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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο Austin 
Stiegemeier. Γεννήθηκε το 1985 και 

µεγάλωσε στο Rathdrum του Idaho των ΗΠΑ. 
Ζει και εργάζεται στο Gettysburg της Pennsylvania 

όπου είναι Επίκουρος Καθηγητής Ζωγραφικής
στο Gettysburg College. Έργα του έχουν εκτεθεί 

στη Νέα Υόρκη και στο Σιάτλ, επίσης 
θα συµµετάσχει σε µια επερχόµενη έκθεση 

στο Τόκιο το 2023. Θεµατικές που τον απασχολούν 
στα έργα του είναι οι σύγχρονες ανθρώπινες 

εµπειρίες και συχνά συµπεριλαµβάνει αφηγήσεις 
που λαµβάνουν χώρα σε κόσµους 

στιγµατισµένους συγχρόνως από οµορφιά και 
διαρκή καταστροφή. 

∆είτε περισσότερη δουλειά του στο 
www.STIGGYart.com και στο 

instagram @stiggyart

Ακούστε εξαιρετικούς ανθρώπους 
που έχουν τις γνώσεις αλλά και το ταλέντο 
να διηγούνται ιστορίες. Θα σας κρατήσουν

συντροφιά αυτό το καλοκαίρι!

Ακολουθήστε τα podcast µας στο Spotify, 
Apple, Google play music. Κατεβάστε 

τα δωρεάν και ακούστε τα ό,τι ώρα 
θέλετε, ακόµα και εκτός δικτύου.

Ακολουθήστε τα podcast µας στο Spotify, 

Enjoy ATHENS VOICE  
audio on the move

θέλετε, ακόµα και εκτός δικτύου.

Ραντεβού τον ΣεπτέμβρηΜέχρι τότε δεν θα χαθούµε. Το site της A.V. www.athensvoice.gr θα σας κρατάει όλο το διάστηµα ενήµερους µε ειδήσεις και θέµατα επικαιρότητας+ Athens Voice Radio 102,5 Stay tuned

Τ Ο  Ε Ξ Ω ΦΥΛ Λ Ο  Μ Α Σ
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παινοβγαίνω χρόνια στο «550 
Π. Φάληρο-Κηφισιά», ακόµα κι 
όταν πρόκειται να αλλάξω λε-
ωφορείο ή τρόλεϊ πιο κάτω, θα 

φάω σίγουρα 6-7 στάσεις, είτε 
κρεµασµένη από χειρολαβή είτε καθι-

στή στο-βάθος-κήπος. Χαζεύω τις φάτσες, α-
ναρωτιέµαι για τις ιστορίες τους, κοιτάζω έξω 
το αστικό τοπίο και όχι το κινητό µου – είµαι 
στη γενιά που χαζεύει από τα παράθυρα των 
λεωφορείων. Και τους συνεπιβάτες, οπωσ-
δήποτε: είναι υλικό για ιστορίες ολόκληρες, 
απορώ πώς µπορεί να γράφει ένας άνθρωπος 
που δεν µπαινοβγαίνει στα λεωφορεία. Ειδικά 
στο 550, που πιάνει τόσο πλατιά γκάµα επιβα-
τών, λόγω της τεράστιας διαδροµής του. Πε-
νήντα έξι στάσεις, αν τις έχω µετρήσει σωστά 

Το λεωφορείο 
550 σε κόμικ

Ένα µεγάλο λεωφορείο που διασχίζει την πόλη από πάνω ως κάτω, από 
Κηφισιά ως παραλία, 56 στάσεις, είναι το θέµα ενός κόµικ µε αυτόν ακρι-

βώς τον τίτλο, «Λεωφορείο 550», που δηµιούργησαν ο Χρήστος  Χαντζής 
και ο Γαβριήλ Μελισσουργάκης. Ένα κόµικ συγκινητικό, βαθιά αστικό και 

οικείο. Σαν ένα είδος ρεπορτάζ στη µεγάλη διαδροµή της Αθήνας.
Της ΜΑΝΙΝΑΣ  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Χρήστος  ΧαντζήςΓαβριήλ Μελισσουργάκης

M



και κάµποσα χιλιόµετρα, από τις 5.20 τα χαρά-
µατα ως τις 11.45 τη νύχτα, το 550 οργώνει 
την Αθήνα πάνω-κάτω λες κι είναι χωράφι του 
παππού του. Που λέει ο λόγος. 
∆ύο παιδιά λοιπόν έφτιαξαν ένα κόµικ για 
αυτό ακριβώς το λεωφορείο. ∆εν ξέρω πό-
σο παιδιά είναι, σίγουρα νέοι, ο Χρήστος Χα-
ντζής που έγραψε τα κείµενα και ο Γαβριήλ 
Μελισσουργάκης που έκανε τα σκίτσα. Πα-
ραθέτω βιογραφικά τους, µια και δεν τους 
ξέρω, το κόµικ µόνον είδα: 
«O Χρήστος Χαντζής µεγάλωσε στο Αγρίνιο 
και τα Γρεβενά. Τώρα ζει στην Καισαριανή και 
προσπαθεί ως ηλεκτρολόγος µηχανικός να κα-
ταλάβει τι λένε τα κοµπιούτερς και οι αριθµοί. 
Υποστηρίζει τον ποδοσφαιρικό Παναιτωλικό 
και ακούει τραγούδια µε ελληνικούς στίχους.

O Γαβριήλ Μελισσουργάκης γεννήθηκε στη 
Νέα Αλικαρνασσό και µεγάλωσε στην Κοκκι-
νιά. Έγινε γραφίστας πριν τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. ∆εν έχει αυτοκίνητο. Πηγαίνει 
στη δουλειά µε το 550».

Ο Γαβριήλ λοιπόν µπαίνει στο 550 µε το τά-
µπλετ του και σχεδιάζει για κάµποσους µή-
νες, πρόσωπα και βασικά άλλα πρόσωπα 
που βλέπει µέσα στο λεωφορείο. Ο Χρήστος 
παίρνει τις εικόνες και γράφει ιστορίες πάνω 
σε αυτές, λόγια που σκέφτονται οι ανώνυµοι 
«ήρωες», φράσεις που θα έλεγαν αν µιλού-
σαν, κουβέντες που αρπάζει στον αέρα ο υ-
ποψιασµένος συνεπιβάτης και συναισθήµα-
τα που πετάνε σπίθες ανάµεσα στα καθίσµα-
τα. Η αίσθηση είναι αυτή που αναγνωρίζω 

από τον εαυτό µου, του (βασικά) επαρχιώτη 
καλλιτέχνη, για τον οποίον το αστικό τοπίο 
όσα χρόνια κι αν το τρώει στη µάπα, είναι γο-
ητευτικό µε τον τρόπο του. Όχι µε όλους τους 
τρόπους. Απλώς µε τον δικό του τρόπο που 
λίγο θυµίζει Σειρήνες του Οδυσσέα. 
Το κόµικ κυκλοφόρησε πρόσφατα, µου φά-
νηκε ιδιαίτερο, συγκινητικό, βαθιά αστικό και 
οικείο. Σαν ένα είδος ρεπορτάζ στη µεγάλη 
διαδροµή της Αθήνας, αυτήν που δεν προ-
σφέρεται για τηλεοπτικά ρεπορτάζ επειδή 
µοιάζει µε συλλογή διηγηµάτων. Στην περί-
πτωση του «Λεωφορείου 550», µια συλλογή 
διηγηµάτων µε εικόνες. 

«Λεωφορείο 550», κείµενα Χρήστος Χαντζής, σκί-
τσα Γαβριήλ Μελισσουργάκης, εκδόσεις ∆ίαυλος.  
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Οι πλατείες είναι  γεμάτες
Το αστικó σαλóνι των Αθηναιων τον Αυγουστο  
Κείμενο - Φωτό: Θανασησ Καρατζασ
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Οι πλατείες είναι  γεμάτες
�� �����ó ��λó�� ��� �������� ��� ��������  
Κείµενο - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

αι κάπως έτσι καλοκαίριασε. Όλοι έξω, κάθε µέρα. Και ποτά για το σβήσιµο 
της ζέστης. Σπίτι κανείς να µη µείνει, τα λέµε µετά στην πλατεία. Με αυτά και 
µε εκείνα, µείνανε λίγες µέρες για να πιάσει και ο Αύγουστος. Απλανάριστος 

φέτος. Όλα τα σχέδια θα γίνουν στο στέκι. Ποιο στέκι; Στο παγκάκι µας, πάµε στο 
χαλαρό. Πάρε ό,τι θέλεις µαζί, έχει και περίπτερο 24ωρο για παγωµένα. Πάρε 

Γιώργο, Νίκη, Γιάννη και άντε να κανονίσουµε, δεν µε κρατάνε τα τσιµέντα λέµε. Πλατείες 
παντού: Κουκακίου, Βαρνάβα, Αγίου Γεωργίου, κάθε µικρή ή µεγάλη της κάθε γειτονιάς.

→

Κ
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Πλατεία Βαρνάβα
Πλατεία  Βριλησσίω

ν
Πλατεία είναι... Το κέντρο της νύχτας. Τα τυχαία ραντεβού που κανονίζεις προσεκτικά. Τα 
κορίτσια και τα αγόρια που συναντάς αφιλτράριστα. Οι περιπτερόμπιρες που δεν θα ξο-
δευτείς. Τα σουβλάκια στο χέρι και η λαδιά στο παπούτσι. Τα παγωτά, επιτέλους χειροποί-
ητα, με μικρή αναπόληση στην κατάδυση σε ψυγείο ΔΕΛΤΑ. Τα παγκάκια σε κύκλο, άβολα 
και βολικά μαζί. Τα υπομονετικά της δέντρα. Το φλεξάρισμα από αυτοκίνητα, μηχανάκια, 
σκέιτ, πατίνια και γενικότερα κάθε ρόδα που ρολάρει. Ο φωνακλάς που ρίχνει και παλα-
μάκια. Το μέρος του μοναχικού που θέλει παρέα του την πόλη. Τα μπαρ με τους θαμώνες, 
περιμετρικά της πλατείας σε κύκλους ομόκεντρους. Οι πλανόδιοι και οι περφόρμερς. Τα 
σκυλιά που ξεμπακλονιάστηκαν. Τα νερά που πέφτουν από μπαλκόνια, σε κατά λάθος 
βραδινό πότισμα στις ορτανσίες της θείας Κούλας. Ο ζωντανός ήχος της πόλης. Πλατεία 
είναι το αστικό σαλόνι των Αθηναίων που παραμένουν στην πόλη τον Αύγουστο.



O Μάρκος 
Κούμαρης 
μας στέλνει την κασέτα

του καλοκαιριού

1.  Summer Dreaming - Kate Yanai 
2.  Calma - Pedro Capo

3.  Reggae nights - Jimmy Cliff 
4.  Rat in mi kitchen - UB40

5.  Dance Tago Mago - Kaoma 
6.  Sun is shining - Bob Marley 

7.  Do you really want to hurt me - Culture Club
8.  Sweat (A La La Long) - Inner Circle

9.  Copacabana (at the Copa) - Barry Manilow 
10.  Dancing Queen- ABBA 

11.  Dust in the wind - Kansas

*Ο Μάρκος Κούµαρης είναι τραγουδοποιός, 
µουσικός και τραγουδιστής των Locomondo.

Αυτό το καλοκαίρι περιοδεύει µε το συγκρότηµα 
την Ελλάδα για 19η χρονιά. www.facebook.com/

locomondo.official 
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6 εικόνες 
τόυ Αυγόυςτόυ 

γιΑ ενΑ κΑλόκΑιρι
ςινεμΑςκόπ
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Tasos
Anestis

@tasos_anestis_photography
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ΝΙΚΟΣ 
Μαλιάκος
@maliakos_nikos



Kyrill 
Samarits

@Kirill Samarits
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Θανασησ
Καρατζάς
@karatzas_thanasis
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Mάριος 
Θεολόγnς
@mariostheologis

@math_studio
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Ο Θοδωρής Τσεκούρας είναι Group Creative 
Director στην Ogilvy και συγγραφέας





 
Της ΜαρίαΣ-ίωανναΣ Σίγαλού

Φωτό:  MAρINA βEρNIKOύ

ύγουστος. Ο υδράργυρος 
ανεβαίνει, τα λιμάνια γε-
μίζουν, τα γραφεία αδειά-
ζουν και η πόλη ερημώνει. 
Εσύ όμως αποφάσισες (ή 

ίσως αποφάσισαν άλλοι για 
σένα) φέτος τον Αύγουστο να 

γίνεις ο φύλακας της πόλης. Μπορεί να 
μην έφυγες φέτος για τον αγαπημένο 
σου καλοκαιρινό προορισμό, αλλά έχω 
να σου προτείνω ένα πλήρες πα-
κέτο διακοπών με τίτλο: «Αθη-
ναϊκή Ριβιέρα τον Αύγουστο». 

A

→
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Λαγονήσι
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Λιμανάκια Βάρκιζας

Λιμανάκια Β'αρκιζ
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Φαντάσου ένα καλοκαιρινό θέρετρο 70 χιλιο-
μέτρων, όπου έχεις πρόσβαση σε όλα: δρο-
σερές βουτιές, καλό φαγητό, spicy cocktails, 
δυνατή μουσική, καλοκαιρινά σπορ, κατα-
φύγια ρομάντζου. Ένα μέρος «with all the 
good vibes». Και έπειτα, φαντάσου, να μπο-
ρείς να απολαύσεις όλα τα παραπάνω χω-
ρίς ξυπνητήρι για να βρεις ξαπλώστρα στην 
παραλία, χωρίς το καθιερωμένο κυριακάτικο 
μποτιλιάρισμα στους 40 βαθμούς, χωρίς τη-
λεφωνική κράτηση τουλάχιστον μία εβδο-
μάδα πριν για να δειπνήσεις, χωρίς «στρί-
μωγμα» στο αγαπημένο σου κλαμπάκι και 
κυρίως χωρίς τη βουή του πλήθους. Αυτό 
το ειδυλλιακό μέρος δεν είναι άλλο από την 
Αθηναϊκή Ριβιέρα, κατά τον αγαπημένο (και 
ερειπωμένο) μήνα Αύγουστο. Γνωστή και ως 
ελληνική «Κυανή Ακτή», η Αθηναϊκή Ριβιέρα 
δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την αντίστοι-
χη Γαλλική. Μια Ριβιέρα που αστράφτει ο-
μορφιά, «πλούτο», φήμη και κέφι! 

Η παραλιακή οδός Αθηνών-Σουνίου, εκεί 
που επικρατεί το απόλυτο beach culture. Θα 
βρεις παραλίες κοντά σε οικισμούς, ιδανικές 
για να απολαύσεις τη θάλασσα κάθε στιγμή, 
δεκάδες οργανωμένες πλαζ, άλλες για χαλά-
ρωση και άλλες για διασκέδαση, παραλίες πο-
λυτελών ξενοδοχείων με άψογες υπηρεσίες 
και εγκαταστάσεις, αλλά και απομακρυσμένα 
σημεία για κολύμπι που θα σε κάνουν να νιώ-
σεις τη μαγεία ενός νησιού. Ακολουθώντας 
την παραλιακή ακτογραμμή και φτάνοντας 
έως το Σούνιο (όρεξη και βενζίνη να υπάρχει) 
θα συναντήσεις τις παρακάτω παραλίες.

Με αφετηρία το κέντρο της Αθήνας, πρώτα 
θα συναντήσεις το Φάληρο ή αλλιώς την ε-
ξωτική Falifornia. Εκεί, μόλις λίγα χιλιόμετρα 
από την πόλη, κατά μήκος του πλακοστρω-
μένου πεζόδρομου με τους πολλούς φοίνι-
κες, βρίσκονται η παραλία του Φλοίσβου 
πλάι στη Δημοτική Πινακοθήκη, η παραλία 
του Μπάτη και η γειτονική παραλία Έδεμ. Α-
κόμη και αν φέτος δεν έχεις πάρει την πολυ-
πόθητη άδεια, πετάξου μετά τη δουλειά για 
μία γρήγορη όαση δροσιάς. Λίγο πιο κάτω, 
ακολουθώντας τον δρόμο με τους φοίνικες 
–και όχι με τις λεύκες– θα συναντήσεις τον 
Άλιμο. Εκεί, θα βρεις μία από τις μεγαλύτε-
ρες και καθαρότερες –η μπλε σημαία της κυ-
ματίζει περήφανα– οργανωμένες παραλίες 
της Αττικής, την Ακτή του Ήλιου - Costa del 
Sol. Προσφέρει σετ ξαπλώστρα-ομπρέλα σε 
πολύ οικονομική τιμή και φιλοξενεί διάσημα 
μαγαζιά, όπως το Akanthus Club, το Nalu 
Café και το Bolivar Beach Bar, τα οποία εξυ-
πηρετούν με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους, τους λουόμενους. 
Ακόμη στον χώρο της παραλίας υπάρχουν 
μαγαζιά, όπου μπορείς να ψωνίσεις ρούχα, 
αξεσουάρ και καλλυντικά για το απόλυτο 
summer look.

 
Στην περιοχή, κατά μήκος της Διαδόχου Παύ-
λου και πιο κάτω, θα βρεις τις παραλίες Γλυ-
φάδας Α', Β' και τα Αστέρια. Παραλίες βρα-
βευμένες με γαλάζιες σημαίες, ελεύθερες, 
χωρίς την παραμικρή χρέωση, και προσβάσι-
μες σε όλους. Στην παραλία έχει καλαίσθητες 
ομπρέλες, σε απόσταση μεταξύ τους, προ-
σφέροντας την απαραίτητη σκιά – ασπίδα 
προστασίας από τον καυτό ήλιο του Αυγού-
στου. Εάν έχεις κάποιο κινητικό πρόβλημα 
εσύ ή κάποιος δικός σου, η Γλυφάδα Ακτή Β’ 
είναι η παραλία που ψάχνεις. Με ένα σύγχρο-
νο εγκατεστημένο βοηθητικό καρεκλάκι που 
οδηγεί στο νερό, το Seatrac, δίδεται η ευκαι-
ρία στους ανθρώπους με κινητικά προβλή-
ματα ή αναπηρία να απολαύσουν το μπάνιο 
τους στη θάλασσα με αυτόνομη πρόσβαση.

 
Βρίσκεται στην καρδιά των νοτίων προαστί-
ων. Στην ανανεωμένη οργανωμένη αμμου-
δερή παραλία Athines By the Sea, στην Α' 
Πλαζ Βούλας, θα ζήσεις το απόλυτο summer 
in the city, με άφθονο φαγητό και ποτό στα 
δύο ολοκαίνουρια μαγαζιά DOT Beach Vibes 
και Alaia. Αν πάλι, αποζητάς ακόμη μεγαλύ-
τερη απομόνωση –ωστόσο να σου θυμίσω 
μιλάμε για Αύγουστο εν Αθήναις– το κουβα-
δάκι σου και σε άλλη παραλία, συγκεκριμένα 
100 μέτρα μακριά. Από τη στάση του Τραμ 
έως και το Δημαρχείο, θα βρεις αρκετούς μι-
κρούς ήσυχους και καθαρούς κολπίσκους. 

Ακολουθεί το μεγαλύτερο «καράτι» της Ρι-
βιέρας, που ολόκληρες σελίδες δεν φτάνουν 
για να μιλήσει κανείς για την αίγλη και τον 
«αέρα» της. Ο λόγος για τη Βουλιαγμένη. Α-
πέναντι από την πλατεία και με δεξιά κατεύ-
θυνση, θα συναντήσεις την πολυσύχναστη 
Ακτή Βουλιαγμένης. Πέρα από το κολύμπι 
που θα απολαύσεις, αυτή η παραλία της Α-
θήνας διαθέτει γήπεδα τένις, μπάσκετ και 
beach volley, καθώς και χώρους παιχνιδιού 
για τους μικρούς μας φίλους. Σίγουρα, απο-
τελεί το καλύτερο surf spot για εσένα που 
ξέρεις να δαμάζεις τα κύματα ή για εσένα 
που θες να μάθεις. Κατά μήκος της Χερσο-
νήσου του Λαιμού, στο αριστερό σου χέρι 
θα βρεις το Rica Nera Sol, όπου μπορείς να 
απολαύσεις το δροσερό σου ανάμεικτο ή την 
παγωμένη σου μπίρα. Είναι παραλία με άμμο 
και ρηχά νερά, οπότε θα έχεις και το κεφάλι 
σου ήσυχο στο άκουσμα «Μαμά, μπαμπά! Να 
πάω πιο βαθιά;». Αν αναζητάς πολυτέλεια και 
καλαισθησία, το Astir Beach, γνωστό και ως 
ο εμβληματικός Αστέρας Βουλιαγμένης, εί-
ναι ο καταλληλότερος χώρος της Αθηναϊκής 
Ριβιέρας. Μπορεί η είσοδος να είναι ακριβή, 
αλλά η ελίτ των παραλιών με όλες τις ανέσεις 
και υπηρεσίες της θα σε ανταμείψει με το πα-
ραπάνω. Αν θέλεις να πάρεις ένα break από 
την ηλιοθεραπεία, πέρασε την ημέρα σου 
στο Lolos Ski Center. Εκεί σε ένα πετρόχτι-
στο μόλο κάτω από το Εν πλω, θα συναντή-
σεις έμπειρους σκιέρ που θα σε μάθουν ski, 
wakeboard και wakesurf. Αν δεν είσαι λάτρης 
της θάλασσας ή θες να βιώσεις το κάτι διαφο-

ρετικό, επισκέψου τη Λίμνη Βουλιαγμένης. 
Ένα θαύμα της φύσης, με γαλαζοπράσινα, 
υφάλμυρα νερά με θερμοκρασία 20 έως 29 
βαθμών Κελσίου, περιτριγυρισμένα από α-
πόκρημνα κοκκινωπά βράχια που σχηματί-
ζουν ένα φυσικό τείχος προστασίας. Μάλι-
στα, πρόκειται για διατηρητέο μνημείο της 
φύσης, το οποίο υπάγεται στο δίκτυο προ-
στατευόμενων περιοχών NATURA 2000. Στον 
crème de la crème οικισμό του Καβουρίου, 
θα βρεις μικρούς προστατευμένους κόλπους 
στην Οδό Ηλίου, συμπεριλαμβανομένης της 
παραλίας του Μικρού Καβουρίου. Έχεις 
δοκιμάσει ποτέ sup yoga ή surf sup; Αν όχι, 
φέτος ήρθε η ώρα. Λίγο πιο κάτω θα βρεις 
τη μεγάλη παραλία του Μεγάλου (εξού και 
το όνομα) Καβουρίου και Namaste. Tέρμα 
δεξιά από την παραλία, θα περπατήσεις ένα 
μικρό χωματόδρομο και θα βρεθείς σε μία 
prive εξέδρα. Υπάρχει περίπτωση να είσαι 
και τελείως μόνος. Οργανωμένες μικρότερου 
μεγέθους παραλίες είναι το Zen Beach και 
το Krabo. Ένα σημείο για locals only είναι ο 
λεγόμενος Μόλος. Πρόκειται για ένα πέτρινο 
μόλο με μία πολύ μικρή χαλικωτή παραλία 
που θα τον βρεις στο δεξί σου χέρι, αφού κα-
τέβεις δύο-τρία (εντάξει ίσως και 10) σκαλιά, 
λίγο πριν το τέλος της πολυφημισμένης για 
το prestige της, οδού Ακτής.

Αφήνοντας πίσω τη Βουλιαγμένη και διασχί-
ζοντας τα περιβόητα Λιμανάκια, θαύμασε 
το τοπίο, βρες το δικό σου ιδιωτικό λιμανάκι 
και κάνε βουτιές από τα βραχάκια στα κρυ-
στάλλινα νερά με το πρασινογάλαζο χρώμα. 
Αν σε παρασύρει η ανεμελιά των διακοπών, 
μπορείς να αφήσεις το μαγιό σπίτι, καθώς κά-
ποια από αυτά τα μέρη ενδείκνυνται για γυ-
μνισμό. Λίγο πριν φτάσεις στην πλατεία της 
Βάρκιζας, δίπλα στις Αλκυονίδες, απόλαυσε 
τον ήλιο στην εκεί ανοργάνωτη παραλία. Τα 
πεύκα που αγκαλιάζουν την παραλία δημι-
ουργούν ένα πέπλο φυσικής σκιάς, που δεν 
αποκλείεται να πάρεις και έναν υπνάκο. 

Στη Βάρκιζα μπορείς επίσης να επιλέξεις το 
Yabanaki Resort. Είναι ένα θαλάσσιο συ-
γκρότημα από beach bars, εστιατόρια, κέ-
ντρα για θαλάσσια σπορ (wind surfing, 
stand-up paddle board, θαλάσσιο ποδήλα-
το κλπ). Στο προτείνω ανεπιφύλακτα για 
beach volley. Τι καλύτερο από μαύρισμα και 
άθληση ταυτοχρόνως; Οι περισσότεροι έρ-
χονται σε αυτή την παραλία της Αθηναϊκής 
Ριβιέρας για το vibe, καθώς μαγαζιά όπως 
το Coyacan Playa με mexiteranean cuisine, 
το cool Moana αλλά και το Holy Spirit με τα 
signature cocktails χτίζουν ατμόσφαιρα. Αλ-
λά αν εσύ θέλεις κάτι πιο ήσυχο, η παραλία 
της Βάρκιζας είναι ουσιαστικά μια προέκτα-
ση του Yabanaki χωρίς τις εγκαταστάσεις. 
Εκεί θα βρεις έναν ιστιοπλοϊκό όμιλο, καθώς 
και μια παραδοσιακή ταβέρνα θαλασσινών 
ακριβώς πάνω στην παραλία.

Συνεχίζοντας προς Σούνιο θα βρεις διάφο-
ρες όμορφες παραλίες να ξαποστάσεις. Στην 
παραλία Λούμπαρδα (33ο χλμ. της 
Λ. Σουνίου) μπορείς να κολυμπήσεις 
ακόμα και με δυνατό αέρα αφού προ-
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στατεύεται από έναν κλειστό κολπί-
σκο, ενώ στην Αλθέα (35ο χλμ. της 
Λ. Σουνίου) σε έναν αμμώδη όρμο, 

θα απολαύσεις μπάνιο α λα Ιόνιο, 
καθώς τα γαλαζοπράσινα νερά της είναι 
βγαλμένα από επτανησιακές εικόνες. Εδώ υ-
πάρχει και ένα νησάκι, το Ντούρι, στο οποίο 
φτάνεις περπατώντας μέσα στη θάλασσα. 
Στη Γαλάζια Ακτή (37ο χλμ. της Λ. Σουνίου) 
θα απολαύσεις το μπάνιο σου σε μία μικρή, 
αλλά πολύ γοητευτική, παραλία με ψιλή άμ-
μο. Ακόμη, τo Grand Resort Lagonissi (40ό 
χλμ. της Λ. Σουνίου), με τις ιδιωτικές παραλί-
ες που διαθέτει, επιτρέπει στους επισκέπτες 
του να απολαύσουν τις χαρές της πολυτέλει-

ας σε μια παραθαλάσσια όαση ηρεμίας και 
χαλάρωσης, ιδανική για βουτιές.

Στην περιοχή της Σαρωνίδας, βρίσκεται το 
Μαύρο Λιθάρι (46ο χλμ. της Λ. Σουνίου). Η 
παραλία έχει οργανωμένες υποδομές, εάν 
θελήσεις ξαπλώστρες και ομπρέλες, αλλά 
υπάρχει και πολύς ελεύθερος χώρος, εάν 
θελήσεις να απλώσεις την πετσέτα σου στην 
αμμουδιά. Εάν συνεχίσεις τον δρόμο μέχρι 
Σούνιο, σίγουρα κάπου θα συναντήσεις την 
κατάλληλη παραλία για τα γούστα σου. Ό-
ρεξη και καλή παρέα για roadtrip να υπάρχει 
και όλα θα τα βρεις!

► Τόσα τραγούδια γρά-
φτηκαν για τον όμορφο 
Αύγουστο με έμπνευση 
ένα μεγάλο έρωτα και ένα 
νησί. Το νησί δεν το έχεις, 
αλλά αν είσαι τυχερός και 
έχεις τον έρωτα, θα σου πω 
κάποια μυστικά spots (ο κό-
σμος το ’χει τούμπανο και 
εμείς κρυφό καμάρι) που 
μπορείς να «χαθείς» και να 
τον απολαύσεις. 

► Ιδανικό μέρος είναι το α-
διέξοδο πάνω από τη Λίμνη 
της Βουλιαγμένης, γνωστό 
και ως λόφος της Φασκο-
μηλιάς. Για να φτάσεις εκεί, 
περνάς την πλατεία της 
Βουλιαγμένης, κάνεις αρι-
στερά στην οδό Πανός και 
ύστερα κάνεις δεξιά στην α-
νηφορική οδό Σαπφούς και 
τέλος, στη διχάλα πηγαίνεις 
προς τα αριστερά στην οδό 
Αργοναυτών. Δύο επιλο-
γές: ή παραμένεις στο αμάξι 
ή ρεμβάζεις στα τριγύρω 
παγκάκια με υπέροχη θέα 
τη θάλασσα και το αμόρε. 

► Αν είσαι από αυτούς που 
μπερδεύουν το αριστερά με 
το δεξιά, σου έχω καλύτερη 
λύση: Λαιμός Βουλιαγμέ-
νης. Περνάς την Ωκεανίδα 
και τον Ναυτικό Όμιλο Βου-
λιαγμένης και το «κόβεις» 
όλο ευθεία – τέρμα θεού, 
που λέμε. Έχεις δει ποτέ 
θάλασσα με γκλίτερ; Αν όχι, 
θα δεις εκεί. Το φεγγάρι 

πέφτει στα νερά και αυτά 
λαμπυρίζουν, χτίζοντας την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα για 
ρομαντζάδα. 

► Τι πιο ερωτικό από 
«καλοκαιράκι βραδινό 
μπανάκι»; Κάποιοι το λένε 
«Παράγκες» και άλλοι στην 
«Πυροσβεστική». Πρόκει-
ται για τα «βραχάκια» στη 
Βουλιαγμένη, πίσω από το 
ξενοδοχείο Margi, όπου κα-
νείς μπορεί να απολαύσει 
ένα ήσυχο μπάνιο – ειδικά 
βράδυ Αυγούστου. Για να 
φτάσεις εκεί πρέπει να 
περπατήσεις κάποια λεπτά 
μέσα από χωματόδρομο 
και πέτρες. Με καλή παρέα, 
όλα τα αντέχεις.

► Για το καλύτερο French 
kiss, όχι στη Γαλλική αλλά 
στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 
επισκέψου την παραλία 
δίπλα από το πάρκινγκ του 
Yabanaki στη Βάρκιζα. Αν 
η ώρα περάσει χωρίς να το 
καταλάβεις, επειδή θα είσαι 
άκρως απασχολημένος/η, 
διανυκτέρευσε στην αμ-
μουδιά μέσα σε μια αγκα-
λιά. Ξενοδοχείο; Τα άστρα! 

► Άλλο ένα απόμερο ση-
μείο για να ζήσεις τον έρωτά 
σου είναι μία παραλία στην 
Αγία Μαρίνα. Στον δρόμο 
προς Σούνιο, περνάς την 
εκκλησία της Αγίας Μαρίνας 
και μπαίνεις στον πρώτο 

παράδρομο που θα συνα-
ντήσεις. Ο χώρος που θα 
αφήσεις το αυτοκίνητο έχει 
μαγευτική θέα στη θάλασ-
σα. Κατεβαίνεις τα σκαλιά, 
βλέπεις το μπαράκι στην 
παραλία, στρίβεις αριστερά. 
Μετά τον βράχο που προ-
εξέχει, είναι το ιδανικό ση-
μείο για να ξεμοναχιαστείς.

► Για πανοραμική θέα σε 
όλα τα νότια προάστια και 
στον Πειραιά, με φόντο 
«λαμπιόνια» των σπιτιών, 
προτίμησε spot στην Άνω 
Γλυφάδα. Ανέβα όλη την 
Ανθέων, στρίψε στην Πα-
παφλέσσα, συνέχισε και θα 
βρεις το τέλειο σημείο για 
μια βραδιά με «πυγολαμπί-
δες» στον αέρα και πετα-
λούδες στο στομάχι.  

► Πιο κοντά στο κέντρο 
της Αθήνας στην Ηλιού-
πολη (όλο πάνω από την 
Αθηναϊκή Ριβιέρα) με 
ακόμη πιο συγκλονιστική 
θέα, θα βρεις τα λεγόμενα 
«Αστυνομικά». Στα αρ-
νητικά συγκαταλέγονται 
η δύσκολη πρόσβαση και 
το ανώμαλο έδαφος, αλλά 
ποιος μεγάλος έρωτας δεν 
έχει εμπόδια;

► Αυτό το μήνα, φύγαμε 
για διακοπές στη Ριβιέρα με 
βουτιές και έρωτες. Γιατί τι 
άλλο να ζητήσεις από έναν 
Αύγουστο;

→
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Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Krabο, Καβούρι
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Βάρκιζα
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Το πεζοδρόμιο ζεματάει. Οι ανεμιστήρες γυρνούν
 δυνατά. Οι μηχανές κορνάρουν. Στο γυράδικο 

ετοιμάζουν ντελίβερι. Αύγουστος...

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Της ΜΙΡΚΑΣ ΚΑΡΡΑ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΗYPOKONDRIAK

ηρωίδα µας είναι εκείνο το 
καλοκαίρι στο Παγκράτι. Ή-
ταν καλοκαίρι που έβραζε. 
Εκεί ζούσε ο έρωτας. Άνοιγε 

την πόρτα και έβλεπε µπετά 
τριγύρω, και µια πόρτα δίπλα 

–δεν ήταν γείτονας–, µια ήταν ανοι-
χτή, µια κλειστή. Έβγαζε σε ένα αίθριο, 
γιατί µπαλκόνι δεν ήταν. Κλείδωσε και 
κατηφόρισε την οδό Χ. Είδε πρώτα το 
µαγαζί µε τα παγωτά. Είχε παγωτά σε 
πολλές γεύσεις, τις πιο παράξενες. Αλ-
µυρή καραµέλα, βανίλια Μαδαγασκά-
ρης, άγρια φράουλα. «Από φυτικά υλι-
κά - gluten free - vegan friendly - cruelty 
free». Η παγωτατζού ήταν από τα πιο 
δυστυχισµένα άτοµα που είχε δει. Πά-
νω από το κεφάλι της ανέµιζαν σηµαιά-
κια, κοµµένα τριγωνάκια, µινιµάλ. ∆εν 
ήθελε να είναι εκεί. Τη φανταζόταν να 
πίνει κοκτέιλ σε µια απόµερη παραλία 
µε δυο σειρές χαλασµένες µπλε ξαπλώ-
στρες σε κάποιο νησί, ίσως στις µικρές 
Κυκλάδες, µε Σουηδούς τουρίστες να 
κάνουν τόπλες ενώ τα παιδιά τους, δί-
πλα, έλυναν σταυρόλεξα. Ήσυχα, νω-
χελικά σχεδόν. Κάπου εκεί θα ήταν η 
παγωτατζού. Ή ίσως στο µπαρ, πάνω 
στην ξύλινη πλατφόρµα. Θα έπινε µοχί-
το, κοιτώντας τη θάλασσα, καπνίζοντας 
στριφτό τσιγάρο, µε ένα υποβόσκoν 
χαµόγελο. Παγωτό αλµυρή καραµέλα. 

Στρίβει, προχωράει. Πάει στο σούπερ 
µάρκετ. Ξέρει τι θέλει να πάρει. Έτοι-
µο γεύµα. Στο σπίτι δεν έχουν φούρ-
νο. Ή µάλλον έχουν. Αλλά δεν ξέρει τι 
είναι χειρότερο. Να ξαναζεσταίνεις το 
φαΐ σου ή να χρησιµοποιείς το φουρ-
νάκι ενός υπογείου ενώ έξω έχει 33 

βαθµούς; Στο σούπερ µάρκετ θα βρει 
τα έτοιµα µαγειρευτά. Ίσως σαλάτα µε 
κινόα, ίσως ριζότο µε γαρίδα. Μπα, πο-
λύ ακριβό. Ήθελε και 25 λεπτά ζέστα-
µα. Υπόγειο. Φουρνάκι. Όχι, θα πάρει 
τους ντολµάδες, θα τους φάει κρύους. 
Θα πάνε για πίτσα το βράδυ. Φοβόταν 
τα συντηρητικά του έτοιµου φαγητού. 
Ο σεφ τα προτείνει ως «ολόφρεσκα, 
σπιτικά µαγειρεµένα, καταναλώστε ε-
ντός 3-4 ηµερών». Θα πάρει την κινόα. 
Θα φάνε πίτσα το βράδυ. Σίγουρα και 
αλκοόλ. Το αλκοόλ έχει συντηρητικά. 
«Θα µε πας για πίτσα το βράδυ;» «Πί-
τσα; Θα δούµε.» [...] Παίρνει την κινόα.

Το πεζοδρόµιο ζεµατάει. Οι ανεµι-
στήρες γυρνούν δυνατά. Οι µηχανές 
κορνάρουν. Στο γυράδικο ετοιµά-
ζουν ντελίβερι. Αύγουστος. Ο δρό-
µος έχει νερά. «Όχι, Μ, δεν είναι νερά. 
Κοίτα καλύτερα, γαµώτο. Περιστέ-
ρι πατηµένο είναι». «Όχι, είναι νερά. 
Πώς δεν εξατµίζονται µε τόση ζέστη; 
∆εν τα βλέπει κανείς να τα µαζέψει;»

Προχωράει  στον κατήφορο, είναι 
γλιστερός. Φοράει κάτι πεδιλάκια, 
καλοκαιρινά, δερµάτινα. Προσέχει.

Βράδυ. Στον δρόµο της παγωτατζούς. 
Η σερβιτόρα είναι ηθοποιός, νέα, γύρω 
στα 35. «Κατέβηκα από τη Θεσσαλονί-
κη πριν κάποια χρόνια. Η πόλη δεν έχει 
µέλλον για τους ηθοποιούς». Βέβαια, 
δεν ήταν ηθοποιός τότε, σερβιτόρα ή-
ταν. «Εδώ είµαι καλά, κάνω παραστά-
σεις, είµαι σε ένα θίασο, θα παίξουµε 
αρχαία τραγωδία». Τους µιλούσε λες 
και δεν ήταν εκεί. Έχει κάποιο κόµπλεξ, 

σίγουρα. Κάπνιζε τσιγάρο, χέρι σε ορ-
θή γωνία, ανέµιζε τον καρπό στον αέρα. 
Μικρός στην πόλη, µεγάλος στο χωριό. 
Τους κοιτούσε υποτιµητικά. «∆ε θα πάω 
διακοπές φέτος, θα πάµε Πελοπόννη-
σο για αρχαία τραγωδία». Μιλούσε σε 
αυτούς, αλλά κοιτούσε το ζευγάρι δί-
πλα τους. Εκείνοι θα πήγαιναν Σέριφο. 

Η πίτσα ήταν ιταλική, µε λεπτή ζύµη. «Έ-
χει και εκδοχή µε τσίλι. Αυτή να πάρου-
µε». «∆εν µου αρέσουν τα καυτερά, στο 
έχω πει, το ξέρεις ότι δεν µου αρέσουν 
τα καυτερά». «Ναι αλλά κοίτα πόσα υλι-
κά έχει µέσα, και τσίλι». «Θα ιδρώσουµε, 
θα καούµε, καίει ο τόπος». Απογοήτευ-
ση. Ουφ. «∆ιάλεξε εσύ». «Θα έλεγα τη 
µαργαρίτα ή τη µοτσαρέλα». «Μπο-
ρείτε να βάλετε τσίλι;» Απογοήτευση.

Θέλουν ένα τραπέζι. «Θα πιείτε κάτι;» 
«Ναι, ένα µπουκάλι κρασί». «Έχω πολ-
λά, ρίξτε µια µατιά στον κατάλογο. 
Θα έρθει και η σερβιτόρα». Το τραπέ-
ζι είναι σε έδαφος επικλινές. Πίσω µια 
σκάλα, βγάζει σε έναν πράσινο κήπο. 
Έτσι είναι όλη η Αθήνα; Ένας κατήφο-
ρος; Μια κλίση; Και πού καταλήγει; 

Αύριο πάνε Αίγινα. ( Ή µεθαύριο;) ∆εν 
ήθελε να είναι εκεί. Τι κάνει εκεί; Υπο-
χώρηση, υποχώρηση, υποχώρηση. Κάτι 
κοιτάει στο κινητό. Εκείνη κοιτάει στη 
βιτρίνα του δίπλα µαγαζιού. «Nailfie: 
ηµιµόνιµο, gel, shellac, πεντικιούρ, µα-
νικιούρ, βαφή φρυδιών, αποτρίχωση 
πάσης περιοχής». Να έρθει να φτιάξει το 
σπασµένο νύχι της. Την επόµενη φορά. 

«Νύσταξα. Φεύγουµε;»  ●
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Κ α σ τ έ λ λ α 
ο κοσμοσ απο τα 86,59 μ. ψηλα 

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 
Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Κοσμοπολίτικος προορισμός έως και τη δεκαετία του 1960, η Καστέλλα διατηρεί 
ακόμα και σήμερα την αύρα της κι έχει πολλές ιστορίες να σου διηγηθεί 

ην πω ψέματα, το 
προηγούμενο βρά-
δυ της συνάντησής 
μου με τον Στέφανο 
Μίλεση, στην όμορ-

φη Καστέλλα, άκουγα το «Τι είν’ 
αυτό που το λένε αγάπη», τι ωραίο 
τραγούδι, που τον τελευταίο και-
ρό το ξαναθυμηθήκαμε και λόγω 
μιας διαφήμισης στην τηλεόραση 
και σκεφτόμουν μια αγάπη που 
θα ήθελα να είχα. Το τραγούδι 
αυτό το ερμήνευσε στα ελληνικά 
η Σοφία Λόρεν το 1957 στη ταινία 
το «Παιδί και το δελφίνι», εδώ στην 
Καστέλλα. Έτσι, λίγο ζαλισμένος 
ακόμα, στις 12 το μεσημέρι μιας η-
μέρας, από αυτές που έχει ήλιο και 
ψιλοβρέχει κιόλας, στάθηκα στην 
πλατεία Αλεξάνδρας. Κάτω, στα 
Βοτσαλάκια, οι γάτες είχαν συμ-
φιλιωθεί με τα περιστέρια, κι εγώ 
με φανταζόμουν να ζω σε ένα από 
αυτά τα σπίτια με μπαλκόνι στη 
θάλασσα. Ο Στέφανος Μίλεσης, 
ένας πολύ ωραίος τύπος, πρόεδρος 
της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς 
και δημιουργός του pireorama.
blogspot.gr, ήρθε ακριβώς στην 
ώρα του, συμφωνήσαμε να τα λέμε 
στον ενικό, είπαμε κι άλλα, διά-
φορα, και μετά με πήγε βόλτα στην 
Καστέλλα, στην ιστορία της, στα 
αρχοντικά της και στους ανθρώ-
πης τους.
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Κ α σ τ έ λ λ α 
ο κοσμοσ απο τα 86,59 μ. ψηλα 

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ 
Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

→
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Τα πρώτα χρόνια στον Πειραιά

Πίσω στα χρόνια, στο 1835, όταν μετά την ανεξαρτησία του 
ελληνικού κράτους αποφασίστηκε ο εποικισμός του Πει-
ραιά, η Καστέλλα ήταν μια έρημη περιοχή. Η απόφαση που 
πάρθηκε τότε, λέει ο Στέφανος, ήταν να δοθούν προνόμια 
στους αγωνιστές της Επανάστασης, κυρίως στους Υδραίους 
και στους Χιώτες. Οι πρώτοι έφτασαν κατά χιλιάδες στον 
Πειραιά, οι δεύτεροι πολύ λιγότεροι. Και στη συνέχεια, η πόρ-
τα της πόλης άνοιξε και για κατοίκους και άλλων περιοχών, 
κυρίως Κυκλαδίτες, αλλά και Κρανιδιώτες, Πελοποννήσιους, 
Μανιάτες, Κρητικούς. Και κάθε συνοικία έπαιρνε το όνομά 
της από τον τόπο προέλευσης των κατοίκων της. Από το 1860 
που ο Πειραιάς άρχισε να παίρνει τα ηνία από τα άλλα λιμά-
νια της χώρας, ο εργατικός κόσμος, κυρίως αχθοφόροι και 
βαρκάρηδες, ζούσαν προς το λιμάνι, ενώ η αστική τάξη από 
τη Φρεατύδα μέχρι τη μαρίνα Ζέας, χτίζοντας απίστευτες 
επαύλεις. Μια τέτοια διασώζεται και σήμερα στο Πασαλιμάνι, 
γνωστή ως οικία ιατρού Τζιβανιώτη, και βρίσκεται στη συμ-
βολή της Ακτής Μουτσοπούλου με τη Σηραγγίου. 

