ποιότητα του έργου του.
Επιλέξαμε να διαβάσουμε τους “Παραθεριστές” ως 
μια ιστορία ενηλικίωσης – το γεγονός ότι η παράστα-
ση απευθύνεται και σε εφήβους ενίσχυσε την επιλογή 
αυτή. Οι ήρωες του έργου αρνούνται να έρθουν σε 
επαφή με την πραγματικότητα. Μένουν καθηλωμέ-
νοι νομίζοντας πως έτσι είναι ασφαλείς. Με τον ίδιο 
τρόπο, οι περισσότεροι από εμάς, αρνούμαστε να ε-
γκαταλείψουμε τις ψευδαισθήσεις μας και να πάμε 
παρακάτω στη ζωή μας. Γι’ αυτό και πολύ συχνά η επα-
φή μας με την πραγματικότητα (που αργά ή γρήγορα 
επέρχεται) είναι τραυματική». 
18/11 - 15/4, Εφηβική Σκηνή 

 
ίωαννα ΠΟρτΟλΟυ

«Risk»

«Στην πραγματικότητα το έργο επέλεξε εμένα και όχι 
εγώ αυτό. Είναι μια φυσική εξέλιξη των προηγούμε-
ων τριών έργων της Griffon “Δάσος” (2014), “Ταμπού” 
(2015), “Πορνό” (2017), που το καθένα εξέταζε δυα-
δικές σχέσεις. Στο “Risk” έρχεται στο επίκεντρο της 
προσοχής η σχέση του ατόμου με το σύνολο, την ο-
μάδα, την κοινότητα, την κοινωνία. Κι αν θέλουμε να 
μιλήσουμε για οποιαδήποτε ουσιαστική σχέση αυτή 
προϋποθέτει έκθεση. Την έκθεση των πιο σκοτεινών, 
προσωπικών, ανομολόγητων πτυχών μας προς τους 
άλλους. 
Το δεδομένο πλαίσιο του “Risk” είναι ένα πάρτι. Μέσα 
από μια διαδικασία εξομολόγησης ο κάθε ερμηνευτής 
μοιράζεται αρχικά τα χαρακτηριστικά του εαυτού που 
φαίνεται να είναι στη δημόσια σφαίρα, ενώ στη συνέ-
χεια αρχίζει να ανακαλύπτει το κομμάτι του εκείνο που 
προστατεύει από τους άλλους. Το ενδιαφέρον είναι 
πως ενώ ο μηχανισμός στον κάθε ερμηνευτή - άνθρω-
πο είναι διαφορετικός, ο φόβος είναι πάντα κοινός. Ο 
φόβος αφορά τη μη αποδοχή από την ομάδα. Καθώς 
το πάρτι εξελίσσεται, αποδεικνύεται ότι από το ση-
μείο της απόλυτης αδυναμίας (που προκύπτει από 
την έκθεση), μπορεί κανείς να οδηγηθεί πρώτα στην 
αποδοχή του εαυτού του και έπειτα στην αποδοχή 
από την ομάδα. Μπορεί δηλαδή να είναι μέρος ενός 
συνόλου, μέλος μια ομάδας, ακόμα και με τον πραγ-
ματικό του εαυτό».
15-18/1, Μικρή Σκηνή 
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Παντελής Δεντάκης
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Χρήστοσ 
ΠαΠαδοΠουλοσ

«Ιόν»

«Η πηγή έμπνευσης για τη χορογραφία ήρθε μέσω 
παρατήρησης φωτεινών πηγών, όπως τα φλας των 
αυτοκινήτων ή των πυγολαμπίδων, κι από την άλλη 
ήχων όπως των τζιτζικιών ή των μετρονόμων. Αυτό 
μου δημιούργησε την εντύπωση πως μας αρέσει ο 
συντονισμός.  Γι’ αυτή τη συντονισμένη αρμονία “μι-
λούν” άλλωστε και τα συμπεράσματα κοινωνικών 
πειραμάτων που έχουν γίνει στο παρελθόν – κάθε 
τυχαία συνάντηση, απέδειξαν, επηρεάζει το βιορυθ-
μό μας και την αρχική μας ταχύτητα ώστε να εναρμο-
νιστούμε με τον άλλο. Περιγράφοντας με δύο λόγια 
τη χορογραφία θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι συ-
ντονισμού, που τώρα χτίζεται μια και είμαστε στην 
πρώτη εβδομάδα προβών. Πάντως είναι η πρώτη 
φορά, μετά από δύο παραγωγές τις οποίες πραγμα-
τοποιήσαμε μόνοι μας, που έχουμε κάποιον να μας υ-
ποστηρίζει. Είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό να έχεις 
την υποστήριξη της Στέγης, γιατί το μόνο που έχεις 
πλέον να σκέφτεσαι είναι η δημιουργία».
 1-4/2, Κεντρική Σκηνή

Παντελήσ δεντακήσ
«Πενθεσίλεια» του Χάινριχ φον Κλάιστ

«Ο πυρήνας της “Πενθεσίλειας” είναι ένα ερώτημα 
που με βασανίζει τον τελευταίο καιρό: γιατί όλη αυ-
τή η σφαγή ανάμεσα στον Άντρα και τη Γυναίκα; Η 
απελπισμένη παραδοχή του συγγραφέα: χωρίς αιτία 
και λογική εξήγηση. Κι όμως πόσο εύκολα μπορείς να 
δεχτείς αυτό τον παραλογισμό; Αυτά που μας χωρί-
ζουν είναι περισσότερα από αυτά που μας ενώνουν; 
Η ανάγκη μας να κυριαρχήσουμε πάνω στον άλλο εί-
ναι πιο ισχυρή από το να μοιραστούμε με τον άλλον; 
Τι μας κάνει να γινόμαστε τέρατα και να θέλουμε να 
κατασπαράξουμε τον άλλο, σαν να είναι ο υπαίτιος 
για όλη μας τη δυστυχία πάνω στον κόσμο; Η εν γένει 
συντριβή μας σ’ αυτή τη ζωή γιατί δεν μας οδηγεί 
στην ένωση, αλλά αντιθέτως μας βυθίζει στη μονα-
ξιά και το μισανθρωπισμό; 
Η “Πενθεσίλεια”  είναι για μένα μια φάρσα που μετα-
τρέπεται σε τραγωδία. Οραματίζομαι να φτιάξουμε 
μια παράσταση με πολύ γέλιο και πολλή αμηχανία. 
Αυτό που θα κυριαρχεί να είναι η αδυναμία των ηρώ-
ων να διαχειριστούν το ανεξήγητο, το παράλογο, το 
οδυνηρό. Μια παράσταση που θα φωτίζει το μεγα-
λείο και την ανοησία του Έρωτα».
14-23/2, Μικρή Σκηνή 

 
αρήσ ΜΠΙνΙαρήσ

«Βάκχες» του Ευριπίδη

 «Μου ασκούν μεγάλη γοητεία για πολλούς λόγους, 
αλλά αυτή τη στιγμή θα προκρίνω έναν. Το κείμενο 
αναφέρεται σε ένα ανεξερεύνητο ψυχικό πεδίο και 
αναρωτιέται στο πόσο διατεθειμένοι είμαστε να το 
γνωρίσουμε. Καθώς εμμένουμε στην (απο)μόνωση 
θα επιτρέπουμε τη συμφιλίωση με τα συναισθήματά 
μας; Και μέσω ποιας διαδικασίας; Η γη της Θήβας, 
όπου ζει ο Πενθέας, είναι ένα άγονο, άνυδρο τοπίο. 
Θέλουμε να δούμε πώς αυτό το τοπίο θα διαρραγεί 
και θα γονιμοποιηθεί από τη ζωοφόρο ενέργεια που 
φέρνει ο Διόνυσος. 
Η προσέγγισή μου κι εδώ έχει να κάνει με τη μουσική, 
πόσο μάλλον που για μένα το ίδιο το έργο το απαιτεί 
αφού ο ένας από τους δύο βασικούς ήρωες είναι ο 
Διόνυσος, ο ίδιος ο θεός του Θεάτρου και των Τεχνών. 
Οι “Βάκχες” θα διεκδικήσουν το χώρο τους στηριζό-
μενοι στο νεύρο της ροκ μουσικής (που γράφουν ο  
Βίκτωρας Κουλουμπής και ο Πάνος Σαρδέλης)».  
21/3-1/4, Κεντρική Σκηνή

Στέγη Ιδρύματος 
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Ένας άνθρωπος που υπήρξε κυριολεκτικά 
λαϊκό είδωλο και συνεχίζει να μνημονεύεται με 
την ίδια αγάπη. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης 
που μίλησε τη γλώσσα της πόλης σαν να ήταν ο 
πρώτος έλληνας ράπερ της πιάτσας και ένωσε 
με ένα ταξίμι στο μπουζούκι του το δρόμο που 
άρχιζε από το ρεμπέτικο και έμπαινε στα αστι-
κά σαλόνια της νέας τάξης που ξεκινούσε τότε, 
μεταπολεμικά, να δημιουργείται στη χώρα. Ο 
τεράστιος Ζαμπέτας, σαν αρχηγός της νύχτας, 
άφησε παρακαταθήκη λόγο και πενιά, νόημα 
και νεύμα, μαγκιά και κιμπαριλίκι, νταλκά αλ-
λά και χαρά της ζωής, υπέροχα τραγούδια και 
απολαυστικές παρλάτες. Και βέβαια απίθανες 

ιστορίες. Με αφορμή την παράσταση «Μάλιστα 
κύριε» που ανέβηκε στο θέατρο Αλίκη, σε κεί-
μενο και σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια και 
με μεγάλο θίασο και ορχήστρα, ζητήσαμε από 
την κόρη του, την κυρία Κατερίνα Ζαμπέτα, να 
μοιραστεί μαζί μας μερικές από τις αναμνήσεις 
από τον πατέρα της.

Η Κατερίνα Ζαμπέτα, έχοντας κυκλοφορήσει 
πριν 4 χρόνια ένα βιβλίο για τον πατέρα της και 
έχοντας οργανώσει με εξαιρετική επιμέλεια 
όλα αυτά τα χρόνια το αρχείο του, κατάφερε 
να σώσει σε ψηφιακή μορφή έναν τεράστιο 
όγκο από ηχογραφήσεις, συνεντεύξεις, απο-
σπάσματα από ταινίες, τηλεοπτικές εμφανίσεις 
και γενικά να διατηρήσει το πνεύμα του ολο-
ζώντανο. 
Ίσως ήταν αυτή ακριβώς η πληρέστατη εικόνα 
του που έδωσε και τη φαεινή ιδέα στους δημι-
ουργούς της παράστασης, ο Ζαμπέτας ο ίδιος 
να υπάρχει «ψηφιακά» και με κάθε άλλο τρόπο 
στη σκηνή και γύρω του ο θίασος. «Πολλοί είναι 
εκείνοι που θα ήθελαν να ενσαρκώσουν τον Ζα-
μπέτα αλλά όπως λέει και η φίλη μου η Μάρθα 
Βούρτση, ποιος να ενσαρκώσει τον Ζαμπέτα; Αυ-
τό το μοντέλο έχει σπάσει. Ποιος θα είναι αυτός 
που θα τον χρεωθεί;» λέει η κυρία Κατερίνα. «Είναι 
μία πρωτοποριακή ιδέα αλλά και μία ένδειξη σε-
βασμού. Γιατί, διαφορετικά, θα με έβλεπε ο μπα-
μπάς μου από εκείνη εκεί τη φωτογραφία, δίπλα 
στο μπουζούκι του, κάθε μέρα και θα μου έλεγε 
“βρε κόρη, γιατί να με πετάξεις;”» 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ
Η κορΗ του πρώτου 
αυθεντικου ελλΗνα 
ραπερ ΚΑΤΕΡΙνΑ 
ΖΑΜΠΕΤΑ θυμαται
Κείμενο - φωτό: Γιάννης νένές (panikoval500@gmail.com) 
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Το γλυκοχάραμα Στο «Μάλιστα κύριε» 
η Βίκυ Σταυροπούλου υποδύεται τη σύζυγο 
Ζαμπέτα ενώ ο Τάσος Χαλκιάς τον παππού, 
τον μπαρμπέρη και μπουζουκοπαίχτη, από τον 
οποίο μάθαινε ο μικρός Γιώργος να παίζει κι αυ-
τός το μπουζούκι. «Ο πατέρας μου γεννήθηκε 
στην Ακαδημία Πλάτωνος το ’25 σε δύσκολες 
εποχές, με φτώχεια… Όταν ήταν μικρός, του 
άρεσε να πηγαίνει με τα πόδια στον Βοτανικό 
Κήπο, τότε δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι ούτε τί-
ποτα. Του άρεσε να κάθεται σε ένα μέρος που 
σχηματιζόταν μια λιμνούλα και να ακούει τα 
βατράχια, τα αηδόνια, ήτανε φυσιολάτρης. Του 
άρεσε πολύ το γλυκοχάραμα. Το δειλινό δεν 
του άρεσε, τον στεναχωρούσε… Πήγαινε στο 
κουρείο του παππού. Ξεσκόνιζε τους πελάτες 
κι εκείνοι του έδιναν κανένα φραγκάκι. Τότε 
τα κουρεία ήταν σαν λέσχες, μαζεύονταν οι φί-
λοι να πούνε καμιά κουβέντα, να γελάσουν, να 
πούνε κανένα τραγουδάκι, να φύγει η μιζέρια 
της καθημερινότητας. Τους άκουγε ο πατέρας 
μου που παίζανε μπουζούκι, αν και ο παππούς 
μου δεν έπαιζε το λεγόμενο «απαγορευμένο», 
το ρεμπέτικο, έπαιζε κανταδόρικα. Βαλσάκια, 
τους “Απάχηδες των Αθηνών”, τον “Βαφτιστικό”… 
κυρίως επειδή αυτά αρέσανε στη γιαγιά μου. 
Στο κουρείο υπήρχε ένα μπουζούκι, μία κιθάρα, 
ένας μπαγλαμάς και ένα μαντολίνο. Ο μπαμπάς 
πήγαινε νωρίτερα και έφευγε πιο αργά για να 
μπορεί να παίρνει το μπουζούκι και να παίζει. 
Τους παρακολουθούσε πώς έβαζαν τα δάχτυ-
λά τους και μάθαινε μόνος του. Αργότερα, όταν 
έρχονταν σπίτι διάφοροι μαθητευόμενοι, τους 
έλεγε: “Παίζε ό,τι παίζω. Κι εγώ έτσι έμαθα”». 

Ο Ζαμπέτας και το 
σφυροδρέπανο  «Ο μπαμπάς είχε 
ένα θείο που έμενε εκεί, στην ίδια αυλή με την 
οικογένεια, ο οποίος, ο καημένος, δεν άκουγε 
καλά αλλά έφτιαχνε πολύ καλές φουφούδες 
και ήταν και μπογιατζής. Τότε ο μπαμπάς ήταν 
6 χρονών, το ’31. Κάποιος από τη γειτονιά 
ζήτησε από το θείο να του ζωγραφίσει κάτι 
αφίσες του ΚΚΕ με το σφυροδρέπανο. Μπαίνει 
ο μπαμπάς μου στο δωμάτιο του θείου, σαν 
παιδάκι, να χαζέψει… και τρελάθηκε με το 
σφυροδρέπανο. Του άρεσε πάρα πολύ χωρίς 
να ξέρει τι είναι. Και το μεσημέρι που είχε ησυ-
χία, αρπάζει ο μικρός τα πινέλα τα κόκκινα και 
τα άσπρα και βάφει όλη τη γειτονιά! Δεν άφησε 
τοίχο για τοίχο! “Στην αρχή” μας έλεγε, “τρέμαν 
τα χέρια μου γιατί ήμουν μικρός και άπειρος. 
Αλλά είπα στο τέλος θα τα καταφέρω. Και το 
έκανα κι έτσι, κι αλλιώς, και κόκκινο”. Ο άλλος ο 
θείος ήταν ταγματάρχης στη χωροφυλακή και 
γυρίζοντας από τη δουλειά βλέπει τη γειτονιά 
γεμάτη σφυροδρέπανα. Ποιος το έκανε αυτό;! 
Κάνανε οικογενειακό συμβούλιο όλοι οι θείοι, 
ποιος είναι αυτός που ζωγράφισε τη γειτονιά. 
Και ο πατέρας μου περιχαρής: “Εγώ το έκανα!” 
Περίμενε ότι θα πάρει και έπαινο. Ακόμα τον 
κυνηγάει ο θείος μου. “Αυτή” μας έλεγε, “ήταν 
η πρώτη επαφή μου με το Κόμμα”. Αλλά ο πα-
τέρας μου δεν ήταν ταγμένος πουθενά πολιτι-
κά. Έλεγε “αυτό στη ζωή σου μπορεί και να σε 
χρεώσει”. Και τους ξεφώνιζε όλους». 

Ο Ωνάσης και η Τζάκι «Ο Ωνάσης 
τον αγαπούσε πολύ, πήγαινε και τον έβλεπε 
συνέχεια. Μια φορά είχε πάει και με την Τζάκι. 
Χαρά ο πατέρας μου! Κάποια στιγμή του λέει: 
“Ρε Ζαμπέτα, η ρουφιάνα δεν μου κάθεται. Θα την 
πάω σπίτι και μόλις την ξεκαρφώσω θα ’ρθω”. Πή-
γε σπίτι με το σοφέρ, την άφησε και ξαναγύρι-
σε στο μαγαζί στις 3 η ώρα. Κι άρχισε… “Παίξε 
κάτι” του έλεγε, “για στεναχώρια”. Τότε είχαν και 
προβλήματα με την Ολυμπιακή… Και του έπαι-
ζε ο πατέρας μου. Χωρίς να κοιτάζει την ώρα. 
Έτσι ήταν όταν έπαιζε. Έπαιζε ελεύθερος. Όσοι 
έμεναν μέχρι αργά, ήταν περιβόλι γι’ αυτούς να 
ακούνε τον Ζαμπέτα εκείνες τις ώρες. Αφημέ-
νος στα ταξίμια του, στο ταξίδι το δικό του. 

Κι έτσι γύριζε πάντα σπίτι, έξι, εξίμισι… Εγώ αγ-
χωνόμουνα και τον περίμενα. Εφτά και είκοσι 
ερχόταν το σχολικό να με πάρει. Αλλά επειδή 
μέναμε και τα τρία παιδιά μόνα μας τη νύχτα, 
ανησυχούσα πάντα μέχρι να τον δω να γυρίζει. 
Άκουγα τα βήματά του. Όταν ήταν ευχαριστη-
μένος, τον καταλάβαινα ανάλαφρο. Και όταν 
άκουγα τα βήματά του βαριά, έλεγα, τώρα θα 
αρχίσει, πωπωπω… Έλεγε διάφορα, έβριζε, αν 
κάποιος του είχε χαλάσει κάτι ή οτιδήποτε… Ό-
ταν ερχόταν ευχαριστημένος έλεγε “Ααα… να 
έβλεπες τι έγινε σήμερα. Βάλε μου ένα γάλα”». 

Το «Σαραβαλάκι» «Είχε πολλούς α-
γαπημένους φίλους. Τη Μάρθα Βούρτση, τους 
στιχουργούς Φώντα Φιλέρη, Χαράλαμπο Βα-
σιλειάδη και Δημήτρη Χριστοδούλου… Είχε μία 
χημεία μαζί τους και έκαναν πολλές επιτυχίες. 
Τους ήθελε τους στιχουργούς. Όταν άρχιζε να 
παίζει είχε ένα ταλέντο να αλλάζει τις λέξεις. 
Ή του έδινες ένα θέμα. Ας πούμε: το σαραβα-
λάκι μου, που η γυναίκα μου δεν το θέλει. Και 
το έφτιαχνε. “Το δικό μου το αμάξι, είναι φίνο και 
εντάξει, μού ’κανε τα κέφια και την τρέλα μου, μα 
μου το περιφρονάει η κοπέλα μου”, η μάνα μου 
δηλαδή που του έλεγε να το αλλάξουμε το αυ-
τοκίνητο, να πάρουμε Μερσεντές. Φώναζε η 
μάνα μου. “Δεν το ξαναπάω στο συνεργείο εγώ! 
Που όλοι έχουν Μερσεντές! Να το πας εσύ!” 
Δούλευε αυτός με τον Πυθαγόρα, έφτιαχναν 
τραγούδια και η μάνα μου πήγαινε πάνω από το 
κεφάλι του και του έλεγε για το αυτοκίνητο. Έ-
τσι βγήκε το “Σαραβαλάκι”. Βιωματικά είναι και 
τα περισσότερα τραγούδια του Ζαμπέτα».

«…Η βρόχα έπεφτε στρέιτ 
θρου» Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό το 
κομμάτι. Εκείνο τον καιρό ο πατέρας μου είχε 
μία αδερφή, πιο μικρή, η οποία ήταν ανύπα-
ντρη. Κάθε φορά που χάλαγε κάποια σχέση 
της, ερχόταν στο σπίτι και έκλαιγε. Ένα πρωινό 
που έβρεχε πάρα πολύ, ξύπνησε ο φουκαράς ο 
πατέρας μου και ήταν εκείνη στην κουζίνα πάλι 
κι έκλαιγε. “Τι έγινε, ρε Νότα πάλι; Ήρθες πρωί 
πρωί να μας κλαις;”… “Ναι, εσύ έκανες την οικογέ-
νειά σου, τα παιδιά σου κι εμένα με κατατρέχεις”. 
Της έλεγε “Σταμάτα, ρε Νότα, δεν θα σταυρώσω 
πελάτη το βράδυ, μην αρχίζεις τη μουρμούρα”. 
Ήταν και προληπτικός. Αυτή συνέχιζε να λέει 
τα δικά της. Στο μεταξύ ο καιρός χειροτέρευε 
και είχε πλημμυρίσει το Αιγάλεω και το ποτάμι ο 
Κηφισός, είχαν μπει λάσπες και νερά σε σπίτια. 
Το βράδυ ο πατέρας μου είχε να πάει στη δου-
λειά αλλά δεν μπορούσε να περάσει το ποτά-
μι, φοβόταν και η βροχή δεν είχε σταματήσει. 
Τότε δούλευε στην Τριάνα του Χειλά νομίζω, 
μαζί με τη Μοσχολιού. Κάποια στιγμή αγχώθη-
κε πάρα πολύ, σταμάτησε το αυτοκίνητο και 
το πήρε η μάνα μου που ήταν μαζί του, τέλος 
πάντων έφτασαν στο μαγαζί αλλά ο πατέρας 
μου ήταν ακόμα επηρεασμένος και τον έπια-
σε ημικρανία. Μέχρι να χαλαρώσει λίγο, να η-
ρεμήσει, να πιει έναν καφέ, ήρθε η ώρα για να 
βγει. Κι εκεί που ήταν να αρχίσει το πρόγραμμά 
του, ξαφνικά, δεν θυμόταν απολύτως τίποτα. Η 
ορχήστρα έπαιζε την υπόκρουση, ξαναέπαιζε 
την υπόκρουση… τίποτα. Κι εκείνη την ώρα 
θυμήθηκε τη θεια μου και τους δεσμούς της. Κι 
όπως ήταν νύχτα κι έβρεχε, άρχισε να παρλά-
ρει… “χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ… κάργα… τα 
σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε στρέιτ 
θρου” κι άρχισε να λέει περιστατικά από τη ζωή 
της θείας μου της Νότας. Σιγά-σιγά σταματήσα-
νε να ακούγονται τα πιρούνια και τα μαχαίρια, ο 
κόσμος σώπασε και πρόσεχε να ακούσει τι και-
νούργια παρλάτα λέει πάλι ο Ζαμπέτας. Και κα-
θώς τα διηγιόταν αυτά με το δικό του, αριστο-
τεχνικό θα έλεγα τρόπο, άρχισε να χαλαρώνει 
και σιγά-σιγά βρήκε το ρυθμό του και άρχισε “Ο 
πιο καλός ο μαθητής” και “Μάλιστα κύριε”. Τελικά 
η “Βρόχα” έγινε επιτυχία».

Ο Ζαμπέτας στη Βουλή «Στον Ζα-
μπέτα άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνει στο Μπρα-
ζίλ της Βουκουρεστίου και στο Ζόναρς. Εκεί σύ-
χναζε με τον αδερφικό του φίλο, τον Ευάγγελο 
Αβέρωφ και πίνανε καφεδάκι. Μια μέρα του λέει 
ο πατέρας μου: “Ρε μεγάλε, θέλω κι εγώ να έρ-
θω στη Βουλή. Θέλω να δω τι κάνετε εκεί μέσα να 
γουστάρω.” “Η Βουλή είναι ανοιχτή για σένα” του 
λέει ο Αβέρωφ, “όποτε θέλεις είναι στη διάθεσή 
σου». Ο πατέρας μου το έβαλε καλά στο μυα-
λό του αυτό κι ένα πρωί ετοιμάστηκε, ντύθηκε, 
παρφουμαρίστηκε… “Πού πας, ρε πατέρα;” του 
λέω. «Α, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για μένα, πάω 
στη Βουλή”. Πάει λοιπόν, του λέει χαμογελώντας 
ο αστυνομικός στην είσοδο: “Ποιος είστε;” – αν 
και τον γνώρισε. “Γιώργος Ζαμπέτας” απαντάει, 
“θέλω να μπω μέσα να δω τα αφεντικά”. “Κύριε Ζα-
μπέτα” του λέει ο άλλος, “δεν μπορείτε να μπείτε 
τώρα, έχουνε σύσκεψη”. “Να πας να τους πεις, απ’ 
έξω είναι ο Γιώργος ο Ζαμπέτας ο λαός”. Κι άφησε 
ο Αβέρωφ τη σύσκεψη, βγήκε και τον υποδέ-
χτηκε, μπουκάρισε μέσα, ήπιε τον καφέ του και 
συνεχίσανε τη σύσκεψη μετά».

