
ΑφιέρωμΑ

Ο Σωτήρης Γκορίτσας 
στο νεοελληνικό Φαρ Ουέστ

Της Αγγελικής Μπιρμπίλη

Πόσο αργά 
κινείται η Αθήνα; 

Συγκοινωνιολόγοι, άνθρωποι 
του δήμου και πολίτες 

μιλούν στην A.V. 
Της Κατερίνας Καμπόσου

Ουκρανία:  Έτσι έφυγα 
από την Μπούτσα  

Μια μαρτυρία  
που κόβει την ανάσα

Του Λουκά Βελιδάκη

«Πρέπει να εξηγήσουμε 
στα παιδιά ότι κανείς δεν έχει 

δικαίωμα να τα αγγίζει»
Μια συζήτηση με την 

εγκληματολόγο Έλενα Συρμαλή 
Της Δήμητρας Γκρους
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 παραστασεισ που δεν 
θελουμε να χασουμε

Θ έ α τ ρ ο

Επιμέλεια: Ιωάννα Γκομούζα, Ευτέρπη Μουζακίτη
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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

-Έκανε φατσαρία, 
 μεγάλη φατσαρία.

-Φατσαρία ή προβοκάτσια;
-Όχι. Φατσαρία σε λέω.  

Μεγάλη.  
Πέταγε πράγματα, χαμός.

(σύνταγμα, μιλάνε δύο τύποι που  
ζητούν ενίσχυση κρατώντας μία σημαία  
της όυκρανίας. Βράδυ δευτέρας 17/10)

-Πήγες στην 
Παναγία τη Σουμελά;

-Μπα, εγώ πάω 
σε πιο αντεργκράουντ 

πανηγύρια.
(Λόγια του γραφείου, τετάρτη πρωί)

«Πάλι εσύ 
μπροστά μου;;»

(μηχανάκι σε πεζό,  
Εξάρχεια)

Τελευταία μπάνια  
του καλοκαιριού. Λιμανάκια  

Βουλιαγμένης, Κυριακή πρωί:

-Ρε φίλε, έρχονται και 
γυναίκες εδώ;

-Δεν είναι γυναίκα ακριβώς. 
Έχει ένα άκρο παραπάνω 

από τις γυναίκες.

-Καλά είναι.  
Βρήκε λέει το 100% σε αυτό  
που έψαχνε στον Μπάμπη.

-Πώς μπορείς να βρεις  
το 100% σε έναν που  

τον λένε Μπάμπη;

-Πήγαινε από εκεί 
να δεις ένα πλάσμα.

-Τι να πάω; Να τον δω 
να στεναχωριέμαι και 

να μη μπορώ να ηρεμήσω; 
Άσε κι έχω και πίεση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ
Μεγαλώνει η νύχτα, μια ώρα παραπάνω ύπνο, 

κατεβάστε τα xριστουγεννιάτικα στολίδια  
από το πατάρι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
Αμερικάνικη σχολή τηλεοπτικής δημοσιογραφίας. 

Γρήγορος, με χιούμορ, σύντομες ερωτήσεις, 
ευγενής με τους καλεσμένους του.  

Ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση.
(ειδήσεις στην ΕΡΤ )

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Ο τρόπος μου να περάσω έναν εύκολο χειμώνα, 

όσο δύσκολος και να προβλέπεται.

ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ (ΚΑΙ ΠΑΛΙ)  
ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞ

Η καλύτερη απάντηση στις μπουνιές  
των τράπερς στα βραβεία Mad.  

Μακάρι να χρησιμοποιήσει την τεράστια επιρροή 
του στους θυμωμένους νέους, με σύνεση.

ΖΩΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Ή MR.Z
Ο πιο αφοσιωμένος συλλέκτης/ 

DJ σπάνιων ελληνικών «παράδοξων» δίσκων  
αλλά και ο πιο επίμονος κυνηγός για το  

«τέλειο σουβλάκι»  στο Instagram  
(searching for the perfect souvlaki).  

Τον εμπιστευόμαστε.

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  
ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 Ο Μάθιου Πέρι χώρισε με την Τζούλια Ρόμπερτς 
γιατί «ήταν βέβαιος ότι θα τον χώριζε». 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
«Αφού ανοιχτεί, κρατήστε το όρθιο»

(γραμμένο σε καπάκι μπουκαλιού με γάλα )

ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ
Στα 90% η πληρότητα τουριστικών  

προορισμών για το τριήμερο της 28ης.
Όσο γεμίζουν οι τουριστικοί προορισμοί τόσο 

αδειάζει το καλάθι του νοικοκυριού. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ  
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΟΦΙΑΣ ΜΟΥΤΙΔΟΥ

Θύελλα στο κοτέτσι.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ  
ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Πετούν κέτσαπ στον πίνακα του Βαν Γκογκ  
και πουρέ πατάτας στον Μονέ. 

Μέσα στην τρελάρα τους φαίνεται ότι  
ακολουθούν και κάποιο διατροφικό μενού.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ  
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Κανένα Halloween. Εδώ είναι  
ο απόλυτος τρόμος.

«BLONDE»
Η πολύκροτη ταινία για τη Μέριλιν Μονρόε  

στο Netflix. Ταινία θρίλερ που τη βλέπεις  
με σφιγμένο στομάχι για το πόσο υποχείριο  

των ανδρών την παρουσιάζει.  
Ούτε στον αιώνιο ύπνο της 

δεν την αφήνουνε να αγιάσει. 
(έχει όμως υπέροχη φωτογραφία)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Πολύ αντρίλα, πολλά νεύρα,  

χρειάζονται ξεβλάχεμα.
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ΦτιΑξε μου τη μερΑ

Ενώ εσύ περιμένεις 
το λεωφορείο…

Πάνω σε μια πολύ επικίνδυνη στροφή 
του Πανοράματος Θεσσαλονίκης βρί-
σκεται μια στάση-βιβλιοθήκη, η «Στά-
ση Ζωής». Η βιβλιοθήκη της στάσης 
μοιάζει με ξύλινο δέντρο, στα κλαδιά 
του οποίου υπάρχουν βιβλία, εφη-
μερίδες και περιοδικά. Στόχος είναι 
οι επιβάτες, που περιμένουν το λε-
ωφορείο νούμερο 58, να περάσουν 
ευχάριστα τον χρόνο της αναμονής. 
Να πάρουν μαζί τους το βιβλίο, να το 
επιστρέψουν όταν το τελειώσουν, α-
κόμα και να χαρίσουν ένα δικό τους 
που περιμένει στη βιβλιοθήκη του 

σπιτιού τους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2017 και ανήκει στο Δήμο Πυ-
λαίας – Χορτιάτη και τους κατοίκους του. Με αυτόν τον τρόπο, η στάση 
«Προέδρου Χαράλαμπος Παπαδόπουλος - Κούνιες», η οποία περνούσε 
απαρατήρητη ως τότε, έγινε σύμβολο πολιτισμού της πόλης, ένα παρά-
δειγμα προς μίμηση και κυρίως ένας λόγος να χαμογελούν καθημερινά οι 
περαστικοί. Να το κάνουμε και στην Αθήνα;

ΤΟ ΕΞΩ ΦΥΛ ΛΟ ΜΑ Σ

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Χρήστος Κεχαγιόγλου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε 
πολιτικός μηχανικός, παρακολουθώντας παράλληλα και το μάθημα ζωγραφικής του Νίκου Σαχίνη. 

Σπούδασε επίσης σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Αθήνα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
φιλοσοφίας της τέχνης στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι. Έχει σκηνοθετήσει δεκάδες 

ταινίες και έργα βίντεο που παίχτηκαν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και σε άλλα σημαντικά φεστιβάλ 
της Ευρώπης. Έχει παρουσιάσει τη ζωγραφική του, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μόνιμος 

συνεργάτης της γκαλερί Ζουμπουλάκη. Η νέα ατομική του έκθεση έχει τίτλο «Μες στο φως» 
εγκαινιάζεται 10/11 και θα διαρκέσει μέχρι 3/12. 
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Ουκρανία: Έτσι έφυγα από την Μπούτσα
Μια μαρτυρία που κόβει την ανάσα

Η Α. είναι μία νέα γυναίκα από την 
Ουκρανία. Εργάζεται ως ψυχολόγος 
και πριν από την 24η Φεβρουαρίου 
είχε μία κανονική ζωή. Ζούσε με τον 
σύζυγό της και μία γάτα σε ένα όμορ-
φο σπίτι στα περίχωρα του Κιέβου 
– σε μία μικρή πόλη που έως εκείνη 
τη στιγμή ήταν άγνωστη στους πε-
ρισσότερους. Η Μπούτσα, μετά τον 
Μάρτιο –οπότε αποχώρησαν τα ρωσι-
κά στρατεύματα– έγινε παγκοσμίως 
συνώνυμο της φρικαλεότητας. Η 
Athens Voice επικοινώνησε με την 
Α. και ζητήσαμε να μας περιγράψει 
την εμπειρία της, μήνες μετά. Όπως 
μας είπε, δυσκολεύτηκε να αποτυ-
πώσει τα όσα έζησε διότι έπρεπε να 
τα ξαναζήσει στο μυαλό της κι αυτό 
ήταν τραυματικό. 

ίδια πλέον εργάζεται σε δομή 
προσφύγων σε νοτιοδυτική πό-
λη της Ουκρανίας. Για λόγους α-

σφαλείας ζήτησε να δημοσιευτεί η μαρ-
τυρία της υπό καθεστώς ανωνυμίας. Τα 
στοιχεία της είναι στη διάθεσή μας. 

Μια καθηλωτική μαρτυρία

«Δύο εβδομάδες πριν από την 24η Φεβρου-
αρίου είχα ένα όνειρο: Τέσσερις ανισόρ-
ροποι άνθρωποι έπαιζαν ρωσική ρουλέ-
τα – κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι στον 
δρόμο. Όταν ένας από τους τέσσερις αυτο-
πυροβολήθηκε, οι άλλοι τρεις ξέσπασαν 
σε γέλια. Ήταν τρομακτικό, ήταν τρελοί και 
κρατούσαν όπλα στα χέρια, σκεφτόμουν, 
ενώ τους κοιτούσα από ψηλά σαν να ήμουν 
απολύτως αόρατη για εκείνους. Ξύπνησα 
στη μέση της νύχτας, δεν μπορούσα να κοι-
μηθώ πια. Τώρα, 8 μήνες μετά, μπορώ να 
το πω με βεβαιότητα: ζούμε σε μια ρώσικη 
ρουλέτα που ελέγχεται από ανθρώπους 
ανισόρροπους. 

Κάθε πρωί, η πρώτη σκέψη μόλις ξυπνήσω 
είναι ότι δεν μας πέτυχαν, αλλά πού χτύπη-
σαν τελικά; Βλέπεις τις ειδήσεις και σκέφτε-
σαι ότι κάποιος δεν κατάφερε να ξυπνήσει 
επειδή χτύπησαν το σπίτι του. Και ξεκινάς 
να ετοιμάζεσαι για να πας στη δουλειά σου, 
όπως τα εκατομμύρια των Ουκρανών που 
κατάφεραν να επιβιώσουν για ακόμα μία 
ημέρα. Η δουλειά μάς σώζει κατά κάποιο 
τρόπο, καθώς εκεί –τουλάχιστον για ένα 
διάστημα– μπορείς να μη σκέφτεσαι τον 
πόλεμο...

Στις 24 Φεβρουαρίου, Ρώσοι στρατιώτες 
έφτασαν περί τα 10 χιλιόμετρα μακριά από 
το σπίτι μας. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε 
διαδικασία εκκένωσης για τους ανθρώ-
πους στην Μπούτσα. Περάσαμε το βρά-
δυ με τον σύζυγό μου και τη γάτα μας στο 
παγωμένο υπόγειο τυλιγμένοι γύρω από 
πυκνή σκόνη.

Στις 25 Φεβρουαρίου, είδαμε φωτογραφίες 
και βίντεο με οχήματα να πηγαινοέρχονται 
προς κάθε κατεύθυνση – ήδη ήταν εξαιρε-
τικά επικίνδυνο να φύγει κάποιος, είτε με 
το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Εκείνη τη 
στιγμή είχε γίνει γνωστό ότι πολλοί κάτοι-
κοι των πολυκατοικιών στην Μπούτσα και 
στο Χοστομέλ ήταν ήδη αιχμάλωτοι των 
Ρώσων, είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες 
για βιασμούς γυναικών και παιδιών. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, πληροφο-
ρηθήκαμε ότι θα υπάρξει βομβαρδισμός 
στην περιοχή μας, κοντά στον σταθμό του 
τρένου και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις. 
Επικοινώνησα με την οικογένειά μου, για 
να τους αποχαιρετήσω – για παν ενδεχό-
μενο. Η επίθεση τελικά σημειώθηκε μετά 
από δύο ημέρες, το πρωί της 27ης Φεβρου-
αρίου ρωσικά τανκς μπήκαν στην πόλη. 
Η μάχη γινόταν 400 μέτρα μακριά από το 
σπίτι μας, οι τοίχοι κουνιούνταν, δεν γνω-

ρίζαμε αν την επόμενη στιγμή θα είμαστε 
ζωντανοί. Δεν ξέραμε αν στοχεύουν στα 
ψηλά κτίρια ή αν θα κατέβουν στα υπόγεια 
να μας βρουν. 

