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Η ζωή του 
Αριστοτέλη 
σε κόµικ 
∆είτε πρώτοι σελίδες 
από το νέο άλµπουµ 

Burning Man 
Ο Ρωµανός Γεροδήµος  
ήταν εκεί 

Τα ζώα δεν είναι 
εδώ για εµάς. 
Είναι εδώ 
µε εµάς. 
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ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΟ TWEET 
ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

«Το ξέρετε ότι μπορείτε να αγοράσετε  
μία τούρτα ολόκληρη για εσάς, ε;» 

H ΠΙΟ ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ

Η 7χρονη Σάρλοτ. Ωραίο βελούδινο καπελάκι,  
τέλειο μαύρο παλτουδάκι, mary jane  

παπουτσάκια, καρφιτσάκι πέταλο-αλόγου,  
δώρο της προγιαγιάς. Μάθετε τα παιδάκια σας  

να αγαπούν το μαύρο. Είναι το νέο ροζ. 

ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Η μοναδική και μία μελαχρινή του ελληνικού  

κινηματογράφου. Θα τη θυμόμαστε  
πάντα σε πλάνα με λιακάδα.

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΥΛΑΤΟΥ
Το νέο It girl, πριν καν αρχίσει η σειρά  

του Παπακαλιάτη.

ΝΕΟ IPHONE 14
Δε λέω, ωραίο φαίνεται, αλλά εδώ ακόμα δεν  
έχω μάθει καλά-καλά τι κάνει αυτό που έχω. 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ
«Βλέπω την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ από 

την τηλεόραση και σκέφτομαι πόσα  
jigsaw puzzles θα βγουν από αυτό». 

(Ο ηθοποιός, κωμικός και συγγραφέας Stephen Fry)
  

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΑΣ
Επιτέλους ξήλωσαν τα παραπετάσματα  

από τα έργα του μετρό του Πειραιά. 
Το λιμάνι είναι πια μια άλλη χώρα, όμορφη  

και εξωστρεφής.

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Τελευταίο καλοκαίρι που ακούμε τζιτζίκια.  

Από του χρόνου θα τα τρώμε.

V

Αthens
Voices

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
δ η μ ό σ ι ω σ  σ τ η ν  α θ η ν α

Σερβιτόρος σε πελάτη:

«Έχουμε μπίρα 
πιο κρύα κι από  
την καρδιά της  
βασίλισσας που  

πέθανε».
(πλάκα, σάββατο μεσημέρι)

ΒΟΛΤΑ  
ΣΤΙΣ  

ΛΑΪΚΕΣ
Μανάβης στη λαϊκή  

της Νεάπολης,  
το Σάββατο  

που πέθανε η  
βασίλισσα Ελισάβετ:

«Έλαααα! 
Έλα για να βγάλω  
τα έξοδα για την 

κηδείαααα!»

Μανάβης στη λαϊκή 
της Λουίζης Ριανκούρ, 

Σάββατο πρωί:
«Άτιμη φτώχεια! 

Πού θα πάει... 
Θα σε νικήσω!»

Η γυναίκα που  
πουλάει ψάρια  

στη λαϊκή του Ωρωπού:
«Έλα, έλαααα!  

Έχω γαύρο ταύρο!»

Υπαίθριος μανάβης 
έξω από το Notos 

στα Χαυτεία:
«Πω πω πω  
κάτι ρώγες  

που έχω σήμερα!»
(πούλαγε σταφύλια) 

«Είσαι  
καριόλης!»

(κορίτσι από το κοινό φωνάζει [με αγάπη]  
στον σπύρο γραμμένο, στη συναυλία του  

στην τεχνόπολη, παρασκευή βράδυ) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΔΙΑΙΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ -  
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022-23

Λιγότερο προϊόν στις ίδιες συσκευασίες και  
στην ίδια τιμή. Συμβαίνει ήδη.

GNTM
Κανείς στην επιτροπή να μιλάει  

την ελληνική γλώσσα;  
Υπερ-συγκλό να τους ακούς όλους πώς μιλούν.

ΟΙ ΣΜΠΑΡΑΛΙΑΣΜΕΝΟΙ  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 

Απομεινάρια βρομιάς, βανδαλισμών και  
ερωτικών μηνυμάτων από τον προηγούμενο  
αιώνα. Γιατί δεν τους μαζεύουν από την πόλη;

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
Μετά από τόσα μνημόνια θα έρθουν να μας  

μάθουν πώς να σβήνουμε τα φώτα;  
Έχουμε πάρει ντοκτορά.

ΟΙ INFLUENCERS ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
«Ελπίζω η μέρα σας να είναι καλύτερη από  

εμένα που έριξα καυτό καφέ πάνω στο στήθος 
μου και έπαθα έγκαυμα στη ρώγα».  

Άννα Μαρία Βέλλη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
Αγιασμός στον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας  
για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.

(Λαμιακός Τύπος)

Ένα ευχαριστώ στη γυναίκα που φρόντιζε την Ειρήνη Παπά

Πήραμε το παρακάτω γράμμα από τα ανίψια της μεγάλης ηθοποιού 
που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή:

«Τα ανίψια της Ειρήνης Παπά θέλουμε να εκφράσουμε από βάθους 
καρδιάς την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας προς την κυρία Nargiza 
Dangadze, την Άννα μας. Ο καταπληκτικός αυτός άνθρωπος προσέφερε 
στη θεία μας όλη της την αγάπη, την περιποίηση και τη φροντίδα 
που είχε ανάγκη, επί έξι χρόνια κάθε στιγμή, μέρα και νύχτα. 
Άννα μας, σε ευχαριστούμε»
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ΤΟ ΕΞΩ ΦΥΛ ΛΟ ΜΑ Σ

Το υπογράφουν οι συνδημιουργοί του νέου graphic 
novel «Αριστοτέλης», Αλέκος Παπαδάτος και Τάσος 
Αποστολίδης. Ο Αλ. Παπαδάτος ζει στην Αθήνα. 
Διδάσκει κινούμενο σχέδιο. Είναι συνδημιουργός του 
«Logicomix», που μεταφράστηκε και κυκλοφορεί σε 29 
γλώσσες, και της «Δημοκρατίας», που μεταφράστηκε 
και κυκλοφορεί σε 10 γλώσσες. Ο Τ. Αποστολίδης ζει 
και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Σενάρια για κόμικς 
γράφει από το 1982. Οι διασκευές των 11 «Κωμωδιών» 
του Αριστοφάνη, η «Οδύσσεια» και οι «Ολυμπιακοί Αγώνες 
στην Αρχαία Ελλάδα» είναι μερικά από τα έργα του που 
κυκλοφορούν μεταφρασμένα σε 5 γλώσσες.
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Μία νεκρή 
Βασίλίσσα πρόσφερε 
στόν πυρήνα εξόυ-
σίασ τήσ χώρασ τήσ 

ό,τί ακρίΒώσ τόυ 
ελείπε καί ό,τί 

χρείαζόταν: 
τή μεγαλόπρεπεία

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Είναί ΕξωτΕρίκή πολίτίκή… ήλίθίΕ!
Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, ένα άριστα δομημένο πολίτικο θέαμα 

που υπηρετεί την επανατοποθέτηση της Βρετανίας στον κόσμο

Η σορός της βασιλίσσης αναπαύεται (επιτέλους) στη βασιλι-
κή κρύπτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να κοιμάται ήσυχο. 
Ζήτω ο βασιλεύς.
Επί δώδεκα ημέρες, ακούραστοι από τον κάματο που προ-
καλεί το συνεχές θέαμα, ενίοτε δε στην υπερβολή του, οι 
Βρετανοί πολίτες και ο κόσμος όλος παρακολούθησαν ένα 
λατρευτικό τελετουργικό που ξεπέρασε το πλαίσιο της 
κηδείας και εκείνο ενός λαμπρού πρωτοκόλλου. Η διαδικα-
σία που επελέγη προ καιρού και διερευνήθηκε έως και την 
τελευταία της λεπτομέρεια εισήλθε αναμφίβολα στο τρόπο 
διοργάνωσης και εκτέλεσης που στην ιστορία μόνον οι ρω-
μαϊκοί θρίαμβοι κατάφεραν να υλοποιήσουν. 

ην αναφορά στο ρωμαϊκό παρελθόν επιχειρεί 
η «Le Monde» της 20ής Σεπτεμβρίου και όχι 
ο γράφων. Επισημαίνει δε η εφημερίδα πως 
το τελετουργικό ολοκλήρωσης του επίσημου 

δεκαήμερου πένθους ήταν ταυτόχρονα θεαματικό, α-
ναχρονιστικό και λαμπρά πομπώδες. Μόνον κάποιος 
Γάλλος θα μπορούσε να περιγράψει με τόσο μνησίκακο 
στιλ τα βρετανικά πεπραγμένα σε αυτή τη βασιλική 
κηδεία. Δεν έχουν άδικο ωστόσο όσοι διέγνωσαν σε 
αυτή τη μακρόσυρτη, πένθιμη και αυστηρή ταυτόχρο-
να λατρευτική διαδικασία, τη σαφή πρόθεση όσων τη 
σχεδίασαν και την εκτέλεσαν, να αποκαταστήσουν, 
έστω σε επίπεδο θεάματος και μόνον, κάτι από τη λα-
μπρότητα του Βασιλείου του Βρετανικού Λέοντα. Σε 
εποχές μίζερες όπου τα σύμβολα έχουν απολέσει τη 
σημασία και το περιεχόμενο, αλλά και την ίδια τη λα-
μπρότητά τους, η δεκαήμερη συνεχής παραπομπή σε 
ένα κραταιό παρελθόν, το οποίο ελάχιστη σχέση έχει με 
το παρόν, μάλλον εξυπηρετούσε προθέσεις 
και σχεδιασμούς του πυρήνα εξουσίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Προθέσεις που συν-
δυάζονται με την υπέρβαση της προφανούς 
αμηχανίας που αισθάνεται η βρετανική κοι-
νωνία μετά το Brexit, αμηχανία που προκα-
λείται από μια βαθιά οικονομική αδυναμία 
να αποκατασταθούν οι ανισορροπίες μετά 
το διαζύγιο. Αμηχανία η οποία εκφράζεται 
με την αποσταθεροποίηση μέχρι στιγμής 
δύο κυβερνήσεων, της Τερέζας Μέι και του 
Μπόρις Τζόνσον. Αμηχανία που εκφράζεται 
από την έντονη αμφισβήτηση και συλλογι-
κή αντιπάθεια της νέας πρωθυπουργού, η 
οποία ανέλαβε επισήμως καθήκοντα είκοσι 
τέσσερις ώρες πριν από τον θάνατο της βασιλίσσης. 
Αμηχανία η οποία εκδηλώνεται ως απάντηση σε μία 
χαώδη διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην 
Ιρλανδία, ενδεχομένως και στη Σκωτία, και η οποία 
κανείς δεν γνωρίζει πού ακριβώς θα καταλήξει. Μία 
διαδικασία που αμφισβητεί, με αφετηρία το Brexit, τις 
ισορροπίες που διασφαλίζουν αυτήν τη στερεά (κατά 
τεκμήριο) δομή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο θάνατος της βασιλίσσης συνέβη σε μια χρονική στιγ-
μή που η Αλβιών χρειαζόταν ένα εκ θεμελίων remake. 
Τι καλύτερο λοιπόν και πόσο πιο προσοδοφόρο από 
τη διοργάνωση ενός θεάματος που όμοιό του πιθανώς 
να μην είχε απολαύσει ούτε ο ίδιος ο Ιούλιος Καίσαρας 
συμμετέχοντας στον θρίαμβό του με την Κλεοπάτρα 
στο πλευρό του. Η προβλεπόμενη δαπάνη των 7,5 δισε-
κατομμυρίων στερλινών (πρόκειται για κατ’ ελάχιστον 
εκτίμηση) εξηγεί εν μέρει το μέγεθος του εγχειρήματος 
των σχεδιαστών της όλης επιχείρησης. Η κηδεία της 
βασιλίσσης θα έπρεπε να σηματοδοτήσει την επιμονή 
(αν όχι την εμμονή) της Βρετανίας σε έναν δυσανάλογο 

για το μέγεθός της αλλά ανάλογο της ιστορίας της πα-
γκόσμιο ρόλο. Δύσκολο έργο διότι ό,τι γράφεται δεν ξε-
γράφεται. Και ό,τι διαγράφεται δεν επανεμφανίζεται.
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η βασιλική θητεία της 
Ελισάβετ δεν είχε να δείξει κάτι το συγκλονιστικό. Η 
θεαματική ήττα στο Σουέζ, όταν οι Αγγλογάλλοι απέ-
τυχαν να αιφνιδιάσουν τον Νάσερ, η κατάρρευση της 
Αυτοκρατορίας, η επώδυνη απώλεια του Άντεν και της 
Κύπρου, όλα τα παραπάνω συνδυάστηκαν με την εν-
θρόνισή της.
Αργότερα, το στιλ της συμπεριφοράς της ήταν κοστο-
βόρο. Την αντιπαθούσε σφόδρα η Μάργκαρετ Θάτσερ 
με τη λαϊκή καταγωγή. Οι αντιδράσεις της μετά τον θά-
νατο της Νταϊάνα προκάλεσαν τη θεαματική κατάρρευ-
ση της δημοτικότητάς της. Τη διέσωσε, κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή, ένας «Εργατικός», δηλαδή ένας 
«ταξικός εχθρός», ο τότε πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. 
Την πήρε από το χέρι και την ανέβασε στον αφρό πεί-
θοντάς την να αλλάξει τακτική, συμπεριφορά και κυ-
ρίως... ύφος.

Αυτή λοιπόν η ελάχιστα «θεαματική βασίλισσα» κατάφε-
ρε, διότι έτσι τα φέρνει η Ιστορία, να πρωταγωνιστήσει 
σε μία από τις κολοσσιαίες παραγωγές θεάματος στην 
ιστορία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και μάλιστα, 
μια παραγωγή η οποία βασίστηκε όλως περιέργως και 
στη διαχείριση της… υπερβολής. Διότι έβριθε υπερβο-
λών το σενάριο-σχεδιασμός αυτού του τελετουργικού. 
Από τα χρώματα και τις ομάδες ενστόλων, τους χρόνους 
μετακινήσεων, τους σχηματισμούς των διαφορετικών 
πομπών, τους ρυθμούς βηματισμού, ακόμη και τη συ-

στηματική επανάληψη του στρατιωτικού 
εμβατηρίου κατά την κηδεία. Μα ακριβώς 
η επανάληψη, η ακρίβεια, η παράδοση, τα 
πλουμιστά χρώματα, η επαναλαμβανόμενη 
στάση των σωμάτων, ο ρυθμός του βηματι-
σμού, ο ήχος ο κοφτός αλλά σταθερός, όλα 
αυτά συνδιαμορφώνουν το ζητούμενο. Τη 
μεγαλοπρέπεια. Είναι το στοιχείο το οποίο 
έλειπε από τη ζωή του πολιτικού θεάματος 
σε αυτή τη σημερινή και μετρία ως προς το 
πολιτικό δέμας Μεγάλη Βρετανία. Μία νε-
κρή βασίλισσα πρόσφερε στον πυρήνα εξου-
σίας της χώρας της, στο πολιτικό σύστημα 
του βασιλείου της, ό,τι ακριβώς του έλει-
πε και ό,τι χρειαζόταν, ως μία χώρα η οποία 

θέλει να διαδραματίσει παγκόσμιο ρόλο και να πείσει 
τους αντιπάλους της πως η εξουσία της είναι διαχρο-
νική. Η συμπεριφορά της Βρετανίας στο ουκρανικό 
ζήτημα ήταν αντιθέτως ανάλογη με την πραγματική 
στρατιωτική και διεθνή πολιτική της ισχύ. Συμπαρέσυ-
ρε στη στήριξη των επιλογών της την Ευρώπη και έως 
ένα σημείο και την Ουάσιγκτον. Είναι προφανές πως το 
Λονδίνο θα καταγραφεί ως ένας από τους βασικότερους 
παράγοντες στο ξεδόντιασμα του Βλαδίμηρου Πούτιν 
αλλά και την απαρχή συγκρότησης μιας δυναμικής α-
ντίστασης στο ευρασιατικό μοντέλο που προτείνουν 
Μόσχα και Πεκίνο.
Η Βρετανία πένθησε τη μακροβιότερη μονάρχη στην ι-
στορία της και εκμεταλλεύτηκε με μαεστρία την πα-
γκόσμια πολιτική συγκυρία για να επανατοποθετηθεί 
στη διεθνή παλαίστρα με άλλοθι και άρμα ένα μεγαλει-
ώδες τελετουργικό που υπενθύμισε πως η εξουσία και 
οι σημαντικοί πολιτικοί ρόλοι πλαισιώνονταν ανέκα-
θεν από ένα άριστα δομημένο πολιτικό θέαμα, έστω και 
αν αυτό καταλήγει συχνά σε πομπώδες υπερθέαμα. 
God save us!  A

T

FreeVo ices
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Έργο του Απόστολου 
Γιαγιάννου, «Ελισάβετ 
Β΄», πορτρέτο από τη 
σειρά «Εικοστός 
Αιών» του 2013,  
με ακρυλικά και 
μολύβια σε καμβά
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Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

ΘαναΣηΣ 
ΠαΠακωνΣΤανΤΙνΟΥ  
 
«Η γνώση από τα πανεπι-
στήμια είναι δευτερεύων 
θέμα κατ’ εμέ γιατί στην 
ουσία η γνώση είναι προ-
σωπική επιλογή και πο-
ρεία του καθενός. Μπορεί 
να την αποκτήσει χωρίς 
δασκάλους και υποτιθέ-
μενες βιβλιοθήκες». 
Το πάλεψα, είναι η αλή-
θεια, να καταλάβω τι είναι 
ο «Σχεδιασμός Επίπεδων 
Στοιχείων Οπλισμένου 
Σκυροδέματος» και η 
«Διάτρηση, Ανατίναξη και 
Εισαγωγή στα Υπόγεια 
Έργα», όπως προτείνει ο 
στρατευμένος τραγου-
δοποιός, αλλά μάλλον 
θα φταίει ότι έχω πάρει 
λάθος πορεία και κάνω λά-
θος προσωπικές επιλογές. 
 
ΓΙανηΣ 
ΒαΡ ΟΥφακηΣ 
 
«Με τα F-35 θα καθηλω-
θούν τα F-16, γιατί δεν 
φτάνουν οι μηχανικοί να 
τα συντηρούν».
Μην ανησυχείς, πρόε-
δρε, στο συνεργείο του 
Μπάμπη του Μανιβέλα, 
όχι μόνο τα επισκευάζουν 
αλλά τα «φτιάχνουν» κιό-
λας για να πηγαίνουν πιο 
γρήγορα. Άμα θέλεις, σου 
βάζουν και black light στα 
«πιτσιλιστήρια» για τους 
υαλοκαθαριστήρες. 
 
νΙκΟΣ ανδΡΟΥλακηΣ  
 
«Μέχρι χθες ήμουν ο Κο-
λοκοτρώνης των Βρυξελ-
λών, ο εθνικιστής«.  
Αν ο πρόεδρος νιώθει 
Κολοκοτρώνης, είναι από-
λυτα σεβαστό. Άλλωστε ο 
Γέρος του Μοριά συνήθιζε 
να λέει: “Οι Έλληνες είναι 
τρελλοί, αλλά έχουν Θεόν 
φρόνιμον”». 

αλΕξηΣ ΤΣΙΠΡαΣ   
 
«Αυξάνουμε τον κατώτατο 
μισθό με νόμο στα 800 
ευρώ και θεσπίζουμε 
μηχανισμό τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής σε 
ετήσια βάση, για μισθούς 
ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα».
Ναι, καλά ακούσατε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξήγγει-
λε ότι θα δώσει ΑΤΑ. Μετά 
τους πανηγυρισμούς, μην 
ξεχάσετε να επιστρέψετε 
τις βιντεοκασέτες στο 
Video Club και να κάνετε 
περμανάντ για να πάτε το 
Σάββατο στην ντισκοτέκ. 

5,61 δισ. ευρώ είναι το 
κόστος των εξαγ-

γελιών του Αλέξη Τσίπρα 
στη ΔΕΘ, σύμφωνα με την 
κοστολόγηση που διέρ-
ρευσε το κόμμα της αντι-
πολίτευσης σε ΜΜΕ. 

23,5 δισ. κοστολογεί το 
ΥΠΟΙΚ τα ίδια ακρι-

βώς μέτρα. 

51% τουλάχιστον του 
μετοχικού κεφαλαί-

ου της ΔΕΗ θα αποκτήσει 
ξανά το κράτος, αν γίνει 
πρωθυπουργός ο Αλέξης 
Τσίπρας, όπως δήλωσε ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης. Με κοινωνικά τιμο-
λόγια χωρίς ουσιαστικό 
κέρδος για να κερδίζουν 
μερίσματα οι ιδιώτες 
μέτοχοι. Βέβαια ο μεγα-
λύτερος μέτοχος είναι το 
Ελληνικό Δημόσιο ενώ 
επίσης, επί «κρατικής» 
ΔΕΗ με συνδικαλιστές 
στο τιμόνι, η εταιρεία είχε 
σχεδόν χρεοκοπήσει με 
ζημίες που έφτασαν τα 
850 εκατ. ευρώ το 2018. 

100 εκατ. ευρώ είχε 
προϋπολογίσει η 

κυβέρνηση Σύριζα να ει-
σπράξει από την πώληση 
της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του κρατικού 
προϋπολογισμού. Σήμερα 
η εταιρεία έχει κεφαλαι-
οποίηση σχεδόν 2 δισ. 
ευρώ. 

6% θα είναι ο συντελε-
στής ΦΠΑ για τα τρό-

φιμα σύμφωνα με τις ίδιες 
εξαγγελίες. Υπενθυμίζε-
ται ότι ήταν η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αυτή που 
αύξησε το συγκεκριμένο 
φόρο το καλοκαίρι του 
205 από 13% σε 23% και εν 
συνεχεία στο 24%.

800 ευρώ θα είναι ο κα-
τώτατος μισθός αν 

εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο 
όπως επισήμανε ο Αλέξης 
Τσίπρας.

751 ευρώ κατώτατος 
μισθός ήταν η κυ-

βερνητική εξαγγελία του 
πρώην πρωθυπουργού το 
2014. Ουδέποτε υλοποι-
ήθηκε.

24,4 δισ. δολάρια αγνώ-
στου προελεύσεως 

βρέθηκαν στον φετινό 
προϋπολογισμό της Τουρ-
κίας. 

5,5 δισ. δολάρια «εμφα-
νίστηκαν» με μαγικό 

τρόπο μόνο τον Ιούλιο. 

25% του ρωσικού φυσι-
κού αερίου που συ-

νεχίζει να προμηθεύεται 
απρόσκοπτα η γειτονική 
χώρα θα πληρώνεται σε 
ρούβλια. Γιατί όχι σε δολά-
ρια, που τους περισσεύ-
ουν, θα αναρωτιόταν ένας 
κακεντρεχής. 

9,4 δισ. ευρω αναμέ-
νεται να αντλήσει 

η Volkswagen από την 
Αρχική Δημόσια Πρόταση 
για την αύξηση του Με-
τοχικού Κεφαλαίου της 
Porsche. Οι κακές γλώσ-
σες λένε ότι είναι λίγο 
λιγότερα απ’ όσα άνtλησε 
η αυτοκινητοβιομηχανία 
πουλώντας Cayenne στην 
Ελλάδα, τη χρυσή εποχή 
της αστακομακαρονάδας. 

7 στους 10  Έλληνες, ή 
αν θέλετε μεγαλύτερη 

ακρίβεια το 68%, δεν 
αθλούνται ποτέ και το 
ποσοστό αυτό μας φέρνει 
στη δεύτερη θέση των πιο 
«καναπεδάτων» της Ε.Ε.

73% είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό στην Πο-

λωνία, γεγονός που τους 
καθιστά πρωταθλητές 
στο διαγωνισμό couch 
potato.

45% των Ευρωπαίων 
δεν αθλούνται επί-

σης ποτέ.

69,9 ευρώ κοστίζει η 
νέα υπηρεσία υπε-

ρύψηλων ταχυτήτων (1 
Gbps) για πρόσβαση στο 
Internet από την Cosmote. 

74,90 στοιχίζει η ίδια 
υπηρεσία για επι-

χειρήσεις. 

730.000 σπίτια κι επιχει-
ρήσεις σε όλη 

την Ελλάδα μπορούν να 
έχουν Internet που «τρέ-
χει» με 1Gbps. Αυτό με-
ταφράζεται σε 1.800.000 
ανθρώπους.

2/3 της χώρας θα μπορεί 
να απολαμβάνει τη 

σχετική υπηρεσία από τον 
ΟΤΕ μέχρι το 2027.

12 λέξεις χρειάστηκε η 
ΠΑΕ Ολυμπιακός για να 

απομακρύνει τον προπο-
νητή Κάρλος Κορμπεράν.

49 ημέρες παρέμεινε 
στη θέση του ο Ισπα-

νός πρώην τερματοφύ-
λακας. 

2 μήνες ήταν το προη-
γούμενο αρνητικό του 

ρεκόρ στην ομάδα Δόξα 
Κακωτοπιάς. Η σημειολο-
γία θα έπρεπε να έχει χτυ-
πήσει καμπανάκια στον 
πρόεδρο Μαρινάκη. 

3 ήττες, 6 ισοπαλίες και 
2 νίκες ήταν το «σερί» 

του Κορμπεράν στον Ολυ-

μπιακό.

10% σωρευτικά για τα 
έτη 2022 και 2023 

στοχεύει να μειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας 
η Eurobank, όπως ανα-
κοίνωσε ο CEO Φωκίων 
Καραβίας.

10 η ώρα κάθε βράδυ 
θα κλείνουν τα φώτα 

και ο κλιματισμός στο 
κεντρικό κτίριο Διοίκησης 
στο Μέγαρο Μποδοσάκη, 
όπως και οι ταμπέλες στα 
καταστήματα, πλην αυ-
τών στα  ΑΤΜ.

7 η ώρα το απόγευμα θα 
υπάρχει συσκότιση στα 

υπόλοιπα κεντρικά κτίρια.

12 ώρες κράτησε η κη-
δεία της Βασίλισσας 

Ελισάβετ, η οποία έλαβε 
χώρα 11 ημέρες μετά τον 
θάνατό της στο κάστρο 
Μπαλμόραλ. 

20 χρόνια θρυλείται πως 
σχεδίαζαν την τελετή 

σύμφωνα με τον Δούκα 
του Νόρφολκ Εντουαρντ 
Φιτζάλαν-Χάουαρντ, στον 
οποίο έλαχε ο κλήρος να 
οδηγήσει την Ελισάβετ 
στην τελευταία της κα-
τοικία.

280 άτομα εργάζονταν 
στην ομάδα του Φι-

τζάλαν-Χάουαρντ για να 
σχεδιάσουν τη συγκεκρι-
μένη κηδεία. 

2.000 επίλεκτοι καλε-
σμένοι απ’ όλο 

τον κόσμο παρευρέθησαν 
στην κηδεία. Μεταξύ τους 
και η Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου. 

4,1 δισ. τηλεθεατές πα-
ρακολούθησαν την 

κηδεία, καθιστώντας την 
πιθανώς το μεγαλύτερο 
τηλεοπτικό γεγονός στην 
ιστορία της τηλεόρασης. 

7,5 εκατ. δολάρια εκτι-
μάται ότι στοίχισε η 

τελετή.

6. δισ. λίρες εκτιμάται 
ότι ήταν το κόστος της 

αλλαγής μονάρχη για τη 
βρετανική οικονομία. 

125 κινηματογράφοι 
ήταν ανοιχτοί για 

το κοινό σε όλη τη Βρε-
τανία και προέβαλαν την 
τελετή.

6,4% τηλεθέαση 
έκανε στην 

πρεμιέρα η νέα σειρά 
της ΕΡΤ με τίτλο «Τα 
Νούμερα». Και μόνο 
λόγω ονόματος η 
στήλη στηρίζει τη 
σειρά του Φοίβου Δε-
ληβοριά και εκφράζει 
τον θαυμασμό της για 
τον τεράστιο ηθοποιό 
Θανάση Αλευρά.

8,5% ήταν η τηλε-
θέαση της 

επανάληψης της 
πρεμιέρας, μέσα στο 
Σαββατοκύριακο. 
Απόδειξη προφανώς 
ότι «Tα Νούμερα» και 
η σουρεαλιστική τους 
προσέγγιση άρεσαν 
στο κοινό. Να φαντα-
στείτε ότι ακόμη δεν 
ξέρουμε πόσοι την 
είδαν μέσω ERTFLIX 
ή μέσω replay TV από 
τις συνδρομητικές 
πλατφόρμες. 
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Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού 
κόμματος της Γαλλίας Φαμπιέν Ρουσέλ είπε κάτι λογικό και αυτο-
νόητο: το Κ.Κ. είναι κόμμα των εργαζομένων· στόχος του είναι η ε-
ξάλειψη της ανεργίας και, επομένως, το σύστημα των επιδομάτων 
στους μη απασχολούμενους. «Η επιδοτούμενη αεργία δεν είναι 
επιθυμητή για ένα κόμμα της εργασίας», είπε ο Φαμπιέν Ρουσέλ 
για να βρεθεί αμέσως στο στόχαστρο του συνασπισμού της άκρας 
αριστεράς (NUPES), ο οποίος τον κατηγόρησε για ακροδεξιό. 

ι εκπρόσωποι της NUPES έσπευσαν να βγάλουν από το 
καπέλο το συνηθισμένο κουνέλι: το δικαίωμα στην τε-
μπελιά όπως το περιέγραφε ο Πολ Λαφάργκ το 1880, 
όταν οι βιομηχανικές και αγροτικές μάζες εργάζονταν 

δώδεκα ώρες την ημέρα κάτω από άθλιες συνθήκες.  
Οι άνθρωποι που επικαλέστηκαν το «Δικαίωμα στην τεμπε-
λιά» δεν γνωρίζουν ότι ακόμα και τότε το βιβλιαράκι του Πολ 
Λαφάργκ προκάλεσε αμηχανία στους σοσιαλιστές της εποχής 
του. Βεβαίως, ο τίτλος του βιβλίου δεν αντιστοιχούσε πέρα για 
πέρα στο περιεχόμενο: ο Λαφάργκ δεν εγκωμίαζε ακριβώς την 
«τεμπελιά», πολύ λιγότερο την επιδότησή της· ζητούσε σχόλη· 
ζητούσε «τρίωρη εργασία ημερησίως» και συνθήκες σαν εκεί-
νες που έχουν επιτευχθεί εδώ και δεκαετίες στις ανεπτυγμένες 
χώρες. Στην πραγματικότητα, οι σοσιαλιστές του fin de siècle 
δεν μπορούσαν να φανταστούν πόσο θα άλλαζαν και θα βελτιώ-
νονταν αυτές οι συνθήκες: κανείς το 1880 δεν διανοούνταν την 
πενθήμερη εργασία, το επτάωρο, τις πληρωμένες διακοπές, τη 
ρομποτοποίηση, τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις 
συντάξεις και τα τοιαύτα· το αίτημα των σοσιαλιστών του 19ου 
αιώνα ήταν δουλειά για όλους με αμοιβή που να σώζει τους εργα-
ζομένους και τις οικογένειές του από την πείνα.  
Το να επικαλούμαστε τον Λαφάργκ στη Γαλλία του 
2022 δείχνει, νομίζω, ότι η αριστερά τρέφει ακόμα 
τις φαντασιώσεις ενός σοσιαλιστικού παραδείσου 
στον οποίον θα περιφερόμαστε ασκόπως παίζοντας 
άρπα, απαλλαγμένοι από το άγχος της εργασίας και 
του ξυπνητηριού. Ο ύμνος της παραμένει το ποίη-
μα «Χαμένος χρόνος» του Ζακ Πρεβέρ (Μπρος στης 
φάμπρικας την πύλη/ άξαφνα ο εργάτης σταματά […] 
Σύντροφε ήλιε, δεν σου φαίνεται χαζό/τέτοια μέρα 
να σ’ την τρώει τ’ αφεντικό;) που ωστόσο παρουσί-
αζε την εργασία ως αναγκαίο κακό· σήμερα έχουμε 
προχωρήσει, και το «κακό» δεν είναι καν αναγκαίο. 
Οι άνθρωποι δεν ενθαρρύνονται να βρουν υπαρξια-
κό νόημα στην εργασία: αναγνωρίζουν ως μοναδική 
τους ανταμοιβή, ως αποζημίωση κατά κάποιον τρόπο, το μεροκά-
ματο ή τον μισθό ακόμα κι αν δεν πρόκειται για βαριές, σκληρές ή 
ανθυγιεινές ασχολίες.  
Όσο για τη σύγχρονη επιλεκτικότητα και για το κύμα του quitting 
που παρατηρείται σε ορισμένες χώρες, δεν θα συνέβαιναν αν οι 
άνθρωποι που αρνούνται, λόγου χάρη, τις αγροτικές εργασίες ή 
άλλου τύπου «βαρετό» βιοπορισμό δεν μπορούσαν να εξασφαλί-
ζουν τα προς το ζην με άλλους τρόπους. Μεταξύ αυτών των τρό-
πων είναι οι επιδοτήσεις, οι οικογενειακές κληρονομιές, η ποι-
κιλία των παρασιτικών εγχειρημάτων που είναι ή δεν είναι τάχα 
οικολογικά, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα λοιπά.  
Η απαξίωση της εργασίας αντανακλάται σε μια από τις μεγάλες 
πληγές των ευρωπαϊκών κοινωνιών: στους μηχανισμούς δια-
νομής επιδομάτων και βοηθημάτων τα οποία καταλήγουν στη 
δημιουργία μη παραγωγικών κοινωνικών στρωμάτων που επι-
βαρύνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Το πρόβλημα όμως 
δεν είναι μόνο και δεν είναι κυρίως οικονομικό: η απαξίωση της 
εργασίας εντείνει τη μαλθακότητα στις ανεπτυγμένες χώρες, 
εκείνο το είδος της αδράνειας που συνδέεται με αίσθημα ανωτε-
ρότητας, με δήθεν υψηλές ενασχολήσεις που δεν αφήνουν χρόνο 

και ενέργεια για να λερώσει κανείς τα χέρια του. Με λίγα λόγια, 
το να επιδοτείται ένας απολυμένος εργαζόμενος επί δύο χρόνια, 
όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι μια σοσιαλι-
στική πολιτική με δυσάρεστες συνέπειες για το εργασιακό ήθος 
του πολίτη και για το ήθος του γενικά. 
Με αυτή την ιδεολογία, η παρόρμηση της ευρωπαϊκής αριστεράς 
είναι διαρκείς διεκδικήσεις για περαιτέρω μείωση του εργάσι-
μου χρόνου: ωστόσο, το 35ωρο που εφαρμόστηκε στη Γαλλία σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας δεν έφερε τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα· η ανεργία δεν μειώθηκε, το αίσθημα ευδαιμονίας δεν 
αυξήθηκε. Αντιθέτως, οι Γάλλοι έγιναν ακόμα πιο κατσούφηδες 
και απαιτητικοί· τώρα, που τίθεται το ζήτημα της μετατόπισης 
του ορίου συνταξιοδότησης από την ηλικία των 60 στην ηλικία 
των 64, είναι έτοιμοι για μια ακόμα Γαλλική Επανάσταση. Έτσι 
κι αλλιώς, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, με διεστραμμένο τρόπο, 
ότι θα περάσουν τα χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους –δυο 
δεκαετίες κατά μέσον όρο– σ’ αυτόν τον σοσιαλιστικό παράδεισο 
όπου κελαρύζουν ποτάμια και ακούγονται θεϊκές μελωδίες. Η 
αλήθεια αποδεικνύεται πολύ διαφορετική: πολλοί συνταξιούχοι 
χάνουν την κοινωνική τους ταυτότητα, νιώθουν ότι θα μπορού-
σαν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα στους νεότερους στον 
χώρο της εργασίας, πλήττουν και γίνονται babysitters. Όλα αυτά 
επειδή η νομοθεσία ωθείται όλο και πιο πιεστικά στο να υποτιμά 
το εργασιακό ιδεώδες και να κάνει «τόπο στους νέους», οι οποίοι 
όμως δεν θέλουν να δουλέψουν.  
Ο Φαμπιέν Ρουσέλ, ως αριστερός παλαιάς κοπής που δεν ασχο-
λείται με το ποιος είναι binary και ποιος non-binary, απευθύνεται 
στους εργαζομένους που εκτιμούν την εργασία. Όσο για τη σφο-
δρή αντίδραση των αριστερών της πολιτικής ορθότητας και της 

ισλαμολαγνείας επιβεβαιώνει αυτό που ήδη ξέραμε: η 
εργασία είναι πλέον όρος της δεξιάς. Η αριστερά του 
Ζαν-Λυκ Μελανσόν, του Ερίκ  Κοκρέλ, ή της ανεκδι-
ήγητης Σαντρίν Ρουσό, η οποία στηρίζει τον φυγόπο-
νο, τον σκράπα, τον λουφαδόρο – κι από τα δώδεκα 
αρχέτυπα του Kαρλ Γιουνγκ προτιμά τον τεμπέλη, 
λαίμαργο με την ασυγκράτητη λίμπιντο· δεύτερο στις 
προτιμήσεις της έρχεται το αρχέτυπο του ορφανού 
που αποζητεί χάδια και προστασία· τρίτο έρχεται βε-
βαίως εκείνο του παράνομου που αρέσκεται να παρα-
βιάζει τους κανόνες, περιττό και που το αναφέρω.  
 
Η αριστερά του 19ου αιώνα, δηλαδή των σκληρά ερ-
γαζομένων, πρόβαλε εντελώς διαφορετικά αρχέτυ-
πα: εκείνο του μάγου, εκείνο του ήρωα, εκείνο του 

φύλακα αγγέλου. Και με αυτά τα αρχέτυπα κέρδισε τόσα πολλά. 
Εν πάση περιπτώσει, ο Φαμπιέν Ρουσέλ άκουσε γερή κατσάδα και 
τοποθετήθηκε με τη γνώριμη ευκολία στην άκρα δεξιά: όποιος 
δεν συμφωνεί με τους νεοαριστεριστές της NUPES, ή όποιος 
εργάζεται με συνέπεια σεβόμενος το κοινωνικό συμβόλαιο, δεν 
είναι μόνο δεξιός· είναι ακροδεξιός. Μαζί με τον Ρουσέλ, η μπάλα 
πήρε τον Olivier Dussopt από το σοσιαλιστικό κόμμα, ο οποίος 
τόλμησε να ξεστομίσει σε συνέντευξή του ότι «δεν υπάρχει εναλ-
λακτική πέρα από την αξιοκρατία και την εργασία, η οποία πα-
ραμένει το καλύτερο εργαλείο κατά του κοινωνικού ντετερμινι-
σμού». Για να το διατυπώσουμε αλλιώς, ο άνθρωπος είπε ότι για 
να προκόψεις πρέπει να εργαστείς κι ότι για να εκτιμηθεί η εργα-
σία σου χρειάζεται αξιοκρατικό κοινωνικό πλαίσιο. Η ιδέα ότι αν 
δεν εργάζεσαι κάνεις ωραία και δημιουργικά πράγματα είναι μια 
ακόμα νεο-αριστερή αυταπάτη: αργία μήτηρ πάσης κακίας.  
Τέλος, αν έχει κάποια σημασία, παλιότερα, ο «ακροδεξιός» Φα-
μπιέν Ρουσέλ έκανε έξαλλους τους πολιτικώς ορθούς γιατί παρα-
δέχτηκε ότι τρώει κρέας κι ότι του αρέσει «να ψήνει παϊδάκια». Η 
κρεοφαγία είναι δεξιά· η φυτοφαγία είναι αριστερή. Όπως και η 
ανθρωποφαγία.  A

O

Δικαιωμα στην εργασια 
ή Δικαιωμα στα επιΔόματα;
Η δήλωση του γ.γ. του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας υπέρ της εργασίας και 

κατά των επιδομάτων προκάλεσε έναν εσωτερικό εμφύλιο στον αριστερό χώρο 

Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού
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Η απαξίωσΗ 
τΗσ εργασίασ 

αντανακλαται 
σε μία από τίσ 

μεγαλες πληγες 
των ευρωπαϊκων 

κόίνωνίων
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Η παράνομη διέλευση των ελληνοτουρκικών συνό-
ρων, τόσο των θαλάσσιων όσο και των χερσαίων, 
είναι επικίνδυνη υπόθεση και γι' αυτό εξάλλου κο-
στίζει ακριβά. Ένας τεράστιος και εν πολλοίς άγνω-
στος μηχανισμός διακινεί απελπισμένους ανθρώ-
πους από τα βάθη της Ασίας και της Αφρικής έως τη 
Γερμανία, τη Σκανδιναβία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ 
αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Τα κράτη αλλά και 
η Ε.Ε. το έχουν αποδεχθεί, και η ζωή συνεχίζεται. 
Και επειδή είναι επικίνδυνη, έχει και θύματα. Ειδικά 
παιδιά και ευάλωτες ομάδες όπως οι κυοφορούσες 
γυναίκες. 

Τουρκία έχει κάθε λόγο να χρησιμοποι-
εί τις μεταναστευτικές ροές ως εργαλείο 
προκειμένου να δημιουργήσει προβλή-
ματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Δύση 

γενικότερα. Ειδικά σε μια εποχή που οι σχέσεις με 
την Ελλάδα είναι τεταμένες. Αν το μεταναστευτικό 
τής δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα θερ-
μό επεισόδιο δεν θα πει όχι. Αρκεί αυτό να φέρει 
τη χώρα μας σε δύσκολη θέση, να τη δυσφημήσει 
στους πολίτες της Ευρώπης και να φιλοτεχνήσει 
γι' αυτήν ένα δήθεν ανθρωπιστικό και δημοκρατι-
κό προσωπείο που τόσο έχει ανάγκη. Το πρόσφατο 
συμβάν με τους 38 μετανάστες «αποκλεισμένους« 
σε μια «ελληνική» νησίδα του Έβρου εντάσσεται 
σαφώς σε αυτήν τη στρατηγική. Αρκεί βέβαια να 
βρεθούν οι καλοθελητές που πάντα υπάρχουν. Τό-
σο εκτός όσο και εντός των συνόρων μας. 

Δεν θα ισχυριστώ ότι η Ελλάδα αντιμε-
τωπίζει πάντα σωστά τα προβλήματα 
που δημιουργούνται στα σύνορα. Αλλά 
δεν εγκαταλείπει ανθρώπους στο έλε-
ος του Θεού, ούτε βέβαια τους πνίγει. 
Διότι είναι γνωστές οι διασώσεις που 
κάνουν, όχι επαγγελματίες «διασώ-
στες», αλλά επαγγελματίες λιμενικοί, 
στρατιωτικοί και συνοριοφύλακες που 
έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν τα 
σύνορα αλλά και να προστατεύουν τις 
ανθρώπινες ζωές. Συχνά σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες και με κίνδυνο της 
δικής τους ζωής. Φυσικά η Ελλάδα και 
η Ευρώπη δεν μπορούν να ανοίξουν τα 
σύνορά τους, αλλά το ίδιο φυσικά δεν 
μπορούν να αρνηθούν ένα χέρι βοήθει-
ας σε όποιον κινδυνεύει.

Κανείς βέβαια δεν ξέρει πώς στήθηκε το συμβάν 
με το δήθεν νεκρό κοριτσάκι στον Έβρο. Αυτό που 
πέθανε από τσίμπημα σκορπιού στις 15 Αυγού-
στου. Ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να τοποθετήσει 
38 μετανάστες δήθεν αποκλεισμένους Αύγουστο 
μήνα σε ελληνική νησίδα του Έβρου με το νερό 
του ποταμού μέχρι τον αστράγαλο. Με τη μάνα 
του παιδιού να «συντηρεί» το πτώμα του μέσα στο 
νερό και μετά να το θάβει αλλά να μην ξέρει πού, 
ούτε να έχει κάποιο προσωπικό του αντικείμενο 
φυλαγμένο, αλλά και να μην της λείπει κανένα 
παιδί από όσα είχε δηλώσει η οικογένεια. Κακό 
και πρόχειρο σενάριο από κακούς και πρόχειρους 
ανθρώπους που βέβαια δεν ήταν οι μετανάστες 
αλλά όσοι τους χρησιμοποίησαν. 

Όλοι όμως σήμερα γνωρίζουμε το ψέμα, την απάτη, 
το fake του δράματος. Η ΜΚΟ που ξεκίνησε την 
ιστορία μίλησε για λάθος. Η νησίδα ήταν τουρκική 
και η Ελλάδα δεν μπορούσε να επέμβει. Να το δε-
χτώ. Αλλά, όταν ασχολείσαι επαγγελματικά με το 
θέμα, πρέπει να γνωρίζεις ότι η κοίτη του ποταμού 
αλλάζει, ότι νησίδες εμφανίζονται και εξαφανίζο-
νται ανάλογα με τη στάθμη των υδάτων, ότι η περι-
οχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για τις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις, ότι ο Τούρκος ψάχνει την ευκαιρία, 
ότι μια άκριτη και πρόχειρη διακίνηση ενός μη 
γεγονότος μπορεί να προκαλέσει συνοριακό ε-
πεισόδιο με θύματα και απρόβλεπτες συνέπειες. 
Αλλά δεν το έψαξες. Βιάστηκες, συμπεριφέρθηκες 
άκριτα απέναντι σε ένα σοβαρό θέμα. Αν η απο-
στολή σου είναι να βοηθάς τους μετανάστες, αυτό 
που έκανες λειτούργησε εναντίον τους. Το σύν-
δρομο του «ψεύτη βοσκού» είναι εδώ, και αύριο 
σε ένα πραγματικό συμβάν τόσο οι αρχές όσο και 
η κοινή γνώμη μπορούν να το αντιμετωπίσουν με 
δυσπιστία και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.  