Ο Ζαμπέτας και το Παλάτι «Μια 
μέρα μάς λέει ο πατέρας μου, ετοιμαστείτε, 
ντυθείτε, παρφουμαριστείτε, με έχει καλέσει ο 
αυλάρχης του βασιλιά του Παύλου, ο Γερουλά-
νος. Μιλάμε για 1964. Πωπωωωω, εμείς… Θα 
είναι λέει εκεί ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, η Άννα-
Μαρία, η Φρειδερίκη, κόσμος και ντουνιάς. Μας 
έλεγε η θεία μου η γεροντοκόρη: “Το πρωτόκολ-
λο λέει να κάνετε και υποκλίσεις”. “Δουλειά σου” 
έλεγε ο πατέρας μου, «τι είμαστε να κάνουμε και 
υποκλίσεις. Δουλειά πα’ να κάνουμε. Ψωμάκι να 
βγάλουμε”. Πήγαμε στο Καβούρι, στη βίλα. Κό-
σμος πολύς, ασφάλεια κ.λπ. Με το που μπήκα 
μέσα εγώ, ένα κοριτσάκι από το Αιγάλεω, κοι-
τούσα δεξιά-αριστερά να βρω κάτι να μοιάζει με 
το σπίτι μας. Αλλά δεν έμοιαζε τίποτα. Μεγάλη 
στεναχώρια στην ψυχή μου. Ούτε αστραφτερά 
πατώματα είχαμε, ούτε πίνακες… είχα τρελαθεί. 
Ζήτησα να πάω και στην τουαλέτα και ανέβηκα 
στα δωμάτια των παιδιών που είχανε πλέι-ρουμ, 
τι γατάκια, τι σκυλάκια, τι πεταλουδίτσες… Με-
τά μας σερβίρανε, πρώτα, δεύτερα, τρίτα πιάτα, 
αλλά εγώ μεγάλη στεναχώρια. Μου είχε πει ο 
μπαμπάς μου, όταν τελειώσουμε, όταν σου κά-
νω νόημα, θα πάρεις αυτά τα δισκάκια και θα 
πας να τα δώσεις στην Άννα-Μαρία. Πάω στην 
Άννα-Μαρία, τα δίνω, με αγκαλιάζει, με φιλάει. 
Θυμάμαι είχε εκεί και μία βαρύγδουπη τραπε-
ζαρία όπου έπαιζαν χαρτιά, ήταν και Φρειδερί-
κη με τον κότσο της… Πού είχα ξαναδεί εγώ να 
παίζουνε χαρτιά; Τρελάθηκα. Και μετά καθίσανε 
όλοι στις καρέκλες και στα ταμπουρέ να ακού-
σουνε τον πατέρα μου να παίζει, κι εκείνος έδω-
σε τον καλύτερό του εαυτό. Ήταν αυτό που λέμε 
έβαλε το μπουζούκι στα σαλόνια ο Ζαμπέτας. 
Και πάλι λεφτά δεν πήρε. Του έδωσε ο Κωνστα-
ντίνος ο βασιλιάς έναν αναπτήρα. Μπαίνοντας 
στο αυτοκίνητο, μας ρωτούσε ευχαριστημένος: 
“Ωραία ε; Δεν περάσατε ωραία παιδιά;”. Εγώ του 
έλεγα, μπαμπά μου, είμαι πάρα πολύ στεναχω-
ρημένη γιατί αυτοί έχουνε τόσα πολλά λεφτά κι 
εμείς είμαστε φτωχοί. “Τι λε’ ρε” μου λέει, “εμείς 
είμαστε οι πλούσιοι, αυτοί δεν έχουνε τίποτα. Ε-
μείς έχουμε ψυχή, λεβεντιά, είμαστε κιμπάρηδες, 
αυτοί είναι τενεκέδες ξεγάνωτοι. Σήμερα είναι, αύ-
ριο δεν είναι. Εμείς κυκλοφορούμε στο δρόμο, μας 
αγκαλιάζει ο κόσμος, μας φιλάει. Πού να βγουν 
αυτοί έξω; Θα τους πλακώσουνε στις φάπες”.  
Μετά από μερικές μέρες, είχαν χαλάσει τα πα-
πούτσια μου και με πήρε να πάμε στην Αθήνα 
να μου πάρει καινούργια. Άφησε το αυτοκί-
νητο και περπατήσαμε από τη Σταδίου μέχρι 
το Σύνταγμα, στο Μούγερ. Το τι γινόταν στο 
δρόμο!… Γιώργοοο, Γιωργάρααα! Αδερφέ! Α-
γκαλιές, μάτσα μούτσα, φιλιά! Και τους έλεγε 
αυτός “Από δω η κόρη μου”. Και ξανά μανά. “Βλέ-
πεις;” μου έλεγε. “Εμείς είμαστε πλούσιοι, έχου-
με την αγάπη του κόσμου”». A

εμείς είμα-
ςτε οί πλού-
ςίοί, αύτοί 
δεν εχούνε 
τίποτα. 
εμείς εχού-
με ψύχή, 
λεβεντία, 
είμαςτε κί-
μπαρήδες, 
αύτοί είναί 
τενεκεδες 
ξεγανωτοί. 

INFO
Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέ-
τρος Ζούλιας - Μουσική 
διεύθυνση -  ενορχή-
στρωση: Γιώργος Ζαχα-
ρίου. Πρωταγωνιστούν: 
Βίκυ Σταυροπούλου στο 
ρόλο της γυναίκας της 
ζωής του, Τάσος Χαλ-
κιάς, Λευτέρης Ελευθε-
ρίου, Χριστίνα Τσάφου, 
Ελένη Καρακάση, Μάκης 
Πατέλης. Μαζί τους 
ένας μεγάλος θίασος 
από νέους ηθοποιούς 
και 8-μελής ζωντανή 
ορχήστρα. 
Θέατρο Αλίκη, Αμερικής 
5, Αθήνα

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr
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H δύναμη του σκότόύσ

Το έργο του Λέοντα Τολστόι στα χέρια των σκηνοθετών Ελένης Σκότη και 
Γιώργου Χατζηνικολάου έγινε μια δυναμική παράσταση, όπου συνυπάρχουν 

το γέλιο με το δράμα, ο σαρκασμός με την τραγωδία. Εδώ ο μεγάλος ρώσος συγ-
γραφέας έχει για ήρωες μουζίκους, τους χωρικούς της πατρίδας του, που αν και 
αποδεδειγμένα τους αγαπάει και τους σέβεται δεν μπορεί να μην αναδείξει και 

την άσχημη πλευρά τους. Στόχος του να δημιουργήσει ένα πορτρέτο της ανθρώ-

πινης φύσης αφήνοντας τα συμπεράσματα σε εμάς.

Παίζουν: Γιώργος Παπαγεωργίου, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Αγορίτσα Οικονόμου,  
Γιώργος Ζιόβας κ.ά.

Ως 30/12, Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι, 2103464380, 2105138067

αγριόσ σπόρόσ 

Για 3η χρονιά συνεχίζεται η παράσταση με το εξαιρετικό έργο
 του Γιάννη Τσίρου που έχει ήρωα τον καντινιέρη Σταύρο· έναν αναγνωρίσι-
μο τύπο Έλληνα που έχει να παλέψει με τα χρέη του, αλλά και την καχυποψία, 
καθώς οι παρανομίες και η συμπεριφορά του δημιουργούν προκαταλήψεις 

μετακινώντας τον από τη θέση του θύματος σε αυτή του θύτη και το ανάποδο. Η 
οξυδερκής ματιά του κειμένου αναδείχτηκε από την πολυεπίπεδη σκηνοθεσία 

της Ελένης Σκότη, δίνοντας την ευκαιρία στον Τάκη Σπυριδάκη να δημιουργή-
σει ερμηνεία μεγάλης κλάσης.  

Παίζουν (επίσης): Χριστίνα Μαριάνου, Ηλίας Βαλάσης
Έως 7/1, Θέατρο Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, 2105138067

2 παραστάσεις της όμάδας νάμα

 The nighT alive
Η Ομάδα Νάμα αυτή τη φορά 
θα μας φέρει σε επαφή με τον 
ιρλανδέζικο ρεαλισμό μέσα 
από τη μαύρη κωμωδία του 
Κόνορ Μακφέρσον, που για 
πρώτη φορά ανεβαίνει στην 
Ελλάδα. Αν και το έργο δια-
πραγματεύεται καταστάσεις α-
κραίας βίας, διακρίνεται για το 
χιούμορ και την τρυφερότητά 
του. Ήρωας είναι ένας πενη-
ντάρης Δουβλινέζος που μένει 
στο σπίτι του θείου του, κάνει 
δουλειές του ποδαριού με τον 
κολλητό του και η ζωή του θα 
ανατραπεί όταν σώζει μια νεα-
ρή πόρνη από την επίθεση του 
άνδρα που την έσπρωξε στην 
πορνεία. Σκην.: Ελένη Σκότη. 
Παίζουν: Στάθης Σταμουλα-
κάτος, Ερρίκος Λίτσης, Θάνος 
Αλεξίου, Κατερίνα Μαούτσου, 
Γιώργος Τριανταφυλλίδης 
[Από 25/1, Θέατρο Επί Κολωνώ, 
Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94,  
Κολωνός, 2105138067]
 
Το Τάβλι 
Δύο Έλληνες αφρικανικής κα-
ταγωγής στους ρόλους του Φώ-
ντα και του Κόλια, που στήνουν 
μια παρτίδα τάβλι και μια... 
παρτίδα ζωής, καθώς έχουν 
σχέδια για να τους βάλουν στην 
«καλή ζωή». Η προσέγγιση του 
σκηνοθέτη Δημήτρη Λάλου, 
με την επιλογή των πρωταγω-
νιστών, φωτίζει περισσότερο 
την εμβληματική κωμωδία του 
Δημήτρη Κεχαΐδη αποκαλύ-
πτοντας πως τελικά ο καθένας 
είναι έτοιμος να πουλήσει τον 
άλλο με κάθε κόστος. Παίζουν: 
Σαμουήλ  Ακίνολα, Στέφανος 
Μουαγκιέ.
[Αποθήκη, Σαρρή 40, Ψυρ-
ρή, 2111000365, www.
ticket365.gr]

 
οι δρομοι  
Του χιονιου 
Μια τοιχογραφία του φαινο-
μένου της μετανάστευσης, της 
προσφυγιάς και της αγωνίας 
του ανθρώπου ναβρει μια γη 
και μια ζωή καλύτερη. Η πα-
ράσταση είναι αποτέλεσμα 
μιας έρευνας τριών ετών (από 
το Κέντρο Σπουδών Λαϊκού 
Θεάτρου) και μιας συνεργασίας 
τριών θεατρικών ευρωπαϊκών 
οργανισμών (Θέατρο Τόπος 
Αλλού, Θεατρικός οργανι-
σμός Aida Fondazione από 
τη Βερόνα και το πολωνέζικο 
θέατρο KRYZK). Κείμενο-
Σκην.: Νίκος Καμτσής. Παίζουν: 
Λαμπρινή Θάνου, Νίκος Καρα-
στέργιος, Άντα Κουγιά, Σάκης 
Τσινιάρος κ.ά. 
[Από 16/11, Θέατρο Τόπος Αλ-
λού, Τόπος Αλλού, Κεφαλλη-
νίας 17 & Κυκλάδων, Κυψέλη, 
2108679535, 2108656004]
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Λήθη

Τρεις χρονιές ανέβηκε ο υπαρξιακός μονόλο-
γος του Δημήτρη Δημητριάδη για να επανέλ-
θει με την έκκληση (επίκληση και παράκληση 

μαζί) «Ξεχάστε με». Έτσι ολοκληρώνει τον 
κύκλο του εκείνος που ξεκίνησε απευθυνόμε-

νος σε όλους ή σε κανέναν, λέγοντας «Τώρα 
αρχίζω». Η “Λήθη” είναι ένας άνθρωπος στο 

μεταίχμιο, όπως και η χώρα μας. Σκην.: Δημή-
τρης Τάρλοου. Παίζει: Μαριάννα Δημητρίου

[Από 5/12]

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, Πλατεία Βικτωρίας, 2108210991, 2108210082

Η αγριόπαπια

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου, μέσα από το ιψενικό έργο, κάνει το δικό του σχόλιο 
για το σήμερα. «Σε μια χώρα όπου η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας τρέφεται από 
τα ζωτικά της ψεύδη, ιδεολογικά και ιστορικά, σ’ έναν τόπο που έχει εξορίσει ό,τι αληθινό 
και ουσιώδες, που έχει μετατρέψει τη φύση σε τσιμέντο, εκεί μας μεταφέρει η “Αγριόπα-
πια”». Παίζουν: Θέμης Πάνου, Γιάννος Περλέγκας, Λένα Δροσάκη, Σίσσυ Τουμάση, Άννα 

Μάσχα, Γιάννης Κότσιφας κ.ά. [Από 22/11]
 

Ο αδαής και 
ο παράφρων

Τρίτος κύκλος παραστάσεων για το έργο του Τό-
μας Μπέρνχαρντ που σκηνοθέτησε ο Γιάννος 
Περλέγκας. Μια άγρια κωμωδία για την τραγω-
δία της τέχνης, της επιστήμης και της γονεϊκής 
χειραγώγησης, με ήρωες μια μεγάλη ντίβα της 
όπερας που θέλει να αποσυρθεί, τον αλκοολικό 
και φιλοχρήματο πατέρα της κι ένα «δόκτωρ» 
Ιατροδικαστικής. Παίζουν: Ανθή Ευστρατιάδου, 
Γιάννος Περλέγκας, Ιωάννης Καπελέρης, Χρή-
στος Μαλάκης
[Από 16/1]

Το  
ευχαριστημένο

Η διασκευή του μυθιστορήματος της Μαρί-
νας Καραγάτση μάς μεταφέρει στο σπίτι της 
οικογένειας του συγγραφέα Μ. Καραγάτση. 

Μέσα σε τρεις ημέρες αγρύπνιας του λογοτέ-
χνη και μέσα από το βλέμμα της μικρής Μαρί-
νας, αποκαλύπτονται όλα όσα στοίχειωσαν 

και πλήγωσαν μία από τις πιο γνωστές οικογέ-
νειες της Ελλάδας – ή απλώς μία οικογένεια. 

Σκην.: Δημήτρης Τάρλοου. Παίζουν: Καίτη 
Μανωλιδάκη, Σίσσυ Τουμάση, Σμαράδγα 
Σμυρναίου, Ειρήνη Δράκου, Χρήστος Μα-

λάκης [Από 22/2]

4 παραστασεισ
 στο Θεατρο πορεια

H χαμένΗ ΤιμΗ 
ΤΗς Καταρίνα ΜπλουΜ

Θεατρική διασκευή ενός από τα πιο εμβληματικά βιβλία του 20στού 
αιώνα που αποκαλύπτει πώς κάποιος μπορεί να μεταστραφεί από φι-
λήσυχος πολίτης σε τιμωρός. Ο νομπελίστας γερμανός συγγραφέας 
Χάινριχ Μπελ κάνει μια στυγνή κριτική στα ΜΜΕ της χώρας του 

–δες «Bild»– δημιουργώντας μια ηρωίδα που αφού, λόγω έρωτα, βρί-
σκεται κατηγορούμενη για τρομοκρατία, από τις εφημερίδες και τον 

κρατικό μηχανισμό, αποφασίζει να πάρει την εκδίκησή της.
 Σκην.: Φώτης Μακρής. Παίζουν: Στέλλα Κρούσκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, 

Κλεοπάτρα Τολόγκου, Μενέλαος Χαζαράκης.
Studio Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 2106453330

μυθιςΤΟρΗμαΤα
 στο σανίδί
Δεν είναι μόδα, είναι σταθερή αξία

«το κιβώτιο» 
του Άρη Αλεξάνδρου [Studio Μαυρομιχάλη]
«οι αναστατώσεις του οικότροφου τέρλες»
 του Ρόμπερτ Μούζιλ [Πόρτα]
«Νίκη»  
του Χρήστου Α. Χωμενίδη (Ελληνικός Κόσμος) 
«ο δόκτωρ τζέκιλ και ο μίστερ Χάιντ»
του Ρόμπερτ Στίβενσον [Θέατρο Τέχνης]
«ο ξένος»
 του Αλμπέρτ Καμί [Από Μηχανής] 
«Η δίκη του Κ.» 

του Φραντς Κάφκα [Πόρτα]
«Η αγάπη άργησε μια μέρα»
 της Λιλής Ζωγράφου [Αργώ]
«το θείο τραγί»
 του Γιάννη Σκαρίμπα [Φούρνος] 
«αριάδνη, ακυβέρνητες πολιτείες»
 του Στρατή Τσίρκα [Θέατρο Τέχνης]
«Η κυρία Κούλα»
 του Μένη Κουμανταρέα [Faust)
«πατρίδα τώρα - 8 ώρες και 35 λεπτά»
της Φωτεινής Τσαλίκογλου [Σταθμός Θέατρο]
«το συναξάρι του ανδρέα Κορδοπάτη»  
του Θανάση Βαλτινού [Θεατρική Σκηνή]
«Καντίτ ή η αισιοδοξία»
 του Βολταίρου [από 8/12, Πόρτα] 
«ανεμοδαρμένα ύψη» 
της Έμιλι Μπροντέ [από 9/2, Θέατρο Χώρος]
«Ζ» του Βασίλη Βασιλικού [από 2/3, ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ]
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Άλφα.Ιδέα (Θέατρο/Χώρος τέχνης), 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) & Στουρνάρη 51,  
2105221444, 2105238742, www.alfaidea.gr

Η ομάδα Ιδέα έχει λόγο που αποφάσισε να μας παρουσιάσει αυτή τη φοβερή κω-
μωδία. Είδε ένα επίκαιρο σχόλιο για την εποχή μας. «Σε μια εποχή εξυπηρέτησης 

συμφερόντων και χρεών, εμείς αποφασίσαμε να εξ-υπηρετήσουμε την τέχνη της 
κωμωδίας, να εξ-υπηρετήσουμε τους κώδικες του πιο εξωφρενικού θεατρικού 

είδους, της Commedia dell’ arte, να εξ-υπηρετήσουμε τον Goldoni και ταυτόχρονα 
να εξ-υπηρετήσουμε τις ψυχές μας και την εποχή μας. Η ομάδα μας ασχολείται 

πρώτη φορά με μια καθαρόαιμη κωμωδία ανιχνεύοντας το βάθος του συγκεκρι-
μένου θεατρικού είδους που έχει χάσει λίγο τη βαθιά του αξία. Την ουσιαστική του 

χρησιμότητα να κινητοποιεί, να προβληματίζει και να καταπραΰνει τις ταλαιπω-
ρημένες συνειδήσεις της εποχής μας». Και αναρωτιέται: «Αν φορέσει κάποιος τη 

μάσκα του υπηρέτη θα μπορέσει να γκρεμίσει... τη σκουριασμένη τραμπάλα;»
Σκην.: Κώστας Γάκης. Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Κατερίνα Παπουτάκη, Α-
θηνά Μουστάκα, Γιάννης Δρακόπουλος, Χρήστος Ευθυμίου, Σταύρος Λιλικάκης, 

Γιώργος Κοψιδάς, Λήδα Μανιατάκου, Άκης Φιλιός [Σάβ. & Κυρ.]

4 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
στo ΑλφΑ.ΙδΕΑ

Ο Κώστας Γάκης, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και ο Λευτέρης Πλασκοβίτης, 

ανοίγουν στο αθηναϊκό θεατρικό κοινό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις πόρ-

τες της νέας θεατρικής στέγης τους, το Θέατρο Άλφα.Ιδέα, με δύο νέες 

παραγωγές («Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» και «Ματίας ο Α») και δύο επαναλήψεις  

περσινών επιτυχιών («Ρωμαίος & Ιουλιέτα για 2», «Το Δέντρο του Οιδίποδα»).

Υπηρέτης δύο αφεντάδων

Για 5η χρονιά η ευρηματική διασκευή του σαιξπηρικού έργου, καθώς δύο ηθοποιοί 
ζωντανεύουν με ευρηματικό κέφι τον πιο μεγάλο (θεατρικό) έρωτα, ενώ ένας τρίτος 
παρεμβαίνει στην ιστορία παίζοντας επί σκηνής μουσική. Η παράσταση έλαμψε σε 

διεθνή θεατρικά φεστιβάλ και κέρδισε 
δύο κρατικά βραβεία Κύπρου και το 1ο Βραβείο στο Διεθνές Festival de Teatro Clasico 
de Almagro της Ισπανίας. Σκηνοθετούν & παίζουν: Κώστας Γάκης, Αθηνά Μουστάκα, 

Κωνσταντίνος Μπιμπής
[Κάθε Τετάρτη]

Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2

«Η επανενωσΗ τΗσ 
Βόρειασ με τΗ νό-
τια Κόρεα (II)» του Ζοέλ 
Πομμερά [Θεάτρο Τέχνης]
 
«Η ωραια τόυ περαν» 
του Δημητρίου Παπαδόπου-
λου [Θέατρο του Νέου Κόσμου]

«τό ψεμα» του Φλοριάν 
Ζελέρ [Μικρό Παλλάς]

«Καινόυργια σελιδα» 
του Νιλ Σάιμον [Μικρό Γκλόρια]
 
πρόδόσια
Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε 
προδοθεί ή έχουμε προδώσει 
ερωτικούς συντρόφους ή 
φίλους και μετά αφήσαμε τη 
μνήμη να φιλτράρει τις πράξεις 
μας. Γι’ αυτό και το έργο του νο-
μπελίστα Χάρολντ Πίντερ μάς 
αφορά όλους. Ένα τρίγωνο που 
οι γωνίες του είναι δύο φίλοι 
και μια γυναίκα που ταξιδεύουν 
μπρος πίσω στο χρόνο προκει-
μένου να ανακαλύψουν ποιος 
είναι ο προδότης και ποιος ο 
προδομένος στη σχέση τους.
Σκην.: Οδυσσέας Παπασπη-
λιόπουλος. Παίζουν: Γιώργος 
Χρυσοστόμου, Πυγμαλίωνας 
Δαδακαρίδης, Κατερίνα Πα-
παδάκη 
[Από τέλη Νοεμβρίου, Μικρό 
Παλλάς, Αμερικής 2 (City Link), 
2111000365, www.ticket365.gr]
 
στελλα ΒιόλαντΗ 
Η σύγχρονη ματιά και ανά-

γνωση πάνω στην ηρωίδα του 
Γρηγόρη Ξενόπουλου άρεσε 
και γι’ αυτό και συνεχίζεται για 
δεύτερη χρονιά. Η δική του 
ηρωίδα είναι αθώα και πολύ-
πλοκη, ευγενική αλλά και «των 
άκρων», πληγωμένη, ηρωική 
και αφοπλιστική, τρυφερή και 
εμμονική, εξιδανικευμένη και 
ταυτόχρονα γήινη και γεμάτη 
ζωή. Δεν ανήκει σε κάποια επο-
χή. Σκην.: Γιώργος Λύρας. Παί-
ζουν: Ευγενία Δημητροπού-
λου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, 
Ηλίας Λάτσης κ.ά.  
[Θέατρο Δημήτρης Χορν, 
Αμερικής 10, Κολωνά-
κι, 2111000365, ticket365.gr]
 
μIss JulIa
Στην οικογενειακή έπαυλη, που 
έχει στήσει ο Αύγουστος Στρί-
ντμπεργκ, η δεσποινίς Τζούλια 
γιορτάζει την Πρωτομαγιά 
χωρίς φραγμούς. Φλερτάρει 
και προκαλεί τον υπηρέτη Ζαν 
σε ένα παιχνίδι ρόλων και απο-
καλύψεων. Η Τζούλια και ο Ζαν 
ζουν την ιστορία τους με πάθος 
και ουτοπισμό γνωρίζοντας 
ότι το πρωινό φως θα φέρει 
την αλήθεια. (Το σκηνικό της 
παράστασης κάθε βδομάδα 
θα φιλοξενεί διαφορετικές 
συλλογές έργων σύγχρονων 
ελλήνων ζωγράφων). Σκην.: 
Εμμάνουελ Μανιός. Παίζουν: 
Έλενα Θωμοπούλου, Νικόλας 
Μακρής, βαλίσια βύζα 
[Από 2/12, ΠΚ, Κασομούλη 30 & 
Ρενέ Πυώ 2, 2109011677]
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«Μiss Julia»

«Προδοσία»
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ΛυσσασμένH γατα
Ένα από τα πιο αγαπημένα για το θεατρόφιλο κοινό έργα του 
Τενεσί Ουίλιαμς. Ρομαντικό και ρεαλιστικό, τρυφερό και 

σκληρό, διαπραγματεύεται μια μεγάλη αλήθεια. Μόνο μέσω 
της αποδοχής της προσωπικότητας του άλλου μπορεί να δι-
ασωθεί μια σχέση ή ένας έρωτας. Σε μια πλούσια αγροικία, η 
οικογένεια Πόλιτ συγκεντρώνεται για τα 65α γενέθλια του 

Big Daddy. Εκεί θα αποκαλυφθεί γιατί ο μικρός γιος, Μπρικ, 
έχει καταλήξει πότης και δεν κάνει παιδιά με την πανέμορ-
φη σύζυγό του, Μάγκι, ενώ ο μεγάλος γιος, Γκούπερ, καθώς 
ετοιμάζεται να γίνει για έκτη φορά πατέρας ζητά το μερίδιο 

της κληρονομιάς που θεωρεί ότι του αναλογεί. Μετά από αυ-
τά τα γενέθλια οι ζωές όλων θα είναι διαφορετικές. 