Νωρίς το βράδυ, ένα ρωσικό τανκ μπήκε 
μέσα στην αυλή μας, πλάι του στέκονταν 
περίπου 10 στρατιώτες, κάποιοι είχαν 
τραυματιστεί, άνοιξαν ένα φαρμακείο δί-
πλα μας, πήραν τα φάρμακα που χρειάζο-
νταν και μετά έφυγαν. 

Η κατάσταση στην πόλη χειροτέρευε κάθε 
μέρα. Ακούγαμε συνέχεια ανταλλαγή πυ-
ρών, βομβαρδισμούς σε σπίτια, όλα έμοια-
ζαν με εφιάλτη, οι ειδήσεις αφορούσαν σε 
ανθρώπους που αφήνουν τα σπίτια τους 
και δέχονταν πυρά στα αυτοκίνητά τους 
ενώ προσπαθούσαν να εκκενώσουν την 
πόλη. Ακούγαμε για παιδιά που βιάστηκαν 
μπροστά στους γονείς τους, για ανθρώ-
πους που δολοφονήθηκαν. 

Δεν είχαμε καμία όρεξη, δεν φάγαμε τί-
ποτα για δύο μέρες. Κοιμόμασταν το πολύ 
τρεις ώρες, το άγχος μάς είχε καταβάλει. 
Πλενόμασταν κάθε 3 ημέρες υπό τους ή-
χους της αδιάκοπης μάχης. 

Οι συγκρούσεις σταδιακά έγιναν σφο-
δρότερες. Μας δόθηκε η δυνατότητα να 
εκκενώσουμε την πόλη, αλλά έπρεπε να 
περάσουμε από μια επικίνδυνη ζώνη όπου 
υπήρχαν συνεχείς αψιμαχίες. Μιλούσα-
με στο τηλέφωνο με ανθρώπους που δεν 
γνωρίζαμε, είχαν μόλις περάσει έξω από το 
σπίτι μας στην προσπάθεια να απομακρύ-
νουν το πλήθος, αλλά κανείς δεν γνώριζε 
εκείνη τη στιγμή αν θα γυρίσουν πίσω και 
για μας. 

Ο οδηγός, λίγο μετά, επέστρεψε. Στάθμευ-
σε έξω από το σπίτι μας, τριγύρω υπήρχε 
ανταλλαγή πυρών, είχαμε μόλις δύο λεπτά 

Η
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Oι 
δρόμοι 

ήταν σπαρ-
μένοι με 
πτώματα. 
Πυροβο-
λούσαν 

έτσι απλά, 
ακόμη και 
μόνο επει-
δή κάποιος 

μιλούσε 
ουκρανικά. 
Δεν μπορεί-

τε να φα-
νταστείτε 

πόσοι αθώ-
οι άνθρω-
ποι πέθα-
ναν για το 

τίποτα στην 
όμορφη 
πόλη της 
Μπούτσα.

FreeVo ices

Του Λουκά ΒεΛιδάκη

Οδηγίες επιβίωσης σε 

συνθήκες βομβαρδισμού

Η Α. έκρινε σκόπιμο να δημιουργή-
σει ένα εγχειρίδιο αντιμετώπισης 
αυτών των πρωτοφανών στιγμών 
που έζησε. Είχε την καλοσύνη να 
το μοιραστεί μαζί μας, προκειμέ-
νου να αντιληφθούμε πώς βιώνει 
ένας απλός, καθημερινός άνθρω-
πος τη φρίκη του πολέμου. 

Τις ημέρες του βομβαρδισμού, όσο 
βρισκόμουν στο υπόγειο, έγραψα 
παρατηρήσεις για την αντίδραση του 
σώματος, καθώς και μεθόδους αυτο-
βοήθειας που με κράτησαν όρθια. Με 
αυτά μπόρεσα να ισορροπήσω:

● Στη διάρκεια των βομβαρδισμών, 
το στήθος συμπιέζεται αυτόματα, η 
αναπνοή σταματά – πρέπει να δώ-
σετε την προσοχή στο σώμα σας, να 
πάρετε μια μεγάλη ανάσα.
● Υπάρχει πολλή ένταση στο λαιμό – 
γρύλισμα, γουργούρισμα, βουητό.
● Η κυκλοφορία του αίματος επι-
δεινώνεται – προτείνω τρίψιμο των 
ποδιών, μικρά πηδηματάκια, καθίστε 
οκλαδόν, κινήστε το σώμα.
● Τα πόδια κρυώνουν – κάντε ένα ζε-
στό μπάνιο, με κρύο ντους στο τέλος, 
ειδικά στα πόδια, στον λαιμό, στους 
ώμους και στο διάφραγμα.
● Να κάνετε κάτι για να αποσπάσετε 
την προσοχή: πείτε αστεία, μιλήστε 
για συνηθισμένα θέματα εκτός από 
τον πόλεμο, όλα όσα ήταν μέρος της 
καθημερινότητάς σας.
● Πιείτε ένα ζεστό ρόφημα, νερό.
● Να κάνετε αγκαλιές, να επιδιώκετε 
την οπτική επαφή.
● Σβήστε τα τρομακτικά σενάρια 
από το κεφάλι σας, σταματήστε τις 
επιβλαβείς σκέψεις.
● Να πιστεύετε με όλη σας τη δύνα-
μη ότι οι συγγενείς θα επιβιώσουν, ο 
Θεός είναι μαζί μας. 
● Δείξτε καλοσύνη, δείτε ποιος κο-
ντά σας χρειάζεται ηθική και ψυχική 
υποστήριξη.
● Παρακολουθήστε την κατάσταση 
της ψυχής σας εάν αισθάνεστε ότι εν-
δέχεται να έχετε  κρίση πανικού.
● Προειδοποιήστε τους αγαπημέ-
νους σας ότι χρειάζεστε υποστήριξη 
για να σας μιλήσουν ή να σας απο-
σπάσουν την προσοχή ή να σας α-
γκαλιάσουν, να ζητάτε ευθέως αυτό 
που χρειάζεστε.
● Μην αντιδράτε αν κάποιος κοντι-
νός σας άνθρωπος ξεσπάσει, να δεί-
ξετε κατανόηση και προσπαθήστε να 
τον ηρεμήσετε. Για παράδειγμα, πεί-
τε: Καταλαβαίνω τώρα ότι είναι δύ-
σκολο για όλους, πρέπει να μείνουμε 
μαζί για να βοηθήσουμε ο ένας τον 
άλλον και όχι να βρίζουμε. Αφήστε 
τον να κατανοήσει από μόνος του, να 
είστε υπομονετικοί.
● Φροντίστε τη δύναμή σας, μη 
σκορπάτε την προσοχή και την ε-
νέργειά σας, συγκεντρωθείτε και πι-
στέψτε σε μία γρήγορη λύση.
● Ζητήστε βοήθεια, διατηρήστε η-
ρεμία εντός σας, η αλήθεια είναι με 
το μέρος μας, είμαστε στη γη μας. ©
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Αυτό το σχολείο δεν είναι ούτε της αριστεράς ούτε της δεξιάς αλλά 

ούτε και του κέντρου. Είναι το σχολείο σύσσωμου του πολιτικού συ-

στήματος και η κάθε ιδεολογία έβαλε το λιθαράκι της για να πάψει να 

είναι σχολείο ευρωπαϊκής χώρας, μέλους της ΕΕ. Αλλά δεν είναι κι ένα 

σχολείο ζούγκλα, όπως πολλοί θέλουν να φαίνεται για δικούς τους 

πολιτικούς ή άλλους λόγους. Οι απόψεις των συνδικαλιστικών παρα-

τάξεων είναι λίγο πολύ ίδιες στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης. Δεν 

θέλουν την αξιολόγηση, δεν θέλουν την τράπεζα θεμάτων, δεν θέλουν 

τους μέντορες, δεν θέλουν επεμβατικούς σχολικούς συμβούλους, δεν 

θέλουν σχολείο με κανόνες που θα τηρούνται. Λατρεύουν το αντιαυ-

ταρχικό σχολείο αλά γκρεκ. Και δεν θα εμποδίσουν καμιά κατάληψη. 

Δηλαδή θέλουν το σχολείο που δουλεύει πρωτίστως για τους εργαζό-

μενους σε αυτό. Και όποιος κάτι έμαθε, έμαθε. Δεν θα σκάσουν κιόλας, 

υπάρχουν και τα φροντιστήρια. 

ιότι το Γυμνάσιο και το Λύκειο σήμερα δεν θέλει να σου δώσει ε-

γκύκλιες γνώσεις. Υποκρίνεται ότι θέλει. Δεν θέλει να σε μορφώ-

σει. Απλά θέλει να σε προετοιμάσει για την επόμενη βαθμίδα αυτή 

της ανώτατης εκπαίδευσης. Και επειδή οι πανελλήνιες εξετάσεις 

έχουν «πάει τα θέματα στο Θεό» δεν μπορεί να κάνει με επάρκεια ούτε αυτό 

και το έχει εκχωρήσει στο φροντιστήριο. Και τα χρόνια περνούν, οι οικογένει-

ες έχουν συμβιβαστεί, τα παιδιά το αξιοποιούν με όποιο τρόπο νομίζουν και η 

ζωή συνεχίζεται. Όποιος θέλει να μάθει γράμματα, μαθαίνει. Είναι προσωπική 

και οικογενειακή υπόθεση, αυστηρά. Δεν είναι υπόθεση του σχολείου, ούτε 

του κράτους. Αυτό να το ξέρουμε καλά!

Φταίνε οι δάσκαλοι; Σαράντα χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση συνάντησα πολ-

λούς υπέροχους, ακάματους δασκάλους, και πολλές υπέροχες, 

ακάματες δασκάλες με γνώσεις και προθυμία. Με αστείρευτο 

κέφι για τη διδασκαλία και λατρεία για το αντικείμενο. Που «ζω-

γράφιζαν» στον πίνακα και έκαναν «παπάδες». Και οι μαθητές 

και οι μαθήτριες τους θυμούνται ακόμα με αγάπη. Συνάντησα 

και κάποιους αδιάφορους, που δεν έκαναν για αυτήν τη δου-

λειά ή δεν ήθελαν απλώς να την κάνουν. Που δεν «κούμπωναν» 

με την τάξη. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις 

υπηρεσίες. Ειδικά σε μια χώρα στην οποία η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών ακόμα απουσιάζει. Αλλά, μεταξύ μας, τι θα λύσει 

μια αξιολόγηση; Είναι δυνατόν να παρακολουθούνται οι καθη-

γητές επί μονίμου βάσεως, αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους; 

Ή μήπως η αξιολόγηση θα στείλει κάποιον ή κάποια στο σπίτι 

του, ή σε άλλη υπηρεσία; Α ναι, θα τον στείλει για επιμόρφωση 

(γέλια). Καλό είναι να μη δουλευόμαστε όμως μεταξύ μας. 

Όταν δεν έχεις την αίσθηση της αποστολής, δεν την έχεις, και δεν κάνεις 

για αυτήν τη δουλειά. Όταν δεν κατέχεις το αντικείμενο, δεν το κατέχεις, και 

δεν κάνεις για αυτό το λειτούργημα. Φυσικά μπορείς να κάνεις για κάτι άλλο. 

Το μόνο εύκολο είναι η αξιολόγηση να αποδειχθεί μια απλή, γραφειοκρατική, 

ανούσια διαδικασία. Που δεν θα φέρει σχεδόν κανένα αποτέλεσμα. Μακάρι 

να κάνω λάθος.

Φταίει το θεσμικό πλαίσιο; Προφανώς και φταίει. Αντιαυταρχική εκπαίδευ-

ση αλά γκρεκ. Τα παιδιά έχουν ελάχιστες υποχρεώσεις και πολλά δικαιώμα-

τα. Είναι το σχολείο της μεταπολίτευσης που από τη σφαλιάρα και το κού-

ρεμα έφτασε μέσα σε λίγα χρόνια στο ιερό δικαίωμα της κατάληψης και του 

βανδαλισμού. Το σχολείο, που ένα πρωί γύρω στις 7 π.μ., πέντε περαστικοί 

μπορούν να περάσουν ένα λουκέτο στην αυλόπορτα και να το καταλάβουν. 