Όταν ο Ερνέστος Τσίλερ 
είδε την ευκαιρία 

Ήταν περίπου στο 1870 όταν ο Ερνέστος Τσίλερ περπάτησε 
για πρώτη φορά παραλιακά τη μαρίνα Ζέας και θα πρέπει να 
μαγεύτηκε, λέει ο Στέφανος. Χρήμα υπήρχε – το αποδείκνυαν 
τα αρχοντικά σε Φρεατύδα και Πασαλιμάνι. Τοποθεσία, επί-
σης υπήρχε – όλη η θάλασσα του Σαρωνικού μπροστά. Στο 
σημείο αυτό, στη σημερινή μαρίνα Ζέας, υπήρξαν και τα πρώ-
τα θαλάσσια λουτρά, όπου έκαναν τα μπάνια τους κάτοικοι και 
παραθεριστές, πολλοί από αυτούς φορώντας μεγάλες κου-
λούρες στη μέση, σαν τα σημερινά σωσίβια, αφού δεν ήξεραν 
μπάνιο. Ο Τσίλερ, μη θέλοντας να μπει σε μια περιοχή που ήταν 
ήδη κατοικημένη, έστω και αραιά, αποφασίζει να κατασκευά-
σει εφτά εξοχικές κατοικίες στα «σύνορα» του σημερινού 
Πασαλιμανιού με την Καστέλλα, μια εκ των οποίων σώζεται 
και σήμερα και βρίσκεται στην Ακτή Μουτσοπούλου 1, δίπλα 
στα καφέ Monte Carlo και Μπουμπουλίνα. Ένα φοβερό κτίριο, 
κυκλικό, με έναν μεγάλο τρούλο στην κορυφή, απορίας άξιο 
πώς το έχουμε αφήσει να σαπίζει. Ήταν γεμάτο τοιχογραφί-
ες του Τσαρούχη και οι αρκετά παλαιοί ίσως να θυμούνται 
το ιστορικό σφαιριστήριο του Καραντάση που στεγαζόταν 
εκεί τη δεκαετία του 1960. Καθώς η περιοχή δεν είχε όνομα, 
ο Τσίλερ τη «βαφτίζει» Καλλιθέα, έτσι τη διαφήμιζε στους εν 
δυνάμει πελάτες του, αλλά η ονομασία αυτή δεν άντεξε στον 
χρόνο και έμεινε σε ελάχιστες μόνο μνήμες. Στο μεταξύ, όπως 
λέει ο Στέφανος, o Τσίλερ αποφάσισε ότι η καλύτερη διαφή-
μιση για τις εξοχικές του κατοικίες ήταν το βασιλικό ζεύγος. 
Έτσι, επισκέφθηκε τη βασίλισσα Όλγα, η οποία έδειχνε έτσι 
κι αλλιώς ενδιαφέρον για την περιοχή, προτρέποντάς τη να 
πείσει τον σύζυγό της Βασιλιά Γεώργιο να παραθερίσουν σε 
μία από αυτές τις κατοικίες, όπως κι έγινε. 

Οι μαρτυρίες από τον «Τρελαντώνη» 
της Πηνελόπης Δέλτα 

Πώς τα ξέρουμε όλα αυτά; Όπως λέει ο Στ. Μίλεσης, τα περι-
γράφει η Πηνελόπη Δέλτα στο βιβλίο της «Ο Τρελαντώνης», 
που ήταν αφιερωμένο στις σκανδαλιές του αδερφού της 
Αντώνη Μπενάκη όταν και εκείνα, ως παιδιά, παραθέριζαν 
σε μία από τις εξοχικές κατοικίες του Τσίλερ. Η Πηνελόπη 
Δέλτα, αναφερόμενη στο καλοκαίρι του 1879, γράφει πως 
ήταν εφτά τα σπίτια του Τσίλερ, όλα στην αράδα κι ενωμένα. 
Στο πρώτο, το μεγάλο σπίτι, κάθονταν ο βασιλέας, στο δεύ-

τερο μια Ρωσίδα, κυρία της τιμής της βασίλισσας Όλγας, στο 
τρίτο η οικογένεια του Μπενάκη, που τη φιλοξενούσαν θείοι 
μιας και ήταν μόνιμοι κάτοικοι Αλεξάνδρειας, στο τέταρτο η 
οικογένεια Χορν και στα άλλα τρία Αθηναίοι παραθεριστές. 
Η Πηνελόπη Δέλτα και τα αδέρφια της, παίζοντας με τα άλλα 
παιδιά, γνώρισαν και την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, κόρη της 
Όλγας, παιδάκι κι εκείνη τότε, με μακριά ξανθά μαλλιά. Δυ-
στυχώς η Αλεξάνδρα, η οποία παντρεύτηκε σε πολύ νεαρή 
ηλικία, στα 17 της, πέθανε δύο χρόνια αργότερα στη γέννα. 
Η πλατεία Αλεξάνδρας στην Καστέλλα, απέναντι από την εκ-
κλησία της Αγίας Αικατερίνης, έχει πάρει το όνομά της. 

Για μπάνιο και σινεμά στα Βοτσαλάκια 

Χρόνια είχα να επισκεφθώ την Καστέλλα. Τελευταία φορά 
ήταν ένα βράδυ στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990, 
για ποτό στο εμβληματικό ροκ μπαρ Διαχρονικό, που λίγο 
καιρό μετά έφυγε οριστικά από την Καστέλλα και σήμερα 
βρίσκεται πίσω από το Δημαρχείο του Πειραιά. Μεσοαστική 
περιοχή, με τσιμπημένες τιμές ειδικά στα σπίτια της «πρώτης 
γραμμής» που βλέπουν θάλασσα, με λίγες πολυκατοικίες, 
στενά δρομάκια, ανηφόρες και δύσκολο πάρκινγκ. Αλλά 
και με μια υπέροχη αύρα. Εάν δεν γνωρίζετε, ευρισκόμενοι 
μπροστά στο Πασαλιμάνι και κοιτώντας τη θάλασσα και τα 
ιστιοπλοϊκά, προχωράτε με κατεύθυνση προς τα αριστερά, 
όπου σε περίπου 100 μέτρα βρίσκεται η πλατεία Αλεξάν-
δρας. Από εκεί μέχρι το Μικρολίμανο, όλη η παραλιακή οδός 
Παπαναστασίου (πρώην Βασιλέως Παύλου), είναι το μπαλ-
κόνι της Καστέλλας προς τη θάλασσα. Και ακριβώς από κάτω 
η ξακουστή παραλία Βοτσαλάκια, όπου τα καλοκαίρια οι 
άνθρωποι κάνουν το μπάνιο τους ή βλέπουν κινηματογράφο 
ακούγοντας το κύμα, στο επίσης ξακουστό Cine Βοτσαλάκια. 
Ο Πειραιάς μορφολογικά μοιάζει με νησί, καθώς ενώνεται με 
την υπόλοιπη Αττική από μια μάλλον στενή λωρίδα γης, το 
Νέο Φάληρο. Στην Καστέλλα μπορείτε να φτάσετε από εκεί, 
ερχόμενοι παραλιακά, δηλαδή. Εγώ έφτασα από Πειραιώς, 
στρίβοντας αριστερά στη Γρηγορίου Λαμπράκη, η οποία ο-
δηγεί στο Πασαλιμάνι. Μπορείτε να έρθετε και με το τρόλεϊ 
με τον αριθμό 20 από τον ηλεκτρικό του Πειραιά, αλλά ξέρετε 
πώς είναι τα τρόλεϊ, θέλουν υπομονή. 

Βόλτα στην ακτή Κουντουριώτη 

Με το πέρασμα του χρόνου και καθώς στο Πασαλιμάνι άρχισε 
να καταφθάνει όλο και περισσότερος κόσμος, ο Τσίλερ, μαθη-
τές του αλλά και άλλοι αρχιτέκτονες, άρχισαν να ανεβαίνουν 
όλο και πιο πολύ προς την Καστέλλα. Γι’ αυτό και όσο βαδίζει 
κανείς προς την πλευρά του Μικρολίμανου, θα δει και περισ-
σότερα μεταγενέστερα κτίρια, μοντέρνου κυρίως ρυθμού, 
της δεκαετίας του 1930. Η μεγάλη πλειονότητα αυτών κατεδα-
φίστηκαν στα χρόνια της ανοικοδόμησης αλλά κι όσα έμειναν, 
στην πλειονότητά τους μοιάζουν να έχουν φαντάσματα, έτσι 
ερειπωμένα που είναι. Κι αν προσέξει κανείς πιο προσεκτικά, ό-
ντως θα δει σκιές να κινούνται στα χαλάσματα. Είναι οι άστεγοι 
που βρίσκουν καταφύγιο. Περπατώντας στην Παπαναστασί-
ου, δείτε στα αριστερά, στο νούμερο 19, δίπλα στο ξενοδοχείο 
Cavo Doro το φοβερό αρχοντικό χτισμένο ψηλά, παρατημένο 
εντελώς, αλλά και από την πλευρά της θάλασσας το διατηρη-
τέο που μέχρι και τη δεκαετία του 1980 στέγαζε το κλαμπ Black 
Light, μια πανέμορφη τετραώροφη έπαυλη, διατηρητέα, με 
ένα τεράστιο μαντρότοιχο ολόγυρα που δεν ξέρεις τελικά αν 
είναι για καλό ή για κακό που δεν σου επιτρέπει να δεις πολλά 
προς τα μέσα. Εκεί κοντά, ακριβώς πίσω από την εκκλησία της 
Αγίας Αικατερίνης, η οποία τότε δεν υπήρχε, έφτιαξε ο Τσίλερ 
και το δικό του εξοχικό, που σήμερα δεν διασώζεται. Υπάρχουν 
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όμως και κτίρια εκείνης της εποχής που διατηρούν την αίγλη 
τους και μεταφέρουν τον περαστικό πίσω στο χρόνο. Όπως το 
κτίριο όπου στεγάζεται το Μιχαλήνειο Κέντρο Προστασίας 
Παιδιών στην Κουντουριώτη 3, αλλά και η οικία Μουτούση, 
όπου βρίσκεται το κέντρο προσχολικής αγωγής «Δελφινάκια», 
στην αρχή της οδού Καραγεώργη Σερβίας. 

Η βίλα της Δέσπως Διαμαντίδου 

Θα ήθελα να είχα ένα μικρό ρόλο, στην ταινία «Η δε γυνή να 
φοβήται τον άνδρα», εκεί που η Δέσπω Διαμαντίδου τρέχει να 
ξεφύγει από τον «Αντωνάκη», Γιώργο Κωνσταντίνου, φωνάζο-
ντάς του «κακούργε, τύραννε!». Η μεγάλη ηθοποιός, που έπαι-
ξε σε σχεδόν 50 ταινίες, μεταξύ των οποίων στον «Ειρηνοποιό» 
του Γούντι Άλεν και στο «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν, 
γεννήθηκε στην Καστέλλα το 1916, σε μια εποχή που δεν είχε 
καμία σχέση με τη σημερινή. Εκείνα τα χρόνια, τα αρχοντικά 
που βλέπουμε σήμερα να έχουν απομείνει και να ρημάζουν, 
ήταν ολοκαίνουργια και αστραφτερά, το ένα δίπλα στο άλλο, 
σε μια πόλη που άκμαζε. Σε ένα τέτοιο αρχοντικό έζησε και η 
Δέσπω Διαμαντίδου, ένα αρχοντικό που στέκει ακόμη και σή-
μερα, στην οδό Παπαναστασίου 15, μεταξύ των μικρών οδών 
Κάνιγγος και Ουίλσωνος. Το στολίδι αυτό, δείγμα μεγαλοαστι-
κής κατοικίας των αρχών του 20ού αιώνα, κατασκευασμένο 
κατ’ άλλους από τον Τσίλερ και κατ’ άλλους από μαθητές του, 
στους Πειραιώτες είναι γνωστό και ως κτίριο «Μπαχλιτζανά-
κη», λόγω των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων που λειτουργού-
σαν εκεί ως το 2002. Σήμερα η παρακμή του είναι φανερή, ενώ 
κάποιες σκαλωσιές έχουν τοποθετηθεί στη μία του πλευρά. 
Κατά πληροφορίες, έχει αγοραστεί από ιδιώτη, οι προθέσεις 
του οποίου για την τύχη του κτιρίου είναι άγνωστες. 
 
Η σπηλιά του Παρασκευά 

Στο ύψος της Παπαναστασίου 11 να κατεβείτε τα σκαλάκια 
που οδηγούν στην παραλία. Εκεί, σε ένα μικρό πλάτωμα, θα 
δείτε μια σπηλιά, μάλλον τρομακτική, κλεισμένη με κάγκελα 
και με ταμπέλα «Απαγορεύεται η είσοδος». Πριν από τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο εδώ βρίσκονταν τα Λουτρά του Παρασκευά. 
Η παραλία δεν είχε επιχωματωθεί και το κύμα έσκαγε λίγα μέ-
τρα από τη σπηλιά. Η οικογένεια Παρασκευά, λοιπόν, είχε κάνει 
τη σπηλιά αναψυκτήριο, έρχονταν ο κόσμος, έκανε το μπάνιο 
του, έπινε το ουζάκι του. Μετά τον πόλεμο η οικογένεια επέ-
στρεψε και έκανε τη σπηλιά κοσμικό κέντρο, ένα κέντρο που 
έφερε ξανά την Καστέλλα στη μόδα. Εδώ, λέει ο Στέφανος, 
μέσα στη σπηλιά, τραγούδησαν σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ο 
Φώτης Πολυμέρης, ο Τόνι Μαρούδας με τη Μάγια Μελάγια, οι 
Μανώλης Χιώτης και Μαίρη Λίντα. Μια φορά, το 1961, είχαν 
έρθει να διασκεδάσουν ο Ρενιέ του Μονακό με τη σύζυγό του 
Γκρέις Κέλι, ως καλεσμένοι του Ωνάση και της Μαρίας Κάλλας. 
Στο τέλος του προγράμματος η Κάλλας και η πριγκίπισσα Γκρέ-
ις πήγαν στο καμαρίνι του Χιώτη και της Λίντας. Όπως γράφει 
ο δημοσιογράφος Δ. Λυμπερόπουλος στη βιογραφία του Ωνά-
ση, η Γκρέις Κέλι ρώτησε τον Χιώτη σε τι διαφέρει το μπουζούκι 
του από τις ηλεκτρικές κιθάρες των Beatles και ο Χιώτης φέ-
ρεται να απάντησε «παρακαλώ, εξηγήστε στην πριγκίπισσα ότι 
οι χορδές της ηλεκτρικής κιθάρας δονούνται από την πρίζα και οι 
χορδές του μπουζουκιού κατευθείαν από την καρδιά». Λίγα χρό-
νια νωρίτερα, το 1957, στη Σπηλιά του Παρασκευά είχε βρεθεί 
και η Σοφία Λόρεν, για ένα γύρισμα για την ταινία «Το παιδί και 
το δελφίνι». Εκεί, με τον Τόνι Μαρούδα να τη συνοδεύει με την 
κιθάρα του, σε μια εποχή πολύ πιο ρομαντική από τη σημερινή, 
τραγούδησε στα ελληνικά το «Τι είν’ αυτό που το λένε αγάπη, τι 
είν’ αυτό, τι είν’ αυτό, που σε κάνει να λες το σκοπό, σ’ αγαπώ, 
σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ»…   A

Η μόνη από τις εφτά πρώτες 
εξοχικές κατοικίες που έχτισε 
ο Ερνέστος Τσίλερ και διασώ-

ζεται μέχρι και σήμερα

Σε αυτό το αρχοντικό που 
σήμερα ερειπώνει έζησε 

η σπουδαία ηθοποιός, 
Δέσπω Διαμαντίδου

Για θερινό σινεμά 
στα Βοτσαλάκια 

ακούγοντας το 
κύμα



ις νύχτες, άνετα θα µπορούσες 
να περάσεις τη µαρκίζα από νέ-
ον που φωτοβολεί στην είσοδό 
του, στην οδό Αγίας Φωτεινής 37, 

σαν το σινιάλο κάποιου κλαµπ από 
τον πλανήτη Dune, που προπαγανδί-

ζει συναυλία των Daft Punk ή dj set του Τιέστο! 
Αλλά δεν είναι. To πρώτο ροµποτικό κατάστη-
µα µικρολιανικής που άνοιξε στην Ελλάδα (στη 
γλώσσα του παλιού κόσµου τα λεξικά θα το 
αποκαλούσαν «διανυκτερεύον περίπτερο» ή 
«ξάγρυπνο µίνι µάρκετ») µπορείς να το βιώσεις 
και ως shopping τέρµα φουτουριστικό. Όµως 
πρόσεξε τη γλώσσα που χρησιµοποιείς – προ-
δίδει την ηλικία σου. Οπότε, πάµε πάλι. Το i-mall 
Micro Market δεν είναι µέλλον· συµβαίνει λίγα 
µέτρα παραπλεύρως της πλατείας Νέας Σµύρ-
νης και ο χρόνος είναι τώρα. Ανοιχτό σε ρυθµό 
24/7 (όλη µέρα, όλη νύχτα, επτά µέρες την ε-
βδοµάδα) και σχεδιασµένο από την οµάδα της i-
mall Micro Market, που στόχος της είναι άλλα 50 
τέτοια καταστήµατα να ανοίξουν µέχρι το 2024 
και 80 συνολικά µέχρι το 2026 στην Ελλάδα.

Το πρώτο πιλοτικό i-mall Micro Market της 
Αθήνας είναι ένα µίνιµαλ εµπορικό κέντρο, σχε-
διασµένο αποκλειστικά για τις ανάγκες και τις 
καταναλωτικές συνήθειες των Gen Z και Gen 
A. Λοιπές ηλικιακές δυνάµεις και φυλές, µην το 
παίρνετε προσωπικά. Γιατί στην πολυσύχναστη 
πλατεία της Νέας Σµύρνης, ως γνωστόν, συ-
χνάζουν αι γενεαί πάσαι, οπότε δυνητικά, είτε 
νέοι είτε boomers παλιουραίοι, όλοι µπορείτε 
να ψωνίσετε από εδώ και αγαθά και

εµπειρία. Άλλωστε, µε το έτσι θέλω και στα 
γρήγορα, ο Covid-19 επιτάχυνε τις ψηφιακές 
δεξιότητες ακόµα και αυτών που έως τότε θεω-
ρούνταν αργοκίνητα τεχνολογικά τρένα, οπότε 
περνάτε το πάσο και οι «µιας κάποιας» ηλικίας.

Γιατί το i-mall, άσχετα αν είναι φιλικό και συ-
µπεριληπτικό ως προς τον κάθε χρήστη της 
τεχνολογίας, σαν ιδέα σχεδιάστηκε για να 
προσελκύσει στοχευµένα τις Gen Z και A. Τις 
γενιές, δηλαδή, που αγαπούν το κινητό τους 
περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσµο – µα-
νούλες του ίντερνετ, µην το παίρνετε προσω-
πικά. Τα παιδιά αυτά ασπάζονται πάραυτα κάθε 
phydigital και customer journey υπηρεσία και 
εµπειρία, πολλώ δε (σειρά σου, δήθεν tek freak 
µπαµπά) όταν τους απαλλάσσει από ανούσια 
πήγαινε-έλα σε µεγάλα καταστήµατα λιανικής 
πώλησης, µε καροτσάκια και ανθρώπινο πολ-
τό σε παράκρουση κατανάλωσης. Είναι γενιές 
που ζουν µε ηλεκτρονικό χαρτζιλίκι κι όχι µε 
µετρητά, τυπάρες που δεν θέλουν ούτε ωσµώ-
σεις ούτε χα και χου µε κανέναν πλην της γενιάς 
τους. Αυτά είναι τα παιδιά που καταλαβαίνουν 
αµέσως τι θα πει ροµποτική και IoT (Internet of 
Things), url αλλά και irl, και αυτή είναι η στοχευ-
µένη κίνηση για να γίνουν η πιο καλή πελατεία.

Στο πιο λιανό: το i-mall Micro Market της Νέας 
Σµύρνης προσφέρει πατατάκια, προφυλακτικά 
(ναι, θεία, κάνουµε σεξ από το λύκειο), σοκολά-
τες, µπίρες, µπισκότα, τροφή για σκύλους και 
γάτες (καµιά φορά το pet µου µε καταλαβαίνει 
καλύτερα από τον καθηγητή της Χηµείας), µαµ 

και ντρινκ anytime you want it ή anytime σκάσει 
ειδοποίηση για σοσιαλάιζινγκ, αφού στο κόλπο 
µπήκε και η Panik TV. Το νέο τηλεοπτικό κανά-
λι που συνδυάζει trap µουσική µε σκέιτ, µόδα, 
lifestyle, γκραφίτι και ψυχαγωγία προβάλλεται 
επί 24ωρου σε ειδικές οθόνες, προσδίδοντας 
στο σποτ στοιχεία pocket park, για ψώνια, ά-
ραγµα και κατάσταση τύπου εναλλακτικό κλά-
µπινγκ. Παράδεισος, εποµένως, για τη γενιά 
που αποκτά ένα στέκι όπου κανένας boomer 
δεν συνωστίζεται δίπλα τους ή δεν πάει να τους 
φάει πονηρά τη σειρά στην ουρά, γιατί απλού-
στατα εδώ δεν υπάρχουν ταµεία ούτε πωλητές 
πλην… αυτοµάτων.

Πήγα, είδα, ψώνισα (σόρι, guys, αλλά και οι 
της Generation X έχουµε σχεδόν τις ίδιες ανά-
γκες) και καραγούσταρα! Όλα λειτουργούν ρο-
µποτικά και διαδραστικά µέσω οθόνης αφής 
(touchscreen), είτε µέσω mobile app. Με ένα 
QRcode, δε, που λαµβάνουν από το app στο κι-
νητό, ενόσω είναι καθ’ οδόν προς το κατάστη-
µα, τα παιδιά παραλαµβάνουν την παραγγελία 
τους εύκολα και γρήγορα µέσω προσωπικών 
θυρίδων. Χρήσιµη υπενθύµιση, ειδικά για τους 
Νεοσµυρνιώτες αναγνώστες: Αν ζοριστείτε, έ-
νεκα της τούρµπο τεχνολογίας, µη σκάτε! Θα υ-
πάρχουν πάντα τα 24hours ανοιχτά περίπτερα 
της πλατείας µας· µένω εδώ και θα τα τιµώ πά-
ντα για τις πρώτες βοήθειες που προσφέρουν, 
παραστράτησα για την ανάγκη του ρεπορτάζ! 
Οπότε αφήστε τους Z και A να γλεντήσουν το 
πρώτο i-mall, χωρίς να τους ζαλίζετε µε ερωτή-
σεις τύπου «τι είναι αυτό, πασάµ;». ΟΚ;

i-mall
Micro Market

To πρώτο ροµποτικό κατάστηµα µικρολιανικής άνοιξε στη Νέα Σµύρνη

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

T

34 A.V. 28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022



©
 R

A
P

H
A

E
L 

R
A

P
TO

P
O

U
LO

S

O Kωνσταντίνος 
Ρήγος 

μας στέλνει την κασέτα 
του καλοκαιριού

1.  If I can’t falling in love with you - Elvis Presley 
2.  Exit music for a film - Radiohead
3.  Άνοιξε, γιατί δεν αντέχω - Φλέρυ  

Νταντωνάκη (όλος ο δίσκος «Λειτουργικά») 
4.  La isla Bonita - Madonna feat. Gogol Bordello

5.  Wild is the wind - David Bowie 
6.  Αργοσβήνεις μόνη - Ιωάννα Γεωργακοπούλου 

- Στελλάκης Περπινιάδης 
7.  Let me entertain you - Robbie Williams 

8.  Λόγια ανταλλάξαμε βαριά - Μαρία Νίνου - 
Imam Baildi 

9.  You are my destiny - Paul Anka 
10.  Insomnia - Faithless

11.  Mi par d’ udir ancora - Beniamino Gigli
Bonus track 

12. Μάχαιρα έδωσες 
Ελένη Κοκκίδου (από τα «Κόκκινα φανάρια» 

που έκανα στο Εθνικό θέατρο 
σε διασκευή Δημοσθένη Γρίβα) 
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Προετοιμάζοντας τη δεύτερη σεζόν του «Κόκκινου ποταμιού», ο σκηνοθέτης Μανούσος    Μανουσάκης, σε ένα διάλειμμα μιλά για τη θεία του, Ειρήνη Παππά, 
και τον μύθο της, που καμιά προσπάθεια μεταφοράς στο σελιλόιντ δεν θα μπορέσει να       περιγράψει 

Της ΠηνελόΠης Μαςόύρη

Ο Μανούσος  Μανουσάκης
για την

μβληματική γυναίκα που η αυστηρή της περσόνα έχει 
αφήσει το στίγμα της μεγαλύτερης Ελληνίδας ηθοποιού 
του 20ού αιώνα. Ως ένα πανέμορφο πλάσμα με ένα απλό 
μακρύ φόρεμα, όλο πτυχώσεις, που κινείται με μεγα-
λοπρέπεια και συνάμα απλότητα, σαν να ζωντάνεψε μια 

Καρυάτιδα, την περιέγραψε ο Αλέκος Σακελάριος στον 
Φίνο όταν την είδε να περπατά στο Σύνταγμα. Ο Φίνος γοητευ-
μένος της δίνει το 1948 ρόλο στο «Χαμένοι άγγελοι». Λίγο μετά την 
ανακαλύπτει ο Ελία Καζάν, και  η διεθνή της καριέρα αρχίζει. 

→



Η Ειρήνη Παπά 
πρωταγωνίστρια στις 

ταινίες «Ηλέκτρα» 
(αριστερή σελίδα) και 

«Ιφιγένεια» όπου 
έπαιζε το ρόλο της 

Κλυταιμνήστρας

Προετοιμάζοντας τη δεύτερη σεζόν του «Κόκκινου ποταμιού», ο σκηνοθέτης Μανούσος    Μανουσάκης, σε ένα διάλειμμα μιλά για τη θεία του, Ειρήνη Παππά, 
και τον μύθο της, που καμιά προσπάθεια μεταφοράς στο σελιλόιντ δεν θα μπορέσει να       περιγράψει 
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Κινούμενη σε τεράστιο συναισθηματικό 
εύρος, πρωταγωνιστεί σε ταινίες του Χό-
λιγουντ. Η ηρωίδα της Ειρήνης Παπά στο 
«Zorba the Greek» δεν έχει όνομα, απλώς α-
ποκαλείται χήρα. Η μοίρα, σαν γεγονός  α-
ναπόφευκτο, προερχόμενο από την αρχαία 
τραγωδία,  βαραίνει επάνω της. Όπως και 
το ότι μετά την εμφάνισή της στην ταινία 
δεν μπορούσε να βρει ρόλο για μήνες, ενώ 
πληρώθηκε μόνο 10.000 δολάρια. «Το ύψος 
της αποκλείει πολλούς σημαντικούς άντρες 
ηθοποιούς να σταθούν πάλι της, η προφορά 
της αποκλείει πολλούς ρόλους, η ασυνήθιστη 
ομορφιά της δεν είναι το είδος που αρέσει στις 
σταρ να συναγωνίζονται», έγραφαν οι κριτι-
κοί, τη στιγμή που η ίδια δήλωνε: «Δεν μου 
αρέσουν οι οντισιόν, η σκέψη ότι κάποιοι θα 
με κρίνουν». 

Πέρασε στην αθανασία ως χήρα στον 
«Ζορμπά», αντάρτισσα στα «Κανόνια του Να-
βαρόνε», πρωταγωνίστρια στην «Ηλέκτρα» 
και στην «Αντιγόνη», σύζυγος του Κερκ Ντά-
γκλας στο «The Brotherhood», σύζυγος του 
Ρίτσαρντ Μπάρτον στην «Άννα των χιλιάδων 
ημερών». Ο παγκόσμιος Τύπος αποκάλεσε 
αρχαία Ελληνίδα θεά τη μελαχρινή καλλο-
νή. Ανεξάρτητη, αγωνίστρια, χείμαρρος 
ταλέντου, δυναμική, ξεπέρασε τα σύνορα 
της πατρίδας της, και οι υποκριτικές της ι-
κανότητες προκάλεσαν το ενδιαφέρον με-
γάλων ξένων παραγωγών της εποχής. Το 
1969 κερδίζει το Όσκαρ η ταινία «Ζ», στην 
οποία πρωταγωνιστεί. Ερμηνεύει την Ελένη 
στις «Τρωάδες» και την Κλυταιμνήστρα στην 
«Ιφιγένεια» του Μιχάλη Κακογιάννη, της α-
πονέμεται ο τίτλος «Γυναίκα της Ευρώπης» 
για το σπουδαίο πολιτιστικό και πνευματικό 
της έργο. «Ποτέ δεν θέλησα να παίξω ρόλους 
αισθησιακών γυναικών», δηλώνει και στέκε-
ται στο σανίδι του Μπρόντγουεϊ δίπλα στον 
Γιον Βόιτ, πρωταγωνιστώντας στο έργο 
«Εκείνο το καλοκαίρι, εκείνο το φθινόπωρο». 
Χορτασμένη από μια λαμπερή καριέρα, γε-
μάτη δόξα, έρωτα, ταξίδια και απολαύσεις, 
θεωρείται πρέσβειρα της Ελλάδας σε όλο 
τον κόσμο. «Την ομορφιά σ' τη δίνει ο Θεός, 
όχι ο χαρακτήρας σου. Βέβαια μου αρέσει που 
ήμουν όμορφη, αλλά εγώ αγαπώ τον χαρα-
κτήρα μου. Τα πάω καλά με μένα», δήλωνε 
στην Άννα Παναγιωταρέα.

Αλλά και η προσωπική της ζωή υπήρξε 
συναρπαστική. Οι γνωριμίες της γίνονταν 
επίκεντρο συζήτησης όσο και η καριέρα της, 
που περιλαμβάνει περισσότερες από εβδο-
μήντα ταινίες. Το 1954 γνώρισε τον άντρα 
που αργότερα θα αποκαλούσε τον έρωτα 

➋

➊

1. Ανάμεσα στις 85 
ταινίες που έχει παί-
ξει συνολικά, το 
1965 γύρισε το ιταλι-
κής παραγωγής φιλμ 
«Ecce Homo». Για τις 
ανάγκες της ταινίας 
έκανε τη μία και μο-
ναδική γυμνή εμφά-
νιση της καριέρας 
της. 

2. Μυθοπλασία για 
τη βασίλισσα «Θεο-
δώρα» με πρωταγω-
νίστρια την Ειρήνη 
Παπά  στον ομώνυμο 
ρόλο.

3. Σαν βασίλισσα Θε-
οδώρα στον ιταλικό 
κινηματογράφο.

4. Αυτόγραφο της Ει-
ρήνης Παππά για Ι-
ταλό θαυμαστή τη 
δεκαετία του '50, ό-
ταν η Ιταλία την απο-
καλούσε Irene 
nostra

5. Aπό την «Ιφιγέ-
νεια» του Μιχάλη Κα-
κογιάννη.

6. Με τον Άντονι  
Ντελόν.

7. Από την ταινία το 
«Χρονικό ενός προα-
ναγγελθέντος θανά-
του» μαζί με την Ορ-
νέλα Μούτι. 

➌

➎ ➏



28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022  A.V. 39

Την ομορφιά 
σ’ τη δίνει 

ο Θεός, όχι ο 
χαρακτήρας 
σου. Βέβαια 

μου αρέσει που 
ήμουν όμορφη, 
αλλά εγώ αγα-

πώ τον χαρα-
κτήρα μου. 

Τα πάω καλά 
με μένα.

➍

➐

→
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➒







➑

8. Οι λαμπερές κο-
σμικές εμφανίσεις 
της ήταν συχνές
9. Η Ελληνίδα Καλλο-
νή έπαιξε σε πολλές 
ιταλικές ταινίες όπως 
το «Vortice» το 1953.
10. Από την ταινία 
του Γρηγόρη Γρηγο-
ρίου «Η λίμνη των 
στεναγμών» με τον 
Ανδρέα Μπάρκουλη.
11. Από την ταινία 
του Τζαβέλλα «Αντι-
γόνη» με τη Μάρω 
Κοντού. 
12. Σαν νεαρή χήρα 
στην κλασική πλέον 
ταινία «Αλέξης Ζορ-
μπάς» του Μιχάλη 
Κακογιάννη.
13. Η εκπάγλου καλ-
λονή αγαπήθηκε στο 
Hollywood και  στη 
Cinecita.



→

ΕΥχΑρΙΣΤΟΥμΕ θΕρμΑ ΓΙΑ 
Την πΑρΑχώρηΣη Τών
φώΤΟΓρΑφΙών ΤΟ ΙδρΥμΑ 
κΑκΟΓΙΑννη κΑΙ ΤΙΣ ΕκδΟΣΕΙΣ 
ΑΙΓΟκΕρώΣ
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διαφοροποιούσε συνεχώς τις αποφάσεις της, βρισκόταν  σε μία συνεχή 
δημιουργική ρευστότητα, ήταν ένας θηλυκός Οδυσσέας που ίσως την 
Ιθάκη της δεν τη βρήκε ποτέ. Ο κόσμος γονάτιζε μπροστά της στην Ιταλία 
αποκαλώντας την Divina και Irene Nostra», θυμάται ο ανιψιός της, ο γνω-
στός σκηνοθέτης, Μανούσος Μανουσάκης.

Η αξιοπρέπεια και οι αξίες εμπνέουν την τέ-
χνη της. «Τα πάντα αλλάζουν στον κόσμο, η τέχνη 
δεν μπορεί παρά να εξελίσσεται. Αντανακλά τα προ-
βλήματα του κόσμου και αλλάζει μαζί τους. Αλλά 
δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από τον μι-
κρόκοσμο του ενός. Ο μόνος θεός για μένα είναι ο 
άνθρωπος. Τα όχι μου είναι τα καλύτερα δώρα που 
έχω δώσει στον εαυτό μου.  Όταν ζεις είκοσι τέσσερις 
ώρες με έναν άνθρωπο που είσαι εσύ δεν μπορείς 
να του πεις ψέματα. Θέλω να θυμάμαι πάντοτε ότι 
είμαι από το Χιλιομόδι, από όπου ποτέ δεν έφυγα, 
όλες οι μνήμες μου, τα νερά, οι  ίσκιοι, τα δέντρα μου 
έδειξαν την αλήθεια και τον τρόπο που παίζω. Κάθε 
παράσταση την περνάω 800 φορές όχι μήπως ξέ-
χασα κάτι αλλά για να κατανοήσω το αίσθημα που 
πρέπει να αποδώσω. Η τέχνη μας δεν είναι δώρο του 
Θεού, είναι επιστήμη!  Όσο πιο ώριμος γίνεσαι, τόσο 
λιγότερο θέλεις να διδάξεις. Και η υποκριτική είναι 
διδασκαλία. Γνωρίζω πως κλαίω καλά. Γράφω ποίη-
ση μόνο για μένα, είναι σαν δάκρυ. Όταν θυσίαζα τη 
θεατρική μου κόρη Ιφιγένεια τέσσερις φορές μέσα 
σε ένα Σαββατοκύριακο, ήθελα το κοινό να το βιώνει 
μαζί μου, δεν αρκούσε να πει μόνο τι καλά που έπαι-
ξα!» έλεγε. Στο θέατρο, την ώρα που φεύγει μία 
λέξη από το στόμα σου δεν γυρίζει πίσω, δεν ε-
παναλαμβάνεται. Στο βίντεο, αν έχει σκηνοθετική 
επίβλεψη, αποδίδεται κάπως η ποιότητα της πα-
ράστασης. Η μεταφορά του Εθνικού Θεάτρου σή-
μερα στην Πειραιώς συνάδει με το φυτώριο νέων 
ηθοποιών, τον χώρο  διδασκαλίας της ερμηνείας 
του αρχαίου δράματος που ήταν το όραμά της. 

Έβγαλε τα ρούχα της όταν αυτό ήταν ταμπού, 
ηχογράφησε ένα LP με τραγούδια του Θεοδωρά-
κη στην εξορία, δάνεισε το κύρος της σε μια ταινία 
για τη δολοφονία του Λαμπράκη, όταν αυτό θα 
μπορούσε να σημαίνει την απέλασή της από την 
Ελλάδα. Υπήρξε η μούσα του Μιχάλη Κακογιάννη 
και του Μανουέλ ντε Ολιβέιρα, δούλεψε με τους 
μεγαλύτερους σκηνοθέτες στον κόσμο, έπαιξε 
απέναντι από τους καλύτερους ηθοποιούς, ερ-
μηνεύοντας ρόλους σε ένα ευρύ φάσμα γλωσ-
σών από τα ελληνικά στα ισπανικά, από αγγλικά, 
ιταλικά, γιουγκοσλαβικά, ρουμανικά και γαλλικά. 

Δεν υπήρξε μόνο η πεμπτουσία της  Ελληνίδας ηθοποιού. Η εκπληκτι-
κή πρωτόγονη δραματικότητά της είναι παράλληλη με του Τσάπλιν, 
της Γκάρμπο, του Γκέιμπλ, της Μέριλιν. 
Παρόλο που αποσύρθηκε το 2004, μετά από πενήντα έξι χρόνια καριέ-
ρας που την έκαναν σύμβολο του παγκόσμιου σινεμά, το έντονα αρχα-
ϊκό πρόσωπό της, η σεμνή, δωρική, μυστηριώδης αρμονία, συνδεδε-
μένη με τη γη, ο μοναδικός ψυχρός αισθησιασμός της, οι ισορροπημέ-
νες χειρονομίες της, την τοποθετούν στο πάνθεον των ειδώλων. A

της ζωής της, τον Μάρλον Μπράντο, που βρισκόταν τότε στο α-
πόγειο της καριέρας του. Το ζευγάρι έβγαινε κρυφά και είχε μια 
μακρά και έντονη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 
Πενήντα χρόνια αργότερα, μετά τον θάνατο του Μπράντο, μίλησε 
δημόσια για τον θρυλικό ηθοποιό του «Νονού». «Δεν έχω αγαπήσει 
ποτέ έναν άντρα όπως αγάπησα τον Μάρλον. Ή-
ταν το μεγάλο πάθος της ζωής μου, ο άνθρωπος 
που νοιαζόμουν περισσότερο και επίσης αυτός 
που εκτιμούσα περισσότερο, δύο πράγματα που 
γενικά είναι δύσκολο να συμβιβαστούν». 
Έρωτας ανεκπλήρωτος ήταν για τον συγγρα-
φέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Οι δυο τους 
γνωρίστηκαν όταν θα γυριζόταν η ταινία «Ερέ-
ντιρα», η οποία ήταν βασισμένη στο βιβλίο του 
όπου η ηθοποιός πρωταγωνιστούσε. Έλαβε 
πρόσκληση από τον πρίγκιπα Aλή Χαν να τον 
επισκεφτεί στη βίλα του στη Ριβιέρα όταν την 
είδε στο Φεστιβάλ των Καννών, ενώ εκείνος 
ήταν ακόμη παντρεμένος με τη Χέιγουορθ. Ξε-
κάθαρη, απαντούσε ότι περισσότερο από τους 
έρωτες, την ενδιέφεραν οι προτάσεις από το 
Χόλιγουντ και τη Τσινετσιτά για συνεργασίες.

Το 1967, όταν η στρατιωτική χούντα πήρε 
την εξουσία, επέλεξε να μείνει στην Ιταλία 
και τη Νέα Υόρκη. Το πραξικόπημα τη βρήκε 
στο εξωτερικό να πρωταγωνιστεί στην ταινία 
του Γιουγκοσλάβου σκηνοθέτη Μίτροβιτς «Πι-
κρό χόρτο», στον ρόλο της Εβραίας που έζησε 
τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. 
«Δεν είμαστε παρά μια αμερικανική αποικία. Ει-
σάγουμε τσίχλες και αυτοκίνητα, βιβλία και δί-
σκους και ξενόφερτο πολιτισμό. Ζούμε περικυ-
κλωμένοι από καταναλωτικά αγαθά. Ο Πλάτων 
έκανε το πρώτο λάθος. Άρχισε να μιλάει για την 
ψυχή και την ηθική και εμπόδισε τους Επικού-
ρειους να ψάξουν τη φύση του ανθρώπου. Έτσι 
ο Πλάτων καθυστέρησε την επιστημονική και 
τεχνική επανάσταση για 3.000 χρόνια», είχε πει.  
 
Η παιδική της ηλικία έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο, δεδομένου ότι ο καθηγητής πατέρας 
της μεγάλωνε τις τέσσερις κόρες του σύμφω-
να με τον αρχαίο ελληνικό τρόπο. Στην οικογέ-
νεια Λελέκου η αριστοκρατία του πνεύματος 
ήταν το ιδανικό. Η πολυσχιδής μητέρα της, 
που τη μεγάλωσε με μύθους, ήταν πάντα δί-
πλα της. Η βάση της, το σπίτι της στη Ρώμη, 
ήταν ανοιχτό στους Έλληνες της πολιτικής δι-
ασποράς. «Με αντιμετώπιζε σαν φίλο, για την 
Ειρήνη δεν έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο η συγγένεια, δεν έκανε κανενός 
τη χάρη, η αγάπη που σου είχε ήταν κάτι που το κέρδιζες. Είναι μία 
άναρχη γυναίκα με ανάλογη ιδεολογία. Απέρριψε τον μύθο του Χόλι-
γουντ γιατί δεν ανεχόταν καμία εξουσία επάνω της, δεν σήκωνε μύγα 
στο σπαθί της, αν κάτι δεν της άρεσε δεν υπολόγιζε τις απώλειες, δεν 
διαπραγματευόταν για υλικές απολαβές, χωρίς ίχνος διπλωματικής  υ-
ποκρισίας δεν δελεάστηκε ποτέ. Αρχαιοελληνικό αρχέτυπο, η λάμψη 
της σε κάθε είδους θεάματος διέθετε εκτόπισμα, μία ερευνήτρια που 





14. Εξώφυλλο από το ιταλικό 
περιοδικό «Tempo»

15. Ο ανιψιός της Μανούσος 
Μανουσάκης ενω ετοιμάζει τη δεύτερη 

σεζόν του «Κόκκινου ποταμιού»



� Από την Επίδαυρο στην Αθήνα  
 «Πώς µ’ εκνευρίζει ο χορός κι αυτές οι κορα-
σίδες, που βγαίνουν δήθεν συµπονών όλες 
τις ηρωίδες!»… Αν δεν συναντηθήκατε µε τη 
σουρεαλιστική «Μήδεια» του Μποστ στην 
πρεµιέρα της στο αργολικό αρχαίο θέατρο, ο 
θίασος του Εθνικού Θεάτρου που καθοδηγεί 
ο σκηνοθέτης Γιάννης Καλαβριανός αρρι-
βάρει στα µέρη µας (Θέατρο Αττικού Άλσους 3 
& 4/8, Κηποθέατρο Παπάγου 26/8). Με τη Γα-
λήνη Χατζηπασχάλη στον οµώνυµο ρόλο και 
τη Σύρµω Κεκέ ως Καλόγρια σε µεγάλα κέφια 
και µια πινακοθήκη χαρακτήρων µε γνώριµες 
ανησυχίες (για τον πληθωρισµό, την ανεργία, 
τη λιτότητα, τα δάνεια, τα επιδόµατα).