Σκην.: Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν: Νικήτας Τσακίρογλου, 
Μαρία Κίτσου, Ορέστης Τζιόβας, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμος Σκαφί-
δας, Μπέτυ Αποστόλου, Δημήτρης Ραφαήλος, Δημήτρης Σταμα-

τελόπουλος (τρομπέτα),
Μαρία Νίκα (βιολί)

Θησείον - Ένα θέατρο για τις Τέχνες, Τουρναβίτου 7, 

Θησείο, 2103255444

Ο τάσος Ιορδανίδης στον «Άμλετ» [Άνεσις]
Η Δέσποινα Κούρτη στη «Μόλλυ Σουήνη» [Θέατρο του 
Νέου Κόσμου]
Η Φιλαρέτη Κομνηνού στη «Νίκη» [Θέατρον του Κέ-
ντρου Πολιτισμού] 
Η γαλήνη Χατζηπασχάλη στο «Με δύναμη από την Κη-

φισιά» [Θέατρο του Νέου Κόσμου]
Ο γιώργος Παπαγεωργίου στη «Δύναμη του σκό-

τους»[Επί  Κολωνώ] 
Η θέμις μπαζάκα στον «Αύγουστο» [Θέατρο Δημήτρης 
Χορν] 
Οι Κόρα Καρβούνη και Περικλής μουστάκης στο 

«Heisenberg» [Θέατρο του Νέου Κόσμου]
Η μαρία Κίτσου στη «Λυσσασμένη γάτα» [Θησείον] 
Ο γιώργος Κιμούλης στο «Μαυροπούλι» [Θέατρο Άλμα]
Ο νίκος Ψαρράς στον «Φάρο» [Αθηνών]
Ο τάκης σπυριδάκης στον «Άγριο σπόρο»[Επί  Κολωνώ] 
Ο αλέκος συσσοβίτης στα «Aμάραντα» [Faust] 
Οι Κωνσταντίνος μπιμπής και αθηνά μουστάκα 
στο «Ρωμαίος και Ιουλιέττα για 2»[Άλφα.Ιδέα] 
Η μπέττυ αρβανίτη στις «Τρεις ψηλές γυναίκες» [Θέα-
τρο Οδού Κεφαλληνίας] 
Ο μάκης Παπαδημητρίου και ο γιώργος Χρυσοστό-
μου στο «Πέτρες στις τσέπες του» [Θέατρο Κιβωτός]
Η Ιωάννα Κολιοπούλου στο «Στέλλα κοιμήσου» [Εθνικό 
Θέατρο] 
Ο Βασίλης Παπαβασιλείου στο «Relax... Mynotis» [Θέα-
τρο Τέχνης] 
Ο σπύρος Παπαδόπουλος στο «Δείπνο ηλιθίων» [Κάππα]

Το μαύρο, αιρετικό 
χιούμορ του Έντουαρντ 
Άλμπι θα επαναληφθει 

και φέτος, μετά την περ-
σινή επιτυχία, ως τα τέλη    
Δεκέμβρη στην Κεντρική 

Σκηνή του Θεάτρου Ο-
δού Κεφαλληνίας. Όπως 
σημειώνει ο σκηνοθέτης 

Άρης Τρουπάκης: «Οι 
“Τρεις ψηλές γυναίκες” 

αφορούν στη συνάντηση 
μιας 91χρονης με δυο 
άλλες, που η καθεμιά 

ενσαρκώνει μια νεότερη 
ηλικία της, εκείνη των 52 

και εκείνη των 26 χρό-
νων. To χιούμορ του Άλ-

μπι πετυχαίνει εκείνο που 
κάνει ο χρόνος στις δικές 

μας ζωές. Να μοιάζουν 
οι μεγαλύτερες θύελλες 

που μας σάρωσαν, κοιτώ-
ντας τις από μακριά, με το 
δροσερό αεράκι που μας 
έδωσε ανάσα και κουρά-

γιο να συνεχίσουμε τη 
δίχως νόημα αναζήτηση 

του δικού μας νοήμα-
τος…». Ένα λυτρωτικό  

έργο-καθρέφτης  
των ζωών μας.

Σκην.: Άρης Τρουπάκης. 
Παίζουν: 

Μπέττυ Αρβανίτη,
 Μαρία Κεχαγιόγλου, 

Νεφέλη Κουρή.  

Τρεις ψηλές γυναικες

Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας - Σκηνή Μπέτυ Αρβανίτη, Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη,
2108838727

εργα για ρολιστεσ
Ηθοποιοί σε ρόλους που συζητιούνται

Θέατρο της Οδού κεφαλληνίας
2ος χρόνος
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Heisenberg

Το κοινό γνωρίζει πλέον καλά ότι τα έργα που 
επιλέγει ο βαγγέλης Θεοδωρόπουλος να σκη-

νοθετήσει συνομιλούν με το εδώ και σήμερα. Δεν 
χρειάζεται να είναι κανείς φυσικός για να συγκινη-
θεί από το έργο του Σάιμον Στήβενς, αφού η αρχή 

της απροσδιοριστίας, όπως διατυπώθηκε στην 
κβαντομηχανική, χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
παρατήρηση μιας συνάντησης δύο ετερόκλητων 
ανθρώπων, μιας πληθωρικής Αμερικάνας και ενός 

ολιγομίλητου Ιρλανδού. Τι μπορεί να βγει από τη 
συνάντηση αυτών των δύο που τους χωρίζουν 

πολλά χρόνια, αλλά και βλέπουν τόσο διαφορετι-
κά τη ζωή; 

Παίζουν: Κόρα Καρβούνη, Περικλής Μουστάκης 
Έως 1/4/18, Θέατρο του Νέου Κόσμου (Κεντρι-
κή Σκηνή), Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα, 

2109212900

Με δύναΜη από την Κηφισια
Το έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη και της Ελένης Χαβιαρά μοιάζει με καθαρόαιμη κωμωδία, 
καθώς έχει τέσσερις ηρωίδες να βασανίζονται με την «παρουσία» ή την απουσία των αν-

δρών, ενώ στο μόνο που ελπίζουν είναι σε ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη. Όμως κάτω από αυτή 
την ελαφρότητα, τις νευρώσεις ή τις συμπεριφορές των ηρωίδων που προκαλούν γέλιο 

κρύβεται μια μελαγχολία και ένα υπαρξιακό σχόλιο για την απελπισία και το κενό του σύγ-

χρονου ανθρώπου. Σκην.: Δημήτρης Καραντζάς. Παίζουν: Λυδία Φωτοπούλου, 
Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Έμιλυ Κολιανδρή, Ευδοξία Ανδρουλιδάκη

Έως 1/4/18, Θέατρο του Νέου Κόσμου (Κεντρική Σκηνή), Αντισθένους 7 & Θαρύπου,  
Αθήνα, 2109212900

Πετρεσ στισ τσεΠεσ τού

Από τις επαναλήψεις που έπρεπε να συμβούν οπωσδήποτε, αφού πέρυσι ήταν καθημε-
ρινά sold out. Η κωμικοτραγωδία της Μαρί Τζόουνς μπορεί να αποδοθεί μόνο από ηθο-
ποιούς που διαθέτουν απόλυτη χημεία επί σκηνής (ερμηνεύουν δεκαπέντε χαρακτήρες), 
αλλά και ξέρουν να παίζουν την κωμωδία σοβαρά (θέμα της η σύγκρουση του ψεύτικου 
χολιγουντιανού κόσμου και της σκληρής πραγματικότητας). Και εδώ υπάρχουν αυτοί οι 
ηθοποιοί (και συνσκηνοθέτες). Τον Τσάρλι και τον Τζέικ, τους δύο κομπάρσους, χωρίς στον 
ήλιο μοίρα, που συμμετέχουν σε μια ταινία, ερμηνεύουν μοναδικά ο Μάκης Παπαδημη-
τρίου και ο Γιώργος Χρυσοστόμου.
Θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, Αθήνα, 2103427426
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Στέλλα

H θρυλική «Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη (1955) που βασίστη-
κε στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η Στέλλα με τα 
κόκκινα γάντια» μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο, με τη 

μουσική και τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι ερμηνευμένα 
από ζωντανή επί σκηνής ορχήστρα κι έναν πολυπρόσωπο θίασο. 
Εξήντα δύο χρόνια μετά, εκεί «Στου Παραδείσου τα μπουζούκια», η 
Στέλλα θα διεκδικήσει ξανά την αυτονομία της και θα ερωτευθεί 

μέχρι θανάτου. Η ιστορία της θα μας πάει στην Ελλάδα του ’50, σε 
εκείνο το πάλκο με τα χρωματιστά λαμπιόνια που «φωτίζουν» τις 
μικρές ζωές μας, εκεί που ο καημός κι ο πόνος γίνονται τραγούδι. 

Στο ρόλο της Στέλλας η Ανδρομάχη Χρυσομάλη, του Μίλτου ο 
Πασχάλης Τσαρούχας και της ιδιοκτήτριας του κέντρου η Κατε-
ρίνα Κούκα. Σκην.: Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Παίζουν (επίσης): 
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Τζίνη 

Παπαδοπούλου, Δημήτρης Μαύρος, 
Νίκος Πλατύραχος κ.ά. 

Από 10/11, Θέατρο Βεάκη, Στουρνάρη 32, Αθήνα,  
2105223522, 6977063881

«Φονική παγίδα» 
(ταινία του Σίντνεϊ Λιούμετ) [Αγγέλων Βήμα]

«12 ένορκοι» (ταινία του Σίντνεϊ Λιούμετ) [Αλκμήνη]

«Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν»  
(ταινία του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ)  

[Θέατρο Νέα Σκηνή - Λευτέρης Βογιατζής]

«τι απέγινε η Μπέημπι τζέην»  
(ταινία του Ρόμπερτ Όλντριτς) [Σφενδόνη]

«αύγουστος»  
(ταινία του Τζουν Γουέλς) [Θέατρο Δημήτρης Χορν]

Μεταξύ μεγάλης οθονης
και σκηνησ 

Έργα που γνώρισαν επιτυχία και στο θέατρο 
και στον κινηματογράφο

δείπνο ηλίθίων
Μετά το περσινό sold out επανέρχεται με μια μικρή παραλλαγή στη σύνθεση των συνδαιτημόνων 
(ως προς τους ηθοποιούς) αυτή η τόσο έξυπνη κωμωδία του Φράνσις Βέμπερ, που συνδυάζει το 
γέλιο με τη σκέψη. Η παρέα των πλούσιων φίλων θα μαζευτεί ξανά για το ιδιότυπο δείπνο προκειμέ-
νου να διασκεδάσουν με τον «ηλίθιο» που κάποιος από αυτούς έχει φέρει, όπως συνηθίζουν. Μόνο 
που αυτή τη φορά ο προσκαλεσμένος θα φέρει την ανατροπή και θα προκληθεί η αμφισβήτηση για 
το ποιος τελικά έχει το πάνω χέρι. Σκην.: Σπύρος Παπαδόπουλος. Παίζουν: Σπύρος Παπαδόπου-
λος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Άννα Μενενάκου κ.ά.
[Θέατρο Κάππα, Κυψέλης 2, Κυψέλη, 2107707227, 2108827000]
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Women selfies 
Τέσσερις χειρονομίες πάνω στη γυναικεία φύση 

«Κακά θηλυκά, κι Ανάποδα». Oι Γυναίκες με αφορμή την ποιητική συλλο-
γή του Γιώργου Βέλτσου «Γυναίκες». Σκην.: Ρούλα Πατεράκη (από 18/12) 

«βέντλα - Το Ξύπνημα της Άνοιξης» του Frank Wedekind.  
Σκην.: Αντώνης Morgan Κωνσταντουδάκης 

«Η Ορχιδέα και η Σφήκα». Σύλληψη, performer: Ευαγγελία Μπασδέκη   
«Aphrodite». Σύλληψη, performer: Μαριάννα Καβαλλιεράτου

Tσέχοφ, Ντοστογιέφσκι, ουιλιαμσ
στο Δημοτικο Θέατρο Πέιραια

ο γλαρος

Ο Γιάννης Χουβαρδάς διαβάζει με το δικό του ιδιοσυγκρασιακό 
τρόπο το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ. Στην όχθη μιας λίμνης 
ζει από τα παιδικά της χρόνια μια κοπέλα – να, όπως εσείς. Αγαπάει τη 
λίμνη σαν γλάρος κι είναι ευτυχισμένη κι ελεύθερη σαν γλάρος. Αλλά 
κάποιος περνάει τυχαία, τη βλέπει και, μην έχοντας κάτι καλύτερο να 
κάνει, της καταστρέφει τη ζωή, όπως σκότωσαν αυτόν εδώ το γλάρο. 
Παίζουν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Νίκος Κουρής, Ακύλλας Καραζή-
σης, Νίκος Χατζόπουλος, Δημήτρης Ήμελλος, Άλκηστις Πουλοπού-
λου, Δημήτρης Παπανικολαου, Άννα Καλαϊτζίδου, Δημήτρης Μπίτος, 
Σύρμω Κεκέ. 
Από 15/11, Κεντρική Σκηνή - Δημήτρης Ροντήρης

ο ηλιΘιος 

Ο Νίκος Διαμαντής θέτει επί σκηνής τις ερωτήσεις του Φιόντορ Ντο-
στογιέφσκι: Τι είναι η αγάπη; Τι σημαίνει «καλός» άνθρωπος; Πόσο 
δύσκολο είναι να είσαι καλός; Στην εποχή μας, και σε κάθε εποχή, «χω-
ράνε» οι καλοί άνθρωποι; Και πάνω απ’ όλα, υπάρχει περίπτωση να μην 
τους «σταυρώσουμε»; Στο μυθιστόρημα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι 
κεντρικός ήρωας είναι ο πρίγκιπας Μίσκιν… Ο «Ηλίθιος» είναι η εικόνα 
μιας κοινωνίας που θέλει να ξορκίσει το κακό και μοιάζει να αναζητά το 
καλό. Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης, Γιάννης Στάνκογλου, Μαρία Κίτσου, 
Λένα Παπαληγούρα, Γιώργος Κωνσταντίνου, Γιώτα Φέστα κ.ά.  
Από 13/4, Κεντρική Σκηνή - Δημήτρης Ροντήρης

λέωφορέιον ο ΠοΘος 

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός οδηγεί το έργο του Τένεσι Ουίλιαμς σε μια 
εξίσου σκληρή εποχή κατάρρευσης πρώην ονείρων, σε κάποια άλλη 

γειτονιά που κι αυτή ξέρει από ισορροπίες που αναπτύσσονται δύσκο-
λα κοντά στα νερά – είτε πρόκειται για λιμάνι, είτε για ένα ποτάμι μυ-

θικό που γέννησε απ’ τα νερά τον πόνο και τα οριστικά τραγούδια των 
νέγρων. Εκεί θα συναντηθούν τα αλύτρωτα πρόσωπα από το θρυλικό 

τραμ με την ονομασία «Πόθος», με κάποια άλλα αλύτρωτα, πιο κοντινά 
μας, ηθοποιούς αυτή τη φορά. Παίζουν: Μαρία Ναυπλιώτου, Χάρης 

Φραγκούλης, Θεοδώρα Τζήμου, Άγγελος Τριανταφύλλου, Ευαγγελία 
Καρκατσάνη, Αdrian Frieling

Από 2/2, Κεντρική Σκηνή - Δημήτρης Ροντήρης

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, 2104143310, www.dithepi.gr
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Ένας ξεχωριστός και οικονοµικός τρόπος προκειµένου να ανα-
πτύξεις την κλίση σου ή να µάθεις να αξιοποιείς το ταλέντο σου. 
Τα σεµινάρια απευθύνονται σε όλους, δίνουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν εµπειρία πολλοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας 
σε τοµείς ανάλογους, καθοδηγούν τα νέα ταλέντα και προσφέ-
ρουν τη δικτύωση που οι νέοι δηµιουργοί αναζητούν. Όλα αυτά 
σ’ ένα σύγχρονο loft απέναντι από την Τεχνόπολη.

Είναι η Υποκριτική και το Τραγούδι µέσα στα ταλέντα σου 
και θες να το εξερευνήσεις; Ή µήπως ο εικαστικός και τεχνο-
λογικός κόσµος του Back Stage σε αφορά περισσότερο; 

∆ευτέρα - Τρίτη Φωνητική για στήσιµο και ανέβασµα Μουσι-
κής - Θεατρικής Παράστασης στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. 
Από τους Ελισάβετ Καρατζόλη (ερµηνεύτρια), ∆ηµήτρη Κα-
νέλλο (ηθοποιός), Νίκο Κολλάρο (συνθέτης).

Σάββατο Ο σκηνοθέτης Κοραής ∆αµάτης οδηγεί όσους τον 
παρακολουθήσουν, µετά το πέρας των σεµιναρίων, σε παραστά-
σεις του έργου «Τα πρόσωπα της πείνας» στο Θέατρο Όλβιο.
∆ευτέρα ή Σάββατο Back stage εργαστήρια για σκηνογραφία, 
ενδυµατολογία, φωτισµούς θεάτρου από τους Γιώργο Λυντζέ-
ρη, Έβελυν Σιούπη, Χριστίνα Θανάσουλα, ενώ οι συµµετέχο-
ντες θα κάνουν πρακτική σε επαγγελµατικούς θιάσους.
Κυριακή Graphic Design / Video Art, δύο σεµινάρια που συµβάλ-
λουν στο Back Stage µε τους Πάρι Κούτσικο και Μάκη Φάρο.

Σου αρέσει να γράφεις Θέατρο; Ή τραγούδια; Ή στίχους που 
ψάχνουν µουσική; 

Τετάρτη - Πέµπτη - Παρασκευή Η «οµαδική συγγραφή θε-
ατρικού έργου» θα σου δώσει στην πράξη δεξιότητες για να 
ολοκληρώνεις ό,τι αρχίζεις. Οι στίχοι σου, πάλι, µπορούν να 

βελτιωθούν και να γίνουν τραγούδια. Τα ανάλογα τµήµατα 
συντονίζουν: ο Νίκος Ζούδιαρης (τραγουδοποιός) και οι Φω-
τεινή Λαµπρίδη και Κώστας Φασουλάς (στιχουργοί). Φέτος 
καλούν τον Μάνο Ελευθερίου, τον Παντελή Θαλασσινό και 
τον Παύλο Παυλίδη να γίνουν αποδέκτες του ανέκδοτου 
υλικού των µαθητών τους. Τα σενάρια που θέλουν να βγουν 
από το συρτάρι θα δεχτούν καθοδήγηση κινηµατογραφιστών 
όπως του Κυριάκου Χατζηµιχαηλίδη της T-Short, της Ελίνας 
Ψίκκου, της Κατερίνας Ευαγγελάκου, του ∆ηµήτρη Αθανίτη, 
του Ηλία ∆ηµητρίου και του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου.

Πίσω από το όλο εγχείρηµα κρύβεται ο αστείρευτος ιδεών 
Θράσος Καµινάκης. 

LOFT στο Γκάζι για POCKET THEATRE   
Επικοινωνία: 2103243306

LOFT ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΓΙΑ POCKET THEATRE
Σεµινάρια Τέχνης, Θεάτρου και Τραγουδιού

 

7 ΧΡΟΝΙΑ
Όταν η εφορία ανακαλύπτει µια µεγάλη απάτη στην 

εταιρεία των τεσσάρων φίλων, η µόνη λύση είναι κά-

ποιος να πάρει την ευθύνη. Ένας µεσολαβητής θα 

τους βοηθήσει στη λύση. Το οικονοµικό αντίτιµο 

για την απώλεια της ελευθερίας θα το ορίσει αυτός 

που θα βρεθεί στη φυλακή. Η ισπανική ταινία έγινε 

θεατρικό «θρίλερ» για τη σηµερινή ανθρωποφαγική 

πραγµατικότητα και την ευθύνη των πράξεών µας. 
Σκην.: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. 

Παίζουν: Αλέξανδρος Λογοθέτης, Κωνσταντίνος 
Ασπιώτης, Ορφέας Αυγουστίδης, Αλεξάνδρα Αϊ-

δίνη, Γιώργος Χριστοδούλου
[Αποθήκη, Σαρρή 40, Ψυρρή, 2111000365, 

www.ticket365.gr]
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FOOL FOR LOVE

Στο έργο του Σαµ Σέπαρντ ο 

Έντι, στραπατσαρισµένος κα-

ουµπόι του Ροντέο, µετά από 

µεγάλο διάστηµα εξαφάνι-

σης έρχεται να εντοπίσει και 

να διεκδικήσει ξανά τη Μέη, 

που έχει βρει κρησφύγετο 

σ’ ένα ξεπεσµένο µοτέλ στη 

µέση της ερήµου. Ο έρωτάς 

τους είναι µοιραίος, προκα-

θορισµένος, τους ενώνει και 

τους αλληλοαπωθεί σε µια 

ιστορία που τους έχει εγκλω-

βίσει σχεδόν από παιδιά. 

Σκην.: Γιώργος Οικονόµου. 

Παίζουν: Γιώργος Κέντρος, 

Τζένη Θεωνά, Γιωργής 

Τσαµπουράκης, Βασίλης 

Παλαιολόγος.
[Από 17/11,  Θέατρο Άλµα, 
Αγίου Κων/νου & Ακοµινάτου 
15-17, 210522 0100]
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¸ κωμωδία του Χάρη Μπόσινα με ηρωίδα τη χήρα Λούση, που 
ζει αποκομμένη από τον έξω κόσμο σε μια μονοκατοικία την 
οποία κινδυνεύει να χάσει, έγινε μια παράσταση με απίστευτο 
νεύρο και μελαγχολικές πινελιές από τον Αντώνη Λουδάρο. 
Η Λούση είναι πολύ θυμωμένη με όλους και με όλα – μοναδική 

της συντροφιά η βουκαμβίλια της και μια καταθλιπτική γειτόνισσα, 
ενώ αρνείται κάθε επαφή ακόμη και με την κόρη της. Ένα δέμα που θα 
βρει κρυμμένο στη βουκαμβίλια θα ανατρέψει τη θλιβερή καθημερινό-
τητά της και θα γίνει η αιτία να εμφανιστούν στη ζωή της ένας άνεργος 
ηθοποιός, μια βασίλισσα της νύχτας, ένας ατάλαντος κακοποιός και 
μια «καταστροφική» αστυνομικός. Όλοι αυτοί οι ετερόκλητοι άνθρω-
ποι θα μάθουν στη Λούση τι σημαίνει χαρά και ότι υπάρχουν πολλοί 
λόγοι για να της αρέσει η ζωή.

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ
Παίζουν: Βίβιαν Κοντομάρη, Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου, 
Φωτεινή Ντεμίρη, Ορφέας Παπαδόπουλος, 
Ελευθερία Ρήγου, Δημήτρης Τσέλιος, 
Φιλική συμμετοχή: Κατερίνα Ζαρίφη.