Η ζημιά όμως για τη χώρα μας έγινε. Πολλοί έμαθαν 
για την άτεγκτη και δολοφονική Ελλάδα, λίγοι θα 
μάθουν ότι το γεγονός με το νεκρό κορίτσι απλά 
δεν υπήρξε. Ότι κατασκευάστηκε και διακινήθηκε 
για να κατηγορηθούν η Ελλάδα και η κυβέρνησή 
της. Που αφήνουν αβοήθητους απελπισμένους αν-
θρώπους που κινδυνεύουν. Διότι το σενάριο είχε 
στόχο την Ελλάδα. Η Τουρκία είναι καλή, η Ελλάδα 

όχι. Οι ΜΚΟ βοηθούν τους μετανάστες, 
οι ελληνικές αρχές τούς σκοτώνουν. Οι 
«ευαίσθητοι» συνάνθρωποί μας με το 
σηκωμένο δάχτυλο έχουν δίκιο και ό-
σοι υποψιάστηκαν το παραμύθι ή τέλος 
πάντων ζητούσαν αποδείξεις είναι σκα-
τόψυχοι. Διότι οι διαιρέσεις βοηθούν τον 
κόσμο μας να γίνει χειρότερος, τα μίση 
να θριαμβεύσουν, οι «καλοί» να σταθούν 
απέναντι από τους «κακούς» και γιατί 
όχι να πέσουν και κάποιες μπαταριές. Να 
αποσταθεροποιηθούν κυβερνήσεις, να 
κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες.  

Η ιστορία του Έβρου και η έκταση που 
πήρε στα ελληνικά κοινωνικά δίκτυα 
είχε και κάτι θετικό. Ανέδειξε με τον 
πιο εμφατικό τρόπο τη διαίρεση της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Την απέχθεια κά-

ποιων συμπολιτών μας για την ίδια τους τη χώρα. 
Το πόσο πρόθυμοι είναι να δείξουν τις αρχές της 
πατρίδας τους ως τον κύριο ένοχο για το δράμα 
των μεταναστών. Το πόσο εύκολα στοιχήθηκαν 
πίσω από τα κόλπα της Τουρκίας. Το πόσο αφε-
ρέγγυους θεωρούν τους κυβερνήτες τους. Το πόσο 
ανέξοδα ήθελαν να δουν την Ελλάδα κρεμασμένη 
στα μανταλάκια του διεθνούς Τύπου. Το πόσο α-
ψήφιστα παίρνουν τον τουρκικό κίνδυνο. Το πόσο 
απολαυστικά κατηγορούσαν τους συμπατριώτες 
αλλά και φίλους τους που είχαν διαφορετική άπο-
ψη. Διότι το δράμα των μεταναστών είναι η καλύ-
τερη ευκαιρία για να αναδείξουν τη δική τους πο-
νοψυχιά και τη σκατοψυχιά των άλλων. Η «νεκρή 
Μαρία» μπορεί να μην τάραξε τα λίγα νερά του Έ-
βρου. Τάραξε όμως τα νερά του σκοτεινού πελά-
γους της ελληνικής κοινωνίας.  A

Η

Το μεΤανασΤευΤικο 
ωσ εργαλειο διαιρεσησ 

Φυσικά η Ελλάδά 
και η Ευρώπη 

δΕν μπορουν νά 
άνοιξουν τά συνορά 

τουσ, άλλά 
το ιδιο Φυσικά 

δΕν μπορουν νά 
άρνηθουν Ενά χΕρι 
βοηθΕιάσ σΕ οποιον 

κινδυνΕυΕι

Του Λεωνίδα Καστανα
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Της ΜΥΡσίνΗσ ΓΚανα

Ζωτικές λειτουργίες 
του ανθρώπινου σώματος 

οδηγίες χρήσης

Τα τελευταία χρόνια, αλλά πολύ πιο έντονα, νομίζω, στη 
διάρκεια του 2022, πληθαίνουν τα άρθρα, οι συμβουλές, 
οι εφαρμογές, για το πώς να ζούμε. Η ιδέα μοιάζει να έχει 
κάτι από φιλοσοφία, ε; Ποιος είναι ο καλός βίος, αυτός 
που αξίζει να ζήσει κανείς; Να είμαστε στωικοί, να είμαστε 
μεγαλόθυμοι, να δίνουμε προτεραιότητα στις σχέσεις μας 
με τους άλλους, στον εαυτούλη μας, στη δουλειά μας, στα 
παιδιά μας, στα σκυλιά ή τα γατιά μας; Τι είναι ηθικό, τι δεν 
είναι, και γιατί; Κι όμως, όχι. Ο καιρός αυτών των αναζητή-
σεων μοιάζει να έχει παρέλθει μαζί με την πανδημία και 
τα λοκντάουν. Ίσως να πεθάναμε για λίγο από μια υπερβο-
λική δόση υπαρξιακών αναζητήσεων την προηγούμενη 
διετία, όταν ψάχναμε κάθε τόσο να βρούμε τη λέξη που 
περιέγραφε επακριβώς σε κάθε στάδιο αυτής της πρωτό-
γνωρης εμπειρίας την απόλυτη φρίκη μας (και, κακά τα ψέ-
ματα, όσα ονόματα κι αν δώσαμε σε αυτά τα συναισθήμα-
τα, επρόκειτο πάντα για αγνή φρίκη και απελπισία). Ίσως 
όταν επανήλθαμε στη ζωή, να διαπιστώσαμε ότι είχαμε 
ξεχάσει τι είναι το ανθρώπινο σώμα και πώς λειτουργεί.  

ια σύντομη περιήγηση στα ΜΚΔ και στον ξένο Τύπο με 
κάνει να αναρωτιέμαι πώς γίνεται να είμαι ακόμα ζω-
ντανή. Αρχίζω να φοβάμαι ότι όπου να ’ναι θα καταρ-
ρεύσω, ότι στην πραγματικότητα είμαι βαριά άρρωστη 

κι αυτό δεν θ’ αργήσει να εκδηλωθεί. Δεν φταίει το φαγητό 
που τρώω, το νερό που πίνω, ο αέρας που αναπνέω. Φταίει, 
σύμφωνα με ένα σωρό δημοσιεύματα, το πώς τρώω, πώς πίνω 
νερό, πώς αναπνέω, πώς κοιμάμαι, πώς κάνω έρωτα. Απ’ ό,τι 
φαίνεται, σχεδόν όλοι, τα κάνουμε όλα λάθος. Τα πιο βασικά, 
δηλαδή. Αυτά που, αν δεν τα κάνουμε, πεθαίνουμε. Κάθε δεύ-
τερη ανάρτηση στο Instagram κι ένας γκουρού, που έρχεται να 
σε πληροφορήσει ότι δεν το είχες καταλάβει, αλλά αναπνέεις 
λάθος, περπατάς λάθος, όχι, το να βάζεις το ένα πόδι μπροστά 
από το άλλο και ανά πάσα στιγμή ένα από τα δύο να ακουμπάει 
στο έδαφος δεν αρκεί, ενεργοποιείς αρκετά τους γλουτούς 
σου, έχεις επίγνωση των κοιλιακών σου, φροντίζεις να κρατάς 
τους ώμους χαμηλά και προς τα πίσω; Όχι; Λυπάμαι, με κάθε 
βήμα που κάνεις οδεύεις προς τον θάνατο (έτσι κι αλλιώς αυτό 
συμβαίνει, αλλά όταν μας το λένε με τέτοιο τρόπο ακούγεται 
ακόμα πιο τρομακτικό), κάτι πρέπει να κάνεις, εγώ σου προτεί-
νω ένα μοναδικό πρόγραμμα που έχω σχεδιάσει αφού διάβασα 
ανατομία, φυσιολογία και ψυχολογία του πέλματος, μέσα σε 
τρεις μήνες θα μάθεις να περπατάς από την αρχή, θα μάθεις να 
αναπνέεις με μοναδική άνεση, θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπει-
ρία, θα είναι σαν να είσαι φτιαγμένος γι’ αυτά τα πράγματα. 
Δεν θα αμφισβητήσω το συναίσθημα που βρίσκεται στη βάση 
όλων αυτών, που είναι φυσικά ότι πάρα πολύς κόσμος, ο πε-
ρισσότερος, ίσως, δεν νιώθει καλά. Δυσκολεύεται να κοιμηθεί, 
δυσκολεύεται να αναπνεύσει, αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλη-
μά του είναι βαθύ και δομικό. Μου κάνει όμως εντύπωση που 
μοιάζει να μας είναι ευκολότερο να πιστέψουμε ότι για αυτή 
την «αδιαθεσία» φταίμε εμείς, που δεν έχουμε καταλάβει με 
πόσο λάθος τρόπο επιτελούμε τις ζωτικές μας λειτουργίες και 
είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε, με χρήμα και με χρόνο, για 
να μάθουμε πώς πρέπει να υπάρχουμε. Μου κάνει εντύπωση 
που οι, κυριολεκτικά απάνθρωπες, συνθήκες της ζωής μας δεν 
μπαίνουν με ουσιαστικό τρόπο στη συζήτηση αλλά θεωρού-
νται η μοναδική σταθερά που δεν μπορεί να κλονιστεί. 
Ειδικά από την πανδημία και μετά, όπου διαταράχτηκαν όλες 
μας οι βεβαιότητες, θα έλεγε κανείς ότι διανύουμε μια φάση ό-
που προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι τα πράγματα μπορούν 
να συνεχίσουν ακριβώς όπως ήταν. Όπως συμβαίνει συχνά με 
τους ψυχαναγκασμούς, το σώμα εξεγείρεται, θα πρέπει όμως 
ίσως να εξετάσουμε και να θεραπεύσουμε όχι το ατομικό σώμα 
του καθένα μας, αλλά το συλλογικό, κοινωνικό μας σώμα, που 
πέρα από κάθε αμφιβολία, έχει ξεχάσει πώς να αναπνέει, πώς 
να τρώει, πώς να υπάρχει. Όσο δεν γίνεται αυτό, θα αγκιστρω-
νόμαστε σε ψευδαισθήσεις ελέγχου της ζωής μας προσπαθώ-
ντας να βελτιστοποιήσουμε κάθε μας λειτουργία, ο καθένας 
μόνος του και υγιής για να ζήσει τι, και πώς;  A

M
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Η ζωη του
Αριστοτελη

—  σε κομικ —
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Σε σχέδιο του Αλέκου Παπαδάτου και σενάριο του Τάσου Αποστολίδη η ζωή και η φιλοσοφική σκέψη 
του Αριστοτέλη μεταμορφώθηκαν σε ένα καλαίσθητο κόμικ που θα κυκλοφορήσει από τις εκδ. Ίκαρος. 

Η ATHENS VOICE προδημοσιεύει αποκλειστικά ένα απόσπασμα. 
Του ΓΙΑΝΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

−>
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E
ίναι ο φιλόσοφος οι ιδέες του οποίου 
επέδρασαν όσο κανενός άλλου στην 
παγκόσμια διανόηση διαρκώς επί είκο-
σι τέσσερις αιώνες. Ο Αριστοτέλης και 

η ζωή και φιλοσοφική του σκέψη έγιναν ένα εκτενές 
graphic novel που θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις 
Εκδόσεις Ίκαρος. Το σενάριο υπογράφει ο Τάσος Α-
ποστολίδης (Οι Κωμωδίες του Αριστοφάνη κ.ά.) και το 
σχέδιο ο Αλέκος Παπαδάτος (Logicomix, Δημοκρατία 
κ.ά.). Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Οι δύο συγγρα-
φείς κατορθώνουν σε 216 σελίδες να ξετυλίξουν το 
νήμα της συναρπαστικής ζωής, της προσωπικότητας 
και της στοχαστικής ιδιοφυΐας του μεγαλύτερου φι-
λοσόφου όλων των εποχών. 

Με μια αφήγηση κατά βάση δραματοποιημένη, 
ενίοτε τριτοπρόσωπη, μ’ ένα σενάριο έντονο και ρυθ-
μικό και με τον Αλέκο Παπαδάτο να ξεδιπλώνει –ίσως 
περισσότερο από ποτέ– τη δεινότητά του στα τεχνι-
κά σημεία, στον χειρισμό των καρέ, στην –όχι απλά 
ικανοποιητική– εικονογράφηση ενός εκτενούς και 
απαιτητικού σεναρίου με πολύ κείμενο, ο αναγνώστης 
βρίσκεται σε συνεχή διάλογο μ’ ένα κόμικ του οποίου 
ο ειδολογικός χαρακτηρισμός ξεπερνά την ιστορία 
και τη βιογραφία. Η ιστορία βρίσκει στην αρχή της 
αφήγησης τον Αριστοτέλη στην Αθήνα αντιμέτωπο με 
το αντιμακεδονικό μένος που έχει ξεσπάσει μετά τον 
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναγκασμένο να 
εγκαταλείψει για άλλη μια φορά την πόλη που αγάπη-
σε. Διά στόματος Θεόφραστου (υπηρετεί την πλοκή 
ως αφηγητής), φίλου του Αριστοτέλη και διαδόχου 
του στο «Λύκειο», βλέπουμε τη ζωή του στοχαστή: από 
την Αθήνα, την Άσσο, τη Λέσβο, την Πέλλα και τη Μίε-
ζα, στα Στά-
γ ε ι ρ α ,  τ ο υ ς 
Δελφούς, πάλι 
την Αθήνα και 
τέλος τη Χαλ-
κίδα. 

Με εντυπω-
σιακά πάνελ, 
συνδυασμό 
π ε ζ ο ύ  κ ε ι -
μ έ ν ο υ  κ α ι 
εικόνων, στα-
κ ά τ ε ς  π ρ ο -
τάσεις (όπου 
η  α φ ή γ η σ η 
είναι δραμα-
τοποιημένη), 
με καρέ που 
υπηρετούν ά-
ριστα το μέσο και τις σελίδες γεμάτες με κάθε λογής 
τεχνικές εικονογραφικής απεικόνισης, ο Αριστοτέλης 
των Τάσου Αποστολίδη και Αλέκου Παπαδάτου είναι 
μία από τις πιο εκλεκτικές και σίγουρα καλύτερες ελ-
ληνικές κυκλοφορίες κόμικς των τελευταίων ετών. Η 
Annie Di Donna, που χρωμάτισε το κόμικς, κατορθώ-
νει να ξεφύγει από το να το κάνει απλά ομορφότερο 
συνεισφέροντας ουσιαστικά, καθώς με τα χρώματα 
που επιλέγει κάνει ευδιάκριτη τη χρονική εναλλαγή 
της αφήγησης από τριτοπρόσωπη σε δραματοποι-
ημένη. 

Ο Αποστολίδης επιλέγει να αφηγηθεί τη ζωή του 
μεγαλύτερου στοχαστή όλων των εποχών αδιαφο-
ρώντας για σύγχρονες ματιές πάνω στο έργο και κυ-
ρίως την προσωπικότητά του. Η αποστασιοποίησή 
του από τη σύγχρονη κριτική, η οποία έχει μεταξύ 
άλλων κατηγορήσει τον Αριστοτέλη για σεξισμό και 
υπεράσπιση της δουλείας, δίνει μεγάλη ανάσα στην 
αφήγησή του, καθώς προσδίδει διαχρονικότητα στη 
δουλειά του – μακριά από επίκαιρες και ίσως επιπό-
λαιες απόψεις. Δείχνει η αντιμετώπισή του αυτή, τέ-
λος, ότι έχει κατανοήσει σε βάθος ότι η προσέγγιση 
του Αριστοτέλη στην ηθική ήταν εμπειρική – δηλαδή 
βασιζόταν στην παρατήρηση. Και στην παρατήρησή 
του αυτή εντασσόταν φυσικά και ο ήδη παγιωμένος 
και διαμορφωμένος κόσμος που τον περιέβαλλε.  

Η Athens Voice εξασφάλισε και προδημοσιεύει απο-
κλειστικά ένα απόσπασμα του κόμικς που θα κυκλο-
φορήσει σε λίγες μέρες από τις Εκδόσεις Ίκαρος. A

−>
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Κυριακή, 28 Αυγούστου
1 µ.µ. - Έχουµε µόλις αφήσει τον παλιό αυτοκινητόδροµο 
50 – τον «πιο µοναχικό δρόµο στην Αµερική» που διασχίζει 
τις Ηνωµένες Πολιτείες οριζοντίως από το Σακραµέντο 
µέχρι το Μέριλαντ. Έχουµε επιτέλους µπει στην τελική 
ευθεία: στον αυτοκινητόδροµο 447. Ο δρόµος 447, έκτα-
σης 120 χιλιοµέτρων, ξεκινάει απ’ το Φέρνλι· λίγο πιο µε-
τά, στο Νίξον, αφήνει πίσω του ένα παρακλάδι, τον 446· 
µετά το Νίξον: η άβυσσος. Ο 447 αποµακρύνεται από κάθε 
άλλο δρόµο. Χωρίς λωρίδες εκτάκτου ανάγκης ή χώρο 
για στάση, πινακίδες, φώτα ή κάποιο άλλο σηµάδι του 
σύγχρονου πολιτισµού, ο δρόµος γίνεται ένα µε το απόκο-
σµο τοπίο. Μπαίνει στην αρχαία, προστατευόµενη περιο-
χή της φυλής των Παγιούτε. Περνάει δίπλα απ’ τη Λίµνη 
Pyramid. Ο ορίζοντας ξαφνικά ανοίγει, γίνεται πανορα-
µικός, τεράστιος· το ένα αυτοκίνητο, το άτοµο, ξαφνικά 
φαντάζει ως µικρή, ασήµαντη τελεία. Μπροστά µας εκτεί-
νεται µια απέραντη, πανέµορφη πεδιάδα που οριοθετείται 
από βουνά που µοιάζουν µε κοφτερά βράχια. Το έδαφος 
αλλάζει χρώµατα. Στην αρχή είναι πράσινο, θαµνώδες. 
Μετά γίνεται κόκκινο και ογκώδες, στο χρώµα του πηλού. 
Στο τέλος, όσο πλησιάζουµε στην έρηµο, γίνεται ξανθό και 
ξερό· µετά, ολόλευκο.
Στη δεξιά λωρίδα του δρόµου, προς τους απόµερους οικι-
σµούς του  Έµπαϊαρ και του Γκέρλακ, µια αέναη αυτοκινη-
τοποµπή χιλιάδων αυτοκινήτων, τροχόσπιτων και φορ-
τηγών, κινούνται µε σταθερή ταχύτητα 60 χλµ. την ώρα, 
σαν ιµάντας που χάνεται στο άπειρο του ορίζοντα. Στην 
αριστερή λωρίδα επικρατεί σιωπή. Μια στις τόσες ένα αυ-
τοκίνητο έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση. Κάποιοι 
ανυπόµονοι οδηγοί επιχειρούν να προσπεράσουν – για να 
φτάσουν πού όµως; Πίσω από τη φαινοµενική γαλήνη του 

τοπίου και της σταθερής κίνησης των οχηµάτων κρύβεται 
ένταση. Ο 447 είναι η κλωστή που συνδέει τον προορι-
σµό µας µε τον πολιτισµό. Mια στραβοτιµονιά αρκεί για 
να χαλάσουν όλα. Το 2019, µια θανατηφόρα µετωπική 
σύγκρουση έξω απ’το Γκέρλακ έκλεισε όλο τον δρόµο για 
πολλές ώρες. Χιλιάδες αυτοκίνητα τράβηξαν χειρόφρενο 
µε την ουρά να εκτείνεται σε δεκάδες µίλια. Βγάλαµε έξω 
καρέκλες, οµπρέλες και αναψυκτικά και πιάσαµε φιλίες 
µε τους «γείτονες». 
Στον οικισµό του  Έµπαϊαρ –πρώην βιοµηχανική ζώνη που 
κάποια στιγµή εγκαταλείφθηκε και στο οποίο διαδρα-
µατίζεται η οσκαρική ταινία Nomadland– βρίσκεται ένα 
και µοναδικό παντοπωλείο, το οποίο για δύο εβδοµάδες 
κάθε χρόνο γίνεται κέντρο διερχοµένων. Στο ψυγείο του 
βρίσκω τα δύο τελευταία σάντουιτς· το τελευταίο «φρέ-
σκο» φαγητό που θα φάµε τις επόµενες 10 µέρες. Λίγο 
παραπέρα, στον οικισµό του Γκέρλακ, παραλαµβάνουµε 
τα ποδήλατα. Είναι η τελευταία στάση πριν µπούµε στην 
έρηµο. Εκεί που τελειώνει ο δρόµος και ξεκινάει το σύννε-
φο σκόνης που δηµιουργείται απ’το κοµβόι αυτοκινήτων 
και από τον αέρα. 
Μου πήρε χρόνια να συνειδητοποιήσω ότι όλη αυτή η πο-
ρεία – ο 447, η έξοδος απ’ τον ασφαλτοστρωµένο δρόµο, 
η βασανιστικά αργή πορεία µέσα απ’ το σύννεφο της σκό-
νης, στο τραχύ πρώτο κοµµάτι της ερήµου – είναι µια ιε-
ροτελεστία που παίζει κοµβικό ρόλο στην ψυχολογία σου: 
βγαίνεις απ’ το κανονικό σύµπαν, απ’τον «έξω κόσµο» 
(default world) και εισέρχεσαι σε ένα παράλληλο σύµπαν: 
στο Burning Man.

5 µ.µ. - Μετά από πτήση έντεκα ωρών για Σαν Φρανσί-
σκο, και road trip επτά ηµερών από Σαν Φρανσίσκο µέ-
σω του Εθνικού Πάρκου Γιοσέµιτι προς την έρηµο Black 
Rock της Νεβάδα, µετά από εντατική προετοιµασία δέκα 

µηνών και επίπονη αναµονή τριών ετών, αγκαλιάζουµε 
τους εθελοντές (greeters) και περνάµε την Πύλη. Επιτέλους 
φτάσαµε. Τα καταφέραµε και επιστρέψαµε. Είµαστε πια 
στο σπίτι µας.
Τον ∆εκέµβριο του 2021 πήραµε το ρίσκο και κλείσαµε τις 
πτήσεις – χωρίς να ξέρουµε καν αν θα βρούµε εισιτήρια· 
για την ακρίβεια χωρίς να ξέρουµε αν, µετά από δύο χρό-
νια παύσης λόγω πανδηµίας, θα υπάρξει Burning Man. 
Στις 30 Μαρτίου καταφέραµε να τα κλείσουµε, που ήταν 
από µόνος του ένας άθλος αφού τα εισιτήρια ανοίγουν στις 
8 µ.µ. και µέσα σε ελάχιστα λεπτά έχουν εξαντληθεί.
Από την 1η Απριλίου είχε ξεκινήσει η αντίστροφη µέτρη-
ση και ο µαραθώνιος προετοιµασίας: ενοικίαση αυτοκινή-
του (διπλάσιο το κόστος φέτος λόγω έλλειψης ηµιαγωγών 
που έχει δηµιουργήσει συνθήκες κρίσης στις αυτοκινη-
τοβιοµηχανίες)· ενοικίαση ποδηλάτων (το πεντάγωνο της 
αυτοσχέδιας πόλης 80.000 κατοίκων που δηµιουργείται 
κάθε χρόνο στην έρηµο έχει έκταση 16 τετραγωνικών χι-
λιοµέτρων, η χρήση αυτοκινήτων απαγορεύεται και το 
ποδήλατο είναι το βασικό µέσο µετακίνησης)· η σπαζοκε-
φαλιά της µεταφοράς των ποδηλάτων από το Γκέρλακστον 
προορισµό µας (που σηµαίνει παραγγελία και παράδοση 
σε φίλους στην Αµερική κάθετων και οριζόντιων µπαρών 
οροφής για ποδήλατα – χωρίς όµως να γνωρίζουµε το µο-
ντέλο και το µέγεθος του αυτοκινήτου που τελικά θα µας 
δώσει η εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων). 
Στις αρχές του καλοκαιριού άρχισαν οι λίστες, τα ψώνια, ο 
έλεγχος και η ανανέωση του εξοπλισµού και οι πρόβες για 
το πακετάρισµα της σκηνής, µαζί µε σκεπάσµατα, ρούχα, 
φάρµακα, εξαρτήµατα και συσκευές, για να χωρέσουν όλα 
σε τρεις βαλίτσες. Λίγες ηµέρες πριν, και ενώ πηγαίνουµε 
από µοτέλ σε µοτέλ, κουβαλώντας πάνω-κάτω βαλίτσες, 
σκηνές, σάκους και τσάντες, παραλαµβάνουµε, και µε τη 
βοήθεια ενός ποδηλατάδικου στο Κάρσον Σίτι καταφέρ-

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ 
ΕΝΝΙΑ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ 

Burning Man 
Του ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΥ
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νουµε να εγκαταστήσουµε, τις µπάρες. Την Παρασκευή 
το βράδυ στο Walmart βρίσκουµε και «σηκώνουµε» τα τε-
λευταία γαλόνια νερού (σύνολο: 120 λίτρα αποθηκεύονται 
στο πορτ µπαγκάζ και τα πίσω καθίσµατα). Το Σάββατο 
αγοράζουµε προµήθειες: κονσέρβες, µιλκσέικ πρωτεΐνης, 
µπάρες δηµητριακών, αναψυκτικά, χανζαπλάστ, µονωτική 
ταινία, χαρτί, κολλύριο για τα µάτια, βαζελίνη (απαραίτητη 
προστασία για µύτη και χείλη), ένα γαλόνι λευκό ξίδι, σνακ 
µε αλάτι, ηλεκτρολύτες. Το βασικό όµως είναι το ξίδι.
Η έρηµος του Black Rock θεωρείται ένα απ’ τα πιο εχθρικά 
περιβάλλοντα στον πλανήτη µε ακραία καιρικά φαινόµε-
να, υψηλές θερµοκρασίες, και αλκαλική σκόνη-πούδρα 
που εισχωρεί παντού και, µετά από λίγο, διαβρώνει τα 
πάντα. Το ξίδι λειτουργεί ως καθαριστικό, απολυµαντικό 
και προστασία για αντικείµενα, συσκευές, επιδερµίδα. Το 
καλοκαίρι η υγρασία στην έρηµο δεν ξεπερνάει το 12%. 
Η θερµοκρασία ξεπερνάει συχνά τους 40 βαθµούς ενώ το 
βράδυ µπορεί να πέσει σε µονοψήφιο αριθµό. Αγοράζο-
ντας το εισιτήριο δηλώνεις ρητά ότι καταλαβαίνεις ότι θα 
συµµετάσχεις σε δραστηριότητες που περιλαµβάνουν το 
ρίσκο σοβαρού τραυµατισµού, µόνιµης αναπηρίας ή και 
θανάτου µε αποκλειστικά δική σου ευθύνη. 
Μία απ’ τις δέκα αρχές του Burning Man είναι η «ριζική 
αυτάρκεια» που σηµαίνει ότι πρέπει να προβλέψεις και 
να προετοιµαστείς για ό,τι µπορεί να συµβεί και να φέρεις 
µαζί σου ό,τι (µα ό,τι) υπάρχει περίπτωση να χρειαστείς. 
Στην έρηµο δεν υπάρχει ούτε ρεύµα, ούτε νερό, ούτε φα-
γητό, ούτε σήµα κινητής τηλεφωνίας, ούτε ίντερνετ, ούτε 
κανενός είδους υπηρεσίες ή υποδοµές, εκτός από κοινές, 
φορητές τουαλέτες τοποθετηµένες σε διάφορα σηµεία 
της πόλης, και πάγο τον οποίο µπορείς να αγοράσεις στο 
κέντρο της πόλης. Η χρήση χρηµάτων και η πώληση προ-
ϊόντων –πέραν αυτού του πάγου– απαγορεύεται. Αν και 
µια άλλη αρχή, αλλά και το πνεύµα του Burning Man, υ-

ποστηρίζει µε κάθε τρόπο την έννοια της κοινότητας, του 
εθελοντισµού, του να βοηθάς και να µοιράζεσαι τον χρόνο 
και τα αγαθά σου µε τους άλλους, ο καθένας είναι εν τέλει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εαυτό του. ∆εν υπάρχει 
ούτε «κράτος», ούτε «αρµόδιος», ούτε γονείς, ούτε τίποτα. 
Μόνο εσύ και η φύση. Ουσιαστική εµπειρία ενηλικίωσης. 

Και φέτος επιλέγουµε να κατασκηνώσουµε στη θεωρητικά 
πιο ήσυχη πλευρά της πόλης, κοντά στην έξοδο. Η ρυµο-
τοµία του Black Rock City είναι απλή. Ακριβώς στο κέντρο 
ενός τεράστιου κύκλου-«ρολογιού» ακτίνας χιλιοµέτρων 
βρίσκεται ο Man – ένα τεράστιο ανδρείκελο που θα καεί 
µεγαλοπρεπώς το επόµενο Σάββατο το βράδυ. 
Στο κάτω µισό του ρολογιού εκτείνεται η πόλη των 80.000 
κατοίκων, χωρισµένη σε «οικοδοµικά τετράγωνα» (από 
σκηνές, τροχόσπιτα και προσωρινές κατασκευές). Την πό-
λη διατρέχουν κάθετοι λεωφόροι που νοητά καταλήγουν 
όλες στον Man, αντιστοιχώντας σε αντίστοιχες «ώρες» 
του ρολογιού. Αυτές τέµνονται από δρόµους-καµπύλες 
µε γράµµατα της αλφαβήτου. Η Α βρίσκεται πιο κοντά στο 
κέντρο του κύκλου. Η K είναι ο τελευταίος δρόµος που 
κοιτάει προς την έξοδο. 
Το πάνω µισό του ρολογιού είναι η «βαθιά playa» (playa εί-
ναι το χαϊδευτικό που οι συµµετέχοντες έχουν δώσει στην 
έρηµο). Εκεί δεσπόζουν διάσπαρτα, σε απόσταση δεκάδων 
ή εκατοντάδων µέτρων το καθένα από το επόµενο, τεράστια, 
υπεράνθρωπα έργα τέχνης, προσωρινές και φορητές κατα-
σκευές από ξύλο ή µέταλλο ή φώτα ή άλλα υλικά, και ο Ναός.

10 µ.µ. - Μετά το εξαντλητικό ταξίδι, το στήσιµο της σκη-
νής, το ξεφόρτωµα του αυτοκινήτου, το ξεµοντάρισµα των 
ποδηλάτων που από µόνο του πήρε µία ώρα, κάθοµαι στην 
καρέκλα έξω απ ’τη σκηνή για να ανασάνω. Ένας περαστι-
κός έρχεται και µου πιάνει κουβέντα, όπως συµβαίνει πα-

ντού και πάντα εδώ πέρα. Εκεί που µιλάµε, ξαφνικά στον 
σκοτεινό ουρανό, εκτός οποιασδήποτε λογικής κλίµακας, 
βλέπω να εµφανίζεται ένας τεράστιος καουµπόϊ που απο-
τελείται από πολλά φωτεινά σηµεία και βγάζει το καπέλο 
του – κάτι ανάµεσα σε µαζική προσγείωση εξωγήινων και 
τριπάκι µε µανιτάρια. Είναι απλώς χίλια (!) drones που, µε 
ειδικό λογισµικό και προγραµµατισµό, εκτελούν ένα φα-
ντασµαγορικό σόου που φαίνεται σε ακτίνα χιλιοµέτρων, 
σχηµατίζοντας στον ουρανό τη µορφή του Larry Harvey – 
του δηµιουργού όλης αυτής της ιστορίας που πέθανε πριν 
τέσσερα χρόνια. Καλώς ήρθαµε στο Burning Man.

∆ευτέρα, 29 Αυγούστου
9 π.µ. - Έφτασε επιτέλους η στιγµή που περίµενα εδώ και 
τρία χρόνια. Εξοπλισµένος µε τρίλιτρο σάκο ενυδάτωσης, 
ανεβαίνω στο ποδήλατο για να γνωρίσω κόσµο και να εξε-
ρευνήσω την πόλη και τα εκατοντάδες camps που έχουν 
δηµιουργηθεί, από µικρές σκηνές δύο ή τριών ατόµων µέ-
χρι τα µεγαλύτερα camps που καταλαµβάνουν ολόκληρα 
οικοδοµικά τετράγωνα µε περίπλοκες µεγάλες κατασκευ-
ές και στα οποία έχουν τη βάση τους εκατοντάδες εθελο-
ντές. Το κάθε camp προσφέρει κάτι διαφορετικό – από 
καφέ και αυτοσχέδια κοκτέιλ µέχρι µασάζ και διαλογισµό, 
από ζωντανή µουσική µέχρι µαθήµατα συναίνεσης, από 
εργαστήρια ζωγραφικής µέχρι τάξεις γιόγκα, από την πιο 
παρανοϊκή και ανούσια χαρτοµαντία µέχρι την πιο συ-
γκλονιστική και ουσιαστική ανθρώπινη επαφή. 
Κάθε δεδοµένη στιγµή λαµβάνουν χώρα ταυτόχρονα ά-
πειρες δραστηριότητες και είναι προφανώς αδύνατο να 
προλάβεις ή να δοκιµάσεις τα πάντα. Με το που περνάς 
την Πύλη παραλαµβάνεις ένα χοντρό βιβλίο µε το πρό-
γραµµα των δραστηριοτήτων, ωστόσο αυτό είναι µάλλον 
θεωρητικό. Τα πάντα είναι δωρεάν – είναι κυριολεκτικά 
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γραµµα των δραστηριοτήτων, ωστόσο αυτό είναι µάλλον 
θεωρητικό. Τα πάντα είναι δωρεάν – είναι κυριολεκτικά 



ένα δώρο, αφού αυτό είναι και µία απ’ τις βασικότερες 10 
αρχές: άνθρωποι τους οποίους δεν έχεις ξανασυναντή-
σει ποτέ σου δωρίζουν γενναιόδωρα τον χρόνο τους, την 
ενέργειά τους, µοιράζονται τα λιγοστά αγαθά τους – χω-
ρίς να περιµένουν κάποια ανταπόδοση. Το να µπορείς να 
λαµβάνεις χωρίς να δίνεις πίσω είναι ένα απ’τα πρώτα και 
πιο δύσκολα µαθήµατα του Burning Man. Ίσως είναι και το 
πιο καθοριστικό γιατί σε κάνει να θέλεις κι εσύ να δώσεις 
µε τη σειρά σου σε άλλους. 

Αυτό όµως σηµαίνει ότι δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι 
τα πράγµατα θα πραγµατοποιηθούν όταν και όπως νοµί-
ζεις ότι θα γίνουν, ούτε έχει νόηµα να έχεις απαιτήσεις 
ή προσδοκίες ή παράπονα (κάτι που θα χρειαστεί να το 
υπενθυµίσω στον εαυτό µου αρκετές φορές τις επόµενες 
µέρες). Οι άνθρωποι που προσφέρουν το οτιδήποτε έχουν 
φτάσει στην έρηµο µέρες πριν από εσένα και έχουν περά-
σει ατέλειωτα εικοσιτετράωρα κατασκευάζοντας εθελο-
ντικά και µε δικό τους κόστος οτιδήποτε δεν είναι σκόνη 
σε αυτό εδώ το µέρος. Οι ίδιοι θα κάτσουν πίσω αφού έχεις 
φύγει εσύ για να τα ξεµοντάρουν όλα αυτά, να µαζέψουν 
µέχρι και το µικρότερο σκουπιδάκι και να τα πάρουν όλα 
µαζί τους. Όταν έχουν ελεύθερο χρόνο δεν κάθονται να 
ξεκουραστούν, αλλά βοηθούν άλλους σε άλλα camps µε 
τις δικές τους κατασκευές και τα δικά τους προβλήµατα. 
Εάν η ηθική πυξίδα σου δεν είναι εντελώς σπασµένη, όταν 
ζεις κάτι τέτοιο, το ερώτηµα που φυσικά προκύπτει είναι: 
και πώς µπορώ να βοηθήσω εγώ;

8 µ.µ. - Το φως έχει µόλις πέσει, η πόλη µπαίνει στους 
ρυθµούς της νύχτας κι εγώ παίρνω το ποδήλατο για να 
πάω µέχρι την playa, εκεί που τελειώνει η πόλη και ξεκι-
νάει η έρηµος και τα έργα τέχνης. Θυµάµαι ακόµη ακρι-
βώς τη στιγµή που είδα για πρώτη φορά την playa βράδυ. 
∆εν είναι µια εικόνα που µπορείς να την ξεχάσεις, κυρίως 
επειδή δεν είναι µια εικόνα που εµπίπτει στο πλαίσιο ε-
µπειριών που έχουµε στη Γη. Σε έναν σκοτεινό ορίζοντα, 
στο άπειρο της ερήµου, χιλιάδες άνθρωποι µε τα ποδήλατά 
τους, στολισµένοι απ’ το κεφάλι µέχρι τις ρόδες µε πολύ-
χρωµα LED φωτάκια όλων των ειδών, κινούνται προς όλες 
τις κατευθύνσεις, ενώ στο βάθος τεράστια έργα τέχνης 
και φωτιστικές εγκαταστάσεις µε λέιζερ και προβολείς 
οριοθετούν το τοπίο δηµιουργώντας την εικόνα και την 

ατµόσφαιρα ενός ψυχεδελικού λούνα παρκ. Καλό τριπάκι, 
χωρίς καν µανιτάρια. Μεγάλες φλόγες ξεπετάγονται από 
διάφορες φορητές κατασκευές, όπως το θρυλικό El Pulpo 
Mechanico – ένα αξιολάτρευτο χταπόδι-άρµα που κινεί-
ται και βγάζει φωτιά από κάθε πλοκάµι, φωτίζοντας τα 
πρόσωπα αυτών που βρίσκονται πάνω και τριγύρω του.
Αν και η σκηνή αυτή είναι όπως πάντα εντυπωσιακή, πιά-
νω τον εαυτό µου να µην έχει την ίδια ενστικτώδη, σωµα-
τική αντίδραση που είχε την πρώτη φορά που βρέθηκα 
εδώ. Αναρωτιέµαι αν η πανδηµία και ο εγκλεισµός έχουν 
σκοτώσει εντελώς τις αισθήσεις µου. Επίσης, δεν το γνω-
ρίζω ακόµα αλλά αυτή είναι η µόνη φορά που θα βρεθώ 
στην playa τη νύχτα µέχρι το τελευταίο βράδυ.

10 µ.µ. - Ενώ πίνω το δεύτερο κοκτέιλ σε πολυπληθή 
συγκέντρωση για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα (κάποιες κακές 
συνήθειες παραµένουν και σε αυτό το παράλληλο σύµπαν, 
και η γκετοποίηση είναι µία από αυτές), ο ουρανός αρχίζει 
να φωτίζεται ολόκληρος από αστραπές. Το εφέ είναι τόσο 
ακραίο –σαν κακό µπλοκµπάστερ της δεκαετίας του ’90– 
που, όντας άλλωστε στο Burning Man, αναρωτιόµαστε 
αν όντως πρόκειται για αστραπές (στην έρηµο, εν µέσω 
καύσωνα;) ή για κάποιου είδους περφόρµανς. Όταν σκάνε 
οι πρώτες ψιχάλες το χαµόγελο παγώνει στα χείλη µας. 
Απ’ όλα τα πιθανά φυσικά και ακραία καιρικά φαινόµενα, 
η βροχή είναι ο χειρότερός µας εφιάλτης (όπως και οι πολύ 
δυνατοί άνεµοι γιατί µπορούν να παρασύρουν αντικεί-
µενα). Με ένα ψιλόβροχο απλώς θα γεµίσουµε λάσπη. 
Με παρατεταµένη καταιγίδα ωρών ή ηµερών τα πάντα 
θα βυθιστούν σε µερικά εκατοστά νερού (η έρηµος Black 
Rock ήταν κάποτε µια τεράστια λίµνη). Η λάσπη γρήγορα 
θα τσιµενταριστεί. Τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, ποδήλατα θα 
κολλήσουν στο έδαφος. Κανείς δεν θα µπορεί να µας βγά-
λει από εδώ για µέρες. Ζωές θα κινδυνέψουν.
Καβαλάω κατευθείαν το ποδήλατο και αρχίζω να τρέχω 
προς τη σκηνή για να προστατέψω τα ρούχα και τις συ-
σκευές. Εθελοντές-φύλακες φωνάζουν µε ντουντούκες: 
«καταιγίδα έρχεται στο Burning Man· αναζητήστε καταφύγιο». 
Υπολογίζω ότι σε πέντε λεπτά θα έχω φτάσει. Στρίβω στη 
γωνία και το βλέπω να έρχεται καταπάνω µας: ένα πηχτό 
σύννεφο σκόνης καλύπτει µέσα σε δευτερόλεπτα τους πά-
ντες και τα πάντα. Το πρώτο µας “white-out” είναι γεγονός. 
Φοράω µάσκες, ανάβω τον φακό κεφαλής στο τέρµα και, µε 

ορατότητα ελάχιστων µέτρων, κινούµαι προς τη σκηνή. 
Οι θύελλες σκόνης µπορεί να κρατήσουν από τρία λεπτά 
µέχρι τρεις µέρες. Απόψε είµαστε τυχεροί. Σε δέκα λεπτά 
το σύννεφο έχει αποµακρυνθεί. Το ίδιο και η βροχή. Αρ-
γότερα µαθαίνουµε ότι µεγάλη καταιγίδα πέρασε µόλις 10 
µίλια µακριά απ’ την πόλη µας. 
Φτάνω στη σκηνή και ανάβω το πρώτο τσιγάρο µετά από 
τρία χρόνια. Προσέχω να µη µου πέσει στάχτη στην έρηµο. 
Τίποτα δεν πρέπει να πέσει στην έρηµο: leave no trace. Σβή-
νω το τσιγάρο στο χώµα και παρατηρώ αυτό που έχουν α-
ναφέρει κι άλλοι: η φωτιά αφήνει σηµάδια καψίµατος στην 
ολόλευκη playa. Με το καπάκι του µπουκαλιού µαζεύω 
λίγη λίγη την καµένη σκόνη και τη ρίχνω µέσα στο µπου-
κάλι. Αναρωτιέµαι αν όλο αυτό το πράγµα αξίζει τον κόπο.

Τρίτη, 30 Αυγούστου
8 π.µ. - Η αλλαγή θερµοκρασίας στη σκηνή κάθε πρωί 
είναι εντυπωσιακή. Στις 6 το πρωί, λίγο πριν ανατείλει ο 
ήλιος, έχει κρύο. Στις 7.45 η ζέστη στο εσωτερικό της σκη-
νής είναι ήδη ανυπόφορη, ενώ έξω ο ήλιος καίει. Αυτό ση-
µαίνει ότι έχεις ακριβώς µιάµιση ώρα για να ολοκληρώσεις 
την πρωινή ρουτίνα: άνοιγµα σκηνής και στήσιµο τέντας 
(χωρίς όµως να γεµίσεις σκόνη, κάτι που απαιτεί χορο-
γραφία µε ακρίβεια µπαλέτου)· σβήσιµο εξωτερικών φώ-
των· επαναφόρτιση µπαταριών· φάρµακα και πρωινό (µια 
µπάρα και ένα µιλκσέικ θα σε κρατήσουν για πολλές ώρες 
– η ζέστη µειώνει αισθητά την ποσότητα φαγητού που 
χρειάζεσαι· το αλάτι και το νερό είναι ζωτικής σηµασίας)· 
πλύσιµο δοντιών (µε χωνί σε µπουκάλι µέσα στη σκηνή, 
αφού απαγορεύεται να πέσει έστω και µια σταγόνα νερό 
πάνω στην έρηµο)· αντηλιακό· αποσµητικό (αν και είναι 
περιττό· το µόνο καλό αυτού του περιβάλλοντος είναι ότι 
µε 12% υγρασία δεν επιβιώνει ούτε µισό βακτήριο· για 10 
µέρες είσαι απαλλαγµένος από κακοσµία)· βαζελίνη σε όλα 
τα ευαίσθητα σηµεία· τακτικό πλύσιµο χεριών (απ’ το ένα 
µπουκάλι νερού στο άλλο, πιο πολύ για την αίσθηση της 
καθαριότητας παρά για την ουσία)· προετοιµασία σάκου 
πλάτης (το να ξεχάσεις κάτι σηµαίνει ενδεχοµένως µισή 
και βάλε ώρα οδήγηµα µπρος πίσω για να το πάρεις)· η πιο 
δυσάρεστη πράξη της ηµέρας: δέσιµο κορδονιών τα οποία 
έχουν ήδη αλλάξει χρώµα και σύσταση λόγω της σκόνης· 
και, τέλος, λίγα δευτερόλεπτα πριν ανέβεις στο ποδήλατο: 
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απολύµανση κυπέλου και στοµίου παγουριού µε ξίδι. 
Αν κάνεις τα πράγµατα µε τη λάθος σειρά, τότε ξεκινάς 
το καθάρισµα απ’ την αρχή. Κάτι διαφηµιστικά αρωµατι-
κά µαντιλάκια του Χόντου καταχωνιασµένα σε διάφορες 
τσέπες του σάκου καταλήγουν µετά από µέρες να γίνονται 
το πιο πολυπόθητο αγαθό. Το πιο βασικό: µην µπερδέψεις 
τα µπουκάλια µε το πόσιµο νερό, το νερό για πλύσιµο, το 
βρώµικο νερό, και το πολύ βρώµικο νερό.