Για όσο χρόνο θέλουν. Δεν χρειάζεται καν να είναι μαθητές. Δεν χρειάζεται να 

έχουν αιτήματα. Μπορούν και να το σπάσουν. Χωρίς συνέπειες, εννοείται. Για 

την πλάκα τους.

Το σύστημα της βαθμολογίας είναι τέτοιο ώστε ακόμα και αν δεν πας να 

γράψεις στις εξετάσεις του Ιουνίου, αν έχεις προφορικά γύρω στο 15, περνάς. 

Οι μετεξεταστέοι μας τέλειωσαν εδώ και χρόνια, όπως και οι στάσιμοι. Από 

μαθήματα δεν μένει κανείς. Χάνεις χρονιά μόνο από απουσίες αλλά και εδώ το 

όριο είναι ανοικτό και παιζόμενο και αλά καρτ. Ο σύλλογος μπορεί να σβήσει 

απουσίες και στο τέλος μένουν όποιοι ουσιαστικά το έχουν εγκαταλείψει. 

Πράγμα που συμβαίνει μόνο στα ΕΠΑΛ. Όχι, δηλαδή, οι κοπανατζήδες. Η ώρα 

προσέλευσης σε πολλά σχολεία είναι χαλαρή. Οι αποβολές έχουν μειωθεί, αλ-

λά αν οι απουσίες δεν μετράνε, η αποβολή δεν έχει άλλη επίπτωση. Η αλλαγή 

σχολικού περιβάλλοντος είναι πρακτικά αδύνατη, αν ο μαθητής δεν θέλει να 

φύγει και το κυνηγήσει. Και τι απομένει; Μα ο πατριωτισμός των Ελλήνων.   

Χιλιάδες παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με υπομονή και επιμονή. Δεν είναι 

ζούγκλα τα σχολεία, όπως δεν είναι ζούγκλα και η κοινωνία και ας συμβαί-

νουν διάφορα τραγικά που άλλα δημοσιοποιούνται και άλλα όχι. Τα χειρότε-

ρα πάντως όχι. Απλά το άγχος των παιδιών είναι το «μετά», το πανεπιστήμιο. 

Και μαθαίνουν από νωρίς ότι πρέπει να ασχολούνται κυρίως με τα μαθήματα 

που θα «δώσουν» κάποια στιγμή πανελλαδικές εξετάσεις. Και εκεί ο ρόλος 

της γενικής παιδείας που παρέχει το σχολείο πάει περίπατο. Όχι μόνο το δη-

μόσιο αλλά και το ιδιωτικό. Όχι μόνο το Λύκειο αλλά και το Γυμνάσιο. Για πολ-

λά παιδιά, όχι για όλα. Ωστόσο δεν παύει να είναι χώρος κοινωνικοποίησης, 

ανταλλαγής απόψεων και διακίνησης ιδεών που συνεχίζει, αν και με σαφώς 

μικρότερη ένταση και αξία να συμβάλει στη διαμόρφωση των προσωπικο-

τήτων. Σήμερα τα μηνύματα είναι τόσα πολλά από τόσους πολλούς πομπούς 

που καθιστούν  το σχολείο εκ των πραγμάτων αδύναμο. 

Τι συμβαίνει όμως στα ΕΠΑΛ; Είναι τα σχολεία για παιδιά ενός κατώτερου 

θεού; Για όνομα του όποιου θεού, όχι. Σχολεία είναι με έμπειρους καθηγητές 

και τεχνολόγους, με τεράστιο κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρη-

σης που επιλέγονται από απόφοιτους Γυμνασίου που δεν θέλουν ή δεν μπο-

ρούν να εμπλακούν με τις δύσκολες και απαιτητικές πανελλαδικές εξετάσεις 

του Γενικού Λυκείου. Και επιλέγουν τον ευκολότερο  δρόμο των ΕΠΑΛ για την 

εισαγωγή σε κάποια ΑΕΙ ή για την απόκτηση κάποιου πτυχίου ειδικότητας. 

Για να πάρουν τις πρώτες γνώσεις μιας τέχνης και να προχωρήσουν μετά σε 

κάποιο ΙΕΚ κλπ. Αλλά επειδή τα ΕΠΑΛ δίνουν εύκολα απολυτήριο λυκείου και 

είναι πολύ ανεκτικά στις απουσίες, προσελκύουν πολλά παιδιά που δεν θα 

έπρεπε να έχουν ούτε απολυτήριο Γυμνασίου.  

Παιδιά με βασικές ελλείψεις στη γλώσσα και στα μαθηματικά, που δεν 

ενδιαφέρονται για τεχνικές γνώσεις, ούτε για πτυχίο ειδικότητας, παρά μόνο 

για ένα εύκολο απολυτήριο Λυκείου και αυτό αν... Βασικά τα στέλνουν οι 

γονείς τους σχεδόν με το ζόρι. Πώς να το κάνουμε, υπάρχουν και παιδιά που 

δεν θέλουν να μάθουν γράμματα. Αν όμως συναντήσουν στο σχολείο ένα 

κανονικό μπάχαλο, ένα περιβάλλον πλήρους ασυδοσίας και 

ατιμωρησίας, χωρίς κανόνες, όρους και υποχρεώσεις, χωρίς 

καμιά επιβολή και συνέπεια, είναι εύκολο κάποια από αυτά 

να αποθρασυνθούν και να μετατρέψουν το σχολείο σε τόπο 

αβίωτο. Αβίωτο για όσους θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους 

και όσους θέλουν να μάθουν. Τη μεγαλύτερη ζημιά την υφί-

στανται οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στο ΕΠΑΛ για 

να μάθουν. Όχι οι καθηγητές. 

Σε ένα τόσο σαθρό και επί της ουσίας αντικοινωνικό σχολικό 

περιβάλλον είναι εύκολο κάποιοι να κυλήσουν σε ήπιες και 

όχι μόνο, μορφές παραβατικής συμπεριφοράς σαν αυτές που 

περιγράφει στην επιστολή του ο συνάδελφος αναπληρωτής 

που παραιτήθηκε, γιατί δεν άντεξε. Να εκτονώσουν δηλαδή 

την όποια οργή ή και πλήξη τους μέσα στη σχολική αίθουσα 

και απέναντι στον δάσκαλό, στον συμμαθητή, στους τοίχους, στις σχολικές 

εγκαταστάσεις. Όσοι γνωρίζουν τον χώρο τρέμουν στην ιδέα της τύχης που 

θα έχουν οι χιλιάδες πανάκριβοι διαδραστικοί πίνακες με τους οποίους ετοι-

μάζεται η πολιτεία να εφοδιάσει όλες τις σχολικές αίθουσες της χώρας. 

Για να φτάσει όμως ένα σχολείο να μην επιτρέπει στους καθηγητές να κά-

νουν τη δουλειά τους, να ακυρώνει δηλαδή ολοκληρωτικά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, πρέπει να έχει εγκαταλειφθεί από το διευθυντή και τον σύλλογο 

των διδασκόντων του. Να έχει χαθεί η επικοινωνία με τους μαθητές, το 15με-

λές και κυρίως τους γονείς και κηδεμόνες. Η διεύθυνση έχει πάντοτε τα εργα-

λεία και τον τρόπο να τιθασεύσει την όποια αναρχία ή παραβατικότητα και να 

προστατεύσει μια στοιχειώδη σχολική λειτουργία. Αρκεί να θέλει. Να έχει την 

τόλμη, το ενδιαφέρον, την τέχνη αλλά και τη διάθεση να σώσει το σχολείο. 

Να έχει την αίσθηση της αποστολής. Και μαζί με τους εκπαιδευτικούς και η 

κοινωνία της πόλης ή της συνοικίας, η οικεία περιφερειακή εκπαιδευτική 

διεύθυνση, η δημοτική αρχή. Αλλά αν οι απουσίες χαρίζονται, οι βαθμοί είναι 

εικονικοί, οι καταστροφές αποσιωπώνται, οι γονείς είναι απόντες ή δεν ενη-

μερώνονται και οι δάσκαλοι είναι αδύναμοι ή αδιάφοροι, αυτά συμβαίνουν. 

Και άλλα πολύ χειρότερα. Που δεν μαθαίνονται. 

Η τεχνική εκπαίδευση έχει όλα τα φόντα να είναι το διαμάντι της Μέσης 

Εκπαίδευσης. Αλλά δεν είναι. Διότι χωλαίνει η αγορά εργασίας, δηλαδή η 

παραγωγή που θα απορροφήσει τους αποφοίτους της. Διότι κανείς δε νοιά-

ζεται επί της ουσίας. Διότι είναι  ο φτωχός συγγενής της εκπαίδευσης που ό-

λοι κάνουν πως δεν τον ξέρουν, αλλά δεν του το λένε και κατάμουτρα. Στον 

καθρέφτη των ΕΠΑΛ βλέπει κανείς την Ελλάδα της υποκρισίας, στα χειρότε-

ρά της. A

Δ

ΕΠΑΛ: Ο φτωχός 
συγγενής της εκπαίδευσης

Του Λεωνίδα Καστανα

Σε ενα Σαθρό 
σχολικο 

περιβάλλον εινάι 
εύκολο κάποιοι νά 

κύλήσούν 
Σε μόρφεΣ 

πάράβάτικήσ 
σύμπεριφοράσ
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να πάρουμε τα πράγματά μας και να τρέξου-
με προς το όχημα – σε μία στιγμή τα πάντα 
έχασαν κάθε αξία, ό,τι είχα σκεφτεί να πάρω 
μαζί μας τα άφησα πίσω. Πήραμε τη γάτα 
(μολονότι μας είχαν προειδοποιήσει ότι δεν 
επιτρέπονται τα ζώα κατά την εκκένωση), 
ταυτότητες και διαβατήρια, ένα λάπτοπ, 
από ένα ζευγάρι κάλτσες και τίποτα άλλο. 
Τρέξαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, το 
αυτοκίνητο δεν θα μας περίμενε για πολύ, 
αν καθυστερούσαμε ο οδηγός θα έφευγε. 
Είδαμε τους Ουκρανούς στρατιώτες, που 
πολεμούσαν στον δρόμο μας και εκείνη τη 
στιγμή τρέξαμε, το όχημα μείωσε ταχύτη-
τα, πηδήξαμε μέσα και έφυγε γρήγορα.  
Στη γειτονική πόλη, όπου είχε σχηματιστεί 
μία ουρά τουλάχιστον 500 οχημάτων, ακού-
σαμε εκρήξεις, ήταν πολύ κοντά μας και δεν 
ήταν σαφές εκείνη τη στιγμή εάν θα κατα-
φέρναμε να απομακρυνθούμε από την επι-
κίνδυνη ζώνη. Στο σημείο ελέγχου μπροστά 
από τον αυτοκινητόδρομο Ζιτομίρ, που είχε 
ονομαστεί «διαδρομή του θανάτου», υπήρ-
χε σφοδρή ανταλλαγή πυρών. 

Όλα τα αυτοκίνητα σταμάτησαν, οι στρα-
τιώτες μάς είπαν ότι δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε – να περιμένουμε για την 
εντολή. Μετά από μισή ώρα, μας δόθηκε η 
δυνατότητα να φύγουμε, οι οδηγοί έπρεπε 
να τρέξουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, να 
πατήσουν το γκάζι με όλη τους τη δύναμη. 
Ήμασταν τυχεροί, ο θεός μας έσωσε, ξεγλι-
στρήσαμε από το σημείο. Στις 3 Μαρτίου, 
ωστόσο, πολλά αυτοκίνητα χτυπήθηκαν 
στον δρόμο με παιδιά, ηλικιωμένους, γυ-
ναίκες – υπήρχαν πολλοί τραυματίες, τους 
πήγαν σε νοσοκομεία. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν μι-
λούσε κανείς – όταν φτάσαμε στο σημείο 
που μας άφησαν δεν υπήρχε τίποτα που να 
θυμίζει την εμπειρία που είχαμε ζήσει. Εκεί, 
ξεφυσούσαμε με ανακούφιση – όλοι νιώθα-
με ζωντανοί και ξαναγεννημένοι...