Σκηνικά - Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου. 
Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα. 
Μουσική: Μάκης Σούλης.
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γωγώ Μαρινάκου  

Θεατρική Σκηνή Ζωή Λάσκαρη- Πολυχώρος 
Αθηναΐς, Καστοριάς 34-36 & Ιερά Οδός,
Βοτανικός, 2103477878

✵✥✡✴✲

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ»
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Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ζωής Λάσκαρη
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«Ο πατέρας του Άμλετ» είναι το πρώτο 
θεατρικό του Μάνου Eλευθερίου [Θησείον] ◆ «Το 
παιχνίδι του δολοφόνου» των Θανάση 
Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα [Ήβη] ◆ «Aμά-
ραντα», το κείμενο του Παύλου Μάτεσι συ-
ναντιέται με το λόγο της Γλυκερίας 
Μπασδέκη [Faust] ◆ «Γρανάδα» 
του Γιάννη Καλαβριανού [από 
31/1, Από Μηχανής] ◆ «Η 
αληθινή ιστορία της Α-
νίτας και του Ραντάμες» 
του Θανάση Τριαρίδη [από 
9/12, Θησείον] ◆«Αντιγό-
νη, Lonely planet» της Λέ-
νας Κιτσοπούλου [από 14/12, 
Στέγη] ◆ «Οίκος Μακ-Μπεθ» 
του Παναγιώτη Μέντη [Θέατρο 
Τέχνης] ◆ «Ρομπ/Rob» του Ευθύμη 
Φιλίππου [από 17/1, Στέγη] 
 
 

Φαινόμενο Ρασομόν 
Το έργο της Αναστασίας Παπαστάθη εξελίσ-
σεται στο μεσαίωνα και στο Σαλέντο της Ιταλίας 
και είναι εμπνευσμένο από διηγήματα του Για-

πωνέζου Ριονοσουκέ Ακουτάγκαβα (ο Κου-
ροσάβα γύρισε την ταινία «Ρασομόν» 

που στηρίχτηκε στα διηγήματά του) 
και από αρχαίους μύθους «περί 

αληθείας». Το «Φαινόμενο Ρασο-
μόν» επιχειρεί να θέσει ερωτή-
ματα που αφορούν στη σχετικό-
τητα της αλήθειας και κατά πόσο 
αυτό που θεωρεί ο κάθε άνθρω-
πος ως αλήθεια σχετίζεται με 

παράγοντες όπως ο χαρακτήρας 
του, το επίπεδό του ή το προσωπικό 

του όφελος. Σκην.: Αναστασία Παπα-
στάθη. Παίζουν: Αναστασία Παπαστά-

θη, Νίκος Μπουσδούκος, Μαρία Σκούντζου, 
Δημήτρης Τσολάκης, Γιώργος Λαμπριανός, 
βίκη Κυριακοπούλου. 
[Θέατρο Radar, Πλατεία Αγίου Ιωάννη & Πυθέου 
93, 2109769294]

Camille Claudel Mudness
Tο έργο του Γιάννη Λασπιά «Camille Claudel Mudness», που κυκλογορεί από 

την Κάπα εκδοτική, παρουσιάζεται ξανά στο θέατρο «Πόλη» με τη Μάνια 
Παπαδημητρίου στο ρόλο της διάσημης γλύπτριας Καμίλ Κλοντέλ. Μαζί της 
η Αγγελική Καρυστινού ως Κονστάνς Πασκάλ, η πρώτη γυναίκα ψυχίατρος 
της Γαλλίας. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Πάνος Κούγιας. Το έργο διαδρα-

ματίζεται στον εγκαταλελειμμένο χώρο μιας γκαλερί, που η σύνθεσή του 
θυμίζει παρατημένη σκηνική εγκατάσταση ψυχιατρικής πτέρυγας. Ένα πιά-
νο ενεργοποιεί το χώρο και συνοδεύει το φανταστικό διάλογο ανάμεσα στις 

δύο σπουδαίες γυναικείες προσωπικότητες. Η Καμίλ και η Κονστάνς δεν 
συναντήθηκαν ποτέ, αλλά έζησαν και εργάστηκαν στην ίδια πόλη διαφορε-
τική χρονική περίοδο, μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες, αντιμετώπισαν 

κοινές δυσκολίες και δόθηκαν με το ίδιο πάθος στην Τέχνη και την Επιστή-
μη. Η Μαρίνα Χρονοπούλου συνοδεύει με το πιάνο της εκτελώντας τις δικές 

της δημιουργικές συνθέσεις για την παράσταση. 
Θέατρο «Πόλη» (πρώην Μέλι), Φωκαίας 4 & Αριστοτέλους (Πλ. Βικτωρίας), 

2111828900

«ΟΙ ΔαΙμΟνΙσμένΟΙ»
του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι (από 23/11, Στέγη]

«Η μύτΗ» 
του Νικολάι Γκόγκολ [Πόρτα]

«ΟΙ παραθέρΙστέσ»
 του Μαξίμ Γκόρκι [από 18/11, Στέγη]

«Ο γλαρΟσ» του Άντον Τσέχοφ 
[από 15/11, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά] 

«αφέντΗσ καΙ ΔΟύλΟσ» 
του Λέοντα Τολστόι 
[Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου]

«Ο ΗλΙθΙΟσ» του Φιόντορ Ντο-
στογιέφσκι [από 13/4, Δημοτικό Θέα-
τρο Πειραιά]

«Dostoyevskaya metro 
station» με αποσπάσματα από 
έργα του Ντοστογιέφσκι [Κεφαλλη-
νίας]

Ο θέΙΟσ ΒανΙασ
Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος 
σκηνοθετεί το έργο του Άντον Τσέχοφ 
αλλά και πρωταγωνιστεί. Στη σκηνή θα 
δούμε τους ήρωες να βιώνουν για μία 
ακόμη φορά τη φθορά και την ήττα του 
χρόνου, υποταγμένοι σε μια καθημερι-
νότητα που τους διαλύει ενώ οράματα 
διαλύονται, ιδέες προδίδονται, σχέσεις 
χτίζονται και γκρεμίζονται. Παίζουν (ε-
πίσης): Θάλεια Ματίκα, βασίλης Μπι-
σμπίκης, Δημήτρης Διακοσάββας 
κ.ά. [Από 14/11, Άνεσις, Λ. Κηφισίας 14, 
Αμπελόκηποι, 2107488881-2]
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«Ο θείος βάνιας»

ΔέντρΟ τΟύ ΟΙΔΙπΟΔα

Η παράσταση που ταξίδεψε από την 
Κορέα έως την Πορτογαλία και χάρισε 
το βραβείο Δημήτρης Χορν στον Κων-
σταντίνο Μπιμπή πήρε παράταση 
λόγω επιτυχίας. Οχτώ ηθοποιοί και ο 
σκηνοθέτης, ως μουσικός επί σκηνής, 
σκαρφαλώνουν το δέντρο του Οιδί-
ποδα ξεκινώντας από την εποχή του 
Κάδμου, την ίδρυση της Θήβας, την 
αρχή του Ανθρώπου, παίρνοντας υλικό 
από 5 τραγωδίες. 

νέΟ ελληνικό εργό
καινούργια ελληνικά κείμενα έρχονται στη σκηνή

Σκην.: Κώστας Γάκης. Παίζουν: Κώστας Γάκης,Κωνσταντίνος Μπιμπής, Αθηνά Μουστάκα κ.ά. Δευτ. 13 
&20/11, Άλφα.Ιδέα, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) & Στουρνάρη 51, 2105221444, 2105238742
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Υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα, έχουν παρακολουθήσει την 
παράσταση περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια θεατές στα 
δέκα χρόνια που παίζεται στην Αθήνα, την επαρχία ή την Κύ-
προ και όλοι αναρωτιούνται στους πόσους θα φτάσει φέτος 
(τελευταίος χρόνος). 
Αυτή η κατάμαυρη κωμωδία των Αλέξανδρου ρήγα και Δη-
μήτρη Αποστόλου έχει ένα σαρκασμό που σπάει κόκαλα και 
μια ανατρεπτική διάθεση που δεν αφήνει τίποτα όρθιο
Όταν δύο αδελφές, με τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες, 
φτάσουν στο χωριό της καταγωγής τους προκειμένου να κη-

δέψουν τον πατέρα τους θα βρεθούν απέναντι σε συγγενείς 
και φίλους του μπαμπά τους με λίγο... λανθάνουσες συμπερι-
φορές. Στο σμάρι των τεθνεόντων ξεχωρίζει μία μοιρολογί-
στρα που θέλει οπωσδήποτε να κλάψει το νεκρό αλλά κρύβει 
και ένα περίστροφο στη μαντίλα, ο παραγιός που είναι λίγο 
πέφτουλας, η Γωγούλα που είναι προτεινόμενη στο Survivor. 
Προσθέστε στο σκηνικό και φιλόδοξους δημοσιογράφους, 
έναν αγροφύλακα που έχει βγάλει Γυμνάσιο, πολλούς μα πά-
ρα πολλούς που αγαπούν πολύ τα αρχαία... Οπότε είναι δικαι-
ολογημένο που ο ίδιος ο νεκρός, όταν βλέπει την κηδεία του 

στην τηλεόραση, ανακράζει «Τίποτα δεν είμαστε, βρε παιδί 
μου. Χους!». Γιατί στο μεταξύ το σπίτι έχει αρχίζει και γεμίζει με 
πτώματα... Από έρωτα, συμφέρον, κυνισμό ή αφέλεια.  

Σκην.: Αλέξανδρος Ρήγας. Παίζουν: Βασιλική Ανδρίτσου, 
Τζόυς Ευείδη, Παντελής Καναράκης, Ησαΐας Ματιάμπα, Σοφία 
Μουτίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Αλέξανδρος Ρήγας, 
Πρόδρομος Τοσουνίδης, Παρθένα Χοροζίδου, Κωνσταντία 
Χριστοφορίδου
Θέατρο Ριάλτο - Αλέκος Αλεξανδράκης, Κυψέλης 54, 
2114107764

ΜπαΜπα μην ξαναπεθανεις παραςκευή
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Πνεύμονες

Το έργο του βραβευμένου άγγλου 
συγγραφέα Duncan Macmillan 
είναι μια ιστορία αγάπης, αμείλικτα 
ειλικρινής, αστεία και επίκαιρη.  Έ-
νας άντρας και μια γυναίκα, μορφω-
μένοι, γύρω στα τριάντα, προσπα-
θούν να πάρουν αποφάσεις για το 
μέλλον τους. Ο χρόνος όμως είναι 
εναντίον. Από τη μία η επιθυμία για 
ένα παιδί και από την άλλη η αγωνία 
για το περιβάλλον, τον υπερπληθυ-
σμό, την παγκόσμια κρίση και την 
πολιτική αστάθεια. Σκην.: Δημήτρης 
Λάλος. Παίζουν: Βάσω Καβαλιερά-
του, Μάξιμος Μουμούρης

ΛαμΠρα Παραςιτα

Η σουρεαλιστική, μαύρη κωμωδία 

του Philip Ridley παρουσιάζεται 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επί 

σκηνής το ζευγάρι, Τζιλ και Όλλυ, 

μας αφηγείται τη φαινομενικά όχι 

και τόσο συνηθισμένη ιστορία 

του. Καταιγιστικές σκηνές δράσης, 

τρόμου και αγωνίας, αλλά κυρίως… 

αφοπλιστικού χιούμορ σε μια πα-

ράσταση που κινείται στην πρωτό-

τυπη μουσική του Tareq.  
Σκην.: Χάρης Αττώνης. Παίζουν: 
Χάρης Αττώνης, Κατερίνα Λάττα, 
Φάνης Παυλόπουλος 
[Από 18/11]

3 παραστασεισ
ςτο Θεατρο Tempus Verum -  εν αΘήναις

Ιάκχου 19, Αθήνα (πλησίον Μετρό Σταθμός Κεραμεικός), 2103425170

τα τεςςερα κοριτςακια

Ο σκηνοθέτης  Χρήστος Καρασαββί-
δης, μετά την επιτυχημένη «Λολίτα», 
επιστρέφει στο θέατρο Εν Αθήναις 
με το «καταραμένο» θεατρικό έργο 
του Πάμπλο Πικάσο σε μετάφραση 
Ανδρέα Εμπειρίκου. Ένα τολμηρό 
θεατρικό ποίημα, επηρεασμένο από 
τον ισπανικό εμφύλιο, με ηρωίδες 
4 μικρά κοριτσάκια που αναζητούν 
διέξοδο μέσω της εφηβείας τους, 
κλεισμένα σ’ ένα χώρο που θα μπο-
ρούσε να είναι και φυλακή. 
[Από 19/1]

«Πνεύμονες» «Λαμπρά παράσιτα»

Μόνόι ςτή ςκήνή
 οι μονόλογοι δίνουν την ευκαιρία για 

υποκριτικούς άθλους

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου στην «Ελένη» 
[από 18/11, Θεάτρο Τέχνης]

Ο Φαίδωνας Καστρής στη «Σοφία»
 [Οικία Κατακουζηνού]

Ο Αντώνης Γκρίτσης στον «Ναπολέων» 
[Θέατρο του Νέου Κόσμου]

Η Ελένη Ουζουνίδου στη «Σταματία, το γένος 
Αργυροπούλου» [Κιβωτός]

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη στην «Κυρά της Ρω» 
[Σφενδόνη]

Η Αμαλία Καβάλη στο «Ορλάντο» [Skrow]

Το γράμμά μιάς άγνωςΤης
Θεατρική προσαρμογή του βιβλίου του Στέφαν 

Τσβάιχ. Μια νέα γυναίκα αφηγείται τον απόλυτο έ-
ρωτά της για ένα συγγραφέα. Τρεις φορές έρχονται 

κοντά και κάθε φορά ο γοητευτικός άντρας τη δέ-
χεται για λίγο με στιγμιαίο πάθος – χωρίς όμως να τη 

θυμάται ποτέ την επόμενη φορά. Όταν πάρει το γράμ-
μα της θα είναι πια πολύ αργά... Σκην.: Άννα Βαγενά 

- Μαρθίλια Σβάρνα. Παίζει: Κατερίνα Θεοχάρη.
Θέατρο Μεταξουργείο, Ακαδήμου 14, Μεταξουργείο, 

2105234382
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Ένα μπαούλο
 παραμύθια

Όταν η Φιλιώ και η Ανέτα ανακαλύψουν 
στο μπαούλο της σοφίτας ένα σωρό 

από παραμύθια, το ημερολόγιο και τις 
φωτογραφίες της γιαγιάς τους, το πα-
ραμύθι μιας αληθινής ζωής θα αρχίσει 
να ξετυλίγεται. Μιας ζωής που ξεκινάει 
στη Σμύρνη και καταλήγει στην Ελλά-

δα. Μια (παραμυθένια) παράσταση που 
μέσα από το γέλιο και τον καταιγιστικό 
ρυθμό φέρνει τους μικρούς θεατές σε 
επαφή με τη λαϊκή σοφία, αλλά και με 

σύγχρονα θέματα, όπως το προσφυγι-
κό. Από το θέατρο Αερόπλοιο. Κείμενο-
σκην.: Νίκος Καμτσής. Παίζουν: Λαμπρι-
νή Θάνου, Άντα Κουγιά, Μαίη Σεβαστο-
πούλου. [Καθημερινές παραστάσεις για 

σχολεία και κάθε Κυρ. 15.30] 
Τόπος Αλλού, Κεφαλληνίας 17 & Κυκλά-
δων, Κυψέλη, 2108679535, 2108656004

ΚουΚλοθέατρο
ανΈμη

Από το 1990 μαγεύει τους μικρούς και μεγάλους θεατές σε παιδικούς 
σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, ξενοδοχεία, φεστιβάλ, εμπορικά 
κέντρα και παιδικά πάρτι με παραστάσεις που πρωταγωνιστούν 88 

χειροποίητες κούκλες και τρισδιάστατα σκηνικά. Όλες στηρίζονται σε 
πρωτότυπα σενάρια και μουσική: «Ο παπαγάλος που νόμιζε πως δεν μπο-

ρούσε να πετάξει», «Η συμφωνία των παιχνιδιών με τον Άγιο Βασίλη», «Η 
πριγκίπισσα Ροζελίνα και ο βάτραχος», «Ο λύκος ξαναγύρισε».

 Δημιουργός του κουκλοθεάτρου Ανέμη η Σοφία Λουκά, κουκλοποιός, 
κουκλοπαίκτρια, νηπιαγωγός. 

Για επικοινωνία: 6976617706,
 www.puppetanemi.gr, sophiarozelin@gmail.com, fb Σοφία Λουκά

ματιας ο πρώτος
Στην παιδική σκηνή μιια παράσταση γεμά-
τη μουσική, σκηνική δράση, χιούμορ και 

συγκίνηση ζωντανεύει την υπέροχη ιστο-
ρία της Άλης Ζέη, η οποία παρακολουθεί 
τον αγώνα των παιδιών να διορθώσουν 
τα λάθη των μεγάλων και να αλλάξουν 

τον κόσμο. Σκην.: Άρτεμις Γρύμπλα. Παί-
ζουν: Αργυρώ Βούρου, Κατερίνα Δημάτη, 
Γιώργος Ιωσηφίδης κ.ά. [κάθε Κυρ. 11.15] 

Οργάνωση πρωινών 
σχολικών παραστάσεων: 6973701528] 

μΈγας αλΈξανδρος

Το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, σε διασκευή Νανάς Νικολάου, 

η οποία και σκηνοθέτησε την παράσταση, έγινε μια υπερπαρα-

γωγή με δράση, πλούσια σκηνικά και κοστούμια, σπαθογρα-

φίες, αυθεντική μουσική, video art εφαρμογές και ένα μεγάλο 

θίασο, αναδεικνύοντας όλα τα πρόσωπα, τα περιστατικά, τους 

μύθους και τους θρύλους που σχετίζονται με το πρόσωπο του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο ρόλο του μακεδόνα βασιλιά ο Μέ-

μος Μπεγνής. Παίζουν (επίσης): Πελαγία Αγγελίδου, Θοδωρής 
Ανθόπουλος, Κλεάνθης Βαρσαμούλης κ.ά.   

[Σάβ. 15.00, Κυρ. 11.30]
«ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, 

Ταύρος, 212254 0300 με χρέωση πιστωτικής κάρτας  

[Κρατήσεις για σχολεία - ομάδες:  2122540300]
 

Η μουσιΚΗ που σταματΗ-
σέ τον πέτροπολέμο

Για παιδιά ηλικίας 12-18 ετών, από το ομώ-
νυμο βιβλίο του Δημήτρη Σπύρου. Οι μι-

κροί θεατές έρχονται σε επαφή με μία ιστο-
ρική περίοδο για την Ελλάδα (1966-1974). 
Γνωρίζουν σημαντικές προσωπικότητες 

(Μ. Θεοδωράκης, Γ. Ρίτσος, Γ. Σεφέρης κ.ά.), 
χωρίς η παράσταση να παίρνει πολιτική θέ-
ση πάνω στα γεγονότα, και ακούν ζωντανά 

υπέροχα δημοτικά τραγούδια και αξέχα-
στες δημιουργίες του Μίκη. Σκην.: Νίκος 
Ορέστης Χανιωτάκης [Κάθε Κυρ. 16.30]

Θησείον, Ένα Θέατρο για τις Τέχνες, Τουρ-
ναβίτου 7, Ψυρρή, 2103255444 

το αγαλμα που Κρυωνέ

Μία παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 
ετών. Το μυθιστόρημα του Χρήστου Μπου-
λώτη έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο 
παιδικής λογοτεχνίας και απόσπασμά του 
περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη της ΣΤ΄ 
Δημοτικού. Το έργο θέτει στο επίκεντρο τη 
φιλία, όπως επίσης τη νοσταλγία και τον 
πόνο της προσφυγιάς. Σκην.: Λευτέρης Γιο-
βανίδης [Κάθε Κυρ. 15.00] 
Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138

ονέιρο ΚαλοΚαιρινΗσ 
 νυχτασ

Για τρίτη χρονιά οι πέντε ηθοποιοί, χρησι-
μοποιώντας ελάχιστα σκηνικά αντικείμενα, 
μάσκες, ζωντανή μουσική, στοιχεία παντο-

μίμας και αυτοσχεδιασμούς υποδύονται 
όλους τους ρόλους του έργου του Ουίλιαμ 
Σέξπιρ. Μια παράσταση γεμάτη έρωτα, κω-
μικοτραγικές καταστάσεις, μαγεία, ξωτικά 

και ανθρώπινη αφέλεια. Σκην.: Μιχάλης 
Σιώνας [Κάθε Κυρ. 14.30] 

Θησείον, Ένα Θέατρο για τις Τέχνες,  
Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 2103255444 

 

Παραστάσεις καθημερινά για ομάδες και 
σχολεία και στους τρεις χώρους 

6955966559 & 6972983228
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Με αφορμή «160 χρόνια 
Γκάζι» στην Τεχνόπολη παίζο-

νται δύο παραστάσεις. Η «Μαρί-
κα στο Γκάζι» (έχει ξεχωρίσει στο 

διαγωνισμό «Το Θέατρο στο Βιομη-
χανικό Μουσείο Φωταερίου» και έχει 
ηρωίδα μια πόρνη που ζει δίπλα στο 
εργοστάσιο Φωταερίου) και θα παι-

χτεί 13,14&15/11 και το «Μία πόλη 
στο σκοτάδι», μία περιπέτεια 

μυστηρίου για παιδιά 
(12&19/11).

θέατρο
στην τεχνόπολη
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Μια ανάσα από τη θεατρική γειτονιά της Σαρρή, 
η Ψιψίνα είναι και αυτή µια καλλιτέχνιδα που της 
αρέσουν τα ωραία. Έτσι, κάθε µήνα φιλοξενεί µια 
διαφορετική έκθεση ζωγραφικής και κάθε Σάββατο 
προσκαλεί ένα διαφορετικό σχήµα για ένα τζαζ 
ροκ live. Στο ζεστό της χώρο µε τους ευγενικούς 
της ανθρώπους θα συζητήσετε σαν άνθρωποι, 
µε συνοδεία από ωραία οινοπνεύµατα και καλο-
φτιαγµένα πιάτα, όπως τορτίγιες, µακαρονάδες και 
πεντανόστιµη χειροποίητη πίτσα. Η Ψιψίνα ακούει 
κάθε βράδυ τζαζ ροκ µουσικές, τις καθηµερινές το 
ξενυχτάει µέχρι τις 2 και τα Παρασκευοσάββατα 
περισσότερο.
Αγίων Αναργύρων 43, Ψυρρή, 6948377791,
 fb: Ψιψίνα

Ψιψίνα

H µπλε αρκούδα τον Εξαρχείων είναι ένα σηµείο 
αναφοράς για το καλλιτεχνικό κοινό αυτής της 
πόλης. Στέκεται δίπλα σου από τις 9 το πρωί και 
είναι το ιδανικό σηµείο αν θες να χαλαρώσεις, 
να διαβάσεις ένα βιβλίο (αν ξεχάσεις σπίτι το 
δικό σου, δανείσου ένα από τη χτιστή βιβλιο-
θήκη), να κάνεις µια εργασία στο laptop ή απλά 
να πιεις έναν ωραίο καφέ κουβεντιάζοντας µε 
φίλους. Και το βράδυ µετά την παράσταση σε 
κάποια από τα γειτονικά θέατρα, µην το σκε-
φτείς πολύ. Έλα εδώ για ένα ποτό ή για ένα ω-
ραίο cocktail. Μπορεί να είσαι τυχερός/ή και να 
πέσεις πάνω σε κάποιο αναπάντεχο live. 
Θεµιστοκλέου 80, Εξάρχεια, 211 1830114, 
Fb: Blue Bear

Blue Bear
Το ατµοσφαιρικό Avalon, επί πολλά χρόνια στέκι ηθοποιών και ανθρώ-
πων που αγαπούν τις τέχνες, επέστρεψε, έχοντας µαζί του και τη… µε-
σαιωνική του αίγλη (ο µύθος λέει ότι στο νησί Άβαλον κείτεται ο βασιλιάς 
Αρθούρος). Με κουζίνα που σερβίρει έως αργά (έως 1.30 τα Σ/Κ και 1.00 
τις καθηµερινές), θα απολαύσετε µύδια σε δέκα φανταστικές παραλλα-
γές (όπως µε κρέµα saffron, µε βούτυρο, κρασί και θυµάρι, µε celery και 
κρέµα λεµονιού κ.λπ.), νόστιµα ζυµαρικά και ριζότο, σαλάτες, αλλά και 
µερικά πληθωρικά πλατό (για τη µέση) τυριών, αλλαντικών, κρεατικών, 
ακόµη και καπνιστών ψαριών. Όλα αυτά µπορείτε να συνοδεύσετε µε 
ένα κοκτέιλ ή ένα πολύ καλό κρασί από τον ελληνικό ή ιταλικό αµπελώνα 
(και σε ποτήρι από €4), σε τιµές σαν την ατµόσφαιρα: απόλυτα φιλικές!
Λεωκορίου 20, Ψυρρή, 693 4046133, Fb: Avalon

Avalon

Τι κάνεις 
μετά 
το θέατρο;

Μ
ην ακούτε τι λένε. Η θεατρική παράσταση είναι η 
µισή χαρά. Η άλλη µισή είναι να την αναλύσεις µέχρι 
τελικής πτώσεως. Τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, 
ποια νοµίζεις ότι είναι τα µηνύµατα που κρύβονται 
από πίσω. Σωστά; Σωστά. Οπότε κατευθύνσου µε 

την επίσης θεατρόφιλη παρέα σε ένα στέκι καλλιτεχνικό και 
άσε ήσυχο τον ταξιτζή. Αν ξανακούσει για τους αυτοκατα-
στροφικούς χαρακτήρες του Ίψεν, θα αλλάξει δουλειά.   
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Το μάτι σου πέφτει πρώτα στο θρυλικό σκαρα-
βαίο Volkswagen Beetle που κρέμεται πάνω από 
την μπάρα. Με ανοιχτή την οροφή του, μοιάζει 
έτοιμος για καινούργια ταξίδια. Φτάνει μόνο να 
γεμίσει το ντεπόζιτο από τη vintage αντλία βεν-
ζίνης στη διπλανή γωνία. Το Cabrio είναι η στά-
νταρ στάση μετά το θέατρο ή τη συναυλία στον 
πολυχώρο Αθηναΐς. Σημείο συνάντησης για το 
θεατρόφιλο κοινό αλλά και των ηθοποιών, σε τα-
ξιδεύει μέσα από τη βιομηχανική του ατμόσφαι-
ρα (αναφορά στο ίδιο το κτίριο που τη δεκαετία 
του ’20 λειτουργούσε ως βιοτεχνία μεταξιού) 
και τα ρετρό αντικείμενα. Μπορείς να έρθεις από 
τις 9 το πρωί για εξαιρετικό καφέ και ωραία κου-

ζίνα. Δοκίμασε το τεραστίων διαστάσεων club 
sandwich (σερβίρεται με πραγματικές σπιτικές 
πατάτες από την Κρήτη!), τους τέλειους κολο-
κυθοκεφτέδες με ξινομυζήθρα, τα χειροποίητα 
σκιουφιχτά με σπεκ, λεμόνι και κρέμα γάλακτος, 
αρωματισμένα με φασκόμηλο και το homemade 
burger με κιμά που κόβεται εδώ. Τα βράδια θα 
πετύχεις συχνά live (soul, funk, rock και jazz) ή 
dj sets από γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγω-
γούς, αλλά αυτό που πραγματικά θα απογειώσει 
τη νύχτα σου είναι τα signature cocktails. 
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, 2103480010,  
www.athinais.com.gr, Fb: Cabrio Restaurant 
&Bar, instagram: cabrio_bar

Cabrio

Το νέο στέκι στο «νησί» της Τσακάλωφ μοιάζει να είναι από 
μόνο του μια παράσταση, με πρωταγωνιστή εσένα. Το σα-
λονάκι της εισόδου με το μεγάλο φωτιστικό θα σου θυμίσει 
φουαγιέ, το βελούδο των καναπέδων αυλαία, η θεατρι-
κότητα των barmen ταινία του μεσοπολέμου. Το Dharma, 
που σημαίνει κάτι σαν «ο δρόμος προς την ολοκλήρωση», 
αποτελεί μια ολοκληρωμένη επιλογή για την έξοδό σου όχι 
μόνο για την απόλυτα θεατράλε διακόσμηση και τη φινέ-
τσα του, αλλά και γιατί κάθε λεπτομέρεια μοιάζει να είναι 

καλά σκηνοθετημένη. Από την άριστη επιλογή των κρα-
σιών και των premium ποτών, τα καλοφτιαγμένα κοκτέιλ, 
τα πολύ όμορφα στημένα και νόστιμα πιάτα του (πίτσα με 
λεπτή ιταλική ζύμη, πλατό αλλαντικών και τυριών, σαλάτες 
κ.λπ.), έως τις όμορφες μουσικές του που κυρίως κινού-
νται σε τζαζ και σόουλ μονοπάτια, αλλά και σε επιλεγμένα 
mainstreamπιο αργά. Κι εσύ, έχεις ρόλο σε όλα αυτά. 
Τσακάλωφ 7, Κολωνάκι, 2103636777, fb: Dharma,  
instagram.com/dharmakolonaki

Dharma



ηλικιακή εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδας 
είναι µία πάθηση 

που αφορά την κεντρική 
περιοχή του αµφιβληστρο-
ειδούς χιτώνα του µατιού, 
µε την οποία βλέπουµε 
συγκριτικά καλύτερα, ε-
ξηγεί ο Ιωάννης ∆ατσέρης 
MD, PhD, FEBO Χειρουργός 
Οφθαλµίατρος, Αντιπρόε-
δρος Εταιρίας Υαλοειδούς 
Αµφιβληστροειδούς.