� Αρχαίο δράμα αθάνατο
Ο «Προµηθέας ∆εσµώτης» µε τον Γιάννη Στάν-
κογλου, που σκηνοθετεί ο Άρης Μπινιάρης, 
µετά τα sold out του περσινού καλοκαιριού 
επανακάµπτει (Θέατρο Ρεµατιάς,27/8). Μέσα 
από τη σαγηνευτική µετάφραση του Γιώργου 
Μπλάνα, ο λόγος του Αισχύλου θα ηχήσει την 
αντίσταση του αλυσοδεµένου στον Καύκασο 
ήρωα να υποκύψει στο θέληµα του ανελέη-
του ∆ία. Tραγωδία εκδίκησης αλλά ταυτόχρο-
να έργο βαθιά ανθρώπινο, η «Ηλέκτρα» του 
Ευριπίδη (Βριλήσσια 25/8, Αιγάλεω 26/8, Ηλι-
ούπολη 30/8)  στοχάζεται πάνω στις έννοιες 
της δικαιοσύνης και της ηθικής σύγκρουσης 
µέσα από τις ερµηνείες των Μαρίας Κίτσου 
και ∆ηµήτρη Γκοτσόπουλου. Στην ευριπίδεια 
«Μήδεια» (Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο 
Λαυρίου 1/8, Αθλητικό & Πολιτιστικό Πάρκο Νέ-
ας Μάκρης 27/8), που υπογράφουν σκηνοθετι-
κά ο Αιµίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης ∆ού-
νιας, ο πρώτος µαζί µε την Αθηνά Μαξίµου και 
τον Αναστάση Ροϊλό αναλαµβάνουν όλους 
τους ρόλους, ενώ ως κορυφαίες του Χορού 
εµφανίζονται η Γιώτα Νέγκα και η Μυρτώ Αλι-
κάκη. Τα κωµικά βέλη του Αριστοφάνη, κλασι-
κά προς στον Ευριπίδη, ρίχνει αυτή τη σεζόν ο 
Γιάννης Μπέζος σκηνοθετώντας και πρωτα-
γωνιστώντας στις «Θεσµοφοριάζουσες» µαζί 
µε τους Βλαδίµηρο Κυριακίδη, Φωτεινή Μπα-
ξεβάνη και Λαέρτη Μαλκότση (Θέατρο Πέτρας 
29/8, Faliro Summer Theatre 26/8, Αθλητικό & 
Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης 10/8, Ευριπίδειο 
Θέατρο Σαλαµίνας 12/8, Βεάκειο 30/8).

� Χορεύοντας και τραγουδώντας
Αριστοφάνη σηκώνει και η πρωτοµηνιά αυ-
γουστιάτικα στην πόλη, ακόµα και αλλιώς, 

ως λαϊκή οπερέτα, και µάλιστα δωρεάν. Πού; 
Στην Εθνική Λυρική Σκηνή όπου οι «Εκκλησι-
άζουσες» (1/8) ανεβαίνουν σε µετάφραση, 
λιµπρέτο και µουσική του Σταµάτη Κραουνά-
κη, σκηνοθεσία της Μαριάννας Κάλµπαρη 
και µε τη Σοφία Φιλιππίδου ως Πραξαγόρα να 
οραµατίζεται µαζί µε τις υπόλοιπες γυναίκες 
ένα νέο καθεστώς κοινοκτηµοσύνης. 
«Σαν µια ανασκαφή στο παρελθόν και συγχρό-
νως στο µέλλον» χαρακτήρισε το «The Thread/
Το νήµα» o Βαγγέλης Παπαθανασίου. Με υ-
πόκρουση την τελευταία δηµιουργία του 
συνθέτη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή 
ξετυλίγεται αυτή η συνάντηση ανάµεσα στους 
παραδοσιακούς ελληνικούς και τον σύγχρονο 
χορό που υπογράφει ο διάσηµος χορογράφος 
Ράσελ Μάλιφαντ κλείνοντας το καλοκαίρι 
κάτω από την Ακρόπολη (Ηρώδειο, 31/8). 

� Ακόμα στα θέατρα της πόλης
Ο Θανάσης Παπαγεωργίου και η Λήδα Πρω-
τοψάλτη γιορτάζουν τα 50χρονα του θεά-
τρου Στοά µε µια συρραφή αποσπασµάτων 
από τη δουλειά του Μποστ. Στο «Ακούω ήχον 
κώδωνος» η Φαύστα, η Καλόγρια, η Μαρία 
Πενταγιώτισσα συναντιούνται στους γάµους 
του Ριτσακίου µε τον Πάρι, ο οποίος θα έχει 
τραγική κατάληξη από την ξαφνική εµφάνιση 
του Κολόµβου και την απόφαση της Μήδειας 
να σφάξει τα παιδιά της (Παλαιό Ελαιουργείο 
Ελευσίνας, 31/8, δωρεάν µε δελτία εισόδου). 
Έχετε αφήσει ανοιχτούς λογαριασµούς µε 
παραγωγές από περασµένες σεζόν; Ορισµέ-
νες συνεχίζουν την πορεία τους. Ο «Γυάλινος 
κόσµος» που σκηνοθετεί ο Γιώργος Νανού-
ρης, το κλασικό αριστούργηµα του Τενεσί Ου-
ίλιαµς στο οποίο η σκληρή πραγµατικότητα 
συνθλίβει τα όνειρα των ηρώων, επιστρέφει 
µε ανανεωµένη διανοµή, την Κάτια ∆ανδου-
λάκη και τον Γιάννη Κουκουράκη, µαζί µε τους 
Λένα Παπαληγούρα και Κωνσταντίνο Μπιµπή 
(Αθλητικό & Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης 
22/8, Κηποθέατρο Παπάγου 28/8, Βεάκειο 29/8, 
Faliro Summer Theater 30/8). Το νήµα της πο-
λυτάραχης ζωής της ακροβάτισσας που έγινε 
µεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, αλλά και της ε-
ποχής της ξετυλίγει η παράσταση του Θεά-
τρου Τέχνης «Μαρίκα Νίνου, σαν άστρο» (City 
Theatre-Κλειστό Γήπεδο Γαλατσίου στις 31/8), 
µε τη Βερόνικα ∆αβάκη και τον Γιάννο Περλέ-
γκα. «Ο συλλέκτης», το περίφηµο µυθιστόρη-
µα του Τζoν Φόουλς για ακόµα µία σεζόν στη 
σκηνή µε τον Αργύρη Αγγέλου και την Ιωάννα 
Πηλιχού, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν 
(Θέατρο Αθηνών, Παρ. & Σάβ., εκτός 13-14/8). 

Διακοπές στην πόλη; 
Παραστάσεις υπάρχουν

Το καλοκαίρι το αρχαίο δράµα έχει φυσικά την τιµητική του. 
Από τη θεατρική ατζέντα, όµως, δεν λείπουν οι µοντέρνοι 

κλασικοί και ο χορός. Λάβετε θέσεις. 

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ
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«Μήδεια»

«Προµηθέας ∆εσµώτης»

«Εκκλησιά ζουσες» 
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«The Thread/Το νήμα»
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 Στην Ελευσίνα μια βραδιά 
«Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια δάπεδα» 
πίσω από το ανοιχτό θέατρο του Παλαιού 
Ελαιουργείου στην Ελευσίνα. Έργο του 
Κωστή Βελώνη (28/8-23/10) η ομότιτλη γλυ-
πτική εγκατάσταση έχει ως αφετηρία την 
παράδοση της περιοχής, τον μύθο της θεάς 
Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης, 
και συνδέει τις αγροτικές δραστηριότητες με 
την ερωτική πράξη. 

 Άνοιγμα στον κόσμο
Με πέντε περιοδικές εκθέσεις (μέχρι 30/10) και 
την τρέχουσα παρουσίαση της συλλογής του 
η επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης θέλει χρόνο. Στο -1 και το ισόγειο το α-
φιέρωμα «Statecraft - Διαμορφώνοντας το κρά-
τος» προσεγγίζει διαφιλονικούμενα ζητήματα 
σχετικά με τις έννοιες του έθνους και του κρά-
τους μέσα από δημιουργίες 36 καλλιτεχνών. 
Στους ορόφους μάς περιμένουν τα βίντεο του 
«Ηχητικού ντετέκτιβ» Lawrence Abu Hamdan· 
τα υλικά Απόβλητα που η Jennifer Nelson συλ-

λέγει και μελετά ώστε να φτιάξει ένα γλυπτό 
που θα φορά· το σχόλιο του Αντώνη Πίττα «για 
την αποτυχία των μοντερνιστικών ιδεωδών» με 
φόντο τις διαμαρτυρίες των «Κίτρινων γιλέ-
κων» και η συνομιλία της φωτογράφου Ειρή-
νης Βουρλούμη με τον ζωγράφο παππού της 
Ανδρέα και το τοπίο της Αθήνας. 
Το γιγαντιαίο μεταλλαγμένο καλαμάρι του 
John Bock και το θαυμαστό σπήλαιο του 
Thomas Hirschorn κερδίζουν μεμιάς τις εντυ-
πώσεις στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστά-
σιο στην έκθεση «Dream on» που συγκεντρώ-
νει 18 εγκαταστάσεις, μέρος της δωρεάς της 
Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου προς τέσσερα 
μουσεία. Πρόσφατα αλλά και πρώιμα έργα της 
βραβευμένης στη φετινή Μπιενάλε της Βενε-
τίας γλύπτριας Katharina Fritsch στη Συλλογή 
Γιώργου Οικονόμου (μέχρι 24/3/2023) αναδει-
κνύουν ένα εικαστικό λεξιλόγιο που περιλαμ-
βάνει μια τυπολογία καθημερινών αντικειμέ-
νων, ζώα και ανθρώπους, και φλερτάρει με 
το μυθολογικό και το σουρεαλιστικό στοιχείο. 
Το ΔΕΣΤΕ εστιάζει στη σύντομη σταδιοδρομία 
της Kaari Upson (έως 27/10, κλειστά: 8-12/8), 
η οποία μέσα από μια ψευδο-επιστημονική 

προσέγγιση δημιουργούσε προκλητικά έρ-
γα-σχόλια για την καπιταλιστική αμερικανική 
κουλτούρα. Στα οπωσδήποτε κι ένα πέρασμα 
από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και την 
έκθεση «Brice Marden και ελληνική αρχαιότη-
τα» (έως 29/8) για τη συνομιλία του διάσημου 
ζωγράφου με το φως, το τοπίο και την ιστορία 
της χώρας μας. 

 Υπογραφές με ιστορία
Ο John Craxton επέλεξε να είναι «Μια ελληνι-
κή ψυχή» στη ζωή και τη δημιουργία του. Το 
ταξίδι του από το σκοτάδι (της Αγγλίας) στο 
φως της Κρήτης ζωντανεύει στο Μουσείο 
Μπενάκη (έως 11/9). Στην Εθνική Πινακο-
θήκη περίπου 150 ζωγραφικά έργα και 70 
σχέδια του Κωνσταντίνου Παρθένη (έως 
28/11) ιχνηλατούν το προσωπικό μονοπάτι 
που χάραξε στη ζωγραφική, σε διάλογο με 
τα ρεύματα του μοντερνισμού, την αρχαι-
ότητα και τη βυζαντινή τέχνη. Στις διαδοχι-
κές φάσεις της δημιουργίας ενός πίνακα και 
τις μεταλλάξεις του τεχνοτροπικού ύφους 
του Σπύρου Παπαλουκά επικεντρώνεται η 
έκθεση του Ιδρύματος Β.&Μ. Θεοχαράκη 
(έως 16/10, κλειστά: 1-25/8), ενώ στο «Εργα-
στήριο του γλύπτη» επιδιώκει να μας βάλει το 
moMUS Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (έως 11/9, 
κλειστά 8-22/8) παρουσιάζοντας τις αναζη-
τήσεις καλλιτεχνών όπως οι Γιάννης Παππάς, 
Γιώργος Ζογγολόπουλος, Κλέαρχος Λουκό-
πουλος, Σωσώ Χουτοπούλου-Κονταράτου 
και Λάζαρος Λαμέρας. 

 (Δωρεάν) στάση Μέγαρο, 
Μεταξουργείο και ΚΠΙΣΝ
Η οπτικοακουστική εγκατάσταση «Lapse» (έως 
14/8) των Σταύρου Γασπαράτου και Lars Jan 
στο ΚΠΙΣΝ ήρθε να μας βυθίσει σ’ ένα έντονο 
ηχοτοπίο της αστικής ζωής. Στον Κήπο του 
Μεγάρου Μουσικής η Κατερίνα Κατσιφα-
ράκη (έως 18/9) με τις γλυπτικές της παρεμ-
βάσεις από φυσικά υλικά, φωτογραφίες και 
προβολές μας προσκαλεί σε μια βιωματική 
σύνδεση με τον φυσικό χώρο και τον εαυτό. 
Αφιερωμένο σε δύο Έλληνες καλλιτέχνες που 
έχουν φύγει από τη ζωή το καλοκαίρι στην Πι-
νακοθήκη  Δήμου Αθηναίων: στον ζωγράφο 
και ανατρεπτικό περφόρμερ Γρηγόρη Σεμιτέ-
κολο (έως 18/9) και την, εν πολλοίς άγνωστη, 
νεοεξπρεσιονιστική ζωγραφική του Χάρη Γα-
βρήλου (έως 25/9).

 Άλλος για γκαλερότσαρκα; 
Ένα τηλεφωνικό ραντεβού (στο 2104123977) 
αρκεί για να ανακαλύψεις τις υβριδικές γλυ-
πτικές φιγούρες της Κούλας Σαββίδου και 
παλιότερα και νεότερα έργα του Θανάση 
Τότσικα στη Rodeo (έως 3/9). Η γυναικεία 
και η μαύρη τους ταυτότητα τροφοδοτεί τις 
δουλειές των Deborah Segun και Corrine 
Slade στην The Breeder (έως 31/8). Στις «Ε-
πιστημολογίες του ήλιου» (έως 9/9, κλειστά 
7-22/8) στην γκαλερί Ρεβέκκα Καμχή πέντε 
καλλιτέχνες μοιράζονται αναφορές από ιδιο-
συγκρασίες και πολιτισμούς του Νότου. Ζω-
γραφική, κεραμικά και NFT στο «After hope» 
(έως 20/8), το πρώτο κάλεσμα από τα Δυο 
Χωριά στο νέο χώρο τους στην Ακρόπολη.

Ένας
Αύγουστος 
γεμάτος
τέxνn

Από την έκθεση της Kaari 
Upson στο ΔΕΣΤΕ

Διάσημοι διεθνείς και καταξι-
ωμένοι Έλληνες δημιουργοί, 
ιστορικοί αλλά και νεότεροι 
καλλιτέχνες. Φύγαμε για 
εικαστικό σαφάρι στην πόλη 
σε 22 εκθέσεις.

Της ΙωΑΝΝΑΣ ΓΚοΜούζΑ
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� ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 
«Τόσκα» από την Εθνική Λυρική Σκηνή
Οι διάσηµες υψίφωνοι Κριστίνε Οπολάις και 
Λιάνα Χαρουτουνιάν µοιράζονται τον ρόλο 
του τίτλου, οι περιζήτητοι τενόροι Ραµόν 
Βάργκας και Τζόρτζιο Μπερρούτζι αυτόν του 
Καβαραντόσσι και οι κορυφαίοι Έλληνες βα-
ρύτονοι ∆ηµήτρης Πλατανιάς και Τάσης Χρι-
στογιαννόπουλος µπαίνουν στο κοστούµι 
του Σκάρπια. Ο παράφορος έρωτας της ηρω-
ίδας του Τζάκοµο Πουτσίνι ζωντανεύει ξανά 
από την ΕΛΣ στην αναβίωση της παραγωγής 
που είχε σκηνοθετήσει ο Ούγκο ντε Άνα. 
28-31 Ιουλίου, στις 21.00

Νίκος Πορτοκάλογλου εφ’ όλης της ύλης
Η βροχή ακύρωσε το ραντεβού µας τον Ι-
ούλιο, αλλά ο δηµοφιλής τραγουδιστής ε-
πιστρέφει στο ρωµαϊκο ωδείο για να γιορ-
τάσει 40 χρόνια µουσικής διαδροµής. Στις 
αποσκευές του φέρνει τα τραγούδια που 
αγαπήσαµε, µε µια σύγχρονη ενορχηστρω-
τική µατιά, και στη σκηνή εκλεκτούς προσκε-
κληµένους, συνοδοιπόρους και µη, από τους 
Φατµέ έως το Μουσικό Κουτί.
3 Αυγούστου, στις 21.00

� ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
«Αίας» από το Εθνικό Θέατρο
∆ύο αντίθετοι κόσµοι συγκρούονται σε αυ-
τήν την τραγωδία του Σοφοκλή. Οι αξίες που 
φέρει ο θρυλικός βασιλιάς της Σαλαµίνας 
(που για τη γενναιότητά του στον πόλεµο 
αξιώνει, αλλά δεν παίρνει, τα όπλα του Αχιλ-
λέα) και η λογική που πριµοδοτεί τη διαλλα-

κτικότητα και την ευστροφία του Οδυσσέα. 
Ο σκηνοθέτης Αργύρης Ξάφης εµπνέεται 
από την ψυχική κατάσταση του ήρωα για να 
µιλήσει για ένα τέλος εποχής και για την α-
δυσώπητη φύση του χρόνου, έχοντας στη 
διανοµή µια οµάδα εκλεκτών ερµηνευτών. 
29 & 30 Ιουλίου, στις 21.00
 
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή 
Την επόµενη µέρα του αδελφοκτόνου εµφυ-
λίου στη Θήβα οι νικητές στήνουν τραπέζι 
γιορτινό. Ο νέος ηγεµόνας, ο Κρέοντας (Βασί-
λης Μπισµπίκης), συµµετέχει στοχεύοντας να 
εδραιώσει την εξουσία του µε απειλές, ενώ η 
Αντιγόνη (Έλλη Τρίγγου) στήνει µια δική της 
προσωπική γιορτή ανυπακοής στον πολιτικό 
πραγµατισµό της τυραννίας. Η εµβληµατική 
τραγωδία µέσα από τη µατιά του Λιθουανού 
σκηνοθέτη Τσέζαρις Γκραουζίνις. 
5 & 6 Αυγούστου, στις 21.00

Η ευριπίδεια «Ελένη» από το ΚΘΒΕ
Πέρσι χάσαµε τη συνάντησή µας στην Επί-
δαυρο λόγω των πυρκαγιών. Να όµως που 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος επα-
νακάµπτει µε αυτή την τραγικωµωδία για τη 
µαταιότητα του πολέµου. Γιατί η µυθική βα-
σίλισσα της Σπάρτης δεν έφθασε ποτέ στην 
Τροία. Το είδωλό της έγινε αιτία σύγκρου-
σης, ενώ η ίδια βρισκόταν στην Αίγυπτο. Βα-
σίλης Παπαβασιλείου στη σκηνοθεσία και οι 
Έµιλυ Κολιανδρή και Θέµης Πάνου στη σκηνή 
να ζωντανεύουν τον λόγο του Ευριπίδη µε τη 
µετάφραση του Παντελή Μπουκάλα.  
12 & 13 Αυγούστου, στις 21.00

«Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη
Τι κι αν είναι κόρη βασιλιά. Θυσιάζεται για έναν 
µάταιο και καταστροφικό επεκτατικό πόλεµο. 
Μια οµάδα δηµοφιλών ερµηνευτών (Μαρία Πε-
τεβή, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ιωάννα Παπ-
πά, Άκης Σακελλαρίου, Γιώργος Χρυσοστόµου) 
υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Θέµη Μου-
µουλίδη ξετυλίγουν την ιστορία της µε όχηµα 
τη νέα µετάφραση της Παναγιώτας Πανταζή. 
19 & 20 Αυγούστου, στις 21.00

� ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
«Τουρνέ» του Ευριπίδη Λασκαρίδη
∆ουλεύοντας στο µεταίχµιο χορού, θεάτρου 
και εικαστικών τεχνών, ο γνωστός περφόρ-
µερ εξερευνά µε τη νέα του κωµική τραγωδία 
πτυχές της περιπέτειας του θεάτρου αλλά και 
της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Μια 
µατιά στις αλλοπρόσαλλες ιστορίες που λέµε 
για µας και την αρχαιότητα και, ταυτόχρονα, 
µια ανασκαφή στην προσωπική µυθολογία 
του, που ανασύρει µνήµες από την κουλτού-
ρα των θερινών θεατρικών περιοδειών. 
29 & 30 Ιουλίου, στις 21.30

«Φάκελος Βανκάου»του Ηλία Μαγκλίνη
Μια γυναίκα βρίσκεται νεκρή σε όρθια στάση 
κι έτσι µοιάζει να µας απειλεί –ή να υπόσχεται 
το θαύµα– µπορείς και ζωντανή και πεθαµένη 
να την πεις. Μια έκλειψη Ηλίου θα ρίξει φως σε 
µια ήσυχη γη στο µέλλον, στα πρόσωπα των 
ανθρώπων και τα ερείπια των ναών. Ανάθεση 
του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το νέο έρ-
γο που σκηνοθετεί ο Σύλλας Τζουµέρκας, ε-
µπνευσµένο από την «Άλκηστη» του Ευριπίδη.
5 & 6 Αυγούστου, στις 21.30

Από τη συναυλία 
του Νίκου 
Πορτοκάλογλου
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

Στην τελική ευθεία 
με 8 ηχηρές παραγωγές

Όπερα και ελληνικό τραγούδι, αρχαίο δράµα, αλλά και νέα έργα εµπνευσµένα από κείµενα των µεγάλων τραγικών

Της Ιωάννας Γκοµούζα
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30
μικρά βήματα για τnν

Μερικοι τροποι κατακτησησ στιγΜών ευζώιασ 
που βασιζονται στην κουλτουρα του slow living

Της ΒΑΓΙΑΣ ΜΑΤΖΑΡΟΓΛΟΥ

λέξη «ευτυχία» είναι βαριά κουβέντα και οι νόμοι που τη διέπουν άγνω-
στοι. Η λίστα που ακολουθεί δεν είναι η συνταγή της ευτυχίας. Είναι κάποιοι 
τρόποι κατάκτησης στιγμών ευζωίας που βασίζονται στην κουλτούρα του 

slow living. «Στην πραγματικότητα δεν ζούμε παρά μερικές ώρες της ζωής μας» έγραφε ο 
Καμύ, ενώ ο Τσέχοφ έλεγε: «Κάθε ηλίθιος μπορεί να αντιμετωπίσει μια κρίση. Είναι η καθη-
μερινή ζωή που σε φθείρει». Αν τα πράγματα πάνε όπως τα σχεδιάσουμε στα παρακάτω 
30 βήματα, θα είμαστε, αν όχι ευτυχισμένοι, τουλάχιστον λίγο πιο χαρούμενοι, ίσως 
και καλύτεροι άνθρωποι.
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01Ξυπνάμε αναλογικά
Ξυπνητήρι, χτυπάς σαν τρελό, σε 

μισώ, σε μισώ, που έλεγαν και τα Στρουμφά-
κια. Μετά από δεκαετίες που το κινητό υπη-
ρετούσε και την αφύπνισή μας, ίσως ήρθε 
η ώρα να επιστρέψουμε στο παραδοσιακό, 
αναλογικό ξυπνητήρι. Κυρίως για να φύγει 
το smartphone από την κρεβατοκάμαρα, το 
προσκεφάλι, τα ξενύχτια μας, τα «κοιμήσου, 
δεν θα στείλει».

02 Σηκωνόμαστε νωρίς
Δεν εννοούμε από τα άγρια χαρά-

ματα, αλλά μέχρι τις 9 το πρωί καλό είναι να 
είμαστε στο πόδι. Το πρωινό πουλί πιάνει 
το σκουλήκι, λέει μια παροιμία, αλλά φυσι-
κά τα σκουλήκια αρέσουν μόνο στα πουλιά. 
Anyway. Με το πρωινό ξύπνημα το σώμα 
μπαίνει νωρίς σε εγρήγορση, η διάθεση έρ-
χεται στα ίσα της, ενώ και το 24ωρο μοιάζει 
μεγαλύτερο. Σαν να κερδίζεις μερικές ώρες 
ζωής κάθε μέρα. 

03 Αλέθουμε τον καφέ μας
Ο πρωινός καφές είναι σπιντάρισμα 

αλλά είναι και τελετουργία, τουλάχιστον 
τα σαββατοκύριακα. Οι μύστες της καφεΐ-
νης προτείνουν να παίρνουμε ολόκληρους 
κόκκους και να τους αλέθουμε με μύλο στο 

σπίτι. Ο φρεσκοαλεσμένος καφές έχει πολύ 
έντονο άρωμα και πάντα φρέσκια γεύση.

04 Τρώμε πρωινό
Οι περισσότεροι φεύγουμε από το 

σπίτι με την τσίμπλα στο μάτι, λάχατα λάχα-
τα, χωρίς καν έναν καφέ, για να κερδίσου-
με μερικά λεπτά ύπνου. Κι όμως, ένα ωραίο 
πρωινό σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας ωραί-
ας μέρας. Δεν μιλάμε για υπερπαραγωγές 
τύπου μπουφές ξενοδοχείου (βάζουμε και 
ξυπνητήρι για να τον προλάβουμε ανοιχτό 
λέμε), αλλά για κάτι απλό: ένα μερακλίδικο 
τοστ ή μια φέτα ψωμί με μαρμελάδα και 
βουτυράκι ή μια φρυγανιά με ταχίνι και μέλι.

05 Κάνουμε πράξη  
το workation

Είναι ο συνδυασμός δουλειάς (work) με τις 
διακοπές (vacation). Πρόκειται για έναν υ-
βριδικό τρόπο εργασίας που με την πανδη-
μία και την τηλεργασία βρίσκει όλο και πε-
ρισσότερους οπαδούς. Στην πράξη σημαίνει 
ότι μετακομίζουμε στον τρόπο διακοπών 
μας και, με την προϋπόθεση πως το επιτρέ-
πει η φύση της δουλειάς και το αφεντικό 
μας, εργαζόμαστε κανονικά από εκεί. Πριν 
και μετά το προκαθορισμένο ωράριο, δια-
κοπάρουμε.

06 Δουλεύουμε από το  
μπαλκόνι ή τον κήπο μας

Μια παραλλαγή του workation, σε περίπτω-
ση δυνατότητας τηλεργασίας και wifi με κα-
λό σήμα και μεγάλη εμβέλεια. Εργαζόμαστε 
από την αυλή ή το μπαλκόνι μας, αφού ρυθ-
μίσουμε τα χρώματα της οθόνης του λάπτοπ, 
ώστε να υπάρχει ορατότητα και στον ήλιο.

07 Δανειζόμαστε έναν σκύλο
Αν θέλουμε τις χαρές που προ-

σφέρει ένα κατοικίδιο χωρίς τα έξοδα και 
τις δεσμεύσεις που συνεπάγεται, «υιοθε-
τούμε» το σκυλάκι κάποιου άλλου στη φάση 
της βόλτας. Win win situation για τρεις: για 
τον ιδιοκτήτη του σκύλου, για τον σκύλο, 
για μας. Το να βολτάρεις με σκύλο είναι γυ-
μναστική, είναι έκκριση σεροτονίνης, είναι 
παιχνίδι αλλά και αφορμή κοινωνικότητας 
με άλλους βολταριστές.

08 Συντονιζόμαστε με  
την ιαπωνική έννοια  

των μικροεποχών
Αν η πλειοψηφία του πλανήτη χωρίζει το έ-
τος σε τέσσερις εποχές –άνοιξη, καλοκαίρι, 
φθινόπωρο, χειμώνας–, το ιαπωνικό ημε-
ρολόγιο το χωρίζει σε 24. Αυτές με τη σειρά 
τους υποδιαιρούνται σε τρία υποσύνολα, με 
αποτέλεσμα στην Ιαπωνία να υπάρχουν 72 
εποχές που διαρκούν περίπου πέντε μέρες η 
καθεμιά. Πρόκειται για μια ποιητική κατηγο-
ριοποίηση που περιγράφει τις μικροαλλαγές 
της φύσης καθώς ξυπνά και ανθίζει μέχρι να 
επιστρέψει και πάλι στον ύπνο της. Ο Μάιος, 
για παράδειγμα, περιλαμβάνει τις εποχές 
που οι βάτραχοι αρχίζουν να τραγουδούν, 
τα σκουλήκια ξεμυτίζουν, τα μπαμπού φυ-
τρώνουν, οι μεταξοσκώληκες γλεντούν με 
φύλλα μουριάς. Οι Ιάπωνες με τον λεπτο-
λογικό τρόπο παρατήρησης των πάντων 
καταλήγουν να βλέπουν παντού γύρω τους 
ομορφιά, ελπίδα και «θα γυρίσει ο τροχός». 
Όσο τα βατράχια θα τραγουδούν και οι μετα-
ξοσκώληκες θα μασουλάνε φύλλα μουριάς, 
όλα θα πηγαίνουν καλά στον κόσμο. 

09Βγαίνουμε και δεύτερο  
ραντεβού

Δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες στους ανθρώ-
πους. Στην πρώτη γνωριμία όλοι είμαστε 
νευρικοί και αμήχανοι. Στη δεύτερη το πράγ-
μα τσουλάει καλύτερα. 

10Πηγαίνουμε σε γκαλερί  
και μουσεία

Ο κριτικός τέχνης Jonathan Jones παρομοιά-
ζει μια γκαλερί ή ένα μουσείο με γυμναστήριο 
και χαρακτηρίζει τη θέαση των έργων τέχνης 
ως σωματική άσκηση για τα μάτια. «Θα απο-
κομίζετε περισσότερα πράγματα από τους πί-
νακες όσο περισσότερο χρόνο κινείστε γύρω 
τους» λέει, και μας συμβουλεύει να στα-
θούμε αρχικά μακριά από ένα έργο τέ-
χνης, μετά να έρθουμε πιο κοντά του, να →
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τον παρατηρήσουμε από αριστερά 
προς τα δεξιά, να του δώσουμε χρόνο. 

Η θέαση από διαφορετικές οπτικές γωνίες 
ανοίγει την πύλη μιας εμπειρίας που μας απο-
μακρύνει από το συνηθισμένο και διευρύνει 
τον οπτικό μας ορίζοντα.

11Βάζουμε χρώμα στη ζωή μας
Είναι ένας τρόπος να δούμε την γκαρ-

νταρόμπα μας με άλλα μάτια. Τα χαρούμενα 
χρώματα είναι μια πανοπλία, μια ασπίδα α-
πέναντι σε μια μονόχρωμη πραγματικότητα 
που απειλεί να μας θλίψει. Τέλος τα μαύρα 
και τα γκρι, ώρα για άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, 
μπλε, σαν τα καραβάκια στο Αιγαίο.

12Τρώμε υγιεινά
Προσθέτουμε σαλάτες και φρούτα 

στη διατροφή μας. Πλέον, υπάρχει μεγάλη 
ποικιλία στη φύση, στις λαϊκές, τα σούπερ 
μάρκετ. Όχι στα αρνιά και τα «βρόμικα», ναι 
στα γεμιστά και τα φασολάκια.

13  Μαθαίνουμε να κολυμπάμε 
σωστά

Οι περισσότεροι πλατσουρίζουμε στο νε-
ρό ή απλώς επιπλέουμε. Κι αυτό καλό είναι. 
Ωστόσο, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε 
τις κινήσεις των χεριών και των ποδιών μας 
για καλύτερη εκγύμναση του σώματος. Α-
πευθυνόμαστε σε δασκάλους κολύμβησης 
ή παρακολουθούμε tutorials στο YouTube. 
Θέληση να υπάρχει.

14Φυτεύουμε μπαχτσέ
Αν έχουμε χωριό κάπου κοντά, φυ-

τεύουμε στον κήπο από ντομάτες μέχρι 
μπάμιες και παρακολουθούμε με περηφά-
νια την πρόοδό τους. (Προσοχή στο σκάψι-
μο, το σκίψιμο και τα λουμπάγκα). Αν είναι 
καλή η σοδειά, τρώμε εμείς, δίνουμε και σε 
φίλους. Αν δεν υπάρχει χωριό, καλές είναι 
και οι γλάστρες στο μπαλκόνι, αλλά μόνο για 
λουλούδια. Δεν είναι υγιεινά τα ζαρζαβατικά 
που θεριεύουν μέσα στο καυσαέριο.

15 Κλείνουμε την εργασιακή 
μέρα με πανηγυρικό τρόπο

Μετά τη δουλειά δεν επιστρέφουμε καπά-
κι στο σπίτι. Κάνουμε κάτι εκτός ρουτίνας: 
βγαίνουμε για ένα ποτάκι ή για φαγητό, πη-
γαίνουμε για περίπατο ή στο γυμναστήριο, 
κάνουμε μια αυτοκινητάδα.

16 Αποκτούμε μια νέα  
δεξιότητα μέσω ίντερνετ

Το διαδίκτυο είναι γεμάτο τρικ, συμβουλές και 
δασκάλους για θέματα καθημερινότητας και 
χόμπι. Με το ανάλογο ψάξιμο μπορούμε να 
μάθουμε να ζωγραφίζουμε, να μιλήσουμε μια 
ξένη γλώσσα, να επιδιορθώσουμε μια βρύση 
που στάζει ή να καθαρίζουμε τη μούχλα από 
το μπάνιο με τον πιο ξεκούραστο τρόπο. Κά-
θε νέα δεξιότητα και γνώση εμπλουτίζει τον 

βίο και βελτιώνει την ποιότητά του. 

17 Δίνουμε προτεραιότητα 
στον δρόμο

Υιοθετούμε μια υπεύθυνη και ευγενική οδη-
γική συμπεριφορά. Σταματάμε στις διαβά-
σεις για να περάσουν οι πεζοί, δεν διπλοπαρ-
κάρουμε, δίνουμε προτεραιότητα διευκολύ-
νοντας συνοδηγούς, ευχαριστούμε με νεύμα 
όσους έδωσαν σε μας προτεραιότητα. 

18 Διαβάζουμε βιβλία
Συμβουλευόμαστε βιβλιόφιλους 

που εμπιστευόμαστε το γούστο τους και 
διαβάζουμε λογοτεχνία. Δεν κρίνουμε ούτε 
παρατάμε ένα βιβλίο από την πρώτη σελί-
δα. Του δίνουμε ένα περιθώριο, ας πούμε 30 
σελίδων, να μας συνεπάρει. Αν δεν συμβεί 
αυτό, πάμε γι’ άλλα. Η ανάγνωση δεν είναι 
αγγαρεία ούτε ψυχαναγκσμός, είναι πάνω 
από όλα απόλαυση. 

19 Υπογραμμίζουμε τα βιβλία
Σε αντίθεση με όσα λένε οι πιουρίστες 

της ανάγνωσης που θέλουν τα βιβλία να δεί-
χνουν αδιάβαστα, «τσίλικα», το να υπογραμ-
μίζουμε πράγματα που μας αρέσουν σε λογο-
τεχνικές σελίδες ή να κρατούμε σημειώσεις 
στα περιθώρια δεν είναι διόλου κακή πρακτι-
κή. Αφενός είναι ένας μπούσουλας για το πό-
σο μας άρεσε ένα μυθιστόρημα: όσο περισ-
σότερες υπογραμμίσεις, τόσο μεγαλύτερος 
ο ενθουσιασμός μας. Αφετέρου, είναι ένας 
εύκολος τρόπος να ανατρέχουμε σε φράσεις 
που μας άγγιξαν, μας επηρέασαν, μας «ανά-
γκασαν» να δούμε τον κόσμο με άλλα μάτια.

20 Αλλάζουμε τον φωτισμό 
στον χώρο μας

Ο φωτισμός επηρεάζει τη διάθεσή μας. Τα 
δυνατά λευκά φώτα μάς τσιτώνουν, τα κα-
ταπραϋντικά μάς ηρεμούν, τα ατμοσφαι-
ρικά γεννούν ρομαντισμό. Βλέποντας και 
κάνοντας επομένως. 

21 Υιοθετούμε έναν βιώσιμο 
τρόπο καθημερινής υγιεινής

Πλέον αυτό είναι ένα εύκολο και όχι ιδιαιτέ-
ρως ακριβό σπορ. Χρησιμοποιούμε σαμπου-
άν και αφρόλουτρο σε μορφή κόμπακτ (σα-
πουνιού), οπότε εκλείπει η επιβάρυνση της 
πλαστικής συσκευασίας, οδοντόκρεμες και 
αποσμητικά σε βαζάκι, φυσικά σφουγγάρια, 
δεν γεμίζουμε μπανιέρες, αλλά συνεχίζουμε 
να τραγουδάμε στο ντους. Έτσι έχουμε κά-
πως πιο ήσυχη τη συνείδησή μας ότι κάνου-
με το χρέος μας απέναντι στο περιβάλλον. 

22 Αρωματίζουμε τον χώρο 
στον οποίο κινούμαστε

Όχι με χημικά αποσμητικά φυσικά. Καίμε στι-
κάκια ή θυμίαμα, βράζουμε βανίλια ή ψήνου-
με κουλουράκια κανέλας, για απόλαυση δύο 
αισθήσεων, και της όσφρησης και της γεύσης. 

23 Κόβουμε τις επαφές τρίτου 
τύπου με τα social

Ακολουθούμε μόνο τους λογαριασμούς που 
μας διασκεδάζουν, ή δεν μας εκνευρίζουν, ή 
μας διασκεδάζουν να μας εκνευρίζουν. 

24 Αγοράζουμε ωραίες πιτζά-
μες

Δεν μετατρέπουμε κάθε παλιόρουχο που 
τρύπησε/ξεχείλωσε/ξεθώριασε σε ένδυ-
μα νυχτός. Κάθε στιγμή της ημέρας και της 
νύχτας, αν θέλουμε να της προσδώσουμε 
αξία, θέλει το στιλ και το ρούχο της. 

25 Κάνουμε εκπλήξεις (καλές) 
στους αγαπημένους μας

Χαρίζουμε από μικροδώρα τύπου ένα t-shirt 
μέχρι μεγάλα πράγματα, όπως ένα ταξίδι. 

26Φτιάχνουμε λίστες μουσι-
κής

Μπαίνουμε στο Spotify ή στο YouTube και κά-
νουμε λίστες με αγαπημένα τραγούδια που 
τα χωρίζουμε σε κατηγορίες και περιστά-
σεις: μουσική για ταξίδι με το αυτοκίνητο, 
για το μετρό, για τραπέζι στους φίλους, για 
τις διακοπές, για όποια συνθήκη μας κατέβει 
στο κεφάλι. Πολύ δημιουργική ενασχόληση. 

27 Φωτογραφίζουμε ή βιντεο-
σκοπούμε τις χαρές μας

Όταν μας συμβαίνει κάτι καλό που μας βγά-
ζει από τη ρουτίνα μας, κρατάμε πειστήρια, 
φωτογραφίες ή βίντεο, στα οποία μπορού-
με να ανατρέχουμε ανά πάσα στιγμή για λί-
γες ευχάριστες θύμησες, που θα έλεγαν και 
οι έντεχνοι. 

28Μιλάμε με αγνώστους
Σε αντίθεση με όσα μας συμβού-

λευαν οι γονείς μας, πιάνουμε κουβέντα με 
αγνώστους: στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, 
στη θάλασσα, στις διαβάσεις. Η κοινωνικό-
τητα δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. 

29Στρατευόμαστε  
για έναν καλό σκοπό

Δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε μια μεγάλη 
επανάσταση. Αρκεί κάτι τύπου να αρχίσουμε 
να ταΐζουμε και να ποτίζουμε τα αδέσποτα 
της γειτονιάς ή να μαζεύουμε τα σκουπίδια 
και τα αποτσίγαρα από την παραλία.

30Μετράμε τα καλά της ζωής 
μας

Ακούγεται κλισέ, αλλά δεν είναι. Εν μέσω 
πολέμου, ακρίβειας, ζόφου, εστιάζουμε στα 
καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή 
μας. Ας πούμε, στο ότι έχουμε την υγεία μας 
ή ότι δεν πέφτουν βόμβες στα κεφάλια μας. 
Σε μια πραγματικότητα που βάλλεται πα-
νταχόθεν, ας συνθηκολογήσουμε μαζί της 
έχοντας κατά νου ότι έρχεται το καλοκαίρι 
and the living is easy. 

→



Η Ρένα Μόρφη
μας στέλνει την κασέτα 

του καλοκαιριού

1. Burbujas de amor - Juan Luis guerra
2. Como un Bebe - J Balvin

3. O Λωτοφάγος - Φοίβος Δεληβοριάς 
4.  Σπίρτο και βενζίνη - Μαρίνα Σάττι 

5. Κοίτα με - Νατάσσα Μποφίλιου
6. On - Erykah Badu
7.  Woman -Doja cat

8.  Be honest - Jorja Smith feat Byrna Boy
9. Kod - J.Cole

10.  Δε με ξέρεις - Ρένα Μόρφη 

*Το νέο τραγούδι 
της Ρένας Μόρφη 

«Δε με ξέρεις» σε 
στίχους και μουσική 

του Φοίβου Δελη-
βοριά κυκλοφορεί  

σε όλα τα ψηφιακά 
καταστήματα και τις 

streaming υπηρεσίες 
από τη MINOS EMI / 

UNIVERSAL. Τη Δευ-
τέρα 5 Σεπτεμβρίου 
η Ρ.Μ. θα βρεθεί στο 
Βεάκειο Θέατρο Πει-

ραιά για μια μοναδική 
συναυλία. Προπώ-

ληση εισιτήριων στο 
ticketservices.gr
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Αθήνα τον Αύγουστο είναι ένα τουριστικό, θεατρικό 
σκηνικό. Πίσω από τα κλισέ της καλοκαιρινής της πα-
ράστασης, υπάρχει ένα παρασκήνιο που δημιουργεί 
τις δικές του ιστορίες. Όλες με την αυθεντικότητα της 

ζωής που συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες: Οι Ακάλυ-
ποι. Παστρικά βαλμένα ντουλάπια σε μπαλκόνια, σφουγ-

γαρίστρες σαν ηρωίδες δράματος, φυλαγμένα ποδήλατα τυλιγμένα 
με λάστιχα ποτίσματος. Τρυφερές προσπάθειες δημιουργίας patio, 
μία ομπρέλα, δύο σεζ λονγκ, τραπεζάκι, καθαρά ποτισμένα πλα-
κάκια να δροσίσουν, φυτά που ζουν για λίγο φως. Γκρεμίδια και 
καδραρίσματα σουρεαλιστικού Bauhaus. Είναι σαν να ακούς φωνές 
και μουσικές από διαφορετικές στιγμές, η πόλη σαν να δείχνει στους 
κατοίκους της τα σωθικά της – στριφογυριστές σκάλες, εξαερισμοί, 
κλιματιστικά και κιονόκρανα. Ανάμεσα σε ήχους, μυρωδιές, μεση-
μεριανό ύπνο σε κάμαρες, με την Ακρόπολη στο βάθος, όλα να είναι 
συντονισμένα στη συμφωνία του Αυγούστου.
Ο σχεδιαστής κοσμημάτων Μάριος Βουτσινάς, με το καλλιτεχνικό 
του μάτι, κατασκοπεύει τους ακάλυπτους της Αθήνας. Έχοντας ένα 
τεράστιο αρχείο 22 χιλιάδων φωτογραφιών, οι 650 από τις οποίες 
μπαίνουν κάτω από τον τίτλο «Ιχνηλατώντας την πόλη της Αθήνας», 
το σχέδιό του είναι οι «Ακάλυπτοι της Αθήνας» να βρουν παράθυρο 
σε μία έκθεση που θα τους δώσει νέα ζωή.