5 µ.µ. - Μετά από µία ευχάριστη µέρα περιήγησης στα 
camps και νέων γνωριµιών, ο Αντώνης κι εγώ κατευθυνό-
µαστε προς τον Ναό (Temple). Ο Ναός είναι µια τεράστια, 
ξύλινη, πολύπλευρη κατασκευή –σχεδιασµένη κάθε χρό-
νο από διαφορετικό αρχιτέκτονα– στην οποία ο καθένας 
µπορεί να περάσει όσο χρόνο θέλει. Από τη στιγµή που ο 
χώρος ανοίγει, και κάθε ώρα που περνάει µέχρι το τελευ-
ταίο βράδυ χιλιάδες άνθρωποι περνάνε και αφήνουν ένα 
µνηµείο ή αφιέρωση σε αγαπηµένα τους πρόσωπα που 
έφυγαν την τελευταία χρονιά ή σε ανθρώπους απ’ τους 
οποίους χώρισαν ή ακόµη και σε ανθρώπους οι οποίοι τους 
κακοποίησαν: γράµµατα, κορνίζες και φωτογραφίες καρ-
φιτσωµένες, καρφωµένες ή κολληµένες πάνω στο ξύλο· 
µηνύµατα γραµµένα µε µαρκαδόρο και στιλό· προσωπι-
κά αντικείµενα, αρκουδάκια και λευκώµατα τοποθετη-
µένα στο έδαφος δίπλα στους ξύλινους τοίχους· πολλοί 
γράφουν γράµµατα στον εαυτό τους προσπαθώντας να 
ξεπεράσουν, να συγχωρήσουν, να πενθήσουν, να βρούνε 
γαλήνη και κάθαρση.
Μετά από την παύση των τελευταιών τριών χρόνων και µε 
τον κορωνοϊό, τον καρκίνο, τα οπιοειδή ναρκωτικά και τις 
αυτοκτονίες να θερίζουν, ο Ναός είναι απελπιστικά γεµά-
τος µε φωτογραφίες νέων ανθρώπων. Σε µια άδεια γωνιά 
κολλάµε και εµείς το δικό µας σηµείωµα-αφιέρωµα µε τις 
φωτογραφίες τριών φίλων που έφυγαν πολύ νωρίς. Την 
Κυριακή το βράδυ στις 8 µ.µ. µια µεγάλη πυρά θα κάψει 
τον Ναό και όλα τα υπάρχοντα µέσα σε αυτόν.

Ο Ναός του Burning Man είναι ένας απ’ τους πιο ιδιαίτε-
ρους χώρους στους οποίος έχω βρεθεί ποτέ στη ζωή µου. 
Η συναισθηµατική φόρτιση του χώρου σε χτυπάει σαν 
τοίχος µε το που φτάνεις εκεί και δεν έχει καµία απολύτως 
σχέση µε το τι συµβαίνει στην πόλη: πρόκειται για δύο δι-
αφορετικούς κόσµους. Την απόλυτη ησυχία που επικρατεί 

διακόπτουν οι λυγµοί ανθρώπων που µόλις άφησαν κάτι ή 
κλαίνε τοπαιδί τους· χαµηλόφωνα γέλια από παρέες που 
θυµούνται έναν φίλο τους που τώρα δεν είναι µαζί τους· 
και ο ρυθµικός ήχος περίεργων κρουστών και έγχορδων 
οργάνων στα οποία κάποιοι µεταβολίζουν τον πόνο τους 
σε µουσική. Τα όρια ανάµεσα στο ιδιωτικό πένθος και τη 
δηµόσια συνύπαρξη συγχέονται. Η ενστικτώδης αντί-
δραση είναι να προσεγγίσεις και να αγκαλιάσεις τον άλλο 
–όπως θα έκανες οπουδήποτε αλλού στο Burning Man. 
Εδώ όµως υπάρχουν άλλα όρια– ο άλλος πενθεί, και πα-
ρόλο που µπορεί να θέλει να βρίσκεται ανάµεσα σε κόσµο, 
µπορεί ταυτόχρονα να θέλει να χαθεί στο πλήθος.
Είναι απολύτως λογικό ο αναγνώστης να αντιµετωπίζει 
την περιγραφή αυτή µε σκεπτικισµό. Στην αρχή κι εγώ 
δεν ήµουν σίγουρος αν αυτό το περιβάλλον προωθεί κά-
ποιου είδους ναρκισσισµό, επίδειξη συναισθηµάτων ή 
συναγωνισµό πένθους. Εν τέλει όµως όταν βρίσκεσαι εκεί, 
οι αντιστάσεις κάµπτονται. Η συνεύρεση σε έναν χώρο µε 
άλλους ανθρώπους µε τους οποίους ανοιχτά µοιράζεσαι 
τα πιο δύσκολα συναισθήµατά σου και εντοπίζετε, ο ένας 
στον άλλον, τα ίδια στοιχεία, την κοινή ανθρώπινη φύση, 
έρχεστε δηλαδή σε κοινωνία, είναι µία απ’ τις πιο δυνατές 
εµπειρίες που µπορεί να προσφέρει η ζωή. Αυτός είναι, 
άλλωστε, ο λόγος της µαζικής επιτυχίας και ιστορικής 
επιβίωσης των θρησκειών.

6 µ.µ. -  Όπως ο ήλιος αρχίζει σιγά-σιγά να πέφτει, φεύ-
γω απ’ τον Ναό για να εξερευνήσω τα έργα τέχνης στη 
«βαθιά έρηµο» (deep playa). Για µια ακόµη φορά, µπαίνω 
σε έναν εντελώς άλλο κόσµο που δεν έχει σχέση ούτε µε 
την πολύβουη ζωή της πόλης, ούτε µε την κατάνυξη του 
Ναού. Βρίσκοµαι σε ένα παράλληλο σύµπαν στο οποίο µια 
πολυθρόνα (µε λαµπατέρ και βιβλιοθήκη) είναι τοποθετη-
µένη µέσα στη µέση του πουθενά. Μερικές εκατοντάδες 
µέτρα πιο κάτω, ανεβαίνοντας τα σκαλιά και περνώντας 
την είσοδο µιας κατασκευής που θυµίζει αρχαίο ναό, θα 
βρω βιβλία του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα τοπο-
θετηµένα πάνω σε σκονισµένα ράφια, µαζί µε µία πινακί-
δα: «υιοθετήστε ένα βιβλίο»· κάποιος δωρίζει τα βιβλία του 
στους περαστικούς. Ακόµη πιο κάτω, άλλη µια αριστουρ-
γηµατική κατασκευή από τον Dave Keane και τους συνερ-
γάτες του, που το 2019 έχτισαν (και έκαψαν) το θρυλικό 
Folly: ένα «ψαροχώρι» φτιαγµένο από ανακυκλωµένο 

ξύλο, σκοινιά, ρολόγια και άλλα διακοσµητικά στοιχεία. 
Από τις στάχτες του Folly, o Keane έφτιαξε το Paradisium, 
ένα πανέµορφο οικοσύστηµα, φόρο-τιµής στη βιωσιµό-
τητα, που κόβει την ανάσα. Λίγο πιο πέρα, κοντά στο trash 
fence (τον φράκτη που ορίζει που τελειώνει το πεντάγωνο 
του Burning Man), ένα κτίριο µε την πρόσοψη ενός σινε-
µά, διαφηµίζει ταινίες της δεκαετίας του ’50.
Συνεχίζω µε το ποδήλατο και στο βάθος του ορίζοντα βλέ-
πω να ξεπροβάλλει από το πουθενά ένας σταθµός τρένου, 
πλήρης τόσο εξωτερικά (µε φανάρια, ράγες, πινακίδες) 
όσο και στο εσωτερικό του. Μπαίνω µέσα και είναι σαν 
να έχω µπει σε άλλη διάσταση. Τα πάντα –από τις αφίσες 
στους πίνακες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές πίσω 
απ’ το γκισέ– είναι από µια άλλη εποχή. Αφήνω το ποδή-
λατο και περπατάω µερικά µέτρα µακριά. Γυρίζω και κοι-
τάω τον σταθµό και κάπου εκεί θυµάµαι γιατί το κάνουµε 
όλο αυτό· γιατί βασανίζουµε τους εαυτούς µας µε όλη αυτή 
τη διαδικασία. ∆ιότι στη µέση της απόλυτης ερήµου, στη 
µέση του πουθενά, υπάρχει ένας τέλειος σταθµός τρένου, 
οι ράγες του οποίου δεν πάνε πουθενά, χάνονται µέσα στο 
χώµα. Και αυτή η εικόνα του σταθµού στο ηλιοβασίλεµα 
–όπως και όλα τα έργα τέχνης στο Burning Man– λυγίζει 
τη γραµµικότητα της ζωής και του τι είναι δυνατό. Αν αυτό 
εδώ το πράγµα είναι εφικτό, τότε τα πάντα είναι εφικτά. 
Και αυτή η αίσθηση της δυνατότητας, της ελπίδας, είναι 
κάτι που εν µέσω παγκόσµιας κατάθλιψης, είχα να το νιώ-
σω εδώ και χρόνια.

Πολλοί µε ρωτάνε: τι είναι το Burning Man; Αυτή είναι µια 
ερώτηση που κανείς πραγµατικά δεν µπορεί να την απα-
ντήσει πλήρως. Το Burning Man δεν είναι (µόνο) ούτε η 
πόλη και τα camps, ούτε τα πάρτι και η ελευθερία, ούτε ο 
Ναός και η κατάνυξη, ούτε η τέχνη στη βαθιά έρηµο, ούτε 
τα ποδήλατα το βράδυ, ούτε οι αγκαλιές και τα δώρα των 
αγνώστων. ∆εν είναι (µόνο) ούτε φεστιβάλ, ούτε κοινότη-
τα, ούτε παγκόσµιο κίνηµα µε εκατοντάδες τοπικές εκδη-
λώσεις σε όλον τον κόσµο, ούτε εµπειρία, ούτε προσωρινή 
πόλη. Είναι όλα αυτά τα πράγµατα µαζί – ένα σύνολο πα-
ράλληλων κόσµων· και ταυτόχρονα είναι ό,τι το κάνεις 
εσύ να είναι. Το Burning Man είναι ταυτόχρονα το µετα-
αποκαλυπτικό Mad Max και το multiverse στον πραγµατι-
κό κόσµο.  A                        
συνεχίζεται...
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Σ τις 26 Οκτωβρίου το ντοκιµαντέρ Femicidio 
της Νίνας - Μαρίας Πασχαλίδου θα προβλη-
θεί από το Al Jazeera. Η σκηνοθέτρια µετά 
από µία πολύ ενδιαφέρουσα φιλµογραφία 
αποφασίζει να ασχοληθεί µε το φλέγον θέµα 
των γυναικοκτονιών. Το ντοκιµαντέρ προ-

βλήθηκε την Άνοιξη του 2022 στο Γαλλικό Ινστιτούτο και 
στον ∆αναό. ∆ύο µήνες πριν την παγκόσµια πρεµιέρα του 
στο Al Jazeera συνοµιλήσαµε µε τη δηµιουργό.

  	 Ο τίτλος femicidio, στα ελληνικά «γυναικοκτονία», είναι 
ένας όρος που έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις και ενστά-
σεις. Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να µη διαχωριστεί η 
γυναικοκτονία από τον όρο ανθρωποκτονία. ∆εν βρίσκω 
καθόλου τυχαίο το ότι διάλεξες αυτός να είναι ο τίτλος του 
ντοκιµαντέρ σου. Θες να µου πεις τη σκέψη σου πάνω σε 
αυτό;
Αυτή είναι µια µεγάλη συζήτηση. Στην Ιταλία επίσης υπάρχουν 
δυσκολίες. Στο Τένο, στη Βόρεια Ιταλία όπου κάναµε γυρίσµα-
τα, η τοπική κοινωνία αρνήθηκε να ονοµάσει γυναικοκτονία 
µια δολοφονία ενός νέου κοριτσιού από τον φίλο τους, γιατί 
δεν ήθελε το στίγµα της ντροπής. Ωστόσο άλλοι θα πουν, µα 
µια γυναίκα δεν είναι άνθρωπος και αυτή; Γιατί να διαχωριστεί; 
Το θέµα είναι ότι µια γυναικοκτονία έχει συγκεκριµένα χαρα-
κτηριστικά, και αν αυτά εντοπιστούν µπορεί ίσως µια τέτοια 
δολοφονία να αποφευχθεί. Oπότε κατά τη γνώµη µου σε αυτή 
τη φάση είναι σηµαντικό να την πούµε µε το όνοµά της, γυναι-
κοκτονία. 

	 Πόσο δύσκολο σου ήταν κατά τη διάρκεια των γυρισµά-
των να έρχεσαι σε επικοινωνία µε τις οικογένειες που είχαν 
αυτές τις απώλειες; 
∆εν ήταν δύσκολο, από τη στιγµή που χτίστηκε µια γέφυρα 
µετά υπήρχε συνέχεια επικοινωνία. Ήταν η ώρα τους να µι-
λήσουν. Για αυτό και όταν προβλήθηκε η ταινία µε πήραν και 
µου µίλησαν µε λυγµούς, είχε κλείσει ένας κύκλος για αυτούς. 
Νοµίζω και για εµένα, διότι αυτή η ταινία έγινε µε πολύ κόπο και 

πόνο µέσα στην πανδηµία και µε δεκάδες δυσκολίες. ∆ύο χρό-
νια µετά, µε τον όρο γυναικοκτονία να έχει προστεθεί και στο 
ελληνικό µας λεξιλόγιο, βλέπω πως η ιδέα να γίνει µια ταινία 
για αυτό το θέµα δεν ήταν λάθος. 

	 Γιατί διάλεξες να κάνεις το ντοκιµαντέρ στην Ιταλία; 
Η ιδέα ήρθε πριν από τέσσερα χρόνια, από έναν φίλο στο κα-
νάλι RAI, o οποίος µου συνέστησε να διερευνήσω το θέµα. 
Τότε στην Ιταλία σκοτωνόταν µία γυναίκα ανά 2,5 µέρες και το 
φαινόµενο ήταν ήδη σε έξαρση.

	 Βρήκες διαφορές στα περιστατικά που προσέγγισες 
µέσα από τον φακό εκεί µε όσα συµβαίνουν στην Ελλάδα; 
Υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση στην Ιταλία από την 
αστυνοµία, την κοινωνία και τη νοµοθεσία;
∆εν µπορώ να το απαντήσω αυτό επακριβώς. Αλλά πιστεύω 
πως το κενό που υπάρχει στην πρόληψη ώστε να µη φτάνουν 
τα πράγµατα στα άκρα είναι κοινό. Όταν µια γυναίκα αισθάνε-
ται την απειλή και καλεί την αστυνοµία, όταν ζητάει να αποµα-
κρυνθεί ο σύζυγος, ο σύντροφος, τότε η κοινωνία οφείλει να 
την ακούσει. Ευθύνη έχουµε όλοι µας. Όταν στη γειτονιά µας 
ακούµε κάτι, όταν βλέπουµε κάτι, οφείλουµε να µη κλείνουµε 
τα µάτια µας. 

	 Η βασική ηρωίδα σου είναι µια γυναίκα που κατάφερε 
να ξεφύγει. Πώς τη βρήκες; Ήταν από την αρχή θετική στο 
να µιλήσει;
Όταν διάβασα την ιστορία της Laura σε ένα ιταλικό άρθρο ή-
µουν σίγουρη πως θα ήταν η πρωταγωνίστριά µου. Είχε βιώσει 
µια πολύ τραυµατική εµπειρία και ήθελα να δω αν θα µπορούσε 
να πει την ιστορία της. Πήγα και τη βρήκα στην Ιταλία, στη Βε-
ρόνα, όπου ζει σήµερα. Με ρώτησε γιατί κάνω αυτές τις ταινίες 
για τη βία ενάντια στις γυναίκες. Οµολογώ πως σάστισα, δεν το 
είχα σκεφτεί µε αυτόν τον τρόπο ποτέ. Ύστερα θυµήθηκα µια 
δική µου ιστορία. Όλες οι γυναίκες έχουµε µια ιστορία κακοποί-
ησης, νοµίζω. Όταν της το είπα αυτό µετά τα πράγµατα έγιναν 
εύκολα, µε εµπιστεύτηκε. 

	 Στο ντοκιµαντέρ σου, ενώ βλέπουµε πολλά µέλη των 
οικογενειών των θυµάτων, δεν υπάρχει κανένας από τις 
οικογένειες των θυτών. Προσπάθησες να προσεγγίσεις 
κάποιους και αρνήθηκαν να µιλήσουν ή ήθελες να εστιά-
σεις στις οικογένειες των γυναικών;
Προσπάθησα να κάνω κάποιες συνεντεύξεις µε τους ίδιους 
τους θύτες. Ο ένας από αυτούς ήταν ελεύθερος αλλά δεν ήθε-
λε να έχει καµία συµµετοχή σε µε µια ταινία, ο άλλος ήταν στη 
φυλακή και η δίκη ήταν σε εξέλιξη, οπότε δεν ήταν εφικτό. Ω-
στόσο η ιστορία του θύτη είναι πάντα ίδια. «Τρελάθηκε», «πήρε 
ναρκωτικά», «την αγαπούσε τόσο πολύ που τη σκότωσε». Για 
µένα δεν είχε και τόσο µεγάλη σηµασία, λοιπόν, περισσότερο 
έχει να κάνει µε ποιον τρόπο θέλεις να πεις την ιστορία. Εγώ 
επέλεξα να την πω µέσα από τη µατιά των θυµάτων. 

	 Το ντοκιµαντέρ προβλήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο και 
στον ∆αναό, µε µεγάλη προσέλευση του κοινού και πολύ 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις µετά το τέλος της προβολής. 
Τι συµπεράσµατα έβγαλες από όσα ειπώθηκαν και πώς 
δέχτηκε το ελληνικό κοινό την ταινία σου; 
Όλες οι συζητήσεις µετά την προβολή της ταινίας είχαν µεγά-
λο ενδιαφέρον. Αξιοσηµείωτο ήταν το σχόλιο ενός άνδρα ο 
οποίος επισήµανε πως είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει αυτή η 
συζήτηση και πως οι άνδρες σήµερα στοχοποιούνται χωρίς 
λόγο πολλές φορές. Είναι πράγµατι σηµαντικό, µετά και από το 
#metoo, να µη βαδίσουµε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου τα 
πάντα είναι ενάντια στις γυναίκες. Για αυτό και η κουβέντα που 
έχει ανοίξει πρέπει να παραµείνει ανοιχτή και µε τους άνδρες. 
∆εν είναι γυναικείο θέµα οι γυναικοκτονίες, είναι και ανδρικό. 

	 Όσοι δεν κατάφεραν να δουν  το Femicidio σε κάποια 
από τις προβολές στις αίθουσες θα µπορούσαν να το παρα-
κολουθήσουν σε κάποια πλατφόρµα;
Μπορούν να δουν την ταινία στο κανάλι του Al Jazeera, όπου 
θα κάνει παγκόσµια πρεµιέρα στις 26 Οκτωβρίου. Θα είναι και 
online έπειτα από λίγες µέρες.  A

Η Γυναικοκτονία της Νίνας - Μαρίας Πασχαλίδου 
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΩΛΕΛΗ - Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ

Νίνας - Μαρίας Πασχαλίδου
Femicidio
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Μόλις κάποια χρόνια 
πριν οι περισσότεροι 
από εμάς δεν ξέραμε 
καν τι σημαίνει η λέ-
ξη «vegan». Και όταν 
μάθαμε, είπαμε πως 

είναι μόδα που θα περάσει όπως ό-
λες. Ο βιγκανισμός, όμως, δεν είναι 
μόδα, είναι ιδέα, που ξεκινάει από 
τη σκέψη ότι σε αυτόν τον πλανήτη 
δεν ζούμε μόνοι. Διαπίστωση που σε 
αφορά, ανεξάρτητα από το αν είσαι 
vegan ή όχι. Μπορεί, ας πούμε, να 
τρως κρέας, αλλά να πιστεύεις ότι 
δεν χρειάζεται να βασανίζονται τα 
ζώα για να δοκιμάζει η ανθρωπότητα 
τα κραγιόν της. Στην πραγματικό-
τητα, ο βιγκανισμός, παρότι αφορά 
κυρίως τη βιωσιμότητα του πλανήτη 
και τη σχέση μας με τα άλλα έμβια 
πλάσματα που τον κατοικούν, επε-
κτείνεται, φυσικά, στη διατροφή και 
φτάνει μέχρι την ένδυση ή ακόμα και 
τα καλλυντικά. Πρόκειται για έναν 
νέο τρόπο ζωής πιο φιλικό (προς ό-
λους) από αυτόν που είχαμε συνηθί-
σει. Αξίζει, λοιπόν, να του δώσουμε 
μια ευκαιρία. Και πού ξέρεις; Μπο-
ρεί, τελικά, να προτιμήσεις το plant 
based παγωτό, να κάνεις κάποιο από 
τα vegan στέκια της πόλης δικό σου, 
να γεμίσεις με vegan καλλυντικά 
το ντουλαπάκι του μπάνιου, να σου 
αρέσουν τα βρόμικα μόνο αν είναι 
vegan...

«Τα ζώα δεν είναι εδώ για εμάς. 
Είναι εδώ με εμάς»

Να είσαι βίγκαν ή να μην είσαι; Eίναι ο βιγκανισμός κα-
τάλληλος για αθλητές; Πώς είναι να μεγαλώνεις vegan 
παιδιά και σκύλο; Μήπως ο βιγκανισμός είναι απλώς 
μια μόδα; Προκαλεί ο βιγκανισμός τελικά προβλήματα 
υγείας; Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαιτολογική Εται-
ρεία, «οι κατάλληλα σχεδιασμένες χορτοφαγικές δίαιτες, 
συμπεριλαμβανομένων των ολικά χορτοφαγικών ή βίγκαν 
διατροφών, είναι υγιεινές, διατροφικά επαρκείς και μπο-
ρεί να παρέχουν οφέλη για την υγεία στην πρόληψη και 
τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών. Συγκεκριμένα, είναι 
κατάλληλες για άτομα σε όλα τα στάδια της ζωής, συμπε-
ριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης, της γαλουχίας, της 
βρεφικής ηλικίας, της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, 
καθώς και για τους αθλητές». Έτσι και η Έλλη Στούρνα 
στην καθημερινότητά της χαίρεται συχνά το αγαπη-
μένο της παστίτσιο, πίνει ποιοτικό καφέ στο νέο 100% 
vegan bakery Holy Lama και στο Bamboo Vegan, παίρνει 
brunch στο αγαπημένο της Veganaki δίπλα στην Ακρό-
πολη με φίλες, και πίνει κρασί στο Mother Vegan στο 
Κουκάκι. Η Έλλη ξεκίνησε ως χορτοφάγος το 2012 και 
το 2015 έγινε vegan. Σήμερα, ο βιγκανισμός για εκείνη 
είναι ο τρόπος ζωής της, κάνει αποχή από την εκμετάλ-
λευση και τη βία, είναι συμπαρουσιάστρια στην πρώτη 
βίγκαν εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης «My Vegan 
Life» που προβάλλεται μέσα από την τηλεόραση CRETA, 
καθώς και πανελλαδικά μέσω YouTube αλλά συνδημι-
ουργός και συνδιοργανώτρια του Vegan Life Festival, 
του μεγαλύτερου vegan φεστιβάλ της Ευρώπης που θα 
διεξαχθεί για έκτη χρονιά 1-2 Οκτωβρίου από τις 11:00 
μέχρι τις 23:00 στη Tεχνόπολη. Μας μιλάει για όλα όσα 
θέλουμε να μάθουμε γύρω από τον βιγκανισμό.

«Ο βιγκανισμός επηρεάζει τον τρόπο που βλέπω τον 
κόσμο και τις αποφάσεις που παίρνω για κάθε μικρή ή 
μεγάλη πράξη μου. Έχω σπουδάσει Ιστορία και Φιλοσο-
φία της επιστήμης στο ΕΚΠΑ και έχω ασχοληθεί ερευνη-
τικά, μεταξύ άλλων, με την ηθική φιλοσοφία για τα ζώα 
(Animal Ethics). Το κλειδί στο να γίνω vegan ήταν οι άν-
θρωποι που γνώρισα, καθώς το να πορεύεσαι μόνη είναι 
πάντα πολύ πιο δύσκολο από το να το κάνεις με παρέα. 
Στην Αθήνα, με διαφορά, οι άνθρωποι πλέον καταλα-
βαίνουν όλο και περισσότερο τι είναι ο βιγκανισμός. Τα 
περισσότερα καταστήματα εστίασης, ακόμα και τα ψη-
τοπωλεία πλέον, έχουν vegan κωδικούς στα μενού τους, 
ενώ η κατανόηση του βιγκανισμού έχει διευρυνθεί και 

Ο βιγκανισμός ήρθε για να μείνει 
Των ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ, 

ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΤΡΟΥΓΚΟΥ
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Ο βιγκανι-
σμός 

επηρεάζει 
τον τρόπο 

που 
βλέπω 

τον κόσμο
 και τις 
αποφά-
σεις που 
παίρνω 
για κάθε 
μικρή ή 
μεγάλη 
πράξη 
μου.



σε άλλους τοµείς, όπως είναι τα καλλυντικά, 
τα ρούχα και τα παπούτσια που πλέον όλο και 
πιο συχνά φέρουν vegan πιστοποιήσεις και 
σηµάνσεις. Πέρα από αυτά, σήµερα, σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας, θα βρει κανείς vegan εστι-
ατόρια, ξενοδοχεία ή έστω ειδικά σχεδιασµέ-
να µενού. Έχουµε και vegan γυναικολόγο, την 
κυρία Σκαλαφούρη, που είναι µάλιστα και υ-
πεύθυνη στο νέο vegan τµήµα του «Ιασώ» και 
πρόσφατα ξεγέννησε µωρό που είναι vegan 
τέταρτης γενιάς (vegan δεύτερης και τρίτης 
γενιάς θεωρούνται τα παιδιά που έχουν µε-
γαλώσει εκ γενετής vegan από τους γονείς και 
τους παππούδες τους). Έχουµε και παιδίατρο, 
τον κύριο ∆ηλανά, καθώς και αρκετές ακόµη 
ειδικότητες, όπως καρδιολόγους, αιµατολόγο, 
αλλά και δεκάδες πλέον διατροφολόγους των 
οποίων οµιλίες µπορεί να βρει κανείς εύκολα 
στο κανάλι της Vegan Life Ngo στο Youtube. Η 
vegan κοινότητα περιλαµβάνει άτοµα κάθε η-
λικίας, επαγγέλµατος (µέχρι και πρώην κτηνο-

τρόφους ή κρεοπώλες), καταγωγής και 
κοινωνικοοικονοµικού µπακγκράουντ. 
Για να είσαι vegan χρειάζεται απλώς να 
µη θέλεις να υποστηρίζεις πρακτικές 

που προκαλούν πόνο στα ζώα».

Τα Vegan Life Festival έχουν 
γίνει αγαπηµένος θεσµός

Ως τώρα µαζί µε την οµάδα της έχουν κάνει 
πέντε Vegan Life Festival στην Αθήνα (στην 
Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων), τέσσερα στη 
Θεσσαλονίκη (τα τελευταία δύο στο ∆ηµαρ-
χείο Θεσσαλονίκης σε συνδιοργάνωση µε το 
Thessaloniki Food Festival) και ένα στα Χανιά 
(στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου). Έ-

χουν πραγµατοποιήσει vegan parties, vegan 
market, ακτιβιστικές δράσεις δρόµου (η 
τελευταία το Πάσχα, µε τίτλο «Η σφαγή 
δεν είναι αγάπη»), δράσεις αλληλεγγύης 
για την υποστήριξη ανθρώπων και ζώων, 
τοποθέτηση µπάνερ στο µετρό για τα δι-
καιώµατα των ζώων, και πολλά ακόµη. «Το 
2022 µας βρήκε να προσπαθούµε να ανα-
διοργανωθούµε µετά από όλα όσα συνέ-
βησαν µε την πανδηµία, ενώ παράλληλα 
να σχεδιάζουµε ακόµα περισσότερα και 

µεγαλύτερα πρότζεκτ κάθε είδους µε έναν και 
µόνο στόχο: να διαδώσουµε τον βιγκανισµό 
στην Ελλάδα, να τον κάνουµε πιο κατανοητό 
και προσιτό σε όλα τα άτοµα και να αποδεί-
ξουµε ότι το να είσαι vegan είναι η ωραιότερη 
απόφαση που µπορείς να πάρεις για τον εαυ-
τό σου, τα ζώα, την ανθρώπινη κοινωνία και 
την προστασία του πλανήτη.
∆εν υπάρχει αυτή τη στιγµή ενεργός φορέας ή 
σωµατείο για την προάσπιση των δικαιωµάτων 
των vegan στη χώρα µας, παρ' όλα αυτά πολ-
λά ανεξάρτητα άτοµα και φορείς έχουν δείξει 
ενδιαφέρον για το θέµα. «Κάποια από τα σηµα-
ντικά για εµάς αιτήµατα είναι το να υπάρχουν 
vegan γεύµατα σε όλα τα δηµόσια ιδρύµατα 
(φυλακές, στρατόπεδα, νοσοκοµεία, σχολεία, 
κ.ο.κ.), να ενηµερωθούν τα αρµόδια υπουργεία 
(παιδείας και υγείας) για τα σύγχρονα δεδοµέ-
να αναφορικά µε τη φυτική διατροφή σε παιδιά 
και βρέφη –και να ενηµερώσουν κατά συνέ-
πεια– µε σχετικές οδηγίες, ώστε αυτές να είναι 
σύµφωνες µε τη διεθνή επιστηµονική βιβλι-
ογραφία, να σταµατήσει η υπερφορολόγηση 
των φυτικών προϊόντων, καθώς και να υπάρξει 
απόφαση για απαγόρευση διαφηµιστικής προ-
ώθησης αλλαντικών και άλλων ανθυγιεινών 
τροφίµων σε παιδιά αλλά και ειδική σήµανση 
(όπως στα τσιγάρα) ότι τα αλλαντικά και το 
κόκκινο κρέας κατατάσσονται στις κατηγορίες 
καρκινογόνων σύµφωνα µε τον ΠΟΥ. 
Οι µη vegan είναι το βασικό κοινό µας, γιατί σε 
αυτούς θέλουµε να απευθυνθούµε. Θέλουµε 
να τους εξηγήσουµε τις αξίες µας, να τους βοη-
θήσουµε να ξεπεράσουν τα στερεότυπα και να 
συνδέσουν το µπιφτέκι που βρίσκεται στο πιά-
το τους µε εκείνη την αγελάδα που φυλακί-
στηκε και βρέθηκε στο σφαγείο. Θέλου-
µε να τους αποδείξουµε ότι υπάρχουν 
χιλιάδες άλλες επιλογές από αυτό το 
µπιφτέκι, οι οποίες δεν προκαλούν 
πόνο σε κανένα ζώο και πώς αξίζει 
να τις δοκιµάσουν. Τα ζώα άλλωστε 
δεν είναι εδώ για εµάς. Είναι εδώ µε 
εµάς».

Η  διαιτολόγος 
εξηγεί...

Η ∆ήµητρα Μακρυγιάννη, διαιτολόγος ειδικευ-
µένη στη Θεραπευτική ∆ιαιτολογία και τη Φυτική 
∆ιατροφή, µας λέει: «Ο Βίκτωρ Ουγκώ είχε πει: 
“Τίποτε δεν µπορεί να αντισταθεί σε µια ιδέα που 
έχει έρθει η ώρα της”. Έτσι, κατανοούµε τον λόγο 
που το vegan κίνηµα ολοένα και µεγαλώνει τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και σε άλλα µέρη του κόσµου. 
Ένας από τους βασικούς στόχους του κινήµατος α-
φορά την εξάλειψη της εκµετάλλευσης των ζώων.  
Συνεπώς, το vegan κίνηµα, αν και κατ' ουσίαν δεν 
αφορά µόνο τη διατροφή, αλλά και µια γενικότερη 
στάση ζωής, έχει ως βασικό του πυλώνα την απο-
φυγή των ζωικών προϊόντων από το καθηµερινό 
µας διαιτολόγιο. Είναι δύσκολο να διακρίνει κά-
ποιος τα αρνητικά στοιχεία µιας τέτοιας αλλαγής, 
ειδικά µετά το 2009, όταν η Αµερικάνικη  Ένωση 
∆ιαιτολόγων (A.D.A) και Καναδά, ανακοίνωσε 
την εξής θέση: οι διατροφές βασισµένες στα φυ-
τικά τρόφιµα, vegan ή vegetarian, είναι κατάλλη-
λες για όλα τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου, 
µε την προϋπόθεση ότι εφαρµόζονται µε σωστό 
τρόπο. Οι δίαιτες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων 
των ολικών χορτοφαγικών ή vegan διαιτών, κρί-
νονται υγιεινές, διατροφικά επαρκείς και συχνά 
ωφέλιµες για την πρόληψη και τη θεραπεία ορι-
σµένων ασθενειών. Στα θετικά µιας τέτοιας αλ-
λαγής, λοιπόν, αναγνωρίζουµε πρωτίστως ότι… 
µπορεί να συµβεί! Η vegan διατροφή µπορεί να 
ικανοποιήσει τις τρέχουσες συστάσεις για όλα τα 
θρεπτικά συστατικά, µικρο και µακρο-θρεπτικά. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, τα συµπλη-
ρώµατα ή τα εµπλουτισµένα τρόφιµα µπορούν 
να παρέχουν χρήσιµες ποσότητες σηµαντικών 
θρεπτικών συστατικών, όπως άλλωστε συµβαίνει 
και στην παµφαγία. Σε αυτό το σηµείο κατανο-
ούµε ότι, προκειµένου να υπάρξουν οφέλη στην 
υγεία από αυτή τη διατροφική αλλαγή, χρειάζε-
ται να στηριχθούµε ως επί το πλείστον σε φυτικά 
πρωτογενή τρόφιµα. Βλέπουµε συχνά ανθρώ-
πους που αντικαθιστούν τα επεξεργασµένα προ-
ϊόντα που κατανάλωναν ως παµφάγοι µε άλλα, 
εξίσου επεξεργασµένα, τα οποία δεν περιέχουν 
ζωικά και τα οποία βρίσκουν µε ευκολία πλέον 
στο εµπόριο. Ακόµη, είναι σύνηθες οι άνθρωποι 
να αντικαθιστούν τα ζωικά µε την κατανάλωση 
περισσότερων υδατανθράκων ή λιπαρών, που πέ-
ραν του ότι προκαλούν αύξηση του βάρους, δεν 
αποτελούν τον κατάλληλο τρόπο αντικατάστασης  
των ζωικών προϊόντων. Οι επαγγελµατίες υγείας 
και οι διαιτολόγοι µπορούν να διαδραµατίσουν 
βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των χορτοφάγων 
σχετικά  µε τις διατροφικές τροποποιήσεις, 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους και να 
µειωθούν οι πιθανότητες κάποιας διατρο-
φικής ανισορροπίας ή έλλειψης.

αυτούς θέλουµε να απευθυνθούµε. Θέλουµε 
να τους εξηγήσουµε τις αξίες µας, να τους βοη-
θήσουµε να ξεπεράσουν τα στερεότυπα και να 
συνδέσουν το µπιφτέκι που βρίσκεται στο πιά-
το τους µε εκείνη την αγελάδα που φυλακί-
στηκε και βρέθηκε στο σφαγείο. Θέλου-
µε να τους αποδείξουµε ότι υπάρχουν 
χιλιάδες άλλες επιλογές από αυτό το 
µπιφτέκι, οι οποίες δεν προκαλούν 
πόνο σε κανένα ζώο και πώς αξίζει 
να τις δοκιµάσουν. Τα ζώα άλλωστε 
δεν είναι εδώ για εµάς. Είναι εδώ µε 
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θρεπτικά συστατικά, µικρο και µακρο-θρεπτικά. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, τα συµπλη-
ρώµατα ή τα εµπλουτισµένα τρόφιµα µπορούν 
να παρέχουν χρήσιµες ποσότητες σηµαντικών 
θρεπτικών συστατικών, όπως άλλωστε συµβαίνει 
και στην παµφαγία. Σε αυτό το σηµείο κατανο-
ούµε ότι, προκειµένου να υπάρξουν οφέλη στην 
υγεία από αυτή τη διατροφική αλλαγή, χρειάζε-
ται να στηριχθούµε ως επί το πλείστον σε φυτικά 
πρωτογενή τρόφιµα. Βλέπουµε συχνά ανθρώ-
πους που αντικαθιστούν τα επεξεργασµένα προ-
ϊόντα που κατανάλωναν ως παµφάγοι µε άλλα, 
εξίσου επεξεργασµένα, τα οποία δεν περιέχουν 
ζωικά και τα οποία βρίσκουν µε ευκολία πλέον 
στο εµπόριο. Ακόµη, είναι σύνηθες οι άνθρωποι 
να αντικαθιστούν τα ζωικά µε την κατανάλωση 
περισσότερων υδατανθράκων ή λιπαρών, που πέ-
ραν του ότι προκαλούν αύξηση του βάρους, δεν 
αποτελούν τον κατάλληλο τρόπο αντικατάστασης  
των ζωικών προϊόντων. Οι επαγγελµατίες υγείας 
και οι διαιτολόγοι µπορούν να διαδραµατίσουν 
βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των χορτοφάγων 
σχετικά  µε τις διατροφικές τροποποιήσεις, 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους και να 
µειωθούν οι πιθανότητες κάποιας διατρο-
φικής ανισορροπίας ή έλλειψης.
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Νέο!
Τα Plant’d είναι 
τα νέα 100% φυ-
τικά επιδόρπια 

από τη ∆ωδώνη 
σε 3 γεύσεις: 

Φυσική, Βανίλια, 
Μήλο Κανέλα και 

χαρίζουν από-
λαυση χωρίς ενο-
χές κάθε στιγµή 

της ηµέρας.

The Vegetarian Butcher

∆οκίµασε το No Beef Burger (φυτικό µπι-

φτέκι), τα No chicken Nuggets (φυτικά 

πανέ κοτόπουλο), τα No Chicken Chunks 

(φυτικά κοµµάτια κοτόπουλου) και το Raw 

No Mince (φυτικός κιµάς). Τα προϊόντα της 

σειράς The Vegetarian Butcher 

είναι φυτικής προέλευσης, αλλά 

σε υφή και γεύση είναι ολόιδια 

µε κρέας και τα βρίσκεις στα 

σούπερ µάρκετ.

Vegan Nuggets από τα 
Goody’s Burger House

Τα Goody’s Burger House έχουν εντάξει 

αρκετές vegan επιλογές στο µενού τους, 

αλλά τα vegan nuggets τους κάνουν χαµό! 

Παρασκευάζονται από φυτική πρωτεΐνη, 

είναι καλή πηγή φυτικών ινών, νόστιµα και 

πολύ τραγανά! Θα τα βρεις σε επιλογή των 

8 και 12 τµχ., σερβίρονται µε vegan mayo 

sauce, αν θες και µε πατάτες.
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Τα  «βρόμικα»vegan 
της πόλης

Οι vegan της Αθήνας ορκίζονται σε 
κάποια «βρόμικα» που φαίνονται 

λαχταριστά και στον πιο φανατικό 
κρεατοφάγο

Tης Κατερίνας Καμπόςόυ

Σουβλάκι με γύρο από μανιτάρια
Mαρινάρεται, τυλίγεται σε πίτα και συνοδεύ-
εται με διάφορες φυτικές σάλτσες ή ακόμα 

και με τζατζίκι από βιολογικό γιαούρτι σόγιας 
όπως το προτείνει το Cookoomela Grill (Πέ-

τρου Καλλιγά 6, Γκύζη). Εκεί θα βρεις και νοστι-
μότατα κεμπάπ από φακή που θα σετάρεις με 

τηγανητές πατάτες.

Μπέργκερ-μουσακά
Στο Athens Vegan Burger (Mητροπόλεως 59) 
θα βρεις πάνω από 10 εκδοχές μπέργκερ, κά-
ποιο μπορεί να έχει κάκτο τουρσί, κοτόπουλο 

από σεϊτάν (υποκατάστατο κρέατος από 
σιτάρι ολικής άλεσης και νερό), αλλά ξεχωρίζει 
ο μουσακάς με τον (μαμαδίστικα μαγειρεμένο) 
κιμά σόγιας και το πλούσιο στρώμα από μπε-

σαμέλ με φυτικά τυριά.

Κοτομπουκιές και hot dogs
Στο Vegan Vandal (Αμύντα 15, Πα-

γκράτι) φτιάχνονται τραγανές 
κοτομπουκιές από παναρισμένο 

κουνουπίδι και γίνονται ανάρ-
παστες, όπως εξάλλου και το 

hotdog με λουκάνικο από τόφου. 

Bao buns  
Στο Tylers Bao (Αρχελάου 14, 

Παγκράτι) το αφράτο bao γεμίζει 
από καρότο, σπόρους κάνναβης, 

σαλατάκι ρέβα, φρέσκο κρεμμύδι, ρα-
πανάκι, πίκλα ρέβα. Ο χαμός προκύπτει 

όταν όλα αυτά περιχύνονται με bbq 
cherry, ταχίνι και japan dressing.

Τo αλήτικο mac 'n' cheese
Πλούσιο, κρεμώδες και λαχταρι-
στό μακαρονάκι μέσα σε κρέμα 
φυτικών κίτρινων τυριών μαζί 

με κομματάκια από χειροποίητο 
Κimchi θα το βρεις στο Joshua 

Tree Café.

Πιροσκί με πατάτα
Kλασική αξία στις χεράτες λιχουδιές. Θα 

το βρεις στα ρώσικα πιροσκάδικα που είναι δι-
άσπαρτα στην πόλη. Τηγανητά ή φούρνου που 
πλάθονται στο χέρι και ψήνονται καθημερινά 
με βάση την παραδοσιακή ρώσικη συνταγή 

και στη vegan εκδοχή τους με πατάτες και μα-
νιτάρια, όπως στο Καλίνκα Μαλίνκα (Σόλωνος 

81 & Μαυρομιχάλη).

Πεϊνιρλί
Στη «ζυμερία» Smak (Ρόμβης 21) ξεχειλίζει από 
φυτικό τυρί και σάλτσα ντομάτας. Απλά, λιτά, 

νόστιμα.

Λουκουμάδες με μπεσαμέλ 
ή καραμέλα;

Οι λουκουμάδες στο Κeenkies (Θεμιστοκλέους 
56, Εξάρχεια) παραπέμπουν σε παστίτσιο με κι-

μά από πλευρώτους και μπεσαμέλ, ενώ στη 
γλυκιά τους εκδοχή γεμίζονται με φυτική πρα-
λίνα φουντουκιού ή φράουλα, vegan καραμέ-
λα γάλακτος και πασπαλίζονται με πουράκια, 

σοκολατένιες νιφάδες ρυζιού ή αλατισμένο α-
μύγδαλο. A

 «Vegan» σημαίνει και «animal cruelty-free»;
Όπως αναφέρθηκε, vegan προϊόν σημαίνει ότι δεν περιέχει 
ζωικά συστατικά. Το cruelty-free χαρακτηρίζει ένα προϊόν 
που δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα σε καμία φάση της παρα-
γωγικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό ένα είδος 
vegan να έχει δοκιμαστεί σε ζώο και ένα προϊόν που δεν 
δοκιμάζεται σε ζώα να περιέχει ζωικά συστατικά. 
Από πλευράς σκευασμάτων, δεν υπάρχει τίποτε το περί-
πλοκο από το 2013, αφού έχει απαγορευτεί σε ομίλους 
καλλυντικών να εμπορεύονται και να πωλούν καλλυντικά 
προϊόντα που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα στην Ευρώπη. Το 
πρόβλημα προκύπτει για το brand όταν θέλει να προωθήσει 
ένα vegan προϊόν στην κινεζική αγορά, γιατί οι κινεζικές 
αρχές εξακολουθούν να δοκιμάζουν ορισμένες κατηγορίες 
προϊόντων σε ζώα.
Στην αναγνώριση ενός προϊόντος που έχει και τα δύο χα-
ρακτηριστικά μπορούν να σε βοηθήσουν μόνο οι επίσημες 
πιστοποιήσεις που φέρει στη συσκευασία του. Κάποιοι από 
τους επίσημους οργανισμούς πιστοποίησης μη δοκιμής σε 
ζώα είναι οι Leaping Bunny Seal, Vegan Flower, Nature Seal, 
Ecocert, Ecocert Cosmos και PETA. Αντίστοιχα, οργανισμοί 
πιστοποίησης vegan προϊόντων είναι οι V-Label, Eve Vegan, 
EQ Vegan, Vegan Society.