▶ Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας 
έχει 2 µορφές. Η πιο ελαφρά είναι η ξηρά 
µορφή που συνήθως έχει ήπια συµπτωµα-
τολογία µε διαταραχές στην όραση που τις 
ονοµάζουµε µεταµορφοψίες. Αντίθετα, η 
πιο σοβαρή και µε τη χειρότερη πρόγνωση 
είναι η εξιδρωµατική ή υγρή µορφή που 
έχει σαν κατάληξη την απώλεια της κεντρι-
κής όρασης στο 90% των ασθενών άνω 
των 50 ετών. Η υγρή µορφή χαρακτηρίζε-
ται από τη δηµιουργία µίας παθολογικής νε-
οαγγειακής µεµβράνης που καταλήγει σε 
αιµορραγία και ανάπτυξη στο τελικό στά-
διο ινώδους ιστού που έχει σαν αποτέλε-
σµα την κατάργηση της κεντρικής όρασης. 
Αιτιολογία της πάθησης δεν έχει πλήρως δι-
ευκρινιστεί, έχουν ταυτοποιηθεί γονίδια και 
υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες όπως 
η υπέρταση, η υπερχοληστερολαιµία, οι 
καρδιαγγειακές παθήσεις και το κάπνισµα.

OCT-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

▶ To 2014 παρουσιάσ τηκε για πρώτη 
φ ορά µ ία καινούργ ια απεικον ισ τικ ή-
διαγνωστική µέθοδος που καλείται OCT-
αγγειογραφία. Η OCT-αγγειογραφία δίνει 
τη δυνατότητα να µελετηθούν τα αγγεία 
του οπίσθιου ηµιµορίου του µατιού (του 
αµφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς  
χιτώνα) βασιζόµενη στην Οπτική Τοµο-
γραφία Συνοχής (µία εξέταση που έγινε 
διαθέσιµη στους οφθαλµίατρους το 1996). 
▶ Πρόκειται για µία µη επεµβατική µέθοδο, 
που δεν χρειάζεται τοποθέτηση φλεβοκα-
θετήρα, εφόσον δεν γίνεται καµία ενδοφλέ-
βια έγχυση χρωστικής ουσίας, επισηµαίνει ο 
∆ρ Ιωάννης ∆ατσέρης. 
Η  OCT-αγγειογραφία εκµεταλλευόµενη τη 
δηµιουργούµενη αντίθεση από την αιµατική 
ροή (κίνηση των ερυθρών αιµορσφαιρίων-
motion constrast) παρέχει  εντυπωσιακές, 
υψηλής ανάλυσης εικόνες µέσα σε λίγα δευ-
τερόλεπτα. Μάλιστα, επειδή η αρχή λειτουρ-
γίας της OCT-αγγειογραφίας βασίζεται στη 
λήψη πολλών εικόνων µε Spectral Domain 
- OCT, παρέχονται οι εικόνες µε µεγάλη τα-
χύτητα και υψηλή ανάλυση χωρίς να ταλαι-
πωρηθεί ο ασθενής. Στην καλή ποιότητα των 
εικόνων έρχεται να προστεθεί το λογισµικό 
που κάνει ανίχνευση των µικροκινήσεων 
του µατιού (eye tracking system) και διορθώ-
νει τυχόν σφάλµατα από αυτές. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ OCT-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

▶ Ένα ερώτηµα που δηµιουργείται είναι το 
αν η OCT-αγγειογραφία ήρθε για να αντικα-
ταστήσει τις εδώ και χρόνια χρησιµοποιού-
µενες φλουοροαγγειογραφία και αγγειο-
γραφία µε ινδοκυανίνη και ποιες διαγνωστι-
κές δυνατότητες µας παρέχει πέρα από τις 

ήδη υπάρχουσες εξεταστικές 
µεθόδους. Καταρχάς το ότι δεν 
χρειάζεται ενδοφλέβια έγχυ-
ση χρωστικής µάς παρέχει τη 
δυνατότητα να την πραγµα-
τοποιήσουµε σε ανθρώπους 
µε ιστορικό αλλεργιών, σε νε-
φροπαθείς, σε εγκυµονούσες 
γυναίκες χωρίς το φόβο εµφά-
νισης ανεπιθύµητων ενεργει-
ών. Σε µια OCT-αγγειογραφία 
δεν υφίστανται έννοιες όπως 

διαρροή, λίµναση ή staining, εφόσον αυτές 
αφορούν τη χρωστική που εγχέεται µέσα 
στο αγγειακό δίκτυο στην κλασική αγγει-
ογραφία. Εποµένως επιτρέπεται στον ο-
φθαλµίατρο η ακριβής εντόπιση αλλά και 
ο υπολογισµός του µεγέθους µίας βλά-
βης και δίνεται η δυνατότητα καταγρα-
φής δοµών ή βλαβών που στην κλασική 
αγγειογραφία «καλύπτονται» λόγω επι-
προβολής αγγείων, αιµορραγιών και εξι-
δρωµάτων ή δεν έχουν σαφή όρια λόγω 
της διαρροής της χρωστικής, τονίζει ο ∆ρ 
Ιωάννης ∆ατσέρης.

▶ Ένα ακόµα σαφές πλεονέκτηµα της OCT-
αγγειογραφίας είναι ότι παρέχει τη δυνατό-
τητα ταυτόχρονης καταγραφής αµφιβλη-
στροειδικών και χοριοεδικών αγγείων, 
που µέχρι πρότινος απαιτούσε την πραγµα-
τοποίηση δύο διαφορετικών και χρονοβό-
ρων εξετάσεων (φλουοροαγγειογραφία και 
αγγειογραφία µε ινδοκυανίνη). 
▶ Από την πρώτη επαφή µε την OCT-
αγγειογραφία, καθίσταται σαφές ότι έχει 
σηµαντική θέση στη διάγνωση της ηλι-
κιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας υγρού 
τύπου και τις χοριοειδικές νεοαγγειώσεις, 
εφόσον επιτρέπει καταγραφή των παθολο-
γικών νεοαγγείων, δείχνοντας το πραγµατι-
κό τους µέγεθος και την ανταπόκρισή τους 
στις θεραπευτικές παρεµβάσεις ταυτόχρο-
να µε την ποσότητα του υπάρχοντος υγρού 
(εξιδρωµατικό στοιχείο). Αυτή η δυνατότητα 
µπορεί να τροποποιήσει στο µέλλον τα θε-
ραπευτικά σχήµατα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ 
ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

▶ Ως προς τη θεραπεία της πάθησης πρέ-
πει να αναφέρουµε ότι ενώ πριν µερικά 
χρόνια υπήρχε αδυναµία αντιµετώπισης, 
σήµερα βρισκόµαστε σχεδόν σε δίληµµα 
ποια απ’ όλες τις θεραπείες να επιλέξου-
µε. Το τελευταία χρόνια είχαµε σηµαντι-
κές εξελίξεις στη θεραπεία της πάθησης 
µε την είσοδο στη φαρέτρα µας των α-
ντιαγγειογενετικών ουσιών (αντι-VEGF).
Η θεραπεία µε τους αντι-VEGF γίνεται µε 
έγχυση του φαρµάκου εντός της υαλοειδι-
κής κοιλότητας του οφθαλµού ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα (4 εβδοµάδες). Η κα-
θηµερινή κλινική πράξη δείχνει σηµαντικά 
αποτελέσµατα από τη χρήση αυτής της θε-
ραπευτικής µεθόδου. Έχουµε µέχρι και 90% 
σταθεροποίηση, ενώ έχουν καταγραφεί πε-
ριπτώσεις σηµαντικής βελτίωσης σε ποσο-
στό 30%. Πρέπει να τονιστεί ότι έχει µεγάλη 
σηµασία η έγκαιρη διάγνωση και η άµεση 
αντιµετώπιση προκειµένου να έχουµε τα 
καλά αυτά αποτελέσµατα που αναφέραµε.
Αυτή την περίοδο υπάρχουν και νέα φάρµακα 
που βρίσκονται στο στάδιο της µελέτης µε πο-
λύ ελπιδοφόρα αποτελέσµατα καθώς επίσης 
και συνδυασµοί φαρµάκων που ίσως αποτε-
λέσουν τη θεραπευτική τακτική του αύριο. ●

ANGIO-OCT
Νέα πρωτοποριακή μέθοδος εξέτασης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας

Της ΣΟΦΙΑΣ ΝΕΤΑ 

Σημαντικές εξελίξεις στη θε-
ραπεία της πάθησης φέρνουν 

οι αντιαγγειογενετικές ουσίες 
(αντι-VEGF). Η θεραπεία με 

τους αντι-VEGF γίνεται με έγ-
χυση του φαρμάκου εντός της 
υαλοειδικής κοιλότητας του 
οφθαλμού ανά 4 εβδομάδες.
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▶ Ο απόλυτος στιλιστικός οδηγός για τις γυναίκες κυκλοφό-

ρησε και έρχεται να απαντήσει σε ερωτήµατα όπως «Τι φο-

ράω πάνω από τα εσώρουχα»; Το «The Intimissimi Every Wear 

Book» είναι ένας οδηγός τσέπης που απεικονίζει και περιγράφει 

την εφαρµογή, άνεση και επίδοση των υφών που χρησιµοποιού-

νται στα basic πλεχτά και cult κοµµάτια κατάλληλα για να φορε-

θούν «πάνω από τα εσώρουχα». Tο µοντέλο του Every Wear Book 

της Intimissimi δεν θα µπορούσε να είναι άλλο από την Irina 

Shayk, τη µούσα του brand που ενσαρκώνει την οµορφιά και 

την ιδανική έννοια της σηµερινής γυναίκας. Tο «Intimissimi Every 

Wear Book» έχει µεταφραστεί σε 15 γλώσσες και διατίθεται στα 

καταστήµατα Intimissimi. Ακόµη να πάρεις το δικό σου;

Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

EVERY WEAR BOOK 
BY INTIMISSIMI
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SWATCH 
Ανδρικό ρολόι 

µε µπρασελέ 
The magnificent 

€200

FJALLRAVEN 
Υφασµάτινη ζώνη µε 

µεταλλική αγκράφα €25

ΚΟΡΡΕΣ 
Ανδρικό άρωµα 

Water/Cedar/
Lime €16,50

LEE 
Βαµβακερό 
πουκάµισο 

€59,95 

HUAWEI 
Smartphone 
Mate 10 series 
µε κάµερα 
Leica

G STAR 
RAW 

Ανδρικό τζιν
 €159
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KARAKASSIS 
OPTICS 

Χειροποίητα γυαλιά 
ηλίου €207

SCHOTT 
Ανδρικό µπουφάν µε patches €229

THE NORTH FACE 
Σακίδιο πλάτης Borealis Classic €95

NEW BALANCE
Fresh Foam Cruz, πλεκτό sneaker

MERRELL 
Αθλητικό παπούτσι €99 

Νέο flagship 
store της CANDIA 

στον Άλιµο 
Το πρότυπο αυτό κατά-

στηµα απλώνεται σε 700 
τ.µ. και δύο επίπεδα, µε 
τη νέα φιλοσοφία του 
brand να συνοψίζεται 

στο µότο “Wake up in the 
Mediterranean”. 
Επισκεφθείτε το, 

γνωρίστε και δοκιµάστε 
τα προϊόντα της CANDIA, 

όπως τη χειροποίητη 
συλλογή έξι στρωµάτων 

από φυσικά υλικά. 
Λ. Ποσειδώνος 46, 

Άλιµος, www.candia.gr
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«Τι είναι το χρήµα;» είναι η ερώτηση. Μέ-
σο συναλλαγής, θα ήταν η προφανής 
απάντηση, µόνο που η έκθεση «Χρήµα 
- Σύµβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα» αλ-
λάζει τις βεβαιότητες που είχαµε ως τώ-
ρα. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και 
η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank 
συνδιοργανώνουν µία πρωτότυπη δι-
αδροµή που ξεκινάει από το πρώτο νό-
µισµα της ιστορίας και φτάνει µέχρι το 
τραπεζικό σύστηµα της αρχαιότητας.
Όσα µας είπε η ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκά-
ρη, επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλ-
λογής Alpha Bank και µία εκ των τριών 
επιµελητών της έκθεσης, πείθουν για 
τη διττή έννοια του χρήµατος. Τα νο-
µίσµατα της αρχαιότητας δεν είναι α-
πλώς µέσα συναλλαγής αλλά σύµβολα 
απτά, που κρατά κανείς στα χέρια του, 
τα «διαβάζει» και τα αντιλαµβάνεται. 
Απεικονίζουν παραστάσεις µε σηµαντι-
κές πληροφορίες, ιστορικές και άλλες, 
που συνδέονται µε τον τόπο και την αρ-
χή η οποία τα εξέδωσε.
«Το νόµισµα χρησιµοποιούταν στην αρ-
χαιότητα για να διαφηµιστεί το προϊόν 
που παρήγαγε µία περιοχή ή µία πόλη 
κράτος» λέει η ∆ήµητρα Τσαγκάρη. Ή-
ταν όµως και µέσο προπαγάνδας που οι 
διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου εκµεταλ-
λεύτηκαν. «Υπάρχει µάλιστα ένας βα-
σιλιάς στη Βακτρία, το ανατολικότερο 
σηµείο που έφτασε ο Αλέξανδρος, ο ο-
ποίος όχι µόνο βάζει επάνω στο νόµισµα 
το κεφάλι του Αλεξάνδρου, αλλά για να 
µην υπάρξει καµία παρανόηση, γράφει 
κιόλας Αλεξάνδρου του Φιλίππου».
Η έκθεση διαρθρώνεται σε οκτώ θε-
µατικές ενότητες και η περιήγηση 
ολοκληρώνεται µε την ανάδειξη του 
ρόλου του νοµίσµατος και µία σύντο-
µη αναφορά στην αρχαιοελληνική 
τραπεζική δραστηριότητα. 

- Ηρώ Παρτσακουλάκη
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INFO

2/11 - 15/4/2018, Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου ∆ούκα 4, 

2107228321-3, cycladic.gr

Σ Ι Ν Ε Μ ΑΒ Ι Β Λ Ι ΟΓ Ε Υ Σ ΗΘ Ε Α Τ Ρ ΟΜ Ο Υ Σ Ι Κ ΗΤ Ε Χ Ν Η

∆ιαβάστε όλη τη συνέντευξη 
στο site 

www.athens voice.gr
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Ramino, íéá íéëòÜ Äñíè 
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Αν ψάχνεις ένα καλό ιταλικό, σταµάτα 
στην Αγγέλου Μεταξά

Î
νας λόγος που αγαπάω τη Ρώµη είναι οι δρόµοι της. Οι περισσότεροι 

εκνευρίζονται από την πολεοδοµία που δεν βγάζει νόηµα, από τους 

δροµάκους που οδηγούν σε αδιέξοδα, από το χάος των µικρών στενών 

που συχνά σε κάνουν να χάνεις εντελώς τον προσανατολισµό σου. Όµως 

εµένα µου αρέσει να χάνοµαι. Ξέρω πως στο επόµενο στενάκι θα βρω αυτό που 

ψάχνω: µια µικρή, ζεστή τρατορία µε λαχταριστές µακαρονάδες και φινετσάτη 

πίτσα. Αυτό είναι το Ramino, που µπορεί να µη βρίσκεται στη Ρώµη, αλλά είναι 

σαν να µεταφέρθηκε ατόφιο κατευθείαν από την αιώνια πόλη.

Είναι µαγικό να ξέρεις ότι παρόλο που βρίσκεσαι στην καρδιά της Γλυφάδας, 

αρκεί ένα βήµα µόνο για να µεταφερθείς στην πιο νόστιµη πρωτεύουσα του 

κόσµου. Αυτό ακριβώς νιώθεις όταν περνάς την είσοδο του Ramino και α-

ντικρίζεις όλες αυτές τις χάλκινες λεπτοµέρειες. «Rame» στα ιταλικά είναι ο 

χαλκός. Το «Ramino» ήρθε ως φόρος τιµής στο οµώνυµο χάλκινο σκεύος που 

πρωτοστατεί στην κουζίνα. Εδώ, σε ένα από τα καλύτερα ιταλικά της Αθήνας, 

η κουζίνα είναι ανοιχτή και σε πρώτο πλάνο. Από τη ζεστή σάλα, που µοιάζει µε 

εσωτερικό κήπο, µπορείς να δεις τον αεικίνητο σεφ να ετοιµάζει η παραγγελία 

σου και να νιώσεις τη µυρωδιά του σκόρδου καθώς σοτάρεται στο ελαιόλαδο. 

Ναι, αν σου αρέσει η ιταλική κουζίνα τώρα είσαι στον Παράδεισο.

Κάθε θαµώνας έχει και το δικό του αγαπηµένο πιάτο. Κάποιοι ορκίζονται στο 

Vitello Tonnato και στο Carpaccio µοσχάρι. Κάποιοι άλλοι λένε 

ότι η αυθεντική καρµπονάρα µε κρόκο αυγού και πανσέτα (δικής 

τους ωρίµανσης!) είναι η καλύτερη που έχουν γευτεί. Εγώ όµως 

βρίσκω ενδιαφέρον και στα new entries του µενού: στο Risotto 

Integralle µε µαύρο ρύζι ολικής, καραβίδες και πούδρα κάρδαµου, 

στο µοσχαρίσιο φιλέτο µε πουρέ αγκινάρας Ιερουσαλήµ και ρα-

γού µανιταριών, αλλά και στην all time classic pizza Ramino που 

αυτό το χειµώνα κάνει και πάλι την εµφάνισή της. Με µοσχαρίσια 

κεφτεδάκια, αυγό µελάτο, φρέσκο κρεµµύδι, µυρωδικά και ε-

λαιόλαδο είναι σίγουρα από τις πίτσες που θέλεις σαν τρελός να 

δοκιµάσεις!

Οι περισσότερες συνταγές του εξαιρετικού σεφ Χρήστου Γιατράκου προέρχο-

νται από τη Βόρεια Ιταλία, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι λείπει η σπιρτάδα του 

ιταλικού νότου. Τα κρασιά ωστόσο είναι στην πλειονότητά τους από τα αµπέλια 

της Τοσκάνης. Εκτός από την προσεγµένη wine list θα βρεις και µερικά υπέροχα 

cocktails (όπως το –αρωµατισµένο µε ανθόνερο– «Ramino»), ενώ για έναν αυ-

θεντικά ιταλικό επίλογο υπόκυψε στη γοητεία του τιραµισού που συνοδεύεται 

από goji berry, εµβαπτισµένα σε κρασί Marsala. 

Οι ιταλικές µουσικές έχουν βεβαίως την τιµητική τους και συµβάλλουν στο 

να αισθανθείς για ακόµη µία φορά ταξιδιώτης στη Ρώµη. Υπόσχοµαι ότι πριν 

τελειώσει αυτό το ταξίδι, θα κοιτάς την Αγγέλου Μεταξά µέσα από τις µε-

γάλες τζαµαρίες και θα βλέπεις την Piazza di Spagna. Αυτή είναι η 

δύναµη της γεύσης: ξυπνά τις πιο ωραίες αναµνήσεις. ●

Αγγέλου Μεταξά 34, Γλυφάδα, 210 8944430, www.raminoresto.gr, Fb: Ramino Resto

*To Ramino είναι µέλος του οµίλου Καστελόριζο

ÎΓΕΥΣΗ
Επιµέλεια

ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Æ
α καυτά νέα ακούστηκαν το καλοκαίρι: ένα από τα 
πιο επιτυχηµένα µπαρ της Αθήνας, το 42 του Χρή-
στου Χουσσέα, αλλάζει χέρια, νέος του ιδιοκτήτης 
ο γνωστός Σπύρος Κερκύρας, από τους «πρωτερ-

γάτες» της περίφηµης νέας αθηναϊκής drinking σκη-
νής. Μετά από µήνες πυρετωδών εργασιών το καινούρ-
γιο και πολύ λαµπερό 42 άνοιξε την Κυριακή που µας 
πέρασε. Φυσικά ήµουν εκεί και µεταδίδω: Το νέο είναι 
ωραίο… δηλαδή πολύ ωραίο! Έχει κρατήσει τη βάση από 
τον έτσι κι αλλιώς πολύ ωραίο και «µπαρίσιο» του διά-
κοσµο, έχει φρεσκαριστεί, έχει αλλάξει τον φωτισµό, 
έχει προσθέσει βελούδο,  πολύ µάρµαρο αλλά και τον... 
Μαρµαρινό στην κουζίνα. Γιατί, ναι, όπως µου λένε και 
οι δύο, «έχει γίνει πολλή δουλειά στις µπάρες όλο τον τε-
λευταίο καιρό στην Αθήνα, και παίρνουµε συνεχώς διεθνείς 
διακρίσεις, όµως στα του φαγητού έχουµε µείνει πίσω». Το 
οποίον, ο νεαρός µεν αλλά πολύ ταλαντούχος Σταµάτης 
Μαρµαρινός που µέχρι τώρα τον συναντούσαµε στην 
κουζίνα του Poseidonion Grand Hotel των Σπετσών, 
βάζει δίπλα στα aperitivo, signature, new style cocktails 
που φτιάχνει η φοβερή και τροµερή 4µελής οµάδα του 
µπαρ, όχι αυτά τα ταπεινά ξηροκάρπια και τσιπσάκια 
που ήξερες µέχρι τώρα. Βάζει όµως «snacks» όπως ε-
λιές µαριναρισµένες µε καπνιστά αµύγδαλα, χειρο-
ποίητα πατατάκια µε τρούφα και θυµάρι, γιαπωνέζικα 
φασόλια edamame µε κονφί λεµόνι και δυόσµο, και άµα 
θες κάτι πιο πολύ έχει «bites» όπως row dog (από το hot 
dog) µε ταρτάρ µοσχάρι, κατσικίσιο τυρί tempura µε 
µέλι αρωµατισµένο µε τρούφα, mac n cheese σε κρο-
κέτα µε ντιπ µπέικον δίπλα και άλλα πολλά. Τούτες τις 
µέρες και µέχρι να το «στρώσει», το λαµπερό 42 ανοίγει 
από τις 6.30 κάθε απόγευµα µε guests κάποια από τα 
καλύτερα µπαρ του κόσµου, όπως το Lost+Found της 
Κύπρου. Από τις 9 του µήνα όµως, που κάνει και επίση-
µα εγκαίνια, θα ανοίγει κάθε µέρα από το πρωί µε φοβε-
ρούς καφέδες και πρωινά, ενώ ανοιχτή σε λίγες µέρες 
θα είναι και η κουζίνα µεσηµέρι-βράδυ µε πιάτα που 
θυµίζουν bistrot αλλά στοχεύουν σε µια καθηµερινή 
υψηλή όσο και προσιτή γαστρονοµία. Φυσικά Σ/Κ θα 
έχει και brunch, «όχι µόνο µε αυγά» µου λένε µε νόηµα, 
θα παίζουν και live µουσικές (τις υπόλοιπες µέρες µε 
εναλλασσόµενους djs)...» άντε µη φέρω και πιανίστα» 
µου φωνάζει ο Κερκύρας την ώρα που φεύγω. Να πάτε, 
τα παιδιά έχουν πολλά κέφια, το καινούργιο είναι ωραίο 
και φωτεινό, ένα στολίδι στις αθηναϊκές µέρες αλλά και 
νύχτες που έρχονται… -Ν.Γ.

Κολοκοτρώνη 3, Αθήνα

42 Barstronomy 
Το opening που συζητιέται 
τόσο πολύ αυτές τις µέρες

»¸ 
Ì°ª¶¹ª! ▶ Σε ένα γευστικό ταξίδι στο µακρινό Μεξικό µάς καλούν τα Lidl από τις 

13/11, όπου µεταξύ άλλων θα βρούµε φασόλια σε υπέροχη πικάντικη 
σάλτσα τσίλι και µεξικάνικες πίτες ολικής άλεσης. Τις ίδιες ηµέρες στα 
ράφια των Lidl θα βρίσκονται και προϊόντα από Ήπειρο και Θράκη, όπως 
το στραγγιστό γιαούρτι «Άριστο» Έβρου, αλλά και η παραδοσιακή πίτα 
Μετσόβου µε σπανάκι και φέτα.