Ο ίδιος λέει:
«Το 2016 ένα μεσημέρι βρέθηκα στο Σύνταγμα στον έβδομο όροφο 
ενός κτιρίου με επαγγελματικούς χώρους. Περιμένοντας τον τεχνίτη με 
τον οποίο συνεργάζομαι να έρθει, κάνοντας βόλτα στο κλιμακοστάσιο, 
κάποια στιγμή άνοιξα το παράθυρο προς τον ακάλυπτο και σάστισα! Αυ-
τόματα το μάτι μου καδράρισε ένα σημείο και έβγαλα τη φωτογραφική 
μου μηχανή.  Το κινητό μου, δηλαδή, που μέχρι τότε φωτογράφιζα την 
Αθήνα με το γενικό τίτλο “Ιχνηλατώντας την πόλη της Αθήνας”. Εκείνη 
τη μέρα ξεκίνησαν  οι ιχνηλασίες στους ακάλυπτους. 
Από τότε, όπου πηγαίνω για δουλειές αναζητώ τους ακάλυπτους. Α-
κόμα και σε επισκέψεις σε σπίτια φίλων βγαίνω στους ακάλυπτους και 
φωτογραφίζω. Θυμάμαι έναν αξέχαστο ακάλυπτο σε ένα υπόγειο στην 
πλατεία Κάνιγγος, σε έναν επαγγελματικό χώρο. Ζήτησα να πάω στην 
τουαλέτα και βρέθηκα στον ακάλυπτο αντικρίζοντας τρεις σφουγγα-
ρίστρες ανάποδα στον τοίχο ακουμπισμένες. Καθώς έπεφτε το φως 
από ψηλά  ένιωσα σαν να ήμουνα μπροστά σε μια θεατρική σκηνή του 
Τσέχωφ – Οι Τρεις Αδερφές!
Οι ακάλυπτοι είναι συγκινητικοί γιατί τα πάντα είναι αφημένα στην τύχη 
τους. Ατάκτως  ερριμμένα… Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, που είναι 
όλα φροντισμένα και τακτοποιημένα και δεν έχουν τη  γοητεία της ακα-
ταστασίας. Εκεί, αν απομονώσεις ένα σημείο από το κάδρο, αυτόματα 
έχεις ένα έργο τέχνης κατά τη γνώμη μου.»

Οι 

ακαλυπτΟι 
της

αθηνας
Ο Μάριος Βουτςινάς φωτΟγραφίζεί την πίσω πλευρα τησ πΟλησ

 του ΓιΑννη νένέ 

H
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Θησειο
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PAGKRATI

ίναι σαν να ακούς φωνές και μουσικές από διαφορετικές στιγμές, η πό-
λη σαν να δείχνει στους κατοίκους της τα σωθικά της -στριφογυριστές 
σκάλες, εξαερισμοί, κλιματιστικά και κιονόκρανα. Ανάμεσα σε ήχους, 

μυρωδιές, μεσημεριανό ύπνο σε κάμαρες, με την Ακρόπολη στο βάθος, 
όλα να είναι συντονισμένα στη συμφωνία του Αυγούστου.

Ε
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 EXARCHEIA

ΟδΟς Λεκκα

KLAUTHMONOS

ΟδΟς Πειραιως

AMBELOKIPOI

ΠΛατεια ΜαβιΛη



KYPSELI

METS

ΟδΟς ΖαΪΜΗ

ΠατΗςια
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Βρέθηκα στον ακά-
λυπτο αντικρίζοντας 

τρεις σφουγγαρί-
στρες ανάποδα στον 

τοίχο ακουμπισμένες. 
Καθώς έπεφτε το φως 
από ψηλά  ένιωσα σαν 

να ήμουνα μπροστά 
σε μια θεατρική σκη-
νή του Τσέχωφ - Οι 

Τρεις Αδερφές!

 SYGGROU KYPSELI

OMONOIAΘεατρο VAULT
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Σκανδιναβικό 1
Του 

Μιχάλη Στούκά
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Σαλάτα με βασικό συστατικό το κοτόπουλο - 10. Στί-
βος για ταυρομαχίες - 11. … Δασκαλόπουλος: στιχουρ-
γός και ποιητής (1937-1998) - 12. Και αντιβανδαλιστικά 
υπάρχουν - 13. Μυθική βασίλισσα του Λατίου - 14. 
Μέσα… στο ράφι - 15. Ο πατέρας του Τριπτόλεμου - 17. 
Γαλλικά νησιά - 18. Ολλανδός προσωπογράφος - 20. 
Πολλοί ζουν στο Χόλιγουντ (ξεν.) - 22. Πληκτροφόρο 
μουσικό όργανο - 24. Γυαλιστερό ύφασμα (ξεν.) - 26. 
Εξάρτημα της ραπτομηχανής - 28. Μέσα… στο πό-
στο - 29. Ιερός χώρος - 31. Ρομπέρ…: σκηνοθέτης και 
ηθοποιός (1927-2020) - 33. Μέσα… στο τάγμα - 34. Η 
αρχαία Αττική - 36. Αρχαία επική προστακτική - 38. 
Μάριος…: αξέχαστος συνθέτης (1954-2008) - 40. … Όλ-
σον: τραγουδίστρια - 41. Αρχή αρίθμησης - 42. Ασου-
λούπωτο - 44. Από τη συμπρωτεύουσα κατάγεται.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Ξεκάθαρες, ολοφάνερες - 2. Πολλοί υπάρχουν 
στους ουρανοξύστες - 3. … Αβίβ: πόλη του Ισραήλ - 4. 
Παλαιότερο μουσικό μας συγκρότημα - 5. Ο αριθμός 
201 - 6. Φίλιπ…: παλιός διεθνής Γερμανός ποδοσφαιρι-
στής - 7. Σε ακατάλληλη χρονική στιγμή γίνονται αυτά 
- 8. Χρονικό επίρρημα - 9. Πάρα πολύ αδύνατες - 13. 
Ξενική… τέχνη - 16. Γερά… τραπουλόχαρτα - 19. Δεν 
κάνει… τον παπά - 21. Της γης… δίνει ενδιαφέρον στη 
ζωή - 23. Γυναικείο χαϊδευτικό - 25. Είναι και η Ζιζέλ 
Μπούντχεν - 27. Πίτερ…: τραγουδιστής (1944-1987) - 
30. Χωράφια… για πούλημα - 32. Οντότητα, ύπαρξη 
- 35. Βουλγαρική δυναστεία - 37. Το ακαδημαϊκό ξεκινά 
το φθινόπωρο - 39. Η θερμίδα (ξεν.) - 40. Άγγλος ευ-
πατρίδης που εκτελέστηκε επί Ερρίκου Η’ (1500-1537) 
- 43. Περίεργοι το λένε συχνά.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Και υπογραμμίσεως υπάρχουν - 10. Διπλανό, γειτονικό - 
11. Κι έτσι τρώγονται τα καρότα - 12. Ποιητικά… άλογα - 13. 
… Μπουλμέτης: σκηνοθέτησε και την ταινία “Νοτιάς” (2015) 
- 15. Ο αιώνας μας… με γράμματα - 16. Ηφαίστειο και λίμνη 
των Φιλιππίνων - 18. Ξενική άρνηση - 19. Αρνητικά φορτι-
σμένο άτομο - 21. Συγκεχυμένος ήχος - 23. Πόλη της Γαλ-
λίας - 24. Αδειανοί - 26. Από το 2004 κυκλοφορούν ξανά 
στους δρόμους της Αθήνας (ξεν.) - 28. Φίλη του λόρδου Βύ-
ρωνα - 30. Αρσενικά παιδιά - 32. Γυναικείο χαϊδευτικό - 34. 
Θυμίζει… τον Καπόνε - 35. Γαλλική ομάδα ποδοσφαίρου 
- 37. Μέσα… στη νύχτα - 38. Δωρικό… την - 40. Μια πολιτεία 
των Η.Π.Α. - 42. Κινηματογραφικό… εξπρές - 44. Διαφορά 
σε βάρος - 45. Παύλος…: εφεύρε και το ελληνικό ραντάρ.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αφελής ή ανόητος (μτφ.) - 2. Παρτέρι, βραγιά - 3. Η κρα-
τική ιταλική ραδιοτηλεόραση - 4. Πόλη της Κορινθίας - 5. 
Ποίημα του Κώστα Βάρναλη - 6. Διορισμένα χαριστικά - 7. 
Πρόγονοι των Ρώσων - 8. Κυπριακή ομάδα ποδοσφαίρου 
- 9. Αρχαία αρκαδική πόλη - 14. … Ρίκμαν: Άγγλος σκηνοθέ-
της και ηθοποιός (1946-2016) - 17. Πολ…: Καναδός τραγου-
διστής - 20. Τεχνητή διεθνής γλώσσα - 22. Όποιος μας πο-
τίζει… μας μικραίνει - 25. Δεν γίνονται απευθείας αυτά - 27. 
Θυμίζει… τη Γουίδερσπουν - 29. Μίνως…: συνθέτης - 31. 
Προσβάλλει, κυρίως, τα μικρά παιδιά - 33. Ελβετικής προέ-
λευσης έδεσμα (ξεν.) - 36. Φυγόπονο, ράθυμο - 37. Μυστή-
ρια… η Θεία - 39. Αναΐς…: Γαλλοαμερικανίδα συγραφέας 
(1903-1977) - 41. … Μιχάλη: τυρί Π.Ο.Π. από τη Σύρο - 43. Το 
παπάκι… του ίντερνετ (ξεν.).

Ιταλικά 1 & 2
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SUDOKU
Εύκολο Μέτριο Δύσκολο

Σε κάθε σειρά, στήλη και πλαίσιο 3Χ3 πρέπει να υπάρχουν όλοι οι αριθμοί από το 1 έως το 9 χωρίς να επαναλαμβάνεται κανένας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Στις Βόρειες ανήκει και η 

Σκιάθος

2. Το άγριο ραδίκι

3. Λεγόταν ο Χατσατουριάν - 

“… Άουτ”: ταινία του Παύλου 

Τάσιου

4. Ο αριθμός 201 - Ιάπωνας 

ζωγράφος (1716-1800)

5. … Σουμάκ: Περουβιανή 

τραγουδίστρια (1922-2008) - 

Απόχρωση του μπλε (ξεν.)

6. Σφοδρή οργή - Παράγεται 

από το διαπασών

7. Ομηρικό… όνειρο - 

Τζετ…: η αριστοκρατία

8. Τραγουδισμένα… τα παι-

διά της

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αμετακίνητος

2. Καρφίτσα ασφαλείας

3. Ρίτα…: Βρετανίδα τρα-

γουδίστρια και ηθοποιός 

- Περιοχή του Βιετνάμ

4. Παιχνίδι της τράπουλας 

(ξεν.) - Παλιά ιρλανδική ορ-

γάνωση

5. Μέσα… στο ταξί - Κρυ-

φτούλι... νηπίου

6. Σκανδιναβοί κι αυτοί - Μια 

μουσική νότα

7. Έγραψε και το “Φύλλο 

Μηδέν” (2015) - … Μίρεν: 

σπουδαία ηθοποιός

8. Η πλάκα της… τρώγεται

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Πελοποννησιακή πόλη

2. Πάρα πολύ ωραίος, εκ-

πληκτικός

3. … Χάουαρντ: ταινία του 

και το “Στην Καρδιά της Θά-

λασσας” (2015) - Αλκοολού-

χο ποτό (μια γραφή)

4. Θυμίζει… τον Εγκογιάν - 

Έργο του Φρέντυ Γερμανού

5. Σπασμένο… βόλι -  

Γίνεται και το… να δεις

6. Και σιδεράδες το χρησι-

μοποιούν - Πράγματα…  

στη μόδα (ξεν.)

7. Αθλητικός όρος - Αόριστη 

αντωνυμία

8. Ωραία κοπέλα

ΚΑΘΕΤΑ

1. Παλιά… ο έμπειρος

2. Επικίνδυνες… στροφές

3. Από ίνες λιναριού είναι 

φτιαγμένο - Ειδικός σύνδε-

σμος

4. Αρχή… αθλιότητας -  

Αντιθετικός σύνδεσμος

5. Τζόνι…: υπήρξε μέλος 

του συγκροτημάτος “The 

Smiths” (1982-1987) - Μίσχος 

σταφίδας

6. Ζωτική ανθρώπινη λει-

τουργία - Μέσα… στη φάση

7. Παρότρυνση… και για  χει-

ραψία - … Καλέ: τμήμα της 

ακρόπολης του κάστρου 

των Ιωαννίνων

8. Από άργυρο είναι 

φτιαγμένα

Μίνι  κλασικά  1 & 2  
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Βρείτε 16 ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες

Οι παρακάτω ευρωπαϊκές πρωτεύουσες βρίσκονται 

κρυμμένες στο διάγραμμα οριζόντια, κάθετα και 

διαγώνια. Προσπαθήστε να τις ξετρυπώσετε. 

ΑΘΗΝΑ

 ΒΑΡΣΟΒΙΑ

 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

 ΒΕΡΝΗ

 ΒΕΡΟΛΙΝΟ

 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 ΛΙΣΑΒΟΝΑ

 ΛΟΝΔΙΝΟ

 ΜΑΔΡΙΤΗ

 ΠΑΡΙΣΙ

 ΠΡΑΓΑ

 ΡΙΓΑ

 ΡΩΜΗ

 ΣΟΦΙΑ

 ΤΑΛΙΝ

 ΤΙΡΑΝΑ

Όλες οι λύσεις στο athensvoice.gr

Λύστε το σταυρόλεξο γνωρίζοντας ότι κάθε
αριθμός αντιστοιχεί στο ίδιο πάντα γράμμαΚρυπτογραφικό

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Καλοκαιρινό φρούτο 2. … Φρανς: τι-
μημένος με Νόμπελ Γάλλος λογοτέχνης 
(1844-1924) 3. Το Ένοχο… παλιό μουσι-
κό συγκρότημα - Πόλη της Παραγουάης 
4. Επίρρημα… διακόνων - Ξενικό μέτρο 
επιφανειών 5. … Μιφούνε: Ιάπωνας η-
θοποιός (1920-1997) 6. Όρος της Ηλείας

ΚΑΘΕΤΑ

1. Σύνεργο ζωγράφου 2. Παραλίγο… 
όγδοος 3. Δύο έχει… το παπάκι - Προ-
ηγούμενος… αιώνας 4. Ποτάμι της 
δυτικής Αφρικής - Μέσα… στη σειρά 5. 
Σαπφώ…: αξέχαστη ηθοποιός (1907-
1985) 6. Εύθυμος, φαιδρός

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Πόλη της Μακεδονίας 2. Και αθλητι-
κοί υπάρχουν 3. Εκφράζει και έκπληξη - 
Δύο έχει η… Γωγώ  4. Μια βυζαντινή νό-
τα - Ντέιβιντ…: σκηνοθέτης (1908-1991) 
5. Σημεία… των άκρων 6. Γιώργος…: 
γνωστός ηθοποιός

ΚΑΘΕΤΑ

1. Φτάνει και… στο χτένι 2. Το κύτος του 
πλοίου 3. Θλιβερό φαινόμενο γηπέδων 
- Αρχή… ιστορίας 4. Πρώτα… στο αλ-
φάβητο - Σε κόμμωση ψεκάζεται (ξεν.) 
5. Βάσιμο, δικαιολογήμενο  6. Χρονικό 
διάστημα εκατό ετών

Λευκα
 σουπερ μινι

Μαυρίστε από 2 τετράγωνα 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Άκαρπος, ατελέσφορος
2. Νησί του Σαρωνικού - Με το 
χαρτί… µε ακρίβεια
3. Τρία… κάνουν µονάδα 
- Γνωστά καλλιτεχνικά βρα-
βεία - Μορίς…: νοµπελίστας 
Γάλλος οικονοµολόγος (1911-
2010) - Μέσα… στο ράφι
4. Μισή… ρίζα - … Κολάση: 
µεσόφωνος (1918-2012) - 
Ηφαίστειο και λίµνη των 
Φιλιππίνων - Για το βάψιµο 
µεγάλων επιφανειών χρησι-
µοποιείται
5. Ζαν Πιερ…: Γάλλος ηθο-
ποιός (1911-2001) - Ψάρι των 
γλυκών νερών - Το νησί της 
φωτογραφίας
6. Παράταση… πιο σύντοµη 
- Ιστορικό ύψωµα του Κιλκίς - 
Θρυλικός Σκωτζέζος βάρδος
7. Πόλη της Αρµενίας που 
καταστράφηκε από σεισµό το 
1319 - Κόρη του λόρδου Βύ-
ρωνα - Μια τραγωδία του Σο-
φοκλή - Εκφράζει και απορία

8. Κατάληξη υποκοριστικών 
(ουδ.) – Κατάληξη προσευ-
χών - Μυθικός βασιλιάς του 
Άργους
9. Ξεκίνηµα… ατυχίας - Το 
όνοµα του Κουστουρίτσα
10. «Το…»: ταινία του Ανδρέα 
Πάντζη µε τον Γ. Χωραφά - Κι 
έτσι το γογγύλι
11. Μυθική ζηλιάρα θεά - Πο-
τάµι της Ρωσίας
12. Οδοντωτή λίµα - Ποτάµι 
της Βραζιλίας
13. Μέρη του… µήνα - Τίτλος 
ιερωµένων στη συριακή και 
κοπτική εκκλησία
14. Μεσηµβρινή ανάπαυση 
κοπαδιού - Λίγη… ζέστη
15. Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός - Αντρικό χαϊδευτικό
16. Η Τροία - Ιταλικό ποτάµι
17. Μεσαιωνική ονοµασία 
των Αράβων

ΚΑΘΕΤΑ

1. Οργανωµένες συναντήσεις 
τις νυχτερινές ώρες για πα-

ρατήρηση των αστερισµών 
στον ουρανό
2. Ήταν σύζυγος του Φαρούκ 
- Εύθυµος ιταλικός χορός
3. … Σίντι: πρωταγωνίστησε 
και στην ταινία «Μόνος µε 
το Ζόρι» (1993) - Έχει και η 
αντοχή τα δικά της - Γάλλος 
συγγραφέας, το σπίτι του ο-
ποίου στην Αµοργό σχεδίασε 
ο Ιάνης Ξενάκης - Περιοχή της 
Σαουδικής Αραβίας
4. Αποµίµηση παλιάς από-
χρωσης - Λέγεται και Τζια 
- Απαλή… απόχρωση (ξεν.) 
- Ασύµφωνο… δόγµα
5. … Επς: Αµερικανός ηθο-
ποιός που πρωταγωνίστησε 
και στην ταινία «Alfie» (2004) 
- Παρτ…: η µερική απασχόλη-
ση - Τουριστικός προορισµός 
της Κέρκυρας
6. Αδιάκριτη ερώτηση - Πό-
λη της Ιορδανίας - Αρχαία 
πόλη της Λέσβου - Νηστική, 
ατάιστη
7. Πόλη της Ολλανδίας - Φτη-
νό… χαβιάρι - Έγραψε και «Το 

Μαγικό Βουνό»
8. … Τσε: Κινέζος φιλόσοφος 
- Μαρκ…: Αµερικανός συνθέ-
της - Ιατρικό τεστ (συντοµ.) 
- Τον ενσάρκωσε στη µεγάλη 
οθόνη ο Αντόνιο Μπαντέρας
9. Οικογένεια παπιών του 
Ντίσνεϊ - Χάνει… ηχητικά - Κα-
τηγορία… φόρων
10. «Μετέωρο και…»: ταινία 
του Τάκη Σπετσιώτη (1985) 
- Βαθµοφόρος προσκόπων 
(ξεν.)
11. Μόριο όρκων - … µπέρι: 
εξωτικό φρούτο
12. Βουβά, άφωνα - Ο Γενάρ-
χης των Αδιτών
13. Λετονός σκακιστής 
(1936-1992) – Μερσέντες…: 
αξέχαστη Αργεντινή τραγου-
δίστρια(1935-2009)
14. Θεός του κύκλου της 
Αφροδίτης
15. Ο αριθµός 21 - Σκηνοθέτη-
σε και την ταινία «Ταµπού»
16. Πόλη του Καζακστάν - Μια 
πρόθεση
17. Ανεµοστρόβιλος

Κλασικό



28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022  A.V. 61

Σκανδιναβικό 2
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Του 
καλοκαιριου 

Τα blues
Μήπως θα έπρεπε να είμαι διακοπές τώρα; 

 Της  Λαμπρινής Τρούγκού 
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ταθμός Ομόνοιας, οκτώ η ώρα το 
βράδυ. Ιούλιος στην Αθήνα και 
επιστρέφω από τη δουλειά. Έχω 
κολλήσει την πλάτη μου σε μια 

κολόνα που βρίσκεται παράλληλα 
με τις ράγες του συρμού. Ακούω δυ-

νατά μουσική στα ακουστικά μου και έχω βουρ-
κώσει. Το τρένο φτάνει, αλλά εγώ δεν επιβιβάζο-
μαι, διότι όντας απορροφημένη στις σκέψεις μου 
δεν πρόσεξα ότι πέρασε.
Το καλοκαίρι οι άνθρωποι πηγαίνουν διακοπές. 
Άλλοι επιλέγουν ένα ξέφρενο νησί και άλλοι κά-
νουν μια πιο γραφική επιλογή. Μερικοί προτιμούν 
το κάμπινγκ. Οι πιο τυχεροί διαθέτουν ένα εξοχικό 
στην Ανάβυσσο ή κάπου αλλού κοντά στην πόλη 
τους. Όλοι πάντως περνάνε καλά ή τουλάχιστον 
έτσι φαίνεται. Το καλοκαίρι οι άνθρωποι, λέει, γε-
λάνε πιο πολύ. Αλλά τελικά αυτό μπορεί να μην 
ισχύει και για όλους.
Στην Αθήνα το καλοκαίρι η θερμοκρασία ξεπερνά 
συνήθως τους 35 βαθμούς κελσίου. Αυτή φαίνε-
ται ιδανική πρόφαση για να εγκαταλείψει κανείς 
την πόλη και να ξεχυθεί στις παραλίες. Οι άνθρω-
ποι, όμως, που αναγκάζονται να μένουν όλο το 
καλοκαίρι στην Αθήνα εκτίθενται υπερβολικά στο 
φως του ήλιου, γεγονός που μπορεί προκαλέσει 
στον οργανισμό διακοπή παραγωγής της μελατο-
νίνης. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που καθορίζει 
τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Η μείωσή της επη-
ρεάζει και τα επίπεδα σεροτονίνης, δηλαδή της 
ορμόνης στην ύπαρξη της οποίας οφείλεται η κα-
λή διάθεση. Κάποιοι βρίσκουν εναλλακτικές για 
να αξιοποιήσουν αυτήν την κατά τα άλλα δύσκο-
λη συνθήκη. Για παράδειγμα, μερικοί φεύγουν 
εσπευσμένα για μια μονοήμερη στο Ναύπλιο, ενώ 
άλλοι κάνουν μια σύντομη απόδραση στην Αίγινα. 
Εκείνοι όμως που δεν μπορούν να καταφύγουν 
σε τέτοιες εναλλακτικές είναι πιο πιθανόν να βιώ-
σουν συνέπειες της Καλοκαιρινής Κατάθλιψης.

Η Καλοκαιρινή Κατάθλιψη είναι κάτι παραπάνω 
από τον εκνευρισμό που έχεις όταν δεν λειτουρ-
γεί το κλιματιστικό. Η καλοκαιρινή κατάθλιψη εί-
ναι ένα είδος Εποχιακής Συναισθηματικής Διατα-
ραχής ή αλλιώς SAD (Seasonal Affective Disorder). 
Αυτή η μορφή κατάθλιψης εμφανίζεται, όταν αλ-
λάζουν οι εποχές. Στην αρχή, οι επιστήμονες την 
είχαν  συνδέσει με τους χειμερινούς και φθινοπω-
ρινούς μήνες, αλλά οι πρόσφατες μελέτες τους 
οδήγησαν στην εισαγωγή του όρου «Καλοκαιρινή 
Κατάθλιψη». Το υπερβολικό φως του ήλιου δεν 
είναι το μόνο που ενοχλεί όσους πάσχουν από 
SAD. Η ζέστη είναι κάτι που επίσης μπορεί να τους 
είναι αφόρητο. Το φως, η ζέστη και η αλλαγή των 
ρυθμών ζωής τους προκαλούν έντονη ανησυχία, 
εκνευρισμό, δυσκολίες στον ύπνο, απώλεια βά-
ρους μέχρι και βίαιη συμπεριφορά.
Καθώς, όμως, τα βαθύτερα αίτια που προκαλούν 
τη SAD είναι ενίοτε και οργανικά, το γεγονός ότι 
κάποιος δεν αισθάνεται ευχάριστα τα καλοκαίρια 
δεν σημαίνει ότι πάσχει από Καλοκαιρινή Κατά-
θλιψη. «Got that summertime sadness» έγραψε 
η Lana del Rey επειδή εκείνο το καλοκαίρι απλά 

έχανε το μεγάλο της έρωτα. Το προηγούμενο κα-
λοκαίρι, το δικό μου summer time sadness είχε 
χτυπήσει κόκκινο. Έλειπα για δουλειά στο εξωτε-
ρικό μακριά από τα ειδυλλιακά νησιά και τα πάρτι 
με φίλους. Έπιασα τον εαυτό μου να σπαταλά ο-
λόκληρα βράδια βλέποντας stories καλοκαιρινού 
ξεφαντώματος των άλλων στο Instagram. Γυρ-
νούσα από τη δουλειά, άνοιγα το κλιματιστικό και 
επιδιδόμουν στο δημοφιλές σπορ του «scrolling». 
Τότε ήταν που αποφάσισα να εφαρμόσω την κοι-
νή πρακτική της διαγραφής όλων των εφαρμο-
γών social media από το κινητό μου – για κάποιο 
διάστημα τουλάχιστον. Ήθελα πάση θυσία να α-
παλλαγώ από το FoMO και από όλα τα συναφή 
«social media σύνδρομα» που με είχαν πλήξει για 
τα καλά.

Η Ιωάννα Μαυρίδου, ψυχολόγος Υγείας και ψυ-
χοδυναμική ψυχοθεραπεύτρια στην Αθήνα, μέ-
σα από την εμπειρία της παρατηρεί πως πολλοί 
άνθρωποι, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει ο Αύγουστος, 
βιώνουν μια τέτοιου είδους θλίψη, ακόμη και αν 
αυτό δεν είναι κατάθλιψη: «Δημιουργούνται με-
γάλες προσδοκίες του τύπου “θα έπρεπε τώρα να 
έχω πάει διακοπές”, “θα έπρεπε να είμαι καλά”. Αυτό 
εντείνεται μέσω των social media τα οποία πολλές 
φορές λειτουργούν καταπιεστικά». Επειδή είναι 
όντως δύσκολο να αισθάνεσαι συνεχώς ότι οι 
άλλοι περνούν καλά ενώ εσύ λείπεις, ειδικά αν 
αυτό το πληροφορείσαι μέσω μιας φωτογραφί-
ας στα social media στην οποία όλοι χαμογελούν 
πλατιά και κάτω από την οποία αφήνουν κόκκινες 
καρδούλες περισσότερα από πεντακόσια άτομα. 
Τότε είναι που αμφιβάλλεις αν έκανες σωστά που 
αποφάσισες ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή 
για να κοιτάξεις την καριέρα σου ή για να εξοικο-
νομήσεις μερικά χρήματα ή απλά για να αράξεις 
στον καναπέ και να ξεκουραστείς. «Όλα αυτά τα 
συμπτώματα είτε τα πούμε θλίψη είτε κατάθλιψη 
μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο, το οποίο τείνει 
να απομονώνεται και να μη μιλάει, σε απόσυρση» 
υποστηρίζει η Ιωάννα Μαυρίδου. Η αντιμετώπιση 
τέτοιων συμπτωμάτων, σύμφωνα με την ίδια, εί-
ναι ένας συνδυασμός ισορροπημένης διατροφής, 
προγραμματισμένου ύπνου και γυμναστικής. Σε 
αυτά είναι απαραίτητο το άτομο να επιδιώκει και 
την κοινωνική συναναστροφή, κυρίως με αυτούς 
που εμπιστεύεται. Η ψυχολόγος προσθέτει: «Ακό-
μα κι αν δεν έχει κατάθλιψη κάποιος, αν έχει απλώς 
κάποια συμπτώματα, πάλι χρειάζεται να αλλάξει 
κάτι ώστε να νιώσει καλύτερα».

Η θλίψη μου δεν κόπασε το προηγούμενο κα-
λοκαίρι, επειδή δεν χρησιμοποιούσα τους λογα-
ριασμούς στα social media. Τουλάχιστον όμως 
αναζήτησα άλλες λύσεις για να ξοδέψω τον ελεύ-
θερό μου χρόνο, όταν γυρνούσα από τη δουλειά. 
Επειδή είναι εντάξει να κλαίμε καμιά φορά το κα-
λοκαίρι, είναι εντάξει να περνάει από μπροστά το 
τρένο μας και εμείς να μην το παίρνουμε. Αυτή 
είναι, άλλωστε, μια καλή αφορμή για να περπατή-
σουμε λίγο στην καλοκαιρινή Αθήνα. Επειδή είναι 
όμορφη και το καλοκαίρι η Αθήνα.

Σ
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σο (απατηλά) ήσυχη είναι η Αθήνα τη μέρα τόσο γο-
ητευτικές εκπλήξεις κρύβει τα καυτά αυγουστιάτικα 
βράδια. Στέκια που θα εξερευνήσεις για πρώτη φορά 
με άλλο μάτι σε περιμένουν για να ζήσεις το διαφορε-

τικό, το αναπάντεχο, το αλλιώτικο. Ας πούμε, πίστευ-
ες ποτέ ότι θα βρεθείς μέσα σε λίγη ώρα από το κέντρο 

της πόλης σε ένα μέρος που μοιάζει με κοσμοπολίτικο νησί στην 
Βουλιαγμένη, ότι στο Φάληρο υπάρχει ένα στέκι που σε μεταφέρει 
στην Ινδονησία χωρίς να πάρεις αεροπλάνο και πως στη Βαρβάκειο 
μπορείς μέσα σε «dark» ατμόσφαιρα, με πάγκους του χασάπη και 
τσιγγέλια, κόκκινα φίλτρα και χρυσά μανουάλια να περάσεις μια 
κοσμοπολίτικη βραδιά με απίθανες μουσικές, σαμπάνιες, σούσι ή 
ζυμαρικά, που φτιάχνονται μπροστά σου από έναν Γενοβέζο σεφ; 
Ας τα δούμε πιο αναλυτικά.

Το νησί της Αθηναϊκής Ριβιέρας
Ολάνθιστες βουκαμβίλιες, ασβεστωμένα πεζούλια που θυμίζουν 
πλακόστρωτα σοκάκια σε νησί και κάτω από τον βράχο η απέραντη, 
σαγηνευτική θάλασσα. Οι βραδιές στο Island είναι «σκηνοθετημέ-
νες» για να σε κάνουν να νιώθεις πως είσαι στη Μύκονο, στην Πάρο, 
στην Ίο ή και στην Ίμπιζα, όμως έτσι κι αλλιώς πατάνε κάθε μέρα 
και σε διαφορετικές θεματικές. Οι Τρίτες είναι αφιερωμένες στη 
γαστρονομία του executive chef Νίκου Σκλήρα ενώ οι Τετάρτες με 
το “Imani” σε ταξιδεύουν στην Ανατολή, με ethnic πιάτα, ποικιλία 
γεύσεων nargile, signature καλοκαιρινά cocktails και live μουσική 
με τους Constantin Nasiri & Τhe Βand. Το “Infinity” κάθε Πέμπτη 
φιλοξενεί διεθνείς και Έλληνες DJs της melodic techno σκηνής σε 
ένα set up που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα μεγάλα club του 
εξωτερικού. Οι Κυριακές με το απογευματινό πάρτι “Jafari” φιλοξε-
νούν φέτος μεγάλα ονόματα της techno – spiritual house μουσικής 
σκηνής όπως Who Made Who, Agents Of Time και Bedouin. Τα σαβ-
βατοκύριακα  θα πετύχεις και σόου πυροτεχνημάτων που φωτίζουν 
τον έναστρο ουρανό, πέφτουν μαλακά και εντυπωσιακά στη θάλασ-
σα και απογειώνουν ακόμα περισσότερο τη φάση.

Island Athens Riviera, 27ο χλμ. Αθηνών - Σουνίου,  
Βάρκιζα, Αθηναϊκή Ριβιέρα

2109653563 -564 | 2108925101
www.islandclubrestaurant.gr

Το κυκλαδονήσι της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το Μπαλί του 
Φαλήρου, σούσι και μια ιταλική τραττορία μέσα σε ένα 
αναπάντεχο σκηνικό στη Βαρβάκειο. Αυτό το καλοκαί-

ρι στην πόλη μπορείς να το κάνεις αξέχαστο.

 Της ΚΑτερίνΑς ΚΑμπόςόυ 

Ό
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 Σούσι, πάστα και μανουάλια στη Βαρβάκειο Αγορά
Από τον χειμώνα έχεις ακούσει για τα Hasapika, ένα από τα πιο αυθεντικά sushi corners της 
πόλης –ναι, η Ζοζεφίνα είναι εδώ–, αυτό όμως που ίσως να μην έχεις ακούσει είναι ότι, τώρα 
πια, μπορείς αργά το βράδυ να απολαύσεις τα ωμά σου μαζί με πιο καλοφτιαγμένες μαργαρί-
τες, premium σαμπάνιες, Miraval και άλλες διάσημες διεθνείς ετικέτες κρασιών, την ώρα που 
ο DJ παίζει ατμοσφαιρική μουσική. Το σκηνικό, εντυπωσιακό και «μυστηριώδες», έχει στηθεί 
ανάμεσα σε τσιγκέλια και μανουάλια, με τοίχους από κόκκινο Plexiglas στο background. Σούσι 
με πεσκανδρίτσα, σασίμι από λαβράκι, νιγκίρι μαγιάτικο, σεβίτσε, άγρια στρείδια και άλλα φρέ-
σκα του βυθού, φιλετάρονται από το χέρι και το μαχαίρι της Josephine Desepeda. Λίγα μέτρα 
πιο κάτω μοσχομυρίζει βασιλικός με ντοματίνια που σοτάρονται. Στα παλιά κλειστά χασάπικα 
της οδού Φιλοποίμενος πλέον θα βρει κανείς και μια αυθεντική ιταλική τρατορία όπου τα ζυ-
μαρικά φτιάχνονται επί τόπου από τα χέρια του Γενοβέζου μάγειρα: νιόκι, ραβιόλι, κοχύλια, 
ταλιατέλες, παπαρδέλες, strozzapretti και άλλα. O Σπύρος και ο Μάριος Μπακογιάννης είναι οι 
άνθρωποι που εμπνεύστηκαν τα Hasapika και την Trattoria, κι έχουν διάφορα ακόμα projects 
στα σκαριά που πρόκειται να δούμε σε όλο τους το μεγαλείο τον Σεπτέμβρη.

Hasapika Central Market και Trattoria, Φιλοποίμενος, Βαρβάκειος Αγορά,
 Delivery και take away: 2160707026

Instagram: @hasapika_central_market



Εξωτικός προορισμός χωρίς διεύθυνση
Τροπική ατμόσφαιρα, τρεχούμενα νερά, καμπάνες πάνω σε τεχνη-
τές λίμνες, εντυπωσιακά τεράστια τοτέμ και ένας ελέφαντας στή-
νουν το σκηνικό στο Gajah Athens στο Φάληρο. Ένα project εμπνευ-
σμένο από την tiki κουλτούρα και που μόλις άνοιξε πίσω από το 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας – πρέπει να ρωτήσεις για να το βρεις όταν 
φτάσεις, αφού το κόνσεπτ θέλει να μην υπάρχει ακριβής διεύθυν-
ση. To μενού κινείται ανάμεσα σε πολυνησιακές και ινδονησιακές 
γεύσεις – μέχρι και bao bun με μάγουλα κροκόδειλου θα βρεις, που 
θα συνδυάσεις με κοκτέιλς του γνωστού mixologist Αλέξανδρου 
Γκικόπουλου ο οποίος εμπνεύστηκε και το όλο εγχείρημα μετά το 
ταξίδι του στην Καραϊβική.

Gajah Athens, Πάρκο Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας,  
Facebook: Gajah The Secret Island,  

Ιnstagram: gajah_the_secret_island Gajah the secret island
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 NISI 
στην παραλία Ραχών Φθιώτιδας

Πρώτη επιλογή είναι το καινοτόμο και με περιβαλ-
λοντική συνείδηση Glamping NISI στις Ράχες Φθι-
ώτιδος σε ένα καταπράσινο περιβάλλον δίπλα στη 
θάλασσα, δυόμισι ώρες από την Αθήνα. Δημιουρ-
γήθηκε το 2017 και η φιλοσοφία του είναι: «Ένα με 
τη φύση σου». Προσφέρει διαμονή σε πολυτελείς 
επιπλωμένες σκηνές Bell Tents, σπιτάκια χτισμένα 
με φυσική δόμηση και en suite bungalows. Φιλοξε-
νεί καθημερινά πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
αθλητικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Υ-
πάρχουν δωρεάν εργαστήρια για μικρούς και μεγά-
λους στο Χειροτεχνείον ενώ ο πολυχώρος διαθέτει 
γήπεδα beach tennis/volley, πίστα survivor, πίστα 
mini golf, ping pong, τοίχο αναρρίχησης, υπαίθριο 
γυμναστήριο, παιδική χαρά και μια τεράστια έκταση 
με καταπράσινο γρασίδι για κάθε λογής δραστη-
ριότητα όπως πεζοπορία στους καταρράκτες του 
Βελλά, εξόρμηση στα μαγικά Λιχαδονήσια, βόλτα 
με canoe kayak ανάμεσα στους κολπίσκους του 
Μαλιακού ή να μάθεις wind surf με εξειδικευμένο 
προσωπικό. Ακόμα έθνικ βραδιές φαγητού, χο-
ρού, εκθέσεις, κουκλοθέατρο, πανηγύρια, cocktail 
nights, cooking classes, φτιάχνουν το πρόγραμμα 
του Raches Summer Festival που φιλοξενείται και 
έχει φέτος άρωμα από Λατινική Αμερική.
Σκηνή 49 ευρώ η διανυκτέρευση με πρωινό/ Bungalow τετρά-
κλινο 108 ευρώ η διανυκτέρευση με πρωινό/ Διαθεσιμότητα 
16-31 Αυγούστου
Nisi, Άγιος Ιωάννης, Παραλία Ραχών, Φθιώτιδα ,22380 31809

Όχι camping αλλά γκλάμπινγκ. 
6 glamping πολυτελείας σε λουξ 

σκηνές κοντά στην Αθήνα 
που αξίζει να επισκεφτείς.

Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

π ό  τ ι ς  λ έ ξ ε ι ς  g l a m o ro u s  κ α ι 
camping προέκυψε το Glamping. 
Mια hot τάση στη διαμονή που κά-
νει θραύση τα τελευταία χρόνια, 
μια εμπειρία πολυτελούς διαβίω-

σης στη φύση σε καταλύματα εναρ-
μονισμένα με το φυσικό περιβάλλον μέ-

σα σε σκηνές, domes, δεντρόσπιτα, γιούρτες και 
άλλες κατασκευές πολλά υποσχόμενες. Βρήκαμε 
τις τοπ προτάσεις με διαθέσιμα καταλύματα κο-
ντά στην Αθήνα για τον Αύγουστο για σένα που 
δεν έχεις κλείσει τίποτα ακόμη.