Διαφορές ζωικών και φυτικών συστατικών
Τα κοινά συστατικά ζωικής προέλευσης που βρίσκονται σε 
προϊόντα ομορφιάς περιλαμβάνουν το μέλι, το κερί μέλισ-
σας, τη λανολίνη (λίπος από μαλλί), το σκουαλένιο (έλαιο 

από συκώτι καρχαρία), την καρμίνη (θρυμματισμένα 
σκαθάρια), τη ζελατίνη (κόκαλα, τένοντες ή συνδέ-

σμους αγελάδας ή χοίρου), αλλαντοΐνη (ούρα αγε-
λάδας), άμπαρι (παράγωγο στομαχιού φάλαινας), 
όργανα προβάτου, σάλιο σαλιγκαριού. Αν και α-
βλαβή για τους ανθρώπους, η σκέψη ότι τέτοιου 

είδους συστατικά χρησιμοποιούνται στα προϊόντα 
που απλώνουμε στο δέρμα μας είναι αποτρεπτική για 

την επιλογή τους, σκέψου να είσαι και vegan...
Αρκετά συχνά, ακούγεται ότι τα vegan καλλυντικά είναι λι-
γότερο αποτελεσματικά και φυσικά είναι μύθος. Τα συστα-
τικά αυτών των προϊόντων επιλέγονται και ελέγχονται πολύ 
προσεκτικά, ενώ είναι πολύ αποτελεσματικά στην εξάλειψη 
ερεθισμών του δέρματος. Είναι εξαιρετικά ενυδατικά και 
επαναφέρουν τη φρεσκάδα και τη λάμψη της επιδερμίδας. 
Τα καλλυντικά από το «vegan ράφι» βοηθούν στην επίτευξη 
ενός τέλειου μακιγιάζ χωρίς καμία ζημιά στο δέρμα και, κυρί-
ως, χωρίς καμία βλάβη στα ζώα. 
Υπάρχει μια ποικιλία φυτικών συστατικών ικανών να αντι-
καταστήσουν τα ζωικά με τις ίδιες ευεργετικές ιδιότητες. Η 
χοληστερόλη από το ζωικό λίπος μπορεί να αντικατασταθεί 
με τη στερόλη από τη σόγια, η κυστεΐνη μπορεί να παραχθεί 
(αντί από τρίχωμα και κέρατα ζώων), από καρύδια και ηλιό-
σπορους. Η ελαστίνη μπορεί να αντικατασταθεί από πρωτε-
ΐνη σίτου ή σόγιας και το μετάξι από αλόη βέρα. Η κερατίνη 
μπορεί να υποκατασταθεί από πρωτεΐνη σόγιας και το κολ-
λαγόνο να αντικατασταθεί με φυτικό κολλαγόνο από φύκια. 
Τα φυτικά λιπαρά χρησιμοποιούνται αντί για λανολίνη και το 
εκχύλισμα γλυκόριζας αντί για πρόπολη. Το κερί μέλισσας 
αντικαθίσταται με κερί από κοκοφοίνικα, έλαιο καρύδας ή 
έλαιο αβοκάντο.

Γιατί να επιλέξεις vegan προϊόντα
Εάν είσαι ήδη vegan, το πιθανότερο είναι να θέλεις να αποφύ-
γεις τα ζωικά προϊόντα και στη ρουτίνα ομορφιάς σου. Όλα 
εξαρτώνται από την ηθική του καταναλωτή, μιας και οι κα-
ταναλωτές σήμερα είναι πιο ενημερωμένοι και απαιτούν 
διαφάνεια για τα προϊόντα που προμηθεύονται – συμπερι-
λαμβανομένων των πληροφοριών για τις πηγές των συστα-
τικών. Η λέξη «vegan» έχει ορισμένες έννοιες ασφάλειας, 
ηθικής ή ποιότητας συστατικών, οπότε ακόμα κι αν ένας 
καταναλωτής δεν είναι vegan, μπορεί να προτιμήσει ένα 
vegan προϊόν ως ασφαλέστερο ή πιο υγιεινό. Δεν πρέ-
πει όμως να ξεχνάμε πως και η διαδικασία προμήθει-
ας ορισμένων συστατικών είναι πολύ σημαντική. 
Πολλά brands τηρούν τα πρότυπα προμήθειας για 
τα μη vegan συστατικά τους που είναι πιο ευνοϊκά 
για τα ζώα και το οικοσύστημα. Για παράδειγμα, 
το φοινικέλαιο είναι vegan, αλλά αν προέρχεται μη 
βιολογικά από μια χώρα με μεγάλους πληθυσμούς 
ουρακοτάγκων, μπορεί η προμήθειά του να είναι πιο 
επιβλαβής για τα ζώα από το βιολογικό μέλι ή το κερί 
μέλισσας. Έτσι, ανεξάρτητα από το πού ψωνίζεις, καλό 
είναι να αφιερώνεις χρόνο για να μάθεις τα brands που εμπι-
στεύεσαι και να βεβαιωθείς για τους ηθικούς τρόπους 
παραγωγής των καλλυντικών τους. 

Είναι τα vegan προϊόντα φιλικά προς το 
περιβάλλον;
Όσον αφορά τον τεράστιο αριθμό πόρων που κα-
ταναλώνονται στην παραγωγή ζωικών προϊόντων, 
περίπου το 30% της επιφάνειας του πλανήτη είναι α-
φιερωμένο στην κτηνοτροφία. Δεδομένης της σπα-
νιότητας φυσικών πόρων όπως το νερό και η περιο-
ρισμένη ποσότητα γης και τροφίμων που διατίθενται 
σε όλο τον κόσμο, αυτή η κατανομή πόρων είναι μαζικά 
αναποτελεσματική για την ευημερία και τη μακροζωία του 
πλανήτη. Η παραγωγή vegan καλλυντικών αντικαθιστά τα 
ζωικά με φυτικά συστατικά και χρησιμοποιεί λιγότερες συνθε-
τικές χημικές ουσίες από τα κλασικά καλλυντικά. Προφανώς 
αυτό λειτουργεί ευεργετικά για το περιβάλλον, αφού σημαίνει 
ότι απελευθερώνονται λιγότερες δυνητικά τοξικές χημικές 
ουσίες στις υδάτινες οδούς, στο έδαφος και στον αέρα. Σημαί-
νει επίσης ότι χρησιμοποιούνται λιγότερα ορυκτά καύσιμα για 
την παραγωγή αυτών των χημικών ουσιών, τόσο με τη μορφή 
πρώτων υλών όσο και με τη μορφή ενέργειας.
Ακόμη, τα vegan cruelty-free προϊόντα προστατεύουν εξί-
σου τα ζώα και το περιβάλλον. Οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν 
να χαρακτηρίσουν ως ιατρικά απόβλητα τα νεκρά σώματα 
κουνελιών, ποντικών, ινδικών χοιριδίων και άλλων ζώων ερ-
γαστηρίου που εκτίθενται σε τοξικές χημικές ουσίες από τη 
δοκιμή καλλυντικών. Αν αυτά τα ζώα δεν αποτεφρωθούν –μια 
διαδικασία αρκετά ενεργοβόρα–, μπορεί να απελευθερώσουν 
επικίνδυνες τοξίνες στο περιβάλλον.
Αν αναρωτιέσαι πού θα βρεις vegan και cruelty-free προϊόντα 
περιποίησης και ομορφιάς, θα εκπλαγείς με το πόσα ελληνικά 
brands έχουν επενδύσει στην παραγωγή vegan σειρών προϊό-
ντων, λειτουργώντας με ηθικό τρόπο και φέροντας τις κατάλ-
ληλες πιστοποιήσεις. Από αφρόλουτρα και είδη κομμωτηρίου 
μέχρι προϊόντα μακιγιάζ και κρέμες σώματος, η ελληνική αγο-
ρά έχει να σου προσφέρει δεκάδες vegan επιλογές.

Α πό κάποιους χαρακτηρίζονται ευσυνείδητοι, από άλλους εξαιρετικά επιλεκτικοί. Όπως και να έχει, οι άνθρωποι 
που έχουν επιλέξει έναν vegan τρόπο ζωής ζουν πλέον ανάμεσά μας και αυξάνονται διαρκώς. Η βρετανική εφημε-
ρίδα The Economist ανακήρυξε το έτος 2019 «χρονιά των vegans», αναφέροντας ότι το ένα τέταρτο των millenials 
αναγνωρίζονται ως vegans ή vegetarians. Δεν είναι άλλωστε και λίγοι οι celebrities που παροτρύνουν τους θαυμα-

στές τους να γίνουν vegans – αν όχι για ηθικούς λόγους, τουλάχιστον για περιβαλλοντικούς και λόγους υγείας. Η vegan δια-
τροφική αγορά άρχισε να αυξάνεται σημαντικά, οδηγώντας και άλλες βιομηχανίες να δείξουν ενδιαφέρον, όπως αυτή της 
ομορφιάς. Από το 2014 μέχρι το 2019, η προσφορά vegan καλλυντικών έχει αυξηθεί κατά 175% και συνεχίζει. Εδραιωμένα 
αλλά και νέα brands στον χώρο της ομορφιάς κυκλοφορούν σειρές προϊόντων περιποίησης και ομορφιάς που φέρουν την 
ένδειξη «vegan». Τι ακριβώς σημαίνει όμως «vegan καλλυντικά» και γιατί έχουν αποκτήσει τόση δημοσιότητα;
Τα vegan καλλυντικά παρασκευάζονται χωρίς υλικά ζωικής προέλευσης ή ίχνη τους. Τα συμβατικά υλικά ζωικής προέλευ-
σης αντικαθίστανται από υλικά που προέρχονται από φυτά ή ορυκτά. Ωστόσο, η λέξη «vegan» δεν σημαίνει ότι το προϊόν εί-
ναι 100% φυσικό ή βιολογικό. Πριν επιλέξεις ένα vegan προϊόν, διάβασε τη λίστα των συστατικών του για να βεβαιωθείς ότι 
δεν περιέχεται κάτι στο οποίο μπορεί να εμφανίσεις αλλεργική αντίδραση και ψάξε επίσης για την ετικέτα «cruelty-free».

«Veganπροϊόντα
ομορφιάς».

Τι σημαίνει;
Της ελενης μπεζίρίανόγλόυ

Vegan bao bun
 στο Tylers Bao

Σουβλάκι με γύρο 
μανιταριών 

Cookoomela Grill
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∆είτε περισσότερες πληροφορίες: 

www.veganlife.gr - E-mail: Festival@veganlife.gr

Facebook/Instagram/YouTube: Vegan Life NGO

VEGAN 
LIFE FESTIVAL 
ATHENS 2022
Το μεγαλύτερο vegan 
φεστιβάλ της Ευρώπης 
έρχεται ξανά στην 
Τεχνόπολη!

Μ ε το πιο συναρπαστικό vegan διήµε-
ρο της χρονιάς επιστρέφει το Vegan 
Life Festival, το οποίο φέτος είναι α-

φιερωµένο στην κλιµατική κρίση που, όπως 
επισηµαίνουν οι διεθνείς φορείς προστα-
σίας του περιβάλλοντος, µας αφορά πλέον 
περισσότερο από ποτέ. 

Το Vegan Life Festival θα πραγµατοποιηθεί 
το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου 
(1&2/10), στην Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων, 
από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, µε 
ελεύθερη είσοδο, µε ένα πλούσιο πρόγραµ-
µα και πολύ ενδιαφέρουσες θεµατικές. 

• Οµιλίες για το περιβάλλον, την υγεία, τον 
αθλητισµό, τον ακτιβισµό και άλλα 

• Εργαστήρια µαγειρικής από vegan chefs 
και food bloggers 

• Παιδικές δραστηριότητες για παιδιά κάθε 
ηλικίας 

• Έκθεση τέχνης µε θέµα την κλιµατική κρί-
ση µε έργα καλλιτεχνών από όλη την Ελλά-
δα 

• Ακτιβιστικές οµάδες για τα δικαιώµατα 
των ζώων και την προστασία του περιβάλ-
λοντος 

• Ανταλλακτικό bazaar ρούχων 

• Έκθεση vegan προϊόντων και υπηρεσιών 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

  www.veganguidegreece.com, www.fryfamilyfood.com

  vegan guide Greece   @veganguidegreece, tiktok: vegan guide Greece

VEGAN 
GUIDE 
GREECE
Ένας vegan οδηγός 
στο κινητό σου

Α ν είσαι vegan, σίγουρα θα έχεις 
έρθει πολ λές φορές αν τιµέ-
τωπος µε το ερώτηµα «πού να 

φάω;». Αυτό το ερώτηµα (και όχι µό-
νο!) ήρθε να απαντήσει ο Vegan Guide 
Greece, ένας ολοκληρωµένος οδηγός 
που περιλαµβάνει όλες τις vegan επι-
χειρήσεις και τα vegan καταστήµατα 
που ασχολούνται µε την εστίαση, τα 
τρόφιµα, την ένδυση, τα προϊόντα κα-
θαρισµού, τα καλλυντικά, ακόµα και µε 
vegan events ή tattoo. O χρήσιµος αυ-
τός οδηγός υπάρχει εδώ και 4 χρόνια, 
ενώ πρόσφατα δηµιούργησε και την 
πρώτη, δωρεάν ελληνική vegan εφαρ-
µογή για smartphones*.
Αξίζει να τονίσουµε πως συνοδοιπόρος 

και µεγάλος χορηγός του Vegan Guide 
Greece είναι η εταιρεία vegan προϊό-
ντων Fry’s. Πρόκειται για µια πρωτοπό-
ρα εταιρεία που ξεκίνησε πριν από 32 
χρόνια, φτιάχνοντας φυτικά προϊόντα 
και υποκατάστατα ζωικών από αγνές 
και θρεπτικές πρώτες ύλες. Η µεγάλη 
γκάµα των προϊόντων της περιλαµ-
βάνει µεταξύ άλλων κοτοµπουκιές, 
παριζάκι, λουκάνικα και µπιφτέκια σε 
διάφορες γεύσεις. Στο site της εταιρεί-
ας (fryfamilyfood.com) θα βρείτε την 
πλήρη λίστα των προϊόντων, αλλά και 
πολλές συνταγές για να εµπνευστείτε. 

*Κατεβάστε δωρεάν το app Vegan Guide 
Greece  από το play store και app store 
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  www.sbie.edu.gr   @ieksbie   ΙΕΚΣΒΙΕ, 2103232323

ΣΒΙΕ Vegan CHeF 
Η πρώτη Vegan Σχολή στην Ελλάδα

Ε ίσαι vegan και ονειρεύεσαι να 
γίνεις chef. Θες, όμως, να φοιτή-
σεις σε μια σχολή μαγειρικής που 

σέβεται την ιδεολογία σου. Αυτή η σχο-
λή, όχι μόνο υπάρχει, αλλά και έχει ήδη 
ξεχωρίσει στα πέντε χρόνια λειτουρ-
γίας της. Η πρώτη Vegan Σχολή στην 
Ελλάδα έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες 
επαγγελματίες chefs, αλλά και vegan 
ανθρώπους που θέλουν να μάθουν 
περισσότερα για τη vegan μαγειρική. 
Εδώ θα μάθεις τα πάντα για τη vegan, 
αλλά και τη χορτοφαγική διατροφή, 
θα εκπαιδευτείς στην ετοιμασία θρε-
πτικών γευμάτων, raw desserts, αλλά 
και ethnic συνταγών. Μέντορας και 
υπεύθυνος του προγράμματος εί-
ναι ο vegan chef Νίκος Γαϊτάνος, που 
πλαισιώνεται από μία ομάδα καταξιω-
μένων vegan chef και pastry makers, 
όπως ο Γιώργος Βαϊδάνης, η Αλεξάν-

δρα Σαρηγιάννη και ο Polash Alam.Το 
διδακτικό επιτελείο συμπληρώνουν 
οι: Σοφία Κανέλλου (Vegan Διατροφο-
λόγος), Μάριος Δεσσύλας (Γεωπόνος 
- Σύμβουλος Βιοδυναμικής Γεωργίας), 
Σταύρος Καραγιλάνης (Εκπαιδευτής 
Μακροβιοτικής Διατροφής), Μιχάλης 
Κουλουριδάκης (Βιολόγος με Ειδίκευ-
ση στους Μακρομύκητες). Εκτός από 
το βασικό πρόγραμμα σπουδών (το ο-
ποίο πιστοποιείται από τον τεχνοβλα-
στό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ACTA), στις εγκαταστά-
σεις της Vegan Σχολής Μαγειρικής και 
Ζαχαροπλαστικής του ΙΕΚ ΣΒΙΕ πραγ-
ματοποιούνται σεμινάρια εξειδίκευσης 
σε σύγχρονα αντικείμενα της Vegan 
Γαστρονομίας. Όλα τα μαθήματα προ-
σφέρονται και διαδικτυακά για να εξει-
δικευτείς στη meat free γαστρονομία 
από όπου κι αν βρίσκεσαι!

 Μητροπόλεως 59, 2112674470  athensveganburgers  

athensveganburgers

ATHENS 
VEGAN 
BURGERS
Δεν είναι μόνο burgers αλλά
κι ένα ταξίδι στον κόσμο!

Φ οβερό vegan μπεργκεράδικο, νέα 
άφιξη στην πόλη καθώς διανύει 
μόλις τον τέταρτο μήνα λειτουρ-

γίας του, αλλά μέσα σε αυτό το μικρό 
διάστημα μας έχει κλέψει την καρδιά με 
το αποκλειστικά vegan μενού του που ε-
μπνέεται από την κουλτούρα κάθε χώρας! 
Ανοιχτό καθημερινά, από τις 9 το πρωί 
έως τις 12 το μεσημέρι σερβίρει τρία δι-
αφορετικά πρωινά, τα English, American 
και Mediterranean (υπάρχει και το γλυκό 
pancake) κι από εκείνη την ώρα μέχρι 
τα μεσάνυχτα ξεκινάει η πανδαισία των 
burgers. 
Όπως είπαμε, τα burgers εδώ μοιάζουν με 
ένα ταξίδι στον κόσμο, έτσι θα βρείτε το 
φανταστικό Porcini (Ιταλία), με μπιφτέκι 
μανιταριών με πορτσίνι, αγιολί τρούφας, 
σάλτσα γκοργκοντζόλα, κόκκινη λόλα, 
βλαστάρια παντζαριού και τυρί, το ανεπα-

νάληπτο Texas (ΗΠΑ), με μπιφτέκι beyond, 
μπέικον, τυρί, πίκλα αγγουράκι, καπνιστή 
μαγιονέζα, σάλτσα BBQ και ψωμάκι με πα-
ντζάρι, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει 
και η ελληνική εκδοχή, ο Gyros, με γύρο 
μανιταριών, τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι 
και ελληνική mini πίτα. Ο σεφ, Νίκος Γαϊ-
τάνος, ο οποίος διδάσκει στο ΙΕΚ ΣΒΙΕ, την 
πρώτη vegan σχολή στην Ευρώπη, προ-
τείνει 10 διαφορετικά τέτοια burgers (όλα 
συνοδεύονται με φουρνιστές πατάτες 
χωρίς λάδι), αλλά και κάποια εξαιρετικά 
ενδιαφέρονται special dishes, σε μορφή 
burger και αυτά, όπως ο μουσακάς που 
αντί για ψωμάκι έχει χειροποίητη φωλιά 
πατάτας! 
Να το επισκεφθείτε οπωσδήποτε και να 
θυμάστε ότι όλα αυτά τα καταπληκτικά 
μπορείτε να τα απολαύσετε και με delivery 
μέσω eFood. 
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 Beyond Meat Distribution Greece   @BeyondMeatDistributionGR

Τ α vegan προϊόντα Beyond Meat τα 
συνάντησα πρώτη φορά πριν µε-
ρικά χρόνια σε… µπεργκεράδικα. 

Κανονικά µπεργκεράδικα που, όµως, ή-
θελαν να δώσουν και µία χορτοφαγική 
επιλογή στο κοινό τους. Άρχισα να τους 
δίνω σηµασία όταν οι ίδιοι οι σεφ των 
εστιατορίων (όλοι τους κρεατοφάγοι) 
ορκίζονταν στην ποιότητά τους. Έλε-
γαν µάλιστα ότι είναι τόσο καλά, που 
δεν καταλαβαίνεις ότι δεν περιέχουν 
ίχνος κρέατος. Με έπεισαν και δοκίµα-
σα το Beyond Burger και, ναι, ήταν τρο-
µερά νόστιµο, αλλά αυτό δεν ήταν καν 
το πιο σηµαντικό…

Κάθε προϊόν της Beyond Meat παράγε-
ται από απλά φυτικά υλικά µε βάση τον 
αρακά, δεν περιέχει σόγια, GMO, γλου-
τένη (µε µοναδική εξαίρεση τα Beyond 
Chicken Tenders) και είναι 100% vegan. 
Πρακτικά, όµως, τι σηµαίνει αυτό; Ότι 
έχουµε µία γευστική επιλογή που συµ-
βάλει στη διατήρηση της υγείας µας (τα 
προϊόντα Beyond Meat είναι εξαιρετι-
κή πηγή πρωτεΐνης, ενώ δεν περιέχουν 
χοληστερόλη), βοηθάει στην κλιµατική 
αλλαγή (µπορούν να παρασκευαστούν 
δηµιουργώντας 90% λιγότερες εκπο-
µπές αερίων θερµοκηπίου), αλλά και 
στην προστασία των φυσικών πόρων 
(π.χ. η δηµιουργία ενός Beyond Burger 
απαιτεί πολύ λιγότερο νερό, γη και ενέρ-
γεια από ένα αντίστοιχο µπιφτέκι βοείου 
κρέατος). Επίσης, σύµφωνα µε έκθεση 
του Forbes τον ∆εκέµβριο του 2019 «τα 
µπιφτέκια φυτικής προέλευσης σώζουν 
περίπου 250.000 ζώα ετησίως».

Με άλλα λόγια το να επιλέξεις ένα φυ-
τικό burger έναντι ενός κανονικού εί-
ναι µια σωστή επιλογή για εσένα, αλλά 
και για τον πλανήτη. Ωστόσο, η µεγάλη 
καινοτοµία του Beyond Burger βρίσκε-
ται στο γεγονός ότι έχει την ίδια γεύση, 

επίγευση, όψη και υφή ενός µοσχα-
ρίσιου burger! ∆εν είναι τυχαίο που η 
πλειοψηφία των πιστών καταναλωτών 
του είναι φανατικοί κρεατοφάγοι, ούτε 
ότι το προτιµούν αθλητές παγκοσµίου 
βεληνεκούς, όπως ο Chris Paul (NBA), 
ο Kyrie Erving (NBA), ο Louis Hamilton 
(F1), o Romelu Lukaku (Serie a, National 
Team Belgium) κ.ά.

Το burger της Beyond Meat έχει βρα-
βευτεί από τους καταναλωτές ως το κα-
λύτερο vegan προϊόν όλων των εποχών 
(vegnews.com/2020/12/100-best-vegan-
products) και είναι το πρώτο που πα-
ρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά το 
2019. Σήµερα, όµως, θα ανακαλύψεις 
πολλές ακόµα επιλογές όπως λουκάνι-
κο, κιµά, κεφτεδάκια και παναρισµένα 
κοµµάτια κοτόπουλου, ενώ σύντοµα 
αναµένεται να κάνουν την εµφάνισή 
τους κι άλλα νέα, καινοτόµα προϊόντα. 
Αξίζει να τονίσουµε επίσης ότι µέσα στο 
2022 η εταιρεία Beyond Meat προχώρη-
σε σε σηµαντική µείωση των τιµών σε 
όλα της τα προϊόντα (η προτεινόµενη 
λιανική τιµή πώλησης είναι τώρα στα 
€4,49) για να µπορούν όλοι να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά. 

Μπορείς να βρεις τα προϊόν τα της 
Beyond Meat στις µεγαλύτερες αλυσί-
δες σούπερ-µάρκετ καθώς και σε µεγά-
λες αλυσίδες food service (TGI Fridays, 
Pizza Fan κ.ά.) – όλα τα σηµεία πώλησης 
της Beyond Meat στο www.foodelco.gr/
locator-2. Επίσης µια καλή ευκαιρία να 
τα δοκιµάσεις είναι µέσα στα σούπερ 
γευστικά burgers του vegan chef Νίκου 
Γαϊτάνου στο περίπτερο των Athens 
Vegan Burgers και Beyond Meat, που 
θα βρεις τόσο στο Burger Fest 2022 
(23-25 Σεπτεµβρίου, ΟΑΚΑ), όσο και στο 
περίπτερο του Vegan Life Festival (1-2 
Οκτωβρίου, Τεχνόπολη). 

BEYOND MEAT
Τα προϊόντα από plant-based κρέας

 είναι το μέλλον της πρωτεΐνης

Α
Φ

ΙΕ
Ρ

Ω
Μ

Α

22 - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 A.V. 31 



 Δεινοχάρους 8, πλατεία Μερκούρη, Άνω Πετράλωνα, 2111828398

 sinikiatoneiro   sinikiatoneiro

Συνοικια
το ονειρο 
Το παντοπωλείο που αγαπάει 
τα τοπικά προϊόντα από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας

Ξ εχωριστό παντοπωλείο, πολύ 
μακριά από αυτό που μπορεί 
κανείς να φέρει στο μυαλό του 

ακούγοντας τη λέξη «παντοπωλείο», 
καθώς το «Συνοικία το όνειρο» είναι 
ένα αληθινό όνειρο για όσους αναζη-
τούν αγνά προϊόντα και μάλιστα σε 
μια πολύ μεγάλη ποικιλία. 
Το «Συνοικία το όνειρο», το οποίο φι-
λοξενεί στα ράφια του δεκάδες τρό-
φιμα από μικρούς παραγωγούς από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας εκτός από τις 
γνωστές μεγάλες φίρμες, αγαπάει τη 
vegan φιλοσοφία κι έχει όλα τα καλά. 
Θα βρείτε τα πάντα από vegan γαλα-
κτοκομικά και αλλαντικά, burgers, α-
κόμα και vegan τόνο, φοβερά γλυκά, 
σοκολάτες, παγωτά και μαρμελάδες, 
εξαιρετικά ροφήματα από αμύγδαλο, 

ρύζι, βρώμη κ.λπ., ζυμαρικά από κα-
λαμπόκι και όσπρια, κρασιά, μέχρι και 
τα αξεπέραστα πατατάκια, ναι, καλά 
διαβάσατε, πατατάκια από ρεβίθια, 
φακές και κινόα! 
Παράλληλα, εκτός από την πολύ με-
γάλη του γκάμα σε vegan προϊόντα, 
θα ανακαλύψετε μια εξίσου μεγάλη 
ποικιλία από συμβατικά αλλά και βι-
ολογικά είδη. Φρεσκότατα βιολογικά 
λαχανικά και φρούτα, γαλακτοκομικά, 
αυγά πραγματικά του χωριού και άλλα 
πολλά, στη μεγάλη τους πλειονότη-
τα προερχόμενα και από αυτά από μι-
κρούς παραγωγούς. 
Αξίζει να το ανακαλύψετε και μάλιστα 
οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, 
καθώς είναι ανοιχτά καθημερινά από 
τις 9 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.   

 Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 4, Κέντρο, 2106412000 

  @mimisvegan.athens 

MiMi’s 
Vegan Café
Ένα κεφάτο καφέ στο κέντρο 
με χειροποίητες vegan λιχουδιές
τον κόσμο και αξέχαστες 
vegan γλυκές γεύσεις

Α υτό το κουκλίστικο καφέ είναι η 
απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να εί-
σαι vegan για να ξετρελαθείς με 

τις vegan γεύσεις! Βρίσκεται στην κατά-
φυτη πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 
και κάνει λίγο καλύτερα τα πρωινά μας με 
τις λιχουδιές που ξεφουρνίζει. Θα βρεις 
homemade μπισκότα, μάφιν και κέικ (όλα 
vegan φυσικά), αλλά η μεγάλη σπεσια-
λιτέ που δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις 
είναι τα μοσχομυριστά cinnamon rolls. 
Μπορείς να συνοδεύσεις το πρωινό σου 
με τέλειο καφέ (να σημειώσουμε εδώ 
πως το γάλα που χρησιμοποιείται στον 
καφέ είναι φυτικό), αλλά και με χυμούς 
ψυχρής έκθλιψης που ξεφεύγουν από 
τα συνηθισμένα… Δοκίμασε τον χυμό με 
σέλερι, σπανάκι, λάιμ και μήλο και θα κα-

ταλάβεις τι εννοούμε. Το Mimi’s Vegan 
Cafe τα μεσημέρια μαγειρεύει νόστιμες 
μακαρονάδες, σερβίρει πολύχρωμες σα-
λάτες και νοστιμότατα σάντουιτς, ενώ 
σύντομα θα προσθέσει στο μενού του 
και vegan bao buns. Το καλύτερο όμως 
το κρατήσαμε για το τέλος! Από τον επό-
μενο μήνα, μερικές μέρες την εβδομάδα 
το Mimi’s Vegan Cafe θα μένει ανοιχτό 
μέχρι τις 23.00 και θα σε περιμένει για… 
Vegan Aperitivo! Οπότε τι θα έλεγες να 
περάσεις μια βόλτα μετά το γραφείο για 
να δοκιμάσεις δροσερά cocktails, vegan 
κρασιά και finger food στην ειδυλλια-
κή πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας; 
Ώρες Λειτουργίας: καθημερινές 09.00-
17.00, Σαββατοκύριακα 10.00-18.00. Και 
delivery μέσω efood και wolt.
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 Γονατά Στυλιανού, Περιστέρι, 2105151082, 2105134895

info@veganact.gr, www.veganact.gr 

 Veganactfoods   veganactgr

Έ να βήµα τη φορά, για έναν καλύτερο, βι-
ώσιµο και φιλικό πλανήτη για όλους µας. 
Αυτή είναι η φιλοσοφία της εταιρείας 

Nikolopoulou, µιας αµιγώς ελληνικής εταιρείας, 
µε ιστορία που ξεκινάει από το 1989, προτείνοντας 
σχεδόν αποκλειστικά χορτοφαγικά προϊόντα. Ένα 
βήµα τη φορά λοιπόν, µέχρι το 2016 που έγινε 
ένα πραγµατικά µεγάλο βήµα, µε τη δηµιουργία 
της Veganact, του πρώτου ελληνικού vegan food 
brand. 
Η καινοτόµα εταιρεία στο τιµόνι της οποίας βρίσκε-
ται η επιχειρηµατίας, Ελένη Νικολοπούλου, µε την 
αγάπη της για την ελληνική και έθνικ κουζίνα, προ-
τείνει αποκλειστικά vegan προϊόντα εναλλακτικού 
κρέατος, φυτικού και λαχανικών, µε τη σειρά να έ-
χει δηµιουργηθεί σε συνεργασία µε το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο και το αποτέλεσµα να είναι φοβερά 
γευστικό και υγιεινό. 
Τα προϊόντα φυτικού κρέατος παράγονται χωρίς 
συντηρητικά και χηµικές διαδικασίες, µε έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο και σόγια GMO free, έχοντας 
περίπου 15% πρωτεΐνης, που είναι ιδιαίτερα ση-
µαντική για όλους όσοι ακολουθούν µια φυτική 
διατροφή. 
Η σειρά περιλαµβάνει Genius burger, Genius κε-
φτεδάκια, Genius φυτικά nuggets, Genius φυτικό 
κεµπάπ, Genius φυτικό παστίτσιο, όλα τους λα-
χταριστά και υπέροχα. Εξαιρετική είναι και η σειρά 
superfoods και λαχανικών, όπως το vegan µπιφτέ-
κι λαχανικών µε super foods, µε τραγανή κρούστα, 
φαγόπυρο, κινόα, κολοκυθόσπορο και βρώµη, το 
vegan σνίτσελ λαχανικών, που συνδυάζει φρέσκα 
λαχανικά, κινόα, σταφίδα, κουκουνάρι και παναρι-
σµένες νιφάδες βρώµης, αλλά και τις φανταστικές 
φυτικές κροκέτες µε γεύση τυριού! 
H Veganact έχει βραβευτεί ως Vegan Brand of the 
Year 2020, µε επτά βραβεύσεις στα Vegan Awards 
2020 και επίσης απέσπασε χρυσή και platinum 
βράβευση στα Healthy Awards 2022.
Όλα αυτά τα πολύ νόστιµα, υγιεινά και φιλικά προς 
το περιβάλλον θα τα βρείτε στις µεγάλες αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ, καθώς επίσης και σε καταστήµατα 
εστίασης. Ανακαλύψτε τα!

VEGANACT 
Νόστιμα και 100% φυτικά προϊόντα

 εναλλακτικού κρέατος σε συνεργασία
 με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
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 Κάμπος Ελιάς, Χερσόνησος Κρήτης , 2897026600,

 campofarm.gr   Campo Farm

   campofarmplantbased 

Μ ε σεβασμό στη φύση, στον άνθρωπο και 
στην παράδοση και με μια απεριόριστη 
αγάπη για τον τόπο της, τον Κάμπο Ελιάς 

στη Χερσόνησο της Κρήτης, από τον οποίο προ-
έρχεται και το όνομά της, η CAMPO FARM μας συ-
στήνει τη νέα σειρά φυτικών προϊόντων που, όπως 
λένε και οι άνθρωποί της, έχει καταγωγή και ταυ-
τότητα: την Κρήτη. 

Πρόκειται για μια εξαιρετική plant-based σειρά, 
που αποτελείται από burger, λουκάνικο, κεφτε-
δάκια και κιμά, πεντανόστιμα όλα τους, από 100% 
φυτική πρωτεΐνη. Προσέξτε τι κάνουν οι έμπειροι    
άνθρωποι της CAMPO FARM: Χρησιμοποιούν α-
ποκλειστικά και μόνο εξαιρετικά παρθένο κρητι-
κό ελαιόλαδο, βότανα της Κρήτης και μεσογειακά 
μπαχαρικά, πιστοποιημένη σόγια χωρίς λακτόζη, 
γλουτένη και συντηρητικά, με το αποτέλεσμα 
πραγματικά να εκπλήσσει. Δεν θα πιστεύετε ότι 
τρώτε vegan burger, λουκάνικο, κεφτεδάκια και 
κιμά! 

Παράλληλα η CAMPO FARM, σεβόμενη το περιβάλ-
λον και προωθώντας την αρμονική διαβίωση και 
την ισορροπία του πλανήτη, αποτελεί το μοναδικό 
plant based προϊόν στην ελληνική αγορά που δι-
ατίθεται σε χάρτινο δισκάκι FSC με 90% λιγότερο 
πλαστικό (retail), σε συσκευασία χονδρικής σε χάρ-
τινο κουτί και σε συσκευασία HORECA. 

Όλα τα προϊόντα της σειράς είναι πιστοποιημένα 
από τη V-Label GmbH και θα τα βρείτε σε μεγάλες 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πρέπει οπωσδήποτε να 
τα ανακαλύψετε!  

CAMPO FARM
Η πεντανόστιμη plant-based σειρά 

φτιαγμένη με τα καλύτερα της Κρήτης 
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 Ερμού 86, Μοναστηράκι, www.planetfoods.eu

 planetfoodseu   @planetfoodseu 

Β ουτάω το κουτά λι σε ένα κυ-
πελλάκι με την επιγραφή “Triple 
Chocolate Brownie”. Είναι εκπλη-

κτικό το πόσο κρεμώδες παγωτό είναι. 
Τα brownies είναι μια δεύτερη αποκά-
λυψη… Κάθε κομματάκι είναι χειρο-
ποίητο, το φτιάχνουν στο εργαστήριό 
τους στο Μεταξουργείο και πραγματικά 
καταλαβαίνεις τη διαφορά. Αυτό που 
δεν καταλαβαίνεις είναι πώς γίνεται 
αυτό το παγωτό να είναι… 100% plant 
based! Τα παγωτά Plan(e)t έχουν ως βά-
ση ένα ρόφημα από ελληνική βρώμη, 
κάτι που τα κάνει πιο ελαφριά από τα 
συμβατικά παγωτά, πολύ πιο χαμηλά 
σε λιπαρά και φυσικά 100% vegan και 
plant based. Τα πρωτογνωρίσαμε μέσα 
από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, αλλά 
πριν λίγο καιρό η Plan(e)t Foods άνοιξε 

το πρώτο της κατάστημα πουλώντας 
ολόφρεσκο, αγνό παγωτό. Εδώ, εκτός 
από τις συσκευασμένες γεύσεις –βα-
νίλια Μαδαγασκάρης, Triple Chocolate 
Brownie, φιστικοβούτυρο-καραμέλα, 
double pistachio και φουλ της (Pavlova) 
φράουλας–, σε περιμένουν κι άλλες. Θα 
βρεις από vegan nutella και banoffee μέ-
χρι bounty χωρίς ζάχαρη, και το καλύτε-
ρο; Θα τα απολαύσεις μέσα σε βρώσιμο 
κυπελλάκι με μπισκοτένιο κουταλάκι! 
Αυτό θα πει waste free! Δεν είναι καθό-
λου τυχαίο που η Plan(e)t Foods είναι η 
πρώτη ελληνική εταιρεία Plant based 
παγωτού, ούτε ότι παράγει το 1ο Plant 
based και Carbon Negative (αρνητικό 
Co2) παγωτό στον κόσμο. Αν αγαπάς 
τον πλανήτη όσο και το παγωτό, μόλις 
βρήκες τον νέο σου προορισμό. 

PLAN(E)T
ICE CREAM
Το πρώτο ελληνικό 
plant based παγωτό μόλις 
απέκτησε κατάστημα
στο Μοναστηράκι
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 Πανόρμου 70-72, Αμπελόκηποι, 2106927819, www.royo.gr

 @ROYOFrozenYogurt   royo_waffles_gelato_froyo 

ROYO 
Γιατί το καλό παγωτό
και γλυκό είναι καλό 
για όλους!

Η γλυκιά ιστορία του Royo ξεκινάει 
από τη Ρόδο το 2012, μέχρι που 
η οικογενειακή αυτή επιχείρηση 

ήρθε και στην Αθήνα, στην οδό Πανόρ-
μου, τις τελευταίες ημέρες του 2019, α-
ποδεικνύοντάς μας ότι οι γευστικοί μας 
ορίζοντες δεν μπορούν να έχουν όρια! 
Η φιλοσοφία των ανθρώπων του Royo 
λέει ότι «το καλό γλυκό είναι καλό για 
όλους», έτσι μας ετοιμάζει ένα σωρό 
λαχταριστές γεύσεις σε vegan εκδοχές, 
χωρίς ζάχαρη και γλουτένη! Και κάθε 
μέρα το παρασκευαστήριό του μοιάζει 
με ένα μικρό μελίσσι. Ολόφρεσκα αγνά 
υλικά παίρνουν το καθένα τη θέση τους, 
οι άνθρωποι βάζουν όλη τους την τέχνη 
και το μεράκι, οι μυρωδιές πλημμυρί-
ζουν τοn χώρο, κι εμείς δεν ξέρουμε τι 
να πρωτοδιαλέξουμε. 
Στο Royo θα βρείτε 9 φοβερές γεύσεις 

vegan gelato, που κι αυτές φτιάχνονται 
καθημερινά εδώ με δικές τους συντα-
γές, τέλειες vegan βάφλες, δυναμωτικά 
vegan milkshakes και smoothies, ανε-
πανάληπτη vegan τούρτα παγωτό, τρεις 
επιλογές σε sorbet ποτά, φρεσκότατες 
φρουτοσαλάτες και όπου να ’ναι έρχεται 
και vegan κέικ! 

Για όλα αυτά μη διστάσετε να ρωτήσετε 
τους ανθρώπους του Royo, είναι ευγε-
νέστατοι και πολύ εξυπηρετικοί, με το 
κατάστημα να λειτουργεί καθημερινά 
από τις 11 το πρωί έως τις 02.30 τη νύχτα 
και μέχρι τις 03.30 Παρασκευές και Σάβ-
βατα. Να θυμάστε, τέλος, ότι όλα αυτά 
τα ωραία μπορείτε να τα απολαύσετε 
και με delivery, είτε τηλεφωνώντας στο 
κατάστημα είτε μέσα από τις γνωστές 
πλατφόρμες. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ



Τ ο Anthema είναι πλέον µια 

πραγµατικότητα στο ιστορικό 

κέντρο της Αθήνας. Απευθύ-

νεται σε όλους εσάς που επι-

θυµείτε να αλλάξετε τις διατροφικές σας 

συνήθειες, είτε γιατί κουραστήκατε να 

δοκιµάζετε τις ίδιες γεύσεις και θέλετε να 

τραφείτε µε κάτι διαφορετικό, είτε γιατί 

αποφάσισατε να βελτιώσετε την ποιότη-

τα της τροφής και της ζωής σας, µια για 

πάντα.  

Αν µας ακολουθήσετε, σας υποσχόµαστε 

πως µαζί µας θα απολαύσετε ένα υπέροχο 

διατροφικό ταξίδι σε γευστικούς προο-

ρισµούς που µέχρι σήµερα δεν γνωρίζα-

τε καν ότι υπάρχουν στον πλανήτη της 

γαστρονοµίας. 

Μαζί, δεν πρόκειται να ενοχ λήσουµε 

κανένα µέλος του ζωικού βασιλείου και 

πυξίδα µας θα είναι ο σεβασµός για τη φύ-

ση και τα υλικά που η ίδια µας προσφέρει. 

Με µια γρήγορη µατιά στην κατάσταση 

επιβατών, θα αντιληφθείτε πως η γλου-

τένη, η ζάχαρη και όλα τα τεχνητά τους 

υποκατάσ τατα δεν πρόκειται να µας 

ακολουθήσουν. Αυτό βέβαια δεν σηµαί-

νει πως το ταξίδι µας θα είναι πικρό. Κάθε 

άλλο, δίπλα µας θα δοκιµάσετε τα πιο γευ-

στικά βιολογικά γλυκά, µε 0% ζάχαρη και 

0% ενοχές.

Απλώνοντας και ξεδιπλώνοντας τους χάρ-

τες µας θα διαπιστώσετε την ελάχιστη 

επεξεργασία στην οποία υποβάλλουµε 

τις πρώτες ύλες, έτσι ώστε να κρατάµε 

ατόφια τα θρεπτικά στοιχεία των υλικών, 

όπως τα γέννησε η φύση. 

Για τους ταξιδιώτες µε ιδιαίτερες διατρο-

φικές συνήθειες, όπως αθλητές, διαβη-

τικοί, άτοµα µε κοιλιοκάκη και µε οποια-

δήποτε άλλη ιδιαίτερη διατροφική επιθυ-

µία, είµαστε έτοιµοι να προσφέρουµε τις 

καλύτερες για εκείνους γευστικές επιλογές.

Κά π ω ς  έ τ σ ι  σ κο π ε ύ ε ι  η  ο µ ά δ α  τ ο υ 

Anthema να σας ξεναγήσει στον απο-

λαυστικό κόσµο της υγιεινής διατροφής. 

Προσφέροντας µια µεγάλη γκάµα προϊό-

ντων υψηλής διατροφικής αξίας, που στό-

χο έχουν να αγαπηθούν από τους γευστι-

κούς σας κάλυκες, χωρίς οι διατροφικές 

σας συνήθειες να υποστούν γευστικούς 

συµβιβασµούς. Μόνο έτσι το ταξίδι σας 

θα είναι απολαυστικό και µακροχρόνιο! 

Γιατί στο τέλος, ξέρετε, το ταξίδι είναι που 

µετράει…

Με αγάπη 

και διατροφική διαφάνεια,

Anthema Athens

Το Anthema Athens μόλις άνθισε!
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 Χριστός, Κάλυμνος, 2243051110, www.ecoliving.gr 

  ecolivingr   ecolivinggreece

Eco Living 
grEEcE 
Το πρώτο βήμα 
για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Μ ε μια μικρή αλλαγή στην κα-
θημερινότητά μας μπορούμε 
να πετύχουμε πολλά, για έ-

ναν πιο βιώσιμο κόσμο. Αυτή είναι η 
φιλοσοφία του Eco Living Greece από 
την ημέρα της ίδρυσής του, το 2019, 
αυτή παραμένει και σήμερα. Ποιες θα 
μπορούσαν να είναι οι αλλαγές αυτές; 
Πολύ απλές, όπως να προτιμάμε τις 
επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες 
στα ψώνια αντί για τις σακούλες μιας 
χρήσης, δικό μας θερμός για καφέ και 
όχι ποτήρι μιας χρήσης, οδοντόβουρ-
τσα από μπαμπού αντί για πλαστική 
και άλλες πολλές λύσεις τις οποίες μας 
προτείνει το Eco Living Greece. 
Οι ίδιοι οι άνθρωποί του, άλλωστε, δε-
σμεύονται να κάνουν τη μικρότερη ζη-
μιά στο περιβάλλον προσφέροντας σε 
όλους εμάς οικολογικά και Zero waste 

προϊόντα, για έναν πιο υγιεινό και με 
λιγότερα απορρίμματα τρόπο ζωής. 