Ακόμη και στον δρόμο, άρχισα να βοηθάω 
τους γνωστούς μου να απομακρυνθούν – 
συντονίστηκα και έστειλα τις διευθύνσεις 
τους σε εθελοντές που θα μπορούσαν να 
τους παραλάβουν, αν υπήρχε έστω πρό-
σκαιρη αποκλιμάκωση της μάχης.
Τηλεφώνησα στους γείτονές μας, οι οποίοι 
έφυγαν μια εβδομάδα αργότερα από εμάς 
και είπαν ότι οι Ρώσοι είχαν στήσει το αρχη-
γείο τους πολύ κοντά στο σπίτι μας και κρύ-
βονταν εκεί. Μάθαμε ότι στην αυλή μας πυ-
ροβόλησαν έναν γείτονα που έβγαζε βόλτα 
τον σκύλο του το βράδυ γιατί δεν είχε δέσει 
λευκό επίδεσμο στο μπράτσο του.
Οι γείτονες έφυγαν στις 11 Μαρτίου και ό-
λοι οι δρόμοι ήταν σπαρμένοι με πτώμα-
τα. Πυροβολούσαν έτσι απλά, ακόμη και 
μόνο επειδή κάποιος μιλούσε ουκρανικά. 
Δεν μπορείτε καν να φανταστείτε πόσοι α-
θώοι άνθρωποι πέθαναν για το τίποτα στην 
όμορφη πόλη της Μπούτσα, όπου ζούσαν 
πολλές νέες οικογένειες. Και στη Μαριού-
πολη, στο Τσερνίκοφ, στη Χερσώνα και σε 
άλλες πολλές πόλεις. 
Λυπάμαι, λυπάμαι πάρα πολύ που ο πληθυ-
σμός σκοτώνεται τόσο σκληρά, απάνθρω-
πα. Και ο λαός μας παλεύει με όλες του τις 
δυνάμεις, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια και 
υποστήριξη, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει 
ακόμα...» A
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Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Κ ώ σ τα σ Ζουραρισ   
 
«Αν βγει ο Μητσοτάκης, θα ζητή-
σω άσυλο στη Γαλλία».  
Ο πρόεδρος της «Πυρικαύστου 
Ελλάδος» είναι προπάντων έ-
νας ποιητής της ζωής και του 
έρωτα. Υπ’ αυτή την έννοια του 
χαρίζουμε την ποιητική αδεία, 
βάσει της οποίας θα ζητήσει 
άσυλο στη Γαλλία. Η «ποιητική 
αδεία» χρειάζεται κυρίως διότι 
για να ζήσει στη Γαλλία δεν απαι-
τείται άσυλο. Ο κύριος Κώστας 
είναι ευρωπαίος πολίτης και 
μπορεί να ζήσει στην αγαπημέ-
νη του χώρα και μακριά από τον 
Μητσοτάκη, χρησιμοποιώντας 
απλώς το διαβατήριό του. Όμως 
με το άσυλο και την προσφυγιά 
κάνει το όλο θέμα πιο δραματι-
κό. Πραγματική ποίηση. 
  
α λέξησ Χ αριτ σησ 
 
«Δική μας ευθύνη είναι να πεί-
σουμε ότι υπάρχει θετική διέξο-
δος στην ασφυκτική πραγματι-
κότητα που έχει δημιουργήσει 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη». Φυ-
σικά και υπάρχει και το ξέρουμε. 
Πρέπει να πούμε στον Μητσοτά-
κη να σταματήσει με έναν νόμο 
και ένα άρθρο τον πόλεμο στην 
Ουκρανία αλλά και να επιβάλει 
παγκόσμιο πλαφόν στις τιμές 
όλων των αγαθών για να σταμα-
τήσει η ακρίβεια. Λύσεις υπάρ-
χουν. Η βούληση μας λείπει.
 
Κ ώ νσ ταντινοσ 
Κ υραναΚησ 
 
«Το επίδομα θέρμανσης σε σχέ-
ση με αυτά που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι τετραπλάσιο». Αλήθεια είναι 
αυτό, κύριε βουλευτά. Αλήθεια 
επίσης είναι ότι η τιμή είναι πολύ 
υψηλότερη τώρα και τελικά οι 
καταναλωτές πληρώνουν ακρι-
βότερα. Και αυτό δεν οφείλεται 
μόνο στις διεθνείς ανατιμήσεις, 
θα παρατηρούσε κάποιος κακε-
ντρεχής που απλώς παρατηρεί 
(κάπως σχολαστικά) τις τιμές 
στα βενζινάδικα. 
  
ι ώ αννα Κοσμοπουλου 
 
«Μόλις ολοκληρωθούν οι απα-
ραίτητες διαδικασίες για την 
αποτίμηση των καταστροφών, 
θα διερευνήσουμε κι αν μπο-
ρούμε να προχωρήσουμε σε 
αγωγή». Η αρμόδια αντιδήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης μιλά για τις 
καταστροφές στο σχολικό συ-
γκρότημα «Ευκλείδης». Μιλάμε 
για μια υπόθεση με συλληφθέ-
ντες επ’ αυτοφώρω και ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης «θα διερευνή-
σει» αν μπορεί να διεκδικήσει 
αποζημιώσεις. Αν βάλει κανείς 
και τους προοδευτικούληδες 
που θα σπεύσουν να υποστηρί-
ξουν «τα παιδιά»το αποτέλεσμα 
θα είναι πιθανότατα «μηδέν εις 
το πηλίκον», που έλεγαν και στο 
σχολαρχείο. 

44 ημέρες έζησε σαν 
πρωθυπουργός η 

Λιζ Τρας, αφού παραι-
τήθηκε την Παρασκευή. 
Είναι η πρωθυπουργός 
με την πλέον βραχύβια 
θητεία στην ιστορία της 
Βρετανίας.

118 ημέρες ήταν πρω-
θυπουργός ο φιλέλ-

λην Τζορτζ Κάνινγκ, ο 
οποίος όμως απεβίωσε. 
Τουλάχιστον τον κάναμε 
πλατεία στην Αθήνα. 

115.000 λίρες ετησίως 
δικαιούται να 

διεκδικήσει η Τρας, παρά 
το βραχύβιο της θητείας 
της. 

84.000 λίρες ετησίως 
είναι και η βου-

λευτική αποζημίωση που 
λαμβάνει όσο παραμένει 
βουλεύτρια (sic) στην 
περιφέρεια Σάουθ Γουέστ 
Νόρφολκ.

700.000 λίρες στοιχί-
ζουν πλέον τα 

επιδόματα των πρώην 
πρωθυπουργών στους 
Βρετανούς φορολογού-
μενους. Ποσό που –αν 
συνεχίσουν έτσι– ανα-
μένεται να αυξηθεί πε-
ραιτέρω. Ιδίως καθώς ο 
νέος πρωθυπουργός Ρίσι 
Σούνακ ήδη μετράει πι-
κρόχολα σχόλια από τους 
πολέμιούς του…

23% είναι το ποσοστό 
που συγκεντρώ-

νουν οι Τόρις στα γκάλοπ, 
σύμφωνα με το Politico.

51% είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό των Εργα-

τικών του Keir Starmer.

50.000 πλειστηριασμοί 
θα γίνουν μέχρι 

το τέλος του 2022, σύμ-
φωνα με όσα υποστήριξε 
στην αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής, ο επικεφαλής 
της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Μιχά-
λης Κατρίνης. Δεν παρέ-
λειψε μάλιστα να χαρα-
κτηρίσει «βατερλώ» τον 
χειρισμό της κυβέρνησης 
στο επίμαχο θέμα.

9.895 πλειστηριασμοί 
είναι προγραμμα-

τισμένοι να διεξαχθούν 
από 1 Οκτωβρίου 2022 
έως 31 Ιουλίου 2023, 
σύμφωνα με τον οργανι-
σμό iMEdDLAB. Εντελώς 
διαφορετικοί αριθμοί 
σε σχέση με όσα λέει ο 
Κατρίνης. Ποιoν να πιστέ-
ψεις;

53.600 ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί 

έχουν ολοκληρωθεί 
συνολικά, από την 1η 
Ιανουαρίου 2018 έως 2 
Οκτωβρίου 2022. Τούτου 
δοθέντος, το νούμερο 
του Κατρίνη μοιάζει ό-
ντως εξωφρενικό. 

75,4% των διενεργηθέ-
ντων πλειστη-

ριασμών (από το 2018) 
ήταν εναντίον φυσικών 
προσώπων.

5,1% μείωση παρουσί-
ασε η ανεργία στη 

χώρα μας την τελευταία 
τριετία, σύμφωνα με 
στοιχεία που παρουσίασε 
ο αρμόδιος υπουργός Κω-
στής Χατζηδάκης. 

17,5% ήταν η ανεργία 
τον Ιούλιο του 

2019, τον μήνα δηλαδή 
που πραγματοποιήθηκαν 
οι τελευταίες εκλογές. 

12,4% είναι φέτος η 
ανεργία. Όμως 

οι άνθρωποι πλέον είναι 
«κάτω από τους αριθ-
μούς». Υπό την έννοια 
φυσικά ότι είναι αδύνατο 
να βρεις εργαζόμενους 
στους περισσότερους 
κλάδους, παρά τα διψή-
φια ποσοστά της ονομα-
στικής ανεργίας. 

110 εκατ. δολάρια είναι η 
αξία ενός πίνακα του 

Μονέ, τον οποίο βανδά-
λισαν ακτιβιστές από την 
ομάδα Last Generation 
για το κλίμα στο μουσείο 
Barberini στο Πότσνταμ. 
Οι ακτιβιστές πέταξαν 
πουρέ πατάτας στο αρι-
στούργημα και απορώ 
ποια είναι η χρησιμότητα 
της ευαισθητοποίησης 
της κοινωνίας για την 
κλιματική αλλαγή διά της 
καταστροφής του αν-
θρώπινου πολιτισμού. 

79 ετών είναι ο πρώην 
πρόεδρος της Κίνας 

Χου Τζιντάο, ο οποίος 
εκλήθη να εγκαταλείψει 
τη θέση του εξ ευωνύμων 
του προέδρου Σι Τζιν-
πινγκ στο συνέδριο του 
ΚΚΚ, με την παραδοσιακή 
μέθοδο «καροτσάκι».

6 πρόσωπα της απολύ-
του εμπιστοσύνης του 

Σι Τζινπίνγκ ανέβηκαν 
μαζί του στη σκηνή του 
20ού συνεδρίου του κόμ-
ματος. Αυτοί θα αποτε-
λούν τη μόνιμη επιτροπή 
του Πολιτικού Γραφείου.

24 άτομα, από 25 
προηγουμένως, θα 

αποτελούν το πολίτμπι-
ρο. Η μείωση είναι μικρή 
αλλά ουσιώδης, καθώς 
σημαίνει ότι ο ίδιος ο Σι 
Τζινπινγκ θα αποφασίζει 
σε περιπτώση ισοψηφίας. 

7 φορές προσπάθησε ο 
Τζινπίγκ να γίνει μέλος 

της κομμουνιστικής νε-
ολαίας κατά τη δεκαετία 
του ’70. Τελικά τα κατά-
φερε και πέρσι τον Νοέμ-
βριο άλλαξε τον νόμο για 
το ανώτατο όριο θητείας 
των προέδρων, ώστε να 
εκλεγεί για τρίτη φορά 
και να γίνει πλέον ισάξιος 
(σε διάρκεια) των Μάο και 
Ντενγκ Σιαοπίνγκ.

3n γυναίκα βουλευτής 
αποχώρησε από το 

ΜΕΡΑ25. Πρόκειται για τη 
Φωτεινή Μπακαδήμα, για 
την αποχώρηση της οποί-
ας ο Γιάνης Βαρουφάκης 
σχολίασε ότι κατανοεί 
πως «τώρα που οι Έλλη-
νες ολιγάρχες εξαπολύ-
ουν επιθέσεις, μηνύσεις 
και προσωπικές απειλές 
απέναντι στους βουλευ-
τές και τις βουλεύτριες 
του μοναδικού κόμματος 
το οποίο τους κατονομά-
ζει και για αυτό τους πει-
ράζει τόσο πολύ, κάποιες-
κάποιοι από εμάς, από την 
κοινοβουλευτική ομάδα, 
μπορεί να μην άντεξαν, 
να μην αντέξουν». Ψυχή 
βαθιά, σύντροφοι…

6 βουλευτές απαρτίζουν 
πλέον το κόμμα του 

Γιάνη Βαρουφάκη (μαζι με 
τον ίδιο) και σε περίπτω-
ση που αποχωρήσουν άλ-
λοι δύο, δεν θα διαθέτει 
πλέον κοινοβουλευτική 
ομάδα. 

9% μόλις των ευρωπα-
ϊκών προμηθειών 

αερίου εισήχθη τον Αύ-
γουστο του 2022 από τη 
Ρωσία.

50% εισήχθη μέσω 
άλλων αγωγών και 

41% με πλοία που μετα-
φέρουν υγροποιημένο 
φυσικό αέριο.