A

H ταξιδιωτική 
εμπειρια του

Nisi
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 Mountain Tea 
στην Παύλιανη Φθιώτιδας

Παραμυθένια «σπιτάκια», σύγχρονα, μοντέρ-
να, με μαλακά στρώματα και ωραία διακό-
σμηση σε περιμένει στο Mountain Tea για να 
ζήσεις μια αξέχαστη εμπειρία. Κι αυτό απέχει 
δυόμισi περίπου ώρες από Αθήνα. Τα domes 
του Mountain Tea είναι 40 τ.μ. και διαθέτουν 
πλήρως εξοπλισμένη minimal κουζίνα, μπά-
νιο, king size κρεβάτια, cozy καθιστικό με φλο-
κάτες, μαξιλάρες και γούνες-πατάκια, a/c, και 
τηλεόραση 43''. Εξωτερικά υπάρχει ιδιωτικό 
ξύλινο deck 50 τ.μ. καθώς και εξωτερικό θερ-
μαινόμενο jacuzzi με υδρομασάζ. 
140 ευρώ η διανυκτέρευση / Διαθεσιμότητα:  1-10/8 
και 20/31/8  
Mountain Tea, Παύλιανη Φθιώτιδας, 6973201688

 Αχυροκαλύβες 
στο Λαμπίρι Αχαΐας

Μία ιδιαίτερη κατασκευή αχυρένιας καλύβας, 
ικανή να φιλοξενήσει έως και 4 άτομα, φτιαγ-
μένη εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά, μπρο-
στά στη μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία 
της Δυτικής Αιγιαλείας, στην ακτή του Κοριν-
θιακού κόλπου, δυόμισι ώρες από την Αθή-
να. Οι αχυροκαλύβες διαθέτουν ένα ημίδιπλο 
κρεβάτι, μια διπλή κουκέτα, ένα ψυγείο και 
έναν κήπο σε ένα πιο απομακρυσμένο μέρος 
του κάμπινγκ για να απολαύσεις την ηρεμία 
και την ησυχία της φύσης, με υπέροχη θέα 
προς τον Κορινθιακό κόλπο. Δίνει την αίσθηση 
ότι βρίσκεσαι κάπου στον Παναμά ενώ διαθέ-
τει οργανωμένη ιδιωτική παραλία καθώς και 
εστιατόριο με πρωινό αλλά και all day beach 
bar μπροστά στη θάλασσα για όλα τα γούστα.
39 ευρώ η διανυκτέρευση για 3-4 άτομα / Διαθεσιμό-
τητα: 27-31/8 
Αχυροκαλύβες - Camping Tsolis, 6981449912

 Art Farm Yurt 
Δενδρόσπιτο Combo, Καλαμάτα

Διαμονή σε αρμονία με τη φύση, pet friendly 
σε ένα μέρος που απέχει μόλις δύομισι ώρες 
από την Αθήνα. Το δεντρόσπιτο Yurt Tree 
House Combo του Art Farm, κατασκευασμέ-
νο από καλάμια, είναι το σήμα κατατεθέν της 
φάρμας, ένα μοναδικό καταφύγιο στο πρότυ-
πο αγρόκτημα που αναδεικνύει την αγροτική 
και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Στο 
αγρόκτημα υπάρχουν βιολογικοί λαχανόκη-
ποι και οπωροφόρα δέντρα, διαθέσιμα κατά 
τη διάρκεια της διαμονής, και πραγματοποι-
ούνται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Αυτό που θέλεις να δοκιμάσεις σίγουρα είναι 
το σεμινάριο drone όπου μπορείς να μάθεις τα 
βασικά σχετικά με την πτήση ενός drone από 
πιστοποιημένο δάσκαλο και να καταγράψεις 
τη δική σου πτήση σε full HD έχοντας την κα-
λύτερη ανάμνηση των διακοπών σου.
60 ευρώ για 2 άτομα, 75 ευρώ το τρικλίνο/ Διαθεσιμό-
τητα: 1-6/8 και 22-31/8
Art Farm Yurt Tree House, Μεγάλη Μαντινεία, 
6936513421

→

Mountan Τea 

Αχυροκαλύβες



28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022  A.V. 71

 Σκιάχτρο Eco Farm 
στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας

Θα σου άρεσε να κάνεις διακοπές σε ένα αγρό-
κτημα που βρίσκεται 200 μ. από τη θάλασσα 
και να κοιμάσαι σε μία υπέροχη σκηνή κάτω 
από τα δέντρα; Το κτήμα 4 στρεμμάτων που 
βρίσκεται σε μια κομβική τοποθεσία στη δυτι-
κή Μεσσηνία, τρεις ώρες από την Αθήνα, έχει 
ελιές κι άλλα καρποφόρα δέντρα, ένα μικρό 
πέτρινο σπιτάκι με κουζίνα, άνετο καθιστικό 
με σκιά, τρεις αιώρες στα δέντρα, μια μεγά-
λη τραπεζαρία 4 μέτρων και τέσσερις σκηνές 
με διάμετρο 5 μέτρα η καθεμία. Η κάθε σκηνή 
μπορεί να φιλοξενήσει τρία άτομα, ωστόσο 
δεν είναι κατάλληλο για  παιδιά. Αν είσαι λά-
τρης της γιόγκα γίνονται μαθήματα. 
65-70 ευρώ η διανυκτέρευση το δίκλινο / Διαθεσιμότη-
τα: 18-30/8 / Skiaxtro Eco Farm, επαρχιακή οδός Φιλια-
τρών-Κορυφάσιου, Μαραθόπολη,6937840077
 

 Bell Tents 
στον Γαλατά Πόρου

Για τους ρομαντικούς της υπόθεσης και όσους 
επιζητούν περισσότερη άνεση οι Bell Tents εί-
ναι ιδανικές. Οι σκηνές Bell είναι παρόμοιες με 
glamping αφού διαθέτουν ένα διπλό ή δύο μο-
νά κρεβάτια, κλινοσκεπάσματα, κρεμάστρες, 
ανεμιστήρα, ψυγείο και ιδιωτικό μπάνιο μόλις 
λίγα μέτρα μακριά. Έξω από τη σκηνή υπάρχει 
επίσης σαλόνι με ξύλινα έπιπλα, αιώρα και κα-
ναπέδες. Οι μεγαλύτερες σκηνές μπορούν να 
φιλοξενήσουν τέσσερα άτομα, ενώ μη φύγεις 
από τον χώρο αν δεν διαβάσεις κάτι από τη 
βιβλιοθήκη Odyssey που διαθέτει ποικιλία βι-
βλίων σε πολλές γλώσσες.
60-95 ευρώ η διανυκτέρευση/ Διαθεσιμότητα 21-31/8
Bell Tends, Γαλατάς, Πόρος, 6949707053

Art Farm Yurt

Bell Tents

Σκιάχτρο Εco Farm
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5 φάρμες κοντά ςτην άθηνά
Από τη Γαϊδουροχώρα και το Κτήμα Λακκαγκίνη μέχρι τη Margi Farm, τη Farma Moo και το Μια φορά κι έναν καιρό, βρήκαμε πέντε ημερήσιους προορισμούς για υπέροχες εκδρομές μέσα στη  φύση και στα ζώα
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► Πρώτος σταθμός το επισκέψιμο πάρκο 
του Ελληνικού Κέντρου και η Γαϊδουρο-
χώρα, η μη κερδοσκοπική εταιρία που 
έστησαν η ηθοποιός Τατιάνα Παπαμόσχου 
και ο φωτογράφος Δημήτρης Στουπάκης 
με σκοπό την προστασία του γαϊδουριού 
και την επανένταξή του στη ζωή μας όχι ως 
άβουλου υποζυγίου αλλά ως ζώου συντρο-
φιάς και μέσου θεραπευτικής αγωγής. Εκεί 
θα γνωρίσεις τα γαϊδουράκια που έχουν 
κατασχεθεί με εισαγγελική παρέμβαση, αδέ-
σποτα ζωάκια που έχουν σωθεί και που δεν 
μπόρεσαν να κρατηθούν από οικογένειες, 
αλλά θα κάνεις και διαδραστικές ξεναγή-
σεις όπου θα μάθεις για την προέλευση, 
τη φυσιολογία, τις ανάγκες και την ιστορία 
του γαϊδουριού, donkey trekking μέσα στα 
μονοπάτια και τα λιβάδια, παιχνίδια θησαυ-
ρού και γνώσεων γύρω από το γαϊδουράκι, 
εργαστήρια κατασκευών και ζωγραφικής 
μέσα στο ξύλινο σπιτάκι, κάτω από τις α-
μυγδαλιές ή ψηλά στον λόφο, βούρτσισμα 

και φροντίδα των ζώων, ενώ θα έχεις 
και ευτυχισμένες στιγμές με 
πολλά χάδια και αγκαλιές με 
τα ζωάκια που θα σε ξετρελά-
νουν. Οι επισκέπτες μπορούν 

να συμμετάσχουν στην απογευματινή βόλτα 
των γαϊδουριών, να περιηγηθούν στο κτήμα 
(υπάρχουν πυρόπληκτα κουνελάκια που 
σώθηκαν από τις περσινές φωτιές) και να 
κάνουν πικνίκ στην όμορφη φύση – φέρε 
μαζί σου προμήθειες. Όποιος θέλει μπορεί 
να γίνει ανάδοχος σε ένα γαϊδουράκι ή να 
δηλώσει εθελοντική βοήθεια. Κάθε Σάββατο 
& Κυριακή χωρίς κράτηση 10.00-14.00 
& 17.00-20.30 (εκτός 14/8) Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6944616160.
       

Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

πόλη αδειάζει και εσύ ψάχνεις 
ένα σύντομο και  εναλλακτικό 
διάλειμμα κοντά στη φύση, 
μια μονοήμερη πρόταση που 
θα σε αναζωογονήσει, μια 

γνωριμία με ζώα, με επίσκεψη 
σε λαχανόκηπους, αγροκτήματα, 

παιδικές χαρές, μα αγνό φαγητό και δραστη-
ριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα μόλις 
λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα. Παίρνεις 
το σακβουαγιάζ σου, βάζεις στο τέρμα το 
Summer in the City από The Lovin’ Spoonful 
στο αυτοκίνητο, φοράς την καλή διάθεση 
και το χαμόγελο σου, φορτώνεις παιδιά ή 
την παρέα  και ξεκινάς. 

Η

5 φάρμες κοντά ςτην άθηνά

→

Γαϊδουροχώρα στο Κορωπί

Από τη Γαϊδουροχώρα και το Κτήμα Λακκαγκίνη μέχρι τη Margi Farm, τη Farma Moo και το Μια φορά κι έναν καιρό, βρήκαμε πέντε ημερήσιους προορισμούς για υπέροχες εκδρομές μέσα στη  φύση και στα ζώα
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► Μόλις 15 χλμ. από την Κηφισιά και 34 
από το κέντρο της Αθήνας, στο πρώτο ορει-
νό χωριό εκτός Αθηνών (tip: χωρίς διόδια 
από τον παράδρομο του Αγίου Στεφάνου), 
βρίσκεται μια καλοκαιρινή όαση. Παλιότερα, 
στην ίδια τοποθεσία, το σημείο αναφοράς 
ήταν το καφενείο - ταβέρνα «Λακκαγκίνη 
στα Κιούρκα». Ο εγγονός Γιάννης Πάντος 
εξέλιξε το αγρόκτημα φτάνοντάς το στη 
σημερινή του εκδοχή. Ο χώρος είναι πολύ 
μεγάλος και προσεγμένος, υπάρχει τεράστια 
παιδική χαρά περιφραγμένη και φυσικά το 
πράσινο κυριαρχεί. Στο αγρόκτημα μπορεί 
κανείς να κάτσει για καφέ, ποτό ή 
φαγητό, μπορεί 
όμως και να περ-
πατήσει προς το 
βουνό από μονο-
πάτια μέσα στο πράσινο για να φτάσει στο 
μικρό ζωολογικό κήπο. Λάμα, άλογα, γαϊ-
δουράκια, πρόβατα, ελάφια και πολλά είδη 
πουλιών δίνουν την αίσθηση πως βρίσκεσαι 
διακοπές σε κάποιο απόμερο ορεινό χωριό. 
Καθημερινά ανοιχτά, αν πάτε για φαγητό κα-
λύτερα να κάνετε από πριν κράτηση. 
Αγίας Τριάδος Αφίδνες, 2295022945

► Στα Καλύβια, δηλαδή γύρω στα 40 χλμ. 
απόσταση από την Αθήνα, και μέσα σε μια 
έκταση 20 στρεμμάτων περιτριγυρισμένη 
από αμπελώνες και ελαιόδεντρα, μπορείς 
να ζήσεις ένα ταξίδι στην αγροτική ζωή που 
μάλιστα συνοδεύεται και από γαστρονομι-
κή εμπειρία. Εδώ, το 2015, ο Γιάγκος και ο 
Θοδωρής Αγιοστρατίτης δημιούργησαν τη 
Φάρμα του The Margi Hotel, η οποία προ-
μηθεύει με πρώτες ύλες το καλό και γνωστό 
εστιατόριο στα νότια αλλά δέχεται και εξω-
τερικούς επισκέπτες που θέλουν να δουν 
από κοντά ένα κτήμα και την παραγωγή του. 
Πρόκειται για έναν πραγματικό παράδεισο 
στον οποίο ακολουθούνται φυσικές γεωργι-
κές πρακτικές, η γη ποτίζεται με το δικό της 
αρδευτικό σύστημα ενώ παράγονται αγνά 
βιολογικά λαχανικά και φρούτα, εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο, αυγά και τυρί. Αν θες 
και συ να σηκώσεις μανίκια 
και να νιώσεις για λίγο 
αγρότης μία επίσκεψη 
στο αγρόκτημα θα σου 
δώσει την ευκαιρία να μαζέψεις λαχανι-
κά από τον κήπο και να δοκιμάσεις αυθεντι-
κά μεσογειακά βιολογικά ελληνικά πιάτα σε 
ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον. Μπορείς 
επίσης να γνωρίσεις τον Billy τον γαϊδαράκο 
και τα υπόλοιπα ζωάκια της φάρμας, ενώ αν 
υπάρχουν και παιδιά μπορούν να παίξουν 
παραδοσιακά αγροτικά παιχνίδια, να φυτέ-
ψουν λαχανικά, να μάθουν να φτιάχνουν 
σκιάχτρα κ.ά.
Κρατήσεις στο 2108929154 ή ηλεκτρονικά στο 
guestrelations@themargi.gr

Margi Farm, Καλύβια 

Κτήμα Λακκαγκίνη, Κιούρκα Αττικής

5 φάρμες 
κοντά 

ςτην άθηνά
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► Δίπλα στο ποτάμι κι ανάμεσα σε βουνά, 
σε μια έκταση 50 στρεμμάτων, το vibe είναι 
ανεπανάληπτο. Τρεις φίλοι επέλεξαν να 
ακολουθήσουν έναν διαφορετικό τρόπο 
ζωής και επιχειρηματικότητας σχεδιάζοντας 
έναν χώρο που φέρνει τις οικογένειες σε ε-
παφή με τη φύση. Παιδική χαρά, κούνιες και 
αιώρες στα δέντρα, χαρούμενα ζώα (άλογα, 
κατσικάκια, κότες, χήνες και πάπιες – μερικά 
από αυτά έχουν διασωθεί από συλλόγους 
Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής) 
που απολαμβάνουν την αγάπη των ανθρώ-

πων που τα περιποιούνται. 
Εθελοντές και ανάδοχοι 
γονείς, έπειτα από συνεννό-
ηση με τη φάρμα, κοπιάστε! 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στη Farma Moo, 
να γνωρίσετε πώς παράγεται η τροφή αλλά, 
ακόμα πιο ωραίο και χρήσιμο, να νοικιάσετε 
και το δικό σας περιβόλι, όπου θα φυτέψετε 
τα δικά σας λαχανικά. Μετά από όλα αυτά, 
απολαύστε μαμαδίστικο φαγητό από τα 
ολόφρεσκα προϊόντα της φάρμας στο εστια-
τόριο που υπάρχει και ολοκληρώστε τη farm 
experience. Τις καθημερινές η είσοδος είναι 
ελεύθερη, ενώ τα Σαββατοκύριακα έχει 
οριστεί είσοδος €5 μόνο για τους ενήλικες. 
Λεωφ. Διονύσου, Νέα Μάκρη, 6987072816

► Πώς ήταν η αγροτική ζωή παλιά, τότε 
που οι παππούδες και οι γιαγιάδες αφηγού-
νταν παραμύθια για τη ζωή τους στο χωριό 
δίπλα στην πυροστιά; Πάρε μαζί σου τα παι-
διά, πήγαινέ τα εκδρομή και άφησέ τα να πά-
ρουν τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω με 
τρόπο ευχάριστο και βιωματικό. Στο θεμα-
τικό πάρκο Μια φορά κι έναν καιρό, στον 
Αυλώνα, με απόσταση περίπου μία ώρα από 

την Αθήνα, μέσα σε πανέμορφη 
φύση, υπάρχουν α-
θλητικές εγκαταστά-
σεις με αθλήματα που 
αγαπούν τα παιδιά, 

με υποδομές κομπόστ, ανακύκλωσης και 
συλλογής βρόχινου νερού, αλλά και όλα 
όσα θα τα φέρουν κοντά στην αγροτική ζωή 
και στον τρόπο που παράγονται αυτά που 
αποτελούν την τροφή τους.
Ο νερόμυλος, το αλώνι, το πατητήρι, τα 
παραδοσιακά σπίτια και το καφενείο, το 
μποστάνι με τα αρωματικά φυτά, οι στάβλοι 
με τα ζώα (ταύροι, πόνι, κουνέλια, κότες, 
κατσίκες, πρόβατα, παγώνια, ελάφια), είναι 
όλα τους αξέχαστη εμπειρία! Κατόπιν συ-
νεννόησης ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να προσφέρει εθελοντική βοήθεια αλλά και 
να γίνει ανάδοχος σε κάποιο ζωάκι. Υπάρχει 
και καφετέρια αλλά και ξύλινα τραπέζια και 
παγκάκια για πικ νικ. Καθημερινά όλο τον 
Αύγουστο η είσοδος είναι ελεύθερη για τις 
ατομικές επισκέψεις από τις 6 το απόγευμα 
έως τις 12 το βράδυ. Το κόστος της ξενάγη-
σης στη φάρμα είναι €2,5. Παναγίας Γρηγο-
ρούσης, Αυλώνας, 2295029933

Farma Moo, Διόνυσος 

Μια φορά κι έναν καιρό, Αυλώνας



28 ΙΟΥΛΙΟΥ - 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022  A.V. 76

 
βάζουν δροσιά και γεύση στο 

αθηναϊκό καλοκαίρι
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Το Folk είναι το brunch restaurant που δεν ήξερες 
ότι χρειαζόσουν στη ζωή σου. Στον ισόγειο χώρο του 
ξενοδοχείου Blend, στην καρδιά της Αθήνας που δια-
σταυρώνονται οι διαδρομές των ντόπιων και των του-
ριστών, λειτουργεί ένας πολυχώρος γεύσης γεμάτος 
εκπλήξεις. Το industrial στιλ με τη μίνιμαλ διακόσμη-
ση και τα πολλά φυτά συνδυάζεται με pop χρώματα 
και super comfy μαξιλάρια που σε καλούν να απολαύ-
σεις τη φιλοξενία του χώρου μέσα ή έξω στα τραπεζά-
κια χαζεύοντας τους πεζούς. Η fusion κουζίνα του με τις 
έθνικ και ασιατικές εμπνεύσεις και τα εξαιρετικά ελλη-
νικά προϊόντα απευθύνεται σε όσους τολμούν και σε ό-
σους αναζητούν υγιεινά και νόστιμα all day brunch πιά-
τα. Οι εκλεκτές ποικιλίες καφέ Taf γεμίζουν αρώματα 
την οδό Βύσσης, κάνοντας την παραγγελία ενός κρύ-
ου λάτε μονόδρομο. Ακόμη, θα βρεις πολλά υγιει-
νά smoothie –αγαπημένο το Green Detox με matcha tea, 
ακτινίδιο, αγγούρι, ανανά, αγαύη και τζίντζερ–, αλλά 
και μια μεγάλη ποικιλία ιδιαίτερων τσαγιών σε ζεστή και 
παγωμένη εκδοχή. Στον κατάλογο των φαγητών υπάρ-
χουν αρκετές vegetarian και vegan επιλογές – δοκίμασε 
οπωσδήποτε το Buddha Bowl με φαλάφελ με σουσάμι, 
χούμους λιαστής ντομάτας, αβοκάντο, λάχανο, φύλ-
λα μουστάρδας, φύτρες αρακά, κολοκυθόσπορο και 
χειροποίητο naan. Από τα πιάτα που ξεχωρίζουν όμως 
είναι και τα Sando, όπως το Katsu Sando με χειροποίητο 
ψωμί shokupan, τραγανό κοτόπουλο, tonkatsu και λά-
χανο. Μη φύγεις πριν μάθεις τι γεύση έχουν οι άγγελοι 
με το Angel Cake με κρέμα από φρούτα του δάσους, 
μαρμελάδα μύρτιλο και φρέσκα μούρα. 

Αιόλου & Βύσσης 2, Αθήνα, 2103221552, blendhotel.
gr/el/folk-restaurant, Facebook:  Folk.Athens, 

Instagram: folkathens

Folk 
Ένα πρωτότυπο blend γεύσεων

 από το πρωί ως το βράδυ 
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Στα 50 χρόνια της ιστορίας του, το ζαχαροπλαστείο 
Τόλης έχει γράψει τις δικές του σπουδαίες σελίδες στο 
μεγάλο βιβλίο της αθηναϊκής γαστρονομίας, αλλά η 
σημερινή γενιά ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο: 
Το Tolis Sweets n’ eats είναι το πρώτο εστιατόριο-
ζαχαροπλαστείο, σε ένα concept που θα λατρέψεις. 
Οι νέοι δρόμοι στις καθημερινές μας απολαύσεις, που 
μάς ανοίγουν ο Τάσος Τόλης και ο restaurant project 
manager Λευτέρης Σουχάιμπ, είναι φτιαγμένοι από τα 
καλύτερα υλικά. Η μέρα ξεκινάει με ένα πεντανόστιμο 
και χορταστικό brunch (σημειώστε ότι τα πάντα είναι 
χειροποίητα), ενώ το μενού, το οποίο επιμελείται ο εξαι-
ρετικός Μπάμπης Τσακιργιαννάκης, προτείνει comfort 
γεύσεις φτιαγμένες από premium πρώτες ύλες, όπως 
American style burgers και ιδιαίτερες κοπές όπως rib 
eye και Τ bone, που συνοδεύονται τέλεια με κάποια 
από τις ετικέτες της επιλεγμένης λίστας κρασιών αλλά 
και με τα φοβερά signature κοκτέιλ του Αλέξανδρου 
Γκικόπουλου. 
Και μην ξεχνάτε ότι ένα τεράστιο κεφάλαιο στο Tolis 
παραμένουν τα γλυκά –αυτά για τα οποία έρχονται 
μέχρι εδώ άνθρωποι από όλη την Αθήνα–, με μεγάλο 
πρωταγωνιστή τα παγωτά: απολαυστικό φρέσκο χει-
ροποίητο παγωτό με πρώτες ύλες από την Ιταλία, με 
τη φροντίδα του maestro gelatiere, Μιχάλη Τυράκη, ο 
οποίος μοιράζεται μαζί μας τις εμπειρίες και τις γνώσεις 
που απέκτησε όλα τα χρόνια της παραμονής του στη 
γειτονική χώρα. Στη Νίκαια, λοιπόν! 

Ανωγείων 24, Πλατεία Δημοκρατίας, Νίκαια
Facebook: Tolis Sweets N Eats 

Instagram:  tolis_sweets_n_eats

Tolis SweetS n’ eatS
Είναι το πρώτο εστιατόριο-

ζαχαροπλαστείο και θα το λατρέψεις!
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Οι βόλτες στο κέντρο πάντα γίνονται λίγο καλύ-
τερες με μια στάση χαμηλά στην Ερμού, εδώ που 
τα τελευταία 6 χρόνια το fullSpoon έχει στήσει 
τη ζαχαρένια γωνιά του. Προφιτερόλ που στή-
νεται επί τόπου, φρεσκοψημένο τσουρέκι που 
κάνει τον κόσμο να μοσχοβολά, μα κυρίως… πα-
γωτό! Και τι παγωτό… Αγνό, βελούδινο (χωρίς 
καμία υπερβολή), το καλύτερο της ζωής σου. Το 
μυστικό είναι ότι το παγωτό του fullSpoon πα-
ρασκευάζεται καθημερινά στο εργαστήριό του 
με ολόφρεσκο γάλα από τη φάρμα Κουκάκη και 
τις καλύτερες πρώτες ύλες. Θα βρεις γύρω στις 
35 γεύσεις και προτείνουμε να την εξερευνήσεις 

μία-μία, αρχίζοντας από το αρμενοβίλ (από τα 
must αυτής της πόλης!), τη μαύρη σοκολάτα και 
το cheesecake. Μπορείς ακόμα να συνδυάσεις 
το υπέροχο αυτό παγωτό με τα υπόλοιπα γλυκά 
του fullSpoon, αλλά και να γεμίσεις με αυτό τα 
τρυφερά σουδάκια του προφιτερόλ σου για να 
μάθεις τι γεύση έχει το κλασικό γαλλικό προφιτε-
ρόλ. Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία 3 χρόνια 
το fullSpoon είναι το no 1 στην κατηγορία «πα-
γωτό» του Trip Advisor, όπου οι βαθμολογίες βα-
σίζονται αποκλειστικά και μόνο στη γνώμη των 
ταξιδιωτών… Παγωτό σαν κι αυτό δύσκολα θα 
βρεις αλλού στον κόσμο.

fullSPOON
Χειροποίητα γλυκά και συγκλονιστικό παγωτό 

στη ζαχαρένια γωνιά της Ερμού

Ερμού 123, 2168003006, www.fullspoon.gr, Fb: @fullSPOON.gr, Instagram:  @fulspoon
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Μπορεί το όνειρό σου να είναι ένα εισιτήριο χωρίς 
επιστροφή για Μεξικό, αλλά μέχρι να το πραγματοποι-
ήσεις έχεις μια απρόσμενα τέλεια εναλλακτική: Πας 
πολύ κοντά, μέχρι το Χαϊδάρι, εκεί όπου από το 2021 ο 
Foinikas μας έχει ξετρελάνει. Σε μια φοβερά ατμοσφαι-
ρική αυλή, με εκπληκτικά χρώματα και ζωγραφιές από 
αποφοίτους της Καλών Τεχνών, με τις δύο φιγούρες 
στην είσοδο - πιστά αντίγραφα του Tulum στο Μεξικό 
(δημιουργία μιας σημαντική ομάδας γλυπτών), κι έχεις 
μεταφερθεί αυτόματα σε κάποια μεξικάνικη hacienda. 
Τα πάντα εδώ κυλούν όμορφα, είναι προσεγμένα 
στην παραμικρή τους λεπτομέρεια και όλα θυμίζουν 
Λατινική Αμερική. Το εξαιρετικό μενού επιμελείται ο 
Μπάμπης Τσακιργιαννάκης, προτείνοντας κάποια α-
νεπανάληπτα πιάτα όπως quesadillas chicken fajitas, 
chimichanga palmera και potato skins fuente, τα οποία 
συνδυάζονται άψογα με τα απολαυστικά signature κο-
κτέιλ της ομάδας του Foinikas, που έχει εμπνευστεί ο 
Αλέξανδρος Γκικόπουλος.  
Πέρα απ’ όλα αυτά, όμως, είναι αυτή η αύρα που θα σε 
τυλίξει με το που θα μπεις στον χώρο και που θα σε κά-
νει να θέλεις να επιστρέφεις ξανά και ξανά σε αυτή την 
τόσο ιδιαίτερη αθηναϊκή γωνιά. Να θυμάσαι ότι καλό 
θα είναι να κάνεις κράτηση κι επίσης να γίνεις φίλος/η 
με τον Foinikas στα social για να μη χάνεις τα events 
που πραγματοποιεί πολύ συχνά. 

Ηρώων Πολυτεχνείου 76, Χαϊδάρι, 6906255555, 
Facebook: Foinikas Cocina Y Cocteleria Mexicana, 

Instagram: foinikas_cocina_mexicana

Foinikas
 Cocina y Cocteleria Mexicana 

Αυθεντική μεξικάνικη hacienda στο Χαϊδάρι 
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Στην Ιαπωνία του 5ου αιώνα οι αγρότες για να 
κουβαλήσουν μαζί το φαγητό τους στα χωράφια, 
το έκλειναν μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, ένα είδος 
lunch box θα λέγαμε σήμερα. Αυτό το κουτί ονομά-
ζεται “Bento” και η παράδοσή του φτάνει μέχρι τις 
μέρες μας. Από εκεί, λοιπόν, πήρε το όνομά του το 
νέο asian στέκι της πόλης, που σαν ένα άλλο γευ-
στικό κουτί σε περιμένει να το ανοίξεις και να ανα-
καλύψεις τις λιχουδιές που κρύβει. Και θα αρχίσεις 
από τα ακαταμάχητα rolls… Εδώ, εκτός από τα κλα-
σικά ρολάκια θα βρεις επίσης και επιλογές με κρέ-
ας –με μοσχάρι ή λουκάνικο–, ενώ οι surf ‘n’ turf 
προτάσεις του μενού δεν πρόκειται να αφήσουν 
κανέναν ασυγκίνητο. Την προσοχή σου αξίζουν 
επίσης τα rice bowls και τα πληθωρικά noodles, 
όπως και τα αφράτα σαν σύννεφο bao buns που 
ανοίγουν ένα διάλογο ανάμεσα στην Ασία και την 
Ελλάδα… Δοκίμασε το χοιρινό καλαμάκι που μα-
ρινάρεται σε γιαπωνέζικα μπαχαρικά κι ύστερα 
χώνεται στα αφράτα ψωμάκια με τζατζίκι και α-
βοκάντο και θα καταλάβεις ακριβώς τι εννοούμε! 
Όλα αυτά τα νόστιμα τα συνοδεύεις με κάποιο από 
τα ανατρεπτικά cocktails της δυνατής μπάρας, και 
τα απολαμβάνεις σε έναν κουκλίστικο χώρο που 
σχεδίασε ο interior design Στράτος Χιωτέλλης και 
σε μεταφέρει αυτόματα στη street food πλευρά 
της Ασίας.

Μάρκου Μπότσαρη 9, Αιγάλεω, 
Facebook: Bento The Street Asian Meal, 

Instagram: bentoasianmeal

Bento 
The STreeT 
ASiAn MeAl 

Το νέο asian στέκι της πόλης 
κρύβει  πολλές νόστιμες εκπλήξεις
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Είναι αυτό που ονειρεύεται κάθε ταξιδιάρα ψυχή. 
Να παίρνεις μια βαθιά ανάσα και να αφήνεις τη ματιά 
σου να ταξιδέψει παντού, μέχρι εκεί που φτάνει. Αυτή 
είναι η απίστευτη θέα από το rooftop του Horizon, όλη 
η Αθηναϊκή Ριβιέρα. 
Ένας πανέμορφος και εξαιρετικά καλαίσθητος all day 
χώρος, τον οποίο έχει επιμεληθεί ο interior designer 
Στράτος Χιωτέλλης, στην καρδιά του Μικρολίμανου, με 
χίλιους δυο λόγους να το επισκεφθεί κανείς, πέρα από 
την πραγματικά ινσταγκραμική θέα. 
Το μενού έχει επιμεληθεί ο σεφ, Μπάμπης Τσακιργιαν-
νάκης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή των 
πρώτων υλών και προτείνοντας πιάτα μεσογειακής 
κουζίνας με διεθνείς επιρροές. Χορταστικά πρωινά και 
brunch θα συνοδεύσουν τον εξαιρετικό καφέ (δοκιμά-
στε το Family brunch για τέσσερα άτομα, είναι πραγ-
ματικά σούπερ), ενώ για τη συνέχεια της ημέρας οι 
πληθωρικές πάντα επιλογές περιλαμβάνουν από δρο-
σιστικές σαλάτες, πίτσα, πάστα, ζουμερές κοπές, αλλά 
και finger food, που συνοδεύονται τέλεια με κάποιο 
από τα signature κοκτέιλ της λίστας που επιμελείται ο 
Γιάννης Ζωχιός. 
Σε όλα αυτά προσθέστε την τέλεια εξυπηρέτηση, τη 
φιλοξενία και την ευγένεια των ανθρώπων του και, ναι, 
βρήκατε τον καλοκαιρινό σας προορισμό! 

Ακτή Κουμουνδούρου 24, Μικρολίμανο, 
2104138224, Facebook: Horizon Rooftop Of Senses, 

Instagram: horizon.rooftopofsenses

Horizon 
Rooftop of senses

Όλη η Αθηναϊκή Ριβιέρα στα πόδια  σου
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Νέα άφιξη στο Μικρολίμανο, από την ανάπλα-
ση της περιοχής, που έχει φέρει ένα νέο, φρέσκο 
αέρα σε όλο τον Πειραιά. Το 3 Monkeys, που δικαί-
ως έχει χαρακτηριστεί σαν το «νησί του Πειραιά», 
είναι ένα all day bar με ιδιαίτερες προτάσεις για 
κάθε στιγμή της ημέρας, από το πρωί με υψηλής 
ποιότητας καφέ, τον οποίο μπορείτε να απολαύσε-
τε ακριβώς δίπλα στη μαρίνα με τα ιστιοφόρα, σε 
ένα μαγευτικό σκηνικό. Στο 3 Monkeys θα βρείτε 
εξαιρετική fusion μεσογειακή κουζίνα με διεθνείς 
επιρροές αλλά και comfort προτάσεις (κρατήστε 
ότι το χειμώνα κάθε Τετάρτη πραγματοποιεί sushi 
βραδιές), με επιλογές σε brunch, lunch και dinner, 
ενώ υπάρχει και μια πολύ καλή ιδέα: Στο brunch και 
στο dinner προσφέρονται ποικιλίες στη λογική του 
sharing, του μοιράσματος των πιάτων ανάμεσα σε 
όλη την παρέα! 
Η φοβερή ομάδα των barista ετοιμάζει εμπνευσμέ-
να signature κοκτέιλ και σημειώστε ότι τα βράδια 
κάθε Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το 
εσωτερικό του 3 Monkey αποκτά χαρακτήρα club, 
με τις πιο μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, πολύ κέφι 
και πολύ χορό. Να το επισκεφθείτε οπωσδήποτε! 

Ακτή Κουμουνδούρου 22, Μικρολίμανο, 
2104112043, Fb: 3monkeys.mikrolimano, 

Insta: 3monkeys.mikrolimano 

3 MONKEYS 
Το φοβερό all day νησί του Πειραιά 
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Το φημισμένο ζαχαροπλαστείο Καγγέλης, με ιστορία 
από το 1982, ήρθε η ώρα (καλοκαίρι) που μας έκανε να 
νιώσουμε και πάλι παιδιά! Ποιος δεν λατρεύει τα πα-
γωτά; Και τι παγωτά, όλα τους φτιαγμένα εδώ, χειρο-
ποίητα, με τις πιο αγνές πρώτες ύλες. Φοβερό καϊμάκι, 
αξέχαστο βύσσινο, αγαπημένη βανίλια, κι ακόμη σοκο-
λάτα, φράουλα γρανίτα, καραμέλα, παρφέ, με cookies, 
Ferrero, όλα τους με το κιλό για να μη μένει κανείς πα-
ραπονεμένος – και, μάλιστα, σε πολύ καλές τιμές. 
Φυσικά, το ζαχαροπλαστείο Καγγέλης προσφέρει και 
όλες τις εξαιρετικές γεύσεις για τις οποίες το έχουμε 
αγαπήσει, από σιροπιαστά, πάστες και τούρτες, μέχρι 
γλυκά του κουταλιού, υπέροχα βουτήματα και ό,τι άλ-
λο ζητάει κάθε απαιτητικός γλυκατζής, ενώ το πρωί 
ετοιμάζει και εξαιρετικά καλοφτιαγμένο καφέ. Tip: Όλα 
τα εκλεκτά προϊόντα του ζαχαροπλαστείου μπορούν 
να γλυκάνουν κάθε οικογενειακή, κοινωνική και επαγ-
γελματική σας εκδήλωση.  

Χλόης 37 & Κουσίδη 30, Ζωγράφου, 2107756729, 
Fb: zaxaroplasteiokaggelis, 

Insta: zaxaroplasteiokaggelis

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΚΑΓΓΕΛΗΣ 

Ο παράδεισος του καλού παγωτού

Τη μία θα σου θυμίσει ταβερνάκι χωριού με τα καρό 
κόκκινα τραπεζομάντιλά του και την άλλη θα αισθάνεσαι 
ότι έχεις επισκεφτεί μια ντιζαϊνάτη ιταλική τρατορία. Θα το 
βρεις στα «μυστικά» στενάκια του Χαλανδρίου και θα «χα-
θείς» στην πλακόστρωτη, καταπράσινη αυλή του. Είναι το 
«βασίλειο» της οικογένειας Βράχα που από το 1986 μαγει-
ρεύει με φροντίδα και αγάπη όλο το μενού της ελληνικής 
παραδοσιακής κουζίνας. Εδώ όλα είναι φρεσκότατα, α-
πλά, νόστιμα και λιώνουν στο στόμα! Στο ένα χέρι κρατάω 
το πιρούνι με το κολοκυθάκι τηγανητό και στο άλλο το 
κρασί που ρέει άφθονο. Σουξέ μεγάλο έχουν τα ψητά του 
κύριου Νίκου, κυρίως το κοτόπουλο σε παϊδάκι. Στον Κισ-
σό θα βρείτε πιάτα που είναι το καθένα από μόνο του μια 
ιδιαίτερη γευστική εμπειρία. Από τα ντολμαδάκια της για-
γιάς Σοφίας, μέχρι τα μπιφτέκια από φρέσκο μοσχαρίσιο 
κιμά που είναι μούρλια, τα μαγειρευτά μακαρόνια με κιμά 
της μαμάς Μαίρης που σε κάνουν να αναπολείς, αλλά και 
τις δροσερές σαλάτες, τα σπέσιαλ ορεκτικά και τις χειρο-
ποίητες αλοιφές, όλα τους τέλεια. Τρίτη - Σάββατο 12.30-
16:00 & 19.30-23.30, Κυριακή μόνο μεσημέρι.  

Ρούμελης 28, Χαλάνδρι,  Αθήνα, 2106840288
Fb:  Kissostavern, insta:kissos_tavern

ΚΙΣΣΟΣ 
Μυρωδιές από την παραδοσιακή 

κουζίνα της  μαμάς 
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Η ζωή είναι ωραία από τον έβδομο όροφο του εμβλη-
ματικού ξενοδοχείου Novotel Athens. Με θέα 360 μοί-
ρες στη φωτισμένη Αθήνα, είναι λες και θα απλώσεις το 
χέρι σου και θα αγγίξεις την Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό, 
ακόμη και το φεγγάρι. Καθόλου τυχαίο που το όνομα 
του φημισμένου εστιατορίου και μπαρ στο roof garden 
Clair de Lune σημαίνει στα γαλλικά «το φως του φεγγα-
ριού». Εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, μπορείτε να 
απολαύσετε καθημερινά μετά τις 7 το απόγευμα πιάτα 
μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας, φτιαγμένα όλα 
τους με φροντίδα και άριστες πρώτες ύλες (θα βρείτε, 
επίσης, vegan επιλογές καθώς και παιδικά μενού), αλ-
λά και φοβερά κοκτέιλ, τα αγαπημένα κλασικά, καλο-
καιρινά, ακόμη και ελληνικά, με βάση τη μαστίχα και το 
ούζο. Μια εξαιρετική πρόταση είτε για ένα οικογενεια-
κό δείπνο είτε για ένα ρομαντικό κοκτέιλ, με την  Αθήνα 
στα πόδια σας. Να θυμάστε ακόμη ότι καλό θα είναι να 
έχετε κάνει μια κράτηση, ενώ υπάρχει δωρεάν χώρος 
στάθμευσης στο υπόγειο του ξενοδοχείου. 
Μιχαήλ Βόδα 4-6, 2108200700,  Fb: NovotelAthenes 

Clair 
De lune

Το ταξίδι σου στο φεγγάρι ξεκινάει 
από το roof garden του Novotel Athens 



ολλοί πιστεύουν ότι το Ναύπλιο είναι ένας προορισμός 
ιδανικός κυρίως για τους ανοιξιάτικους ή φθινοπωρι-
νούς μήνες, αλλά κάνουν λάθος. Είναι αυτά τα νοσταλ-

γικά vibes που παραπέμπουν σε μεσαιωνικό παραμύθι, 
οι βουκαμβίλιες που κρέμονται από τα μπαλκόνια στα 

σοκάκια, τα αρχοντικά με τα ασβεστωμένα πεζούλια, οι φοίνικες 
και οι δεκάδες παραλίες του Αργολικού Κόλπου, που θέτουν το 
Ναύπλιο ανάμεσα στις παντός καιρού επιλογές για εκδρομή κοντά 
στην Αθήνα.
Το ιδανικό καλοκαιρινό μονοήμερο στην πρώτη πρωτεύουσα της 
χώρας ξεκινά το σούρουπο με περαντζάδα στον «Μεγάλο Δρόμο» 
με παγωτό στο χέρι από τον Ιταλό (Αntica Gelateria di Roma) ή τον 
Κουστένη.  Αργότερα, καταλήγει σε ένα παγκάκι στον Φάρο με 
θέα το Μπούρτζι, τρώγοντας καλαμπόκι στη σχάρα με αρκετό 
αλάτι ώστε να τσούζει, από τον πλανόδιο ψήστη. Μέχρι να φτάσεις 
εκεί, όμως, διασχίζεις την Πλατεία Συντάγματος, τη μεγάλη αλάνα 
που μαζεύονται τα μπουλούκια για παιχνίδι και χαζεύεις στα γύρω 
μικρομάγαζα με τα χειροποίητα και τα παραδοσιακά προϊόντα.
Επίτρεψε στον εαυτό σου να περιπλανηθεί στα στενάκια περιμε-
τρικά της πλατείας και να χαθεί ανάμεσα στα παλιά σπίτια με τα 
κεραμίδια του Ψαρομαχαλά και τους ξενώνες με τις πολύχρωμες 
ξύλινες πόρτες. Έπειτα να ανέβεις τα σκαλάκια μπροστά στη Φρα-
γκοκλησιά την ώρα που μοσχοβολούν τα νυχτολούλουδα και, 
χωρίς να το καταλάβεις, να βρεθείς στο Ρολόι. Εκεί θα χαρείς την 
εντυπωσιακότερη θέα στα φώτα της πόλης. Λίγα μέτρα παραδί-
πλα, ανάμεσα στις φραγκοσυκιές, θα βρεις την περιβόητη Εξέδρα, 
το μέρος όπου πάνε τα ζευγαράκια για φιλιά με θέα την απέραντη 
θάλασσα που φτάνει στο Μυρτώο Πέλαγος.
Στο Ναύπλιο μπορείς να κοιμηθείς σε κουκλίστικες πανσιόν, όπως 
το «Kallisti» δίπλα στην ιστορική εκκλησία που δολοφονήθηκε ο 
Καποδίστριας, τον Άγιο Σπυρίδωνα, ή το «Messini» σε μια από τις 
πιο instagrammable γωνιές της πόλης. 
Επίσης θα φας καλά και θα πιεις ακόμα καλύτερα. Σε κάθε δρόμο 
της παλιάς πόλης σε περιμένει και από ένα ταβερνάκι για ουζάκι 
και μεζέδες – έχε υπόψη το «Όμορφο Ταβερνάκι» ή τον «Κακανα-
ράκη». Για λίγο πιο γκουρμέ γεύσεις θα πας στο «Wild Duck» και για 
τη μοναδική ίσως fine dining εμπειρία θα επισκεφτείς το «Valaora» 
μέσα σε έναν ελαιώνα στην άκρη της πόλης. Για ζουμερά, ριγανάτα 
καλαμάκια στου «Καλλίνη» και για το πιο φημισμένο μπέργκερ της 
Αργολίδας στο «Ανώκα». Το «Mediterraneo» είναι το κατεξοχήν 
wine bar του Ναυπλίου, μεγάλη ποικιλία σε ετικέτες όμως θα βρεις 
και στο «3sixty» που ενδείκνυται για fine drinking καταστάσεις 
χάρη στην εξεζητημένη λίστα με τα κοκτέιλ του. Επίσης σταθερό 
στέκι για ποτό για Ναυπλιώτες και μη, το «Αλλοτινό». 
Η δεύτερη μέρα στη παλιά πόλη ξεκινά με την εμπειρία της αρχαίας 
ελληνικής μάλαξης με πούδρες και έλαια στο σπα πίσω από το 
παλιό τζαμί, το «Πάντα Ρει». Μετά θα προτείνεις στο date σου καφέ 
από το «Baristro» και θα φλεξάρεις ότι πρόκειται για το μοναδικό 
specialty coffee shop της πόλης ή θα πάτε για χειροποίητα γαλλικά 
κρουασάν στο «Arko». Aν είσαι με την οικογένεια, επισκεφθείτε 
τον πολυχώρο του «Φουγάρου» για να φάτε πρωινό όλοι μαζί και 
να παίξουν τα παιδιά με ασφάλεια στην αυλή του.
Τα info για τις παραλίες τα κράτησα για το τέλος. Καραθώνα και 
Αρβανιτιά για γρήγορη βουτιά εντός των τοιχίων, ενώ Πλάκα, 
Κονδύλι, Κάντια και Τολό στο 20λεπτο περίπου έξω από την πόλη. 
Στο «Νafplio4sail» στο λιμάνι του Ναυπλίου μπορείς να κλείσεις 
την κρουαζιέρα σου για να πας σε οποιαδήποτε ακρογιαλιά θέλεις 
χωρίς να περπατήσεις ή να κολυμπήσεις μέχρι εκεί.
Η βραδιά οφείλει και πρέπει να κλείσει μυσταγωγικά με μια παρά-
σταση στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, πάρε όμως ζακέτα γιατί αν 
και καλοκαίρι θα έχει δροσιά.
Ακολούθησε έστω τις μισές από τις συμβουλές που σου δίνω και θα 
με ευγνωμονείς.