Έτσι, στην ιστοσελίδα του Eco Living 
Greece, το οποίο συμβάλλει στην 
κυκλική οικονομία, επαναχρησιμο-
ποιώντας όλες τις συσκευασίες των 
προϊόντων, θα βρείτε μια πολύ μεγά-
λη γκάμα προϊόντων που αφορούν τη 
γυναίκα, τον άνδρα, το παιδί, το σπίτι. 
Για παράδειγμα, τσάντες από 100% 
πιστοποιημένο οργανικό βαμβάκι, 
φυσικά καλλυντικά και αποσμητικά, 
είδη για τη γυναικεία υγιεινή, για το 
μπάνιο (φυσικά σφουγγάρια κ.λπ.), 
για την κουζίνα (φαγητοδοχεία, ποτή-
ρια, κούπες κ.ά.) και πολλά ακόμη, και 
το σημαντικότερο: σε τιμές προσιτές 
για όλους. Ας κάνουμε το πρώτο βή-
μα, λοιπόν. 
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 Γρηγορίου Λαμπράκη 69, Γλυφάδα, 2109648512 

 @YiAthens   @yiathens

Γη 
Το πρώτο plant based-raw 

στέκι της Αθήνας

Π ράσινη διατροφή, πράσινη φιλοσοφία.
Πολύχρωμοι καναπέδες με φλοράλ μαξι-
λάρια φιλοξενούν τις παρέες και από την 

κουζίνα καταφθάνουν λαχταριστές μυρωδιές.
Μικρά φυτά κι άλλα μεγαλύτερα βρίσκονται πα-
ντού στον χώρο, στολίζουν τις γωνιές, κρατούν 
συντροφιά στα τραπέζια, πρασινίζουν τα ράφια. 

Η Γη εκτός από καταπράσινη, πολύχρωμη και 
βαθιά νόστιμη, είναι και το πρώτο plant based 
και raw εστιατόριο της πόλης. Τι σημαίνει αυτό; 
Ότι στην κουζίνα του δεν έχουν θέση τα ζωικά 
παράγωγα, ούτε όμως η γλουτένη, η ζάχαρη 
και οι επεξεργασμένες τροφές. Τα περισσότερα 
πιάτα χρησιμοποιούν ως πρώτες ύλες φρέσκα 
προϊόντα επιλεγμένων παραγωγών από όλη την 
Ελλάδα, ενώ τα φυτικά γάλατα, τα βούτυρα από 
ξηρούς καρπούς, τα wraps, ακόμη και τα ψωμιά 
φτιάχνονται καθημερινά εδώ, από την αρχή. 

Τα πιάτα της Γης αγαπούν τους σπόρους, τους ξη-
ρούς καρπούς, τα έλαια, τις φύτρες, τα λαχανικά 
και κάθε plant based τροφή που σέβεται όχι μόνο 
την υγεία του ανθρώπου, αλλά και του πλανήτη. 
Έτσι θα δοκιμάσεις δημιουργικά plant based και 
raw πιάτα με υψηλή θρεπτική αξία, αλλά και με-
γάλη νοστιμιά! Προτείνουμε να αρχίσεις από τα 
wraps (αγαπημένα μας τα «Λιβανέζικα»!) και τα 
σουπερ θρεπτικά bowls που είναι ένα γεύμα από 
μόνα τους. 

Εξαιρετικά δημοφιλή είναι και τα raw γλυκά, που 
φτιάχνονται με εντελώς φυσικές γλυκαντικές 
ύλες όπως σιρόπι αγαύης ή σφενδάμου, χουρ-
μάδες, σύκα και σταφίδες. Φεύγοντας, μην 
ξεχάσεις να πάρεις μαζί και τα ολοκαίνουργια 
συσκευασμένα προϊόντα της Γης: τέλειες ωμο-
φαγικές γκρανόλες σε δύο γεύσεις (κλασική και 
σοκολάτα), χωρίς ζάχαρη, γλουτένη, λακτόζη, 
σόγια και ζωικά παράγωγα. Είναι φανταστικές!
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 3o χλμ. Κατερίνης - Ν. Κεραμίδι

 www.lord.gr

Για τηλεφωνικές παραγγελίες: 2351020197, 8011177770 

 lordunder   lordunder

Σ ταθερή στη φιλοσοφία της, υπέρ ενός τρό-
που ζωής που έρχεται να αποτρέψει όλες τις 
μορφές εκμετάλλευσης των ζώων, είτε πρό-

κειται για φαγητό είτε για ένδυση, η οικογενειακή 
ελληνική βιοτεχνία Lord με έδρα την Κατερίνη, με 
ιστορία από το 1996, παράγει αποκλειστικά vegan 
εσώρουχα. 

Τα εσώρουχα Lord είναι ελεγμένα ότι δεν περιέ-
χουν ζωικές πρώτες ύλες, ουσίες ή υποπροϊόντα 
ζωικής προέλευσης και δεν χρησιμοποιείται κανέ-
να υλικό που έχει δοκιμαστεί σε ζώα.

Στην παραγωγή χρησιμοποιούνται 100% βαμβα-
κερά νήματα, Viscose και Micromodal, που όμως 
προέρχονται αποκλειστικά από πολτό ξύλου. Χρη-
σιμοποιούνται βαμβακερές κλωστές και κάποιες 
από συνθετικό πολυαμίδιο. Τα ελαστικά στα εσώ-
ρουχα παράγονται από 100% συνθετικά νήματα, 
ενώ στα μηχανήματα χρησιμοποιούνται 100% 
συνθετικά λιπαντικά. 

Στην γκάμα της Lord θα βρείτε ιδιαίτερα και στιλά-
τα γυναικεία, ανδρικά, παιδικά και βρεφικά εσώ-
ρουχα, σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία, καθώς και σε 
μεγάλα μεγέθη. 

Να θυμάστε ακόμη ότι η Lord, υιοθετώντας τις βέλ-
τιστες πρακτικές για την προστασία του περιβάλ-
λοντος, εφαρμόζει πρόγραμμα άμεσης ανακύκλω-
σης των συσκευασιών. 

Τα εσώρουχα Lord διατίθενται σε επιλεγμένα κατα-
στήματα σε όλη την Ελλάδα και μέσω του e-shop.

Vegan εσώρουχα με στιλ 
και οικολογική συνείδηση
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ρέπει και μπορώ, ψάχνω και θα βρω...  

Έτσι ξεκινούσαν τα πρωινά μας τη δε-

καετία του ’90 που στηνόμασταν όλο 

λαχτάρα μπροστά στην τηλεόραση για να παρα-

κολουθήσουμε το αγαπημένο μας παιδικό 

Dragon BallZ. Τα κινούμενα σχέδια που αγαπή-

θηκαν όσο λίγα σε δεκάδες χώρες του κόσμου έ-

γιναν τώρα η έμπνευση για τη νέα συλλογή της 

Swatch. Οι Goku, Cell, Frieza, Majin Buu, Gohan 

Vegeta, Kame Sennin και Shenron, ήρωες και κα-

κοποιοί που πρωταγωνιστούν στη σειρά, κο-

σμούν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τα 

νέα σχέδια ρολογιών. Επτά μοναδικά ρολόγια, 

όσα και οι μαγικές Dragon BallZ, συγκέντρωσέ τα 

όλα και κάνε «KA-ME-HA-ME-HAAAA» στους φί-

λους σου με το στιλ σου.

Επιμέλεια: 
τανια δελη

Οι μαγικές DragonBallZ προσγειώνονται 
στα νέα ρολόγια  Swatch 
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ESTÉE LAUDER
Κρέμα ματιών νυκτός 

εντατικής επανόρθωσης

Υπόθεση 
Αλτσχάιμερ

Στην τελευταία του ταινία, ο Λίαμ 
Νίσον υποδύεται έναν εκτελεστή  

με αρχόμενη άνοια 
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ  

ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο 
Λίαμ Νίσον έκλεισε τον Ιούνιο τα 70. Λά-
τρης των καλοσιδερωμένων κοστουμιών 
και πουκαμίσων, ο ηθοποιός που γεννή-
θηκε στην πόλη Μπαλιμένα της Βόρειας 

Ιρλανδίας δεν κάμφθηκε από την είσοδο στην 
όγδοη δεκαετία της ζωής του. Ευθυτενής, ευ-
σταλής, και όλα τα εις -ης δεν αποδίδει καλή 
φυσική κατάσταση και εμφάνιση στην τύχη 
και μόνο στη φύση. Επαναλαμβάνει πως πρέ-
πει να προσέχεις τον εαυτό σου, διατροφή, 
άσκηση, ηρεμία, αλλά και το περιβάλλον στο 
οποίο ζεις. «Είναι πολύ βασικό», λέει ο αστεί-
ρευτα γοητευτικός Νίσον, «να φροντίζεις ε-
σένα». Απορεί ωστόσο για τους ρόλους που 
του προτείνουν, με χαρακτήρες ζωηρούς και 
τρελή δράση. Δεν μπορεί να πηδά από στέγη 
σε στέγη, δεν μπορεί να κάνει παρκούρ ούτε 
να εξουδετερώνει αντιπάλους με κραβ μαγκά.

Στην τελευταία του ταινία υποδύεται έναν ε-
κτελεστή, αλλά με ένα twist.

Ποιο είναι αυτό; Ο εκτελεστής πάσχει από αρ-
χόμενη άνοια, με βάση το σενάριο Αλτσχάιμερ. 
Ο ήρωας που υποδύεται ο Νίσον σπάει ένα τα-
μπού. Όποιος είχε ή έχει στον περιβάλλον του 
άνθρωπο με αυτή την ασθένεια γνωρίζει καλά 
πως η μεταμόρφωση είναι οδυνηρή για όλους. 
Και για το παιδί ή τα παιδιά, έστω κάποιας ηλι-
κίας, που βλέπουν τον γονιό τους, τον παππού, 
τη γιαγιά, και για τον ασθενή που «χάνεται» σε 
ένα απερίγραπτο βάθος καθώς η μνήμη φυλ-
λοροεί. Και όποιος έχει στο περιβάλλον του α-
σθενή, γνωρίζει και το στίγμα της διάγνωσης. 
Αλλά, είναι μέσα στη ζωή. Με κάποιον τρόπο 
πρέπει να εκφραστεί κι αυτό.

Ο τίτλος εύγλωττος, «Memory», και πρόκειται 
για ριμέικ της βελγικής ταινίας θρίλερ του 
2003 «The Alzheimer case», το σενάριο της ο-
ποίας βασίζεται στο μυθιστόρημα του Τζεφ 
Γκεραέρτς «De zaak Alzheimer». Ο Νίσον, όπως 
λέει στην εφημερίδα Βelfast Telegraph, συγκι-
νήθηκε κάνοντας την έρευνά του για τον συ-
γκεκριμένο ρόλο. Τόσο η ανάγνωση βιβλίων, 
όσο και η παρακολούθηση ντοκιμαντέρ που 
αφορούσαν την ασθένεια τον στενοχώρησαν 
και τον επιβάρυναν ψυχολογικά. «Πονάει. Η 
μεγαλύτερη αδελφή μου έχει έναν πολύ στενό 
φίλο που πάσχει από άνοια και δεν μπορεί να 
θυμηθεί πράγματα από 5, 10, 15 λεπτά πριν».

Καταλυτικής σημασίας για να πει το «ναι» 
στην ταινία ήταν μια σκηνή του σεναρίου που 
δείχνει τον δολοφόνο να ξεχνάει τα κλειδιά 
του, αφού στραγγαλίζει ένα από τα θύματά 
του σε ένα νοσοκομείο. Στην ταινία «Memory» 
ο ηθοποιός «δούλεψε» με μικρές αδεξιότη-
τες και μικρές απώλειες της κοντινής μνήμης, 
γνώριμα σε όλους όσοι έχουν στο περιβάλλον 
τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια ή 
Αλτσχάιμερ. Προσεγγίζοντας τον ρόλο του 
Άλεξ Λιούις, έτσι λέγεται ο δολοφόνος με το 
Αλτσχάιμερ, δεν ήθελε να διακωμωδήσει την 
ασθένεια. «Ήθελα να το κρατήσω πολύ, πολύ 
διακριτικό, γιατί σκέφτηκα ότι θα μπορούσε 
να γίνει αστείο αν το παράκανα με την άνοια». 
Δίπλα του, ο Γκάι Πιρς και η Μόνικα Μπελούτσι.

Ενθυμούμενος το παρελθόν. δεν ξεχνά πώς 
κατάφερε να βγει… σώος από τη δύσκολη πε-
ρίοδο της καραντίνας. Γνωστός βιβλιοσκώλη-
κας, διάβασε περισσότερα από τριάντα βιβλία. 
Έχοντας απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών 
καθημερινότητας και διαβίωσης όλων, εκείνος 
βρήκε καταφύγιο στην ανάγνωση. ●

G l a m a z o n

Προσπαθώ  
να αλλάξω  
τον κόσμο  

παγέτα  
με παγέτα.
-lady Gaga

ZOUMBOULAKIS 
GALLERIES

Διακοσμητικό 3D αντικείμενο 
Rhinoceros Beetle €20

ECO LIVING
Επαναχρησιμοποιήσιμο ξυράφι ασφαλείας Bambaw €21,90

MALIBU C
Σαμπουάν για 

βαμμένα μαλλιά €20

LORD
Γυναικείες 
πιτζάμες 
€12,50

SKY PREMIUM 
LIFE

Συμπλήρωμα διατροφής 
Elderberry, B-Glucans,  

Vitamin C & Zinc

YUTA 
SHOES

Vegan χειροποίητα 
ελληνικά μποτάκια

CONVERSE
Sneakers με τρακτερωτή 
σόλα

SALVATORE 
FERRAGAMO

Γυναικεία τσάντα

FALCONERI
Μπλούζα με λαιμόκοψη V από Ultralight Cashmere €189

CERAVE
Αφρός καθαρισμού προσώπου για 

κανονικό προς λιπαρό δέρμα

MISSONI
Μίνι φούστα

PACO 
RABANNE
Γυναικείο άρωμα 
«Fame»

POLAROID
Γυαλιά ηλίου

LIFE ROOTS
Vegan αφρόλουτρο  

Watermint €7
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
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άνω από 100 εκδηλώσεις σε όλη την 
Ελλάδα από σχεδόν 60 φορείς, δύο 
ηµέρες (το σαββατοκύριακο 24 & 25/9) 
µε ελεύθερη είσοδο σε µουσεία, δη-

µόσια αλλά και σε ορισµένα ιδιωτικά, και αρ-
χαιολογικούς χώρους. Οι Ευρωπαϊκές Ηµέ-
ρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς είναι πάντα 
µια καλή ευκαιρία για να επιστρέφουµε 
στα αγαπηµένα µας και για να ανακαλύ-
πτουµε και λιγότερο γνωστά µνηµεία. Με 
θέµα «Βιώσιµη πολιτιστική κληρονοµιά - ∆ι-
ατηρώντας το παρελθόν για τις µελλοντικές 
γενιές» φέτος έρχονται να αναδείξουν τη 
σηµασία και τους τρόπους της προστασίας 
των µνηµείων. Από την καρδιά της Αθήνας 
και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά 
ως το αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων 
και τον υδροβιότοπο Βουρκαρίου στα Μέ-
γαρα, το πρόγραµµα φέρνει ξεναγήσεις, 
εκπαιδευτικές δράσεις και προβολές. Στη 
γιορτή συµµετέχει και το Μουσείο Ακρό-
πολης, που θα λειτουργεί µε ελεύθερη εί-
σοδο από τις 5 έως τις 8 µ.µ.  Επιπλέον, το 
µεσηµέρι προσκαλεί µικρούς και µεγάλους 
σ’ έναν περίπατο στην αρχαία γειτονιά που 
απλώνεται στα «πόδια» του για να συζητή-
σουν µε τους αρχαιολόγους σχετικά µε τα 
υλικά που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι και 
αν ήταν περισσότερο φιλικά προς το περι-
βάλλον απ’ ό,τι τα δικά µας – µε ελεύθερη 
συµµετοχή για τα παιδιά και µε το εισιτήριο 
ηµέρας (€10) για τους συνοδούς.  

- Ιωάννα Γκοµούζα
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Της IΩΑΝΝΑΣ
ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Θέατρο, 
χορός, 

συναυλίες, 
εκθέσεις. 

Πολιτιστικές 
προτάσεις 

που μας 
ιντριγκάρουν

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

¡éá îá ëáôáøöòéóôåÝôå óôïù÷ 
ïäèçïà÷ ôè÷ A.V., óôåÝìôå 

äåìôÝá Æàðïù 2 åâäïíÀäå÷ 
ðòéî áðÞ ôèî ðòïçòáííáôé-
óíÛîè èíåòïíèîÝá. Æáøù-
äòïíéëñ÷ óôè äéåàõùîóè 
Ìáò. Æòéëïàðè 22, 10679 

°õÜîá 
Ü óôï fax 210 3617310 Ü óôï 
avguide@athensvoice.gr

➍ Από τον Aλκίνοο στη σκηνή Ωμέγα

Εγκλωβισµένος σε ένα σκοτεινό δωµάτιο, αναζητά τον βαθύτερο εαυτό του, 
την καθαρότητα της αλήθειας του. Φαντάζεται πως αντίκρι του βρίσκεται µια 
νεότερη, φωτεινή εκδοχή του εαυτού του για να ενωθεί µαζί του, ερωτικά και 
µεταφυσικά, κι έτσι να ξαναγαπήσει το σώµα, το µυαλό και την ψυχή του και 
να οδηγηθεί στην ελευθερία και τη λύτρωση. Να ο Αλκίνοος που ερµηνεύει ο 
Βαγγέλης Παπαδάκης. Ένα µακροσκελές ερωτικό τραγούδι, «µια αλληγορία 
του αέναου κύκλου της ζωής» σύµφωνα µε τον δηµιουργό του, το ποίηµα του 
Γιάννη Ευθυµιάδη συστήνεται στο θεατρικό κοινό µε τον ίδιο να κρατά τον 
ρόλο του σκηνοθέτη του. 

∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά, έως 25 Σεπτεµβρίου

➏ Ακολουθώντας το 
GENER8ION του Romain 

Gavras στην πόλη

Σέρφερ, αντάρτες, αλλά και η Σαρλίζ Θερόν πρω-
ταγωνιστούν στο νέο πρότζεκτ του Ελληνογάλ-
λου σκηνοθέτη και του µουσικού παραγωγού 
Surkin που κάνει την παγκόσµια πρεµιέρα του 
στην Αθήνα. Από τη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση 
στη Συγγρού έως τη Μάντρα στη ∆ιονυσίου Αρε-
οπαγίτου, τρεις ποπ πολυµεσικές εγκαταστάσεις 
έρχονται να µας ταξιδέψουν στο 2034, όπου έ-
φηβοι διασκεδάζουν µε ιπτάµενες σανίδες του 
σερφ στα βιοµηχανικά περίχωρα της Αθήνας (Neo 
Surf)· µέλη ενός αποσχιστικού κινήµατος, οι οποί-
οι πιστεύουν ότι η Γη είναι κούφια, αντιτίθενται 
σε κάθε µορφής εξερεύνηση του ∆ιαστήµατος 
(Agartha), ενώ µια µηχανή τρισδιάστατης αποτύ-
πωσης παράγει για την ινδική κινηµατογραφική 
βιοµηχανία ρεαλιστικά αντίγραφα ηθοποιών του 
Χόλιγουντ που εκφράζουν µεγάλη γκάµα συναι-
σθηµάτων (Emotions).

Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση & Μάντρα, 
22 Σεπτεµβρίου-23 Οκτωβρίου

➎ Οι Jethro 
Tull στη σκιά 
των βράχων

Με 60 εκατοµµύρια 
πωλήσεις δίσκων πα-
γκοσµίως, περισσό-
τερα από 21 άλµπουµ 

–ανάµεσά τους 11 
χρυσά και 5 πλατινέ-
νια– και µε περισσό-
τερες από 3.000 live 

εµφανίσεις σε 40 χώ-
ρες, η µπάντα από το 
Μπλάκπουλ της Αγ-
γλίας µόνο συστάσεις 
δεν χρειάζεται. Μετά 
τη Θεσσαλονίκη, το 
θρυλικό progressive 

rock συγκρότηµα και, 
φυσικά, ο Ίαν Άντερ-

σον µε το φλάουτό 
του, κατηφορίζει στα 

µέρη µας µε το The 
Zealot Gene, τη φετινή 

τους επιστροφή στη 
δισκογραφία, αλλά 

και µε ιστορικά κοµ-
µάτια-ύµνους από τη 
µακρόχρονη πορεία 
τους σε folk-blues-

jazz-rock ατραπούς. 
Θέατρο Βράχων Μελίνα 

Μερκούρη, 23 Σεπτεµβρί-
ου στις 20:30

➌ Τέχνη 
στον Βοτανι-

κό Κήπο

Πού συναντά το περι-
βάλλον τα ζητήµατα 
ταυτότητας; Βίντεο, 

γλυπτά, φωτογραφίες 
αλλά και ψηφιακά έργα 
ξεφυτρώνουν ανάµεσα 
σε αναρριχητικά φυτά, 

συστάδες από µπαµπού 
και θερµοκήπια στον 
βοτανικό κήπο στο 

Χαϊδάρι. Την αφορµή 
δίνει το υβριδικό ει-
καστικό πρόγραµµα  

Sheltered Gardens του 
οργανισµού PCAI, που 
ξετυλίγεται µε έργα και 
επιτελεστικές δράσεις 

τόσο στον φυσικό χώρο 
όσο και διαδικτυακά. 

Αφετηρία αποτελεί το 
οµώνυµο ποίηµα (1916) 
της Αµερικανίδας H.D. 

(Hilda Doolittle), βασικής 
εκπροσώπου του εικο-
νισµού, που ξεδιπλώνει 
τη σχέση της µε το πε-

ριβάλλον και τους προ-
βληµατισµούς της ως 

queer δηµιουργού των 
αρχών του 20ού αιώνα.  
Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. 
Ν. ∆ιοµήδους, Χαϊδάρι, 

22 Σεπτεµβρίου-2 Οκτω-
βρίου & διαδικτυακά στο 

pcai.gr  έως 30 Νοεµβρίου

➋ Οι Madrugada στο Καλλιμάρμαρο 

Από τα πόδια του Αρδηττού και την αρένα του πιο όµορφου σταδίου, η σκοτεινή φωνή του Sivert Hoyem έρχε-
ται να µας ταξιδέψει στα απόκοσµα υπερβόρεια τοπία της νορβηγικής alternative rock. Ναι, η αγαπηµένη µπά-
ντα επιστρέφει στην Αθήνα για να φωτίσει τη σκηνή µε τη δυνατή κι ευάλωτη ταυτόχρονα µουσική της. Αυτή τη 
φορά θα έχουν και παρέα, τη φίλη τους τραγουδοποιό Ane Brun (µε την οποία έχουν ηχογραφήσει το ντουέτο 
Lift me) και την ανερχόµενη Αµάντα Τένφιορντ, µία από τις πιο µελωδικές νέες φωνές της ποπ. Shine, Majesty!

Παναθηναϊκό Στάδιο, 24 Σεπτεµβρίου στις 19:00

14

➊  Αυλαία για τους 
Belle and Sebastian 

στην Πειραιώς

Μετρούν 26 χρόνια κοινής διαδροµής, 
δέκα άλµπουµ (από το Tigermilk του 1996 
µέχρι το φετινό A Bit of Previous για το ο-
ποίο έχουν ανακοινώσει ότι θα είναι το 
τελευταίο τους) και πολλές γλυκόπικρες 
µουσικές ιστορίες που σου αφήνουν ως 
αίσθηση άλλοτε ένα χαµόγελο κι άλλο-
τε µια γλυκιά µελαγχολία. Το συγκρό-
τηµα από τη Γλασκώβη µας αποχαιρετά 
στο ανανεωµένο Anodos club της οδού 
Πειραιώς, που θα φιλοξενήσει από φέτος 
µια σειρά από εµφανίσεις αγαπηµένων 
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Τη συ-
ναυλία θα ανοίξει το ανερχόµενο αγγλό-
φωνο σχήµα της Αθήνας, Amalia and The 
Architects. Μια βραδιά µε την υποστήρι-
ξη του Athens Voice 102.5. 

Anodos Club, 23 Σεπτεµβρίου στις 20:30
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➑ Ένα ρέκβιεμ για τον Ταρκόφσκι

Μια «εξόδιος ακολουθία» για τον Ρώσο μεγάλο κινηματογραφιστή «αλλά και 
για οποιονδήποτε δημιουργό αναζητά απεγνωσμένα μια «αγία» σιωπή, μια 
εσωτερική ηρεμία, μέσα στην αντάρα της ψυχής του», το νέο έργο της Δήμη-
τρας Τρυπάνη «Αντρέι: Ρέκβιεμ σε οκτώ σκηνές» παρουσιάζεται για τρία βράδια 
στην ΕΛΣ. Δεκαοκτώ ηθοποιοί, χορευτές και μουσικοί ερμηνεύουν ισάριθμες 
εκδοχές του Αντρέι, πρόσωπα υπαρκτά ή φανταστικά, σε μια παράσταση ήχου 
στην οποία συγκατοικούν το ποιητικό κείμενο του Παντελή Μπουκάλα, το 
γερμανικό κείμενο του λουθηρανικού Ρέκβιεμ αλλά και διάσπαρτα θραύσματα 
σκηνών από τις εφτά ταινίες του Ταρκόφσκι. 

Εθνική Λυρική Σκηνή, 25 Σεπτεμβρίου στις 18:30, 27 & 28 Σεπτεμβρίου στις 19:30

➒ Ο Ρομέο και τα «Αδέρφια» του
Πόσο βαραίνει πάνω μας μια… στολή; Είκοσι τρεις Αθηναίοι της διπλανής 
πόρτας ντύνονται αστυνομικοί και υπόσχονται για πέντε βράδια να εκτελούν 
τις οδηγίες που λαμβάνουν μέσω ακουστικών, όσο αλλόκοτες ή ακατανόητες 
κι αν είναι. Ο Ιταλός σκηνοθέτης Ρομέο Καστελούτσι επιστρέφει στην Αθήνα 
με το «Bros», μια οντολογική φάρσα που μας προκαλεί να επανεξετάσουμε τη 
σχέση μας με την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη βία, την ατομική ευθύνη, την 
κριτική σκέψη, την ασυδοσία και την υπακοή.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, 28 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου

➐ Δώδεκα Νύχτες Πρεμιέρας

Περισσότερες από 100 νέες ταινίες μεγάλου μήκους απ’ όλο τον κόσμο, 
τρία διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα και επιλεγμένες ελληνικές 
μικρού μήκους δημιουργίες υπόσχεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου της Αθήνας, φέτος ξανά αποκλειστικά στις σκοτεινές αίθουσες. Για να 
αναδείξει νέες φωνές του παγκόσμιου και του ανεξάρτητου σινεμά, να μας 
συστήσει πολυβραβευμένα φιλμ και πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ. Στα 
highlights το αφιέρωμα στον Ένιο Μορικόνε με το πανελλαδικό ντεμπούτο 
του ντοκιμαντέρ «Ennio: The Maestro», εικαστική έκθεση και παρουσίαση της 
επίσημης βιογραφίας του συνθέτη. 

Στο Παλλάς, το Μέγαρο Μουσικής και στους κινηματογράφους Δαναός, Άστορ,  
Τριανόν και Άστυ, 28 Σεπτεμβρίου-9 Οκτωβρίου
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 Solaris στην Κυψέλη

Από τη λογοτεχνική πένα του Στανίσλαβ Λεμ στην 
κινηματογραφική οθόνη (με τη ματιά του Αντρέι 
Ταρκόφσκι και πιο πρόσφατα του Στίβεν Σόντερ-
μπεργκ) και τώρα στο θέατρο. όχι, όμως, σε κά-
ποια συμβατική σκηνή αλλά στο Άσυλο Ανιάτων, 
σε μια παράσταση που συνομιλεί με τον χώρο α-
ξιοποιώντας μέρος των εγκαταστάσεων με δρώ-
μενα και προβολές. Η Ομάδα Θεάτρου ΟΠΕRa α-
νεβάζει το περίφημο solaris, σε μετάφραση Γιώρ-
γου Τσακνιά και διασκευή του Θοδωρή Αμπαζή, 
εστιάζοντας στις υπαρξιακές αναζητήσεις των 
ηρώων, που έρχονται αντιμέτωποι με τις έννοιες 
της πραγματικότητας, του υποσυνείδητου και το 
πόσο προετοιμασμένος είναι ο άνθρωπος για το 
μεταφυσικό. Ερμηνεύουν οι Κωνσταντίνος Αβα-
ρικιώτης, Τζωρτζίνα Δαλιάνη, Νέστωρ Κοψιδάς 
και Δανάη Σαριδάκη, με τον Γιάννη Αναστασάκη να 
παίζει ζωντανά μουσική και τη Ναταλία Μαντά να 
υπογράφει την εικαστική προσέγγιση. Και η «πλα-
τεία»; Μόλις για 25 θεατές κάθε φορά. 

Άσυλο Ανιάτων  -  Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως  
Πασχόντων, 28 Σεπτεμβρίου - 25 Οκτωβρίου 

 Ποιος ήταν  
ο Άγγελος Σπαχής;

υπήρξε ο πρώτος σκιτσογράφος του «Ελευθέ-
ρου Βήματος», ο ντιζάινερ πίσω από το σχεδόν 
αιωνόβιο (και ακόμα εν ενεργεία) λογότυπο των 
τσιγάρων Άσσος, αλλά και του δαφνοστεφανω-
μένου εφήβου που έγινε το σήμα του Ολυμπια-
κού. Αυτοδίδακτος καλλιτέχνης (μέλος της μεσο-
πολεμικής Ομάδας Τέχνη), γραφίστας (με μακρά 
θητεία, μεταξύ άλλων, στις τουριστικές αφίσες 
του ΕΟΤ), σκηνογράφος (π.χ. της Εκάβης, σε σκη-
νοθεσία Φώτου Πολίτη, στο Παναθηναϊκό Στάδιο) 
και διακοσμητής, ο Σπαχής (1903-1960) θεωρείται 
ο πατέρας του γραφιστικού ντιζάιν στην Ελλάδα 
ενώ υπήρξε από τους πρώτους που οικειοποιήθη-
καν την τεχνική του κολάζ και χρησιμοποίησε στα 
έργα του ετερόκλητα υλικά. Ευκαιρία να γνωρί-
σουμε την πολυδιάστατη πρακτική του μέσα από 
έργα τέχνης, μακέτες, εικονογραφημένα βιβλία 
και αρχειακό υλικό. 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, αίθριο 4ου ορόφου, 
έως 20 Νοεμβρίου

 Τρεις νύχτες κάτω από την Ακρόπολη    

Δεν θέλεις να κλείσει η σεζόν στο Ηρώδειο; Από την αρχή έως το τέλος της εβδομάδας αφορμές που 
θα σε φέρουν στο ρωμαϊκό ωδείο υπάρχουν. Με τον ήχο να παίζει από την ηλεκτρονική φολκ μέχρι 
το ροκ, ο Asaf Avidan (22/9, στις 21:00) έρχεται να τραγουδήσει για έρωτες και προσωπικά αδιέξοδα. 
Με ερωτική διάθεση, α λα ιταλικά, αλλά και μελωδίες από το νέο του άλμπουμ με τίτλο Battito infinito 
καταφθάνει ο Eros Ramazzotti (27/9, στις 21:30). Από το In the mood for love έως το 2046 η μουσική του 
Shigeru Umebayashi (28/9, στις 21:00) φέρνει στο νου φιλμικές αναμνήσεις. Θα την ερμηνεύσουν η 
Athens Philharmonia Orchestra με τη συμμετοχή του alex Drakos ensemble, υπό τη διεύθυνση του 
Βέλγου μαέστρου Dirk Brossé.

 Στον 
Κεραμεικό 
για «χει-

ροποίητο» 
θέατρο

Γιορτάζει τα δέκα 
χρόνια του κι επι-
στρέφει με πολλές 
δράσεις (26 παρα-
στάσεις θεάτρου 
και περφόρμανς, 
δέκα σεμινάρια, 
πέντε μουσικές 

δράσεις αλλά και 
εικαστική έκθε-
ση). Ο λόγος για 

το Φεστιβάλ Χειρο-
ποίητου και Ανακυ-
κλώσιμου Θεάτρου 
της Fabrica Athens 

που για πρώτη 
φορά περιλαμβά-
νει και διεθνείς 
συμμετοχές (την 
Ιταλίδα περφόρ-

μερ Caterina Scotti 
και τις ισπανικές 

ομάδες Teatro 
Abrego και Residui 
Teatro), αλλά και 

την ελληνική 
πρεμιέρα της πα-

ράστασης «Ξανθή», 
που πρωτοπα-

ρουσιάστηκε το 
καλοκαίρι στο 10ο 

Transit Festival 
του Θεάτρου Odin 

στη Δανία, μετά 
από πρόσκλη-
ση του Eugenio 

Barba και της Julia 
Varley. 

Τεχνοχώρος Φάμπρι-
κα & Θέατρο Arroyo, 

22 Σεπτεμβρίου -  
2 Οκτωβρίου

 Αν ψάχνεις 
καλλιτεχνι-

κές εκδόσεις

Από τη Βυρηττό, την 
Κωνσταντινούπολη 
και την Τεχεράνη ως 

το Λονδίνο, τη Βαλέν-
θια και το Μπουένος 
Άιρες, 75 εκδοτικοί 

οίκοι και πλατφόρμες 
προώθησης καλλι-
τεχνικών βιβλίων 

δίνουν το παρών στο 
φετινό Athens Art 

Book Fair. Καθιερω-
μένο πλέον ραντεβού 
για τους λάτρεις των 
καλλιτεχνικών και 
ανεξάρτητων εκδό-
σεων, στην τρίτη του 
έκδοση υπόσχεται 

ακόμα περισσότερες 
συμμετοχές και ένα 
πρόγραμμα ομιλιών 

για την αποκέντρωση 
της καλλιτεχνικής 

εκδοτικής πρακτικής 
(με παραδείγματα από 

χώρες όπως η Αίγυ-
πτος, η Πολωνία, η 

Αλβανία) και τα ανε-
ξάρτητα πολιτιστικά 

δίκτυα.  
Ωδείο Αθηνών, 

23-25 Σεπτεμβρίου
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Les Arts 
Florissants - 

William Christie
2/10/2022, Αίθουσα Χρήστος Λαµπράκης

«Ο Μολιέρος και οι µουσικές του» έχουν την τιµητική τους στη συναυλία-
παράσταση που φέρνει στα µέρη µας η διάσηµη µπαρόκ ορχήστρα και 
ο ιδρυτής της γιορτάζοντας τα 400 χρόνια από τη γέννηση του Γάλλου 
σπουδαίου δραµατουργού. Αφοσιωµένο στην ερµηνεία της προκλασι-
κής µουσικής µε όργανα εποχής, το φηµισµένο σύνολο πιάνει το νήµα 
των πιο φηµισµένων έργων του µεγάλου κωµωδιογράφου, όπως του 
«Αρχοντοχωριάτη», του «Κατά φαντασίαν ασθενή» και του «Γάµος µε το 
στανιό», µε οδηγό τη µουσική δύο επιφανών εκπροσώπων του γαλλικού 
Μπαρόκ, των Λουλλύ και Σαρπαντιέ. Ο δραµατουργός Βενσάν Μπουσ-
σάρ, η σκηνοθέτρια Μαρί Λαµπέρ - Λε Μπιάν και ο χορογράφος Υµπέρ Α-
ζεµπρούκ «καταδύθηκαν» σε πηγές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας 
και στη Βιβλιοθήκη της Όπερας του Παρισιού για να δηµιουργήσουν ένα 
µοντέρνο θέαµα που συνδυάζει τη µουσική, το θέατρο και τον χορό και 
αναβιώνει το πνεύµα των παραστάσεων της εποχής του Μολιέρου.

Horizons… με 
την Αlexandra 
Gravas
9/10/2022, Αίθουσα ∆ηµήτρης Μητρόπουλος

Με την ξεχωριστή φωνή της µας ταξιδεύει στις 
µουσικές γραµµές των οριζόντων τραγουδώ-
ντας σε οχτώ γλώσσες (ισπανικά, ελληνικά, 
κινέζικα, αραβικά, γερµανικά, πορτογαλικά, 
τουρκικά και γαλλικά) στίχους που γεννήθη-
καν σε διαφορετικές γωνιές του κόσµου. Μια 
πολυπολιτισµική βραδιά µε τραγούδια από τα 
µουσικά ταξίδια της σπουδαίας ερµηνεύτριας 
σε διάφορα σηµεία του πλανήτη, αλλά και µε 
τις µελωδίες από το καινούργιο της άλµπουµ 
µε τίτλο «Songbook 3», «El amor es vida» (Η 
αγάπη είναι ζωή), που ηχογραφήθηκε εξ ολο-
κλήρου στο Μεξικό το 2020 και περιέχει κυ-
ρίως τραγούδια από την κεντροαµερικανική 
χώρα αλλά και από την Βραζιλία, την Κούβα, 
την Αργεντινή και την Ισπανία. 

Hélène 
Mercier 
& Alain 
Lefèvre
5/10/2022, Αίθουσα Χρήστος 

Λαµπράκης

Τρεις συνθέτες, δύο βιρτου-
όζοι του πιάνου, µια βραδιά-
µαγνήτης για τους λάτρεις 
του είδους. Ο Αλαίν Λεφέβρ 
συναντά την Ελέν Μερσιέ 
για να παρουσιάσουν δύο 
έργα του συµπατριώτη τους 
Αντρέ Ματιέ, του «Καναδού 
Μότσαρτ», όπως τον απο-
καλούσαν χάρη στο σπάνιο 
µουσικό του ταλέντο σε παι-
δική ηλικία. Η µουσική του 
αισθαν τική, στο πρότυπο 
του Ραχµάνινοφ, δεν κρύβει 
την πρόθεσή της να συγκινεί 
µε τρόπο άµεσο και ανεπι-
τήδευτο. Επιπλέον, οι πιανί-
στες θα παρουσιάσουν σε 
πρώτη παγκόσµια εκτέλεση 
το Chagrin (Θλίψη), που ο Λε-
φέβρ συνέθεσε το 2020 στην 
αρχή της πανδηµίας, αλλά 
και το λατρεµένο Μπολερό 
του Ραβέλ, στη µεταγραφή 
για δύο πιάνα του ίδιου του 
συνθέτη, που δεν ακούγεται 
συχνά σε συναυλίες. 

Lise 
Davidsen 
Γκαλά όπερας
15/10/2022, Αίθουσα Χρήστος Λαµπράκης

Μια νέα ντίβα του λυρικού τραγουδιού για πρώτη 
φορά µπροστά στο ελληνικό κοινό. H Davidsen 
µπήκε στον κόσµο της όπερας το 2015 µε τρόπο 
σαρωτικό. Τρία διεθνή βραβεία σε σηµαντικούς 
διαγωνισµούς άνοιξαν στη Νορβηγίδα υψίφωνο 
τις πόρτες των µεγαλύτερων λυρικών θεάτρων 
του κόσµου, όπως είναι η Μητροπολιτική Όπερα 
της Νέας Υόρκης, η Σκάλα του Μιλάνου, η Όπε-
ρα της Βιέννης και η Βασιλική Όπερα του Κόβεν 
Γκάρντεν στο Λονδίνο. Έκτοτε η καριέρα της έ-
χει εκτοξευθεί µε αλλεπάλληλες εµφανίσεις σε 
πρωταγωνιστικούς ρόλους σε µεγάλες όπερες, 
συµµετοχές σε συµφωνικές συναυλίες µε κορυ-
φαίες ορχήστρες και έντονη δισκογραφική δρά-
ση. Στο Μέγαρο φθάνει µε τις παρτιτούρες της 
γυρισµένες σε άριες από ρεπερτόριο του Βέρντι 
(Μάκβεθ, Ντον Κάρλο, Λα Τραβιάτα, Οθέλλος), από 
τον Ελεύθερο σκοπευτή του φον Βέµπερ, τον Λό-
ενγκριν και τον Tάγχωυζερ του Βάγκνερ και την 
Cäcilie του Ρίχαρντ Στράους. 

Ροβινσώνας 
Κρούσος
Από τον Νοέµβριο, Παιδική Σκηνή

Με την ευφυΐα, την εφευρετικότητα και την ψυχι-
κή του δύναµη κατάφερε να αντιµετωπίσει άγρι-
ους κανίβαλους και αδίστακτους κουρσάρους, να 
ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες και να µας διδάξει 

την αγάπη για τη ζωή. Ο πιο διάσηµος ναυαγός 
της λογοτεχνίας βγαίνει από τις σελίδες 

του µυθιστορήµατος του Ντάνιελ 
Ντεφόε για να µας συνα-

ντήσει στη σκηνή, σε ένα 
µουσικοθεατρικό θέαµα 
για όλη την οικογένεια 
που σκηνοθετεί η Τατιάνα 
Λύγαρη. Η διασκευή του 
έργου σε σηµερινό λόγο 
είναι του Γιώργου Γαλίτη, 
η ορχήστρα επί σκηνής, µε 
πιάνο, κιθάρες, πνευστά 
και καταιγιστικά ντραµς, 
παρουσιάζει πολυστιλι-

στικές πρωτότυπες συνθέσεις 
του Μηνά Ι. Aλεξιάδη, ενώ τα ευρη-

µατικά σκηνικά και κοστούµια υπογράφει ο 
Γιάννης Μετζικώφ. Ένας «οδηγός επιβίωσης» 
µε παιδαγωγικές αξίες για τους µικρούς θε-
ατές (ηλικίας από πέντε ετών), ρεαλισµό για 
τους ενήλικες και χιούµορ για όλους.

11 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Μεγάλες 
ορχήστρες 
και ερμη-
νευτές, 
ταξίδι στις 
μουσικές 
του κόσμου 
και τη δη-
μοτική μας 
παράδοση, 
αλλά και 
προτάσεις 
για τα 
παιδιά

ΜΕΓΑΡΟ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
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William Christie

Hélène 
Mercier

Alexandra 
Gravas

Alain 
Lefèvre

Lise 
Davidsen

Χορηγός: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



 

Η Μικρασία 
της 
κυρα-Δόμνας 
22/10/2022, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Παιδί της προσφυγιάς του 1922, «άνθησε μέ-
σα στην ελπιδοφόρα φτώχεια μιας παράγκας 
της Καισαριανής». Μικρό κορίτσι θήτευσε 
μυστικά στα ψαλτήρια και στις ταβέρνες της 
γειτονιάς, σε ηλικία 13 ετών γίνεται μαθήτρια 
του Σίμωνα Καρά, για να περάσει την ώριμη 
ζωή της αλωνίζοντας τα χωριά ανά την Ελλά-
δα συλλέγοντας τον πλούτο της παράδοσης 
απ’ τους πιο αυθεντικούς οργανοπαίχτες. 
Δέκα χρόνια από το θάνατο της Δόμνας Σα-
μίου, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, ο Ζαχαρίας 
Καρούνης και η χορωδία Δόμνα Σαμίου μοι-
ράζονται τους θησαυρούς που σόδιασε για 
μας η μεγάλη κυρία της δημοτικής μουσικής 
μας παράδοσης. Μαζί τους οι Σωκράτης Σι-
νόπουλος (λύρα), Γιώργος Μαρινάκης (βιολί), 
Στέφανος Δορμπαράκης (κανονάκι), Ταξι-
άρχης Γεωργούλης (ούτι), Νίκος Αγγούσης 
(κλαρίνο), Νικόλας Παλαιολόγος (μαντολίνο, 
ταμπουρά), Νίκος Αγγελόπουλος (λαούτο), 
Μανούσος Κλαπάκης (κρουστά).

Viktoria Mullova 
& Alasdair Beatson 

26/10/2022, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Δυναμικοί διαξιφισμοί, μυστηριώδη ψιθυρίσματα, εκστατικές αναφωνήσεις, 
τρυφερές εξομολογήσεις: σημείο αναφοράς στο ρεπερτόριο για βιολί και 
πιάνο, οι Σονάτες αρ. 4 και αρ. 7 του Μπετόβεν θα δώσουν το χρώμα στη συνά-
ντηση της σημαντικής βιολονίστριας με τον Σκωτσέζο βιρτουόζο πιανίστα. 
Κάνοντας ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο, το πρόγραμμα των δύο μουσικών 
περιλαμβάνει ακόμα ένα αιθέριο έργο του Ιάπωνα Τόρου Τακεμίτσου και το 
μυσταγωγικό αριστούργημα Fratres του Εσθονού Άρβο Παιρτ, έργο που τον 
καθιέρωσε διεθνώς, ξεδιπλώνοντας μια ιερή τελετουργία και έναν λυτρωτι-
κό στοχασμό πάνω στην απλότητα και την αμεσότητα του ήχου.