Θ
α το πω και ας στιγµατιστώ: δεν µου αρέσει και τό-
σο το ψωµί. Με φουσκώνει, µου κάθεται βαρύ, άσε 
τις θερµίδες… Αντίθετα λατρεύω τα παξιµάδια και 
τα κριτσίνια κάθε είδους. Απλά ή µε γεύσεις, πολύ-
σπορα, ολικής, τρώω τα πάντα και σε µεγάλες πο-

σότητες. Οι φίλοι µου µε κοροϊδεύουν κάθε φορά που ανοίγουν 
τα ντουλάπια της κουζίνας: «Σίγουρα ζεις µόνη σου;», µε ρωτάνε 
ειρωνικά δείχνοντας τα δεκάδες σακουλάκια µε κριτσίνια και παξι-
µάδια. Εντάξει, µια αδυναµία έχω κι εγώ, τι να γίνει;

Η αλήθεια είναι ότι βρίσκω αυτή την αδυναµία µου εξαιρετικά 
βολική! Το πρωί συνηθίζω να τρώω παξιµάδια µε µαρµελάδα ή 
µέλι, το µεσηµέρι φτιάχνω επίσης σαλάτες µε παξιµάδια (ιδανικές 
για το γραφείο), το απόγευµα τσιµπολογάω τα κριτσίνια µου. Κι αν 
µε πιάσει καµιά υπογλυκαιµία, πάλι στα παξιµάδια καταφεύγω (µε 
σοκολάτα αυτή τη φορά). 

Με αυτά και µε εκείνα, έχω δοκιµάσει σχεδόν κάθε µάρκα που 
κυκλοφορεί εκεί έξω. Φυσικά και υπάρχουν διαβαθµίσεις, φυσι-
κά και ο καθένας µας έχει και από κάτι αγαπηµένο. Τελευταία, ό-
µως, δοκίµασα τη µεγάλη γκάµα παξιµαδιών του Χρυσού Μύλου 
(τα βρήκα στα Lidl) και κόλλησα. Κόλλησα στην ποιότητα, στη 
νοστιµιά τους και στη χαµηλή τους τιµή. Μιλάµε για έρωτα µε την 
πρώτη µπουκιά!

Τι να σας πρωτοπώ! Για το πεντανόστιµο και αφράτο κρητικό 
παξιµάδι σίκαλης (έχει και κριθαρένιο) που µου έχει λύσει τα χέρια 
στις σαλάτες (απλά δοκιµάστε το µε τοµατίνια και βαλσάµικο); Για 
το κριθαροκούλουρο που βγάζει τους πιο πετυχηµένους ντάκους; 
Για τα παξιµαδάκια µε κριθάρι ολικής άλεσης ή µε σίκαλη ολικής 
άλεσης (αυτά µου αρέσει να τα τρώω µε γραβιέρα και µαρµελά-
δα σύκο); Όλα αυτά είναι µόνο η αρχή… Έχω επίσης ανακαλύψει 
τα παξιµαδάκια µε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και ελιές, το 
σταρένιο παξιµάδι, το παξιµάδι τύπου Κυθήρων, το παξιµάδι µε 
ντοµάτα και ελιά και (το αγαπηµένο µου!) παξιµάδι µε χαρουπά-
λευρο (σοβαρά τώρα, αν δεν έχετε δοκιµάσει ποτέ παξιµάδια µε 
χαρουπάλευρο, απλά… τρέξτε!). Αυτά τα τελευταία µεταµορφώ-
νουν και την πιο αδιάφορη σαλάτα, αλλά είναι τόσο νόστιµα που 
τρώγονται και σκέτα. 

Τα κριτσίνια του Χρυσού Μύλου δε, είναι ένα άλλο µεγάλο κε-
φάλαιο της ζωής µου. Κριτσίνια σίτου, µακεδονικά, µε σουσάµι, 
σερβίρονται µε κάθε είδους ντιπ και µε λίγο τυράκι είναι ένα υγι-
εινό γεύµα από µόνα τους. Αλλά ο µεγάλος µου εθισµός είναι το 
κριτσινάκι µε γραβιέρα και φέτα και το κριτσινάκι µε λιαστή ντο-
µάτα και ελιές. Μα ποτέ να µην µπορώ να φάω µόνο ένα; Όσο για 
τις υπογλυκαιµίες που λέγαµε, ακόµη και για αυτό έχει προβλέψει 
ο Χρυσός Μύλος και βγάζει ακόµα ένα κριτσινάκι, γεµιστό µε σύκο 
και σταφίδα! 

Αυτό που µου αρέσει πιο πολύ είναι ότι πρόκειται για προϊόντα 
µε πλούσια διατροφική αξία, υγιεινά και νόστιµα, που µας θυµί-
ζουν πόσο αγαπάµε τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις και που 
ταιριάζουν σε κάθε στιγµή της ηµέρας. Για αυτό εξάλλου πηγαίνω 
στα Lidl. Για να βρω νόστιµα ελληνικά προϊόντα που δεν υπάρχουν 
αλλού.•
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Τα πιο τέλεια 
παξιµάδια (και κριτσίνια!)

τα βρήκαµε στα Lidl



Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Έγκληµα στο Οριάν Εξπρές
 (MURDER IN ORIENT EXPRESS) **1/2

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Κένεθ Μπράνα

¦°¹·ÃËÁ: Κένεθ Μπράνα, Τζόνι Ντεπ, Τζούντι Ντεντς, Πενέλοπε Κρουζ, 

Μισέλ Φάιφερ

Στο θρυλικό διηπειρωτικό τρένο «Οριάν Εξπρές», ένας φόνος αναστα-

τώνει τους εκλεκτούς επιβάτες του. Ο βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Που-

αρό (Κένεθ Μπράνα) αναλαµβάνει να βρει τη «ρωγµή» στη µυστηριώδη 

υπόθεση δολοφονίας του πλούσιου γκάνγκστερ Ράτσετ (Τζόνι Ντεπ) 

ανακρίνοντας έναν-έναν τους επιβάτες της πρώτης θέσης, για να ανα-

καλύψει έκπληκτος ότι όλοι κρύβουν ένα µεγάλο µυστικό. 

Φανταχτερό καστ µε πολλά όσκαρ να έχουν στριµωχτεί στην 
πρώτη θέση της πολυτελούς αµαξοστοιχίας, µια διάσταση εκσυγ-
χρονισµού της ιστορίας του βιβλίου της Κρίστι που γράφτηκε το 
1934 και φλεγµατικό πνεύµα εκ µέρους του Μπράνα είναι τα βα-
σικά καύσιµα µιας ψυχαγωγικής ταινίας που παρακολουθείται, 
αν µη τι άλλο, ευχάριστα. O Μπράνα πάντως δεν επιδιώκει να 
φτιάξει µια απλή whodunit ταινία µυστηρίου, διασκευή της θρυ-
λικής ταινίας του Σίντνεϊ Λιούµετ από το 1974 που έφτασε µέχρι 
τα Όσκαρ. Το σπινθηροβόλο χιούµορ και οι διαρκείς ανατροπές 
συµπλέουν απόλυτα µε το πνεύµα της συγγραφέως και τονίζο-
νται µε κάθε τρόπο (άκρως ψυχαγωγικό τις περισσότερες φορές), 
αλλά είναι ευδιάκριτο από ένα σηµείο και µετά –ίσως και πιο πριν 
για τους πιο παρατηρητικούς θεατές– ότι ο βρετανός σκηνοθέτης 
επιθυµεί να οδηγήσει την ταχεία του σε πιο δύσκαµπτα και απαι-
τητικά µέρη, προκειµένου να αφήσει τη δική του σφραγίδα. Αυτό 
συµβαίνει κυρίως στο φινάλε, που για ευνόητους λόγους δεν 
µπορούµε να αναφέρουµε τι ακριβώς γίνεται αλλά είναι σαφέ-

στατη η απόπειρα του Μπράνα να βουτήξει στα βαθιά. Η ντελικά-
τη σκηνοθεσία µε την πειστική ατµόσφαιρα µυστηρίου. Η άψογη 
αναπαράσταση εποχής σε συνδυασµό µε το σαρδόνιο χιούµορ. 
Μια υποψία κωµικής αποδόµησης του ήρωα («είστε λίγο αστείος 
εµφανισιακά, κύριε Πουαρό» λέει η ρωσίδα κοντέσα µε σαφέ-
στατη µπηχτή στα γελοία µουστάκια του Βέλγου), που όµως ισορ-
ροπεί κάθε φορά που εκείνος αποτραβιέται στην προσωπική του 
τραγωδία και την «αγαπηµένη Κατερίνα» του, είναι στοιχεία που 
ο Μπράνα εισάγει αποτελεσµατικά στην τραγική ιστορία των Άρ-
µστρονγκ που συγκλόνισε την Αµερική στα 30s. Εδώ πρέπει να 
επισηµανθεί η καίρια συµβολή του σεναριογράφου Μάικλ Γκριν, 
που ισορροπεί µε ακρίβεια το δράµα, το χιούµορ και το σασπένς, 
πριν ο σκηνοθέτης επιλέξει να προσδώσει στην ταινία µια κάπως 
αµήχανη µελοδραµατική νότα στο φινάλε που αποσυντονίζει κά-
πως το σύνολο, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τη χιονοστιβάδα που 
οδηγεί την κλινάµαξα σε εκτροχιασµό γύρω στη µέση της ταινίας. 
Ακόµη κι έτσι όµως η ταινία έχει γοητεία παρά την παλιοµοδίτικη 
αισθητική της, ενώ όπως προαναφέραµε εξυπηρετεί απόλυτα τη 
βασική συνθήκη στη σχέση ταινίας-θεατή, την ψυχαγωγία του 
τελευταίου.  

criticÕs CHOICE

JUST THE FACTS
Εγκληµα στο Οριάν Εξπρές

 ** ½
Υπερπολυτελής διασκευή του 
best seller της  Άγκαθα Κρίστι

Όταν ο Μαρξ συνάντησε
 τον Ένγκελς 

**
Η άλλη µατιά στο 

Κοµµουνιστικό Μανιφέστο

Οι γάτες της 
Κωνσταντινούπολης 

***
Νιάου, νιάου βρε γατούλα

Saw Legacy: Jigsaw *
Περισσότερο αίµα

Μια χαρούµενη οικογένεια 

** 
Είµαστε µια ωραία ατµόσφαιρα

>>> Η τελευταία, όγδοη ταινία της δηµοφιλούς σειράς τρόµου 
«Saw» µε τίτλο «Saw Legacy: Jigsaw» (*) σε σκηνοθεσία Μάικλ και 
Πίτερ Σπίριγκ είναι µια ανόητη και αδικαιολόγητη αναπαραγωγή 

των προηγούµενων σπλάτερ ταινιών που στόχο έχουν το δίπτυχο 
«σοκ και χρήµα». Κι αν στη δεύτερη περίπτωση µπορεί και να τα κατα-

φέρουν, στην πρώτη προκαλούν µόνο χασµουρητά.

>>> Η τελευταία, όγδοη ταινία της δηµοφιλούς σειράς τρόµου 
«Saw» µε τίτλο
Πίτερ Σπίριγκ είναι µια ανόητη και αδικαιολόγητη αναπαραγωγή 

των προηγούµενων σπλάτερ ταινιών που στόχο έχουν το δίπτυχο των προηγούµενων σπλάτερ ταινιών που στόχο έχουν το δίπτυχο 
«σοκ και χρήµα». Κι αν στη δεύτερη περίπτωση µπορεί και να τα κατα-

φέρουν, στην πρώτη προκαλούν µόνο χασµουρητά.

AºÃ»¸
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Το εξπρές των αστέρων

Οι γάτες της 
Κωνσταντινούπολης

(Kedi)***
ΣκηνοθεΣία: Τσεϊντά Τορούν  

Σεναρίο: Τσεϊντά Τορούν

ΜουΣίκη: Κίρα Φοντάνα

Μέσα από επτά διαφορετικές γάτες 
που σουλατσάρουν στα σοκάκια και τις 

αγορές της Κωνσταντινούπολης παρακο-
λουθούμε ένα μοναδικό πορτρέτο της τουρ-

κικής πρωτεύουσας. 

Απολαυστικό ντοκιμαντέρ με θρυλική σταδιοδρομία στα διάφορα διεθνή 
φεστιβάλ για διαφορετικούς λόγους. Οι φιλόζωοι –και δη οι γατόφιλοι– 
θα «τρελαθούν» με την έξυπνη σκηνοθετική άποψη πάνω στη ζωή των 
γατών (πολλές φορές η κάμερα τρυπώνει στα στέκια τους με τη δική τους 
ανοχή αλλά και ευελιξία των τετράποδων πρωταγωνιστών), αλλά η ταινία 
αυτή είναι πολλά παραπάνω. Κυρίως ένα από τα πιο εύστοχα, εμπεριστα-
τωμένα και τεκμηριωμένα φιλμ πάνω στην ιστορία, την πολιτική και την 
καθημερινότητα της τουρκικής μεγαλούπολης. Θεσπέσια και τα σχόλια 
των ανθρώπων που φροντίζουν αυτές τις αδέσποτες γάτες: προσέξτε 
την ανάλυση που κάνει ο τούρκος έμπορος στην «ψυχοπαθή της γειτο-
νιάς» η οποία τον δικαιώνει απόλυτα on camera όταν ορμάει με λύσσα να 
«φάει» την ερωτική αντίζηλο της!  

  Όταν ο Μαρξ συνάντησε
 τον Ενγκελς (The Young Karl Marx) **

ΣκηνοθεΣία: Ραούλ Πεκ ΠρωταγωνίΣτουν: 
Όγκουστ Ντιλ, Στεφάν Κοναρσκέ, Βίκι 

Κριπς, Ολιβιέρ Γκουρμέ, Χάνα Στιλ
 
Το 1844 ο Καρλ Μαρξ βρίσκεται εξορι-
σμένος στο Παρίσι μαζί με τη γυναίκα 
του Τζένι και ζουν σε συνθήκες φτώ-

χιας. Εκεί θα γνωρίσει τον Φρίντριχ Εν-
γκε λς, γόνο βιομηχανικής οικογένειας 

που έχει ξεκινήσει να κρατά αποστάσεις 

από την τάξη του.

Αστοχίες, φλυαρίες και μάλλον αδόκιμα σχήματα (πέρα 
από τη φιλία και την ανταλλαγή ιδεών παρακολουθούμε και τα ερωτικά 
βάσανα των δύο αντρών) που δύσκολα καταφέρνουν να βρουν το συνδε-
τικό κρίκο της πολιτικής ανάγνωσης μιας βιογραφίας που θεωρητικά του-
λάχιστον αυτό τον στόχο έχει ή έστω θα όφειλε να έχει. Εκτός κι αν όσα 
παρακολουθούμε στο φιλμ αφορούν συμπληρωτικά και κάπως ανούσια 
ευφυολογήματα γύρω από την ανάπτυξη της φιλοσοφίας των δύο μεγά-
λων προσωπικοτήτων που με τις πολιτικές ιδέες τους έθεσαν τις βάσεις 
για να αλλάξει ο κόσμος. Η ταινία πάντως του Πεκ είναι τόσο παλιομοδί-
τικη και μονοδιάστατη, που δύσκολα θα επιχειρούσε και μόνο ως σκέψη 
κάτι τέτοιο (την αλλαγή του κόσμου δηλαδή) παρά τη βαριά κοσμοθεωρία 
–και κυρίως ιστορία– που κουβαλάει στις αποσκευές της. 

Μια χαρούμενη οικογένεια  
(happY FaMilY)  **

ΣκηνοθεΣία: Χόλγκερ Τάπε

Με τίΣ φωνεΣ των: Κωνσταντίνου Κων-

σταντόπουλου, Κατερίνας Γκίργκις, 

Στεφανίας Φιλιάδη, Νικόλα Κατσά-

τσου
Η οικογένεια των Γουίσμποουν βρίσκε-

ται σε κρίση. Το βιβλιοπωλείο της μα-
μάς Έμα είναι καταχρεωμένο, ο μπαμπάς 

Φρανκ δουλεύει ασταμάτητα, η έφηβη 
κόρη Φέι δυσκολεύεται στο σχολείο και ο μι-

κρός Μαξ πέφτει θύμα bullying. Τα πράγματα όμως 

χειροτερεύουν όταν μια μάγισσα τους μεταμορφώνει σε τέρατα...

Γουστόζικο και καλοσχεδιασμένο animation που βασίζεται στα παραδο-
σιακά τέρατα τρόμου (βρικόλακες, λυκάνθρωποι, το τέρας του Φρανκεν-
σάιν, η μούμια) σε συνδυασμό με μια σάτιρα της life style ζωής –χάρμα το 
σκετς με τις μοντέλες και τη διευθύντρια του life style περιοδικού (προ-
φανείς οι αναφορές στο «Ο διάβολος φοράει Πράντα»– που έχει νόημα. 
Χαριτωμένο, ανάλαφρο και σινεφιλικό, σε μεγάλο βαθμό θα αποζημιώσει 
εξίσου μικρούς και μεγάλους.  

Μ
ια σπουδαία ευκαιρία σε 

όσους πιστεύουν ότι έχουν 

μια καλή ιδέα για ένα βιώσιμο 

επιχειρηματικό μοντέλο στον 

ευρύτερο τομέα των χρηματο-

οικονομικών συναλλαγών προσφέρει 

η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την 

εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας 

Crowdpolicy και με την υποστήριξη 

εταιριών τεχνολογίας και φορέων του 

οικοσυστήματος, μέσα από το πρόγραμ-

μα επιχειρηματικής επιτάχυνσης be 

finnovative innovation lab. 

Πρόκειται για το δεύτερο κύκλο του προ-

γράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης 

Be finnovative, ένα ειδικά σχεδιασμένο 

εξαμηνιαίο πρόγραμμα επιτάχυνσης ομά-

δων και επιχειρήσεων στον αναπτυσσό-

μενο κλάδο του #fintech, με mentoring, 

coaching, τεχνική υποστήριξη και 

resources, με την έναρξη υποβολής αιτήσε-

ων να έχει ήδη ξεκινήσει. 

Μάθε περισσότερα 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτη-

τές, επαγγελματίες και σε όποιον θέλει να 

αναπτύξει την ιδέα του ή τη μεθοδολογία 

του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέ-

λο, με την προοπτική αφού επιτύχει στην 

ελληνική αγορά, να αποκτήσει εξωστρε-

φή προσανατολισμό.

Στοχεύει σε ανάπτυξη ιδεών από τις 

συμμετέχουσες ομάδες σχετικών με το 

ευρύτερο θεματικό πεδίο των χρηματο-

οικονομικών συναλλαγών (fintech), όπως 

αυτοματοποιημένα customer care συστή-

ματα (bots), mobile payments, blockchain, 

ΑΙ, συστήματα e-commerce, ticketing, 

marketplaces, e-invoicing, loyalty 

platforms, crowdfunding, banking APIs, 

trading platforms, big data analysis κ.λπ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρη-

ματικές μονάδες της Εθνικής Τράπεζας 

παρουσιάζουν ιδέες που αφορούν micro-

investments, roboadvisors και P2P/P2B 

payments.  

Προσφέρει: 

α) επιχειρηματική και τεχνολογική συμ-

βουλευτική, bootcamps για την ανάπτυξη 

ειδικών δεξιοτήτων (skills), βελτίωση των 

ιδεών με μεθοδολογίες lean development, 

ανάπτυξη MVP και prototypes

β) συνεργασία με μέντορες και επιχειρή-

σεις και συνέργειες με επιταχυντές από το 

εξωτερικό, ενώ παράλληλα θα αξιοποιη-

θεί το αναβαθμισμένο Οpen Βank API της 

Εθνικής Τράπεζας για τη δημιουργία νέων 

εφαρμογών

γ) παροχή πρόσθετων πόρων, όπως υπη-

ρεσίες cloud, χρηματικά βραβεία (€10.000 

θα μοιραστούν στις 2 πρώτες ομάδες) και 

κυρίως δυνατότητες σύναψης εμπορικών 

συμφωνιών με την Τράπεζα και με συνερ-

γαζόμενους φορείς.

Το χρονοδιάγραμμα  

• Η υποβολή προτάσεων από ενδιαφερό-

μενους και ομάδες λήγει στις 13 Νοεμβρί-

ου 2017 στις 15.00. 

• Οι ομάδες που θα επιλεγούν μετά την 

υποβολή προτάσεων θα παρουσιάσουν 

την ιδέα τους στο selection day την Πα-

ρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 ενώπιον κρι-

τικής επιτροπής που θα αποτελείται από 

υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας και 

των συνεργαζόμενων φορέων. 

• Η έναρξη του προγράμματος  

be finnovative 2 θα γίνει στις  

11 Δεκεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 

πληροφορίες και να δηλώσουν  

συμμετοχή στην ιστοσελίδα του  

be finnovative innovation lab  

http://befinnovative.com/el/
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Κάνε τη super 
fintech ιδέα σου 
να φθάσει ψηλά! 

Δήλωσε συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο 
του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης 

Be finnovative της Εθνικής Τράπεζας 
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Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Î
να ασπρόµαυρο αστικό γουέστερν µε έναν κα-
ταραµένο κεντρικό ήρωα που κυνηγάει την 
ουτοπία, που τον κυνηγάνε δαίµονες, που δεν 
µπορεί να βρει ειρήνη µέσα του καθώς γύρω 

του χοροπηδάνε ο Θεός, οι µπλουζίστες, οι φόνοι, 
το πανκ, οι µουσικοί του που έρχονται και φεύγουν. 
Με αφορµή στοιχεία από τη ζωή, το πνεύµα και τους 
στίχους των τραγουδιών του Nick Cave ο κοµίστας 
Reinhard Kleist φτιάχνει ένα βιογραφικό κόµικ βι-
βλίο όπου η πραγµατικότητα και η φαντασία εναλ-
λάσσονται. Όποιος θέλει να µάθει την ιστορία του 
Nick Cave και τι πραγµατικά έγινε στην 60άχρονη 
ζωή του καλύτερα να αναζητήσει βιογραφίες και 

πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εδώ το µόνο που θα 
βρει είναι µια προσωπική θεώρηση του Kleist για 
το τι είναι ο Nick Cave, τι τον καθόρισε, τι ψάχνει, τι 
τον κυνηγάει και από τι αισθάνεται κυνηγηµένος. Τα 
πρώτα χρόνια στην Αυστραλία, οι Boys Next Door, 
οι Birthday Party, το Βερολίνο, η Anita Lane, η P J 
Harvey, η Kylie Minogue, το Λονδίνο και οι Bad Seeds, 
οι καταραµένοι ήρωες των τραγουδιών του που δεν 
τον αφήνουν ήσυχο, η επιτυχία και η αστικοποίηση, 
όλα είναι εδώ και συγκροτούν ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον αφήγηµα 320 σελίδων, µια ελεύθερη µεταφορά 
µιας συναρπαστικής και περίπλοκης ζωής γεµάτη 
από εφιάλτες, σκοτάδια και ανασφάλεια κι όλα αυτά 

µε διαρκή flash back και κυρίως µε ένα σκίτσο πολύ 
δυνατό και φροντισµένο στη λεπτοµέρεια, χωρίς 
διάθεση για σχεδιαστικούς εξτρεµισµούς και πειρά-
µατα αλλά µε τη σίγουρη τέχνη ενός καλού µάστο-
ρα που ξέρει τι κάνει. 
Όσοι έχουν ήδη σχέση µε τον Nick Cave και τη µου-
σική αλλά και προσωπική του ιστορία θα βρουν εδώ 
έναν ακόµη τρόπο για να συνδεθούν µαζί του και να 
βυθιστούν σε ένα γοητευτικό κόµικ που δύσκολα 
το αφήνεις από τα χέρια σου µέχρι να τελειώσει. Η 
αξία του Nick Cave και της τέχνης του φαίνεται να 
ενέπνευσε δηµιουργικά τον Reinhard Kleist σε όλα 
τα επίπεδα. -ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο NICK CAVE 
Το συναρπαστικό κόµικ/βιβλίο του Reinhard Kleist «Nick Cave - Mercy On Me» δίνει µια απάντηση

Κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Οξύ 

και Ηλίβατον 
σε µετάφραση 

Γιώργου-Ίκαρου 
Μπαµπασάκη
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Βλέπω τον κόσμο
λες και είμαι ποιητής

Όπως τον θέλω
Χάρης Μελιτάς
Ποτάμι Κόκκινο

Τ
ην αγαπάει. Εξωραΐζει τις συνθή-
κες της σχέσης που προσδοκά να 
αναστήσει. Της σχέσης που είχε 
και έχασε. Η απόσταση τον βοηθά 

να είναι εξομολογητικός, αυτοκριτι-
κός και μεγαλόκαρδος, με τα μέτρα του 
γενναιόδωρος, αφού αναβαθμίζει συ-
νεχώς τα προσφερόμενα στη γυναίκα  
που διεκδικεί ξανά. Επάνοδο, συγκα-
τοίκηση, έως και γάμο, μα και χρήμα, 
χρήμα πολύ. Και φανερώνει την απο-
τυχία της ενηλικίωσής του, όταν ανα-
μετράται με την ψυχή της γυναίκας, δί-
νοντας αυτά που για κείνη δεν μπορούν 
να μετρήσουν. Απαιτεί 
σεβασμό και θαυμασμό 
από μέρους της, χωρίς 
να νιώθει πως τούτα τα 
σημάδια αγάπης κερδί-
ζονται,  δεν απαιτού-
νται, οπωσδήποτε δεν 
εκβιάζονται.
Το Σδράλι, τόπος ονει-
ρικός κι ονειρεμένος 
για τον Λέοντα, ήρωα 
του βιβλίου «Μου-
σείο Λαογρ αφίας» 
του Δημήτρη Φύσσα 
(Βιβλιοπωλείον της Ε-
στίας), τον συνεπαίρ-
νει με την ομορφιά και 
τον πρωτογονισμό του. 
Απομονωμένος εκεί, 
νιώθει ελεύθερος και  
δημιουργικός, οραμα-
τίζεται  ένα υπέροχο μέλλον επαγγελ-
ματικά και προσωπικά, φοράει παρα-
μορφωτικούς φακούς νομίζοντας ότι 
εντάσσεται στην τοπική κοινωνία, η ο-
ποία όμως κρύβει καλά τους σκληρούς,  
απάνθρωπους όρους της ύπαρξής της. 
Οι είκοσι τρεις επιστολές που απευθύ-
νει στη γυναίκα που διεκδικεί, σφύζουν 
από περιγραφές μιας ζωής που δεν υ-
πάρχει. Η φύση ανέγγιχτη και παρούσα 
σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας 
τον συνεπαίρνει, όπως και η έλλειψη 
στοιχειωδών και αυτονόητων ανέσε-
ων. Κουβαλά μαζί του από την παλιά του 
ζωή μόνο τη συνήθεια του τζόκινγκ και 
τη ζωγραφική του. Ο λόγος άλλωστε 
του αναχωρητισμού είναι αυτός, να υ-

πάρξει ξανά ως ζωγράφος, ανταποκρι-
νόμενος σε μια θηριώδη στο μέγεθος 
και την αμοιβή παραγγελία, που θα του 
επιτρέψει να αναγεννηθεί ως ταλα-
ντούχος καλλιτέχνης και να επιστρέψει 
στον κόσμο της τέχνης, θριαμβευτής, 
επιβεβαιώνοντας την παλιά του κατα-
χώρηση «ως παιδί θαύμα».
Το παιδί βέβαια εξακολουθεί να υπάρ-
χει, παρά την ηλικία των τριανταπέντε 
χρόνων, και μέσα στην αφέλειά του και 
τον ενθουσιασμό της αμόλυντης ζωής 
που νομίζει ότι βιώνει, θα παραγνωρί-
σει τα σημάδια που δείχνουν ότι ο «αγ-
γελικός περίγυρος» τον στοχοποιεί, και 
θα τον καταδιώξει, επιφυλλάσοντας  γι’ 
αυτόν τη μοίρα των γυναικών.
 Ο γυναικείος κόσμος της κλειστής κοι-
νωνίας είναι φανερά βαλμένος στην 
κατώτερη θέση που οι άντρες του τό-

που έχουν ορίσει να 
είναι. Πολύ περισσό-
τερο, κυριαρχεί η σι-
ωπηλή και αποδεκτή 
βία. Οι άντρες ορίζουν 
τα πάντα, κυριαρχούν 
αδιαμαρτύρητα και ε-
ξουδε τερώνουν την 
επικίνδυνη, όπως την 
αντιλαμβάνονται, γυ-
ναικεία φύση. Η θρη-
σκευτικότητα έχει ξε-
στρατίσει σε μια πλήρη 
παρανόηση, στην από-
λυτη τερατώδη στρέ-
βλωση. Και βέβαια, το 
μείζον ζητούμενο της 
ζωγραφικής σύνθεσης, 
η ενότητα της Αριστε-
ράς, η πραγμάτωση του 
ιδανικού του κοινοτι-

σμού, τόσο οικτρά προδομένο ήδη. 
«Τόσο καταλάβαινα, τόσο έκανα», γρά-
φει κάποια στιγμή ο επιστολογράφος, 
εξομολογητικά και απολογητικά, θέλο-
ντας να αποδείξει τη μεταστροφή του, 
την ωρίμανση, τη συνειδητή διεκδίκη-
ση. Η δημιουργία από μέρους του μιας 
εικονικής πραγματικότητας, απολύτως 
ξένης με την όντως ζωή και καθημερι-
νότητα στο εικονικό Σδράλι, θα απο-
δειχθεί μοιραία για τον ίδιο.
 Όπως μοιραία, μπορεί να είναι και κάθε 
ψευδαίσθηση δική μας, του κάθε  ανα-
γνώστη ξεχωριστά, για την προσωπική 
του πορεία, που κάποια στιγμή επιτα-
κτικά θα αξιώσει να μπει στις «ράγες», 
στην ορθή της κατεύθυνση. 