41% των εισαγωγών α-
ερίου έρχονταν μέ-

σω του ρωσικού αγωγού 
τον Αύγουστο του 2021, 
40% μέσω άλλων αγω-
γών και μόλις 19% μέσω 
πλοίων LNG. Ίσως αυτή η 
απεξάρτηση να δίνει μια 
διαφορετική ερμηνεία για 
τη στρατηγική της Ε.Ε., 
πέρα από τη μόνιμη κα-
φενειακή ανάλυση περί 
αέναης γραφειοκρατίας 
των Βρυξελλών. 

2,2 εκατοστά είναι 
η απόκλιση του 

«Πύργου του Πει-
ραιά», ενός κτιρίου 24 
ορόφων. 

47 χρόνια, πάντως, 
ουδείς αμφισβή-

τησε τον αστικό μύθο 
ότι το κτίριο γέρνει. 
Δεν γέρνει λοιπόν 
και σύντομα θα είναι 
έτοιμο. Ήδη ο πρώτος 
ένοικος ανακοινώθη-
κε. Πρόκειται για την 
εταιρεία Dialectica. 
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης 
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης

αρχισυνταξία 
Δανάη Καμζόλα (Podcast & City Guide)

Ελένη Μπεζιριάνογλου

τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια Ύλης Δήμητρα Γκρους,  

Κωνσταντίνα Τσιάγκα

Συντακτική ομάδα: Κ. Αθανασιάδης, Ν. Αμανίτης,  
Μ. Βελέντζας, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου, Ρ. Γεροδήμος, 
N. Γεωργελέ, Μ. Γκανά, Ι. Γκομούζα, N. Γεωργιάδης, 
Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, 
Π. Δημητρολόπουλος, Θ. Ευθυμίου, Τ. Ζαραβέλα,  

Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης, Σ. Καλαμαντή,  
K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος, Α. Κερώση,  

Γ. Κοροβέσης, Β. Κορωναίος, Σπ. Λαμπρόπουλος,  
Μ. Μανωλοπούλου, Δ. Μαστρογιαννίτης,  

Β. Ματζάρογλου, Τζ. Μελιτά, Ευ. Μουζακίτη,  
Γ. Μπελεσιώτης, Γ. Νένες, Γ. Χ. Παπαδόπουλος,  

Δ. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος,  
Κ. Παναγοπούλου, Γ. Παυριανός, Μ. Προβατάς,  

Τζ. Ρουσάκη, Μ. Ι. Σιγαλού, Τ. Σκραπαλιώρη,  
Ζ. Σφυρή, Α. Τριανταφυλλίδη, Σ. Tριανταφύλλου, 

Λ. Τρούγκου, Zarastro, Σ. Tσιτσόπουλος, 
Γ. Φλωράκης, Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos 
LOOKmag Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

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

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

Χρήστος Κισατζεκιάν, Δημήτρης Κλεάνθης,  
Μαρία Μαρκέζη, Πέτρος Νικόλτσος

αccount Director Digital & Print 
Γιώτα Αθανασοπούλου

αccount Digital Director 
Γιάννης Γαλανός

Creative Marketing Director Βασιλική Κώτσου

Direct Market Advertising Managers 
Μιχάλης Δρακάκης, Εύα Βαλαμβάνου,  

Νώντας Νταμπάνης

Advertising Manager AthENS VOICE Radio 102,5 
Μαρία Μαθιουδάκη

ύποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 
Συντονισμός Διαφήμισης Μαίρη Κούρτη 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Digital Advertising Coordinator Μίνα Γιαννάκη

Διεύθυνση Λογιστηρίου Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη,  

Βασίλης Νάκος, Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530,  
fax: 210 3617.310

αthens Voice Radio 102.5: 210 3648.213
Aγγελίες: 210 3617.369  

Λογιστήριο: 210 3617.170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής,  
επικοινωνήστε: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο,  
μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη  

γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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Ενδιαφέροντα ευρήματα έδωσε μεγάλη έρευ-
να που δημοσιεύθηκε στη Γαλλία στις αρχές 
Οκτωβρίου από το γαλλικό ινστιτούτο CSA, 
υπεύθυνο για τη διεξαγωγή ερευνών μάρκε-
τινγκ και γνώμης. Η έρευνα που διεξήχθη για 
λογαριασμό του Cnews, ενός από τα μεγα-
λύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα της Γαλλίας, 
αποκάλυψε πως το 80% των Γάλλων που ερω-
τήθηκαν θεωρούν ότι υπάρχει ρατσισμός κατά 
των λευκών και μάλιστα σε πολλές κοινότητες 
της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα 
πορίσματα της έρευνας, στο ερώτημα εάν οι 
ρατσιστικές συμπεριφορές και πρακτικές ενα-
ντίον λευκών αποτελούν υπαρκτό φαινόμενο, 
θετικά απάντησε η πλειοψηφία των ερωτηθέ-
ντων και των δύο φύλων αλλά και όλων των 
πολιτικών πεποιθήσεων. Η μόνη κατηγορία η 
οποία απάντησε αρνητικά κατά 51% είναι οι νέ-
οι ηλικίας 18-24 ετών. 

ο παραπάνω πόρισμα έρχεται να στηρί-
ξει και μία υπόθεση που έλαβε αρκετή 
δημοσιότητα στη Γαλλία τις προηγούμε-
νες εβδομάδες, εκείνη του πρώην αντι-

δημάρχου Boris Venon. Ο ίδιος στις 28 Σεπτεμβρίου 
υπέβαλε την παραίτησή του στο δημοτικό συμβού-
λιο της κοινότητας Λε Μυρώ, καταγγέλλοντας ότι 
δέχτηκε σειρά ομοφοβικών αλλά και ρατσιστικών 
επιθέσεων, ακόμη και απειλές για τη ζωή του. Ο 
Venon, σοσιαλιστής, λευκός και ανοιχτά ομοφυ-
λόφιλος, δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα συνολικά 11 
βίαιων επιθέσεων, διαβεβαιώνοντας ότι ένας από 
τους επιτιθέμενους τον αποκάλεσε «λευκό» και του 
ζήτησε να φύγει από την πόλη την οποία 
δεν έχει καμία δουλειά να θεωρεί ως δι-
κό του σπίτι. «Ναι, οι πολίτες ευρωπαϊκής 
καταγωγής μπορούν να γίνουν αντικείμενο 
ρατσισμού. Και σας το λέει αυτό ένας άν-
θρωπος του οποίου όλη η πολιτική καριέρα 
και πορεία είναι στην Αριστερά», δήλωσε 
εμφατικά στην ομιλία παραίτησής του, ε-
πιθυμώντας να απεκδύσει το ζήτημα από 
οποιαδήποτε προσπάθεια μικροπολιτικής 
εκμετάλλευσης και προσκόλλησης ακραί-
ων ιδεολογικών ταυτοτήτων.
Η περίπτωση της Γαλλίας σε σχέση με την 
έμπρακτη εφαρμογή ενός πολυπολιτισμι-
κού μοντέλου και την επίτευξη αρμονικής 
συνύπαρξης αλλόθρησκων κοινοτήτων 
είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερη και έχει ήδη 
αφήσει ανεξίτηλα το σημάδι της στη χώρα 
τα προηγούμενα χρόνια. Τα ζητήματα εν-
σωμάτωσης και αφομοίωσης μεταναστών 
και η εδραίωση ενός υγιούς πλουραλι-
σμού, ο οποίος δεν θα αποτελεί συγκρου-
σιακό ναρκοπέδιο μέσα από την γκετο-
ποίηση και τις κλειστές κάστες που φυτοζωούν σε 
συγκεκριμένες περιοχές, απασχολούσαν πάντοτε 
τη δημόσια ατζέντα και τον πολιτικό σχεδιασμό σε 
όλα τα επίπεδα της χώρας. Στην ακραία του εκδο-
χή, η γκετοποίηση και τα απομονωμένα κοινωνικά 
κύτταρα έχουν καταφέρει να γεννήσουν δηλητηρι-
ώδη, φονική μισαλλοδοξία και θρησκόληπτο αιμο-
διψή φανατισμό, φτάνοντας σε περιπτώσεις όπως 
τον αποκεφαλισμό του δασκάλου Samuel Paty από 
έναν ισλαμιστή τσετσενικής καταγωγής το 2020. Ο 
δράστης αποκεφάλισε τον Paty στη μέση του δρό-
μου επειδή είχε τολμήσει να δείξει στη σχολική του 
τάξη καρικατούρες που απεικόνιζαν τον Μωάμεθ 
από παλαιότερα τεύχη του σατιρικού περιοδικού 
Charlie Hebdo. 
Μήπως όμως η σημερινή ανησυχία στη Γαλλία απη-
χεί ένα ευρύτερο φαινόμενο που κάνει την εμφάνι-
σή του στον δυτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια; Σε 
μια πιο ευρεία θεώρηση, ο «λευκός ρατσισμός» που 
έχει τόσο θορυβήσει τους Γάλλους, θα μπορούσε 

να αποτελέσει μία ακόμη έκφανση του φαινομέ-
νου του αντιδυτικισμού. Η προσπάθεια μείωσης και 
λοιδορίας του αξιακού φορτίου της Δύσης μπορεί 
να ξεκίνησε από την Αμερική, έχει όμως εδραιωθεί 
και στο ευρωπαϊκό έδαφος και έχει εσωτερικευθεί 
από πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα. Είναι πλέον γε-
γονός πως πανεπιστήμια, μουσεία και βιβλιοθήκες 
ακολουθούν το πνεύμα των καιρών, προσέχοντας 
και διηθώντας προσεκτικά τους δημιουργούς και 
τους διανοητές που θα προωθήσουν, στρέφοντας 
τους προβολείς εκεί που θεωρούν ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος για επιθέσεις από μειονοτικές ομάδες που 
θεωρούν πως με κάποιον τρόπο προσβάλλονται ή 
θίγονται. Ακόμη κι έτσι κανείς δεν μπορεί να είναι 
προετοιμασμένος για τις σύνθετες συλλήψεις του 
ακτιβιστικού σχεδιασμού. Πρόσφατα στην Εθνική 
Πινακοθήκη του Λονδίνου ακτιβίστριες οικολογίας 
βανδάλισαν τον διάσημο πίνακα «Ηλιοτρόπια» του 
Vincent van Gogh, ως διαμαρτυρία για την κλιματι-
κή αλλαγή.

Παράλληλα με την εμμονή υποβάθμισης και σχετι-
κοποίησης των επιτευγμάτων της Δύσης σε σχέση 
με αλλογενείς πολιτισμικές παρακαταθήκες, η ίδια 
η σημασία που έχει η φυλή ως στοιχείο ταυτότητας 
έχει μεταβληθεί ριζικά. Από την παλαιότερη θέση 
πως οι φυλετικές διαφορές θα εξαλειφθούν πραγ-
ματικά, όταν η καταγωγή και η φυλή δεν θα επηρεά-
ζουν με κανέναν απολύτως τρόπο την πορεία ζωής 
ενός ανθρώπου –ούτε προς το καλύτερο ούτε προς 
το χειρότερο–, σήμερα φαίνεται πως για πολλούς 
αυτό εκλαμβάνεται ως απαρχαιωμένη αντίληψη. Η 
φυλή έχει φτάσει να ανάγεται στο νούμερο ένα συ-

γκρουσιακό πεδίο ανταγωνισμού για ορα-
τότητα και δικαιωματιστική επιβράβευση, 
μέσω των μεγάλων μιντιακών ομίλων και 
τις πλατφόρμες ψυχαγωγίας. 
Τους προηγούμενους μήνες μονοπώλη-
σαν τον ενδιαφέρον οι διαφωνίες για την 
σειρά της Amazon “The Rings of Power”, 
που αποτελεί εκ νέου μεταφορά του βι-
βλίου «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του 
J.R.R. Tolkien, λόγω των χαρακτήρων που 
θα ενσαρκώνονταν από  μαύρους ηθοποι-
ούς, αλλάζοντας την εμφάνιση των ηρώ-
ων από τα βιβλία. Η νέα κινηματογραφική 
μεταφορά της «Μικρής Γοργόνας» που ανα-
κοινώθηκε από την Disney επίσης ξεσήκω-
σε αντιδράσεις, καθώς η ηθοποιός που θα 
την υποδυθεί θα είναι μαύρη. Το στοιχείο 
φυλής των πρωταγωνιστών μονοπωλεί τη 
δημόσια συζήτηση και κανείς δεν ασχολεί-
ται με το αν πρόκειται για αξιόλογα έργα 
ικανά να προκαλέσουν προβληματισμούς, 
δυνατές συγκινήσεις και αισθηματική ταύ-
τιση με τους χαρακτήρες. Αρκεί η ζυγαριά 