Π
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Για τους ρομαντικούς 
του καλοκαιριού 
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ - Φωτό: ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΣ
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 ΑίγίνΑ
Δύο  μέρες στην

δεν αρκούν, αλλά αξίζουν!
Αυτός δεν είναι ένας ακόμη οδηγός για το τι να κάνεις στην Αίγινα

Της  Λαμπρινής Τρούγκού - Φωτό: ςΤραΤής κωνςΤανΤαρας

πήκα στο πλοίο Απόλλων 
για Αίγινα και παρά το γε-
γονός ότι κουβα λούσα 
σ τα χέρια μια γλάσ τρα 

μπιγκόνιας για τους συγγε-
νείς μου στο νησί, έτρεξα να 

προλάβω μια θέση στο ψηλότερο σημείο 
του καταστρώματος. Παρέμεινα εκεί για 
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, σε μια θέση δί-
πλα στα κάγκελα από όπου απολάμβανα τη 
διαδρομή. Περιτριγυριζόμουν από χαρού-
μενους τουρίστες, Έλληνες και ξένους, οι ο-
ποίοι φωτογραφίζονταν διαρκώς με φόντο 
τα καταγάλανα νερά και τα πλοία που έσκι-
ζαν τα κύματα σε μια αρκετά ζεστή ημέρα. 
Η Αίγινα άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα. 
Όσο ο αέρας με φυσούσε, τόσο αποκτούσα 
καλοκαιρινή διάθεση και απομακρυνόμουν 
από τα άγχη της Αθήνας. Είχα επιλέξει να 
αγοράσω εισιτήριο για το συμβατικό πλοίο 
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και όχι για κάποιο από τα «δελφίνια», δι-
ότι αφενός είναι πιο οικονομική επιλογή 
και αφετέρου σου επιτρέπει να βιώσεις 
περισσότερη ώρα την εμπειρία της με-
τακίνησης με πλοίο. Κατά την αποβίβα-
ση, αντίκρισα ένα νησί γεμάτο ζωή. Είχα 
ήδη αρχίσει να αισθάνομαι την ιδιαίτε-
ρη αύρα του, την οποία δεν βρήκα σε 
κανένα από τα νησιά που είχα επισκε-
φθεί ως τότε.

Όταν έφτασα στο σπίτι που θα έμενα, 
το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να 
φάω τρία κομμάτια παραδοσιακής με-
λιτζανόπιτας και να βγω στο μπαλκόνι 
να ξεκουραστώ. Εκεί ήταν που αντίκρι-
σα την θέα με το νησάκι της Μονής. Τα 
τζιτζίκια αντικατέστησαν τέλεια την 
μουσική που είχα σκοπό να βάλω στα 
ακουστικά μου. Η θέα από το ψηλότερο 
σημείο του σπιτιού λειτούργησε αναζω-
ογονητικά και η ψυχική μου κατάσταση 
είχε μεταστραφεί εντελώς.
Το βράδυ του Σαββάτου, το κέντρο της 
Αίγινας ήταν κατάμεστο από κόσμο. 
Ένας λόγος ήταν και οι παραδοσιακές 
άμαξες με τα άλογα που συνεχώς εμ-
φανίζονται στον δρόμο σου και προσδί-
δουν ρετρό αύρα στην συνολική εμπει-

ρία. Ένα παραδόξως ευχάριστο χάος 
που συνοδεύεται από την απαγόρευση 
κυκλοφορίας οχημάτων στον κεντρικό 
δρόμο του λιμανιού, ώστε ο κόσμος να 
μπορεί να απολαύσει ανενόχλητος έναν 
περίπατο ή μια βόλτα με την άμαξα στην 
περατζάδα.

Επιλέξαμε να φάμε στο εστιατόριο 
Porto Italiano και μου έκανε εντύπωση 
ότι ακόμα και από τα πιάτα ενός ιταλι-
κού εστιατορίου, όπως αυτό, δεν έλει-
ψαν τα αιγινίτικα προϊόντα με κυρίαρ-
χο, προφανώς, το ξακουστό φιστίκι 
Αιγίνης. Στη συνέχεια, απολαύσαμε ένα 
παγωτό φιστίκι, το οποίο έχει συμπε-
ριλάβει στο μενού μέχρι και το DaVinci 
Gelato. Μετά το φαγητό, συνεχίσαμε τη 
βόλτα στα σοκάκια του νησιού και ομο-
λογώ πως δεν έχω εντυπωσιαστεί ποτέ 
τόσο πολύ στη θέα ενός μανάβικου, όσο 
με τα πλωτά μανάβικα που συνάντησα 
στην Αίγινα. Οι χαμογελαστοί πωλη-
τές των δυο καϊκιών είχαν απλώσει την 
πραμάτεια τους στην προκυμαία, την ο-
ποία οι περαστικοί σταματούσαν για να 
φωτογραφίσουν, να χαζέψουν και να 
αγοράσουν. Ήταν πραγματικά δύσκο-
λο να αντισταθείς στην αγορά μερικών 

φρούτων ή λαχανικών, ακόμη και αν εί-
χες κάνει τα ψώνια της ημέρας.

Η επόμενη ημέρα με βρήκε να γνω-
ρίζω το νησί κάνοντας μια βόλτα με τα 
πόδια από τον οικισμό των Βροχείων, 
προς το κέντρο της Αίγινας. Μου είπαν 
πως χρειάζεται αμάξι για να γυρίσεις ο-
λόκληρη την Αίγινα, αλλά διαπίστωσα 
και πως μια πεζοπορία είναι αρκετή για 
να αφουγκραστεί κανείς τον σπάνιο χα-
ρακτήρα του νησιού. Τα Βροχεία είναι 
χτισμένα πάνω στο λόφο της αριστερής 
πλευράς του παραλιακού δρόμου, τον 
οποίο και διασχίσαμε. Στον δρόμο ανά 
λίγα μέτρα απόσταση συναντούσαμε 
γραφικά σημεία, όπως την εκκλησία των 
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
και αργότερα το εκκλησάκι του Αγίου 
Βασιλείου, τα μικρά λιμάνια και τις φη-
μισμένες παραλίες. Αλλά και όμορφες 
παραδοσιακές ταβέρνες πλάι στη θά-
λασσα με μυρωδιές που μας προκάλε-
σαν πολλές φορές να εγκαταλείψουμε 
τη βόλτα και να καθίσουμε για ένα μεζέ. 
Μετά από σχεδόν 5 χιλιόμετρα απολαυ-
στικής πεζοπορίας, αποφασίσαμε να 
ξεκουραστούμε πίνοντας ένα καφεδάκι 
στη Ρέμβη, στην άκρη της πόλης.
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Μπροστά το απέραντο γαλάζιο, ολόγυρα το πευκό-
φυτο δάσος. Γλυκιά και ανέμελη ζωή στην πανέμορφη 
Αγία Μαρίνα, στο Apollo Resort, εδώ που στ’ αλήθεια 
είναι πάντα καλοκαίρι! Πλήρως ανακαινισμένο, με κομ-
ψή αλλά και λιτή αρχιτεκτονική γραμμή, με ανθρώπους 
φιλόξενους και διακριτικούς, διαθέτει 240 δωμάτια, 
δίκλινα, τρίκλινα και οικογενειακά, με θέα στον Σαρω-
νικό ή στο δάσος. 

Στον καταπράσινο κόλπο της Αγίας Μαρίνας, σε από-
σταση αναπνοής από την πεντακάθαρη παραλία, θα 
ξεχάσεις κάθε σου έννοια. Ιδιωτική παραλία, φοβερή 
πισίνα, πλούσιο πρωινό με πολλές επιλογές σε μπουφέ, 
εστιατόριο με εμπνευσμένα πιάτα, φτιαγμένα από άρι-
στες πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα, γήπεδο τένις, 
μίνι γκολφ, παιδική χαρά, συνθέτουν ένα μοναδικό ψη-
φιδωτό ιδανικών διακοπών. 

Το ακόμα καλύτερο νέο είναι ότι το εμβληματικό Apollo 
Resort προτείνει και δύο εξαιρετικές προσφορές: Έκ-
πτωση -15% με διαμονή σε δωμάτιο της επιλογής σας, 
πρωινό, δωρεάν χρήση WI-FI, ξαπλώστρες και ομπρέ-
λα στην ιδιωτική παραλία και πισίνα, ενώ ένα παιδί έως 
12 ετών διαμένει δωρεάν στο δωμάτιο των γονιών. Πα-
ράλληλα, για τους λάτρεις του καλού φαγητού, ιδανική 
μοιάζει η προσφορά Stay & Dine, που περιλαμβάνει 
διαμονή σε δωμάτιο της επιλογής σας, πρωινό, γεύμα ή 
δείπνο, δωρεάν χρήση WI-FI, ξαπλώστρες και ομπρέλα 
στην ιδιωτική παραλία και πισίνα, ενώ και σε αυτή την 
περίπτωση ένα παιδί έως 12 ετών διαμένει δωρεάν στο 
δωμάτιο των γονιών.  

Αγία Μαρίνα, 2297032271, 
www.apollo-resort.com, 

 reservations@apollo-resort.com, 
Facebook:  ApolloResortHotel, Insta:  Apollo.resort

APOLLO  
RESORT

Ανέμελη διαμονή δυο βήματα από τη θάλασσα
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Στον καταπράσινο κήπο 
του εμβληματικού «Πύρ-
γου Ράλλη 1890», μέσα στα 
λουλούδια, στις λεμονιές, 
τις ελιές και τις συκιές, τα 
τέσσερα διαμερίσματα του 
boutique Pyrgos Ralli θα σας 
μαγέψουν. Όλα τους ανεξάρ-
τητα, με δική τους ξεχωριστή 
είσοδο το καθένα, θα σας 
χαρίσουν μια διαμονή μέσα 
στη νησιωτική εξοχή, μόλις 
δέκα λεπτά με τα πόδια από 
το λιμάνι της Αίγινας και πέ-
ντε λεπτά από τη φημισμένη 
παραλία της Κολώνας, στα 

αρχαία ερείπια του ναού του 
Απόλλωνα.  

Σε αυτόν τον Πύργο που 
μοιάζει σαν να είναι βγαλ-
μένος από τα παραμύθια, με 
θέα το μοναδικό ηλιοβασίλε-
μα της Αίγινας, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε και την 
ημέρα που θα σας μείνει α-
ξέχαστη για όλη σας τη ζωή, 
τη δεξίωση του γάμου σας, 
με τη φροντίδα, τη φιλοξενία 
και τον επαγγελματισμό των 
ανθρώπων του Pyrgos Ralli 
Estate Weddings & Suites.

Ιδανική πρόταση για διαμονή και  
για τη δεξίωση του γάμου σας
 σε έναν Πύργο του 19ου αιώνα

WEDDINGS & SUITES

Λεωφ. Nικ. Καζαντζάκη 51, 6944421577,  
www.pyrgosralli.gr, Fb: Pyrgos.Ralli.Aegina,  

Insta: pyrgosralliestate
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PYRGOS RALLI 
ESTATE

Θα μπορούσε να λέγεται και «εστιατόριο το όνειρο», έτσι 
όμορφο που είναι, δίπλα στο κύμα, με τις δροσιές του και με 
τις μυρωδιές της εξοχής. Υπάρχουν, βέβαια, και οι άλλες μυ-
ρωδιές, εκείνες που βγαίνουν από τη φημισμένη του κουζίνα, 
με τον Μάνιτα στο Κύμα να λειτουργεί ήδη από το 2006 εδώ 
στην Περιβόλα, μόλις δύο χιλιόμετρα από το λιμάνι της Αίγι-
νας, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων όσοι αγαπούν 
τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Σπεσιαλιτέ εδώ είναι τα 
μαγειρευτά και τα κρεατικά, φτιαγμένα όλα τους με μεράκι 
και αγνά τοπικά υλικά. Θα βρείτε πολλές επιλογές, εμείς να 
σας προτείνουμε κάποια από τα νέα πιάτα του μενού, όπως 
την πεντανόστιμη προβατίνα κοκκινιστή με γκαργκανέλι, το 
φανταστικό νιόκι με πέστο φιστικιού, τα μάγουλα μοσχαρί-
σια γιουβέτσι στη γάστρα που θα σας μείνουν αξέχαστα, το 
εκπληκτικό φιλέτο ψάρι πλακί. Κι οπωσδήποτε πριν φύγετε, 
ένα γλυκό. Φανταστείτε: Τι καλύτερο από έναν κορμό λευκής 
σοκολάτας με φιστίκι και κόκκινα φρούτα; Ανοιχτά καθημερι-
νά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. 

Μάνιτάς
στο Κύμα 

Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα 
στα καλύτερά της 

Άγιος Βασίλης, Περιβόλα, 2297022245,  
www.manitasaegina.restaurant.gr, 

Facebook: manitas.sto.kuma, Instagram: manitas_aegina
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Φημισμένο εστιατόριο και μεζεδοπωλείο, γνωστό για 
τα εξαιρετικά εδέσματα κρητικής γαστρονομίας που προ-
σφέρει με τη συνοδεία καλού κρασιού και ρακής, φυσικά. 
Το Κρητών Γεύσεις, που θα βρείτε στα γραφικά σοκάκια 
της πόλης, έχει διακριθεί δύο φορές με Χρυσό Βραβείο 
Γεύσης, κάτι που επιβεβαιώνει τους λόγους για τους ο-
ποίους θεωρείται από τις καλύτερες επιλογές στο νησί 
για φαγητό, ενώ φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια λει-
τουργίας! Πέρα από την κουζίνα του όμως και το άψογο 
σέρβις, στον φιλόξενο χώρο του μπορείς να απολαύσεις 
κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ζωντανή μουσική 
με ελληνικά λαϊκά τραγούδια και χορό, με αποτέλεσμα 
στο πλακόστρωτο να στήνεται ένα αυτοσχέδιο γλέντι με 
πολύ κέφι. 

Π. Ηρειώτη & Δάμωνος, 
Παραλία Αίγινας, 2297026255   

FB: Κρητών Γεύσεις εν αιγίνη -  Kriton Gefsis in aegina  
Ιnsta:  kritongefsis_aegina.resto

Κρητών 
ΓΕΥΣΕΙΣ 

ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ
Φοβερά κρητικά εδέσματα 

με ζωντανή μουσική  

Η Όστρια δημιουργεί εδώ 
και πολλά χρόνια τις κα-
λύτερες αναμνήσεις των 
διακοπών. Η φιλοξενία 
του κ. Κώστα, οι σπιτικές 
συνταγές της κ. Βούλας, οι 
φρέσκες πρώτες ύλες από 
το μποστάνι της οικογένει-
ας είναι τα χαρακτηριστι-
κά που κάνουν τους επι-
σκέπτες να επιστρέφουν. 
Λ α χ τ α ρ ι σ τ ά  ο ρ ε κ τ ι κ ά , 
φρέσκα ψάρια, κρεατικά 
στη σχάρα και δροσερές 
σαλάτες σερβίρονται στα 
τραπεζάκια πάνω στην άμ-
μο με τη σκιά από τα αλμυ-
ρίκια να σε δροσίζει και το 
κυματάκι να σε χαλαρώνει. 
Δοκίμασε οπωσδήποτε τα 

ντολμαδάκια, τη μελιτζα-
νοσαλάτα, τα γεμιστά και 
τα σουτζουκάκια! Οι βου-
τιές στην πεντακάθαρη 
θάλασσα του Μαραθώνα 
εναλλάσσονται εύκολα 
με βουτιές στους λαχταρι-
στούς, πεντανόστιμους με-
ζέδες και το ηλιοβασίλεμα 
έρχεται να γεμίσει χρώμα 
τον καμβά της καλοκαιρι-
νής ραστώνης. Extra tip: 
Α κ ρ ι β ώ ς  π ί σ ω  α π ό  τ ο 
εστιατόριο βρίσκονται 
και τα προσφάτως aνα-
καινισμένα Ostria Apart-
ments (www.aeginaostria.
gr) για μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία νησιωτικής φιλο-
ξενίας.  

Ostria
Παραδοσιακές γεύσεις πάνω στο κύμα 

Ακτή Μαραθώνα, Αίγινα, 2297027682,  2297027677,
www.ostria-taverna.gr, Fb: Οστρια εστιατοριο ostria 

restaurant Αιγινα, Instagram: @ostria_restaurant_aegina
mail: ostriaeg@gmail.com
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Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια της χώρας 
στην Αίγινα, στην κεντρική εμπορική οδό του νη-
σιού, θα συναντήσεις τους Γαλάτες, το λιλιπούτειο 
κατάστημα με την παραδοσιακή ταυτότητα και τα 
deli προϊόντα. Τα προϊόντα βασίζονται στο γάλα και 
τα αυγά από τη Μονή της Μακαριωτίσσης στη Βοιω-
τία και την Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού στην Κόρινθο. Υπάρ-
χει μεγάλη γκάμα γαλακτοκομικών και τυροκομι-
κών προϊόντων από φρέσκο γάλα, κεφίρ, γιαούρτι, 
ρυζόγαλο, μέχρι κρέμα και ζελέ, βούτυρο αγελάδας 
και βουβαλοτύρι. Θα βρεις ακόμη μεγάλη ποικιλία 
από μπίρες μικρών ζυθοποιών της χώρας. Εμείς λα-
τρέψαμε το εξαιρετικό soft παγωτό μηχανής που 
παρασκευάζεται με φρέσκο αγελαδινό γάλα από το 
μοναστήρι της Ι. Μ. Μακαριωτίσσης, το οποίο υπάρ-
χει σε κλασικές αγαπημένες γεύσεις: βανίλια, σο-
κολάτα και ανάμεικτο. Μην παραλείψεις να πάρεις 
φεύγοντας για το σπίτι αιγινίτικα ζυμαρικά, ενώ να 
θυμάσαι ότι οι Γαλάτες διαθέτουν υπηρεσία διανο-
μής στον χώρο σας. 

Γαλάτες, Αφαίας 18, Αίγινα, 2297025801, 
Facebook: Γαλάτες, insta: galates_aegina

Γαλατες
Το λιλιπούτειο deli στην καρδιά της Αίγινας 

Δυο μέρες στην Αίγινα σίγουρα δεν 
αρκούν για βιώσεις όλα όσα μπορεί να 
προσφέρει το νησί σε έναν επισκέπτη.  
Η παραπάνω εμπειρία δεν αποτελεί ο-
δηγό το τι μπορείς να κάνεις κατά τη 
διαμονή σου εκεί, αλλά σκοπός είναι 
να σε διαβεβαιώσει πως το διήμερο σε 
νησί είναι πιο εφικτό από όσο νομίζεις, 
ακόμη και αν το καλοκαίρι πρέπει να 
μείνεις στην Αθήνα. Η λύση βρίσκεται 
μόλις 45 χιλιόμετρα μακριά και είναι η 
Αίγινα.

Από την Αίγινα έφυγα τελικά Δεύτερα 
πρωί, διότι ήθελα να απολαύσω ακόμη 
ένα όμορφο βράδυ στο κέντρο του νη-
σιού. Έφυγα πιο ήρεμη και ευδιάθετη 
ώστε να ξεκινήσω την εβδομάδα μου 
στη δουλειά. Υποσχέθηκα βέβαια στον 
εαυτό να επιστρέψω σύντομα για να 
βουτήξω σε όλες τις ωραίες παραλίες 
που βλέπω σε φωτογραφίες, να επι-
σκεφθώ τον επιβλητικό ναό της Αφαί-
ας, το διάσημο Μοναστήρι του Αγίου 
Νεκταρίου και άλλα τόσα που αξίζουν 
σε αυτό το νησί. A  



H Ξένια Ντάνια 
μας στέλνει την κασέτα 

του καλοκαιριού

1) Grace - Rimon
2) Ants - Tank and The Bangas

3) End of the Road - Kids Against The Machine
4) Gemini - Princess Nokia

5) At the Bay - The Silhouettes Project, Bel 
Cobain & Lex Amor

6) Stuck in the middle - Greentea Pong
7) Come down - Anterson .Paak

8) Free my people - Greentea Peng ft. Simmy, 
Kid Cruise

9) June - Pip Millett
10. Young Love - Cleo Sol

*Την ηθοποιό και τραγου-
δίστρια της jazz είδαμε 

στη νεανική εκπομπή 
«Κυψέλη» στην ΕΡΤ2.  

Τον Σεπτέμβριο ξεκινάει 
γυρίσματα για μια νέα 

σειρά που θα δούμε σύ-
ντομα στις οθόνες μας.
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Βραχέα ρήματα, Παναγιώτης 
Κωνσταντόπουλος, εκδόσεισ Βακχικόν
Επτά ιστορίες που ξεκινούν και τελειώνουν μ’ ένα ταξίδι.  
Ο κύκλος ολοκληρώνεται και κλείνει. Η κάθε ιστορία δί-
νει τη σκυτάλη στην επόμενη και όλες καταλήγουν στην 
ίδια αφετηρία. Δεν υπάρχει διαφυγή. Πρώτη συλλογή 
διηγημάτων του έμπειρου μυθιστοριογράφου (κυρίως 
αστυνομικών βιβλίων) Παναγιώτη Κωνσταντόπουλου.

Αναμονή, Κατερίνα Λουκίδου,  
εκδόσεισ Βακχικόν
Ο Κώστας, ασθενής στα τελευταία του, έχει καταστρώ-
σει σχέδιο με την αδήλωτη αποκλειστική του νοσοκόμα, 
Γκαϊανέ, για να τον επισκέπτεται κρυφά στο νοσοκομείο 
και να του κρατάει συντροφιά. Την τελευταία του νύχτα, 
μαζί με την Γκαϊανέ, θα ανακαλύψουν μιαν άλλη τους 
υπόσταση, μαγική και απελευθερωτική. Θα τακτοποιή-
σουν λογαριασμούς με τη ζωή και τον θάνατο και θα λά-
βουν μέρος σε ένα ονειρικό πάρτι εξόδου. Νέο θεατρικό 
έργο της συγγραφέως Κατερίνας Λουκίδου.

Club 23,4, Ντίνος Γιώτης, εκδόσεισ Βακχικόν
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Σένον, φοιτητής στο 
Φυσικό της Αθήνας, αναζητά απαντήσεις στις έννοιες 
όπως η ύπαρξη, η ανυπαρξία, το είναι, το τίποτα, στον 
δρόμο που ανοίγεται γεμάτος υποσχέσεις μπροστά του. 
Μαζί με αυτόν, ο Κλεάνθης, ο Σωτήρης, ο Κωνσταντίνος 
και η Ρεβέκκα. Στην παρέα έρχεται να προστεθεί, έναν 
χρόνο αργότερα, η Αταλάντη. Ο Σένον είναι ερωτευμέ-

νος μαζί της από τότε που, μικρό παιδί, είχε πρωτοαντι-
κρίσει την ομορφιά της. To νέο μυθιστόρημα του γνω-
στού συγγραφέα και σεναριογράφου Ντίνου Γιώτη.

Mελέτες

Αργοναύτες και σύντροφοι –  
Όψεις του λογοτεχνικού πεδίου στη  
δεκαετία του ’30, Χριστίνα Ντούνια,  
εκδόσεισ ΒιΒλιόπωλειόν τησ «εστιασ»
Με κύριους άξονες την πρόσληψη του Καβάφη και του 
Καρυωτάκη, την προσωπικότητα του Βενιζέλου, την κα-
νονικοποίηση της δημοτικής γλώσσας και τις εκλεκτικές 
συγγένειες με Έλληνες και ξένους δημιουργούς, η συγ-
γραφέας παρακολουθεί τις αισθητικές, ιδεολογικές και 
πολιτισμικές αναμετρήσεις που απασχόλησαν τους νεο-
έλληνες λογοτέχνες και διανοούμενους στους «μοντέρ-
νους καιρούς». Η γενιά του ’30, όπως αναδύεται μέσα 
από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, αναστοχάζεται τον 
«εθνικό εαυτό», αμφισβητεί τις κοινωνικές συμβάσεις 
και αναζητά νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. 

Δέκα μαθήματα για την εποχή μετά την  
πανδημία, Fareed Zakaria, εκδόσεισ επικεντρό 
Το βιβλίο του Zakaria δεν αφορά την πανδημία αλλά μάλ-
λον τον κόσμο που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμά της, 
και υπερασπίζεται τη λογική, την επιστήμη, τον ουμανι-
σμό. Ακόμα κι αν η πανδημία εξουδετερωθεί, είναι σχε-
δόν βέβαιο πως στο μέλλον θα κάνουν την εμφάνισή τους  
άλλες επιδημίες. Με αυτήν τη γνώση και την εμπειρία ζού-
με πλέον σε μια νέα εποχή: την μεταπανδημική. Το βιβλίο 

Οι σελίδες που θα σας ταξιδέψουν τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού 

Της Νατασσασ ΚαρυστιΝου
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είναι στα best seller των New York Times, ενώ την εισαγω-
γή στην ελληνική έκδοση έχει κάνει ο Σωτήρης Ντάλης. 

Η Αθήνα τον 19ο αιώνα – Εικόνες 
μιας οδοιπορίας μέσω του Τύπου, 
Θανάσης Γιοχάλας, Ζωή Βαΐου, 
εκδόσεισ ΒιΒλιόπωλειόν τησ ÇεστιασÈ
Η εφημερίδα Ραμπαγάς τον Ιούνιο του 1882 ανακοινώ-
νει ότι λόγω του πολλαπλασιασμού των λωποδυτών πο-
λίτες αποφάσισαν να συστήσουν Σύλλογον αντιλωπο-
δυτικόν. Οι λωποδύτες απαντούν με τη σύσταση δικού 
τους σωματείου. Κάθε μέλος φέρει επί του στήθους την 
επιγραφή: Άρπαξε να φας και κλέψε νάχης. Οι άνθρωποι 
διασταυρώθηκαν στους δρόμους και στις συνοικίες και 
το πρόσωπο της Αθήνας θα ήταν άχρωμο χωρίς την πα-
ρουσία τους, τις ιστορίες τους, τις ζωές τους. Η Ιστορία 
έχει ανάγκη τη μικροϊστορία, πτυχές της οποίας αποτυ-
πώνονται εν θερμώ στις στήλες των εφημερίδων και εγ-
γράφονται στη συλλογική μνήμη· τη μνήμη της πόλης. 

Οι ζωές των άλλων – Η Στάζι και  
οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες  
στην Ανατολική Γερμανία (1949-1989),  
Στράτος Δορδανάς, Βάιος Καλογρηάς, 
εκδόσεισ επικεντρό 
Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό ιστο-
ριογραφικό κενό αναφορικά με τους Έλληνες πολιτικούς 
πρόσφυγες στην Ανατολική Γερμανία, ενώ στο δεύτερο 
μέρος του αναφέρεται στους «Έλληνες της Στάζι», δηλα-
δή όσους στρατολογήθηκαν από την ανατολικογερμανι-
κή κρατική ασφάλεια ως σημαντικοί πράκτορες ή απλοί 
πληροφοριοδότες από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 

έως και την πτώση του Τείχους το 1989. Κρατικό βραβείο 
Μαρτυρίας, Βιογραφίας, Χρονικού, Ταξιδιωτικής Λογοτε-
χνίας 2021, σε πρόλογο του Ανδρέα Στεργίου. 

Ποίηση

Κυπρίων γη αέναη - Καρπασία,  
Στέλιος Νικολάου, εκδόσεισ Βακχικόν
Μια συλλογή που προσπαθεί να σμίξει τα ιστορικά, γε-
ωγραφικά, παραδοσιακά και ανθρωποκεντρικά στοι-
χεία των κατεχόμενων χωριών της Κύπρου μαζί με την 
ιμπρεσιονιστική περιγραφή και ποιητική αφήγηση από 
τα μάτια ενός περιηγητή.

Αβινιόν, Χρυσή Γιάντσιου, εκδόσεισ Βακχικόν
Κοντεύουν οι μέρες./ Κι η Μήδεια το είπε ξεκάθαρα: / 
Θάρθει ο καιρός που η θάλασσα θα σκουριάσει όλες 
τις αλυσίδες/που κλείνουν τα περάσματα./ Θάρθει ο 
καιρός που η θάλασσα θ’ απλώσει μια γη μπροστά μας. 
Δεύτερη ποιητική συλλογή της συγγραφέως θεατρικών 
και παιδικών βιβλίων.

Δοκίμια

Λενάκι. Δυο φωτιές και δυο κατάρες,  
Δημήτρης Ινδαρές, εκδόσεισ ΒιΒλιόπωλειόν  
τησ ÇεστιασÈ
Ένα στοχαστικό ταξίδι με οδηγό την ακαταμάχητη ανά-
γκη εξερεύνησης των ριζών σε μια ορεινή κοινότητα της 
Πελοποννήσου. Η τυχαία ανακάλυψη ενός πάκου εγ-
γράφων στο πατρικό του σπίτι στην Πάτρα οδηγεί τον 
συγγραφέα σε μια αναζήτηση βάθους επτά γενεών. Ανά-
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νώρισα τον Στέφανο Ξενάκη την άνοιξη του 2018. 
Δεν είχε ακόμα κυκλοφορήσει το πρώτο του βιβλίο. 
Ήμουν (και παραμένω) ιδιαίτερα επιφυλακτικός σε 
όλο το trend της αυτοβελτίωσης, ο Ξενάκης όμως 
είχε κάτι στον τρόπο που μιλούσε που σε έπειθε ότι 

πίστευε απόλυτα αυτά που έλεγε. Και δεν έλεγε τί-
ποτα ακραίο, είναι αλήθεια. «Πιστεύω ότι, παρόλο που η 

ελληνική οικογένεια ανέκαθεν αγαπούσε τα παιδιά της, για διάφορους 
λόγους, δεν μας έμαθαν να ζούμε σωστά τη ζωή. Αυτό θέλω να κάνω 
μόνο. Να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους, όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους, να ζουν λίγο πιο σωστά τη ζωή. Και να την εκτιμούν».
Τέσσερα χρόνια αργότερα έχει γράψει τέσσερα βιβλία, το πρώτο 
εκ των οποίων, το περίφημο «Δώρο», έχει ξεπεράσει τα 200.000 
αντίτυπα. Παράλληλα έχει μεταφραστεί σε 30 (!) γλώσσες, έχει προ-
καλέσει αίσθηση σε αγορές τόσο μακρινές όσο αυτή της Ιαπωνίας. 
Τα νούμερα είναι ασύλληπτα για Έλληνα εν ζωή συγγραφέα.
«Στην ουσία, ο στόχος δεν είναι ποσοτικός. Ο στόχος παραμένει εκείνος 
που σου είχα πει πριν μια τετραετία», παραδέχεται σήμερα, σε ένα κα-
φέ στο Ψυχικό, πάντοτε αθλητικός και νευρώδης, κουβαλώντας το 
δικό του παγούρι με νερό, μιλώντας χωρίς να κομπιάζει ούτε στιγμή. 
«Πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, δεν ξέρουν να ζουν σωστά τη ζωή. Χρει-
άζεται να δουλεύουμε καθημερινά με τον εαυτό μας, να μαθαίνουμε 
κάτι καινούριο, να εξελισσόμαστε, να αποκτούμε περισσότερα εφόδια. 
Η ζωή εκ προοιμίου απορρίπτει τη στασιμότητα».

Το εντυπωσιακό με τον Ξενάκη είναι ότι, ενώ το κοινό του τον ακο-
λουθεί, τον εμπιστεύεται, τον θαυμάζει (αξίζει να δώσετε το «πα-
ρών» σε κάποια από τις ομιλίες του ανά την Ελλάδα για να δείτε τη 
διαδραστική σχέση που αναπτύσσει με τους θεατές ή να παρακο-
λουθήσετε το πως ανταποκρίνονται στα περιεκτικά posts του στο 
Facebook), ο ίδιος παραμένει το ίδιο προσιτός. Θα μπορούσε, άνετα, 
να είναι ο πιο περιζήτητος και ακριβοπληρωμένος life coach στην 
Ελλάδα. Του το λέω και γελάει: «Μα δεν θα μπορούσα. Προτιμώ να 
θέτω ερωτήματα, παρά να δίνω απαντήσεις. Επιλέγω κάποια αληθινά 
μαθήματα ζωής, ιστορίες ανθρώπων που έχουν συμβεί αλλά δεν τις έ-
χει καταγράψει το μαζικό ραντάρ, και τα μοιράζομαι θέτοντας κάποιους 
προβληματισμούς. Ο αποδέκτης αποφασίζει ποια από αυτά του ταιριά-
ζουν και πια όχι. Εγώ σίγουρα δεν θα μπορούσα να είμαι το παράδειγμα: 
έχω αποτύχει, έχω πτωχεύσει, έχω χωρίσει, έχω εκατό ζητήματα που 
δεν έχω λύσει ».

Είναι 54 ετών, έχει ύψος 1.72 και πολύ λίγα μαλλιά.  
Αν εξαιρέσεις αυτά τα τρία, δεν υπάρχει τίποτε άλλο 
 που ο Στέφανος Ξενάκης δεν σε κάνει να νιώθεις  

ότι μπορεί να αλλάξει. «Πάντοτε υπάρχει και μία  
άλλη εναλλακτική», τονίζει. Και, όπως προκύπτει  

και από το τέταρτο βιβλίο του, με τίτλο «ΝΑΙ»,  
είναι ξεκάθαρο ότι το εννοεί.

Του Σπήλιου λαμπροπουλου

Στέφανος
Ξενάκης

Ας μην ψάχνουμε άλλα 
«όχι». Ας πούμε ΝΑΙ!

Γ

μεσα στα χαρτιά βρίσκεται το εκκλησιαστικό επιτίμιο που 
αφορά την καταδίκη των εμπρηστών ενός πύργου στο 
Λειβάρτζι των Καλαβρύτων, εκεί όπου λίγο πριν από το 
1821 πλέχτηκε το ειδύλλιο δύο αλλοθρήσκων: της Ελέ-
νης, κόρης του άρχοντα Κυρ-Χριστόδουλου, και του Ελ-
μάζ-αγά της Μοστενίτσας. Ο πρόλογος είναι του Παντελή 
Μπουκάλα και η εικονογράφηση της Λυδίας Βενιέρη. 

Μην αφήνετε μια κρίση να πάει  
χαμένη – Μαθήματα από τον COVID-19,  
Mariana Mazzucato, εκδόσεισ επικεντρό 
Συλλογή δοκιμίων από την καθηγήτρια στα Οικονομικά 
της Καινοτομίας και της Δημόσιας Αξίας στο University 
College London, που διερευνά τις διαφορετικές αντι-
δράσεις των διαφόρων κυβερνήσεων στην κρίση της 
πανδημίας. Όπως σημειώνει, δεν υπάρχει πιο θεμελιώ-
δης αποστολή αυτή τη στιγμή από την επίτευξη παγκό-
σμιας ισότητας στα εμβόλια και την καθοδήγηση των 
οικονομιών μας ώστε να είναι, πραγματικά, οικονομίες 
βιώσιμες, χωρίς αποκλεισμούς. 

Iστορία

Έλληνες στρατιώτες και Μικρασιατική 
εκστρατεία – Πτυχές μιας οδυνηρής 
εμπειρίας, επιστημονικός υπεύθυνος 
Δημήτρης Καμούζης, επιμέλεια  
Δημήτρης Καμούζης, Αλέξανδρος  
Μακρής, Χαράλαμπος Μηνασίδης,  
εκδόσεισ ΒιΒλιόπωλειόν τησ ÇεστιασÈ
Σκοπός του βιβλίου είναι η κριτική ιστορική ανάλυση, η 
κατανόηση και η αξιολόγηση της Μικρασιατικής εκστρα-
τείας μέσα από τη μελέτη της τραυματικής εμπειρίας 
του πολέμου και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρό-
θεσμων επιπτώσεών του στους  Έλληνες στρατιώτες 
που έλαβαν μέρος σε αυτόν. Ενδεικτικά κάποια από τα 
θέματα: Επιστράτευση και εθελοντισμός, Αντίσταση, λι-
ποταξίες και ανυποταξίες, Πόλεμος, αρρενωπότητα και 
έμφυλες σχέσεις, Καθημερινή ζωή στο μέτωπο, Τραύμα 
και μνήμη. Με 16 σελίδες φωτογραφικό ένθετο. 

Ελληνική Λογοτεχνία

Ο πατέρας δεν μιλούσε γι’ αυτά,  
Γιάννης Καρκανέβατος,  
εκδόσεισ ΒιΒλιόπωλειόν τησ ÇεστιασÈ
Ο Εμφύλιος χωρίζει δύο αδέρφια. Ο ένας φυγαδεύτηκε 
τραυματίας σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, 
ο άλλος μένει πίσω. Χρόνια μετά, ένας γιος προσπαθεί 
να καταλάβει. Αυτά που μας καθορίζουν χωρίς να τα 
ελέγχουμε. Παράλληλες αφηγήσεις για τη μνήμη και τη 
διαχείρισή της. Στιγμές άγριες, τρυφερές, ενίοτε αστεί-
ες. Για όσα λέμε και για όσα δεν μιλάμε. Γι’ αυτά που ανα-
τρέπουν τις βεβαιότητες και, κάποτε, τη ζωή μας όλη. 

Μετανάστες, Πολύμνια Αθανασιάδη,  
εκδόσεισ ΒιΒλιόπωλειόν τησ ÇεστιασÈ
Η ιστορία εστιάζει στο χρονικό μιας σχέσης που ξετυλίγε-
ται από το 1978 έως το 1983 ανάμεσα στη Μεσόγειο και τη 
Βόρεια Θάλασσα. Οι δύο πρωταγωνιστές και οι χαρακτή-
ρες που τους πλαισιώνουν συνυφαίνουν τις προσωπικές 
τους τύχες στον γεωπολιτικό ιστό του πολιτισμικού δί-
πολου Ανατολή-Δύση. Ολοκληρωμένο πριν την κατάρ-
ρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποί-
ηση και τη σύμφυτη έκρηξη του ψηφιακού πολιτισμού και 
των πολιτικών του ορθοτήτων, το μυθιστόρημα εξεικονί-
ζει την πορεία (και υποδηλώνει τα αδιέξοδα) του άμεσου 
μέλλοντος, που είναι το δικό μας παρόν. ●
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Το κοινό του μάλλον δεν το βλέπει έτσι. Τον εμπιστεύεται, του εξομο-
λογείται προσωπικές ιστορίες, τον έχω δει σε ομιλίες και σεμινάρια 
να δακρύζει ή να αγκαλιάζει δακρυσμένους ακροατές του. Δεν του 
φορτώνει ένα επιπλέον βάρος αυτό, ο ρόλος του σαμάνου συναι-
σθημάτων; «Σίγουρα είναι μία ευθύνη. Αλλά αν ο οποιοσδήποτε θέλει να 
μοιραστεί μία ιστορία μαζί μου, είμαι εκεί για να την ακούσω. Αν νιώθει ότι 
αξίζω την εμπιστοσύνη του, ασφαλώς και θα ανταποκριθώ. Ούτως ή άλ-
λως, όταν φύγουμε από τη ζωή, τι είναι αυτό που μένει; Ούτε τα χρήματα, 
ούτε οι μετοχές, ούτε τα ντουβάρια – η αγάπη μένει και οι ιστορίες».

Ο Ξενάκης μιλάει με πάθος και παραμένει ουσιαστικός σε όλο το δίω-
ρο. Υπάρχουν σημεία που κλείνει τα μάτια, ενώ μιλάει, για να δώσει έμ-
φαση σε αποσπάσματα από βιβλία άλλων συγγραφέων ή κουβέντες 
τρίτων. Μερικές φορές, επαναλαμβάνει δύο φορές φράσεις που του 
αρέσουν, τη δεύτερη φορά τονίζοντας τις λέξεις και, αμέσως μετά, λέ-
γοντας με χαμόγελο «μου αρέσει να επαναλαμβάνω κάποια πράγματα».
Το κάνει και στις ομιλίες του και αυτό βοηθά το κοινό να συγκρατεί τα 
ουσιώδη – πολλοί, άλλωστε κρατούν σημειώσεις. Στις ομιλίες αυτές, 
όπως και στο πρόσφατο βιβλίο του, «ΝΑΙ», αναφέρει δεκάδες ονόμα-
τα, καθώς χρησιμοποιεί ρήσεις γνωστών ή και λιγότερο γνωστών συγ-
γραφέων καθώς και αποσπάσματα από δεκάδες βιβλία, τα περισσότε-
ρα από τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, ως αφορμές για 
να αναπτύξει τους διαλόγους – όλο το βιβλίο είναι ένας διάλογος: η μία 
πλευρά θέτει τα ερωτήματα και η άλλη απαντά (δεν γράφουμε περισ-
σότερα για να μη γίνει spoiler). Στο τέλος του βιβλίου, υπάρχει η λίστα 
με όλα αυτά τα συγγράμματα. Με αυτές τις παράλληλες προτάσεις, 
καθώς και το άφθονο υλικό που παρέχει δωρεάν, μέσω social media 
όσο και από τις δεκάδες ομιλίες του ανά την Ελλάδα, δεν φοβάται ότι 
πρακτικά στερεί από τον εαυτό του… πωλήσεις;
«Ασφαλώς και όχι. Μερικά από τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει τα 
χρωστάω σε συστάσεις φίλων. Δεν μου αρέσει ο όρος “followers” – όσοι 
συναντώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να έχω γνωρίσει από 
κοντά είναι, για μένα, “φίλοι”. Δεν έχει νόημα να μην αποκαλύπτω αυτούς 
που με τη σειρά τους έχουν εμπνεύσει εμένα. Η γνώση είναι εκεί έξω 
και περιμένει – όποιος θέλει, μπορεί να την αναζητήσει. Όπως έχει πει ο 
Robin Sharma, “η καλύτερη γνώση εξασφαλίζει καλύτερες επιλογές και 
οι καλύτερες επιλογές εξασφαλίζουν καλύτερα αποτελέσματα”. Όσο για 
το δωρεάν υλικό, δεν το αντιμετωπίζω καθόλου έτσι. Τον Νοέμβριο του 
2018, ένας τυφλός άνδρας, ο Βασίλης, με βρήκε και μου είπε ότι άνθρωποι 
σαν εκείνον δεν μπορούσαν να διαβάσουν το “Δώρο”. Ηχο-
γράφησα το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου ως audiobook 
και το ανέβασα ελεύθερο στο YouTube. Μέσα σε δύο ώρες, 
χώρεσαν 50 ιστορίες – μέχρι σήμερα, έχει πάνω από ένα 
εκατομμύριο views. Αν κανιβάλισαν τις πωλήσεις; Μάλλον 
το αντίθετο. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ναι, από αυτό 
που κάνω βιοπορίζομαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα 
κρατάμε τα  πάντα κλειδωμένα – τι νόημα θα είχε; Όπως 
είχε γράψει ο John Maxwell, “ο κόσμος δεν νοιάζεται για το 
πόσα έχεις μάθει, μέχρι που μαθαίνουν πόσο νοιάζεσαι”. 
Γι αυτό και ποτέ στις ομιλίες δεν μιλάω αποκλειστικά για 
τα βιβλία μου – με αφορμή αυτά, πραγματεύομαι κάτι δι-
αφορετικό. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει το βιβλίο, έχει 
καλώς, αν όχι, πάλι ευπρόσδεκτος είναι, να μοιραστούμε 
μαζί τις δονήσεις μας. Και ο κόσμος εκτιμά, νομίζω, ότι δεν 
προσπαθώ να πουλήσω κάτι».