Πληροφορίες: 
megaron.gr
Tηλέφωνο: 
210 728233311 ραντεβού πού δεν χανούμε αύτο το φθινοπωρο
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O Xάυντν
το ’σκασε!
6/11/2022, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ερμηνεύει  
τη Συμφωνία αρ. 45 του Χάυντν, τη λεγόμενη  
Συμφωνία του αποχαιρετισμού. Γιατί, όμως, πή-
ρε αυτό το όνομα, γιατί στο φινάλε οι μουσικοί 
αφήνουν στη μέση το έργο και αποχωρούν 
ένας ένας από τη σκηνή; Αυτά και άλλα ερωτή-
ματα γέννησαν μια ιστορία. Θρύλος ή αλήθεια, 
η ιστορία αυτή εξηγεί γιατί ο Χάυντν έγραψε 
το έργο και γιατί του έδωσε αυτό το τέλος. Η 
Νάντια Κοντογεώργη θα αφηγηθεί στα παιδιά 
την ιστορία της Συμφωνίας αρ. 45. Χάρη στη 
χτενισμένη και πουδραρισμένη περούκα της, 
στη φορτισμένη ντουντούκα της, στις γνώ-
σεις και στην αγάπη της για τη μουσική, η α-
γαπημένη ηθοποιός θα παρασύρει μικρούς 
και μεγάλους στον κόσμο του Χάυντν και στο 
μαγικό παλάτι του Πρίγκιπα Εστερχάζυ, όπου 
ένα πρόβλημα ζητάει επειγόντως λύση!

Yuja Wang/Λεωνίδας Καβάκος
30/11, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Σε επιστολή της προς τον Γιοχάννες Μπραμς, η Κλάρα Σούμαν  είχε εξομολογηθεί πως η μουσική 
από το τρίτο μέρος της Σονάτας για βιολί αρ. 1 θα ήθελε να τη συνοδεύει στο πέρασμα προς την 
αιωνιότητα. Ο σύζυγός της Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε τη δικιά του Σονάτα για βιολί αρ. 2 λίγο πριν 
την ψυχική του κατάρρευση, και το έργο πράγματι αντανακλά στο σύνολό του με παράφορο 
τρόπο τα αντικρουόμενα συναισθήματα που τον κατέκλυζαν. Ο Τσέχος Λέος Γιάνατσεκ έγραψε 
τη μοναδική του Σονάτα για βιολί μέσα στα ταραγμένα χρόνια του Ά  Παγκοσμίου Πολέμου, και  
όπως σε όλη του τη μουσική, σε αυτό το έργο αινιγματικά σπαράγματα μοτίβων αντιπαρατίθε-
νται σε λυρικές μελωδίες δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο ηχητικό σύμπαν. Στα χέρια του 
Λεωνίδα Καβάκου και της Γιούτζα Ουάνγκ, δύο από τους σπουδαιότερους σολίστ της εποχής 
μας με ερμηνευτικές ικανότητες που δεν γνωρίζουν όρια, οι τρεις αυτές συναρπαστικές σονά-
τες βρίσκουν την απόλυτη δικαίωση. Χορηγός: ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Πολιτιστικού 

& Κοινωφελούς Έργου

Chamber Orchestra of Europe
Antonio Pappano/Janine Jansen

26/11, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Aπό την ίδρυσή της το 1981 έως σήμερα, η Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης έχει συνεργαστεί με 
μαέστρους όπως ο Κλάουντιο Αμπάντο, ο Νίκολαους Αρνονκούρ και ο Μπέρναρντ Χάιτινκ, ενώ οι 
ηχογραφήσεις της έχουν αποσπάσει μεταξύ άλλων δύο βραβεία Grammy. Ο μαέστρος σερ Αντόνιο 
Παππάνο και η βιολονίστα Ζανίν Γιάνσεν είναι επίσης δύο από τους πιο προβεβλημένους καλλιτέ-
χνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, με τη «μαγική» ικανότητα να δίνουν πρωτόγνωρες ερμηνευτι-
κές διαστάσεις στα έργα που παρουσιάζουν. Η συνύπαρξη όλων αυτών επί σκηνής 
αναμένεται τουλάχιστον εκρηκτική, δεδομένου ότι το πρόγραμμα της βρα-
διάς περιλαμβάνει  έργα φαντασμαγορικά, όπως το Πρώτο κοντσέρτο για 
βιολί του Προκόφιεφ και οι Χοροί της Γκαλάντα του Κόνταϋ.

Jazz days
at Megaron

Ο κύκλος Jazz Days@ Megaron είναι η νέα 
πρωτοβουλία του Μεγάρου που έχει στόχο να 
παρουσιάσει καλλιτέχνες από τη διεθνή και την 
εγχώρια τζαζ σκηνή σε εναλλακτικούς χώρους 
του Μεγάρου. Εννέα μέρες - Εννέα μελωδικές 
συναυλίες τζαζ, μπλουζ, αυτοσχεδιασμών!

22 - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 A.V. 51 
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H 
πρόβα είχε ήδη αρχίσει, όταν µπήκα στην 
άδεια Λυρική. Ρυθµικοί ήχοι και φωνές 18 
ανθρώπων έρχονταν από τη σκηνή. Στα δε-
ξιά της, µπροστά σε ένα σύνολο εννέα µου-
σικών, µια αεικίνητη νέα γυναίκα διηύθυνε, 

έδινε οδηγίες στους καλλιτέχνες, έτρεχε ξαφνικά στο µέ-
σο της αίθουσας για να ελέγξει τον ήχο. Ήταν η ∆ήµητρα 
Τρυπάνη. Την παρακολούθησα εντυπωσιασµένη να δου-
λεύει πυρετωδώς, για µία σχεδόν ώρα, µέχρι να δώσει το 
σύνθηµα για ένα µισάωρο διάλειµµα και να έρθει δίπλα 
µου για τη συνέντευξη. Μετά τις απαραίτητες συστάσεις 
και αφού µου ζήτησε να µιλάµε στον ενικό, η κουβέντα 
µας ξεκίνησε. Ο λόγος της χειµαρρώδης, το πάθος για 
τη δουλειά της ολοφάνερο όπως και η λατρεία για τους 
συνεργάτες της. Η ∆ήµητρα Τρυπάνη δεν περίµενε τις 
ερωτήσεις µου για να µοιραστεί τον θαυµασµό της για 
τον Ταρκόφσκι, να περιγράψει τις δυσκολίες και τη χαρά 
της προετοιµασίας, να µας δώσει µια πρώτη γεύση από τη 
µαγεία του κειµένου και των ήχων που κρύβει η συναρπα-
στική «Εξόδιος Λειτουργία» της. 

Η ιδέα 
«Αυτό το έργο είναι γέννηµα θρέµµα του Covid, γράφτηκε κυ-
ριολεκτικά µέσα στις δύο καραντίνες! Όταν ο Γιώργος Κου-
µεντάκης µου έκανε την ανάθεση, τον Νοέµβριο του 2019 , η 
πρώτη ιδέα δεν είχε καµία σχέση µε αυτήν την παράσταση, µε 
τον Παντελή Μπουκάλα µε τον οποίο είχαµε συναντηθεί ξανά 
στην “Αµίλητη” το 2018 –µια ευτυχής συνεργασία που εξελί-
χθηκε σε προσωπική σχέση– συζητούσαµε κάτι εντελώς δια-
φορετικό. Ξεσπάει ο κορωνοϊός και συµπτωµατικά παίζει σε 
κάποιο κανάλι τη “Θυσία” του Ταρκόφσκι – έχω όλες τις ταινίες 
του, τις βλέπω και τις ξαναβλέπω για προσωπική µελέτη και 
ευχαρίστηση. Βλέποντας όµως την ταινία εκείνο το βράδυ εί-
πα αµέσως στον Παντελή, αυτό είναι! Ο Ταρκόφσκι είναι ένας 
δηµιουργός τον οποίο πραγµατικά θαυµάζω, έχει καθορίσει τη 
µουσική που γράφω, εκείνη όµως τη στιγµή ήταν ο ιδανικός 
άνθρωπος που µας προσέφερε το υλικό για να µπορούµε να 
µιλήσουµε για θεµελιώδη ζητήµατα που µας απασχολούν. 
Την αγωνία µιας ανθρωπότητας να επιβιώσει, ενός πολιτισµού 

να υπάρξει µέσα σε µια τραγική συνθήκη».  

Το ποιητικό κείμενο 
«Κάθε κείµενο του Παντελή Μπουκάλα για µένα είναι δώρο. 
Έχουµε µια κοινή αντίληψη για τον ήχο. Ο ήχος της γλώσσας 
δεν αφορά απλά το νοηµατικό της µέρος. Είναι ο ήχος του 
κειµένου αλλά και η φωνή της ψυχής που εκφέρει τον λόγο. 
Ίσως να κάνω και λάθος αλλά ο “Αντρέι” είναι η πρώτη ποιητική 
δουλειά του που δεν έχει αµιγώς ελληνοκεντρικό χαρακτήρα. 
Στην αρχή προσπάθησε και ο ίδιος να καταλάβει πώς µπορεί 
να ταυτιστεί, όµως µελέτησε τον Ταρκόφσκι, κυριολεκτικά τον 
“κατάπιε”! Το αποτέλεσµα που προέκυψε πέρα από το βιβλίο 
του, “Ο Χριστός στα χιόνια: εφτά νύχτες στον κόσµο του Αντρέι 
Ταρκόφσκι”, ένα αυτόνοµο έργο που κυκλοφορεί σύντοµα, 
ήταν µια λειτουργία, ένα προσωποποιηµένο ρέκβιεµ. Ο Πα-
ντελής χρησιµοποίησε το κείµενο του Λουθηρανικού ρέκβιεµ 
όχι µόνο επειδή είναι στη Γερµανική γλώσσα –και ο Ταρκόφσκι 
αγαπούσε πολύ το γερµανικό µπαρόκ– αλλά και γιατί είναι 
λίγο πιο γλυκό από το αντίστοιχο των Καθολικών».  

  � Η µεταφυσική αγωνία διατρέχουν όλο το έργο του 
Ταρκόφσκι. Πώς προσέγγισες αυτή την πτυχή;  
Θα σου απαντήσω µε κάτι που λέει ο Παντελής Μπου-
κάλας. Ο προτιµότερος τρόπος να µιλήσεις για τον Θεό 
είναι το θεοµαχικό κείµενο. Αυτό επέλεξε να κάνει και 
στο «Αντρέι» και πραγµατικά λειτουργεί. Χρησιµοποιεί τη 
σχέση του Ταρκόφσκι µε τον Θεό, συχνά αµφισβητώντας 
αλλά όχι απορρίπτοντάς την. Έχω την αίσθηση ότι ίσως 
και εν αγνοία του έκανε ένα θεοµαχικό κείµενο που τείνει 
να είναι φιλικό προς τον Θεό! 

Το κολλάζ 
«Οι επτά σκηνές του “Αντρέι” –εκτός από την εισαγωγή– 
αντιστοιχούν στα επτά µέρη του ρέκβιεµ και κάθε σκηνή 
αντιστοιχεί σε µία από τις ταινίες του Ταρκόφσκι που κα-
τά σύµπτωση είναι και αυτές επτά. Από τις ταινίες αυτές 
χρησιµοποίησα κι εγώ θραύσµατα διαλόγων, ένθετα ό-
µως, σαν κολλάζ, όχι σαν οπτικό υλικό. Πάνω στη σκηνή 
έχουµε γρανάζια σκέψης, το µυαλό του, εποµένως πρέπει 

να αφαιρούµε οτιδήποτε θα έδινε την αίσθηση ότι είναι 
πραγµατικό. Θα ήταν µέγιστο λάθος να εµφανίσω σκη-
νές από τα αριστουργήµατα του Ταρκόφσκι σε ένα έργο 
που αναφέρεται µεν στον άνθρωπο αυτόν αλλά δεν είναι 
«του» ανθρώπου. Ας δούµε τις ταινίες του... 

Οι συνεργασίες 
� Βλέπουµε επί σκηνής 18 ερµηνευτές –ηθοποιοί, χο-
ρευτές και µουσικοί– που προέρχονται από εντελώς 
διαφορετικούς χώρους. Πώς τους επέλεξες; 
Τα κριτήριά µου ήταν –πάντα είναι– γρήγορο µυαλό, γρή-
γορο αυτί, σωστή φωνή, καλοί άνθρωποι. Α, ναι, και καλό 
χιούµορ – αν είναι να εµπλακούν σε µια δική µου παραγω-
γή, το χρειάζονται! (γέλια)
Ακούγεται ντεµοντέ, όµως συνεχίζω να πιστεύω ότι αν 
δεν υπάρχει αγάπη δεν µπορεί κανείς να υπάρξει σε αυ-
τή τη δουλειά. ∆εν γίνεται αλλιώς. Ξέρεις, εκτός από τον 
στενό πυρήνα των συνεργατών που δουλεύουµε από 
παλιά µαζί και γνωρίζουν τον κώδικά µου, πάρα πολλοί 
άνθρωποι που θαυµάζω είπαν το ναι χωρίς να µε ξέρουν 
και ρίχτηκαν σε αυτήν την τρέλα... Ένα συνονθύλευµα αν-
θρώπων από διαφορετικές τέχνες, διαφορετικά ηλικιακά 
µπλοκ –για κάποιους δεν θα φανταζόσουν ποτέ ότι µπο-
ρούν να συνεργαστούν– να ανεβαίνει στη σκηνή και να 
γίνεται ένα ισότιµο ανσάµπλ 18 ανθρώπων. ∆εν µπαίνεις 
σε µια τέτοια διαδικασία αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις 
και αν δεν υπάρχει µια σχέση εµπιστοσύνης. 
Κάνω παραστάσεις για την αυτοθεραπεία µου και ένας 
τρόπος αυτοθεραπείας είναι και η ετεροθεραπεία. Για 
µένα ένα έργο λειτουργεί όταν αισθάνοµαι ότι είναι θε-
ραπευτικό και για τους περφόρµερς και εδώ νοµίζω ότι 
έχουµε την ευτυχία να το βιώνουµε. Από τον Φεβρουάριο 
ως τον Μάιο του 2022 κάναµε 40 συνολικά πρόβες, δύο 
φορές την εβδοµάδα, µια αναγκαστική συνθήκη που α-
ποδείχθηκε ωστόσο σωτήρια γιατί επέτρεπε στην οµάδα 
να «χωνέψει» την πληροφορία. Ήταν ένα εργαστηριακό 
πείραµα, µε τεράστιες δυσκολίες, έπρεπε όλοι να µάθουν 
µια γλώσσα - και µόνο η αποµνηµόνευση ενός τέτοιου 

      Τρυπάνη
Μια «παράσταση ήχου» για 18  
Της ΛΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
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πυκνού κειµένου ήταν εφιαλτική! 
Εδώ να πω ότι ένα ακόµα δώρο που µου προσφέρθηκε είναι 
οι εξαιρετικοί µουσικοί που συµµετέχουν στο µουσικό µας 
σύνολο. Ένα τέτοιας δυσκολίας έργο άλλοι δεν θα µπορού-
σαν να το υποστηρίξουν. Πρέπει να παρέχουν διαρκώς ένα 
είδος ασφάλειας στους ανθρώπους που βρίσκονται επί 
σκηνής και εκρήγνυται ο εγκέφαλός τους επί 95 λεπτά! 

Οι ήχοι 
� Ο ιδιαίτερος τρόπος που χρησιµοποιεί ο Ταρκόφσκι τη 
µουσική στις ταινίες του, µε τις ambient συνθέσεις του 
Artemyev και τους φυσικούς ήχους να συνυπάρχουν µε 
τον Μπαχ, τον Μπετόβεν ή τον Βέρντι, σε επηρέασε στη 
δική σου δηµιουργία;  
Σίγουρα, όλα τα έλαβα υπόψη, στον βαθµό που δεν αλλοιώ-
νουν τον χαρακτήρα της προσωπικής µου µουσικής. Υπάρ-
χουν σαν αναφορές. Αυτό που βρίσκω συγκλονιστικό στον 
Ταρκόφσκι είναι ότι χρησιµοποιεί τους φυσικούς ήχους 
της φωτιάς, του αέρα, του νερού, όχι µόνο σαν soundtrack, 
αλλά σαν ισότιµο χαρακτήρα µε τους άλλους χαρακτήρες 
των έργων. Στο Πανεπιστήµιο, όταν µιλάµε για τη µουσική 
στις παραστατικές τέχνες, αφιερώνω χρόνια ένα µάθηµα 
στον τρόπο που χρησιµοποιεί ο Ταρκόφσκι τους φυσικούς 
ήχους και συγκεκριµένα στη «Νοσταλγία», όπου σε µια σκη-
νή µοιάζουν να είναι ενορχηστρωµένα πέντε διαφορετικά 
επίπεδα νερού! Όλες οι ταινίες του άλλωστε απευθύνονται 
στον ακροατή-θεατή. Υπάρχει ένα άνοιγµα αισθήσεων γι’ 
αυτόν που είναι δεκτικός, αρχίζει να βλέπει πράγµατα που 
µπορεί και να µη θέλει να δει.  

� Αποκαλείς  το Αντρέι «παράσταση ήχου». Τι σηµαίνει 
αυτό;  
Ζώντας σε µια εποχή που είναι απόλυτα του µατιού, είναι 
πολύ σηµαντικό να γυρίσουµε λίγο πίσω, στο αυτί. Αυτός 
είναι και ο λόγος που αποφάσισα, λίγο πεισµατικά, να χρη-
σιµοποιήσω µια ορολογία που ίσως δεν είναι απόλυτα κα-
τανοητή και να ονοµάσω τον Αντρέι,«παράσταση ήχου». 
Πιστεύω ότι σ’ αυτήν την παράσταση ακόµα και να κλείσεις 
τα µάτια, πάλι θα «δεις». Αφήνεσαι και αφήνεις τον ήχο του 

κειµένου να κάνει τη δουλειά του. ∆εν θέλει προσπάθεια, 
αν κανείς έρθει και προσπαθήσει θα έχει αποτύχει παταγω-
δώς. Πήρα µάλιστα το ρίσκο να ζητήσω, για ελάχιστα έστω 
λεπτά, να σβήσουν όλα τα φώτα έτσι ώστε ο θεατής να α-
κούει µόνο και, αν θέλεις, να αναµετρηθεί µε τις αντοχές 
του. Όµως οι συνθήκες ασφαλείας δεν το επέτρεψαν 
και έτσι δεν θα γίνει. 

Οι θεατές 
� Για τους µη σινεφίλ, ο Ταρκόφσκι δεν είναι 
δυστυχώς ιδιαίτερα γνωστός. Θα ήθελες το «Α-
ντρέι» να σταθεί αφορµή να τον ανακαλύψει ένα 
ευρύτερο κοινό; 
Πιστεύω πως ένα αρκετά µεγάλο µέρος του κοινού, 
που ελπίζω να µας τιµήσει µε την παρουσία του, 
σχετίζεται µαζί του, γνωρίζει τις ταινίες του και τις 
αγαπά. Και όσοι βέβαια τις αγαπούν, τις λατρεύουν. 
Όσοι πάλι λένε πως δεν τις αγαπούν, ακολουθώντας 
το γνωστό στερεότυπο, ότι είναι αργές, αρνούνται να 
τις δουν – οµολογώ, το ίδιο έκανα κι εγώ στην αρχή...
Ιδανικά θα ήθελα κάποιος να µπει στην αίθουσα και 
να αφεθεί, να κάνει, όπως λέω συχνά, ένα εσωτερικό 
ντους, χωρίς κατ’ ανάγκη να ακούει τα πάντα, να τα 
κατανοεί ή να τα αποκωδικοποιεί κατευθείαν, και βγαίνο-
ντας, να µην είναι ίδιος µε αυτόν που µπήκε – κάτι που ήδη 
συµβαίνει για εµάς που το δουλεύουµε... 
Κάποιοι, τέλος ίσως «ξεγελαστούν» και έρθουν πιστεύο-
ντας ότι θα δουν τη ζωή του Ταρκόφσκι. Αυτό δεν πρό-
κειται να συµβεί, όµως ελπίζω να δουν κάτι από την 
ψυχή του. Κι αν κάτι τους ιντριγκάρει και την ε-
πόµενη µέρα τον αναζητήσουν, τότε θα είµαι 
πραγµατικά πολύ χαρούµενη. 

      Τρυπάνη
Μια «παράσταση ήχου» για 18  
Της ΛΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
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Μπέντζαμιν Στί-
βενσον, «Όλοι στην 
οικογένειά μου 
έχουν σκοτώσει 
κάποιον», εκδόσεις 
Ψυχογιός

Τα συστατικά του µείγ-
µατος υπόσχονται ένα 
απολαυστικό κοκτέιλ: 
Μια δόση Άγκαθα Κρί-
στι, δύο πρέζες Γούντι 
Άλεν, δέκα σταγόνες 
Κόναν Ντόιλ, ένας Αυ-
στραλός συγγραφέας 
αστυνοµικού που 
αλλάζει τις συµβάσεις 
του είδους. Ευφυές, 
απροσδόκητο και 
συχνά χιουµοριστικό, 
το µυθιστόρηµα του 
Στίβενσον εµπνέεται 
από τη δοκιµασµένη 
φόρµουλα µυστηρίου 
και το ανανεώνει µε 
ένα ευρηµατικότατο 
τρίπτυχο: Όλοι έχουν 
σκοτώσει - Άπαντες 
είναι ύποπτοι - Ποιος 
είναι ο δολοφόνος;
 
Θοδωρής Παπα-
θεοδώρου, «Μι-
κρασία. Το ταξίδι 
του αποχωρισμού», 
εκδόσεις Ψυχογιός

Ο πολυδιαβασµένος 
λογοτέχνης και ένα 
από τα µεγάλα ονόµα-
τα της χώρας µας στον 
χώρο του ιστορικού 
µυθιστορήµατος 
επανέρχεται µε ένα 
βιβλίο το οποίο παίρ-
νει αφορµή από την 

επέτειο της Μικρασια-
τικής Καταστροφής 
για να αφηγηθεί ένα 
µοιρολόι µε ίσες δό-
σεις οδύνης και ηρωι-
σµού, νοσταλγίας και 
ερωτισµού.

Ρόμπερτ Χάρις, 
«V2», εκδόσεις Ψυχογιός

∆εν χρειάζεσαι πολλά 
για να αιχµαλωτίσεις 
τον αναγνώστη εάν 
είσαι ένας από τους 
µεγαλύτερους µυ-
θιστοριογράφους 
ιστορικού νουάρ 
όλων των εποχών, 
µια ντιρέκτ αράδα 
αρκεί. Ο δηµιουργός 
του «Fatherland», του 
«Μόναχο» και των δε-
κάδων άλλων µπεστ 
σέλερ καταθέτει ακό-
µη ένα δυστοπικό α-
φήγηµα εναλλακτικής 
ιστοριογραφίας, αυτή 
τη φορά µε πρωταγω-
νιστές έναν Γερµανό 
µηχανικό πυραύλων 
και µια Βρετανίδα 
στρατιωτικό, των 
οποίων το πεπρωµένο 
κρίνεται στα γρανάζια 
της πολεµικής εκ-
στρατείας των Ναζί. 

Έλενα Μπολονάση, 
«Ο λύκος μένει σπί-
τι», εκδόσεις Ψυχογιός

Πέντε ήρωες µε τα 
όνειρά τους ερµητικά 
σφραγισµένα στους 
τοίχους ενός ορφα-

νοτροφείου, µε έναν 
όρκο να τους συνδέει 
και να τους δίνει τη δύ-
ναµη να επιβιώσουν. 
Ο Στέλιος, ο Βασίλης, 
η Άννυ, η Ειρήνη, ο 
Σταύρος, οι εφιάλτες 
των παιδικών χρόνων 
που καθορίζουν την 
πορεία της ενηλικίω-
σης και το κλειδί για 
µια νέα αφετηρία.  

Πάνος Καρνέζης, 
«Ο λαβύρινθος», 
εκδόσεις Πατάκη

Επανέκδοση του 
πολυσυζητηµένου 
µυθιστορήµατος του 
Καρνέζη, το οποίο 
εκδόθηκε για πρώτη 
φορά το 2004. Τοπο-
θετηµένο τον Σεπτέµ-
βριο του 1922 και ενώ 
τα πάντα έχουν χαθεί 
για τη Μικρασιατική 
Εκστρατεία, το βιβλίο 
ακολουθεί την περι-
πλάνηση µιας αποδε-
κατισµένης µεραρχίας 
στην έρηµο της Ανα-
τολίας, της οποίας 
οι ελπίδες σωτηρίας 
λιγοστεύουν και ενώ 
ο διοικητής της πνίγει 
τον πένθος για τον 
χαµό της συζύγου του 
στη µορφίνη. 

Μοχάμεντ Μπού-
γκαρ Σαρ, «Η πιο 
μυστική μνήμη των 
ανθρώπων», εκδόσεις 
Πατάκη

Ένα µαγευτικό µυ-
θιστόρηµα, µια ωδή 
στην αγάπη προς τη 
λογοτεχνία και τη 
δύναµή της, το οποίο 
απέσπασε το βραβείο 
Goncourt το 2021. Έ-
νας νεαρός Σενεγαλέ-
ζος συγγραφέας ανα-
καλύπτει στο σύγχρο-
νο Παρίσι ένα µυθικό 
βιβλίο, που εκδόθηκε 
το 1938 από τον λογο-
τέχνη που στην εποχή 
του χαρακτηρίστηκε 
«ο νέγρος Ρεµπό», 
προτού εξαφανιστεί 
µετά το σκάνδαλο που 
προκάλεσε η δηµο-
σίευση του κειµένου 
του. Ακολουθώντας 
τα ίχνη του αναχω-
ρητή Ελιµάν, ο πρω-
ταγωνιστής έρχεται 
αντιµέτωπος µε τα 
µεγάλα επεισόδια της 
αποικιοκρατίας και 
του Ολοκαυτώµατος, 

σε µια διαδροµή που 
µετακινείται µεταξύ 
Αφρικής, Λατινικής Α-
µερικής και Ευρώπης. 

Ντομένικο Σταρνό-
νε, «Εκμυστηρεύ-
σεις», εκδόσεις Πατάκη

Ο Ιταλός Σταρνόνε 
προσθέτει µε το «Εκ-
µυστηρεύσεις» ένα 
νέο συναρπαστικό 
κεφάλαιο στη βαθιά 
του αναζήτηση γύρω 
από την αµφισηµία 
των ανθρώπων, των 
σχέσεων και την κι-
νούµενη άµµο στην 
οποία στηρίζεται το 
εύθραυστο οικοδό-
µηµα της προσωπικής 
ταυτότητας. Ο Πιέτρο 
και η Τερέζα ζουν µια 
θυελλώδη ερωτική 
ιστορία στη διάρκεια 
της οποίας αποκαλύ-
πτουν ο ένας στον άλ-
λο το ακατονόµαστο 
µυστικό τους. Όταν 
χωρίζουν και νέα πρό-
σωπα εµφανίζονται 
στο κάδρο, οι παλιές 
εκµυστηρεύσεις προ-
σλαµβάνουν διαστά-
σεις απειλής. 

Χρήστος Δανιήλ, 
«Όλα δεν τα ̓ χω 
πει... Η “αντίστρο-
φη αφιέρωση” της 
Μάτσης Χατζηλα-
ζάρου», εκδόσεις  Άγρα

H «Aντίστροφη αφιέ-
ρωση» είναι το τελευ-
ταίο σηµαντικό ποιητι-
κό κείµενο που έγρα-
ψε και δηµοσίευσε η 
Μάτση Χατζηλαζάρου 
λίγο πριν από τον 
θάνατό της. Πρόκειται 
για το πλέον γνωστό 
και αγαπηµένο από το 
αναγνωστικό κοινό 
έργο της.
Συνδυάζοντας ερµη-
νευτικά σχόλια, διακει-
µενικές παραποµπές 
στο προγενέστερο έρ-
γο της Χατζηλαζάρου 
αλλά και στο έργο του 
Ανδρέα Εµπειρίκου, 
αρχειακό υλικό, ιστο-
ρικά και βιογραφικά 
στοιχεία, το βιβλίο του 
διδάκτορα νεοελλη-
νικής φιλολογίας Χρή-
στου ∆ανιήλ επιχειρεί 
µια πολυπρισµατική 
προσέγγιση, αναλυτι-
κή και συνθετική, στην 
«Αντίστροφη αφιέρω-
ση» της ποιήτριας. 

Νίκος Καζαντζά-
κης, «Ο Χριστός ξα-
νασταυρώνεται», 
«Αναφορά στον 
Γκρέκο», «Ο φτω-
χούλης του Θεού», 
«Αδερφοφάδες», 
εκδόσεις Διόπτρα

Από τη στιγµή που οι 
εκδόσεις ∆ιόπτρα ανέ-
λαβαν την έκδοση του 
συνόλου του έργου 
ενός συγγραφέα του 
µεγέθους του Καζα-
ντζάκη, η βιβλιογρα-
φία του φηµισµένου 
και πλέον µεταφρα-
σµένου Έλληνα συγ-
γραφέα απολαµβάνει 
νέα δηµοφιλία, µέσα 
από κυκλοφορίες που 
τιµούν τη λογοτεχνική 
κληρονοµιά του και 
τον εντάσσουν σε µια 
οπτική ταιριαστή στην 
εποχή µας. Απόλυτο 

must read για κάθε 
γενιά και αναγνωστικό 
γούστο, το έργο του 
Καζαντζάκη εµπλου-
τίζεται τον Νοέµβριο 
µε τέσσερις επιπλέον 
τίτλους, στη σειρά «Ο 
Καζαντζάκης στον 21ο 
αιώνα». 

Amor Towles, «Λε-
ωφόρος Λίνκολν», 
εκδόσεις Διόπτρα

Νέο best seller, µε 
πολλές εβδοµάδες 
παραµονής στη λίστα 
των New York Times, 
από τον συγγραφέα 
του «Ένας τζέντλεµαν 
στη Μόσχα». Τη φορά 
αυτή ο σπουδαίος στι-
λίστας των ατµοσφαι-
ρικών period dramas 
µας µεταφέρει στη 
Νέα Υόρκη του 1954, 
όπου ένας νεαρός 

συγγραφέας αναζητά 
καλύτερο µέλλον για 
τον ίδιο και τον µικρό-
τερο αδελφό του. 
Αναµείνετε ολοζώντα-
νους, παράτολµους 
χαρακτήρες και µεθυ-
στική σκιαγράφηση 
γεµάτων κοσµοπο-
λίτικη αίγλη εποχών 
που έχουν περάσει 
ανεπιστρεπτί. 

Κώστας Ακρίβος, 
«Ανδρωμάχη», εκδό-
σεις Μεταίχμιο

Γιατί «Ανδρωµάχη»; 
Γιατί το νέο µυθιστό-
ρηµα του Κώστα Ακρί-
βου φωτίζει τη ζωή 
µιας προσωπικότητας 
που στιγµατίστηκε 
από άνδρες, άλλους 
καλούς και άλλους όχι. 
Αντλώντας έµπνευση 
από το φιλολογικό 
του υπόβαθρο, ο 
γνωστός συγγραφέας 
µεταπλάθει µε συναρ-
παστικό τρόπο το οµη-
ρικό έπος ξεδιπλώνο-
ντας την ιστορία της 
γυναίκας, µητέρας και 
βασίλισσας που έζησε 
τις στάχτες τις Τροίας 
και βρέθηκε σε θέση 
να αγαπήσει ό,τι κα-
νονικά θα έπρεπε να 
µισεί ολόψυχα. 

Ζέφη Κόλλια, 
«Βελονιές της πρω-
τοπορίας», εκδόσεις 
Μεταίχμιο

Να ένα πραγµατικά ευ-
ρηµατικό βιβλίο, ένα 
αφήγηµα που κεντά 
σταυροβελονιά την 
ιστορία της µόδας και 
της ενδυµατολογικής 
αισθητικής του 20ού 
αιώνα ανιχνεύοντας 
ταυτόχρονα τις απει-
ράριθµες προεκτάσεις 
τους στις υποκουλ-
τούρες, τα κινήµατα 
και τα πρωτοποριακά 
ρεύµατα της εποχής.  
Από τη Μπελ Επόκ 
ως τη νύχτα του Μι-
λένιουµ, από την 
κατάργηση του βικτω-
ριανού κορσέ έως το 
επαναλανσάρισµά του 
από τον Ζαν Πολ Γκοτιέ 
και από τις πασαρέλες 
ως το street style, η 
Ζέφη Κόλια ενώνει τις 
τελείες ανάµεσα σε 
µόδα, µουσική, χορό, 
τέχνες, φιλοσοφία, 
ποπ κουλτούρα και 

αντικουλτούρα, ενώ 
ταυτόχρονα στέκεται 
στα σύγχρονα διλήµ-
µατα που αντιµετωπί-
ζει µια από τις δαπανη-
ρότερες βιοµηχανίες 
του πλανήτη. 

Hanya Yanagihara, 
«Προς τον Παρά-
δεισο», εκδόσεις Με-
ταίχμιο

Όσοι διάβασαν το µο-
ντέρνο κλασικό «Λίγη 
ζωή» αντιλαµβάνονται 
γιατί το follow up της 
νέας σταρ των αµερι-
κανικών γραµµάτων 
κρίνεται απαραίτητο 
να διαβαστεί. Το βι-
βλίο που αναµένεται 
να κυκλοφορήσει σε 
περισσότερες από 25 
χώρες χαρακτηρίζεται 
ήδη θαύµα λογοτε-
χνικής τεχνικής και 
συναισθηµατικής 
ιδιοφυίας. Εκτείνεται 
σε τρεις αιώνες, από 
το 1893 έως το 2093, 
καταπιάνεται µε τρεις 
διαφορετικές εκδοχές 
του αµερικάνικου 
πειράµατος και ισορ-
ροπεί ανάµεσα στην 
ηθογραφία και την 
πολιτική δυστοπία, 
ενώ στις σελίδες του 
ανατέµνονται ο έρω-
τας, η οικογένεια, η 
µετανάστευση, η ίδια 
η ζωή. Πρόκειται για 
ένα από τα βιβλία που 
θα µονοπωλήσουν τις 
λίστες µε τα καλύτερα 
της χρονιάς. 

Κυριάκος Αθανασι-
άδης, «Μαθήματα 
ζωής από τον σκύλο 
μου», εκδόσεις Κλειδά-
ριθμος

Συγγραφέας, µετα-
φραστής, κηδεµόνας 
της Φαντοµά, του 
Αρσέν, της Άγκαθα 
και του Νουάρ, ο Κυ-
ριάκος Αθανασιάδης 
συµπυκνώνει σε έναν 
νέο τίτλο τα διδάγµα-
τα που του προσφέρει 
η συντροφιά των αγα-
πηµένων του τετρά-
ποδων και έπειτα από 
τα «Πήραµε σκύλο» και 
«Πήραµε (;) γάτα», ανα-
νεώνει τη ζωοφιλική 
σειρά έργων του µε το 
«Μαθήµατα ζωής από 
τον σκύλο µου». 

Stephen King, «Ο 

 

Φθινόπωρο σηµαίνει βιβλία, βιβλία, 
βιβλία, εκατοντάδες τίτλοι και χι-
λιάδες σελίδες της υποβλητικής µα-
γείας που µόνο το διάβασµα µπορεί 
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μακάβριος χορός», 
εκδόσεις Κλειδάριθμος

Μια εμπεριστατωμένη 
ανατομία του τρόμου 
από τον διαπρεπέστε-
ρο αριστοτέχνη της. 
Ένα βιβλίο-κρυμμένο 
μυστικό στην εργο-
γραφία του Stephen 
King, ο «Μακάβριος χο-
ρός» συμπυκνώνει τις 
ιδέες του συγγραφέα 
για την εκφραστική 
φόρμα που τον έκανε 
διάσημο και αποτελεί 
ιδανική προσθήκη για 
τη συλλογή τόσο των 
αφοσιωμένων ανα-
γνωστών του όσο και 
των μελετητών της 
horror κουλτούρας. 
Δομημένο σε δέκα 
κεφάλαια, με γερές 
δόσεις χιούμορ και με 
παραδείγματα αντλη-
μένα από τη λογοτε-
χνία και τον κινηματο-
γράφο, έχει εύστοχα 
χαρακτηριστεί ως ένα 
από τα καλύτερα βι-
βλία της αμερικανικής 
ποπ κουλτούρας. 

Βαγγέλης Πλάκας, 
«Αρίστη Παγιατά-
κη - Η πρώτη», εκδό-
σεις Μαλλιάρης Παιδεία

Ήρθε πρώτη σε ψή-
φους στις εκλογές του 
1951, αλλά τελικά δεν 
ανέλαβε δημαρχιακά 
καθήκοντα έπειτα από 
ένα πολιτικό θρίλερ 
που απασχόλησε 
ακόμη και τον πρω-
θυπουργό της χώρας. 
Όπως ωστόσο ανα-
φέρει ο συγγραφέας, 
«ήταν η πρώτη σε 
πολλά». Ένα πρόσωπο 
που αξίζει αναγνώρι-
ση στην ιστορία της 
αυτοδιοίκησης, της 
ιατρικής επιστήμης 
και του γυναικείου 
κινήματος, η ξεχωρι-
στή φυσιογνωμία της 
Αρίστης Παγιατάκη 
φωτίζεται μέσα από 
το βιβλίο.

Richard Dawkins, 
«Αφάνταστες πτή-
σεις. Η εξέλιξη και 
ο σχεδιασμός αψη-
φούν τη βαρύτη-
τα», εκδόσεις Τραυλός

Ένα βιβλίο για την πτή-
ση, ένα λεύκωμα για 
το πώς κάτι αιωρείται 
και για τους τρόπους 
που αψηφά τη βα-
ρύτητα, όπως τους 
επινόησε ο άνθρωπος 
ή τους προσάρμοσε η 
εξέλιξη. Πέρα από το 
ίδιο το φαινόμενο, ο 
Dawkins περιγράφει 
τα απίθανα ταξίδια 
της φαντασίας και τις 
ιδέες που ενέπνευσε 
στον άνθρωπο η σκέ-
ψη της πτήσης. 

Χρήστος Χρυσό-
πουλος, «Μασσα-
λία», εκδόσεις Νεφέλη

Ο γνωστός πεζο-

γράφος σε ένα νέο 
βιβλίο, με θέμα τον 
ανομολόγητο έρωτα 
δύο αγοριών από τη 
Μασσαλία για ένα 
κορίτσι που έφτασε 
στο λιμάνι, διωγμένο 
από τον πόλεμο της 
Αλγερίας. Ένα πολύτι-
μο κτέρισμα ζωής που 
διατρέχει τον ιστό της 
πόλης από τη δεκαετία 
του ’50 ως σήμερα. Η 
ιστορία του Ζυλ, του 
Πιερ και της Μαριάν 
ξεδιπλώνεται υιοθε-
τώντας τη φόρμα ενός 
ρομαντικού μιούζι-
καλ, όπου κυριαρχεί 
η συμφιλίωση με το 
παρελθόν. 

Γιάννης Ξανθόπου-
λος, «Το τελευταίο 
κορίτσι», εκδόσεις 
Τόπος

Τοποθετημένο σε ένα 
χωριό της Μάνης, το 
αστυνομικό μυθιστό-
ρημα του Γιάννη Ξαν-
θόπουλου εμπνέεται 
από την προσπάθεια 
μιας νεαρής κοπέλας 
να απεγκλωβιστεί από 
την ασφυκτική κοινό-
τητα όπου ζει. Πίσω 
από το ηθικό δίλημμα 
της κάλυψης ή μη ε-
νός ενόχου, ανατέμνε-
ται ο κοινωνικός χάρ-
της της επαρχιακής 
Ελλάδας στη δεκαετία 
του 1980 και ανασύ-
ρονται οι βαθύτερες 
αιτίες που τα επόμενα 
χρόνια υπέσκαψαν το 
υπέδαφος μιας ηθικά 
κυρίως, καταχρεωμέ-
νης χώρας.

Binni 
Kirshenbaum, «Αύ-
ριο είναι Δευτέρα, 
μάλλον», εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια

Παραμονή Πρωτο-
χρονιάς, γιορτή της 
αναγκαστικής ευθυμί-
ας, της υποχρεωτικής 
διασκέδασης και των 
χάρτινων καπέλων. 
Ενώ δειπνεί με τον σύ-
ζυγο και τους φίλους 
της, μια πνευματώδης 
όσο και καταθλιπτική 
συγγραφέας καταρ-
ρέει πλήρως, οδηγεί-
ται στην ψυχιατρική 
πτέρυγα νοσοκομείου 
της Νέας Υόρκης όπου 
αρνείται όλους τους 
τρόπους θεραπείας. 
Μια ξεκαρδιστική αλ-
λά και οδυνηρή κατά-
δυση στο μυαλό μιας 
γυναίκας που βλέπει 
τον κόσμο πιο καθαρά 
από όσο θα έπρεπε. 

Gilbert Simondon, 
«Για τον τρόπο 
ύπαρξης των τεχνι-
κών αντικειμένων», 
εκδόσεις Πλέθρον

Γιατί ο λεγόμενος 
«πνευματικός πολιτι-
σμός» απορρίπτει τα 
τεχνικά αντικείμενα 
ως μη ανθρώπινα; 

Γιατί οι μηχανές θεω-
ρούνται στερούμενες 
ουσίας και η τεχνική 
πρόοδος ως κάτι αλ-
λοτριωτικό και απει-
λητικό; Μέσα από το 
βιβλίο του, ο Γάλλος 
φιλόσοφος Gilbert 
Simondon υποστη-
ρίζει ότι μόνο όταν ο 
τεχνικός πολιτισμός 
συνειδητοποιήσει και 
αφομοιώσει τη γνώση 
και τη σημασία των 
τεχνικών αντικειμέ-
νων θα μπορέσει να 
θεωρηθεί ολοκληρω-
μένος. 

Χάρης Καλαϊτζί-
δης, «Πολεμική 
μηχανή», εκδόσεις Βι-
βλιοπωλείον της Εστίας

«Είναι ένας πόλεμος 
παντού, σε κάθε λέξη 
που λέγεται ή δεν 
λέγεται, σε κάθε χει-
ρονομία που γίνεται 
ή δεν γίνεται, όλη μας 
η ζωή μια ατέρμονη 
πράξη πολέμου». Ένα 
βιβλίο για τον φασι-
σμό, τον έρωτα, τη 
σεξουαλικότητα και 
τη δυνατότητα απε-
λευθέρωσης από τον 
πρωτοεμφανιζόμενο 
συγγραφέα που γεν-
νήθηκε το 1999 στην 
Αθήνα. 

Αρκάντι Οστρόφ-
σκι, «Η επινόηση 
της σύγχρονης 
Ρωσίας», εκδόσεις 
Επίκεντρο

Πώς μια χώρα που 
απελευθερώθηκε από 
70 χρόνια σοβιετικής 
κυριαρχίας κατέληξε 
να είναι μια από τις 
μεγαλύτερες απειλές 
για τη Δύση, αλλά και 
για το δικό της μέλλον; 
Γιατί οι άνθρωποι που 
απέρριψαν την κομ-
μουνιστική ιδεολογία 
έφτασαν να δέχονται 
την κρατική προπα-
γάνδα; Σε ένα επίκαιρο 
και ουσιαστικό βιβλίο, 
ο Αρκάντι Οστρόφσκι, 
αυτόπτης μάρτυρας 
της σύγχρονης ιστο-
ρίας της Ρωσίας ως 
ξένος ανταποκριτής 
στην ίδια του τη χώ-
ρα, αποκαλύπτει τις 
συγκρούσεις, τους 
πειρασμούς και τους 
συμβιβασμούς που 
έφεραν τη Ρωσία στην 
κόψη του ξυραφιού 
και δείχνει πώς τα φι-
λελεύθερα όνειρα της 
εποχής Γκορμπατσόφ 
άνοιξαν τον δρόμο 
στον αυταρχικό εθνι-
κισμό της περιόδου 
Πούτιν. 

Κωνσταντίνος Ι. 
Στεφανόπουλος, 
«Η οπτική ταυ-
τότητα», εκδόσεις 
Φυλάτος

Ένα βιβλίο το οποίο 
δημιουργήθηκε 
από σχεδιαστές 

και απευθύνεται σε 
σχεδιαστές, ένας πο-
λύτιμος οδηγός σχε-
διασμού της οπτικής 
ταυτότητας που θα 
αποτελέσει σύμμαχο 
των σπουδαστών και 
επαγγελματιών της 
γραφιστικής και της 
οπτικής επικοινωνίας. 
Εξειδικευμένες τεχνι-
κές, μυστικά σχεδία-
σης, τρόποι ανάπτυ-
ξης της στρατηγικής 
προβολής και ένα 
συναρπαστικό ταξίδι 
στην ιστορική εξέλιξη 
διάσημων brands, 
οδηγούν τον αναγνώ-
στη σε ένα βαθύτερο 
επίπεδο κατανόησης 
του αντικειμένου.

Amedeo Feniello, 
«Δαίμονες, Άνεμοι, 
Δράκοι: Πώς ο 
άνθρωπος έμαθε 
να υπερνικά κατα-
στροφές και κατα-
κλυσμούς», εκδόσεις 
Historical Quest

Μέσα από ένα αφη-
γηματικό ταξίδι που 
διατρέχει όλο τον Με-
σαίωνα και διασχίζει 
τις ηπείρους, ο Ιταλός 
ιστορικός Amedeo 
Feniello μάς προσφέ-
ρει ένα συναρπαστικό 
μάθημα που έρχεται 
από το παρελθόν και 
έχει πολλά να διδάξει 
σήμερα. Επιδημίες, 
πλημμύρες, μικροί 
παγετώνες, λιμοί, σει-
ρές δραματικών και 
καταστροφικών φαι-
νομένων: Πώς αντα-
ποκρίθηκαν οι μεγάλοι 
πολιτισμοί της εποχής 
και με ποιους τρόπους 
αντιμετωπίστηκαν οι 
προκλήσεις που απεί-
λησαν τον πλανήτη; 

Πέτρος Θέμελης, 
«Μεθώνη. Αρχαία 
- Μεσαιωνική - Νε-
ότερη», εκδόσεις Καπόν

Ο Μεσαίωνας θεωρεί-
ται δικαιολογημένα η 
χρυσή εποχή της κα-
στροπολιτείας της Με-
θώνης. Ποια η πορεία 
της στο πέρασμα του 
χρόνου και τι απομένει 
από τη μεσαιωνική της 
αίγλη; Ο σπουδαίος 
Έλληνας αρχαιολόγος 
που τιμήθηκε με τον 
Ταξιάρχη του Τάγμα-
τος του Φοίνικος από 
τον (τότε) Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Κ. 
Στεφανόπουλο για το 
πλούσιο επιστημονικό 
του έργο, καταθέτει 
στο βιβλίο αυτό το 
απόσταγμα των γνώ-
σεών του.