εκπροσώπησης του εκάστοτε ψυχαγωγικού προϊ-
όντος είναι ισορροπημένη και κυρίως να μη γέρνει 
προς τη «λευκή» πλευρά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι συστηματικές και 
ευρείας κλίμακας ρατσιστικές πρακτικές των πε-
ρασμένων εποχών έχουν αφήσει βαθιά το σημάδι 
τους στην παγκόσμια ιστορία, προδιαγράφοντας 
την πορεία ατόμων, κοινωνιών και πολιτισμών. Ό-
μως, η περίπτωση της Γαλλίας μάς υπενθυμίζει  ότι 
εάν υποκύψουμε σε έναν αέναο κύκλο φυλετικού 
ανταγωνισμού ορμώμενο από στοιχεία ρεβανσι-
σμού, κινδυνεύουμε να δούμε μία νέα αλληλουχία 
συγκρούσεων, όπου το «λευκός» θα χρησιμοποι-
είται υβριστικά, όπως ακούστηκε στην περίπτωση 
του αντιδημάρχου Venon. Η υπεράσπιση και διά-
δοση των δυτικών αξιακών κεκτημένων χρειάζε-
ται να υπερνικήσει τον κατακερματισμό, τον σε-
κταρισμό και την πόλωση, μην αφήνοντας χώρο 
για φωνές που θα απαιτούν νέους κύκλους βίας 
και σύγκρουσης.  A
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Της ΣοφίαΣ Καλαμαντή

Γιατί η Γαλλία ανησυχεί 
για τον «λευκό ρατσισμό»;

Η προσπάθειά 
λοιδοριας 

του άξιάκου 
φορτιου τΗσ 

δύςης 
ξεκινΗσε άπο 
τΗν άμερικΗ, 

εχει ομωσ 
εδραιωθει 

κάι στο 
ευρωπάϊκο 

εδαφος

To συνωμοσιολογικό έγκλημα
Του ΒαΣίλή ΒαμΒαΚα

Συχνά-πυκνά η επικαιρότητα ασχολείται 
με το έγκλημα και μάλιστα με τις πιο α-
κραίες εκδοχές του. H «εγκληματολογία» 
είναι μία από τις βασικές παραμέτρους της 
σύγχρονης ενημέρωσης, ανεξάρτητα από 
το εάν επιλέγονται στοιχεία δραματοποί-
ησης και φαιδρής εμπορικής εκμετάλλευ-
σης της περιέργειας της κοινής γνώμης 
για «απεχθείς» πράξεις ή ακολουθείται μια 
πιο ψυχρή καταγραφή των γεγονότων. 
Από την αρχή της μαζικοποίησης της δη-
μοσιογραφίας και του Τύπου, το έγκλημα 
γίνεται βασική αναφορά της: το «καθημε-
ρινό πολεμικό ανακοινωθέν» όπως έλεγε 
ο Μισέλ Φουκώ, που οριοθετεί σε μια σύγ-
χρονη δημοκρατική δημόσια σφαίρα το 
νόμιμο και το παράνομο, το επιτρεπτό και 
ανεπίτρεπτο, το ιερό και το ανόσιο. 

άν θέλαμε να κατηγοριοποιήσου-
με κάπως σχηματικά τον τρόπο με 
τον οποίο καταγράφονται και κατά 
συνέπεια εξηγούνται τα εγκλήματα 

στον σύγχρονο κόσμο θα καταλήγαμε κυρίως 
σε τρεις τύπους (υπάρχει πλούσια βιβλιογρα-
φία για το θέμα, εδώ επιχειρείται μια απλοποί-
ησή της): 
1. Καταγραφές του εγκλήματος που στιγμα-
τίζουν τον θύτη, τη συμπεριφορά, την ηθική,  
τον ψυχισμό ή και το (εθνικό, ταξικό, ιδεο-
λογικό ή άλλο) περιβάλλον καταγωγής του. 
Οι μετανάστες έχουν υπάρξει χαρακτηριστι-
κές περιπτώσεις αυτού του στιγματισμού. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα παίζουν 
δευτερεύοντα ρόλο, αφού αποτελούν απλά 
αφορμές για την εκδήλωση της προβληματι-
κής συμπεριφοράς του θύτη. Μάλιστα πολ-
λές φορές γίνονται διπλά θύματα, αφού στην 
προσπάθεια δαιμονοποίησης του εγκληματία 
εκτίθενται πτυχές τις δικής τους ιδιωτικής ζω-
ής. Ενδεικτικότατο, το πρόσφατο παράδειγμα 
της 12χρονης που έπεσε θύμα βιασμού και 
σωματεμπορίας και εκτίθενται πράξεις και 
σκέψεις της για να φανεί το επαχθές των εκ-
μεταλλευτών της. 
2. Καταγραφές του εγκλήματος που ηρωο-
ποιούν τους θύτες, μέσα από μια έμμεση ή ά-
μεση δικαιολόγηση της πράξης τους είτε για 
λόγους κοινωνικούς-οικονομικούς είτε για 
λόγους ψυχικούς και ιδεολογικούς. Πολλές 
φορές πράξεις νεανικής ή «αναρχικής» βίας 
στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται ως αποτέλε-
σμα της εφηβικής απειθαρχίας ή της γενικότε-
ρης ριζοσπαστικότητας που με κάποιο τρόπο 
πρέπει να εκτονωθεί και άρα να κατανοηθεί 
και να γίνει εν μέρει αποδεκτή ή και αντικεί-
μενο θαυμασμού. Τα θύματα σε αυτή την 
περίπτωση με έναν περίεργο τρόπο γίνονται 
αρνητικοί πρωταγωνιστές, αφού αποτελούν 
τις εκδοχές του κοινωνικού προβλήματος α-
πέναντι στο οποίο «ξεσπά» η νομιμοποιημένη 
παραβατικότητα. Π.χ. το ξύλο ή η μολότοφ 
στην αστυνομία συμβολίζει την αγανάκτηση 
στη χρόνια κατασταλτική της λογική. 
3. Καταγραφές του εγκλήματος που αγνοούν 
το θύμα και τον θύτη και ανάγουν την παρα-
βατική πράξη σε αποτέλεσμα μιας γενικευ-
μένης κοινωνικής ανομίας ή και οικονομικής 
φτώχειας. Οι ληστείες, τα επεισόδια στα γή-
πεδα, η παράνομη πορνεία πολλές φορές κα-
ταγράφονται δημοσιογραφικά μόνο και μόνο 
για να αναδειχτούν ευρύτερα κοινωνικά προ-
βλήματα. Ένας πρόχειρος κοινωνιολογισμός 
σε αυτή την περίπτωση αναπαριστά ως θύτη 
συνολικά την κοινωνία και όχι κάποια συγκε-

κριμένα πρόσωπα ή ομάδες. 

Αυτοί οι τρεις τύποι καταγραφής και ερμη-
νείας του εγκλήματος στο δημόσιο λόγο που 
επικεντρώνουν στον θύτη και όχι στο θύμα 
προκύπτουν κυρίως μέσα από τους δημοσιο-
γραφικούς κώδικες που αναπτύσσονται την 
εποχή επιρροής της tabloid υφολογίας αλλά 
πολύ συχνά ενσωματώνουν επιστημονικές 
ή επιστημονικίζουσες απόψεις, νομικών, ε-
γκληματολόγων, ψυχολόγων, κοινωνιολό-
γων ακόμη και αστρολόγων….  
Στην εποχή της διαδικτυακής ενημέρωσης 
και «ερασιτεχνικής» δημοσιογραφίας που 
επιτρέπουν τα social media ανακύπτει ένας 
τέταρτος τύπος, ιδιαίτερα σημαντικός. Χωρίς 
να αποκλείει τις προηγούμενες λογικές αντι-
μετώπισης του εγκλήματος (τον στιγματισμό, 
την ηρωοποίηση ή την απενοχοποίηση του 
θύτη), ο τέταρτος τύπος έρχεται καταρχήν να 
αναζητήσει μια ξεκάθαρα πολιτική ερμηνεία 
του εγκλήματος. Στο πλαίσιο της συνωμοσιο-
λογικής λογικής που ευημερεί στα διαδικτυα-
κά κανάλια επικοινωνίας, το έγκλημα όχι μόνο 
θεωρείται παράγωγο κοινωνικών συνθηκών 
αλλά και έκφραση ή βραχίονας της πολιτικής 
εξουσίας, του «κατεστημένου». Ο σύγχρονος 
αντισυστημικός λόγος δεν αποδίδει πλέον 
στους αντιπάλους του τα εύσημα της εθνικής 
προδοσίας για να τους ανάγει σε εχθρούς (άλ-
λωστε πολλές φορές εχθρεύεται την εθνική 
ταυτότητα) αλλά τους συνδέει με ορατά και 
αόρατα κυκλώματα εγκληματικότητας.  
Γνωρίζουμε ότι με βάση αυτή την πολιτικοποί-
ηση του εγκλήματος της παιδεραστίας ο Ντό-
ναλντ Τραμπ κατάφερε να πλήξει τη Χίλαρι 
Κλίντον αλλά και να στρατεύσει στο πλάι του 
την παραφροσύνη των πιστών του QΑnon 
που πήγαν να καταλάβουν το Καπιτώλιο μετά 
την εκλογική του ήττα. Σήμερα στην Ελλάδα 
η αντισυστημική σκανδαλοθηρική δημοσι-
ογραφία τύπου Μακελειό, έχει επιχειρήσει 
ακριβώς το ίδιο όσον αφορά την κυβέρνηση 
της ΝΔ μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης 
Λιγνάδη. Τώρα αναφανδόν στην ίδια λογική ε-
ντάσσεται η αξιωματική αντιπολίτευση με τον 
αρχηγό της Αλέξη Τσίπρα να αποδίδει ακόμη 
και την τραγική υπόθεση παιδεραστίας στον 
Κολωνό σε σκοτεινές δυνάμεις που ελέγχο-
νται από το εγχώριο δεξιό κατεστημένο.  

Τα εγκλήματα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση 
τόσο για να κατανοηθούν όσο και για να αντι-
μετωπιστούν, αλλά και να αφεθούν στην πα-
τροπαράδοτη ιδεολογική μας πόλωση. Η προ-
σπάθεια εμπλοκής τους σε πολιτικές και κομ-
ματικές σκοπιμότητες πέρα από την εκ νέου 
δηλητηρίαση του δημόσιου λόγου στην Ελλά-
δα με δόσεις μνησίκακου εκφασισμού, θα 
προκαλέσουν ανυπολόγιστη ζημιά στην ίδια 
την καταπολέμηση του εγκλήματος. Δεν είναι 
ότι στο έγκλημα δεν ενυπάρχουν περίπλοκες 
σχέσεις εξουσίας, όμως αυτές σπάνια αφο-
ρούν τη δημόσια πολιτική ζωή. Περισσότερο 
έχουν να κάνουν με την ιδιωτική και οικογε-
νειακή σφαίρα. Αν θέλουμε να καταλάβουμε 
πιο πολύ θα ωφελήσει να ξαναδούμε τις ταινί-
ες του ελληνικού παράξενου (weird ) κινημα-
τογράφου παρά να ξαναμπούμε στον φαύλο 
κύκλο του λαϊκιστικού μιζεραμπιλισμού.  Και, 
το σημαντικότερο, είναι προτιμότερο να προ-
σπαθήσουμε να θεραπεύσουμε τα τραύματα 
των πραγματικών θυμάτων παρά να τα αγνο-
ήσουμε προς χάριν της έλξης που μας ασκούν 
ορατοί και αόρατοι θύτες.  A
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T
Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΕΝ∆ΟΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 
και σεξουαλικής 
κακοποίησης α-
νηλίκων συµβαί-
νουν ε ν τό ς  τ ης 
ιδιωτικής σφαί-

ρας, και ως τέτοια παραµένουν αθέατα. 
Με αφορµή την υπόθεση στον Κολωνό, 
που µας έχει όλους συγκλονίσει, αλλά 
και τις άλλες υποθέσεις σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων που δηµοσιο-
ποιήθηκαν αυτές τις µέρες, έχει ανοίξει 
µια πολύ σοβαρή συζήτηση στο δηµόσιο 
διάλογο. Είναι σηµαντικό, ανάµεσα σε 
άλλα, να καταλάβουµε υπό ποιες συν-
θήκες τελούνται τα εγκλήµατα αυτά, 
ποιο είναι το προφίλ των δραστών σε-
ξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ποιες 
είναι οι παγίδες στις λέξεις που όλοι 
εµείς χρησιµοποιούµε για να τα περι-
γράψουµε και, κυρίως, πώς µπορούµε 
να προστατέψουµε τα παιδιά. Στην οι-
κογένεια τους και στο σχολείο πρέπει  
τα παιδιά να µαθαίνουν πως κανείς δεν 
έχει το δικαίωµα να τα αγγίζει, λέει η  
Έλενα Συρµαλή, εγκληµατολόγος, επι-
στηµονικός συνεργάτης του Κέντρου 
Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, και µας εξηγεί 
γιατί ο όρος «παιδοβιασµός» δηµιουρ-
γεί σύγχυση ως προς την πρόληψη. 