Δεν είναι, εντούτοις, οξύμωρο που, στην εποχή μας, το 
trend του self help δεν έχει προηγούμενο, αλλά οι άν-
θρωποι μοιάζουν πιο αποσυντονισμένοι από ποτέ;
«Δεν είναι ακριβώς έτσι», ενίσταται. «Είναι καθαρά ζήτη-
μα οπτικής. Εγώ ξέρω ότι ζούμε σε μία εποχή που όλα είναι 
καλύτερα. Ας πάρουμε τη χώρα μας για παράδειγμα: βλέ-
πω μία κοινωνία όπου οι άνθρωποι πλέον σέβονται περισσότερο νόμους, 
όπως π.χ. τον αντικαπνιστικό. Είκοσι χρόνια πριν οι περισσότεροι κάπνιζαν 
οπουδήποτε. Βλέπω μία κοινωνία που στο σούπερ μάρκετ τηρεί τις ουρές, 
που δεν χρειάζεται πλέον να σχηματίζει ουρές σε τράπεζες και δημόσιες 
υπηρεσίες, γιατί έχει εξελιχθεί η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Βλέπω πλέον 
σεβασμό στα parking ΑΜΕΑ,ακόμα και όταν όλες οι γύρω θέσεις είναι 
γεμάτες. Ακούω λιγότερα κορναρίσματα στους δρόμους. Καταλαβαίνω 

ότι περιστοιχίζομαι από συνειδητούς, πολιτισμένους πολίτες. Βλέπω όλο 
και περισσότερους ανθρώπους αποφασισμένους να δουλέψουν με τον 
εαυτό τους. Τους δείκτες εγκληματικότητας να πέφτουν. Με χιλιάδες 
ανθρώπους πρόθυμους να δίνουν το κάτι παραπάνω καθημερινά, χωρίς 
να περιμένουν κάποιο αντάλλαγμα. Γιατί δεν ασχολούμαστε με όλα αυτά 
που συμβαίνουν γύρω μας και μονίμως κολλάμε στα αρνητικά; Γιατί αυτά 
προτάσσει ο αλγόριθμος των social media, αυτά προβάλουν τα δελτία 
ειδήσεων και αυτά, ενίοτε, μας βολεύουν. Γιατί έχουμε συνηθίσει να εί-
μαστε μύωπες απέναντι στο καλό και να μη θεωρούμε άξια επιβράβευσης 

τα αυτονόητα. Μα γιατί όλα τα μικρά καλά, όλες οι μικρές 
κατακτήσεις να θεωρούνται αυτονόητα; »

Στο σημείο αυτό μας πλησιάζει η σερβιτόρα. Ζητάει 
συγγνώμη για τη διακοπή και ρωτάει τον Στέφανο αν 
είναι «ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης». Μόλις της α-
παντά καταφατικά χαμογελώντας, η νεαρή κοπέλα εν-
θουσιάζεται. «Αχ, θα βάλω τα  κλάματα που σας γνωρίζω. 
Έχω όλα τα βιβλία σας εκτός από το τελευταίο. Έχω πρό-
γραμμα να το πάρω και αυτό». «Να μη βάλεις τα κλάματα, 
και να μην το πάρεις, έχω μαζί μου ένα αντίτυπο, θα στο 
χαρίσω εγώ», της λέει αυθόρμητα.«Γιατί είσαι η ηρωίδα 
μου. Γιατί σε βλέπω εδώ και μιαμιση ώρα που είμαστε 
εδώ πώς τακτοποιείς τα πάντα, πώς καθαρίζεις εξονυχι-
στικά όλα τα τραπέζια, πόσο γρήγορα κινείσαι, με νεύρο. 
Γιατί κάνεις άψογα αυτό που κάνεις». «Σταματήστε, θα 
βάλω τα κλάματα, σας είπα», απαντά. Συστήνονται επί-
σημα, η Σπυριδούλα, όπως είναι το όνομά της, παίρνει 
το αντίτυπό της και περιχαρής φεύγει. Γυρίζω και κοι-
τάω τον Ξενάκη. Χαμογελάει ακόμα περισσότερο από 
πριν. Γιατί έκανε αυτό που είχε περιγράψει νωρίτερα: 
αντάλλαξε δονήσεις.«Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω από 
όλα, είναι να εκτιμήσουμε όλοι το δώρο της ζωής. Και ότι 

κρατάει πολύ λίγο. Το τέλος το δικό μου μπορεί να έρθει σε μισή ώρα, εδώ 
στη γωνία, μόλις σε αποχαιρετήσω. Αν αύριο ο πλανήτης μας ολόκληρος 
εξαφανιστεί, για το σύμπαν δεν τρέχει τίποτα. Οφείλουμε λοιπόν να εξα-
σφαλίζουμε για τον εαυτό μας μία ζωή όχι λιγότερη από αυτή που δικαιού-
μαστε. Να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες μπορεί να μας επηρεάζουν αλλά 
δεν μας καθορίζουν. Ναι λέμε απλά “ναι”. Και σήμερα, όχι αύριο. Η ζωή 
είναι μικρή – το λέμε συχνά. Το καταλαβαίνουμε όμως;»  ●

Το «ΝΑΙ» του Στέφανου  
Ξενάκη, όπως και τα τρία  
προηγούμενα βιβλία του,  

κυκλοφορεί στην Ελλάδα από 
τις εκδόσεις Key Books



Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συζήτηση με τον Ντρορ 
Μισάνι θύμιζαν αυτές που προτιμά για να γράφει. Απο-
μόνωση, ησυχία, βιβλία. Για να δημιουργήσει, θέλει να 
μην τον ενοχλεί κανείς, να νιώθει άνετα στον φυσικό του 
χώρο. Σε δυό μικρές πολυθρόνες σε μια ήσυχη γωνιά του 
βιβλιοπωλείου του Public Συντάγματος, ανάμεσα σε πολλά 
βιβλία, μιλήσαμε για μία ώρα με τον 47χρονο Ισραηλινό 
συγγραφέα. Θα ακολουθούσε η παρουσίαση του διεθνούς 
best seller βιβλίου του «Τρεις», που κυκλοφορεί σε ελλη-
νική μετάφραση από τις εκδόσεις Κείμενα.

Ντρορ Μισάνι 
Ένας Ισραηλινός μετρ  

της αστυνομικής λογοτεχνίας
Του Πάρι Δόμαλη - Φωτό: Ελίνα Γιουνανλή
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α μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες, 
ενώ έχουν μεταφερθεί στην ισραηλινή και την αμερικα-
νική τηλεόραση, καθώς και στον γαλλικό κινηματογρά-
φο (Tik Needar, The Missing File, Fleuve Noir). Ο ήρωάς 

του, ο επιθεωρητής Avraham Avraham, εμφανίστηκε στη 
σειρά των αστυνομικών μυθιστορημάτων του με τίτλο «The 

Missing File» (2011). 
Με φόντο το σκηνικό της λιθόχτιστης γειτονιάς Holon στο Τελ Αβίβ, 
το έξυπνο και αινιγματικό μυθιστόρημά του «Τρεις» είναι στην πραγ-
ματικότητα ένα περίπλοκο παζλ τριών γυναικών. Η Όρνα, η Εμίλια και 
η Έλλα, πολύ διαφορετικές και άγνωστες μεταξύ τους, έχουν κοινό 
στοιχείο την απελπισία που προκαλούν οι συναισθηματικές και πρα-
κτικές δυσκολίες τους. 
Ο εξαιρετικά επίκαιρος Μισάνι υφαίνει υπομονετικά την πλοκή. Ωστό-
σο, πρωταγωνιστικό ρόλο δεν έχει η πλοκή. Τη σκυτάλη παίρνουν οι χα-
ρακτήρες και η ενδιαφέρουσα «ξενάγηση» που μας κάνει στον ψυχισμό 
τους. Ένα τολμηρό οδοιπορικό σωστών ρυθμών που δεν προσπαθεί 
να «αρπάξει» τον αναγνώστη. Χωρίς υπερβολές, αποκαλύπτεται ότι η 
εκ πρώτης όψεως ακύμαντη ζωή των τριών ηρωίδων έχει σκοτεινές 
πλευρές και ανατροπές που δεν περιμένουμε. Έτσι, ο βραβευμένος 
συγγραφέας επιτυγχάνει μια ρεαλιστική γραφή, την οποία σφραγίζει 
με τη δική του πρωτοτυπία. Το «Τρεις» παρέμεινε για περισσότερο από 
20 εβδομάδες στη λίστα των best seller του Der Spiegel στη 
Γερμανία.
Ο Μισάνι ζει με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά στο 
Τελ Αβίβ και διδάσκει δημιουργική γραφή και αστυνομική 
λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Και φυσικά 
γράφει! Έχει χαρακτηριστεί «εθνικός θησαυρός του Ισρα-
ήλ», ενώ η γαλλική εφημερίδα Le Monde τον έχει χαρακτη-
ρίσει διάδοχο του Σιμενόν. Ο ίδιος είναι χαμογελαστός, όχι 
ιδιαίτερα εξωστρεφής, σχεδόν ντροπαλός. Ξεκινώντας 
τη συζήτησή μας, μου λέει πως αγαπάει πολύ την Ελλάδα 
και θα ήθελε να περιηγηθεί σ’ αυτήν για να τη γνωρίσει 
καλύτερα. Μέχρι τότε, εκείνος μας μίλησε για βιβλία, τη 
ζωή του, για το αν διδάσκεται η γραφή, τα μυστικά της, την 
κριτική, το κοινό, την πολιτική ματιά της γραφής του…

Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεσθε την Ελλάδα; 
Είχα έρθει στην Αθήνα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πριν 
από 34 χρόνια για την ακρίβεια, όταν ήμουν 12 ετών. Δεν 
θυμάμαι τίποτα, οπότε πρακτικά είναι σχεδόν η πρώτη μου 
φορά. Έφτασα σήμερα το πρωί, δεν έχω προλάβει να δω 
πολλά. Όλοι όμως οι άνθρωποι που συνάντησα είναι πολύ 
γενναιόδωροι. Ο καιρός και η όλη ατμόσφαιρα θυμίζει αρ-
κετά το Τελ Αβίβ.
Ο ήλιος και η ατμόσφαιρα που περιγράφετε είναι και 
οι ιδανικές συνθήκες για να συγγράψετε; Παίζουν ρό-
λο οι συνθήκες για εσάς;  Ιδανικές συνθήκες για εμένα 
δεν υπάρχουν. Ο καιρός δεν με επηρεάζει καθόλου. Όταν 
ήμουν νεότερος, πίστευα ότι είναι πιο εύκολο να γράφω 
τον χειμώνα, χωρίς βροχή. Το «Τρεις» όμως το έγραψα ένα 
ζεστό καλοκαίρι στο Τελ Αβίβ.
Ο συγγραφέας, εφόσον η «δουλειά» του είναι να γράφει, δεν θα 
έπρεπε να το κάνει αβίαστα; Κανονικά δεν θα έπρεπε να δυσκολεύ-
εται στη γραφή αυτός που δεν γνωρίζει να γράφει;  Είναι πολύ ωραία 
η ερώτηση. Νομίζω εξαρτάται από το βιβλίο. Υπάρχουν βιβλία που είναι 
πιο εύκολο να γραφτούν και βιβλία που είναι πιο δύσκολο. Η δυσκολία 
και η ευκολία εξαρτώνται και από τα μέρη του βιβλίου. Για παράδειγμα, 
στο «Τρεις» τα πρώτα δύο μέρη του βιβλίου τα έγραψα γρήγορα. Και 
μετά κόλλησα. Για τέσσερις περίπου μήνες δεν μπορούσα να γράψω 
τίποτα. Πήγαινα στο γραφείο μου κάθε πρωί και το απόγευμα ήμουν 
απελπισμένος. Ήταν πολύ δύσκολο για εμένα, ήμουν σίγουρος ότι «έχα-
σα» το μυθιστόρημα και ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να το ολοκληρώσω. 
Επομένως όχι – ο συγγραφέας δεν γράφει απαραίτητα εύκολα.
Ως φοιτητής είχατε παρακολουθήσει μαθήματα γραφής; Όχι. Τότε 
δεν υπήρχαν μαθήματα γραφής στο Ισραήλ. Η δημιουργική γραφή είναι 
κάτι νέο. Έλαβα το πτυχίο μου στη νομική και τη λογοτεχνία, μεταπτυ-
χιακό στη λογοτεχνία και ξεκίνησα ένα διδακτορικό στη λογοτεχνία, το 
οποίο σταμάτησα στη μέση για να γράψω το πρώτο μου μυθιστόρημα. 

Είχα σπουδάσει λογοτεχνία και είχα ασχοληθεί πολύ εντατικά με αυτήν 
προτού αρχίσω να γράφω.
Ωστόσο, διδάσκετε δημιουργική γραφή και αστυνομική λογο-
τεχνία. Υπάρχει κάποια τεχνική στο γράψιμο; Υπάρχουν πολλά 
πράγματα που μπορεί να πει κανείς. Η βραβευμένη με Νόμπελ Πολωνή 
ποιήτρια Σιμπόρσκα έγραφε σ’ ένα βιβλίο της ότι «μπορείς να μάθεις 
μουσική σ’ ένα ωδείο, μπορείς να μάθεις σινεμά σε μια σχολή κινημα-
τογράφου, μπορείς να μάθεις ζωγραφική σε μια σχολή καλών τεχνών, 
αλλά το γράψιμο δεν μπορείς να το μάθεις πουθενά». Είναι το DNA που 
μετράει, το οποίο είναι μια πολύ σκληρή πρόταση είτε πεις σε κάποιον 
ότι έχει ταλέντο είτε ότι δεν έχει. Έχεις ευθύνη. Παρ’ όλα αυτά, νομίζω 
ότι δεν είναι απολύτως αλήθεια ότι είναι μόνο θέμα ταλέντου. Μπορεί 
κάποιος να γράψει, να διαβάσει και να επηρεαστεί, να μάθει από τους 
άλλους συγγραφείς αν τους μελετήσει καλά ακόμα και να «κλέψει» από 
μερικούς. Ωστόσο, ένα ταλέντο φαντασίας και αφήγησης δεν μπορεί 
να διδαχθεί.
Ποιο είναι το πιο σημαντικό που προσπαθείτε να διδάξετε στους 
μαθητές σας; Ότι πρέπει να διαβάζουν πολύ και να είναι παθιασμένοι με 
το γράψιμο. Πρέπει να είσαι παθιασμένος με τα βιβλία και τη λογοτεχνία 
και να θες να μάθεις πολύ καλά το είδος που θες να γράψεις. Πρέπει να 
μάθουν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του είδους. Τους λέω «αν 
θέλετε να γράψετε αστυνομικό μυθιστόρημα, διαβάστε τα καλύτερα 

αστυνομικά, τους καλύτερους αστυνομικούς συγγραφείς, 
δείτε πώς γράφουν». Συνήθως ένα αστυνομικό μυθιστό-
ρημα παίρνει ένα με δύο χρόνια για να γραφτεί. Ο κόσμος 
δεν περιμένει το μυθιστόρημά σου. Ο κόσμος αναμένει μια 
νέα τηλεοπτική σειρά ή μια νέα εφαρμογή. Επομένως πρέ-
πει να λατρεύεις αυτό που κάνεις για να το κάνεις.
Ήσασταν δάσκαλος δημιουργικής γραφής προτού 
ξεκινήσετε να γράφετε;  Ήμουν λέκτορας στο πανεπιστή-
μιο, δίδασκα τακτικά μαθήματα για τη θεωρία της λογο-
τεχνίας για την αστυνομική λογοτεχνία. Αφότου έγραψα 
το πρώτο μου μυθιστόρημα, μου ζήτησαν να αρχίσω να 
διδάσκω δημιουργική γραφή.
Μπορεί να διδάξει κάποιος που δεν γράφει; Αυτή είναι 
μια πολύ καλή ερώτηση! Νομίζω, αν κάποιος είναι πολύ 
καλός αναγνώστης και ξέρει πώς κάνουν ό,τι κάνουν οι 
συγγραφείς, μπορεί να διδάξει κιόλας. Φέτος κάνω ένα 
ειδικό εργαστήριο δημιουργικής γραφής σχετικά με έναν 
Γάλλο φιλόσοφο. Αυτός λίγο προτού πεθάνει είπε: «Δεν 
θέλω να είμαι πια φιλόσοφος, δεν θέλω να είμαι πια ακαδη-
μαϊκός, θέλω να γράψω ένα μυθιστόρημα». Έδωσε λοιπόν 
ένα σεμινάριο με τίτλο «Προετοιμασία του μυθιστορήμα-
τος». Η ιδέα είναι πώς προετοιμάζεται κανείς για να γράψει 
ένα μυθιστόρημα βάσει των όσων κάνουν οι σπουδαίοι 
συγγραφείς. Νομίζω λοιπόν πως μπορεί να μας διδάξει και 
αυτός χωρίς να κατόρθωσε να το γράψει εν τέλει.
Γράψατε για πρώτη φορά σε ηλικία 35 ετών, το 2011. 
Μέχρι τότε προσπαθούσατε να σκεφτείτε τι θέλατε 
να γράψετε; Δημοσίευσα μερικά διηγήματα όταν ήμουν 
περίπου στην ηλικία σου. Είκοσι χρόνων κέρδισα έναν 
πολύ γνωστό διαγωνισμό του Ισραήλ. Και αφού πήρα το 

βραβείο, με προσέγγισαν διάφοροι εκδότες και μου είπαν «θέλουμε 
να εκδώσουμε το βιβλίο σου». Εγώ όμως δεν είχα βιβλίο! Στα 23 μου 
λοιπόν πήγα στο Παρίσι για δύο χρόνια και προσπάθησα να γράψω ένα 
μυθιστόρημα. Δεν τα κατάφερα. Δεν μπορούσα να γράψω, δεν ήμουν 
αρκετά ώριμος, δεν είχα ιστορία να πω, δεν ήξερα τι είναι μυθιστόρημα. 
Όταν επέστρεψα στο Ισραήλ μιλούσα καλά γαλλικά, αρχικώς έκανα με-
ταφράσεις, εργαζόμουν σε εκδοτικούς οίκους, έκανα τις σπουδές που 
σου ανέφερα πριν και ύστερα δίδασκα. Έγραψα όταν γεννήθηκε ο πρώ-
τος μου γιος. Είναι λίγο παράδοξο, καθώς, όταν αποκτάς παιδί, κανονικά 
δεν έχεις χρόνο και δεν κοιμάσαι τα βράδια. Όμως όταν γεννήθηκε 
κατάλαβα ότι αλλάζω φάση, είμαι μεγαλύτερος, και ότι ήρθε η ώρα να 
κάνω αυτό που τόσα χρόνια ονειρεύομαι. Διέκοψα το διδακτορικό μου 
και άρχισα να γράφω.
Όταν γράφετε, φαντάζεστε την αντίδραση του αναγνώστη; Απο-
γοητεύεστε αν μετά σας μεταφέρουν διαφορετικά την εμπειρία 
τους από την ανάγνωση; Ναι. Το κάνω πολύ αυτό. Οι αντιδράσεις 
που αγαπώ περισσότερο είναι από τους ανθρώπους που για το «Τρεις» 

T
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μου είπαν ότι διάβασαν το πρώτο μέρος και σοκαρίστηκαν τόσο πολύ 
που έκλεισαν το βιβλίο. Το άφησαν στην άκρη και επέστρεψαν στην 
ανάγνωση ύστερα από μερικές μέρες. Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ τους. 
Στη Γαλλία βέβαια θυμάμαι έναν αναγνώστη που μου είπε: «Διάβασα το 
βιβλίο σας, μου άρεσε πολύ, το απόλαυσα, ήταν πολύ διασκεδαστικό!». 
Απογοητεύτηκα… ένιωσα σχεδόν προσβεβλημένος (γέλια). 
Από τι πρέπει να κρίνεται ένας συγγραφέας; Eίναι μεγάλο ερώτημα 
αυτό. Πιστεύω ότι τα βιβλία μπορούν να είναι καλά για διαφορετικούς 
λόγους. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε εάν ανανεώνουν το είδος, εάν 
ελκύουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη, εάν στέλνουν κάποιο μήνυμα σ’ 
αυτόν… Πάντως, σίγουρα θα έλεγα ότι πρέπει να κρίνεται από το εάν δη-
μιουργεί ένα πρωτότυπο έργο τέχνης και εάν έχει κάτι να πει στον κόσμο.
Δημιουργείτε χαρακτήρες που σας αρέσουν;  Μερικοί μού αρέσουν, 
άλλοι όχι, για τους περισσότερους έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Για να 
γράψω έναν χαρακτήρα πρέπει να με ιντριγκάρει και όχι απαραιτήτως 
να μου αρέσει.
Με μία λέξη, τι είναι αυτό που σας απασχολεί στο «Τρεις»; Ο θάνατος.
Έχετε επιλέξει τρεις πρωταγωνίστριες, ενώ οι άνδρες παίζουν 
δευτερεύοντα ρόλο. Πώς καταλήξατε σ’ αυτή την απόφαση; Η 
ιδέα για το βιβλίο γεννήθηκε μετά από ένα φεστιβάλ στη 
Γαλλία. Ύστερα από συνεχείς συζητήσεις μεταξύ συγ-
γραφέων για τέσσερις μέρες, συνέλαβα την ιδέα. Πήρα 
το αεροπλάνο για το Τελ Αβίβ και ήξερα τι ήθελα. Ένα 
βιβλίο με τρεις γυναίκες, έναν άνδρα, τρία μέρη, τρεις 
διαφορετικές διαδικασίες ανάγνωσης. Δεν ήξερα όμως 
κάτι άλλο, τα υπόλοιπα τα βρήκα σταδιακά όσο έγραφα 
και κυρίως πριν αρχίσω να γράφω. Δεν ήξερα πότε θα 
συμβεί κάποιο έγκλημα, πότε θα έρθει ο ντετέκτιβ ή εάν 
δεν θα έρθει…
Τι συμβολίζουν οι ηρωίδες σας;
Θέλησα να υπάρχουν τρεις ηρωίδες που δεν γνωρίζο-
νται, δεν συναντιούνται. Βοηθά όμως η μια την άλλη 
σαν αλυσίδα. Ήθελα να συμβολίσω έτσι τη σύνδεση των 
ανθρώπων, τη συνέχεια που έχουμε οι άνθρωποι ακόμα 
και όταν δεν γνωριζόμαστε. Οι άνθρωποι –ακόμα και με-
τά τον θάνατό μας– παραμένουμε ζωντανοί αφού υπάρ-
χουν άνθρωποι που μας θυμούνται, μας συζητούν.
Επηρεάζουν οι πολιτικές σας απόψεις τη γραφή 
σας; Οι πολιτικές μου απόψεις στο συγκεκριμένο βιβλίο 
συμπυκνώνονται στο εξής: η βία είναι σπάνια ατομική, 
σχεδόν πάντα είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ακόμα και αν 
το θύμα είναι μόνο ένα άτομο, η βία είναι αποτέλεσμα 
μιας νοσηρής κοινωνικής κατάστασης. Οι ξένοι άνθρω-
ποι, για παράδειγμα, στο Ισραήλ είναι άνθρωποι ευάλω-
τοι, χωρίς δίκτυα, χωρίς ένταξη. Νιώθουν πραγματική 
μοναξιά. Και αυτό δεν είναι η «μεταφυσική» μοναξιά 
ενός λογοτεχνικού ήρωα. Όποιος διαβάσει το «Τρεις» 
θα καταλάβει σε τι αναφέρομαι. Οι πράξεις βίας, λοιπόν, 
και ειδικά η θανατηφόρα βία, είναι κοινωνικοπολιτικά 
φαινόμενα. Είναι δύσκολο πάντως να μην επηρεαστεί η 
γραφή σου από τις πολιτικές σου απόψεις. 
Γιατί ο κόσμος διαβάζει τόσα αστυνομικά μυθιστορή-
ματα; Νομίζω ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα διαφύλα-
ξε αρετές της σπουδαίας λογοτεχνίας του 19ου αιώνα, 
και γι’ αυτό αρέσει στον κόσμο. Δηλαδή δίνει σημασία 
στην ιστορία, την πλοκή και κυρίως στους χαρακτήρες. 
Ενώ συχνά στη σύγχρονη γραφή αυτά δεν παίζουν τόσο 
μεγάλο ρόλο και το ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία στρέ-
φεται αλλού. Επίσης, θεωρώ ότι η αστυνομική λογοτε-
χνία απεικονίζει μ’ έναν πολύ ωραίο τρόπο –όχι πάντα– 
την κοινωνία. Εκτός από αμιγώς αστυνομικό, δηλαδή, 
ενδιαφέρον έχει και κοινωνικό και πολιτικό.
Μπορείτε να μου περιγράψετε τον τρόπο που γράφε-
τε; Αρχικά δεν γράφω συνέχεια. Για παράδειγμα, τώρα 
δεν γράφω. Γράφω όταν βάζω όλες τις υπόλοιπες δρα-
στηριότητές μου στην άκρη. Όταν έχω μια ιδέα, την α-
φήνω πρώτα να ψηθεί λίγο χωρίς να γράφω κάτι. Κρατώ 
σημειώσεις μόνο. Και όταν η ιδέα μεγαλώσει πολύ, πρέπει 
να κάνω ένα διάλειμμα από τη διδασκαλία, από την τηλε-

όραση, απ’ όλα και να αρχίσω να γράφω. Μπαίνω στο δωμάτιο μελέτης 
και δουλεύω κάθε μέρα από τις οκτώ το πρωί ως το απόγευμα. Ξεκινάω 
με τον χάρτη του κειμένου, να ξέρω περίπου τι θα συμβεί στο κάθε κε-
φάλαιο. Και μετά ψάχνω να βρω τη σωστή φωνή, τον τόνο, τον ρυθμό. 
Αυτό κρατάει αρκετά, η αλήθεια είναι. Και έτσι φτάνω μέχρι το τέλος.
Όσο γράφετε, διαβάζετε παράλληλα; Αναλόγως. Κανονικά πρέπει 
να διαβάζω όλη την ώρα. Για μένα το διάβασμα είναι σαν το νερό. Με-
ρικές φορές, ο συγγραφέας είναι σε κακή φάση και δεν μπορεί να το 
καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβει ότι είναι «πεσμένος» και δεν μπορεί 
να γράψει. Εάν δεν μπορώ να διαβάσω παράλληλα με το γράψιμό μου, 
καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε –όσο είμαι καλά– διαβάζω 
και γράφω και αντιστρόφως.
Το διάβασμα κάνει τη ζωή μας καλύτερη; Σίγουρα. Προσωπικά, 
δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς διάβασμα. Όταν βλέπω 
ανθρώπους γύρω μου να μη διαβάζουν, για παράδειγμα, τα παιδιά μου 
δεν διαβάζουν τόσο πολύ, ανησυχώ και νιώθω ότι η ζωή τους θα είναι 
φτωχή. Τα παιδιά μου προτιμούν να βλέπουν τηλεόραση. Και μπορεί 
να πει κανείς «τι σημασία έχει; Μια ιστορία λέει και η τηλεόραση και το 
βιβλίο». Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία γιατί μόνο το βιβλίο κάνει τον 

αναγνώστη συγγραφέα. Αυτό που γράφει ο συγγραφέ-
ας είναι μόνο η βάση πάνω στην οποία ο αναγνώστης 
φαντάζεται. Είναι στο χέρι του αναγνώστη εάν θα ολο-
κληρώσει την ιστορία που λέει ο συγγραφέας. Είναι και 
σκηνοθέτης και φωτογράφος και υπεύθυνος κάστινγκ. 
Στην τηλεόραση δυστυχώς δεν ενεργοποιείται η φα-
ντασία. Βλέπεις χαρακτήρες, αλλά δεν εμπλέκεσαι στη 
διαδικασία διαμόρφωσής τους. Αυτό είναι κατ’ εμέ το 
πλεονέκτημα του βιβλίου ή και το μειονέκτημά του γιατί 
οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να δουλέψουν καθό-
λου. Προτιμούν να τους ταΐζουν την ιστορία χωρίς αυτοί 
να συμμετέχουν. Χωρίς τη λογοτεχνία η ικανότητά μας 
να φανταζόμαστε τα πράγματα θα μένει απροπόνητη.
Πότε υποφέρει περισσότερο ένας συγγραφέας; Όταν 
δεν γράφει! (γέλια). Υποφέρω βέβαια και όταν γράφω, 
γιατί δυσκολεύομαι, αλλά όταν δεν γράφω νιώθω ότι 
είναι τόσο χάσιμο χρόνου για εμένα… Νιώθω γεμάτος 
ενοχές που δεν γράφω και στερούμαι κάτι τόσο ζωτικό 
για τη ζωή μου. Είναι βέβαια υπέροχο να έχεις χρόνο για 
να είσαι με φίλους, με την οικογένειά σου, να ταξιδεύεις, 
να πηγαίνεις σε φεστιβάλ, αλλά σου λείπει το πιο σημα-
ντικό για την ύπαρξή σου. 
Έχετε καταλήξει γιατί η γραφή είναι τόσο σημαντική 
για εσάς;  Μου αρέσει πολύ να μένω μόνος μου για αρ-
κετές ώρες της ημέρας. Μου αρέσει πολύ η διαδικασία 
του γραψίματος, θέλω να πηγαίνω στις οκτώ το πρωί 
στο γραφείο μου, να κλείνω τις πόρτες και μέχρι το από-
γευμα να είμαι μόνος και να γράφω. Ελεύθερος, χωρίς 
κανείς να μου λέει τι να γράψω, με όλη την άνεση να 
φανταστώ τα πράγματα όπως θέλω.
Αν έπρεπε να σας θυμούνταν μόνο από ένα βιβλίο 
ποιο θα διαλέγατε; Αυτό που δεν έχω γράψει ακόμα! 
(γέλια) Σίγουρα αυτό, ναι…
Τι ονειρεύεστε τώρα; Ονειρεύομαι να επιστρέψω στη 
σπηλιά μου και να γράψω! Είμαι ενθουσιασμένος γιατί 
έχω αρχίσει ένα νέο μυθιστόρημα, έχω γράψει το πρώτο 
κεφάλαιο. Θέλω να δουλέψω πάνω σ’ αυτό.
Ποια είναι η φιλοσοφία σας για τη ζωή; Προσπάθησε 
να φανταστείς έναν καλύτερο κόσμο και αναζήτησέ τον.
Ήταν μεγάλη χαρά που μίλησα μαζί σας. Ευχαριστώ. 
Και δική μου.

Η συνέντευξη φτάνει στο τέλος της. Μετά και την ολο-
κλήρωση της παρουσίασης, ο Ντρορ Μισάνι μιλά με τον 
αγαπημένο του φίλο και συνάδελφο, κορυφαίο Έλληνα 
συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Πέτρο Μάρ-
καρη. Ξεκλέβω μια στιγμή και τον ευχαριστώ ξανά, λέγο-
ντάς του πόσες ακόμα ερωτήσεις θα ήθελα να του θέσω και  
να συζητήσουμε… Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 
Τελ Αβίβ!  ●
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«Τρεις», Ντρορ Μισάνι ,
εκδ. Κείμενα



H Joanne 
μας στέλνει την κασέτα 

του καλοκαιριού

1.  Alexa - Wonderland
2.  Ariana Grande - Everytime

3.  Tamta - Pandora
4.  Miley Cyrus - Plastic Hearts

5.  Trouf - 03:00 am ft. Bloody Hawk 
6.  Λόγος Τιμής - Καμικάζι αγάπη μου

7.  Beth Hart - Bad Woman Blues
8.  Matt Maltese - As the World Caves In

9.  Radiohead - Climbing up the Walls
10.  Mente Fuerte, Saske, Hawk, 

Hatemost - Sportex

*Η Joanne είναι pop τραγουδίστρια και 
το τελευταίο της single “Midnight” 

κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal
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Η βαλίτσα των διακοπών
Γέμισέ την. Έτσι κι αλλιώς θα τη χάσεις στο αεροδρόμιο.

CHORA MYKONOS
Καρέκλα από σχοινί και ξύλο 

FUJIFILM
Φωτογραφική μηχανή Instax Mini Evo 

MISSONI
Μακρύ φόρεμα 

ERES
Μπικίνι, σουτιέν €270/ σλιπ €175 

KARL LAGERFELD
Ψάθινη τσάντα €215

M.K.E. tExtILES
Λινό φόρεμα με μεταξοτυπία €160 

Επιμέλεια: Tάνια Δελή

MAt.FASHION
Σανδάλια Birkenstock €42

FALCONERI
Μεταξωτό πουκάμισο με print λουλούδια  

της θάλασσας

PRIME OPtICS
Γυαλιά ηλίου Paul Frank
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TOMS
Πλατφόρμες €68

PAOLITA
Ολόσωμο μαγιό €266

YAMAMAY
Πετσέτα θαλάσσης

SWATCH
Ρολόι Flower 

Hour, από τη σειρά 
Bioceramic Flower 

Power €90

BEE CERA
Serum προσώπου  

και λαιμού

CALZEDONIA
Μπικίνι, σουτιέν €28/ σλιπ €14 

ECOALF
Αμάνικη μπλούζα 

DOVE
Κρέμα σώματος Light Hydrating Care

THAT GORILLA BRAND
Παιδικό t-shirt €23,09

ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΜΠΕΝΑΚΗ

Περιδέραιο με  
σταυρόσχημους  

ρόδακες €950 
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Του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΚΑΪΜΑΚΗ

Στα άκρα (EntrE la viE Et la mort/ on thE EdgE) **—
ΣκηνοθεΣία: Τζιορντάνο Τζεντερλίνι ΠρωταγωνίΣτούν: Αντόνιο ντε λα Τόρε, ΜαρίνΒακτ, Ολιβιέ Γκουρμέ

Μεσήλικας οδηγός του μετρό στις Βρυξέλλες βλέπει 
έναν άντρα να πηδάει στις ράγες του συρμού. Φρε-
νάρει απότομα και επιχειρεί να σώσει τον άτυχο νέο 
αλλά δεν τα καταφέρνει. Η έρευνα της αστυνομίας 
θα θεωρήσει αρχικά την υπόθεση άνευ ιδιαίτερης 
σημασίας («δεκάδες άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε 
χρόνο με αυτό τον τρόπο»), όμως δύο ευρήματα θα 
αποδείξουν ότι μόνο τέτοια δεν είναι.

Σ
τα σύγχρονα αστυνομικά θρίλερ το μυστικό 
για να ξεφύγει μια ταινία από τα τετριμμένα 
είναι να αφηγηθεί μια πρωτότυπη ιστορία. 
Πράγμα δύσκολο βέβαια σε ένα τόσο κορε-

σμένο είδος όπου τα πάντα φαίνονται να έχουν ήδη 
ειπωθεί. Ο Τζιορντάνο Τζεντερλίνι πρωτίστως εί-
ναι σεναριογράφος έχοντας στο παλμαρέ του το 
θαυμάσιο σενάριο των προσφάτων «Αθλίων» (2019) 
του Λαντζ Λι, ενώ με τη σκηνοθεσία διέκοψε τις 
σχέσεις του από το μακρινό 2002 όταν το βασισμένο 
σε videogame «Samurai» του δεν έτυχε θερμής υπο-
δοχής. Με τα «Άκρα» όμως μας συστήνεται εκ νέου 
ως ένας ψαγμένος δημιουργός που έχει την ικανό-
τητα να αφηγηθεί δυνατές ιστορίες. Με κεντρικό 
ήρωα ένα λιγομίλητο, βλοσυρό άντρα γεμάτο μυ-
στικά, ένα πρόσωπο αμφιβολίας αδιαπέραστο και 
κυρίως δυσδιάκριτο («μα ποιο είναι το παρελθόν αυτού 

του ανθρώπου;» αναρωτιέται η καπάτσα αστυνομι-
κίνα της Μαρίν Βακτ (μοντέλου και ηθοποιού που 
έχει παίξει στις ταινίες του Φρανσουά Οζόν «Νέα 
και όμορφη» και «Διπλός εραστής»), ο Τζεντερλίνι 
από την πρώτη κιόλας σεκάνς του «ατυχήματος» 
στο μετρό μας εισάγει σε μια ασυνήθιστη αστυνο-
μική πλοκή, όπου ο ρεαλισμός έχει τον πρώτο λόγο. 
Με το καλογραμμένο σενάριο να κρατά φυλαγμένα 
τα μυστικά του σε γκρίζες περιοχές και τη σκηνο-
θεσία να αυξομειώνει ιδανικά την ένταση της δρά-
σης με ρυθμό και νεύρο, ο γεννημένος στη Χιλή 
το 1971 Τζεντερλίνι καταθέτει μια εναλλακτική α-
στυνομική περιπέτεια όπου η μελαγχολική χροιά 
της οφείλεται στην τραγική ιστορία του ήρωα. Ο 
ισπανός Λεό αναγκάστηκε να αφήσει την παλιά 
ζωή του πριν από αρκετά χρόνια (στην ερώτηση των 
αστυνομικών ποιοι ήταν οι λόγοι που τον έκαναν 
να αφήσει τη Μαδρίτη για τις Βρυξέλλες απαντά 
«το κλίμα και το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου») αλ-
λά ως γνωστόν το παρελθόν μάς ακολουθεί όπου 
κι αν βρισκόμαστε. Καθώς ετοιμάζεται να κλείσει 
και τους τελευταίους λογαριασμούς με αυτό, είναι 
αποφασισμένος να καταστρώσει ένα πολύπλοκο 
και ιδιοφυώς μελετημένο σχέδιο που μπορεί να τον 
οδηγήσει μέχρι τα άκρα αλλά εδώ που έχει φτάσει 
αυτό μάλλον δεν έχει πλέον τόση σημασία. 

ΣΙΝΕΜΑ

criticÕs CHOICE

Just tHE nOtEs
Στα άκρα **½

Η ματαίωση μιας ζωής 
με τη μορφή  

αστυνομικού θρίλερ
 

Άιφελ **
Όταν ο Άιφελ  

οραματίστηκε το  
θρυλικό μνημείο του

 
Τελευταίο καλοκαίρι 

(Murina) **
Η αρχή της  

ενηλικίωσης στη  
θάλασσα της  
Αδριατικής

 
Η πανσιόν **

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ 
παραδίδει μαθήματα 
πυγμαχίας και ζωής

 
Αμίρα **½

Ζόρικα ηθικά  
διλήμματα στον αγώνα 

των Παλαιστινίων 
 

Μυστικός  
πράκτορας OSS 117: 

Από την Αφρική  
με αγάπη

Ο Ζαν Ντιζαρντέν  
επιστρέφει στα  

ανέμελα νιάτα του
 

Ανατολικά  
της Εδέμ **** 

Όταν οι Ελία Καζάν  
και Τζέιμς Ντιν  

προτάθηκαν για όσκαρ
 

Δολοφόνος για  
γέλια ***½

Ο κωμικός δολοφόνος 
Πίτερ Σέλερς

 
Το μουσικό  
δωμάτιο ***

Η ταινία που έκανε  
διάσημο τον  
Σατγιαζίτ Ρέι
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››› Η «Πανσιόν» ** του 
Τομά Γκιλούμε τον Ζε-

ράρ Ντεπαρντιέ σε απο-
λαυστικό δεύτερο ρό-
λο, φέρνει στα σωστά 

επίπεδα χαρμολύπης τη 
διασκεδαστική ιστορία 
του απροσάρμοστου 

και υποχόνδριου Μιλάν 
που απεχθάνεται τους 
ηλικιωμένους και ανα-
γκάζεται να προσφέρει 

300 ώρες κοινωνικής 
εργασίας σε οίκο 

ευγηρίας. ››› Σκηνοθε-
τική εντιμότητα αλλά 
προβλέψιμο φινάλε 

χαρακτηρίζουν το πολι-
τικό δράμα από την Πα-

λαιστίνη «Αμίρα» **½ 
του Μοχάμεντ Ντιαμπ 
που πιάνεται από ένα 

υπαρκτό γεγονός 
(δεκάδες σε ισραηλινές 
φυλακές παλαιστίνιοι 
πολιτικοί κρατούμενοι 
βρίσκουν τρόπο να… 

τεκνοποιήσουν) για να 
δώσει την περιπέτεια 
της 17χρονης Αμίρα 

όταν ανακαλύπτει ότι 
ο πατέρας της ήταν 

στείρος. ››› Το «Ανατο-
λικά της Εδέμ» **** του 
Ελία Καζάν από το 1955, 

μια συναρπαστική 
διασκευή του μυθιστο-
ρήματος του Στάιμπεκ 
αλλά και η κορυφαία 
εμφάνιση του Τζέιμς 
Ντιν. ››› Στο «Δολο-

φόνος για γέλια»***½ 
του Τσαρλς Κράιτον του 

1959 ο Πίτερ Σέλερς 
φτάνει στο απόγειο της 

κωμικής του τέχνης 
υποδυόμενος έναν 

λογιστή που σχεδιάζει 
τη δολοφονία της 

σκληρής συζύγου του 
ιδιοκτήτη μιας υφα-

ντουργίας που απειλεί-
ται με λουκέτο. ››› Το 

«Μουσικό δωμάτιο»*** 
του κορυφαίου Ινδού 
δημιουργού Σατγιαζίτ 

Ρέι περιγράφει τη 
σύγκρουση του παρα-
δοσιακού και του μο-

ντέρνου τρόπου ζωής 
με όχημα ένα δωμάτιο 
που έχει φιλοξενήσει 

αμέτρητες μουσικές εκ-
δηλώσεις στο πέρασμα 

των χρόνων.

Aκόμη

Άιφελ (EiffEl) **
ΣκηνοθεΣία: Μαρτέν Μπουρμπουλόν ΠρωταγωνίΣτούν: 

Ρομέν Ντιρί, ΈμαΜακέι, Πιέρ Ντελαντονσάμπ
Έχοντας κερδίσει τον θαυμασμό της κοινής γνώμης 
για την τεχνική μελέτη του στο Άγαλμα της Ελευθε-
ρίας που κοσμεί την είσοδο στη Νέα Υόρκη, ο μηχα-
νικός Γκιστάβ Άιφελ αναλαμβάνει με βαριά καρδιά 
να φτιάξει ένα μνημείο για το Παρίσι με αφορμή την 
παγκόσμια έκθεση του 1889 και τους εορτασμούς 
των 100 χρόνων από την Επανάσταση. Λίγοι φαντά-
ζονται πως η θετική του απάντηση να δημιουργή-
σει ένα «έργο που θα μπορούν να δουν οι πάντες 
στο Παρίσι» οφείλεται σε έναν παθιασμένο έρωτα.