Μιχάλης Μακρό-
πουλος, «Ιστορίες 
από ένα περασμένο 
μέλλον», εκδόσεις 
Κίχλη

Ο πεζογράφος και δια-
κεκριμένος μεταφρα-
στής Μιχάλης Μακρό-

πουλος συγκεντρώνει 
στη συλλογή αυτή 
δύο νουβέλες και επτά 
διηγήματα που, ακό-
μη και αν φορούν το 
ένδυμα της «μελλοντι-
κής ιστορίας», μιλούν 
για το τώρα, για το 
ήδη συντελεσμένο, με 
τον άνθρωπο πάντοτε 
στον πυρήνα τους. Με 
τρυφερότητα, υπαρ-
ξιακό στοχασμό, απέ-
ριττη ποιητικότητα και 
εκφραστική λιτότητα, 
ο συγγραφέας αγγίζει 
τον αναγνώστη αφυ-
πνίζοντας ταυτόχρο-
να τη σκέψη του. 

Πιερ Λεμέτρ, «Φίδι 
με κεφαλαία», 
εκδόσεις Μίνωας

Συγγραφέας αστυνο-
μικού με εκτεταμένη 
βιβλιογραφία και 
μεγάλη δεινότητα στη 
δημιουργία σκηνών 
που σε κρατούν στην 
κόψη του ξυραφιού, 
ο Πιερ Λεμέτρ πλάθει 
στο «Φίδι με κεφαλαία» 
ένα απολαυστικό 
αφηγηματικό μακε-
λειό αλά Ταραντίνο, 
γεμάτο αιχμηρούς 
διαλόγους, ζωηρά 
πορτρέτα και πυρετι-
κή πλοκή.  
 
Κριστίν Χάρμελ, 
«Το βιβλίο των χα-
μένων ονομάτων», 
εκδόσεις Μίνωας

Εμπνευσμένο από την 
αληθινή ιστορία της 
γυναίκας που βοήθη-
σε εκατοντάδες παιδιά 
Εβραίων να δραπετεύ-
σουν από τους ναζί, 
το μπεστ σέλερ της 
Κριστίν Χάρμελ μετα-
φράζεται σε όλο τον 
κόσμο. Στις σελίδες 
του μια ηλικιωμένη 
παγώνει ολόκληρη 
όταν ανακαλύπτει 
τυχαία την εικόνα ενός 
βιβλίου που έχει να δει 
πάνω από εξήντα χρό-
νια – είναι το Βιβλίο 
των χαμένων ονομά-
των. Πλέον φυλάσσε-
ται στο Βερολίνο και 
περιέχει ένα είδος κώ-
δικα, που οι ερευνητές 
δεν μπορούν να απο-
κρυπτογραφήσουν. Η 
μόνη που γνωρίζει την 
απάντηση είναι η ίδια: 
Έχει όμως τη δύναμη 
να έρθει ξανά αντιμέ-
τωπη με τις παλιές της 
αναμνήσεις;

Παντελής Κάλλιας, 
«Ο Βαρδάρης φύ-
σαγε λερός», εκδόσεις 
Πνοή

Τον Απρίλιο του 
1941 ο κατακτητικός 
στρατός έφτασε στη 
Θεσσαλονίκη, με μαρ-
τυρικότερο θύμα του 
τις ψυχές των 50.000 
Εβραίων της συμπρω-
τεύουσας, οι οποίοι 
καταδιώχθηκαν μέχρι 
την οριστική τους 

εξόντωση το 1943. 
Πρωταγωνιστές του 
ιστορικού μυθιστορή-
ματος του Παντελή 
Κάλλια, ένα νεαρό 
ζευγάρι Εβραίων, η Α-
λέγρα και ο Αλμπέρτο, 
οι οποίοι θα βιώσουν 
στο πετσί τους το γερ-
μανικό μένος και τον 
ντόπιο δωσιλογισμό. 

Μάρα Μεϊμαρίδη, 
«Ραχέλ. Ήμουν η 
Τρίτη σύζυγος του 
Αποστόλου Παύ-
λου», εκδόσεις Ελευθε-
ρουδάκης

Νέο μυθιστόρημα από 
την πολυγραφότατη 
ανθρωπολόγο - ψυχα-

ναλύτρια. Πρωταγωνί-
στριά του η Ραχέλ, μια 
νεαρή Εβραιοπούλα η 
οποία γεννιέται στην 
Κρήτη το έτος 48, επί 
Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας. Όλος ο ταρα-
χώδης 1ος αιώνας, ο 
σημαντικότερος για 
την ανθρωπότητα, κα-
ταγράφεται εδώ, μέσα 
από τις ζωές αληθινών 
ιστορικών προσώπων.

Ζωή Ξαρλή «Μύθος 
και αλήθεια… και 
όχι παραμύθια!», 
εκδόσεις Ελευθερου-
δάκης

Υπήρξαν ή όχι οι ή-

ρωες της ελληνικής 
μυθολογίας; Από πού 
ήλθαν οι Αχαιοί, οι Ίω-
νες, οι Δωριείς; Ποιοι 
ήταν οι «Λαοί της θά-
λασσας»; Τι σχέση έχει 
η Οδύσσεια με το Έπος 
του Γιλγαμές; Το βιβλίο 
ρίχνει φως στα σημαι-
νόμενα των μύθων και 
έτσι προβάλλει σιγά-
σιγά το ψηφιδωτό του 
ιστορικού γίγνεσθαι. 
Δημιουργείται έτσι ο 
μίτος της Αριάδνης, 
που θα γίνει οδηγός 
μας στον λαβύρινθο 
της Προϊστορίας. 

Λία Σιώμου, «Της 
ζωής και της αγά-
πης. Ποίηση 1995-
2011», εκδόσεις Ελευθε-
ρουδάκης

Ένας συλλογικός τό-
μος, που καλύπτει την 
ποιητική παραγωγή 
της Λίας Σιώμου κατά 
την περίοδο 1995-
2011. Το υλικό προέρ-
χεται από τις επτά δη-
μοσιευμένες ποιητικές 
συλλογές της. Η ποί-
ησή της δημιουργού 
είναι αφηγηματική, 
λυρική, υπαρξιακή. 
Εκφράζεται τόσο σε 
ομοιοκατάληκτη έμ-
μετρη φόρμα, όσο και 
σε ελεύθερη γραφή. 
Εμπνέεται από τον 
έρωτα, την αγάπη, την 
ομορφιά της φύσης, 
τη σχέση με το όνειρο. 
Συνομιλεί με τον βα-
θύτερο εαυτό και απε-
λευθερώνει επιθυμίες, 
εσωτερικές αναζη-
τήσεις. Ποιήματά της 
έχουν μελοποιηθεί και 
έχουν παρουσιαστεί 
σε κονσέρτα.

Γιώργος Κουμου-
τσάκος, «Μικρα-
σιατική Εκστρα-
τεία - Εικόνες και 
Μνήμες», εκδόσεις Ι. 
Σιδέρης

Η Μικρασιατική Εκ-
στρατεία και η κατα-
στροφική κατάληξή 
της αποτελεί μείζον 
γεγονός στη διαδρο-
μή του ελληνισμού. 
Αποτελεί επίσης πεδίο 
επίμονης έρευνας. 
Μια πολύτιμη ψηφίδα 
γνώσης γύρω από τις 
πτυχές των συγκλονι-
στικών εκείνων γεγο-
νότων αποτελεί και η 
έκδοση «Μικρασιατική 
Εκστρατεία - Εικόνες 
και Μνήμες», που οι-
κοδομείται γύρω από 
86 ανέκδοτες έως σή-
μερα, φωτογραφίες 
της εκστρατείας. Το 
ανέκδοτο έως σήμερα 
φωτογραφικό υλικό 
κληροδοτήθηκε στον 
βουλευτή Γιώργο 
Κουμουτσάκο από τον 
παππού του, που πο-
λέμησε ως αξιωματι-
κός στο μικρασιατικό 
μέτωπο.

Παυλίνα Παμπού-
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δη, «Χάρτινη ζωή», 
εκδόσεις Ροές

Αναθεωρημένη έκδο-
ση του πεζογραφή-
ματος της Παυλίνας 
Παμπούδη. Η ιστορία 
δύο μεγάλων οικογε-
νειών που πορεύονται 
σύρριζα στην Ιστορία, 
περνάνε όλα τα δεινά 
του τόπου και ανα-
λώνονται σε παράλ-
ληλους, ενδοοικογε-
νειακούς εμφύλιους. 
Συνεχείς εναλλαγές 
ασπρόμαυρης και 
χρωματιστής, «φα-
νταστικής» και «πραγ-
ματικής» πραγματικό-
τητας, συνθέτουν το 
παράξενο παζλ με τα 
χαμένα και τα περισ-
σευούμενα κομμάτια 
που είναι ταυτόχρονα 
και ένα ιδιωτικό χρο-
νικό του 20ού αιώνα 
στην Ελλάδα.

Ελένη Κεκροπού-
λου, «Το Σταυρο-
δρόμι των Ρωμιών 
της Πόλης», εκδόσεις 
Ωκεανός

Το νέο ιστορικό μυθι-
στόρημα την Ελένης 
Κεκροπούλου, για 
τον  ελληνισμό της 
Κωνσταντινούπολης 
τον 19ο αιώνα. Ρω-
μιοί μεγιστάνες του 
εμπορίου και μεγάλοι 
τραπεζίτες που στή-
ριξαν οικονομικά την 
Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία στις δύσκολες 
στιγμές της. Μέσα από 
τη ζωή  μεγάλων οι-
κογενειών, όπως του 
Γεωργίου Ζαρίφη, τρα-
πεζίτη του Αμπντούλ 
Χαμίτ, αυτές των 
Μπαλτατζή και Ράλ-
λη,  καθώς και η θαυ-
μαστή πορεία προς 
την άνοδο του Ανδρέα 
Συγγρού, καταγρά-
φουν την πορεία της 
Αυτοκρατορίας προς 
τον 20ό αιώνα.

Ηλίας Μπουντού-
ρης, «Ο Βίκτωρ ο υ-
παίθριος φωτογρά-
φος», εκδόσεις Little 
Island Publications

Μια μικρή ιστορία 
με ήρωα τον Βίκτω-
ρα, έναν υπαίθριο 
φωτογράφο, στην 
οποία περιγράφεται η 
καθημερινότητα ενός 
παλιού εργαζόμενου, 
αναδεικνύοντας ένα 
από τα ξεχασμένα 
ελληνικά επαγγέλμα-
τα. Συγγραφέας του 
συλλεκτικού αυτού 
βιβλίου είναι ο Σύμ-
βουλος Πολιτισμικής 
Διαχείρισης Ηλίας 
Μπουντούρης, οποίος 
προβαίνει σε αυτήν 
την έκδοση μετά από 
πολυετή έρευνα, κα-
ταγραφή και μελέτη 
των πολιτισμικών 
στοιχείων που συν-
θέτουν τη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία. Το 

βιβλίο περιλαμβάνει 
επίσης ένα QR Code, 
μέσω του οποίου ο 
αναγνώστης μπορεί 
να κατεβάσει δωρεάν 
και να ακούσει την ι-
στορία όπως την αφη-
γείται η φωτογράφος 
Φωτεινή Γκαλτέμη. 

Αλεχάντρο Παλό-
μας, «Ένας σκύ-
λος», εκδόσεις Opera

Γεννημένος στη Βαρ-
κελώνη, ο βραβευ-
μένος συγγραφέας 
που έχει μεταφραστεί 
σε περισσότερες 
από δέκα γλώσσες 
επιστρέφει με ένα 
μυθιστόρημα το οποίο 
δεν αποτυπώνει μόνο 
τον συναρπαστικό 
δεσμό μεταξύ ενός 
άνδρα και του σκύλου 
του παρασύροντας 
τον αναγνώστη σε μια 
δίνη συναισθημάτων, 
αλλά ρίχνει και την 
ιδιαίτερη, τρυφερή 
και σκληρή συνάμα 
ματιά του στο σύμπαν 
της οικογένειας, απο-
τίνοντας φόρο τιμής 
στην αγάπη σε όλες 
τις εκφάνσεις της.

Joseph Roth, «Ο τυ-
φλός καθρέφτης», 
εκδόσεις Κριτική

Σε αυτό το βιβλίο συ-
στεγάζονται το ομώ-
νυμο κείμενο, με τον 
υπότιτλο «ένα μικρό 
μυθιστόρημα», καθώς 
και το «Απρίλης, η ιστο-
ρία μιας αγάπης», δη-
μοσιευμένα το 1925. 
«Ο τυφλός καθρέφτης» 
αφηγείται τη δύσκολη 
ζωή της μικρής Φίνι 
στη Βιέννη του Πρώ-
του Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Στον «Απρίλη», 
ένας περιπλανώμενος 
μοναχικός άντρας, 
περιγράφει την άφιξη 
και τη διαμονή του σε 
μια επαρχιακή πόλη. 
Διηγείται την ερωτική 
σχέση του με την 
Άννα, την υπάλληλο 
του πανδοχείου, και το 
ανεκπλήρωτο πάθος 
του για μια ωραία ά-
γνωστη.

Αλέξανδρος Βαλ-
σαμής, « Ίχνη στη 
στάχτη», εκδόσεις Σύγ-
χρονη Εποχή

Την Πέμπτη 7 Φλεβά-
ρη 2019 ξέσπασε φω-
τιά στο πλοίο «North 
Sea», που εκτελούσε 
το δρομολόγιο Πάτρα 
- Ηγουμενίτσα - Μπά-
ρι. Σύμφωνα με τον 
επίσημο απολογισμό, 
στο δυστύχημα υπήρ-
ξαν έντεκα θύματα. 
Άλλοι δεκαέξι, από 
τους καταγεγραμμέ-
νους ως επιβαίνοντες, 
έχουν χαρακτηριστεί 
ως αγνοούμενοι. Στη 
νουβέλα του Αλέ-
ξανδρου Βαλσαμή, 
η διερεύνηση των 

αιτιών της πυρκαγιάς 
ανατίθεται από την 
εταιρεία στην οποία 
εργάζεται στον νεαρό 
ναυπηγό Άρη Νικολά-
ου, που μέχρι τότε δεν 
είχε αναλάβει ποτέ τη 
διενέργεια παρόμοιας 
πραγματογνωμο-
σύνης και ο οποίος 
σύντομα ανακαλύπτει 
ότι το να βρει τον 
πραγματικό ένοχο 
δεν είναι τόσο εύκολη 
υπόθεση. 

Massimo Recalcati, 
«Με ανοιχτό βι-
βλίο», εκδόσεις Κέ-
λευθος

Ανοιχτό βιβλίο είναι η 
συνάντηση με πτυχές 
του εαυτού μας τις 
οποίες αγνοούμε. Ο 
Massimo Recalcati 
μας μιλά για τη δική 
του συνάντηση με τη 
«Ναυτία» του Σαρτρ, 
την Οδύσσεια του 
Ομήρου, τα «Γραπτά» 
του Λακάν, το έργο 
του Φρόιντ, τη «Θεία 
Κωμωδία» του Δάντη 
και όλα τα βιβλία που 
αγάπησε επειδή ανα-
μείχθηκαν με τη δική 
του γλώσσα, επειδή 
δεν τα διάβασε μόνο, 
αλλά διαβάστηκε 
από αυτά. Και έτσι 
παρουσιάζει μέσα από 
τα βιωματικά του ανα-
γνώσματα τον τρόπο 
με τον οποίο ένα βι-
βλίο ανασυνθέτει την 
ταυτότητά μας.

Τζον Κίιν, «Αντια-
φηγήσεις. Διηγήμα-
τα και νουβέλες», 
εκδόσεις Loggia

Τα διηγήματα και οι 
νουβέλες του Αφρο-
αμερικανού πεζογρά-
φου μάς μεταφέρουν 
στις ζούγκλες και τα 
μοναστήρια της Βρα-
ζιλίας, στις φυτείες 
και τις επαναστάσεις 
των δούλων της αποι-
κιακής Αϊτής, στους 
εμφυλίους πολέμους 
των ΗΠΑ αλλά και 
στην ιστορία του πρώ-
του μη ιθαγενή κατοί-
κου που πάτησε το πό-
δι του στο Μανχάταν. 
Οι «Αντιαφηγήσεις» 
προτείνουν διαφορε-
τικές οπτικές γωνίες 
θέασης της ιστορίας, 
στη μικρή ή στη μεγά-
λη της κλίμακα, ανα-
προσδιορίζοντας τη 
σχέση του αναγνώστη 
με τη μαύρη ιστορία 
της Αμερικής.

Βασίλης Τσιρώνης, 
«Η αναγέννηση 
μιας γυναίκας», εκ-
δόσεις Βακχικόν

Στο πέμπτο πεζο-
γραφικό έργο του, 
ο Βασίλης Τσιρώνης 
διερευνά τις σκοτεινές 
όψεις της ανθρώπινης 
σεξουαλικότητας, τις 
σχέσεις υποταγής και 

εξουσίας, το πατρι-
αρχικό άχθος, καθώς 
και την ιερή σαγήνη 
της φύσης. Η κανονι-
κότητα της ζωής της 
Νάντιας Ζώτου θα 
διαταραχθεί όταν μια 
φαινομενικά ασήμα-
ντη αιμορραγία της 
μύτης της θα σημάνει 
την επιστροφή των 
κρίσεων πανικού που 
την κατέτρυχαν χρό-
νια πριν. Σαν να μην 
έφτανε αυτό η γνωρι-
μία με τον Άλεξ, έναν 
μυστηριώδη νεαρό 
με εκρηκτικό λογο-
τεχνικό ταλέντο και 
η επανασύνδεση της 
με τον Στέφανο, τον 
νεανικό της έρωτα, θα 
πυροδοτήσουν ακόμη 
πιο απροσδόκητες 
εξελίξεις.

Έβαλντ Φλίσαρ, 
«Μακάρι να είχα 
χρόνο», εκδόσεις 
Βακχικόν 

Ο πιο πολυμεταφρα-
σμένος Σλοβένος συγ-
γραφέας σε όλο τον 
κόσμο επανέρχεται 
με νέο βιβλίο του στα 
ελληνικά. Ο 22χρονος 
Σίμον Μπέμπλερ, 
χαμένος στον φα-
νταστικό κόσμο της 
λογοτεχνίας και του 
κινηματογράφου, μα-
θαίνει πως πάσχει από 
μία ανίατη ασθένεια 
και ότι του απομένει 
το πολύ ένας χρόνος 
ζωής. Μέσα σε αυτό το 
μικρό χρονικό διάστη-
μα, ο νεαρός φοιτητής 
επιθυμεί να αξιοποι-
ήσει την κάθε στιγμή 
σαν να ήταν ανάμεσα 
στους τυχερούς που 
θα κατάφερναν να 
ζήσουν ως την ηλικία 
των ενενήντα.

Όλγκα Τοκάρ-
τσουκ, «Τα βιβλία 
του Ιακώβ», εκδόσεις 
Καστανιώτη

Το αριστούργημα της 
νομπελίστριας συγ-
γραφέως αποτελεί 
εκδοτικό γεγονός της 
χρονιάς στο πεδίο 
της μεταφρασμένης 
λογοτεχνίας. Η Όλγκα 
Τοκάρτσουκ αντλεί 
από την παράδοση 
του ιστορικού μυθι-
στορήματος, διευρύ-
νοντας τα όριά του. Η 
συγγραφέας υφαίνει 
την εικόνα της πα-
λιάς Πολωνίας, στην 
οποία συνυπήρχαν ο 
χριστιανισμός, ο ιου-
δαϊσμός και το Ισλάμ. 
Το βιβλίο διαβάζεται 
ως ένα αναστοχαστι-
κό έργο για την ίδια 
την ιστορία, για τις 
ανατροπές και τα γυ-
ρίσματά της. 

Michel de 
Montaigne, «Δοκί-
μια» (Τόμοι Ά , Β ,́ 
Γ σ́ε κασετίνα), 
Πανεπιστημιακές Εκδό-

σεις Κρήτης

Όταν ο Γάλλος στο-
χαστής Μισέλ ντε 
Μονταίνι αποτραβή-
χτηκε στον πύργο του 
εγκαταλείποντας την 
θέση του στο Κοινο-
βούλιο του Μπορντώ, 
παραμένοντας όμως 
δημόσιο πρόσωπο, 
αποφάσισε να γράψει 
ένα βιβλίο «καλής 
πίστης», αφιερωμένο 
«στην προσωπική ω-
φέλεια των συγγενών 
και φίλων». Εμπλου-
τίζοντας και επεκτεί-
νοντας το κείμενό του 
κατά τα τελευταία 
είκοσι δύο χρόνια της 
ζωής του με θέματα 
που δημιουργεί η ροή 
του βίου, ερωτήματα 
καθημερινά πλάι σε 
ουσιώδη, πρόσθεσε 
στην παγκόσμια γραμ-
ματεία το «δοκίμιο», 
δηλαδή τις διαδοχικές 
προσπάθειες να δο-
θούν απαντήσεις, ενώ 
δεν λείπουν οι αμφι-
βολίες. 

Κωνσταντίνος 
Γιαννάκος, «Άστε-
γοι», εκδόσεις Γκοβόστη

Ποιος φοβάται τα 
βιβλία; Δύο άστεγοι 
περνούν τις ώρες τους 
στο πεδίο του Άρεως 
διαβάζοντας βιβλία. 
Ένα από αυτά είναι 
οι «Άστεγοι». Κατά τη 
διάρκεια της ανάγνω-
σης υποψιάζονται 
ότι είναι και ήρωες 
του μυθιστορήματος. 
Είναι τελικά; Εκεί χάνο-
νται τα όρια ανάμεσα 
σε αφηγητές, αναγνώ-
στες και ήρωες. Δυο 
παρέες, δυο γενιές 
συναντιούνται στα 
ένδοξα χρόνια του 
χρηματιστηρίου και 
συγκρούονται στα 
χρόνια των μνημονί-
ων. Στο χωνευτήρι της 
Ιστορίας είμαστε όλοι 
τροφή. 

Βαγγέλης Ντελής 
«Ιαχές και ψίθυ-
ροι», εκδόσεις Γράφημα

H αγάπη μπορεί να 
ριζώσει ακόμη και στις 
πιο δύσκολες εποχές, 
ακόμη και στο άνυδρο 
χώμα του πολέμου. Η 
ιστορία τριών ανθρώ-
πων, της Αμαλίας, του 
Σάντρο και του Τάσου, 
που γνωρίστηκαν κι 
ένιωσαν τον έρωτα 
μέσα στις πιο αντίξο-
ες συνθήκες του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου 
στην Ελλάδα. Ένα 
έγκλημα πολέμου θα 
τους αγγίξει σκληρά. 
Η προσπάθεια να 
κρυφτεί ένας μεγάλος 
θησαυρός θα τους χω-
ρίσει. Παράξενες συ-
γκυρίες θα τους ενώ-
σουν ξανά. Και χρόνια 
μετά μια αναζήτηση 
θα αποκαλύψει όλα 
τα καλά κρυμμένα 

μυστικά, που είχαν 
γίνει αιτία για χιλιάδες 
νεκρούς. 

Michel Bussi, 
«Χρόνος δολοφό-
νος», εκδόσεις Κέδρος

Το καλοκαίρι του 1989 
η δεκαπεντάχρονη 
Κλοτίλντ κάνει διακο-
πές με την οικογένειά 
της στην Κορσική. Σε 
έναν δρόμο όλο από-
τομες στροφές το αυ-
τοκίνητό τους βγαίνει 
από την πορεία του και 
πέφτει σε γκρεμό. Ε-
πιζεί μόνο η Κλοτίλντ. 
27 χρόνια αργότερα, 
επισκέπτεται πάλι την 
Κορσική μαζί με τον 
άντρα της και την έφη-
βη κόρη της. Πιστεύει 
πως το ταξίδι αυτό 
θα είναι ένας τρόπος 
να λυτρωθεί από το 
παρελθόν. Να όμως 
που στο ίδιο ακριβώς 
μέρος, λαμβάνει ένα 
γράμμα. Από τη μητέ-
ρα της. Που αποκλεί-
εται να είναι ζωντανή. 
Καθώς ξυπνούν μέσα 
της εικόνες από το 
παρελθόν, η Κλοτίλντ 
αρχίζει να αμφισβητεί 
τη μνήμη της. Ποιος 
της έστειλε το γράμ-
μα; Και γιατί; 

Scott Lynch, «H 
Πολιτεία των Κλε-
φτών» (σειρά: Ευ-
γενείς Μπάσταρδοι 
– Βιβλίο 3), εκδόσεις 
Anubis

Ένα μοναδικό οραμα-
τικό σύμπαν για τους 
λάτρεις των fantasy 
novels. Πρόκειται για 
το τρίτο βιβλίο της κο-
ρυφαίας σειράς «Ευ-
γενείς Μπάσταρδοι», 
με την υπογραφή του 
Scott Lynch, ο οποίος 
καθιερώνεται ανά-
μεσα στις σπουδαίες 
σύγχρονες φωνές της 
λογοτεχνίας φαντα-
σίας. Ο Λοκ Λομόρα 
ελίσσεται ανάμεσα σε 
έρωτες και κινδύνους, 
σε μια περιπέτεια η 
οποία διαθέτει όλη τη 
συναρπαστική δράση, 
τις πνευματώδεις 
αντιφάσεις και τις 
ύπουλες ραδιουργίες 
που καθηλώνουν τους 
οπαδούς της σειράς. 
Από τις εκδόσεις 
Anubis κυκλοφορούν 
παράλληλα και τα 
δύο πρώτα βιβλία της 
σειράς, με τίτλους 
«Τα Ψέματα του Λοκ 
Λαμόρα» και «Κόκκινες 
Θάλασσες, Κόκκινοι 
Ουρανοί». 

Μαρίνα Παπαγε-
ωργίου, «Πιες το 
τσάι σου, Σεμίρα-
μις», εκδόσεις Κάκτος

Μετά τη συλλογή 
διηγημάτων «Γλυκιά 
Πενικιλίνη», η Μαρίνα 
Παπαγεωργίου έρχε-
ται να απασχολήσει τα 
ελληνικά γράμματα 
με το ντεμπούτο της 
στον χώρο του μυθι-
στορήματος. Η Θάλεια 

είναι γέννημα θρέμ-
μα της οδού Μ. Δεν 
μετακινείται, παρά 
μόνο για να πάει στο 
γραφείο του Βρασίδα 
Γκέκα και του Τέρη 
Χαμηλοθώρη, όπου 
εργάζεται. Η Θάλεια 
ζει με την αδελφή της, 
την Ερατώ. Οι γείτονες 
τις ονομάζουν «Μού-
σες της διπλανής πόρ-
τας». Οι γείτονες που 
γελούν, τσακώνονται, 
χορεύουν, θορυβούν. 
Ο μισός τρίτος όρο-
φος δεν έχει ησυχία. 
Ωστόσο, η Θάλεια κι 
η Ερατώ ζουν «στη 
σκοτεινή πλευρά του 
ορόφου». Κι ας μη ζει 
πια εκεί ο κύριος Κ…

Θεόδωρος Παπα-
κώστας, «Αρχαι-
ολογία αγάπη μου 
…έλα πάρε με από 
δω», εκδόσεις Key Books

Το νέο βιβλίο του 
Θεόδωρου Πα-
πακώστα (aka 
Archaeostoryteller) εί-
ναι ένα ταξίδι που σαν 
roller coaster πετάγε-
ται από τη μια άκρη 
της αρχαιότητας στην 
άλλη. Οι 79 ιστορίες 
που απλώνονται στα 
πέντε κεφάλαια του 
βιβλίου αποτελούν 
μια συναρπαστική 
εναλλαγή συναισθη-
μάτων και εικόνων. 
Κάθε κεφάλαιο και 
ένα στάδιο, μέχρι την 
αποδοχή, γιατί αυτά 
που βιώνουμε για 
να αποδεχτούμε το 
ατομικό παρελθόν, 
ίσως είναι το κλειδί και 
για το συλλογικό μας 
παρελθόν. 

Παναγιώτης Νάν-
νος, «Αγία Θάλασ-
σα», εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα

Με φόντο το καλοκαι-
ρινό Αιγαίο και το βα-
θύ μπλε ενός νησιού 
της άγονης γραμμής, 
ξεδιπλώνονται όλες 
οι ανατροπές της 
ζωής, καθώς και τα 
βήματα που, φαινο-
μενικά, μας βγάζουν 
από τον δρόμο, αλλά 
ουσιαστικά μας οδη-
γούν στην αυτογνω-
σία. Ένα βιβλίο με 
διάχυτη την ελληνική 
ιστορία: Από το φως 
του Απόλλωνα, στη 
Μικρασία, στο σήμε-
ρα και το αύριο, με 
ξεναγό ένα βιολί που 
ανασύρει μνήμες. Ο 
Παναγιώτης Νάννος 
προσφέρει μια σπον-
δυλωτή, ευρηματική 
αφήγηση, όπου σε 
111 διηγήματα μικρής 
φόρμας εξελίσσεται 
η ιστορία μέσα από 
μια ιδιαίτερη γραφή: 
κοφτός συνάμα και 
ποιητικός λόγος, με 
έντονες εικόνες και 
ελλειπτικές περιγρα-
φές. A
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ΤΕΧΝΗ
ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ
Της VILLY CALLIGA

¡
ια τη Γρηγορία Βρυττιά το να ασχοληθεί 
µε την τέχνη δεν ήσκοτωνόταν οδηγήσει 
στην ευτυχία. Κάποτε ήθελε να σχεδιάζει 
κοσµήµατα και ρούχα, να διαβάζει και 

να µεταφράζει κι εν µέρει τα κάνει όλα αυτά 
(κάποτε, όπως λέει η ίδια, πολύ παλιότερα 
ήθελε να γίνει µηχανοδηγός στα τρένα). Το 
2007 αποφοίτησε από το πρώτο εργαστήριο 
γλυπτικής του τµήµατος εικαστικών κι εφαρ-
µοσµένων τεχνών της σχολής καλών τεχνών 
Α.Π.Θ. µε καθηγητή τον Φώτη Χατζηιωαν-
νίδη. Ακολούθησε ένα µεταπτυχιακό στην 
Αγγλία µε υποτροφία του Ιδρύµατος Μιχελή 
στο Wimbledon College of Art, University of 
the Arts London. To 2010 επέστρεψε στην 
Αθήνα κι από τότε είναι η βάση της. ∆εν ο-
δηγεί κάτι άλλο πέρα από ποδήλατο αλλά το 
κεφάλι της είναι ένας γιγαντιαίος σταθµός 
τρένου µε τις ιδέες να τρέχουν. Όταν της το 
επιτρέπουν οι συνθήκες, ταξιδεύει και το 
φυσικό της σώµα. 

«Η κίνηση είναι η έναρξη της δηµιουργικής διαδικα-
σίας. Περπατώ πολλές ώρες. Κάνω ψυχογεωγραφι-
κούς περιπάτους στην Αθήνα κι αγαπώ τα λιγότερο 
φροντισµένα µέρη της πόλης. Η γειτονιά µου µε γε-
µίζει χαρά, µε το πολύχρωµο πλήθος της που τρώει 
πασατέµπους στο πεζοδρόµιο και τη µυρωδιά από 
ρύζι και µπαχαρικά. Περπατώ και σκέφτοµαι, χα-
ζεύω τις βιτρίνες των µαγαζιών αλλά µπαίνω σπάνια 
µέσα. Προσπαθώ να ζω µία πολύ αντικαταναλωτική 
κι αυτάρκη ζωή όπου επενδύω σε εµπειρίες αντί για 
πράγµατα, µε εξαίρεση τα βιβλία που βρίσκονται σε 
έναν ενδιάµεσο τόπο. Καταναλώνω πληροφορίες 
κι ιστορίες κι όλα αυτά βρίσκουν τον δρόµο τους, 
µέσα από µια σχεδόν ονειροφαντασιακή διεργασία, 
στα έργα µου. 

Τι είναι για σένα η Τέχνη; Για εµένα, η Τέχνη εί-
ναι πάνω από όλα µια επικοινωνιακή πρακτική. 
Συνδέουµε συχνά την επικοινωνία µε την οµιλία 
αλλά ο τρόπος µε τον οποίο συνεννοούµαστε 
είναι πολύπλοκος και συµπεριλαµβάνει όλες τις 
αισθήσεις. Επικοινωνούµε µέσα από τις κινήσεις 
του σώµατος, τα µάτια, το ηχόχρωµα της φωνής. 

Αυτή την πολύπλοκη σύνδεση των αισθήσε-
ων θέλεις να την επικοινωνείς µέσα από τη 
δηµιουργία; Θέλω η δουλειά µου να επικοινωνεί 
συναισθήµατα κι η αντίληψη να µην είναι µόνο 
οπτική αλλά κι αισθησιοκινητική. Το κάθε έργο 
είναι προϊόν µιας µακροσκελούς διαδικασίας κα-
τά την διάρκεια της οποίας κρατώ σηµειώσεις. Έ-
τσι υπάρχει πίσω από όλα µια σαφής, προσωπική 
αφήγηση αλλά θέλω να παραµένει ανοιχτό στην 
ανάγνωση κάθε επισκέπτη, να είναι ένα πεδίο 
προβολής συναισθηµάτων, επιθυµιών και φό-
βων. Φτιάχνω µινιµαλιστικά πρόσωπα, παιδιά 
που µοιάζουν να κοιµούνται και να ονειρεύονται 
ακριβώς γι’ αυτό τον σκοπό, για να συµπληρώσει 
η κάθε µία/ο καθένας ό,τι θα ήθελε να δει σε κάθε 
πρόσωπο. Έτσι το έργο γίνεται µέσο αυτογνω-
σίας. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν µερικές βασικές ιδέ-
ες που επανεµφανίζονται στα έργα σου. Κάνω 
συχνές αναφορές στο γυναικείο βίωµα, όχι µόνο 

ΤΑ ΑΙΣΘΗΣΙΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ ΒΡΥΤΤΙΑ

Η κίνηση είναι η αρχή της δηµιουργίας
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σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στον ευρύτερο 
κύκλο. Χρησιµοποιώ τα έργα των χεριών τους, 
έργα αγάπης παραγνωρισµένα από ένα σύστη-
µα που τα περιθωριοποιεί σαν «λαϊκή τέχνη» και 
που φτιάχτηκαν για να στολίσουν ένα σπίτι που 
δεν θα υπήρχε ποτέ. Μέσα από αυτό οδηγούµαι 
στην επόµενη βασική ιδέα, αυτή του νέου νοµά.

Την ιδέα του νέου νοµά, πώς την προσεγγί-
ζεις εικαστικά; Τα τελευταία χρόνια έχουµε βι-
ώσει συλλογικά πολλαπλές κρίσεις, οικονοµικές, 
κλιµατικές, υγειονοµικές και προσωπικές. Πα-
ρατηρούνται µέσα σε αυτό το πλαίσιο µεγάλες 
µετακινήσεις πολιτισµών, το οποίο συνεπάγεται 
πως αλλάζει η σχέση µας µε τα σπίτια και τις γει-
τονιές. Τα έργα µου θέλω να είναι ελαφρά και όχι 
ευπαθή, ώστε να είναι προσαρµοσµένα σε αυτή 
την κατάσταση.  

Χρησιµοποιείς κυρίως ανακυκλωµένα υλικά. 
Οφείλεται στην ευαισθησία σου απέναντι στο 
περιβάλλον; Η σχέση µας µε το περιβάλλον εί-
ναι ένα θέµα που µε απασχολεί. Προσπαθώ να 
χρησιµοποιώ, όσο γίνεται, ανακυκλωµένα υλικά 
όπως το χαρτί, το πλαστικό και το ύφασµα και το 
αποτύπωµά µου στον πλανήτη να είναι όσο το 
δυνατόν µικρότερο.

Η µουσική αρχίζει να υπάρχει από τη στιγµή 
που γεννιέται µέσα στον καλλιτέχνη και της 
δίνει υπόσταση ή τη στιγµή που την επικοι-
νωνεί στο κοινό; Η σχέση µας µε το περιβάλλον 
είναι ένα θέµα που µε απασχολεί. Προσπαθώ να 
χρησιµοποιώ, όσο γίνεται, ανακυκλωµένα υλικά 
όπως το χαρτί, το πλαστικό και το ύφασµα και το 
αποτύπωµά µου στον πλανήτη να είναι όσο το 
δυνατόν µικρότερο. 

Έχεις πει ότι όταν φτιάχνεις κάτι ή σχεδιάζεις, 
στην πραγµατικότητα παίζεις, διασκεδάζεις 
τον εαυτό σου. Πιστεύω βαθιά στην ανάγκη του 
ανθρώπου για µικροαπολαύσεις και για παιχνίδι. 
Ο άνθρωπος που έχει ξεχάσει να παίζει, για εµέ-
να, έχει πεθάνει λιγάκι. Είναι όπως όταν χάνεις 
ένα µέλος, ο υπόλοιπος ζεις αλλά εκείνο είναι 
νεκρό. Για να µην παρεξηγηθώ λέγοντάς το αυ-
τό, να αναφέρω πως έχω αντιµετωπίσει κάποια 
προβλήµατα υγείας που µε έχουν οδηγήσει σε 
5 µεγάλα χειρουργεία οπότε έχω καλή γνώση 
του φόβου του θανάτου. Αυτός είναι εν µέρει 
κι ένας λόγος που το βασικό µου υλικό είναι το 
ύφασµα. Πάντα όταν ράβω το βιώνω σαν µια 
προέκταση του δικού µου δέρµατος που το έχω 
δει κοµµένο και ραµµένο τόσες φορές. Ένας από 
τους γιατρούς µου µε φωνάζει Φρίντα, σαν πα-
ραλληλισµό για το πώς το βίωµα του πόνου και η 
αναφορά στον εαυτό εµφανίζονται στο έργο της 
Φρίντα Κάλο. 

Σε έχει επηρεάσει η µορφή και το έργο της 
Φρίντα Κάλο; Έχει υπάρξει πολλές φορές βασι-
κή αναφορά για εµένα. 

Άλλες αναφορές σου; Άλλες είναι η Ιαπωνική 
τέχνη, τόσο η παραδοσιακή όσο και η σύγχρονη. 
Λατρεύω το έργο του Γιοσιτόµο Νάρα, του Τακέσι 
Μουρακάµι, κι είχα την τύχη να επισκεφτώ κά-
ποιες εκθέσεις τους και να δω το έργο τους από 
κοντά. Η επαφή µε το έργο άλλων καλλιτεχνών, 
όπως των Μίριαµ Σαπίρο, Τζόυς Κόζλωφ, Λουίζ 
Μπουρζουά, Σοφί Καλ, Λεονόρα Κάρρινγκτον και 
πολλών άλλων σε µια λίστα που δεν έχει τέλος, 
έχει υπάρξει καθοριστικότερη από τις ακαδηµαϊ-
κές µου σπουδές. Θα ήθελα πολύ να συνεχίσω να 
ταξιδεύω και, σαν νέος νοµάς κι εγώ, να επισκέ-
πτοµαι artist residencies, αλλά πολύ λίγα δέχο-
νται να φιλοξενήσουν µητέρες µε µικρά παιδιά.

Μια και αναφέρθηκες στη µητρότητα. Εικα-
στικός και µητέρα. Συνδυάζονται εύκολα οι 
δύο ρόλοι; Σε σχέση µε τη µητρότητα εντοπίζω 
ένα µεγάλο πρόβληµα στον χώρο των εικαστι-
κών. Φαίνεται να υπάρχει εδραιωµένη µια αντί-
ληψη πως όταν γινόµαστε µητέρες γινόµαστε 
λίγο χειρότερες επαγγελµατίες ή αν συνεχίσου-
µε να δουλεύουµε µε το ίδιο πάθος πως είµαστε 
κακές µητέρες, κάτι που δεν θα µπορούσε να εί-
ναι πιο µακριά από την αλήθεια. A
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Μην ανησυχείς, 
αγάπη µου (DONÕT WORRY DARLING) **

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ολίβια Γουάιλντ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Φλόρενς Πιου, 
Χάρι Στάιλς, Ολίβια Γουάιλντ, Κρις Πάιν
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Broadway **
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Χρήστος Μασσαλάς ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Έλσα Λε-
κάκου, Φοίβος Παπαδόπουλος, Στάθης 
Αποστόλου, Ραφάελ Παπάντ, Σαλίµ Ταλµπί, 
Χρήστος Πολίτης

Μια συµµορία πορτο-
φολάδων που «στεγά-

ζεται» στο εγκατα-
λελειµµένο σινεµά 
Broadway και δρα 
στο κέντρο της 
Αθήνας προσπαθεί 
να βρει τη φόρµου-

λα µεταξύ ανέµελης 
ζωής και καθηµερι-

νής επιβίωσης.

Κεφάτη γραφή, νεανική φρεσκάδα 
και µια ενδιαφέρουσα σκηνογραφική απεικόνιση της Αθή-
νας της κρίσης στο σκηνοθετικό ντεµπούτο στις ταινίες µε-
γάλου µήκους του Χρήστου Μασσαλά. Μπορεί στον τοµέα 
του σεναρίου να υπάρχουν προβλήµατα, αλλά είναι τόσο 
εντυπωσιακό το θέαµα και απολαυστικοί οι χαρακτήρες, 
ώστε η ιδιόρρυθµη τούτη οικογένεια έχει µια αφτιασίδωτη 
γοητεία που θα θυµίσει σε αρκετούς τη «Γλυκιά συµµορία». 

Η συγκάλυψη (THE MARCO EFFECT) **
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Μάρτιν Ζάντβλιετ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Ούλριχ Τόµ-
σεν, Ζάκι Γιουσέφ, Σόφι Τορπ

Η ξεχασµένη υπόθεση 
της εξαφάνισης ενός 

οικογενειάρχη που 
είχε κατηγορηθεί για 
παιδοφιλία βγαίνει 
στην επιφάνεια από 
τον ντετέκτιβ Καρλ 
Μορκ όταν ένας 

ανήλικος Ροµά που 
προσπάθησε να µπει 

παράνοµα στη ∆ανία 
είχε το διαβατήριο του 
εξαφανισµένου.

Το σκανδιναβικό bestseller του Γιούσι Άντλερ-Όλσεν «Η 
Αναµονή» προσφέρει κατάλληλα εφόδια στον Μάρτιν 
Ζάντβλιετ ώστε να αφηγηθεί µια ιστορία όπου το σασπένς 
συντηρείται µέχρι τέλους. Παρότι η πλοκή δεν µπορεί να 
αποφύγει τα κλισέ, το βασικό πολιτικό στοιχείο του σενα-
ρίου δίνεται γλαφυρά παράλληλα µε την εµβάθυνση στην 
ψυχολογία των βασικών πρωταγωνιστών.

Φτερά και πούπουλα (FEATHERS) **½
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Οµάρ Ελ Ζοχάιρι ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Σάµι Μπασού-
νι, Μοχάµεντ Αµπντ Ελ Χαντί, Φαντί Μινά Φαουζί, 
Ντεµιάνα Νασάρ

Στη διάρκεια ενός παιδι-
κού πάρτι, στο σπίτι 

φτωχής οικογένειας 
της Αιγύπτου, ένας 
ταχυδακτυλουργός 
µεταµορφώνει σε 
κότα τον πατέρα της 
οικογένειας! Η απελ-

πισµένη µητέρα προ-
σπαθεί να φροντίσει 

τα µικρά παιδιά της.

Το βραβευµένο σκηνοθετικό 
ντεµπούτο του Αιγύπτιου Οµάρ Ελ 

Ζοχάιρι φέρνει έναν αναγνωρίσιµο τριτοκοσµικό ρεαλι-
σµό, συνδυασµένο µε την κωµικοτραγική ανατροπή της 
πραγµατικότητας, που θα θυµίσει σε αρκετούς το σινεµά 
του Ρόι Άντερσον. 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Στην Αµερική της δεκαετίας του 1950, σε µια άγονη και ερηµική περι-

οχή, έχει δηµιουργηθεί ένας επίγειος παράδεισος για τις λίγες «τυχε-

ρές» οικογένειες που ζουν σε ευρύχωρα σπίτια µε πισίνες, διαθέτουν 

ακριβά σπορ αυτοκίνητα και µοιράζουν τον ελεύθερο χρόνο τους 

ανάµεσα σε ψώνια στα πολυτελή εµπορικά κέντρα και µπάρµπε-

κιου- πάρτι. Όλοι οι άντρες εργάζονται στο κέντρο ανάπτυξης «προ-

οδευτικών υλικών», το οποίο κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, ενώ 

οι γυναίκες ασχολούνται µε τις δουλειές του σπιτιού, το µαγείρεµα 

και το µεγάλωµα των παιδιών. Μόνον η Άλις και ο Τζακ δεν θέλουν 

να κάνουν παιδιά, και όλοι αποδέχονται την επιλογή τους, αφού είναι 

το ευτυχισµένο ζευγάρι της κοινότητας που όλοι θαυµάζουν. Όταν ό-

µως µια φίλη της Άλις αρχίζει να παρουσιάζει ανήσυχη συµπεριφορά 

ύστερα από µια οικογενειακή τραγωδία, όλα αλλάζουν.