— Τα εγκλήµατα σεξουαλικής κακοποί-
ησης ανηλίκων και ενδοοικογενειακής 
βίας αγγίζουν τον πυρήνα στον οποίο α-
νήκουµε και νιώθουµε ασφαλείς. Το ότι  
τα εγκλήµατα συµβαίνουν µέσα ή γύρω 
από την οικογένεια ίσως απαντάει και 
στο γιατί µας δηµιουργείται µία περιέρ-
γεια σχεδόν ηδονοβλεπτική, θέλουµε να 
µάθουµε τι είπαν, πώς µοιάζουν...
Ίσως υποσυνείδητα θέλουµε να µάθου-

µε τι ακριβώς συνέβη γιατί θεωρούµε 
ότι αν είµαστε σωστοί, αν φερόµαστε ό-
πως πρέπει, αν δεν προκαλούµε, δεν θα 
µας συµβεί το κακό. Μοιάζει να είναι κι 
ένα ζήτηµα αυτοσυντήρησης και επιβί-
ωσης – κανείς δεν µπορεί να ζει συνε-
χώς µε τον φόβο και ο κάθε άνθρωπος 
έχει την ανάγκη να νιώθει ασφαλής.  
Όµως ξεχνάµε πως σε κάθε περίπτωση 
ο δράστης είναι εκείνος που «αποφα-
σίζει» το πέρασµα στη δράση, ανάλογα 
µε τις εµπειρίες του και το πώς έχει δι-
αµορφωθεί ο ψυχισµός του. H ευθύ-
νη πάντα ανήκει στον δράστη. Ειδικά 
στα σεξουαλικά εγκλήµατα ωστόσο το 
κοινό ενδιαφέρεται περισσότερο για 
τη συµπεριφορά του θύµατος, το βλέ-
πουµε και στις έρευνες που έχουν γίνει, 
οι ερωτήσεις των πειραµατικών υπο-
κείµενων αφορούν κυρίως στο θύµα: 
τι φορούσε, γιατί φέρθηκε έτσι; Που 
σηµαίνει ότι το κοινό, υποσυνείδητα 
έστω, ρίχνει ένα κοµµάτι της ευθύνης 
στο θύµα. Ίσως να φταίµε κι εµείς, οι ε-
πιστήµονες και οι φορείς της πολιτείας, 
και να µην αναλύουµε τα θέµατα όσο 
θα έπρεπε. Το να σηµειώνουµε κάποιες 
οδηγίες αυτοπροστασίας ή να δίνου-
µε συµβουλές πότε να φεύγει µία γυ-
ναίκα από µια σχέση, είναι στο πλαίσιο 
της αντεγκληµατικής πολιτικής. Εξε-
τάζουµε, δηλαδή, το θύµα ως προς την 
ευαλωτότητά του και τους παράγοντες 
κινδύνου τους οποίους ο δράστης θα 
εκµεταλλευτεί ώστε να προβεί στην ε-
γκληµατική του πράξη.

— Μοιάζει να δίνουµε µια ηθική διάστα-
ση σε αυτά τα εγκλήµατα.
Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής µας υ-
πάρχει και µια ηθική διάσταση. Ωστόσο 
αν επιµένουµε σε αυτή την πλευρά και 
όχι στο νοµικό και επιστηµονικό πλαί-
σιο, θολώνει η ερµηνεία των κοινωνι-

Πρέπει να 
εξηγήσουµε 
στα παιδιά 
ότι κανείς δεν 
έχει δικαίωµα 
να τα αγγίζει 

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟ ΕΛΕΝΑ ΣΥΡΜΑΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΘΕΜΑ 
ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΓΚΡΟΥΣ   
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κών φαινοµένων. Επίσης για πολλούς 
ανθρώπους η ηθική διάσταση µπορεί 
να είναι υποκειµενική και να σχετίζε-
ται τόσο µε τον δράστη όσο και µε το 
θύµα.

— Τι ξέρουµε για τη σχέση που αναπτύσ-
σουν οι δράστες µε τα θύµατά τους; Ό-
ταν µιλάµε για παιδιά, το κακό συµβαίνει 
στον στενό περίγυρο. Ποιο είναι το προ-
φίλ του δράστη;
Η περίπτωση που θα πάει ένα πρωί κά-
ποιος να βρει ένα παιδί, να το απαγάγει 
και να του κάνει κακό, είναι διαφορε-
τική – εδώ µιλάµε για το χτίσιµο στα-
διακά µιας σχέσης. Ο δράστης έχει µια 
αλληλεπίδραση µε το παιδί. Για να δι-
καιολογήσει την εγκληµατική πράξη 
στον εαυτό του και στους ανθρώπους 
που συναναστρέφεται εκλογικεύει 
την πράξη του και χρησιµοποιεί µηχα-
νισµούς εξουδετέρωσης της ευθύνης. 
Πολλές φορές προκαλεί ενοχές στο 
παιδί και του απευθύνει απειλές για να 
εξασφαλίσει τη σιωπή του. 
Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι οι 
δράστες εγκλωβίζουν τα θύµατά τους 
µέσω της οικοδόµησης ενός βαθµού 
εµπιστοσύνης και ανάπτυξης συναι-
σθηµάτων. Σε πολλές περιπτώσεις είναι 
γοητευτικοί και ευγενικοί και συχνά 
έχουν µια θετική απεικόνιση στο κοι-
νωνικό πλαίσιο. Στις έρευνες αναφέ-
ρονται ως «αρπακτικά». ∆ιατηρούν µια 
εικόνα κοινωνικής αποδοχής, αναλαµ-
βάνοντας συχνά ηγετικούς ρόλους σε 
διάφορους τοµείς. Έτσι, άλλωστε, κερ-
δίζουν την εµπιστοσύνη και την απο-
δοχή. 
Το παιδί εξαιτίας των µηχανισµών αυ-
τών αισθάνεται ότι η κακοποίηση νοµι-
µοποιείται και κανονικοποιείται. Μετά 
είναι πολύ δύσκολο να µιλήσει, ειδικά 
όταν συµβαίνει από ανθρώπους που 
εµπιστεύονται οι γονείς του, που εί-
ναι στο οικογενειακό του περιβάλλον. 
Αυτό σηµαίνει ότι, πέρα από τα όλα τα 
άλλα τραύµατα, κλονίζεται συθέµελα 
η εµπιστοσύνη του απέναντι στους αν-
θρώπους, θέλει πολλή δουλειά για να 
µάθει να εµπιστευτεί ξανά. 

— Στον βαθµό που µιλάµε για το χτίσι-
µο µιας σχέσης δεν είναι σωστό να χρη-
σιµοποιούµε τον όρο «παιδοβιαστής», 
σωστά; Ο βιασµός έχει άλλα χαρακτη-
ριστικά. Είναι σηµαντικό, νοµίζω, να το 
ξεκαθαρίσουµε.
Ο όρος παιδοβιαστής προκαλεί σύγχυ-
ση και χρησιµοποιείται κυρίως για λό-
γους εντυπωσιασµού. Προφανώς και 
όταν µιλάµε για παιδιά δεν τίθεται θέµα 
συναίνεσης, ένα παιδί 12 χρονών δεν 
µπορεί να δώσει τη συναίνεσή του. Η 
σεξουαλική κακοποίηση περιλαµβάνει 
πολλά αδικήµατα. Ο βιασµός ως όρος 
προϋποθέτει την άσκηση βίας ή την α-
πειλή κατά της ζωής και της σωµατικής 
ακεραιότητας. Σύµφωνα µε τη διεθνή 
βιβλιογραφία συνήθως δεν χρησιµο-
ποιείται βία στη σεξουαλική κακοποίη-
ση ανηλίκων, ο στόχος είναι η εµπιστο-
σύνη του παιδιού. Θα πρέπει να εξη-
γήσω λοιπόν στο παιδί µου ότι και η µη 
χρησιµοποίηση βίας από φαινοµενικά 
«καλούς» και ευγενικούς ανθρώπους 
που σεξουαλικοποιούν σταδιακά την 
αλληλεπίδρασή τους µε το ανήλικο εί-
ναι επίσης έγκληµα. 

— Με όλα αυτά τα περιστατικά σεξουα-
λικής βίας ειδικά απέναντι σε παιδιά που 
µαθαίνουµε τελευταία, αναρωτιόµαστε 
αν έχουµε γίνει µια κοινωνία τεράτων.  Ή 
µήπως φταίει η πανδηµία, η ανέχεια, το 
σύστηµα, όπως λένε κάποιοι;
Η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων 
είναι διαχρονικό και παγκόσµιο φαινό-
µενο. Μερικά χρόνια πριν, πολύ δύσκο-
λα οποιοδήποτε σεξουαλικό έγκληµα 
έφτανε στις δικαστικές αίθουσες. Τα 
ίδια τα θύµατα δεν µιλούσαν, ο περί-
γυρος τα αντιµετώπιζε µε καχυποψία, 
υπήρχε ντροπή, και αυτό συνέβαινε και 
µε τα περιστατικά ενδοοικογενειακής 
βίας. Τα εγκλήµατα αυτά συµβαίνουν 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τρελά-
θηκε ξαφνικά η κοινωνία και αρχίζουν 
ξαφνικά να σκοτώνουν τις γυναίκες 
και να βιάζουν τα παιδιά. Οι γυναικο-
κτονίες και η σεξουαλική κακοποίηση 
ανηλίκων εµπλέκουν άτοµα µε συγκε-
κριµένη ψυχοσύνθεση, αλλά υπάρχουν 
και γεγονότα στο περιβάλλον που 
µπορούν να τα ενεργοποιήσουν, 
αυτά που λέµε trigger events. Η 
πανδηµία και ο εγκλεισµός, 
η οικονοµική κρίση, µπορεί 
να λειτούργησαν σαν έναυ-
σµα, όµως δεν µπορούµε να 
πούµε ότι είναι οι αιτίες των 
εγκληµάτων. Γιατί, αν το 
δεχθούµε αυτό, θα πρέπει 
µετά να αναρωτηθούµε, οι 
υπόλοιποι γιατί δεν εγκλη-
µατούν; 
Θεωρώ σηµαντικό ότι έ-
χουµε καταγγελίες, δεν εί-
µαστε στο σκοτάδι πια, και 
ίσως και αυτό να είναι ένα 
βήµα για να βγουν κι άλλες 
ιστορίες που απλώς δεν θα 
τις µαθαίναµε.   

— Κι από την άλλη, ακούµε 
«θάνατος στους βιαστές» και 
θεωρίες για επιστροφή της 
θανατικής ποινής.
Σε τι βοηθάει αυτό; Θέλουµε ή όχι 
να διαχειριστούµε το έγκληµα; Γιατί 
να έχουµε τέλειες κοινωνίες χωρίς ε-
γκλήµατα δεν γίνεται, δεν είχαµε ποτέ. 
Πρέπει λοιπόν να διαχειριζόµαστε το 
φαινόµενο –περί κοινωνικού φαινοµέ-
νου πρόκειται–, µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να έχουµε όσο το δυνατόν λιγότερα θύ-
µατα. Να υπάρχουν οι ελεγκτικοί µη-
χανισµοί από το κράτος. Να υπάρχουν 
µηχανισµοί µέσα στην οικογένεια. Η 
πολιτεία και η κοινωνία να είναι δίπλα 
στα θύµατα. 
Επίσης, αυτό που ακούµε και διαβάζου-
µε για το θύµα: «καταστράφηκε η ζωή 
της». Προφανώς είναι κάτι πολύ σοβα-
ρό, είναι ένα τραύµα, αλλά µετά πρέπει 
να µπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου 
και πρέπει να σε βοηθήσει και η οικο-
γένειά σου και η κοινότητα και η πολι-
τεία. Οι ακρότητες γενικώς, τόσο όσον 
αφορά το θύµα όσο και τον δράστη, το 
να ζητάµε θανατική ποινή και λιντσά-
ρισµα, µπορεί να ικανοποιούν τον θυµό 
µας που είναι δικαιολογηµένος ως ένα 
βαθµό, από την άλλη όµως είµαστε ώ-
ριµοι άνθρωποι, οι κοινωνίες µας έχουν 
προχωρήσει. Θέλουµε να διαχειριζό-
µαστε µε ορθολογικό τρόπο τα φαινό-
µενα, δεν µπορούµε να επιτρέψουµε 
τον νόµο του Λιντς.