Αν και το θέμα είναι ελκυστικό καθώς συνδέει την α-
ληθινή ιστορία της δημιουργίας του πιο εμβληματικού 
μνημείου του Παρισιού με την αυθεντική ερωτική πε-
ριπέτεια του Γκιστάβ Άιβελ, το φιλμ δεν είναι τόσο συ-
ναρπαστικό όσο υπόσχεται. Με συνεχή πισωγυρίσμα-
τα στον χρόνο και ακαδημαϊκή προσέγγιση, ο κυρίως 
σκηνοθέτης κωμωδιών Μαρτέν Μπουρμπουλόν («Με 
τον μπαμπά ή με τη μαμά;») δεν δίνει στην ιστορία του 
την αναγκαία ρομαντική φινέτσα. Όλα μοιάζουν στον 
αυτόματο πιλότο: ο Ρομέν Ντιρί δίνει την πυρετική έ-
νταση του ενθουσιώδη αλλά και αυστηρού Άιφελ, η 
Έμα Μακέι («Sex education») αγωνίζεται να αποδώσει τη 
γοητεία της ανεξάρτητης, μοντέρνας γυναίκας που ε-
μπνέει τον ήρωα, το σενάριο της Καρολίν Μπονγκράντ 
αναδεικνύει το παράλληλο διπλό μεγαλείο της κατα-
σκευής του περίφημου μνημείου και της γέννησης του 
απόλυτου έρωτα, με φυσικό σκηνικό την «πιο ερωτική 
πόλη στον κόσμο. Σε όλα αυτά πατάει η σκηνοθετική 
άποψη του Μπουρμπουλόν για ένα σινεμά μεγάλης 
κλίμακας που συνδέει ένα σημαντικό ιστορικό γεγο-
νός με κάποια «άγνωστη» τραγική ερωτική ιστορία 
σαν αυτή του Γκιστάβ και της Αντριέν. 

Τελευταίο καλοκαίρι (Murina) **
ΣκηνοθεΣία: Αντονέτα Αλαμάτ Κουζιτσάνοβιτς 
ΠρωταγωνίΣτούν: Γκραζίτσα Φιλίποβιτς, Ντανίτσα 
Γκούρτσιτς, Λεόν Λούτσεβ, Κλιφ Κέρτιτς
Σε κάποιο κροατικό νησί ένας ντόπιος με την οι-
κογένεια του (η γοητευτική σύζυγος και η έφηβη 
κόρη που κυκλοφορεί μονίμως με το μαγιό της) 
ετοιμάζονται να καλωσορίσουν έναν πάμπλουτο ε-
πιχειρηματία που σκέφτεται να αγοράσει ένα τερά-
στιο οικόπεδο για να χτίσει ξενοδοχειακή μονάδα.
 
Χρυσή Κάμερα στις Κάννες στο τμήμα Δεκαπενθή-
μερο των Σκηνοθετών για ένα βραδυφλεγές δράμα 
γεμάτο διφορούμενη ερωτική ατμόσφαιρα –το φλερτ 
του επιχειρηματία προς τη σύζυγο γίνεται αντιληπτό 
από την κόρη που κάνει τα δικά της σχέδια– που απο-
τελεί ντεμπούτο της γεννημένης στο Ντουμπρόβνικ 
το 1985 ταλαντούχας σκηνοθέτριας. Μέχρι το φινάλε 
μια αδιόρατη ένταση συνοδεύει τις πράξεις και κυρίως 
τις βαθύτερες σκέψεις και των ηρώων. Με εξαίρεση 
τον χοντροκομμένο, αυταρχικό πατέρα που στοχεύ-
ει στην πώληση του οικοπέδου για να αρπάξει την 
ευκαιρία και να «αγοράσουν σπίτι στο Ζάγκρεμπ», οι 
υπόλοιποι τρεις χαρακτήρες παραμένουν σε όλη τη 
διάρκεια του έργου αινιγματικοί. Το μήνυμα της γυναι-
κείας καταπίεσης σε μια πατριαρχική κοινωνία σαφώς 
και ορίζει το πλαίσιο μιας ιστορίας που πάντως μοιάζει 
να έχει θέμα προσανατολισμού. Η σωτηρία των δύο 
γυναικών δεν εξαρτάται μόνο από τη απελευθέρωσή 
τους από τον κτηνώδη πατέρα και σύζυγο αλλά κι από 
τη διάθεση του γοητευτικού Χαβιέρ να τις πάρει υπό 
την προστασία του. Πράγμα αδιανόητο για μια ταινία 
γυναικείας απελευθέρωσης που έχει πάντως μια στι-
βαρή σκηνοθετική οπτική πάνω στο ζήτημα της ενηλι-
κίωσης, ενισχυμένη από την αποκαλυπτική ερμηνεία 
της θαυμάσιας νεαρής πρωταγωνίστριας.
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Στη σκιά του 
Άλφρεντ Χίτσκοκ και των 

τεσσάρων γιγάντων
«Μυστικός πράκτορας OSS 117: Από την Αφρική με αγάπη» «Άιφελ»

«Τελευταίο καλοκαίρι»



O Θανάσης Αλευράς 
μας στέλνει την κασέτα 

του καλοκαιριού

1. Summer wine - Nancy Sinatra & Lee Hazlewood
2.  Sealed with a kiss - Brian Hyland

3.  Όλα μοιάζουν καλοκαίρι - Μέλισσες
4.  Summertime blues - Eddie Cochran

5.  Amado mio - Pink Martini
6. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία - Ημισκούμπρια

7.  Gimme gimme gimme – ABBA
8.  One note smaba -  Antonio Carlos Jobim

9.  Ο γλάρος - Φοίβος Δεληβοριάς
10. Saint Tropez twist - Peppino Di Capri

*Ο Θανάσης Αλευράς, αυτό το καλοκαίρι, συμμετέχει στη 
θεατρική επιθεώρηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου,  

«Τι ζούμε ρε» που παίζεται στο Θέατρο Άλσος.
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης 
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης
 

Αρχισυνταξία 
Δανάη Καμζόλα (Podcast & City Guide)

Ελένη Μπεζιριάνογλου
 

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια Ύλης Δήμητρα Γκρους,  

Κωνσταντίνα Τσιάγκα

Συντακτική ομάδα: Κ. Αθανασιάδης, Ν. Αμανίτης,  
Μ. Βελέντζας, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  
Ρ. Γεροδήμος, N. Γεωργελέ, Μ. Γκανά,  

Ι. Γκομούζα, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης,  
Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης,  

Π. Δημητρολόπουλος, Θ. Ευθυμίου, Τ. Ζαραβέλα,  
Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης, Σ. Καλαμαντή,  

K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος, Α. Κερώση,  
Γ. Κοροβέσης, Β. Κορωναίος, Σπ. Λαμπρόπουλος,  

Μ. Μανωλοπούλου, Δ. Μαστρογιαννίτης,  
Β. Ματζάρογλου, Τζ. Μελιτά, Ευ. Μουζακίτη,  

Γ. Μπελεσιώτης, Γ. Νένες, Α. Παπαδάκη, Γ. Χ. Παπα-
δόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιωτόπου-

λος, Κ. Παναγοπούλου, Γ. Παυριανός, Μ. Προβατάς,  
Τζ. Ρουσάκη, Τ. Σκραπαλιώρη, Ζ. Σφυρή,  

Α. Τριανταφυλλίδη, Σ. Tριανταφύλλου, Zarastro,  
Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης, Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos 

Lookmag Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Εικονογραφήσεις art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Γιώργος Ζαρζώνης,  

Τάσος Βρεττός, Έκτορας Δ. Βούτσας,  
Κώστας Αμοιρίδης, Βαγγέλης Τάτσης,  

Χρήστος Κισατζεκιάν, Δημήτρης Κλεάνθης,  
Μαρία Μαρκέζη, Πέτρος Νικόλτσος

Creative Marketing Director Βασιλική Κώτσου
Creative Director Στρατής Κανιμάς

Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς

A.V. Network Advertising Manager  
Αγγελική Κοκκορόγιαννη

Direct Market Advertising Managers 
Μιχάλης Δρακάκης, Εύα Βαλαμβάνου,  

Νώντας Νταμπάνης

Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 
Συντονισμός Διαφήμισης Μαίρη Κούρτη 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Digital Advertising Coordinator Μίνα Γιαννάκη

Διεύθυνση Λογιστηρίου Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Βασίλης Νάκος,  

Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Αthens Voice Radio 102.5: 210 3648.213

Aγγελίες: 210 3617.369  
Λογιστήριο: 210 3617.170

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

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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Που λες, Τζένη μου, εγώ, όπως και η μισή 
Ελλάδα έχω ένα κόλλημα με τους ένστο-
λους. Παραλύω και μόνο στην όψη μιας 
στολής. Γνώρισα πρόσφατα σε ένα μπα-
ράκι έναν αξιωματικό και, όπως καταλα-
βαίνεις, ο ενθουσιασμός μου δεν υπήρχε. 
Την πρώτη βραδιά, που βρεθήκαμε, αυτός 
δεν είχε προφυλακτικό μαζί του και αντ’ 
αυτού κάναμε άλλα, με αποτέλεσμα να 
πάω την επόμενη μέρα σε ένα συνέδριο, 
που είχα, με σημάδια στο λαιμό. Την ε-
πόμενη βραδιά είχε μόνο ένα προ-
φυλακτικό μαζί του, όμως δεν 
είχε επιτυχία η προσπάθεια. 
Ξενέρωσα τόσο πολύ. Μου 
χάλασε το φετίχ ο κύριος.

Αρχικά, να διατηρήσω τις επι-
φυλάξεις μου για τα γούστα της 
μισής Ελλάδας. Δεν διαψεύδω, 
δεν επιβεβαιώνω κιόλας. Στο θέμα 
μας, τώρα, ένας ίσον κανένας, για 
να σου χαλάσει το φετίχ σου. Ας 
μην είμαστε απόλυτες. Το οφεί-
λεις στον εαυτό σου να ξαναδοκιμάσεις και με έ-
τερο εκπρόσωπο του ιδίου ή άλλου σώματος. Για 
το ζήτημα του προφυλακτικού θα ήθελα να πω 
το εξής. Ας είμαστε κι εμείς προετοιμασμένες. Ας 
μην το νιώθουμε εν έτει 2022 ως «αντρική υπο-
χρέωση». Ας έχουμε κι εμείς στη τσαντούλα μας 
1-2, αν έχουμε σκοπό να το κάψουμε, κυρ Στέ-
φανε, απόψε. Και κλείνοντας, λέω… μην κολλάς 
στον αξιωματικό. Ψάξε να βρεις τον τύπο που θα 
σου αρέσει πραγματικά, ό,τι κι αν επαγγέλλεται, 
και στην τελική νοικιάζετε μια ωραιότατη στολή. 

Μου αρέσει ένας συνάδελφος από τη δου-
λειά, ο οποίος εκ πρώτης όψεως φαίνεται 
όχι ωραίος, ας πούμε. Όμως δεν φαίνεται 
ωραίος επειδή ο ίδιος κρύβει πολύ καλά τα 
δυνατά του σημεία. Για παράδειγμα, κάνει 
ένα περίεργο χτένισμα με ζελέ, σαν να εί-
ναι 1990 και δεν αναδεικνύει με τα ρούχα 
του ποτέ το πόσο ωραίο γυμνασμένο σώμα 
έχει. Εμένα, βέβαια, μου αρέσει. Τι να του 

πω, για να προχωρήσουμε; Είναι υ-
περβολικά ντροπαλός.

Αχ, ζελέ στα μαλλιά. Τι μου θύμισες;! Τα 
κάνει καρφάκια; Πες το μου κι αυτό! Το 

λοιπόν, αυτό το ακατέργαστο διαμάντι, δεν 
πρέπει να το χάσεις, αφού το λιγουρεύεσαι. 

Αν δεν παίρνει, γενικά, πρωτοβουλίες, μην πε-
ριμένεις καμία κίνηση εκ μέρους του, ακόμα κι αν 
του αρέσεις πολύ. Θα χρειαστεί να κάνεις εσύ το 
πρώτο βήμα και δεν βρίσκω τίποτα κακό σε αυτό. 
Μάθε τι του αρέσει και κάνε του μια πρόταση, 
που δεν θα μπορεί να αρνηθεί. Σε θέλω ξύπνια 
και δραστήρια, αν και δεν σε φοβάμαι. Εδώ εσύ 
βλέπεις πέρα από το πρώτο επίπεδο. Τόλμησέ 
το, σε παρακαλώ, και αναμένω νεότερα! 

Το αγόρι μου, που πρόσφατα έγινε αγόρι 
μου, στις τελευταίες καλοκαιρινές διακοπές 
που είχαμε πάει σε ένα μουσικό φεστιβάλ 
στο βουνό, μου ξεδίπλωσε μια πολύ άσχη-
μη πλευρά του χαρακτήρα του. Δεν μπορώ 
να το πω διαφορετικά, αλλά με είχε γραμ-

μένη σε όλη τη διάρκεια του φεστι-
βάλ. Πιο γραμμένη δεν έχει. Εγώ 

κουβαλούσα τα πράγματα, εγώ 
έστησα τη σκηνή μας, αυτός 
άραζε συνέχεια με τους φί-
λους του όλη την ώρα και μου 
αφιέρωσε χρόνο μόνο για 
λίγο το βράδυ μέσα στη σκη-

νή. Τη μία βραδιά. Την άλλη 
βραδιά τον πήρε ο ύπνος μαζί 

με τους φίλους του. Με έκανε να 
νιώθω σκουπίδι. Δεν θέλω να του 

ξαναμιλήσω ποτέ. 

Θα πρότεινα να του πεις το bye-bye από κοντά, 
έτσι για να κάνεις και εντυπωσιακή έξοδο. Σε κα-
μία και σε κανέναν μας δεν αξίζει να μας φέρο-
νται με αδιαφορία στη σχέση 
μας. 1.000 φορές single, 
δηλαδή! Θα πω, όμως, 
σε αυτό το σημείο, 
ότι και κανένας δεν 
μπορεί να μας κάνει 
να νιώσουμε «σκου-
πίδι».  Δεν μπορεί 
να μας μειώσει την 
αξία μας και την αξιο-
πρέπειά μας. Η δική του 
αξία και αξιοπρέπεια 
θίγεται με κάτι τέτοιες συμπερι-
φορές. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ιδιαίτερα 
αποκαλυπτικές τελικά για τα ζευγάρια, που δεν 
συγκατοικούν. Άντε και καλό μας καλοκαίρι! Τα 
λέμε από Σεπτέμβρη!

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗΣ 

ΜΕΛΙΤΑ
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Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, κρυμμένα μυστικά... και στα fm! 

Το «Μίλα μου βρώμικα» κάνει τα ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 

σαν παθιάρικο τραγούδι στο Athens Voice Radio 102.5 
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Κορίτσί με μαύρα στα σΚοτείνα
Στην Αποστόλου Παύλου, στους πλανόδιους 
μουσικούς με το πιάνο, αν και ήταν σκοτάδια, 
κορίτσι με τα μαύρα, κοιταζόμασταν, πέρασες 
δύο τρεις φορές, έκατσες λίγο στο πεζούλι, 
έφυγες προς τα κάτω. Ήθελα να σου μιλήσω 
αλλά οι καιροί είναι περίεργοι, δεν ήξερα τι να 
πω... Φορούσα άσπρο πουκάμισο.

στην πίσίνα  
Waterfun Park. Γεια σου, Ζ. Πήγα να γλιστρή-
σω στην πισίνα και γέλασες. Τα είπαμε ωραία, 
αλλά έφυγες βιαστικά γιατί είχες θέατρο το 
βράδυ... Σε ψάχνω.

σε είδα στο ποσείδί  
Κί εχω χασεί τον ύπνο μού
Εσύ με την πορτοκαλί καρέκλα και το Napapirji 
το μαγιό, περίπου 40 ετών, κατέβηκες μόνος 
στην παραλία και ξέμεινα κι εγώ μόνη μέχρι 
που σουρούπωσε. Κατέβηκες με τα πράγματά 
σου και όταν έφευγες έκανες 3 δρομολόγια 
μπας και ξεκολλήσει το μυαλό μου και σου ρίξω 
μια ματιά. Το ξέρω, είμαι ασυγχώρητη, αλλά 
μούδιασα. Κεραυνοβολήθηκα. Η καρδιά μου 
θα έσπαγε. Έφυγες και γύριζα τρεις μέρες στην 
παραλία αυτή, μήπως και ξανανταμώσουμε… 
Μακάρι να το δεις. Πρέπει να σε ξαναβρώ.

σε είδα στο πλοίο  
απο Κούφονησία
Σε είδα στο καράβι της επιστροφής από Κου-
φονήσια προς Πειραιά στις 17.07. Ήσουν ψη-
λός με ανοιχτά μάτια και έβγαινες για τσιγάρο 
σχεδόν σε κάθε στάση. Απλά δεν τόλμησα να 
έρθω να σου μιλήσω να σου πω ένα γεια... 
Ήμουν η κοπέλα με τα μαλλιά μαζεμένα και τα 
γυαλιά. Αν τύχει και δεις το μήνυμά μου, πες 
μου ένα γεια :)

σε είδα στο UpUpa Epops
Ήσουν με την παρέα σου στο μεγάλο στρογ-
γυλό τραπέζι, μακριά ξανθά μαλλιά με το υπέ-
ροχο φόρεμά σου και το φωτεινό χαμόγελό 
σου. Ήρθα αργά και σε είδα καθώς φεύγατε 
και χαιρετούσες, προσπάθησα να σκεφτώ κάτι 
έξυπνο αλλά δεν... Έχω μια ευκαιρία ακόμη;

στον JEff Mills
Καθόσουν δίπλα μου με μάσκα. Ήμουν με μια 
φίλη. Μιλήσαμε στο τέλος και μέχρι να βγούμε 
έξω. Συστηθήκαμε κι έφυγες. Χάθηκε ο κό-
σμος να κάναμε κι ένα τσιγάρο;

με το αγορί σού στη θαλασσα
Λεγρενά. Ήσουν με το αγόρι σου στη θάλασσα. 
Όταν ήρθα, έκατσα ακριβώς μπροστά σας γιατί 
δεν σας είχα δει μέσα στο δέντρο. Μετά από λί-
γη ώρα είδες ότι σε κοιτούσα πάρα πολύ έντο-
να, δεν είμαι σίγουρος ότι θες κάτι από μένα, 
αλλά εγώ σίγουρα θέλω πολλά από σένα και το 
κατάλαβες όταν πέρασες από μπροστά μου!

Σε είδα...
Κάποιος σε ψάχνει. Ψάξε τον κι εσύ 

και επικοινώνησε μαζί του στο  
www.athensvoice.gr/stiles/se-eida
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Από τον Ζarastro

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η τελευταία βδομάδα του Ιουλίου περιλαμβά-
νει πλήθος αστρολογικών γεγονότων, «mixed» 
ως προς την επιρροή τους, ξεκινώντας με ένα 
τετράγωνο Ερμή-Άρη την Τρίτη, που μπορεί 
να σε κάνει αρκετά παρορμητικό τόσο με τις 
οικονομικές, όσο και τις συναισθηματικές σου 
επενδύσεις. Δεν είναι μια μέρα που ευνοεί οι-
κονομικές συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, συ-
νεννοήσεις με τράπεζες κ.λπ., ενώ μπορεί να 
βγάλει και παρεξηγήσεις με τον σύντροφό σου. 
Η γενναιοδωρία σου πάντως παίρνει ένα γερό 
«boost» με τη Νέα Σελήνη στον Λέοντα την Πέ-
μπτη. Πρόκειται για ένα εξωστρεφές φεγγάρι 
που ευνοεί τη διασκέδαση, τη χαρά, τις ανέμε-
λες στιγμές και που σε καλεί να βρεις αυτό που 
σε παθιάζει, που σε κινητοποιεί, αυτό που σε 
κάνει να νιώθεις ζωντανός μέσα σου. Φυσικά 
αυτό αφορά την προσωπική σου ζωή και τις 
πιθανές «προοπτικές» σου σ’ αυτό τον τομέα, 
αλλά και τα επαγγελματικά σου σχέδια, αφού 
κάνει τρίγωνο με τον Δία από το ζώδιό σου, ο 
οποίος την ίδια μέρα γυρνά ανάδρομος για να 
σου δώσει τον χρόνο να σκεφτείς προτού προ-
χωρήσεις με τυχόν δεσμευτικές αποφάσεις. Αν 
είσαι γονιός μπορεί να δημιουργηθούν διαφω-
νίες με τα παιδιά σου αυτές τις μέρες, ενώ αν 
δεν σκοπεύεις να γίνεις άμεσα, πρέπει να είσαι 
«προσεκτικός» για να αποφύγεις μια ενδεχόμε-
νη εγκυμοσύνη.

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Ο Ιούλιος μάλλον μας το «φύλαγε» για το 
finale, δίνοντας μια αρκετά νευρική επιρροή 
throughout the week, με το δικό σου ζώδιο να 
είναι από αυτά που θα τη «νιώσουν» περισσό-
τερο. Αρχικά, με το τετράγωνο του Ερμή με τον 
Άρη από το ζώδιό σου την Τρίτη καθώς και με 
το τετράγωνο του Ερμή με τον Ουρανό την Πέ-
μπτη, θα είναι λιγάκι δύσκολο να διαχειριστείς 
τα όποια θεματάκια προκύπτουν στην καθημε-
ρινότητα, τη δουλειά, την οικογένεια με τακτ 
και κομψούς τρόπους, αφού η τάση θα είναι να 
«λούσεις» τον πρώτο εύκαιρο απέναντί σου για 
να «ξεθυμάνεις». Η συμβουλή είναι να ελέγξεις 
τον εκνευρισμό σου, αποφεύγοντας να σπατα-
λήσεις άσκοπα την ενέργειά σου. Ένας άλλος 
παράγοντας πίεσης είναι και η Νέα Σελήνη την 
Πέμπτη στον Λέοντα. Μολονότι μπορεί να φα-
νεί βοηθητική σε περίπτωση που βρίσκεται σε 
φάση αναζήτησης στέγης, αν π.χ. θέλεις να με-
τακομίσεις σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, να συγκα-
τοικήσεις με τον σύντροφό σου ή να αξιοποι-
ήσεις ενδεχομένως ένα ακίνητο, δεν αποκλεί-
εται παράλληλα να δημιουργήσει «θέματα», 
όπως σχετικά με μαστορέματα και επισκευές 
στον χώρο του σπιτιού, αλλά και αναφορικά 
με μέλη της οικογένειας ή ακόμα και σχετικά 
με απρόοπτες αλλαγές στα επαγγελματικά που 
«ξυπνούν» παλιές, ριζωμένες ανασφάλειες.

ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με έναν βαθμό υπερέντασης υποδέχεσαι 
την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και πώς 
αλλιώς, αφού ο κυβερνήτης σου Ερμής συμ-
μετέχει σε μια σειρά απαιτητικών όψεων τε-
τραγώνου με Άρη (26/7), Ουρανό (28/7) και 
αντίθεσης με Κρόνο (31/7) αντίστοιχα. Το ε-
πικοινωνιακό σου «στιλ» θα είναι αρκετά ευ-
έξαπτο και κατά βάση απρόβλεπτο, χωρίς να 
γνωρίζεις κι εσύ ώρες ώρες από πού πηγάζει 
τόσος εκνευρισμός, με το άγχος ωστόσο για 
διάφορα προσωπικά και επαγγελματικά θέμα-
τα που έχουν μαζευτεί να φαίνεται ως the main 
cause. Επειδή αυτές οι μέρες θα είναι αρκετά 
απαιτητικές και mentally αλλά και πρακτικά, 
είναι σημαντικό να δίνεις στον εαυτό σου τον 
κατάλληλο χρόνο για να ξεκουράζεται, άσχετα 
με το αν βρίσκεσαι ή όχι σε άδεια. Την Πέμπτη 
πραγματοποιείται και η Νέα Σελήνη του μήνα 
στον Λέοντα, ενεργοποιώντας τον τομέα του 
ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με τις μετακι-
νήσεις, τις συζητήσεις, τις επαγγελματικές δια-
πραγματεύσεις, τη διαφήμιση και την προβολή 
της δουλειάς σου, αλλά και τις σχέσεις με τα 
κοντινά σου άτομα. Θα είσαι επομένως αρκετά 
engaged με επαφές, τηλεφωνήματα, αλλά και 
ενδεχόμενα κλεισίματα συμφωνιών το επόμε-
νο διάστημα, ενώ όταν οδηγείς η προσοχή σου 
θα πρέπει να είναι εστιασμένη στο τιμόνι.

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Τα οικονομικά και η διαχείρισή τους είναι «πρώ-
το θέμα» γι’ αυτή την εβδομάδα και καλά θα 
κάνεις να είσαι προσεκτικός με «ξανοίγματα» 
και σπατάλες για «αρώματα και λουλούδια» 
από παρορμήσεις της στιγμής, αφού μπορεί 
να προκύψουν νέες ανάγκες και έξοδα από το 
πουθενά, η κάλυψη των οποίων θα σε αγχώσει 
αρκετά. Αιτία για όλα αυτά οι σκληρές όψεις 
που σχηματίζει ο Ερμής μέσα από τον οίκο των 
οικονομικών αλλά και των εν γένει «ασφαλει-
ών» σου με τον Άρη (26/7), τον Ουρανό (28/7) 
και τον Κρόνο (31/7), φέρνοντάς σε καταρχάς 
αντιμέτωπο με τον εαυτό σου και τις επιλογές 
του. Αν βρίσκεσαι σε μια δουλειά που δεν σε 
ικανοποιεί, που δεν σε βοηθά να αξιοποιήσεις 
τα δημιουργικά σου ταλέντα και δεν σε καλύ-
πτει από άποψη απολαβών, η ερώτηση είναι 
σαφής, «τι κάνω εγώ εδώ, οέο;» Φυσικά αυτό 
προκύπτει και ως «απόρροια» της Νέας Σελή-
νης στον Λέοντα την Πέμπτη – παρόλα αυτά 
μπορεί να υπάρξει και κάποια θετική εξέλιξη 
στα επαγγελματικά στις επόμενες δύο εβδο-
μάδες, όπως π.χ. μια πρόταση για δουλειά, 
μια νέα συνεργασία κ.λπ. Σε γενικές γραμμές, 
πάντως, αυτές οι μέρες θέλουν προσοχή και 
«χαμηλά την μπάλα» σχετικά με πληρωμές, λο-
γαριασμούς, οφειλές, καθώς και συνεννοήσεις 
με συνεργάτες, φίλους και συντρόφους, για να 
μην προκύψουν «παρατράγουδα».

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Είσαι ο πρωταγωνιστής της τελευταίας και 
αρκετά πιεστικής εβδομάδας, για τον κύριο 
λόγο ότι την Πέμπτη πραγματοποιείται η Νέα 
Σελήνη στο ζώδιό σου, που επηρεάζει ιδιαίτε-
ρα τους γεννημένους των πρώτων ημερών. 
Επειδή σχηματίζεται στα γενέθλιά σου, η επιρ-
ροή της για όσους έχουν γεννηθεί αυτές τις 
μέρες αφορά ολόκληρη τη γενέθλια χρονιά. 
Και αυτό είναι προς όφελός σου, αφού πρό-
κειται για ένα θετικό New moon, που σε βοηθά 
να θέσεις στόχους με πίστη και θάρρος στον 
εαυτό σου. Πού θέλεις να βρίσκεσαι σε ένα 
χρόνο από τώρα στην καριέρα σου; Θεωρείς 
ότι το επάγγελμα που κάνεις αποτελεί όντως 
το δικό σου vocation ή έχεις «επαναπαυτεί» σε 
μια δουλειά αδιαφορώντας για το αύριο αλλά 
και τις βαθύτερες δημιουργικές σου ανάγκες; 
Η προσωπική σου ζωή σε ικανοποιεί, ή «υπο-
μένεις» καταστάσεις και άτομα που δεν σε εν-
διαφέρουν ουσιαστικά, από φόβο μοναξιάς ή 
απλά επειδή έχεις βολευτεί; Food for thought, 
με τη συμβουλή να τολμήσεις ένα νέο ξεκίνη-
μα. That being said, όμως, οι μέρες αυτές δεν 
θα είναι εύκολες, καθώς ο Ερμής από το ζώδιό 
σου «κονταροχτυπιέται» με Άρη (26/7), Ου-
ρανό (28/7) και Κρόνο (31/7) δημιουργώντας 
κλίμα έντασης και απροόπτων στην καθημερι-
νότητά σου. Ψυχραιμία, λοιπόν.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Σε πιο «μυστικά και αθέατα νερά» κινείσαι αυ-
τή την εβδομάδα τουλάχιστον σε ψυχολογικό 
επίπεδο, με την αποστασιοποίηση να αποτε-
λεί την καλύτερη τακτική για να προστατέψεις  
τον εαυτό σου από κάθε είδους «υπερφόρτω-
ση». Κι αυτό γιατί ο κυβερνήτης σου Ερμής, 
που βρίσκεται στον 12ο οίκο του χάρτη σου 
σχηματίζει μια σειρά σκληρών όψεων με τον 
Άρη (26/7), τον Ουρανό (28/7) και τον Κρόνο 
(31/7) αντίστοιχα, βγάζοντας πίεση σε δουλειά 
και καθημερινότητα και μια σειρά «εμπλοκών» 
στην ομαλή επικοινωνία με το περιβάλλον σου. 
Η αίσθηση του ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει 
και το συναισθηματικό «ουφ πια» από τις απαι-
τήσεις και τις υποχρεώσεις σε περίπτωση που 
δεν είσαι διακοπές, μπορεί να δημιουργήσουν 
έντονες τάσεις φυγής, αλλά και δυνητικά ξε-
σπάσματα νεύρων και θυμού «αδιακρίτως». 
Ακόμα όμως κι αν είσαι αδειούχος, μια κάποια 
«μελαγχολική υποψία» μπορεί να την αισθαν-
θείς. Το κομμάτι της υγείας είναι επίσης ένα 
από τα «hot topics» της εβδομάδας και λόγω 
της Νέας Σελήνης στον Λέοντα την Πέμπτη. 
Αυτό μπορεί να αφορά ένα δικό σου θέμα ή ένα 
θέμα ενός αγαπημένου προσώπου, όμως αυτό 
το φεγγάρι μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο 
για να απαλλαγείς από κακές συνήθειες ετών, 
αλλάζοντας τον τρόπο που φέρεσαι συστημα-
τικά στον εαυτό σου, προς το καλύτερο.
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Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Αυτήν την εβδομάδα θα χρειαστεί να εξασκή-
σεις στο ακέραιο τα «balancing skills» σου α-
ναφορικά με προσωπικές και επαγγελματικές 
σχέσεις, προκρίνοντας κατά προτίμηση τον 
ειλικρινή διάλογο από την «άτσαλη κατσάδα». 
Βλέπεις ο Ερμής από τον Λέοντα σχηματίζει 
δύσκολες όψεις με τον Άρη (26/7), τον Ουρανό 
(28/7) και τον Κρόνο (31/7), που μπορούν να 
δυναμιτίσουν εύκολα το κλίμα με τον σύντρο-
φό σου, έναν συνεργάτη, κάποιο φίλο ακόμα 
και αν δεν το συνηθίζεις ως άνθρωπος. Πιθα-
νόν να γίνουν μέσα σου ορισμένες συνειδη-
τοποιήσεις που σε βάζουν στη διαδικασία να 
ζητήσεις τα «ρέστα» από αυτούς που θεωρείς 
υπεύθυνους για την «κατάστασή» σου, ενώ 
διάφορα απρόοπτα που προκύπτουν επίσης 
θα ωφεληθούν από μια πιο ήρεμη προσέγγι-
ση. Τα οικονομικά θα αποτελέσουν ένα πεδίο 
πίεσης και άγχους, ιδίως αυτά που σχετίζονται 
με φορολογικά, αποζημιώσεις, κληρονομικά, 
περιουσιακά, συνεταιρισμούς, δάνεια ή αφο-
ρούν και τον σύντροφό σου αν έχετε κοινό 
πορτοφόλι, χωρίς να αποκλείονται ίσως και 
κάποια αυξημένα έξοδα. Την Πέμπτη πραγμα-
τοποιείται και η Νέα Σελήνη στον Λέοντα, φέρ-
νοντας διάθεση για κοινωνικότητες, εξόδους 
και ταξιδάκια, νέες γνωριμίες.

ςκόρπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Αρκετά νευρική και απρόβλεπτη στο κομμάτι 
της επικοινωνίας κατά βάση είναι η τελευταία 
βδομάδα του μήνα, αφού ο Ερμής στον Λέοντα 
είναι ιδιαίτερα «άτακτος», σχηματίζοντας τε-
τράγωνα με τον Άρη την Τρίτη και τον Ουρανό 
την Πέμπτη, καθώς και μια αντίθεση με τον Κρό-
νο την Κυριακή, μέρες απαιτητικές, όπου η ψύ-
χραιμη προσέγγιση στα πράγματα και η βασική 
γνώση της ψυχολογίας των σχέσεων θα «κρί-
νει» το αν ή όχι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε 
ρήξεις στα επαγγελματικά και τα προσωπικά. Η 
ροπή προς την κόντρα, τα «ξινισμένα μούτρα» 
και τις αντιδράσεις ως άλλο πνεύμα αντιλογίας 
θα είναι for real βέβαια, περισσότερο ίσως στον 
χώρο της δουλειάς, με συνεργάτες, συναδέλ-
φους, πελάτες, ανωτέρους κ.λπ., αλλά σε κάθε 
περίπτωση εσύ αξίζει να κάνεις την προσπάθειά 
σου για «ομόνοια και γαλήνη» ανάμεσά σας. Άλ-
λωστε το κυρίαρχο αστρολογικό γεγονός της 
εβδομάδας δεν είναι άλλο από τη Νέα Σελήνη 
στον Λέοντα την Πέμπτη, που επηρεάζει ιδιαί-
τερα τους γεννημένους των πρώτων ημερών, 
φέρνοντας εύνοια για θετικές εξελίξεις στην 
καριέρα σου, λόγω του τριγώνου που σχημα-
τίζει με τον πλανήτη της τύχης Δία. Έτσι, δεν α-
ποκλείεται να υπάρξουν το επόμενο διάστημα 
ευκαιρίες για μια νέα δουλειά –ώρα να ενεργο-
ποιηθείς στέλνοντας βιογραφικά, περνώντας 
από συνεντεύξεις–, μια καινούργια πρόταση 
για κάποιο πρότζεκτ, μια προαγωγή κ.λπ.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Η εβδομάδα που «ρίχνει αυλαία» στον Ιούλιο 
περιλαμβάνει μια Νέα Σελήνη στον Λέοντα την 
Πέμπτη που αξίζει να της δώσεις σημασία, κα-
θώς σχηματίζει τρίγωνο με τον κυβερνήτη σου 
Δία που διελαύνει τώρα από τον φιλικό Κριό. 
Ο πρώτος τομέας εύνοιας δεν είναι άλλος από 
αυτόν των ταξιδιών, των χαλαρών μετακινή-
σεων, των καλοκαιρινών αποδράσεων, είτε σε 
κόνσεπτ official διακοπών είτε σε φάση «κλεί-
νω όποια διήμερα έχω εύκαιρα και πάλι καλά, 
σημασία έχει η καλή παρέα». Και πράγματι τo 
μείζον είναι να βγεις λίγο από τη ρουτίνα σου, 
να δεις άλλες εικόνες –πιο exotic–, να δοκιμά-
σεις εμπειρίες, π.χ. kite surfing, ξαναβρίσκο-
ντας την τρέλα που έχεις για τη ζωή. Βοηθητική 
όμως μπορεί να είναι και σε σχέση με νέα ξε-
κινήματα για τα επαγγελματικά σου σχέδια ή 
το μέλλον των σπουδών σου, αν βρίσκεσαι σ’ 
αυτή την ηλικία, αλλά ακόμα και για τη δικτύ-
ωση με το εξωτερικό ή ακόμα και για κάποιες 
εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που σε αφορούν. 
Εκεί βέβαια που το πράγμα «στραβώνει» κά-
πως είναι το γεγονός ότι παράλληλα με το New 
Moon, ο Ερμής δημιουργεί πλήθος δύσκολων 
όψεων με Άρη (26/7), Ουρανό (28/7) και Κρόνο 
(31/7), φέρνοντας αναστάτωση στην καθημε-
ρινότητά σου.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η οικονομική σου πραγματικότητα και η κα-
λυτέρευσή της δεν φεύγει από τις προτεραι-
ότητές σου και στο τέλος του Ιουλίου, με τη 
Νέα Σελήνη στον Λέοντα αυτή την εβδομάδα 
(28/7) να σου κλείνει το «μάτι» με τσαχπινιά  – 
ελέω Δία που συμμετέχει με τρίγωνο. Είναι μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για να «οργανωθείς» 
σχετικά με το ποσό των συνολικών οφειλών 
σου, των πιθανών διακανονισμών που πρέπει 
να διεκδικήσεις για έναν λογαριασμό που «δεν 
μαζεύεται», π.χ. ΔΕΗ, να ελέγξεις τα υπόλοιπα 
των καρτών σου, να «ξεσκονίσεις τα φορολο-
γικά σου, να δεις μαζί με το ταίρι σου αν κάτι 
από τις δαπάνες σας μπορεί, έστω προσωρινά, 
να περικοπεί λιγάκι, ώστε να πάρετε μια «α-
νάσα», να δεις τι σε βάζει «μέσα» κ.λπ. Δεν θα 
ήταν μάλιστα κακή ιδέα να ζητήσεις τη γνώμη 
και τη βοήθεια ενός ειδικού για να βάλεις τά-
ξη στο χάος. Ακόμα, μπορεί να σου «αποκαλυ-
φθεί» ένα insight για τον τρόπο που σχετίζεσαι 
και υπάρχεις μέσα στις πολύ βαθιές ερωτικές 
σου σχέσεις, θέλοντας να αλλάξεις ίσως κά-
ποια πράγματα (είτε και πρόσωπα) που δεν σε 
εξελίσσουν πλέον. Η πολύ ενεργή όμως πα-
ρουσία του Ερμή στον Λέοντα this week σχη-
ματίζοντας κατά βάση αρνητικές όψεις με Άρη 
(26/7/, Ουρανό (27/7) και Κρόνο (31/7) μπορεί 
να εντείνει προσωρινά το άγχος και την ανα-
σφάλεια για το οικονομικό σου αύριο, όμως 
αυτό φαίνεται να φτιάχνει στη συνέχεια.

υδρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Αρκετή κινητοποίηση και αυτή την εβδομάδα, 
με ανάμεικτες ωστόσο «αποχρώσεις», αφού η 
Νέα Σελήνη απέναντί σου στον Λέοντα την Πέ-
μπτη μπορεί να δώσει μια «νότα» ανανέωσης 
σε προσωπικές ή και επαγγελματικές σχέσεις. 
Έτσι, αν τον τελευταίο καιρό τα συναισθήματα 
είχαν ατονήσει με το ταίρι σου, μπορεί τώρα να 
σκεφτείτε κάποιες δραστηριότητες που μπο-
ρούν να σας φέρουν πιο κοντά, be it whatever, 
από ένα ρομαντικό καλοκαιρινό ταξιδάκι, μέχρι 
ένα course κεραμικής together (why not) που 
σας επιτρέπει να δείξετε και τη δημιουργική 
πλευρά σας, περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί, 
όχι απλώς «λιώνοντας» στον καναπέ, χαζεύ-
οντας με τις ώρες Netflix. Αν πάλι είσαι single, 
αυτό το φεγγάρι μπορεί να σε ενεργοποιήσει 
κοινωνικά, δίνοντάς σου θετικά «vibes» σε 
προσεγγίσεις προς την άλλη πλευρά, ενώ μπο-
ρεί να προκύψει και μια ευκαιρία για μια νέα 
συνεργασία. Όμως, υπάρχει ένα μεγάλο «α-
γκάθι» που πρέπει πρώτα να ξεπεραστεί ώστε 
όλα αυτά να πάρουν τον δρόμο τους, namely οι 
σκληρές όψεις που σχηματίζει ο Ερμής απένα-
ντί σου με τον Άρη (26/7), τον Ουρανό (28/7) 
και τον Κρόνο (31/7), creating havoc at times 
στις επικοινωνίες, τη συμπεριφορά και την κα-
θημερινότητά σου. Ψυχραιμία, λοιπόν.

ιχθυες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
 
Η τελευταία βδομάδα του μήνα είναι το λιγότε-
ρο… «πολυάσχολη» για να το θέσω ευγενικά, 
αφού ο Ερμής, ο πλανήτης-δείκτης των ρυθ-
μών και των ροπών της καθημερινότητάς μας, 
σχηματίζει τρεις σκληρές όψεις τετραγώνου 
και αντίθεσης με τον Άρη (26/7), τον Ουρανό 
(28/7) και τον Κρόνο (31/7) αντίστοιχα. Αυτό 
σημαίνει πως κατά το μάλλον ή ήττον θα επι-
κρατεί αρκετή «τρέλα» και ένταση στην ατμό-
σφαιρα, οπότε ετοιμάσου «ψυχολογικά» για 
παν ενδεχόμενο, ιδίως αν πρόκειται να φύγεις 
για διακοπές και έχεις κανονίσματα με εισιτή-
ρια, ψώνια, τακτοποίηση λογαριασμών, με-
τακινήσεις και εκκρεμότητες, για να μη «σπά-
σουν» τα νεύρα σου. Ο εκνευρισμός θα είναι 
«παρών» και στις επαγγελματικές σου δοσο-
ληψίες, με τις συνεννοήσεις με συναδέλφους, 
συνεργάτες, υπαλλήλους κ.λπ., ενώ στο κομ-
μάτι της φροντίδας του οργανισμού σου είναι 
σημαντικό να είσαι προσεκτικός με ενοχλήσεις 
και θεματάκια που τυχόν προκύπτουν τώρα, 
απευθυνόμενος χωρίς αναβολές στους ειδι-
κούς, αποφεύγοντας να το παίξεις «ξερόλας» 
με τα γιατροσόφια. Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα 
την Πέμπτη πάντως είναι βοηθητική για να κά-
νεις μια δραστική αλλαγή στις ρουτίνες σου, 
κόβοντας κακές συνήθειες, εντάσσοντας την 
άσκηση στο καθημερινό σου πρόγραμμα, δεί-
χνοντας έμπρακτα τον σεβασμό και την αγάπη 
που αξίζει στο σώμα σου.  ●

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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Ο Στέλιος Κερασίδης 
μας στέλνει την κασέτα του καλοκαιριού

1) Διονύσης Σαββόπουλος - Μια θάλασσα μικρή
2) Φοίβος Δεληβοριάς - Θα ’θελα να ’μουνα εκεί

3)  Víkingur Ólafsson - Bach: Organ Sonata No. 4, BWV 
528: II. Andante [Adagio]

4) Καρβέλας-Βίσση- Καλοκαιρινές διακοπές
5) Ólafur Arnalds - So Far + So Close

6) Sting - Russians
7) Stelios Kerasidis | Renaissance Waltz (το βαλς της 

Αναγέννησης)
8) Πυξ Λαξ - Άνθρωπος στη θάλασσα 

9) New York Rock & Roll Ensemble (Manos Hadjidakis) 
- Dedication

10) Παιδί Τραύμα (ft. Κίκα) - Σαν ιχθύς

*Τον νεότερο σολίστ είδαμε φέτος σε αρκετές συναυλίες 
αλλά και στο TEDx Athens. Τον Αύγουστο θα ταξιδέψει στο 

Ντουμπάι για την απονομή του Global Child Prodigy Awards 
GCPA για το Top 100 Talents in the World, ενώ τον Σεπτέμ-

βρη ετοιμάζει το πρώτο του ατομικό ρεσιτάλ στη Κηφισιά.
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