Παραμορφωτικοί φακοί
Η κλειστή τοπική κοινωνία και η αποδεκτή βία στο νέο βιβλίο 

«Μουσείο Λαογραφίας» του Δημήτρη Φύσσα
Της Ζωής Καραμήτρου

Το Coaching Days Greece του Ομίλου 
ΑΚΜΗ Με την Pamela Caravas της Coaching 

Evolution Int’l, μίας εκ των σημαντικότερων 

εκπροσώπων του Coaching διεθνώς, συνερ-

γάζονται ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ και 

το Μητροπολιτικό Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 

ενόψει του 9ου συνεχόμενου Coaching Days 

Greece. «Μέσα από το life coaching, ή αλλιώς 

νοητική προπόνηση ή προπόνηση του νου, 

αρκετοί άνθρωποι επιδιώκουν από το να 

βρουν μηχανισμούς που θα τους βοηθήσουν 

να διαχειριστούν καταστάσεις που αντιμετω-

πίζουν στη ζωή τους μέχρι και να χτίσουν νέα 

καριέρα, ενίοτε να αλλάξουν εντελώς ζωή», 

δήλωσε η Pamela Caravas. 25&26/11 (9.30-

18.00), Μητροπολιτικό Κολέγιο, αίθουσα «Με-

λίνα Μερκούρη», Σωρού 74, Μαρούσι. Πληρ.: 

https://goo.gl/3QHaoU

ΤΙ ΝΕΑ

New York College Ημερίδα με 

θέμα τις περιφερειακές εξελίξεις 

και το ρόλο της Ελλάδας σε αυτές 

πραγματοποίησε το New York College 

Θεσσαλονίκης. Στην ημερίδα, η οποία 

έγινε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, αναλύθηκαν θέματα 

που αφορούν στις στρατηγικές συ-

νεργασίες και στα ερωτήματα ασφα-

λείας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, 

στην Τουρκία και στο ρόλο της στην 

ευρύτερη περιοχή, στο ρόλο των 

ΗΠΑ, στο προσφυγικό, στα θέματα 

ενέργειας με εστίαση στην Κύπρο, 

στην ισλαμική τρομοκρατία κ.ά. 



Η Ελλάδα που κάτι παράγει
Η γενιά των 500 ευρώ, που βλέπει όλες τις

 «αξίες» γύρω της να καταρρέουν, απαντάει 
δηµιουργώντας. Μπορεί να µην είναι

 σπουδαίο, αλλά είναι κάτι απέναντι στο τίποτα. 

➜ makismilatos@gmail.com

May Roosevelt - 
Junea
Ένα καθαρόαιµο 
και ευδιάθετο ηλε-
κτρονικό άλµπουµ 
µε δονήσεις ικανές 
να σε κινητοποιή-
σουν, µε ήχους που 
έχουν µία αύρα από 
το digital παρελθόν 
και σινθεσάιζερ 
που κάτι θυµίζουν αλλά δεν σε 
νοιάζει γιατί δεν νοσταλγούν. Ο 
ήχος του θέρεµιν είναι φυσικά 
παρόν, η May Roosevelt µπορεί 
και δηµιουργεί γοητευτικές ατµό-

σφαιρες µε φωνητικά 
που είναι σαν όνειρα, 
ο δίσκος κυλάει ευχά-
ριστα καθώς τα πίξελ 
αναβοσβήνουν µέσα 
στο µυαλό.

Lower Cut - Ocean
Ένας αποχαιρετισµός… 
Ο βραχύς βίος των 
Lower Cut ολοκληρώ-
νεται µε το δεύτερο 
άλµπουµ που στέκει 
αξιοπρεπώς σε αυτό το 
πολυδιάστατο αλλά και 
πολύπαθο σύµπαν της 
dream pop και του shoe 
gaze. ∆εν ξέρω αν θα 
τους νοσταλγούµε µε-
τά από χρόνια, όταν θα 
αναφερόµαστε στην 
αναβράζουσακαι πο-
λυδιάστατη ελληνική 
µουσική του σήµερα, 
όµως σίγουρα θα τους 
θυµόµαστε. 

Monsieur Minimal - 
Erotica
Τη µέρα που άκουγα 
το δίσκο έξω είχε συν-
νεφιά κι έβρεχε αλλά 
µέσα ήταν καλοκαίρι. Ο 
αθεράπευτος ποπίστας 

Monsieur Minimal έχει τον τρόπο 
του να σκαρώνει ευχάριστα, 
ευδιάθετα ποπ τραγούδια αλλά 
φτιαγµένα µε καλά υλικά, µε τίµια 
διάθεση και καλές προθέσεις. 
Αν στην ΕΡΤ τους έκοβε λίγο, θα 
έπρεπε να του ζητήσουν να πάει 
στη Eurovision.

Acid Baby Jesus - Lilac Days
Πιο σοβαροί, στοχαστικοί και 
έµπειροι από κάθε φορά δηµι-
ουργούν ένα πειστικό και καλά 
δουλεµένο στις λεπτοµέρειες 
άλµπουµ που στέκεται µε θάρρος 
σε αυτό το ψυχεδελικό/garage 
αναβιοτικό τσουνάµι που έχει 
συνεπάρει τα πάντα. Βέβαια όλα 
αυτά τα σχήµατα και οι µουσικοί 
που στην ουσία αντιγράφουν µία 
ήδη υπάρχουσα και εν πολλοίς 
«εξαντληµένη» µουσική φόρµα 
και αισθητική δεν µπορούν να 

κριθούν απόλυτα 
σε δηµιουργικό επί-
πεδο µιας και στην 
ουσία «αντιγρά-
φουν». Έτσι απο-
µένει περισσότερο 
το εκτελεστικό, 
µορφολογικό, καλ-
λιγραφικό πεδίο 
στο οποίο οι Acid 
Baby Jesus τα κατα-

φέρνουν αξιοπρεπώς.

FlokosH - Everlong 13str
Πλησιάζω τα 60 και γράφω για το 
δίσκο ενός 20άρη που έφυγε από 
την Ελλάδα και ζει στη Γερµανία, 
ίσως για να είναι πιο κοντά σε ένα 
περιβάλλον φιλόξενο για την 
τέχνη του. Μπορεί το ενδιαφέρον 
µου για την τρέχουσα µουσική 
πραγµατικότητα αλλά και την 
τέχνη γενικότερα να κρατάει 
την ψυχή µου κάπως νέα, αλλά 
δεν παύει να µας χωρίζει και ένα 
αισθητικό/πολιτιστικό/κοινωνικό 
χάος 40 χρόνων. Κι όµως… Αν και 
δεν συγκινούµαι, καταλαβαίνω 
πως αυτός ο συγκοπτόµενος, 
δυστοπικός αλλά κατά βάθος 
ευαίσθητος και –ενίοτε– λυρικός 
µουσικός λόγος µε ηλεκτρονι-
κούς ήχους που ακούγεται σαν 
προσωπικό σάουντρακ στη µατιά 
του για τη ζωή και τις πόλεις, 
έχει πραγµατικό ενδιαφέρον ως 
ντεµπούτο που έχει κάτι να µας 
υποσχεθεί. 

Jan Van De Angel - Singles, 
Remixes & Covers
Ο Jan Van De Angel και η παρέα 
του συνεχίζει να φλερτάρει µε 
τον «ήχο της Οµόνοιας» που µας 
είχε συστήσει στο προηγούµενο 
θαυµάσιο άλµπουµ του, το οποίο 
βασίστηκε στους εξαιρετικούς 
στίχους του Ευθύµη Φιλίππου. 
Εδώ υπάρχουν κάποια σινγκλά-
κια, µερικά ρεµίξ τραγουδιών 
από αυτόν το δίσκο και κάποιες 
διασκευές λαϊκών τραγουδιών, 
όλα δηµιουργικά πειραγµένα και 
ευχάριστα εκµοντερνισµένα µε 
ηχητικό υλικό του σήµερα. Θα 
µπορούσε κάλλιστα να είναι και 
συµπλήρωµα του προηγούµενου 
δίσκου του σε µία πιθανή επανα-
κυκλοφορία «συµπληρωµένη και 
επαυξηµένη». 

∆εσποινίς Τρίχρωµη - Όνοµα 
Ζώο Πράγµα
Αν ζούσαµε σε µία άλλη εποχή 
θα µπορούσε να είναι ένα κορίτσι 
του «νέου κύµατος». Τώρα είναι 
µiα ευαίσθητη τραγουδοποιός µε 
προσωπικό στίγµα και µε βασικά 
συστατικά πιάνο και φωνή. Τρα-
γούδια δωµατίου, ενδιαφέροντες 
στίχοι, lo-fi αισθητική, µελωδικές 
ικανότητες και ανάγκη για έκφρα-
ση που δεν είναι άσκοπη. 

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Æ
ο Φεστιβάλ 

της Στέγης 

του Ιδρύµα-

τος Ωνάση 

σε επιµέλεια των 

Detach (Voltnoi 

& Quetempo) 

χαρτογραφεί το 

πολιτιστικό και 

πολιτικό ρεύµα του 

αφροφουτουρι-

σµού µέσα από συναυλίες, dj sets, 

διαλέξεις, συζητήσεις, εργαστήρια, 

έως 12 Νοεµβρίου.  Ένα αφιέρω-

µα-µελέτη του αφροαµερικανικού 

καλλιτεχνικού ρεύµατος που 

εκφράστηκε µέσα από την επιστη-

µονική φαντασία, τη λογοτεχνία 

του φανταστικού, τη µουσική, τα 

εικαστικά, τα κόµικς και τις ταινίες. 

Ενσωµατώνοντας στοιχεία από τις 

µαύρες διασπορικές κουλτούρες 

της ∆υτικής Αφρικής, της Βόρειας 

Αµερικής, της Βρετανίας και της 

Καραϊβικής, σχηµατίζει το χάρτη 

του Μαύρου Ατλαντικού. Η ανάγκη 

για την ανάκτηση του κλεµµένου 

παρελθόντος από τη λευκή δύνα-

µη οδήγησε σε ένα δηµιουργικό 

επανασχεδιασµό του µέλλοντος µε 

µύθους, εικασίες 

και φαντασία από 

τη σύνδεση της 

µαύρης εµπειρίας 

µε την τεχνοκουλ-

τούρα του 21ου 

αιώνα. Αναδια-

τυπώνοντας την 

αφήγηση της ∆ύ-

σης για την αποι-

κιοκρατία και την 

τεχνολογία, τη φυλή και το χρόνο. 

Στο µουσικό κοµµάτι του Φεστιβάλ 

ξεχωρίζει η µυθική free jazz δύνα-

µη της Sun Ra Αrkestra, που θα 

εµφανιστεί στην Κεντρική Σκηνή 

της Στέγης στις 9 Νοεµβρίου, αλλά 

και σχήµατα από την ηλεκτρονικη 

σκηνή που θα φιλοξενηθούν στο  

six d.o.g.s  όπως  A Guy Called 

Gerald, Dopplereffect, Actress, 

Moor Mother και η Nkisi από την 

κολεκτίβα των ΝΟΝ Worldwide, 

που περιλαµβάνει καλλιτέχνες από 

την Αφρική και τη διασπορά της σε 

όλο τον κόσµο (10&11/11).

ÆÃ
SOUNDTRACK
Æ¸ª ¦Ã¤¸ª

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Enter Afrofuturism
∆ιαστρική Μαύρη ∆ύναµη στην Αθήνα

 H παραγωγός Nkisi 
από την κολεκτίβα των ΝΟΝ Worldwide

∆είτε αναλυτικά όλο
 το πρόγραµµα στο site

www.athens voice.gr
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Προς Τουλίπα µε παράπονο (και άποψη). Τα πράγµατα είναι α-
πλά: δεν λείπει τίποτα από τις γυναίκες. Ζούµε στην εποχή 
που κανένας, άντρας ή γυναίκα, δεν θέλει δεσµεύσεις. Και 
καλά κάνουν. Είναι γεγονός πως οι άντρες περνάµε µία κρί-
ση ταυτότητας. Υποµονή, θα περάσει, όπως και η οικονοµι-
κή κρίση. Χαλάρωσε και απόλαυσε την ανεξαρτησία σου (θα 

τη νοσταλγήσεις όταν θα έχεις περισσότερες ευθύνες!). Αφού 
µαγειρεύεις και εµένα µου αρέσει να τρώω, θα ήµουν πρόθυµος 

να σε ξαλαφρώσω σε αυτό τον τοµέα. Για αρχή. Και µετά βλέπουµε...
Ανυπόµονος κηπουρός

Αγαπητή Τουλίπα µε παράπονο, όπως βλέπεις τα πράγµατα είναι απλά: βάζεις µια φω-
νή κι αµέσως σου ’ρχεται η λύση στο πιάτο. Εσύ θα µαγειρεύεις τον άµπακο, ο άλλος θα 
τρώει τον άµπακο και όλα θα πορεύονται οµαλώς για αρχή. Μετά βλέπετε. Ξέρω γω αν 
σ’ αρέσει να πλένεις, µπορεί να του αρέσει κι εκείνου να του βάζουν µπουγάδα οπότε η 
σχέση θα προχωρήσει ένα step παραπέρα, αν σ’ αρέσει να σφουγγαρίζεις µπορεί να του 
αρέσει κι εκείνου να του σφουγγαρίζουν και µετά να το πάτε σερί, µπακάλης, χασάπης, 
σούπερ µάρκετ, γαµώ τις επιτυχίες θα ’χετε.

Υ.Γ. Γεια σου ρε ανυπόµονε κηπουρέ, πρόθυµο αγόρι! 

Μυρτώ, σόρι το γράµµα δεν είναι για σένα, είναι για την Τουλίπα µε Παρά-
πονο του προηγούµενου τεύχους, αλλά επειδή είσαι καλό κορίτσι (γλειψ, 

γλειψ) δε θα σε πειράξει να το δηµοσιεύεσεις (ε; ε; 
Φανταστική Μυρτώ;) Λοιπόν, µικρή παραπονεµένη 
Τουλίπα, έχω να σου δώσω µια συµβουλή-πρόταση: 
αφού οι άντρες, όπως λες, δεν ξέρουν τι θέλουν (που 
συµφωνώ και επαυξάνω) ενώ εσύ ξέρεις, γιατί δεν 
δοκιµάζεις την τύχη σου µε µια κοπέλα; Σκέψου το 
και αν το αποφασίσεις, προτίθεµαι και διατίθεµαι να 
σε µυήσω στα µυστικά (καλά όχι και τόσο µυστικά, 
έτσι το λέω για να κάνω εφέ) της οµόφυλης συντροφι-
κότητας, µιας και οι γυναίκες µεταξύ µας συνεννοού-
µαστε καλύτερα για το τι πιστεύουµε ότι είναι η σχέση 
και (why not;) η αγάπη. Σε περιµένω στον ανθισµένο 

κήπο και ό,τι ήθελε προκύψει. Και µη νοµίζεις επειδή τα λέω έτσι νόστιµα 
ότι δεν έχω απογοητευτεί κι εγώ από τις περιπέτειες στους δικούς µου «κή-
πους». Ψάχνω κι εγώ κάτι διαφορετικό, µια αγάπη που τα άνθη της να αντέ-
χουν στους καιρούς, στις βροχές, στα  χιόνια και περισσότερο από όλα στον 
καύσωνα γιατί είµαι και παθιάρικο άτοµο εκτός των άλλων! 
Ταλαίπωρος Πανσές
Υ.Γ. Πάθος, δράµατα, χωρισµοί, επανενώσεις, η σπεσιαλιτέ µου!

Πολύ λουλουδικό παιδιά αυτή τη βδοµάδα, µοσχοβόλησε η στήλη µου, µπράβο.

Υ.Γ. 1 Καλά αυτό το υστερόγραφο τι το θέλατε; Για να το δει η άλλη και να πει «α ωραία 
ευκαιρία να πειραµατιστώ µε το ίδιο φύλο και να γίνει η ζωή µου µακελειό»;

Υ.Γ. 1 «Αληθινή αγάπη δεν είναι αυτή που αντέχει στο µακροχρόνιο χωρισµό, αλλά εκεί-
νη που αντέχει στη µακροχρόνια οικειότητα».

Υ.Γ. 3 Πςςςςςςςς…

Μυρτώ-θεά-κάνε µας καλά. Φαντάσου το Άρης-Μητσάκι (από τη σειρά, ναι!) 
αλλά πριν το σηµείο που κάνουν σεξ και µε κάποιες από µέρους του bisexual 
ενδείξεις - για τις οποίες δεν ξέρω ούτε εγώ πώς νιώθω. Κοντεύει χρόνο 
το εργάκι. Πριν το καλοκαίρι ύπνο σπίτι του τουλάχιστον τρεις φορές τη 
βδοµάδα, το καλοκαίρι µαζί και τώρα γουρουνιές στις 4 το ξηµέρωµα που 
έρχεται να µε πάρει απ’ το σπίτι και πάλι σπίτι του ύπνο αγκαλιά. Πιο αγκα-
λιά δεν γίνεται. Τον ξέρω, µε ξέρει, αγαπιόµαστε και τα λοιπά. Όµως διερω-
τώµαι: πότε θα φτάσουµε στο επεισόδιο που το κάνουν; Γιατί δεν παίζεται το 
φιλικό, το µατσάκι το καλό; 
Όταν τον ρώτησα αν είµαστε φίλοι -ενώ ήµασταν ξαπλωµένοι και 
µπλεγµένοι σαν κουβάρι- µου απάντησε «Ε, ναι, τι είµα-
στε;» Πράξεις vs Λόγια. ∆εν ξέρω τι να πιστέψω. 

Ε… Χµµ… µήπως διότι το αγόρι είναι κάπως οµοφυλόφιλο 
και βρίσκεται σε άλλη φάση; Μήπως διότι νιώθει για σας την 
αγάπη και την οικειότητα που έχουν µεταξύ τους τα µέλη της 
ίδιας οικογένειας, τα αδερφάκια λ.χ.; Μήπως διότι είσαστε το 
είδος του κοριτσιού που ο άλλος φοβάται ότι αν συµβεί κάτι 
µεταξύ σας θα είναι τόσο µπερδευτικό και not easy going που θα 
δηµιουργήσει µη αναστρέψιµους κραδασµούς στην easy going πο-
λύτιµη σχέση του; Μήπως διότι όταν έχεις µια γοητευτική easy going σχέση µε κάποιον, 
την προτιµάς ως έχει και τη διατηρείς όπως είναι µε την τόση όση φλερταριστική της 
ατµόσφαιρα;
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ. Όµορφη 33χρονη Ιατρός, ελεύθερη 
και ευκατάστατη, γλυκιά και καλλίγραµµη, 

µε µάστερ, €2.500 εισόδηµα µηνιαίως και κάτοχος σηµαντικής 
περιουσίας, επιθυµεί γνωριµία γάµου. «Πάππας», 
Οµήρου 38, Κολωνάκι, 2103620147, 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

¡òÀãå çéá ôï ª¶ ¶¹¢° (íÛøòé 20 ìÛêåé÷) ëáé óôåÝìå ôï íå SMS: AVSE ëåîÞ ëáé 
ôï íÜîùíÀ óïù óôï 19400. °òéõíïÝ ëéîèôñî õá äèíïóéåàïîôáé íÞîï 
åÀî åÝîáé Ýäéïé íå ôï îïàíåòï ôïù áðïóôïìÛá. ÌòÛöóè SMS œ0,31 íå ¼¦° 
(Mediatel - Æèì ðáòáðÞîöî: 2142148020)

Σε 
είδα...

SIX DOGS
Την προηγούµενη Πέµπτη 
καθόσουν µε έναν να µην τον 
χαρακτηρίσω και από τον 
καφέ το γύρισες στο κρασί. 
Μα τέλος πάντων τι λέγατε 
και δεν έριχνες µια µατιά 
δίπλα σου που καιγόµουν για 
χάρη σου;

ΣΤΟΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Kέντρο, σε πέτυχα δυο 
φορές. Κόκκινα παπούτσια-
φούστα. Περίµενα στο κου-
ρείο. Μάγκωσα να σου µιλή-
σω. riot.hotline@gmail.com 

ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ
Το Σάββατο σε είδα µέσα από 
το αυτοκίνητο να βγαίνεις 
3ης Σεπτεµβρίου από το 
στενάκι. Μαύρο τζάκετ και 
τα µαλλιά µαζεµένα κοτσίδα. 
Αχ, ήθελα να σταµατήσω ε-
πιτόπου αλλά έστριψες προς 

Οµόνοια. Μια µελαχρινή. 

Ξέρεις εσύ
Πανέµορφο κορίτσι στο 
Faust.  Σου είπα αν ήµουν µι-
κρότερος, το µετάνιωσα, δεν 
µε νοιάζει.

Εσύ, Αντώνη, που µου έστει-
λες σήµερα Τρίτη µια σειρά 
από πολύ ενδιαφέροντα 
µηνυµατάκια, εύχοµαι να µην 
εξαφανιστείς µετά! 

Είναι κακό που δεν θυµάµαι 
το όνοµά σου αγόρι από το 
πάρκινγκ – µήπως Θανάσης; 
Αν το διαβάσεις µπορείς να 
µου το στείλεις µε την πρώτη 
ευκαιρία;

Μαρίνα, ό,τι και να ακούσεις 
για µένα εκεί που θα πας να 
ξέρεις ότι είναι ψέµατα. Σου 
το λέω για να το θυµάσαι.



STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)

Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Σεξ, πάθος, άγχος και γενικός εσωτερικός χα-
μός
Η είσοδος της Αφροδίτης στον Σκορπιό την Τρίτη 
σού δίνει το τελειωτικό σπρώξιμο για να μπεις 
αποφασιστικά στην κρεβατοκάμαρα και να κλεί-
σεις και την πόρτα πίσω σου. Η λίμπιντό σου είναι 
στα κέφια της, όπως και η διάθεσή σου να έρθεις 
πιο κοντά με τον άνθρωπό σου. Ιδανικά αυτό θα 
αποφορτίσει την ένταση που 
δημιουργείς στη σχέση σου, λι-
γότερο ιδανικά θα παραδοθείς 
στην παράνοια και την εμμονή 
και θα ζήσεις κωμικοτραγικές 
στιγμές. Το ζήτημα είναι ότι 
ακόμη κι αν τα πράγματα πη-
γαίνουν καλά, εσύ αγχώνεσαι 
ασύμμετρα και εκδηλώνεις 
πεσιμισμό που προς το τέλος 
της εβδομάδας τείνεις να σω-
ματοποιήσεις. Δεν βοηθάει το 
γεγονός ότι στη δουλειά η ροή 
επιβραδύνεται για να μπορέ-
σεις να ξεδιαλύνεις τι χρειάζεται να κάνεις για 
να προοδεύσεις, αλλά και για να εντοπίσεις πώς 
εσύ ο ίδιος μπορεί να μπλοκάρεις τα σχέδιά σου. 
Βοηθάει σίγουρα η βελτίωση που θα δεις στο 
μοιρασμένο πορτοφόλι, αν και αυτά τα χρήματα 
επανεπενδύονται σχεδόν αυτόματα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Και ο σκοπός, ας αγιάσει τα μέσα
Από την Τρίτη που ο κυβερνήτης σου, Αφροδίτη, 
μπαίνει στον Σκορπιό κυκλοφορείς στις σχέσεις 
σου με ένα «θέλω» στην άκρη της γλώσσας σου. 
Γίνεσαι βεβαίως κι αρκετά χειριστικός, ανταγων 
ιστικός κι ελεγκτικός αλλά επειδή το σεξ απίλ και 
η γοητεία σου εκτοξεύονται, καταφέρνεις να δι-
ευθετήσεις ακόμη και βαρετά θέματα ρουτίνας, 
με επιτυχία. Δεν πειράζει, ας αγιάσει ο σκοπός 
τα μέσα για λίγο. Με παρόμοια τεχνική κινείσαι 
και επωφελείσαι και από τις συνεργασίες σου. 
Προς το τέλος της εβδομάδας ωστόσο, χρειά-
ζεσαι πολλή δουλειά για να ανταπεξέρθεις στις 
εκκρεμότητες που σου χτυπάνε την πόρτα και 
φέρνουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 
σχεδίων σου. Η τσέπη σου δεν πάει άσχημα ό-
μως καλό θα ήταν να σκεφτείς μήπως τα πολλά 
σούρτα φέρτα και ποτάκια με παρέες και η γενική 
μαϊντανοποίηση στην οποία ρέπεις αυτό τον και-
ρό επιβαρύνουν υπερβολικά τις οικονομικές και 
ψυχολογικές αντοχές σου. Επειδή ο χορός του 
«ό,τι να’ναι» συνεχίζεται στη δουλειά, θέλει λίγη 
προσοχή για να μη βγεις νοκ άουτ τελικά από την 
πίεση.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Οργανώσου πρακτικά, ξεκαθάρισε τι θέλεις 
θεωρητικά
Ευτυχώς επί του παρόντος είσαι προσανατολι-
σμένος στο να αντιμετωπίζεις με μοντυπαϊθο-
νικό χιούμορ τα όσα σου συμβαίνουν, καθώς η 
είσοδος της Αφροδίτης στον Σκορπιό προσθέτει 
στην ήδη φορτωμένη καθημερινότητά σου έξ-
τρα φροντίδες για τα παιδιά σου και την υγεία 
σου. Παράλληλα βέβαια σε βάζει σε διαδικασίες 
κούρας ομορφιάς και γενικής σωματικής ανασύ-
νταξης, ενώ σε βοηθάει να μπεις στην υλοποίηση 
δημιουργικών πρότζεκτ που ήδη συζητάς. Προς 
το τέλος της εβδομάδας, ασυνέπειες, ασάφειες 
και θολούρες σε σχέση με την καριέρα σου μπο-
ρούν να ανακόψουν τη δημιουργική σου ορμή, 
αν δεν αναλάβει πρωτοβουλίες για το αντίθετο. 
Επιτρέπεται να ζητήσεις και τη βοήθεια των φί-
λων σου. Ταυτόχρονα χρειάζεται να οργανωθείς 
για να μη δεις το άγχος σου για λογαριασμούς κι 
υποχρεώσεις να ρίχνει βαριά σκιά στην προσω-
πική σου ζωή. Επιβάλλεται να διορθώσεις την ο-
πτική σου γωνία. Τέλος στα προσωπικά σου, μην 
αφήσεις την ανασφάλειά σου και χαζά σκεπτικά 
του παρελθόντος να σε εμποδίσουν να διεκδική-
σεις μία καλύτερη ποιότητα σχέσης. 

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Ερωτικότερο και δημιουργικότερο κλίμα μετά 
πρακτικών εμποδίων
Το πέρασμα της Αφροδίτης στον Σκορπιό, την 
Τρίτη, σηματοδοτεί μία αρμονικότερη περίοδο 
στη σχέση σου με τα παιδιά σου, αλλά και στα 
ερωτικά σου. Βοηθάει η σχετική εξομάλυνση της 
κατάστασης στο σπίτι, βοηθούν οι φίλοι, τα χό-
μπι και τα σχέδια σου που σου φτιάχνουν τη διά-

θεση. Ο δείκτης της απόλαυ-
σης ανεβαίνει. Ωστόσο, αν 
και εξωτερικά τα πράγματα 
βαίνουν καλώς, προς το τέ-
λος της εβδομάδας καλείσαι 
να δεις μήπως μία διαφορε-
τική οπτική γωνία θα σε βο-
ηθούσε να εξισορροπήσεις 
καλύτερα την αντίθεση σπί-
τι-δουλειά. Η άρνησή σου να 
αναθεωρήσεις και ορισμένα 
πραγματάκια για τις παρέες 
σου και τον ευρύτερο συγγε-
νικό σου κύκλο, επίσης δεν 

βοηθάει. Τέλος, καλό θα ήταν να διαχωρίσεις τις 
διαδικαστικές πιέσεις στη σχέση σου από το ε-
ρωτικό κομμάτι για να ξεμπλοκάρεις και την κρε-
βατοκάμαρά σου. Ταυτόχρονα, να είσαι αυστη-
ρός στις συνεργασίες σου, επειδή ο φθόνος είναι 
άφθονος και δεν θέλεις να βρεθείς αφελώς να 
τραβάς κουπί για δέκα χωρίς την ανάλογη αμοιβή 
και να βρίσκεσαι και υπόλογος στο τέλος. 

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Τήρησε την τάξη για να έχεις ησυχία και α-
σφάλεια
Η είσοδος της Αφροδίτης στον Σκορπιό την Τρίτη 
σε κάνει να θέλεις να παρκάρεις σπίτι για πάντα 
και να ασχολείσαι με το σεξ, το φαγητό, άντε και 
την ταπετσαρία. Το θέμα είναι ότι παράλληλα σου 
δημιουργεί και μία μάλλον αυτοκαταστροφική 
διάθεση για κουβέντες τύπου τι θέλεις να γίνεις 
όταν μεγαλώσεις, πού πηγαίνει αυτή η σχέση, 
πώς θα χωρίσετε την πίτα με τα αδέρφια, τι γίνε-
ται με το θέμα παιδιά που δημιουργούν σκηνικό 
καμμένης γης και το σεξ, τα σουβλάκια και η τα-
πετσαρία τρέπονται σε άτακτη φυγή. Προς το 
τέλος της εβδομάδας έσω έξτρα προσεκτικός με 
καινούργιες προτάσεις, συζητήσεις και παρέες 
και κράτα  αποστάσεις γιατί είναι εύκολο να βγεις 
ριγμένος και κακόκεφος. Τήρησε σχολαστικά το 
πρόγραμμά σου, διατροφικό, προσωπικό, εργα-
σιακό, γιατί σε βοηθάει να είσαι όσο απαιτητικός 
χρειάζεται από το σύντροφο και τα παιδιά σου 
και πιο ευδιάθετος. Όλα αυτά δε τα χρειάζεσαι 
για να διαχειριστείς τις αλλαγές στις παρέες, το 
γάμο, το σκεπτικό, τους συγγενείς σου.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Οριοθετήσου απέναντι στο σπίτι και στην ερ-
γασιομανία σου
Η Αφροδίτη από τον Σκορπιό ανοίγει τη σεζόν 
για καινούργιες οικονομικές προτάσεις και συμ-
φωνίες αλλά και για καινούργιες παρέες με τις 
οποίες αισθάνεσαι οικειότητα και μπορείς να χα-
λαρώσεις εύκολα. Στριφογυρίζεις στο μυαλό και 
διάφορες συνεργασίες και επενδυτικές ευκαιρίες 
που είναι ήδη ανοιχτές, όμως δεν είναι ακόμη ο 
καιρός τους να ολοκληρωθούν. Παράλληλα, στο 
πρόγραμμα μπαίνουν εκδρομές και περισσότε-
ρες συναναστροφές με τις παρέες σου γιατί είχες 
παραχαλαρώσει το προηγούμενο διάστημα. Οι 
γνωριμίες της περιόδου τείνουν προς το σαρκικό 
και μόνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι 
απολαυστικές. Μέχρι εκεί όμως. Και αυτό είναι 
κι ένα ζήτημα που σε ρίχνει προς το τέλος της ε-
βδομάδας οπότε το «μόνο σεξ» σε προβληματίζει 
και σου ξαναχτυπάει το καμπανάκι για αλλαγή 
στάσης στο θέμα του σχετίζεσθαι. Τελικά, θέλεις 
περισσότερο έρωτα και χαρά και λιγότερη ρουτί-
να και τρέξιμο για να αισθανθείς ασφαλέστερος 
και, ναι, υγιέστερος. Μια οριοθέτηση του ποσού 
ενέργειας που δαπανάς για την οικογένειά σου 
και τις μυριάδες μικροϋποχρεώσεις, θα σε ωφε-
λήσει.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Καταθέτεις τον οβολό σου υπέρ χαλάρωσης, 
απόλαυσης κι εμφάνισης
Η τσέπη σου καλοδέχεται τη μικρή ώθηση που 
της δίνει το πέρασμα του κυβερνήτη σου, Αφρο-
δίτης, στον Σκορπιό την Τρίτη, το μυαλό σου ό-
μως αρχίζει να περιστρέφεται εντόνως γύρω 
από τα θέματα σεξ, φαγητό, ψώνια, με την ελ-
πίδα, για τη σιλουέτα και το πορτοφόλι σου, η 
μπίλια να καθίσει στο πρώτο. Παράλληλα έχεις 
την απαίτηση να κινείσαι σε καταστάσεις και με 
ανθρώπους που σου δημιουργούν ασφάλεια, 
γιατί η δυσπιστία σου είναι στα κόκκινα και η α-
νοχή σου λίγη. Διαπραγματευτικά, ειδικά επί του 
οικονομικού, πολύ δυνατό χαρτί. Προς το τέλος 
της εβδομάδας ο σύντροφος και οι συνεργάτες 
σου σού βγάζουν την όχι καλύτερη βερσιόν του 
εαυτού σου. Φταις κι εσύ όμως που δεν βάζεις σε 
μια τάξη το πρόγραμμά σου και δεν φροντίζεις 
όσο χρειάζεται τη σωματική και ψυχολογική σου 
υγεία, πρακτικά. Γενικά, το ότι ψειρίζεις αυτά που 
λες και σκέφτεσαι περισσότερο από ό,τι συνή-
θως είναι καλό, αν και προς το παρόν σε κολλάει 
στη θεωρία για τις τομές που πρέπει να κάνεις.

 
ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Βλέπεις τη μαγνητική σου γοητεία να επιστρέ-
φει αυτούσια
Την Τρίτη η Αφροδίτη περνάει στο ζώδιό σου και 
γίνεται ένα ακόμη εργαλείο για την ολική ανα-
σύνταξη στην οποία επιδίδεσαι αυτό τον καιρό. 
Ένα μεγάλο κομμάτι του παλιού, κρυφού, προ-
βληματικού, ανεπαρκούς ερωτικού σου παρελ-
θόντος παίρνει το δρόμο για τον Καιάδα καθώς 
ξαναβρίσκεις τη «σέξι κι όποιος αντέξει», μαγνη-
τική σου προσέγγιση, συνειδητοποιείς ότι πολλά 
ανέχτηκες και οδεύεις προς καινούργια ερωτική 
σεζόν συντόμως. Βελτιώνεται σαφώς και η σω-
ματική σου κατάσταση και ακόμη δεν είσαι στο 
100% σου. Το τελευταίο αυτό γεγονός καλό θα 
ήταν να μη σε αφήσει εκτεθειμένο και βρεθείς να 
ενδίδεις σε ερωτικά ενσταντανέ αμφιβόλου ποι-
ότητος προς το τέλος της εβδομάδας. Επίπεδο, 
παρακαλώ. Στα οικονομικά σου, πληρώνεις για το 
σπίτι, για ακίνητα, για την οικογένειά σου, για την 
τεχνολογία σου, όμως παράλληλα έχεις έσοδα 
από επιχειρηματικά εγχειρήματα ή και στήριξη 
από το σύντροφό σου, οπότε καλό θα ήταν να 
μην αφήσεις σχετικές έγνοιες να σε αγχώσουν 
δυσανάλογα. Είπαμε, το ανοσοποιητικό σου δεν 
είναι ακόμη φουλ εντάξει και εύκολα τσιμπάς α-
διαθεσίες.

  
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Έσω ειλικρινής κυρίως με σένα, μετά με τους 
άλλους
Με προβληματισμό για τα εργασιακά σου σχέδια 
και θεματάκια υγείας μπαίνει η εβδομάδα, καθώς 
η Αφροδίτη εισέρχεται στο δωδέκατο ηλιακό σου 
οίκο την Τρίτη. Ανοίγεις περίοδο αναθεωρήσεων 
σε επαγγελματικές και φιλικές σχέσεις, κοιτώ-
ντας τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια. Το ευ-
χάριστο είναι ότι το ένστικτό σου σε βοηθάει και 
με το παραπάνω, αν το αφήσεις. Προς το τέλος 
της εβδομάδας διοχετεύεις την ανάγκη σου να 
περάσεις χαρούμενα και να είσαι δημιουργικός 
στις εξωεπαγγελματικές σου δραστηριότητες 
και το φιλικό σου κύκλο. Το αποτέλεσμα είναι ι-
κανοποιητικό μόνο εφόσον δεν συνεχίζεις να 
είσαι σε άρνηση για το ότι αυτοί οι άνθρωποι και 
ασχολίες έχουν τα όριά τους και δεν μπορούν 
να αποτελέσουν ούτε τη βάση, ούτε το σημείο 
αναφοράς που επιθυμείς. Τέλος για την οικονο-
μική και συναισθηματική ανασφάλεια της περι-
όδου δεν γίνονται και πολλά. Γίνεται όμως σί-
γουρα να μη λυπάσαι ό,τι ξοδεύεις για να γίνεις 
καλύτερος. Ούτε ό,τι λες με ειλικρίνεια, κι ας έχει 
κόστος στην σχέση με τα παιδιά και το αμόρε.. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Μια ωραία ομιχλώδης ατμόσφαιρα που καλύ-
πτει υπόκωφα άγχη
Η είσοδος της Αφροδίτης στον Σκορπιό την Τρίτη 
υποδαυλίζει ανεπανόρθωτα τη σχέση σου με τις 
προβολές στο μέλλον. Επιθυμείς κόσμο, φίλους, 
ελαφριές ασχολίες και, εν μέσω αυτών, σχέδια 
για την κατάκτηση του κόσμου, για δημιουργικά 
πρότζεκτ, για έναν έρωτα έτσι όπως ακριβώς τον 
θέλεις. Δεν προκύπτει χρονοδιάγραμμα, αλλά 
εκρηκτικό κοκτέιλ που όμως παραμένει της αρε-
σκείας σου. Προς το τέλος της εβδομάδας δε, η 
σύγχυση και η καθυστέρηση φτάνουν στο ζενίθ. 
Εσύ δεν θα είχες κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αν 
αυτό δεν αποτελούσε τροχοπέδη στις προσπά-
θειές σου να σπρώξεις την καριέρα και την κοινω-
νική σου εικόνα. Δεν βοηθάς ιδιαίτερα και τον ε-
αυτό σου αφού η τελειομανία σου και τα άπιαστα 
στάνταρ σου εγείρουν φόβο, άγχος και τελικά σε 
εξαντλούν. Το δυσκολότερο είναι ότι παράλληλα 
προκύπτουν θέματα που χρειάζονται τη φρο-
ντίδα σου στο σπίτι και την οικογένειά σου, από 
επισκευές, μέχρι θέματα υγείας και καβγάδες. 
Κρατήσου από το ότι είσαι κυριολεκτικά στην ου-
ρά (και όχι κατά Τσίπρα), όλων αυτών.

 
ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Κατεβαίνεις για πρωθυπουργός ή τουλάχι-
στον βλαχοδήμαρχος
Μεταβάλλεσαι σε μέγα δημοσιοσχετίστα με την 
είσοδο της Αφροδίτης στον Σκορπιό την Τρίτη. 
Αρκετά μη χαρακτηριστικά για σένα, αρχίζει ε-
πιτέλους και σε απασχολεί το πώς θα γίνει να α-
ξιοποιήσεις τις γνωριμίες σου, την οικογενειακή 
στήριξη, τον εαυτό σου εν ολίγοις για να προω-
θήσεις την καριέρα σου και την κοινωνική σου 
εικόνα. Καλά πηγαίνει το πρότζεκτ, περνάς και 
τις πόρτες που έχουν ανοίξει, αλλά, όλα κι όλα, 
αισθάνεσαι λίγο σαν ψάρι έξω απ’το νερό. Πράγ-
μα που δεν πειράζει. Ωστόσο προς το τέλος της 
εβδομάδας να είσαι προσεκτικός γιατί κάνεις ένα 
υπεριδεαλιστικό και οραματιστικό κρεσέντο που 
μπορεί να σε οδηγήσει από το να πεις, να πιεις 
πάρα πολλά ή να προγραμματίσεις εξορμήσεις 
που δεν μπορείς ακριβώς να καλύψεις οικονο-
μικά. Ευτυχώς παράλληλα θα λειτουργεί και το 
αξίωμα «ο φόβος φυλάει τα έρμα» και θα σε ε-
μποδίσει από το να είσαι τελείως ο εαυτός σου, 
βοηθώντας σε να βάλεις έναν κόφτη ρεαλισμού 
στα σχέδιά σου και στις υποσχέσεις σου σε εαυ-
τόν και φίλους.

 
ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Εξωτερικεύεις τη γοητεία σου και κερδίζεις τις 
εντυπώσεις
Πουλάκια κελαηδούν, λουλουδάκια ανθίζουν, 
σάτυροι παίζουν φλογέρες και εσύ τρέχεις στα 
λιβάδια ή κάτι αντίστοιχα ευχάριστο, με την εί-
σοδο της Αφροδίτης στον Σκορπιό την Τρίτη. Η 
διάθεσή σου παίρνει τα πάνω της, το σεξ απίλ και 
η γοητεία σου βγαίνουν βόλτα στις παρέες και τις 
εξόδους σου και σχεδόν γίνονται η επαγγελμα-
τική σου κάρτα. Παράλληλα ανοίγει η σεζόν για 
ταξιδάκια, εκδρομές και διασκέδαση. Κι ενώ όλα 
βαίνουν καλώς, στο τέλος της εβδομάδας έρχε-
σαι αντιμέτωπος με λογαριασμούς, διατροφές 
και γενικά έξοδα που σου θυμίζουν ότι ο κόσμος 
δεν είναι ιδανικός ακόμη και σε κάνει να αναρω-
τιέσαι μήπως κάτι δεν κάνεις καλά. Μη σε πάρει 
από κάτω, πρόσκαιρο είναι. Επαγγελματικά, έχε 
στο νου σου ότι μπορεί να πιέζεσαι, όμως αυτό 
συμβαίνει γιατί έχεις σχέδια και αν πρόκειται να 
κάνεις κάτι για αυτά χρειάζεται να οργανωθείς. 
Σιγά-σιγά χρειάζεται να δεις πώς θα ξεπεράσεις 
το άγχος και παρελθούσες αρνητικές εμπειρίες 
για να διεκδικήσεις την αμοιβή που θα σου προ-
σφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι.  A
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#perfectioninthecity. Ναι, η Α-
θήνα είναι όµορφη, και 40 photo 
street walkers, µε τη συνδροµή 
της Huawei, αποτύπωσαν τις 
πιο ιδιαίτερες και γοητευτικές 
γωνιές. Εσύ διάλεξες µε τα likes 
σου δέκα από τα κάδρα που α-
ναδεικνύουν την τελειότητα της 
πόλης. Η κριτική επιτροπή, που 
κλήθηκε στη συνέχεια να επι-
λέξει την καλύτερη φωτογρα-
φία προκειµένου να κοσµήσει 
το εναλλακτικό εξώφυλλο της 
Athens Voice που κρατάς στα 
χέρια σου, είχε δύσκολο έργο ε-
πιλέγοντας τελικά το «κλικ» του 
Βασίλη Λογοθέτη, ένα µοναδι-
κής αισθητικής φωτογραφικό 
ενσταντανέ. Πώς ξεκίνησαν ό-

µως όλα αυτά;
Ο Οκτώβριος ήταν ο µή-
νας των smartphones, 
µε το «The Smarth-
phone Festival by 
Huawei» να δεσπόζει 
ανάµεσα στις δράσεις 
δίνοντας τη δυνατό-
τητα σε όλους τους 
καταναλωτές να εξοι-
κειωθούν µε τη χρή-
ση των κορυφαίων 
τεχνολογικών λύσεων 
της Huawei. 
∆ιαγωνισµοί και δώρα, 
smart deals, τεχνολο-
γικά και φωτογραφικά 
σεµινάρια σου δίδαξαν 
τις άπειρες δυνατό-
τητες στη λήψη φω-
τογραφιών και βίντεο 
ενώ παράλληλα σου 
αποκάλυψαν µε λεπτο-
µέρειες τις συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας, 
ώστε να µπορείς να εκµεταλλευ-
τείς στο έπακρο τις δυνατότητες 
των smartphones και ειδικά των 
µοντέλων της Huawei. Πρωτο-
πόρος άλλωστε της φωτογραφί-
ας, η εταιρία συνεργάζεται µε το 
brand-παγκόσµιο θρύλο της φω-
τογραφίας, τη Leica. Ειδικότερα, 
το µοντέλο P10 έχει την ακατα-
µάχητη διπλή κάµερα της Leica, 
µε 12 & 20 MP που προσφέρει 
δυνατότητες DSLR κάµερας στο 
χρήστη! 
Μία ακόµη δράση ανέδειξε 50 τυ-
χερές φωτογραφίες, εξασφαλί-
ζοντας στους δηµιουργούς τους 
τη δωρεάν συµµετοχή τους σε 

σεµινάριο φωτογραφίας (Tech & 
Photo Seminar). Εκεί µυήθηκαν 
στα µυστικά της λήψης φωτο-
γραφίας από smartphone, και 
όχι µόνο, άκουσαν συµβουλές 
και διδάχτηκαν τεχνικές και tips 
από επαγγελµατία φωτογράφο! 
Όλα αυτά βέβαια µε την υπογρα-
φή-εγγύηση της Huawei. Με την 
ολοκλήρωση του σεµιναρίου, έ-
λαβαν ως δώρο ένα σετ αξεσου-
άρ που περιλαµβάνει ένα πανί-
σχυρο power bank 10.000 mAh 
για να µη µένουν ποτέ από µπα-
ταρία και ένα µοντέρνο selfie 
stick για συναρπαστικές selfies! 
Επίσης, δύο υπερτυχεροί κέρδι-
σαν µετά από κλήρωση από ένα 
κορυφαίο Huawei P10 για να 
συνεχίσουν να φωτογραφίζουν 
σαν επαγγελµατίες!
Μεγάλο  όµως ενδιαφέρον του 
κοινού συγκέντρωσε και 
ο διαγωνισµός «You-
Tube Video Contest: Τι 
λατρεύεις περισσότερο 
στο Huawei σου;». Λά-
τρεις και χρήστες των 
Huawei smartphones 
απάντησαν στην ερώτη-
ση αφήνοντας το σχόλιό 
τους στο κανάλι της εται-
ρίας στο YouTube. Ένας 
τυχερός κέρδισε κατό-
πιν κλήρωσης το νέο 
flagship κινητό της σει-
ράς P αµέσως µετά την 
επίσηµη κυκλοφορία του 
στην Ελλάδα! Επίσης, 20 
επιπλέον τυχεροί σχολι-
αστές κέρδισαν από ένα 
σετ αξεσουάρ που περι-
λαµβάνει ένα πανίσχυρο 
power bank 10.000 mAh 
και ένα selfie stick.

Το Photo Street Walk by 
Huawei ήταν µία µοναδική ε-
µπειρία, που ολοκληρώνεται µε 
τον καλύτερο τρόπο µε το ση-
µερινό εναλλακτικό εξώφυλ-
λο της Athens Voice. Η φωτο-
γραφία στο εξώφυλλο είναι 
µία από τις 10 που έλαβε τις 
περισσότερες ψήφους, άρα 
τη διάλεξες εσύ! Με νέο «εκ-
παιδευµένο» πλέον βλέµµα 
και µε το Huawei P10, συνέχι-
σε να αιχµαλωτίζεις τις οµορ-
φιές της πόλης και να ψάχνεις 
την τελειότητά της. 

Αυτή είναι η πιο 
Huawei Αθήνα!

Βασίλειος Λογοθέτης

Δημήτρης Ευρυγένης

Βασίλειος Λογοθέτης

Έλλη Μαντσέ

Έλλη Μαντσέ

Έλλη Μαντσέ

Δημήτρης Ευρυγένης

Έλλη Μαντσέ

Γιάννης Σεϊμένης

Έλλη Μαντσέ



#perfectioninthtecity 
#huawei

 #athensvoice
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