¸ 
µόλις δεύτερη σκηνοθετική δουλειά –ντεµπούτο το 2019 
µε την κωµωδία «Booksmart»– της ηθοποιού Ολίβια Γου-
άιλντ είναι ένα ύπουλα σχεδιασµένο ψυχολογικό θρίλερ 
που κρύβει επιµελώς τα καλά χαρτιά του. Όλη η πλοκή 

είναι χτισµένη στην τετραπέρατη και ανήσυχη Άλις (ακόµη µια 
θετική ερµηνεία για τη Βρετανίδα Φλόρενς Πιου των «Μικρών 
κυριών» και του «Μεσοκαλόκαιρου»), που, αν και είναι ευτυχισµέ-
νη σε έναν γάµο που τα διαθέτει όλα –η απόφαση να µην τεκνο-
ποιήσουν είναι κοινή µε τον Τζακ– αντιλαµβάνεται ότι κάτι δεν 
πάει καλά σε τούτον τον επίγειο παράδεισο. Όλοι οι άντρες δου-
λεύουν για τον εµπνευστή της πρότυπης κοινότητας Victory, τον 
ακαταµάχητα γοητευτικό Φρανκ (Κρις Πάιν). Εκείνος έχει βάλει 
έναν και µόνο κανόνα στους κατοίκους της: κανείς δεν µιλάει για 
όσα γίνονται στο «κέντρο ανάπτυξης» και καµιά γυναίκα δεν 
επιτρέπεται να µπει σε αυτό. Το τέλος της πατριαρχίας δίνεται ως 
µια στιλιστικά και αισθητικά επαρκή παραγωγή που σεναριακά 
όµως βασίζεται σε µια παραφορτωµένη συµβολικά αλληγορία 
που δυσκολεύεται να συνδυάσει αποτελεσµατικά το υπαρξιακό 
δράµα µε το ψυχολογικό θρίλερ. Το καλοσχεδιασµένο πρωταγω-
νιστικό ζευγάρι και οι υποστηρικτικοί δεύτεροι ρόλοι του Φρανκ 
και της Μπάνι (η σκηνοθέτρια Ολίβια Γουάιλντ) προσδίδουν 
σε αυτή την ελεύθερη διασκευή των «Γυναικών του Στέπφορντ» 
ατµόσφαιρα και αγωνία, παρότι δεν δίνει πειστικές απαντήσεις 
σε όλα τα ερωτήµατα που θέτει το σενάριο. Η Γουάιλντ πάντως  
αποδεικνύει ότι έχει σκηνοθετικό τσαγανό, καθώς ευστοχεί 
στην αποδόµηση των «ευτυχισµένων» ζευγαριών και της ρετρό 
νοσταλγίας µε όχηµα ένα σαρδόνιο σχόλιο στην κτητική και κα-
ταστροφική αγάπη των αντρών «που ζητάνε πολλά» αλλά περισ-
σότερο από όλα «θέλουν να κάνουν ευτυχισµένες» τις γυναίκες 
τους. Ό,τι κι αν σηµαίνει αυτό. 

JUST THE FACTS
Μην ανησυχείς, 
αγάπη µου (**)

Honey, I’m home

Broadway (**)
Η αθέατη πλευρά 

του ελληνικού 
Μπρόντγουεϊ

Η συγκάλυψη (**½)
Στην παράδοση του 

σκανδιναβικού νουάρ

Φτερά και πούπουλα 
(Feathers) (**½)

Οι κότες το έσκασαν

Το Συνδικάτο (-) 
Όταν ο Αντόνιο Μπαντέρας 

πάτησε το πόδι του 
στη Θεσσαλονίκη 

Ο Ντογκτανιάν και οι 
Τρεις Σωµατοφύλακες (-)

Ένας σκύλος για όλους, όλοι 
οι σκύλοι για έναν

Avatar (***½) 
Επιστροφή στον πλανήτη 

της Πανδώρας 

Αδελαΐδα (-)
Η πρώτη έγχρωµη ταινία 
του Φράντισεκ Βλάτσιλ

AºÃ»¸

▶ ▶ ▶ Το «Συνδικάτο» 
(The enforcer) (-) 

είναι η νέα ταινία του 
Αντόνιο Μπαντέρας 
µε τα γυρίσµατα που 
παρέλυσαν πριν από 
2 χρόνια τη Θεσσα-
λονίκη και αφορά 

την περιπέτεια ενός 
πληρωµένου δολο-

φόνου που τα βάζει µε 
τα αφεντικά του. ∆εν 

έγινε δηµοσιογραφική 
προβολή για το φιλµ 

ώστε να εκφράσουµε 
την άποψη µας. 

▶ ▶ ▶ Μια διαφορετική 
διασκευή του 

κλασικού έργου του 
∆ουµά είναι το 

«Ο Ντογκτανιάν και 
οι Τρεις Σωµατοφύλα-

κες» µε τους ρόλους 
των βασιλικών φρου-

ρών να αναλαµβάνουν 
τέσσερα σκυλιά!
▶ ▶ ▶ Επιστροφή 

για το «Avatar» (***½) 
το κλασικό sci-fi του 
Κάµερον για προφα-

νείς λόγους καθώς σε 
λίγους µήνες ετοιµαζό-
µαστε να υποδεχτούµε 
το σίκουελ της ταινίας 

που έσπασε κάθε 
εισπρακτικό ρεκόρ. 

Οι περιορισµένες 
προβολές θα γίνουν 

για 2 µόνο εβδοµάδες. 
▶ ▶ ▶  Η επανέκδοση 

της «Αδελαΐδας», του 
φιλµ του Φράντισεκ 
Βλάτσιλ («Μαρκέτα 
Λαζάροβα») από το 

1970, µας φέρνει στον 
απόηχο του Β΄ Παγκο-
σµίου Πολέµου, όταν 
ένας Τσέχος πρώην 

στρατιώτης αναλαµ-
βάνει τη διεύθυνση 

ενός αρχοντικού που 
ανήκε στο παρελθόν 

σε µια γερµανική 
οικογένεια. 
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Γεια σου Τζένη, είμαι 20 ετών και σου γρά-
φω, γιατί είμαι πελαγωμένος τελείως. Το 
μεγάλο μου κρας μου απάντησε μετά 
από καιρό στα μηνύματα και ξεκινήσα-
με επικοινωνία. Υπήρχε πολλή χημεία 
και πήγαιναν όλα καλά και η συζήτηση 
έρεε και ταίριαζαν και τα γούστα μας και 
όλα. Το θέμα μου είναι ότι από εκεί που 
τον είχα αφήσει, αυτός μετακόμισε στο 
υπόλοιπο Αττικής και πλέον έχουμε 
20χλμ. απόσταση. Μου είπε να το αφή-
σουμε το όλο θέμα γιατί έχει ακριβύνει 
η βενζίνη. Είναι μ@λ#$% φουλ, αλλά 
εγώ τον θέλω. Έχω κόλλημα μαζί 
του χρόνια.

Να πω ότι έχει άδικο ο φίλος 
για τη βενζίνη; Θα πω ψέμα-
τα. Κι εγώ δεν θα ψηνόμουν 
για να σου είμαι ειλικρι-
νής, αν έμενα Ανάβυσσο 
(ας πούμε), να κατεβαίνω 
κάθε μέρα στο κέντρο της 
Αθήνας. Και η βενζίνη δεν 
παλεύεται και η κίνηση δεν 
παλεύεται και το στριμωξί-
δι ώρες-ώρες στα ΜΜΜ δεν 
παλεύεται. Αλλά –και είναι σοβαρό το «αλλά» 
αυτό –, εδώ άλλοι τα έχουν χρόνια ολόκληρα 
και ο ένας είναι στην Αθήνα και ο άλλος στην 
Αμερική. Μήπως με αμοιβαία κατανόηση, να 
το δείτε λίγο ως σχέση από απόσταση; Είναι 
μια κάποια απόσταση τα 20 χλμ., δεν μπορείς 
να πεις. Μπορεί να σας δουλέψει το μοντέλο 
αυτό. Εκτός και αν ο φίλος χρησιμοποίησε τη 
μετακόμιση ως μια εύκολη δικαιολογία, για 
να απομακρυνθεί. Πράγμα απαράδεκτο και 
καλύτερα να του κουνήσεις και το μαντίλι στο 
φευγιό.  

Αγαπητό μανεκέν, άκου να δεις τι έγινε. 
Για πρώτη φορά προχθές, έκανα μια φα-
ντασίωση που είχα πραγματικότητα. Ή-

μουν σε ένα μπαρ, μου άρεσε πολύ ένας, 
είχαμε επικοινωνία με τα βλέμματα και 

πήγα στην τουαλέτα, αφού πρώτα του 
έκανα νόημα να με ακολουθήσει. Μη 

στα πολυλογώ, αρχίσαμε τα φιλιά 
στις τουαλέτες του μαγαζιού. Εγώ 
πάνω στην ταραχή και την έξαψη 
της στιγμής πήγα να πέσω κάτω 
και το αγόρι, για να με συνεφέρει, 
μ’ έκανε μούσκεμα με ένα ποτήρι 
μπίρα, που κράταγε (το είχε πά-
ρει μαζί του), αποτέλεσμα να συ-

νέλθω και να κολλάω. Μου αρέσει, 
αλλά μετά από αυτό ντρέπομαι να 

του στείλω μήνυμα. Τι να κάνω; 

Να το πάρω εγώ, όπως ακριβώς είναι το περι-
στατικό αυτό, να το δώσω για σενάριο στην 
τηλεόραση; Νομίζω θα πάει φυσέκι. Μα καλά 
κι αυτός με την μπίρα σκέφτηκε να σε συνε-
φέρει; Αnyway, ό,τι έγινε τώρα, έγινε. Προτεί-
νω να το διακωμωδήσεις και, εφόσον θες να 
προχωρήσεις μαζί του, να του στείλεις μήνυμα 
να βρεθείτε. Αυτή τη φορά υπό άλλες συνθή-
κες. Όχι σε τουαλέτα, δηλαδή. Γιατί όχι σε μια 
μπιραρία να γιορτάσετε; Μην κολλάς, πάρε 
μια ανάσα, γράψε το μήνυμα και –στην τελι-
κή– δώσε το κινητό στην κολλητή σου το να το 
πατήσει εκείνο το «send». Αναμένω εξελίξεις!

Τζενάρα, έχω σοβαρό θέμα με το αφεντι-
κό μου. Δεν φταίει σε τίποτα ο άνθρω-

πος. Εγώ νιώθω συνέχεια ότι πρέπει 
να λέω «ναι», για να γίνομαι 

αρεστή και να με συμπαθή-
σει. Με έχω κουράσει ο 

ίδιος μου ο εαυτός.

Σε καταλαβαίνω, σε κατα-
λαβαίνω, σε καταλαβαίνω. 
Το λέω τόσο έντονα, γιατί 

έχω περάσει κι εγώ από αυ-
τό το στάδιο. Με δυσκόλευε 

πάρα πολύ να θέτω τα όριά μου 
(π.χ. για το πόσες ώρες θα κάθο-

μαι στη δουλειά), να λέω «όχι, δεν μπο-
ρώ να αναλάβω και αυτό το project» ή πολύ 
απλά να λέω ότι μια ιδέα ή μια πρότασή της/
του δεν μου αρέσει. Θα έρθει, όμως, εκείνη η 
μαγική στιγμή, που θα καταλάβεις πως αν δεν 
βοηθήσεις εσύ η ίδια τον εαυτό σου, δεν θα 
καταφέρεις να βοηθήσεις κανέναν άλλον ου-
σιαστικά και εις βάθος. Το 
θέμα δεν είναι απαραιτή-
τως να είμαστε αρεστοί 
βραχυπρόθεσμα, αλ-
λά να είμαστε ok με 
τον εαυτό μας (και 
άρα και με τους άλ-
λους) μακροπρό-
θεσμα. Θέλει προ-
σωπική δουλειά. Θα 
σου έλεγα να κάνεις 
μικρά βηματάκια τη φο-
ρά και να μην τα βάζεις με 
τον εαυτό σου. Έτσι έμαθες ίσως. Τώρα, χρειά-
ζεσαι να το ξεμάθεις αυτό το μοντέλο, που δεν 
σε εξυπηρετεί και να αρχίσεις να θέτεις τα όριά 
σου για το καλό όλων σας. 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny
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Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm!  
Το «Μίλα μου βρόμικα» κάνει τα 
ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 
σαν παθιάρικο τραγούδι στο  
Athens Voice Radio 102.5 
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Μικρές 
αγγελίες

Σε γνωρίζω... Μεγαλομέτοχος ναυτιλιακής εταιρίας 35χρονη που διαμέ-
νει στην Εκάλη, γόνος εφοπλιστικής οικογενείας, ψηλή 

1.75, 62 κιλά, καστανόξανθη με γαλάζια μάτια, αριστοκρατική, φινετσάτη, έντονα 
κοινωνική, δυναμική, με ανθρωπιστική δράση και πηγαία ευγένεια, αγαπημένες 
συνήθειες η ιστιοπλοΐα, το τένις και τα ταξίδια, 30.000 ευρώ μηνιαίως, μεγάλη α-
κίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιθυμεί σύντροφο ζωής δρα-
στήριο, διαλλακτικό, με αίσθηση του χιούμορ, ως 55 ετών. «ΠΑΠΠΑΣ», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, τηλ. 210 3620.147, 6944137189, www.pappas.gr 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Φυσικός, τελειόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με πολυετή εμπειρία στην εξατομικευμένη διδασκαλία Μαθημα-
τικών, Φυσικής, Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου με σκοπό τη βελτίωση των σχολικών τους 
επιδόσεων ή/και την προετοιμασία τους για επόμενα ακαδημαϊκά στάδια, 
με προσαρμοσμένα προγράμματα μελέτης. Ευελιξία στον προγραμματισμό 
των μαθημάτων, προσιτές τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946 031355

LP Vs CD: Το 1991 και το 2022
Ο δίσκος, το CD και το ψηφιακό αρχείο, το 1992 και το 2022

➽ Όσοι από εμάς μπήκαν στο ραδιόφωνο ή στα περί μουσικής κείμενα στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90, θυμούνται ότι τα πρώτα δωρεάν δείγματα που 
λάμβαναν από τις δισκογραφικές εταιρείες -για μετάδοση ή κριτική- ήταν σε 
βινύλιο. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί εκείνη την εποχή είχαν τα πικάπ σε πολύ 
βολική θέση και τα cd players -που σπάνια χρησιμοποιούνταν ακόμη- σε σχε-
τικά άβολη, δίπλα στα κασετόφωνα που έπαιζαν διαφημίσεις από auto-start 
κασέτες, δηλαδή κασέτες που δεν είχαν αυτό το πρώτο βουβό κομμάτι ταινί-
ας, στο οποίο δεν μπορούσες να ηχογραφήσεις.

➽ Το να κάνεις μια εκπομπή χωρίς ηχολήπτη -γιατί τέτοιον σπάνια συνα-
ντούσες στα μικρά ραδιόφωνα των early nineties- ήταν ένα είδος υπέροχων 
βαρέων ανθυγιεινών: έπρεπε να βγάλεις τον δίσκο, να τον τοποθετήσεις 
στο πικάπ, να τον καθαρίσεις, να βρεις με το μάτι το τραγούδι που θέλεις 
να παίξεις και να το ατακάρεις, δηλαδή να δώσεις την ελάχιστη αναγκαία 
ανάσα ανάμεσα στον λόγο και την πρώτη νότα χωρίς να “κλάψει”, το πικάπ 
δηλαδή να έχει πάρει τις σωστές στροφές πριν ξεκινήσει το τραγούδι. 
Επιπλέον, έπρεπε να διαλέξεις τις κασέτες των διαφημιστικών κατά το πρό-
γραμμα, να τις παίξεις με τη σωστή σειρά, να της βάλεις στη σωστή τους 
θέση και να μην ξεχάσεις να τις γυρίσεις από την αρχή για να παιχτούν ξανά 
αργότερα μέσα στην ημέρα.

➽ (Είναι αδύνατον να ξεχάσω το μικρό στουντιάκι του Ηχώ FM -και αργότερα 
του Jazz FM- στο υπόγειο της Αγίας Σοφίας στον Βύρωνα με τις κασέτες το-

ποθετημένες στους τοίχους 
και τα πολύχρωμα σημειώ-
ματα του αγαπημένου Ιλάν 
παντού).

➽ Όσο περνούσαν τα χρόνια, 
οι εταιρείες προτιμούσαν να 
στέλνουν cd αντί για βινύλια. 
Τα ραδιόφωνα έβαλαν σε πιο 
βολική θέση τα cd players 
από τα πικάπ, τα κασετόφω-
να αντικαταστάθηκαν από 
τα mini disc και η ζωή του 
ραδιοφωνικού παραγωγού 
έγινε πολύ πιο εύκολη. Αντί-
στοιχα ευκολότερη έγινε και 
η ζωή εκείνου που έκανε κρι-
τική σε κάποιον δίσκο καθώς 
μπορούσε να επαναλάβει ευ-
κολότερα ένα τραγούδι ή και 
μέρος κάποιου τραγουδιού.

➽ (Ακόμα και σήμερα οι 
συντριπτικά περισσότερες 
εκπομπές μου στο Τρίτο γί-
νονται με CD. Μάζεψα μέσα 
στα χρόνια απίστευτα πολύ 
υλικό, ψωνίζοντας από τα 

ελληνικά ειδικά δισκοπωλεία κλασικής μουσικής αλλά και ταξιδεύοντας 
-τρεις φορές τον χρόνο- στο Βερολίνο και το Λονδίνο, ειδικά ανάμεσα στο 
2004 μέχρι το 2014).

➽ Μα πλέον έχουν αλλάξει οι καιροί. Τα CD είναι εκτός μόδας. Το πιο απλό 
πράγμα είναι να αγοράσεις τα κομμάτια που θέλεις από τις πλατφόρμες στις 
οποίες διατίθενται. Με τον τρόπο αυτό στήνω πλέον τις εκπομπές των “Ση-
μειώσεων…” στο Kosmos. Κι αν είναι να πάρω κάποιο album, τότε αυτό είναι 
μόνο βινύλιο: αυτό που σε κάνει να νιώθεις σαν βασιλιάς την ώρα που το 
βάζεις στο πικάπ σου. Αυτό που προορίζεται αποκλειστικά για τη δική σου 
ακουστική απόλαυση. Αυτό που δεν είναι ούτε στο ελάχιστο δουλειά -ακόμη 
κι αν πρόκειται για την καλύτερη δουλειά στον κόσμο- αλλά αποκλειστικά και 
μόνο διασκέδαση. Όπως παλιά, πριν το 1990. 

➽ Έχω μερικούς φίλους που πούλησαν ένα σωρό βινύλια την εποχή της 
ανόδου του cd. Έχω και κάποιους άλλους που προσπαθούσαν να τους απο-
τρέψουν, υποστηρίζοντας ότι η εποχή του βινυλίου θα επιστρέψει. Αυτοί οι 
τελευταίοι, δικαιώθηκαν. Τώρα, στην εποχή της απόλυτης επικράτησης των 
ψηφιακών αρχείων, έχω μερικούς φίλους που θέλουν να πουλήσουν τα cd 
τους. Και είναι οι ίδιοι παλιοί φίλοι που προσπαθούν να τους αποτρέψουν, 
υποστηρίζοντας ότι και το cd θα επιστρέψει, όπως ακριβώς συνέβη με το 
βινύλιο. Άραγε θα δικαιωθούν κι αυτή τη φορά;

➽ (Έχω ένα σχολικό τσαντάκι που αυτές τις μέρες είναι επίκαιρο καθώς 
γράφει “Back To School”. Μ’ αυτό μεταφέρω τα CD μου κάθε πρωί στο 
στούντιο του Τρίτου. Έχω τρεις ψηφιακές πλατφόρμες και μερικά στικάκια 
που κουβαλάνε τους ήχους που παίζουν τα Σαββατοκύριακα στο Kosmos. 
Στο σπίτι δεν υπάρχει πουθενά τοίχος για να κρεμάσεις ένα κάδρο. Τα βι-
νύλια, τα CD -εντάξει, και τα βιβλία- έχουν καταλάβει κάθε επιφάνεια. Προ-
σποιούμαι ότι σε καθένα από αυτά υπάρχουν στοιχεία που θα με διδάξουν 
να γράφω καλύτερα. Μη σου πω και να γίνω λίγο καλύτερος άνθρωπος. 
Ίσως στην επόμενη ζωή…)

P.S.: Η λίστα του Spotify περιλαμβάνει αυτή την εβδομάδα 11 τραγούδια που 
θα ήθελα να ακούσεις για τον Σεπτέμβρη.

Σημειώσεις
Ενός Μονομανούς 
CXLV    Του ΓΙώρΓου ΦΛώρΑκΗ
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η εβδομάδα ξεκινά με focus στα πρακτικά θέμα-
τα της δουλειάς και των οικονομικών σου, με το 
τρίγωνο Αφροδίτης-Ουρανού (20/9) να σε βοη-
θά να οργανωθείς αλλά και να βρεις πιθανές λύ-
σεις σε ζητήματα δανείων, χρεών, ακινήτων κ.λπ. 
που σε ταλαιπωρούσαν. Δεν αποκλείεται π.χ. να 
καταφέρεις να κάνεις έναν συμφέρων διακανο-
νισμό, να προκύψει ίσως μια ευκαιρία να βγάλεις 
περισσότερα χρήματα, μια πρόταση συνεργασίας 
για μερικούς, ενώ κάποιοι μπορεί να λάβουν και 
ένα «δώρο-έκπληξη». Αυτή η όψη προσφέρεται 
ακόμα και για να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με 
το κομμάτι της υγείας σου, επισκεπτόμενος έναν 
ειδικό, κάνοντας κάποιες εξετάσεις κ.λπ. Άλλωστε 
την Παρασκευή ο ανάδρομος Ερμής «φεύγει» από 
τον άξονά σου και περνά στην Παρθένο ως 2/10, 
εστιάζοντας την προσοχή σου στη βελτίωση της 
καθημερινής σου ρουτίνας αναφορικά με τη δου-
λειά και τη φυσική σου κατάσταση. Είναι ώρα να 
προσέξεις ουσιαστικά τη διατροφή σου, να ξαναρ-
χίσεις το γυμναστήριο, αλλά και να κλείσεις παλιές 
εκκρεμότητες στα επαγγελματικά. Την ίδια μέρα 
ο Ήλιος προχωρά απέναντί σου στον Ζυγό και οι 
σχέσεις αποτελούν και πάλι hot ζήτημα, θέλοντας 
να «κουμαντάρεις» καλύτερα την δράση σου, είτε 
ως single, είτε ως δεσμευμένος. 
 
Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Με θετικό τρόπο ξεκινάς την εβδομάδα σου, καθώς 
το τρίγωνο που σχηματίζει η Αφροδίτη με τον Ου-
ρανό από το ζώδιό σου (20/9) ανεβάζει τη διάθεση, 
χαρίζοντάς σου φρέσκες ιδέες στα επαγγελματικά, 
αλλά και μια αίσθηση «άνεσης» στην ερωτική σου 
ζωή. Αν βρίσκεται σε σχέση μπορείς τώρα να έρθεις 
πιο κοντά με το ταίρι σου, κανονίζοντας κάτι διαφο-
ρετικό για δύο, όπως π.χ. έναν αγώνα πάντελ, ένα 
μασάζ, ένα σεμινάριο αυτογνω-
σίας για ζευγάρια κ.λπ., ενώ στην 
περίπτωση που είσαι single έχε 
τις «κεραίες» σου ανοιχτές, γιατί 
παίζουν και κεραυνοβόλοι έρω-
τες. Ακόμη, ίσως τώρα τολμή-
σεις μια αλλαγή στην εμφάνισή 
σου για να διαφοροποιήσεις το 
look σου εν όψει φθινοπώρου, 
αφού μπορεί γενικά να είσαι 
συντηρητικός στο κομμάτι του 
στιλ, ταυτόχρονα όμως δε σ’ α-
ρέσει να περνάς απαρατήρητος. 
Η φθινοπωρινή ισημερία με την 
είσοδο του Ήλιου στον Ζυγό σηματοδοτεί μια περί-
οδο όπου πρέπει να κάνεις καλύτερο προγραμματι-
σμό στην καθημερινότητά σου και σε όσα αφορούν 
τη δουλειά, ώστε να μένει χρόνος και για τον εαυτό 
σου. Η φροντίδα της υγείας σου και η πιο εντατική 
ενασχόληση με τις ανάγκες του οργανισμού σου εί-
ναι τώρα must. Το Σ/Κ προσφέρει δυνατότητες για 
χαλάρωση με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.
 
ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας φαίνεται πως θα ήθε-
λες να βρίσκεσαι κάπου άλλου και σίγουρα όχι στην 
πόλη ακολουθώντας τη γνωστή σου ρουτίνα, με το 
τρίγωνο Αφροδίτης-Ουρανού (20/9) να ζητά «miles 
and more» για να έρθεις στα ίσα σου. Πού καιρός 
για ταξίδια θα πεις, ωστόσο αν ένα ταξιδάκι φαίνε-
ται όντως πολύ «φιλόδοξο πρότζεκτ» γι’ αυτή την 
περίοδο, προσπάθησε τουλάχιστον να «νοστιμί-
σεις» με άλλο τρόπο τα πράγματα, ξεκινώντας από 
το σπίτι σου, κανονίζοντας π.χ. ένα ωραίο τραπέζι 
για τους φίλους και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, 
μαγειρεύοντας τις σπεσιαλιτέ σου, ακούγοντας 
μουσικάρες και γενικά περνώντας καλά no matter 
what. Αυτή η όψη μπορεί βέβαια να βγάλει και μια 
άλλη διάθεση για μερικούς, αυτή του «out with 
the old, in with the new» σχετικά με σαβούρα που 
έχεις καταχωνιασμένη εδώ και χρόνια, ενθύμια 
από ταξίδια, «αναμνηστικά» παρελθοντικών σχέ-
σεων κ.λπ., που ουσιαστικά πια δεν χρειάζεσαι και 
πρέπει με κάποιο τρόπο να ξεφορτωθείς. Καθώς ο 
ανάδρομος Ερμής προχωρά την Παρασκευή στην 
Παρθένο ως 2/10, ο χώρος του σπιτιού θα σε α-
πασχολήσει ούτως ή άλλως περισσότερο, οπότε 
καλύτερα να το έχεις τακτοποιημένο. 

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Τη θέλεις την «ανανεωσούλα» σου στο ξεκίνημα 
της εβδομάδας ενεργειακά και συναισθηματι-
κά, με το τρίγωνο Αφροδίτης-Ουρανού (20/9), 
που επηρεάζει ιδιαίτερα τους γεννημένους του 
2ου δεκαημέρου, να βγάζει όρεξη για ταξιδάκια, 
εκδρομούλες και εξόδους με την παρέα. Σε κάθε 
περίπτωση μη «θαφτείς» κάτω απ’ το βάρος της 
χαρτούρας της δουλειάς και της καθημερινότη-
τας, γιατί ο οργανισμός σου έχει ανάγκη να «ξεδώ-
σει», να δει φίλους, να φλερτάρει και να γελάσει 
δυνατά. Μάλιστα στο κομμάτι των αισθηματικών 
μπορεί να υπάρξουν και ξαφνικοί έρωτες για τους 
αδέσμευτους. Την Παρασκευή ο Ήλιος περνά στον 
Ζυγό σχηματίζοντας την φθινοπωρινή ισημερία, 
which means officially αλλαγή εποχής folks. Για σέ-
να ο επόμενος μήνας θα έχει πολύ focus στον το-
μέα του σπιτιού και της οικογένειας, φροντίζοντας 
θέματα που αφορούν μετακομίσεις, μισθώσεις, 
ανακαινίσεις, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί να 
φροντίσεις παραπάνω κάποιον συγγενή. Την ίδια 
μέρα ο Ερμής συνεχίζει την ανάδρομη πορεία, με 
το τρέξιμο, τις πολλές επαφές και τις μετακινήσεις, 
καθώς και το «επικοινωνιακό όργιο» να δίνουν τώ-
ρα δυνατό παρών στην καθημερινότητά σου. Το 
Σ/Κ ενισχύει τη διάθεση για ονειροπόληση, πρό-
σεξε όμως τις ερωτικές (και όχι μόνο) αυταπάτες. 

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Με πρακτικό προσανατολισμό ξεκινάς την εβδο-
μάδα σου, ψάχνοντας λύσεις, φρέσκες ιδέες και 
εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των οικονο-
μικών και των επαγγελματικών σου με το τρίγωνο 
Αφροδίτης-Ουρανού (20/9). Δεν αποκλείεται μά-
λιστα να παίξει και κάποια ξαφνική «bonanza» για 
μερικούς –τα ’χει αυτά τα αναπάντεχα ο Ουρανός 
βλέπεις– όπως μια νέα πρόταση συνεργασίας, μια 

θετική απάντηση για μια δου-
λειά απόρροια ενός επιτυχημέ-
νου interview, μια συμφέρουσα 
εξέλιξη σχετικά με τα οικονομι-
κά της επιχείρησης σου/ με ένα 
δημιουργικό σχέδιο κ.λπ. Την 
Παρασκευή ο ανάδρομος Ερ-
μής προχωρά στην Παρθένο ως 
2/10, μεταθέτοντας την προ-
σοχή σου σε all things money. 
Θα πρέπει επομένως να κάνεις 
καλύτερο προγραμματάκι σχε-
τικά με έσοδα-έξοδα, να δεις 
πώς μπορείς να ρυθμίσεις παλιά 

χρέη, να διακανονίσεις έναν φουσκωμένο λογα-
ριασμό, να ψάξεις χρηματοδότηση για την επιχεί-
ρησή σου, ωστόσο καλύτερα να αποφύγεις τώρα 
να δεσμευτείς σε μια συμφωνία, π.χ. για κάποιο 
ακίνητο, να υπογράψεις ένα συμβόλαιο κ.λπ., α-
φού τα πράγματα μπορεί τελικά να μη γίνουν όπως 
τα συμφωνήσατε. Το Σ/Κ απόφυγε παρορμητικές 
αγορές που θα σε ζορίσουν αργότερα.
 
Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Με ένα «δωράκι» ξεκινά η εβδομάδα σου, ήτοι το 
τρίγωνο Αφροδίτης-Ουρανού (20/9), βγάζοντας 
αμεσότητα και ειλικρίνεια στο συναίσθημα, «αβα-
ντάροντας» την προσωπική σου ζωή. Αν και μάλλον 
δεν είσαι από τους «ερωτύλους» του ζωδιακού, τώ-
ρα τολμάς περισσότερο να δείξεις το ενδιαφέρον 
σου αλλά και να σαγηνεύσεις με τη γοητεία σου ως 
άλλος ασβός Pepe le Pew από τα «Looney Tunes». 
Ίσως «κεραυνοβοληθείς» από μια νέα γνωριμία ή 
ξαφνιαστείς από την απρόσμενη εκδήλωση ενδι-
αφέροντος από κάποιο πρόσωπο του περιβάλλο-
ντός σου. Αν πάλι ήθελες να τολμήσεις μια αλλαγή 
στο στιλ σου ή στα μαλλιά σου αυτή η όψη προ-
σφέρεται, δίνοντάς σου «θάρρος» και ιδέες. Την Πα-
ρασκευή τα γενέθλιά σου ολοκληρώνονται με τον 
Ήλιο να εγκαταλείπει το ζώδιό σου και να εισέρχεται 
στον Ζυγό, στρέφοντας την προσοχή σου στην οι-
κονομική πραγματικότητα. Κατάλληλη περίοδος 
επίσης για να στείλεις βιογραφικά και να ψαχτείς 
αναφορικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης ενός 
ακινήτου. Την ίδια μέρα ο Ερμής περνά ανάδρομος 
στο ζώδιό σου ως 2/10, επιταχύνοντας τους ρυθ-
μούς στην καθημερινότητά σου, ζορίζοντάς σε στο 
κομμάτι της επικοινωνίας και των μετακινήσεων. 

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Χρόνια Πολλά! Η αρχή της εβδομάδας έρχεται με 
το σύνθημα «αν χαμογελάσεις στη ζωή, μάλλον 
θα σου χαμογελάσει κι αυτή back» με το τρίγωνο 
Αφροδίτης-Ουρανού (20/9) να σε προτρέπει να το 
πάρεις όλο λίγο πιο χαλαρά, να κανονίσεις και μια έ-
ξοδο με τους φίλους σου, να φτιάξεις αγαπησιάρικη 
ατμόσφαιρα για σένα και το ταίρι σου κ.λπ. Παράλ-
ληλα είναι βοηθητική για να ξαναβρείς την επαφή 
με το σώμα σου, να το φροντίσεις, να το «αγκα-
λιάσεις» αποδεχόμενος την εικόνα του, βάζοντας 
ρεαλιστικούς στόχους στην περίπτωση που αυτή 
δεν σε ικανοποιεί. Και πάλι, όμως, η αρχή βρίσκεται 
στην αποδοχή και όχι στην εξαντλητική κριτική. 
Την Παρασκευή ο ανάδρομος Ερμής φεύγει από το 
ζώδιό σου και περνά στην Παρθένο και τον 12ο οίκο 
του ωροσκοπίου σου ως 2/10. Πρόκειται για μια πιο 
ψυχολογικά φορτισμένη διέλευση, αφού τώρα το 
«παιχνίδι» του ανάδρομου γίνεται πιο «ύπουλο», 
υποσκάπτοντας την καλή σου διάθεση, βγάζοντας 
ίσως και πρακτικά ζητήματα στη δουλειά, αδυναμία 
συνεννόησης/παρεξηγήσεις κ.λπ. Την ίδια μέρα ο 
Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιό σου και τα γενέθλιά σου 
ξεκινούν για φέτος. Αυτό από μόνο του αρκεί για να 
σου δώσει νέα ενέργεια και ματιά πάνω στα πράγ-
ματα, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα φτιάξουν όσο 
πλησιάζουμε και στο τέλος του μήνα.
 
ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Θετικό «kickstart» κάνει η εβδομάδα σου, αφού 
φαίνεται πως βρίσκεις νέα διάθεση και ενέργεια, 
ειδικά στο ερωτικό κομμάτι, με το τρίγωνο Αφροδί-
της-Ουρανού (20/9) που επηρεάζει ιδιαίτερα τους 
γεννημένους του 2ου δεκαημέρου. Η αλήθεια εί-
ναι πως μια ανανέωση την χρειάζεσαι, γιατί λίγο η 
ρουτίνα, λίγο το βόλεμα στην καθημερινότητα ε, 
και τόσο απλά περνάς –εσύ ο master lover του ζω-
διακού– από το «oh, mon amour» στον «έρωτα της 
παντόφλας». Μια καινοτόμα «προσέγγιση» επί του 
θέματος, ας πούμε ένα μικρό ταξιδάκι, θα ήταν «τα-
μάμ» για την περίπτωσή σου. Αν πάλι είσαι single οι 
δυνατότητες στο φλερτ είναι ενισχυμένες και μέσω 
εξόδων με φίλους αλλά και μέσω των social media. 
Την Παρασκευή έχουμε τη φθινοπωρινή ισημερία 
με τον Ήλιο να εισέρχεται στον Ζυγό και τον 12ο οίκο 
σου, βάζοντάς σε μια περίοδο «προπαρασκευής» 
μέχρι τα γενέθλιά σου. Η καθημερινότητά σου θα έ-
χει μπόλικη ενασχόληση με τα θέματα της δουλειάς, 
που ίσως παίξει και κάποιο παρασκήνιο με κάποιον 
συνεργάτη, ενώ θα ενδιαφέρεσαι περισσότερο για 
την «κουζίνα» του πράγματος στα προσωπικά σου. 
Την ίδια μέρα ο Ερμής προχωρά ανάδρομος στην 
Παρθένο ως 2/10 «αναγκάζοντάς» σε να γίνεις πιο 
mailable επικοινωνιακά για να μπορέσεις να «επιβι-
ώσεις». Η αντίθεση Αφροδίτης-Ποσειδώνα το Σ/Κ 
θέλει γειωμένη αντίληψη σχετικά με πρώτες γνω-
ριμίες στα ερωτικά (3ο δεκαήμερο κυρίως).
 
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Τα επαγγελματικά και οι υποχρεώσεις τους είναι 
σε πρώτο πλάνο στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με 
το τρίγωνο Αφροδίτης-Ουρανού (20/9) να δίνει ω-
στόσο γρήγορα αντανακλαστικά, έξυπνες ιδέες, 
βοηθώντας σε να γίνεις και πιο παραγωγικός. Το ση-
μαντικό είναι ν’ αφήσεις το άγχος κατά μέρος και να 
χρησιμοποιήσεις το μυαλουδάκι σου –που δόξα τω 
Θέω το ’χεις και μπόλικο– από το να «πελαγώσεις» 
με τις όποιες απαιτήσεις και δυσκολίες αντιμετωπί-
ζεις. Μάλιστα δεν αποκλείεται αυτή σου η στάση να 
σου φέρει «γούρι», αφού θα υπάρξουν και συμφέ-
ρουσες προτάσεις συνεργασίας για μερικούς. Τώ-
ρα, με τον ανάδρομο Ερμή να εισέρχεται στην Παρ-
θένο την Παρασκευή ως 2/10, ο καλός σχεδιασμός 
προτεραιοτήτων και η διατήρηση μιας ψύχραιμης 
στάσης απέναντι σε αναποδιές και καθυστερήσεις 
σε πρότζεκτς ή επιχειρηματικά σχέδια θα σου φανεί 
σίγουρα χρήσιμος, αποφεύγοντας παράλληλα και 
τις παρεξηγήσεις με προϊσταμένους και συναδέλ-
φους. Ο Ήλιος προχωρά στον Ζυγό την ίδια μέρα, 
οπότε ασχέτως του πόση πίεση θα τρως φαίνεται 
πως θα καταφέρνεις να έχεις και ζωή εκτός δου-
λειάς, βγαίνοντας περισσότερο, βλέποντας φίλους, 
συσφίγγοντας σχέσεις. Το Σ/Κ με την αντίθεση 
Αφροδίτης-Ποσειδώνα σε κάνει να δυσανασχετείς 
σχετικά με συμπεριφορές στα οικογενειακά.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η υπενθύμιση ότι η ζωή είναι για να ζεις και όχι μόνο 
για να δουλεύεις ηχεί σαν «alarm clock» στο κεφάλι 
σου στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με το τρίγωνο 
Αφροδίτης-Ποσειδώνα (20/9) να θέλει απλά να κά-
νεις κάτι «άλλο», κάτι διαφορετικό, κάτι εκτός ρου-
τίνας που σε αναπαύει. Ιδανικά αυτό θα ήταν ένα 
ταξίδι με τον σύντροφο ή την παρέα –main theme 
throughout the week– ακόμα όμως και μικρά πραγ-
ματάκια όπως τραπεζώματα και μαζώξεις με φίλους, 
ένα σινεμαδάκι ή ένα ραντεβού για massage που 
προφέρεις σαν δώρο στον εαυτό σου μπορεί να βο-
ηθήσει. Αν είσαι single και είχες ατονήσει κάπως στο 
κομμάτι του φλερτ, ξεκίνα πάλι δυναμικά και πού 
ξέρεις... Ο Ερμής συνεχίζει την ανάδρομη πορεία 
του περνώντας την Παρασκευή στην Παρθένο ως 
2/10, θέση που μπορεί να βγάλει άγχος και απρόο-
πτα στην καθημερινότητα, τις συζητήσεις και τις με-
τακινήσεις σου, επομένως θα πρέπει να δείξεις υπο-
μονή, αποφεύγοντας και άσκοπες διενέξεις με άτο-
μα του περιβάλλοντός σου. Ο Ήλιος εισέρχεται τον 
ίδια μέρα στον Ζυγό και το υψηλότερο σημείο του 
ωροσκοπίου σου, βοηθώντας σε να «φανείς» αλλά 
και να διακριθείς ίσως για τις επιδόσεις σου στα ε-
παγγελματικά. Το Σ/Κ φέρνει την αντίθεση Αφροδί-
της-Ποσειδώνα που σε κάνει να ονειρεύεσαι θαλασ-
σίτσα, νησάκια ή κάτι άλλο πιο φθινοπωρινό ίσως. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Το ξεκίνημα της εβδομάδας σε βρίσκει να ασχολεί-
σαι αρκετά με πρακτικά θέματα του σπιτιού, της 
οικογένειας και των οικονομικών σου, με το τρί-
γωνο Αφροδίτης-Ουρανού (20/9), που επηρεάζει 
ιδιαίτερα τους γεννημένους του 2ου δεκαημέρου, 
να φέρνει καλή αντίληψη αλλά και εύνοια σχετι-
κά με φορολογικές τακτοποιήσεις ακινήτων (π.χ. 
μεταγραφές στο υποθηκοφυλακείο), κληρονομι-
κών, χρημάτων που διαχειρίζεσαι από κοινού με 
τον άνθρωπό σου, χρημάτων της επιχείρησής σου 
κ.λπ. Για μερικούς ίσως δείξει και μια κινητικότητα 
στα επαγγελματικά, φέρνοντας μια νέα δουλειά 
ή μια δελεαστικά πρόταση συνεργασίας. Το θέμα 
των οικονομικών σου θα το βρίσκεις πάντως έτσι κι 
αλλιώς «μπροστά» σου, αφού την Παρασκευή ο α-
νάδρομος Ερμής οπισθοχωρεί στην Παρθένο μέχρι 
2/10. Οτιδήποτε σχετίζεται με επενδύσεις, ακριβές 
αγορές, τράπεζες, δάνεια κ.λπ. πρέπει να γίνεται με 
πολύ προσοχή, ιδανικά δε να αποφεύγεται εντελώς 
μέχρι να ορθοδρομήσει ο Ερμής. Με την είσοδο του 
Ήλιου στον Ζυγό την ίδια μέρα η διάθεσή σου «ανοί-
γει» και τα «θέλω» αποκτούν τώρα μεγαλύτερη ση-
μασία από τα «πρέπει». Οραματίζεσαι λοιπόν ταξί-
δια, (ξανά)διακοπούλες, ενώ αν βρίσκεσαι σε ηλικία 
σπουδών, το τι μέλλει γενέσθαι από δω και κάτω. Το 
Σ/Κ βγάζει μια συναισθηματική υπερβολή, ενώ δεν 
είναι κατάλληλο για οικονομικές συζητήσεις.
 
ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Είσαι αρκετά «δημοφιλής» στο ξεκίνημα της εβδο-
μάδας, με το τρίγωνο Αφροδίτης-Ουρανού (20/9) 
να σε κάνει «κουκλάκι ζωγραφιστό» –όχι ότι δεν εί-
σαι δηλαδή– στα μάτια των άλλων, ανεβάζοντας τις 
μετοχές σου στο φλερτ, βοηθώντας σε να ανανεώ-
σεις την ερωτική σου ζωή. Για να γίνει βέβαια αυτό 
πρέπει και λίγο να κυκλοφορήσεις, ωστόσο μάλλον 
θα έχεις τη διάθεση να το κάνεις, λέγοντας «ναι» σε 
προκλήσεις φίλων, καλέσματα κ.λπ. Γεγονός είναι 
πως έχεις πολλή ζήτηση και μάλιστα από την Παρα-
σκευή, που ο ανάδρομος Ερμής θα περάσει απένα-
ντί σου στην Παρθένο ως 2/10, οι άλλοι όλο και κάτι 
θα ζητούν από σένα, αυξάνοντας το pressing στην 
καθημερινότητά σου. Η μέρα δεν θα έχει ακριβώς 
24 ώρες και συ ίσως όχι τόση υπομονή για να ικανο-
ποιήσεις τους πάντες, με τις παρεξηγήσεις να θε-
ωρούνται «σιγουράκι». Την ίδια μέρα σχηματίζεται 
η φθινοπωρινή ισημερία με τον Ήλιο να εισέρχεται 
στον Ζυγό, φέρνοντας τα οικονομικά σου στο προ-
σκήνιο. Το πώς διαχειρίζεσαι τους πόρους σου, τι 
αλλαγές μπορείς να κάνεις σχετικά με τα έξοδά σου, 
τι πρέπει να κοπεί άμεσα γιατί σε βάζει «μέσα», είναι 
από τα θέματα που θα σε απασχολήσουν τις επόμε-
νες εβδομάδες. Η αντίθεση Αφροδίτης-Ποσειδώνα 
το weekend «μπλέκει» περίεργα το κλίμα αλλά και 
το –συνήθως αλάνθαστο– ένστικτό σου σχετικά με 
νέες γνωριμίες στα ερωτικά. A

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