— Η παιδεραστία είναι αποτρόπαιο έ-
γκληµα, αλλά δεν ξυπνάει µια µέρα κά-
ποιος και πάει να κακοποιήσει ένα παιδί.
Το φαινόµενο της παιδεραστίας σχετί-
ζεται µε την παιδοφιλία, που είναι µια 
διαταραχή. Ωστόσο δεν φτάνουν όλοι 
οι παιδόφιλοι στο σηµείο να εγκληµα-
τήσουν. Η παιδοφιλία σχετίζεται µε τη 
φαντασίωση, ανήκει στις παραφιλίες, 
υπάρχουν όµως παιδόφιλοι που δεν θα 
περάσουν στην εγκληµατική πράξη. Η 
ψυχοπαθολογία σαφέστατα διαδραµα-
τίζει σηµαντικό ρόλο. Καµία ωστόσο 
συµπεριφορά, πολλώ δε µάλλον η ε-
γκληµατική, δεν έχει µια µονοπαρα-
γοντική εξήγηση. Οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες και οι ευκαιρίες διάπραξης 
ενός εγκλήµατος διαδραµατίζουν επί-
σης καθοριστικό ρόλο. 

— Όλη αυτή η συζήτηση, πάντως, δεν θα 
έπρεπε να είναι αποκλειστικά µια συζή-

τηση µεταξύ ενηλίκων. Πρέπει να µά-
θουµε να µιλάµε στα παιδιά για αυτά 

τα δύσκολα ζητήµατα.
Είναι πολύ σηµαντικό οι γονείς να 

συζητάνε ανοιχτά µε τα παι-
διά τους για όλα αυτά τα θέ-
µατα. Η ανοιχτή επικοινωνία 
µέσα στην οικογένεια καθώς 
και η σεξουαλική αγωγή στα 
σχολεία θα λειτουργήσουν 
ως προστατευτικοί παράγο-
ντες. 
Είναι πολύ σηµαντικό. Αν 
θέλουµε να προστατεύσου-
µε τα παιδιά πρέπει να τα 
µάθουµε να διακρίνουν τους 
κινδύνους, τι σηµαίνει σε-
ξουαλική κακοποίηση. Να 
τους εξηγήσουµε ότι µπο-
ρεί να είναι κάποιος από το 
στενό τους περιβάλλον που 
εµπιστεύονται ή κάποιος µε 
µια θέση ευθύνης, στο σχο-
λείο ή στον αθλητισµό. Πρέ-
πει να καταλάβουµε ότι είναι 

πολύ δύσκολο για ένα παιδί να πει 
όχι σε έναν άνθρωπο που παρου-

σιάζεται ως φορέας εξουσίας και έχει 
τέτοια σχέση αλληλεπίδρασης µαζί του. 
Πρέπει να προετοιµάσουµε τα παιδιά 
και να τους µιλάµε ελεύθερα για όλα, 
χωρίς ταµπού, από πολύ µικρά. Να τους 
µάθουµε πως όποιος και να είναι ο άλ-
λος, κανείς µα κανείς δεν έχει το δικαί-
ωµα να τα αγγίζει.

— Ένα ακόµα θέµα είναι το τι κάνει ο πε-
ρίγυρος, όλοι εµείς. Ποια είναι η δική 
µας ευθύνη απέναντι στην κοινότητα, 
απέναντι στα παιδιά των άλλων ή στα πε-
ριστατικά ενδοοικογενειακής βίας που 
πέφτουν στην αντίληψή µας.
Σε περίπτωση που αντιληφθούµε ότι 
τελείται µια εγκληµατική πράξη θα 
πρέπει να την καταγγέλλουµε στις α-
στυνοµικές αρχές. Για πολλά χρόνια υ-
πήρχε µια στρεβλή αντίληψη στην κοι-
νωνία για τα ιδιωτικά και δηµόσια ζη-
τήµατα. Μια εγκληµατική πράξη όµως 
δεν αποτελεί ιδιωτικό ζήτηµα. Αφορά 
τις διωκτικές αρχές και την κοινωνία η 
οποία πρέπει να προστατευθεί από τέ-
τοιου είδους συµπεριφορές. Ειδικά τα 
αδύναµα µέλη της. Πρέπει να είµαστε 
ξεκάθαροι. Ως πολίτες φέρουµε ευθύνη 
όταν γνωρίζουµε και δεν καταγγέλλου-
µε. A

Αν θέλουµε 
να προστα-

τεύσουµε τα 
παιδιά πρέπει 
να τα µάθου-

µε να δια-
κρίνουν τους 

κινδύνους, 
τι σηµαίνει 
σεξουαλική 
κακοποίηση

ΤΑ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥ-
ΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

● Χειραγώγηση / σπά-
νια χρησιµοποιείται 
σωµατική βία.

● Ο δράστης θα είναι 
γνώστης ή µε τον και-
ρό θα µάθει τις σχέσεις 
του παιδιού µε τους 
γονείς καθώς και την 
ευαλωτότητα της οικο-
γένειας. 

●  Ο δράστης είναι 
συνήθως γνωστός και 
έµπιστος φροντιστής.

● Συχνά η σεξουαλική 
κακοποίηση επανα-
λαµβάνεται για εβδο-
µάδες ή χρόνια.

● Οι δράστες συνήθως 
εµπλέκουν το παιδί σε 
µια σταδιακή διαδικα-
σία σεξουαλικοποίη-
σης της σχέσης.

● Η αιµοµιξία/ενδοοι-
κογενειακή κακοποί-
ηση αντιπροσωπεύει 
περίπου το ένα τρίτο 
των περιπτώσεων της 
σεξουαλικής κακοποί-
ησης παιδιών.
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την Αθήνα μένω περίπου 10 
χρόνια και τα 5 τελευταία χρη-
σιμοποιώ ΙΧ για να πάω στη 
δουλειά μου. Έκτοτε η ζωή μου 
χωρίζεται στην περίοδο Προ 
Κηφισίας και Μετά Κηφισίας. Το 

gps τις ώρες αιχμής, μονίμως ανοιχτό – όχι για 
να μου δείξει πώς θα φτάσω στον προορισμό 
μου αλλά για να μου υπενθυμίζει το 30λεπτο 
που χρειάζομαι για να διανύσω μια απόσταση 
10 χλμ. ακούγοντας τα συνεχή κορναρίσματα. 
Οι οδηγοί που εγκλωβιζόμαστε στη κίνηση, 
κάπου στην Κηφισίας, την Αλεξάνδρας και την 
Πανεπιστημίου, χάνουμε λεπτά του χρόνου 
από τη ζωή μας που δεν θα ξαναγυρίσουν. 
Η απάντηση στο ερώτημα γιατί έχουμε κυκλο-
φοριακό, φαινομενικά συνοψίζεται στο εξής: 
γιατί είμαστε πολλοί άνθρωποι που κινούμα-
στε σε περιορισμένο χώρο σε ένα οδικό δίκτυο 
με ξεπερασμένες δυνατότητες και ένα σύστη-
μα ΜΜΜ που δεν εξυπηρετεί όσο θα θέλαμε.  
Τι είναι αυτό που κάνει το πρόβλημα να επιμέ-
νει; Οι καθυστερήσεις στις καθημερινές μετα-
κινήσεις μας είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες 
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια; Και το 
πιο βασικό, υπάρχει λύση ή είμαστε καταδικα-
σμένοι στο παντοτινό αθηναϊκό κομφούζιο; Οι 
πλέον ειδικοί, ανάμεσά τους συγκοινωνιολό-
γοι, άνθρωποι του δήμου, οδηγοί ταξί αλλά και 
απλοί πολίτες μιλούν στην A.V. για το θέμα που 
απασχολεί τους κατοίκους αυτής της πόλης.   
«Σήμερα είναι μια καλή μέρα αλλά όχι για αυτούς 
που οδηγούν στη Σταδίου, την Ακαδημίας, τη Συγ-
γρού, τη Βουλιαγμένης, την Κηφισίας και την Πα-
νεπιστημίου» λέει ο Kωνσταντίνος Κουρέτας, 
μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων, τα πρωινά που βγαίνει στα ραδιό-
φωνα για να περιγράψει την κατάσταση στους 
δρόμους. 

Σ

Το μεγάλο μας βάσανο. 
Το καθημερινό μποτιλιάρισμα στους 
δρόμους. Συγκοινωνιολόγοι, άνθρω-

ποι του δήμου και απλοί πολίτες μιλούν 
στην A.V. για το θέμα που απασχολεί 

τους κατοίκους αυτής της πόλης 
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ

Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΑΝΘΙΜΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ
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ΜΜΜ vs Αυτοκίνητο 

Με βάση στοιχεία που μας δίνει, από την 1η εβδομάδα του 
Σεπτέμβρη του 2021 ως σήμερα, υπάρχει αύξηση 19,35% 
στις συνολικές διελεύσεις σε όλη τη Αθήνα. Αυτό δεν θα 
συνέβαινε αν μειώνονταν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν στον 
δρόμο, ο κόσμος όμως τα επιλέγει σταθερά σαν πρώτη επι-
λογή μέχρι και για μια απόσταση 300 μέτρων. Πώς να εγκα-
ταλείψει το αυτοκίνητο για το λεωφορείο ή τον ηλεκτρικό ό-
ταν συντρέχουν υγειονομικοί λόγοι, ζητήματα άνεσης αλλά 
και ασφάλειας με καθημερινά περιστατικά κλοπών; 
«Αρχικά έχει να κάνει με το ποσό ο κόσμος νιώθει ότι τα ΜΜΜ 
είναι πραγματικά δίπλα τους, να μην αγχώνεται για το αν θα 
βγει στη στάση και το λεωφορείο δεν θα περάσει στην ώρα του, 
και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε μετρό. Το ξέρατε ότι στην Α-
θήνα των 4 περίπου εκ. κατοίκων διαθέτουμε αυτή τη στιγμή σε 
λειτουργία 3 γραμμές του μετρό, τη στιγμή που στο Βερολίνο 
των 6 εκ. υπάρχουν πάνω από 20 γραμμές σταθερής τροχιάς 
και στη Ζυρίχη του 1,5 εκ. 15 γραμμές τραμ καλύπτουν 170 χλμ.; 
Στο Βερολίνο καθιέρωσαν πριν από μερικούς μήνες το μηνιαίο 
εισιτήριο των 9 ευρώ προκειμένου να πειστούν οι πολίτες να 
αφήσουν το αυτοκίνητο και να χρησιμοποιούν τη συγκοινωνία. 
Μια κίνηση που έγινε για να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα και 
ταυτόχρονα έλυσε και το κυκλοφοριακό. Αν όμως το κάναμε κι 
εδώ, σε τι δίκτυο μεταφοράς θα στέλναμε τον κόσμο αφού σε 
ώρες αιχμής τα μέσα είναι ήδη ασφυκτικά γεμάτα; Bάσει των 
υποδομών μας δεν υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερους 
συρμούς και λεωφορεία» εξηγεί ο κ. Κουρέτας. 

Aυθαίρετη στάθμευση, 
ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Με τον συγκοινωνιολόγο συμφωνούμε πως ακόμα κι αν οι 
συρμοί και τα λεωφορεία ήταν πολλά, αυτό δεν θα αρκούσε 
για να εξαλειφθεί η κίνηση στους δρόμους. Αντιμετωπίζουν 
προβλήματα παρόμοια με τα αυτοκίνητα, όπως παραβιά-
σεις στους λεωφορειόδρομους. Ένα παράνομο παρκάρι-
σμα σε γωνία μειώνει πολύ την ικανότητα του δρόμου να 
φέρει περισσότερα οχήματα, όπως εξηγεί: «Η δυνατότητα 
στάθμευσης είναι ο παράγοντας που καθορίζει το αν θα πάρει 
κάποιος το αμάξι του στο κέντρο. Δημόσια πάρκινγκ δεν βρί-
σκεις εύκολα, ούτε και σταθμούς μετεπιβίβασης που ιδανικά 
θα έπρεπε να υπάρχουν δίπλα τουλάχιστον σε τερματικούς 
σταθμούς μετρό. Ο δημόσιος χώρος όμως που καταλαμβάνουν 
τα σταθμευμένα αυτοκίνητα είναι τρομαχτικά μεγάλος, με πλά-
τος 2 μέτρων, όταν ένα πεζοδρόμιο σύμφωνα με τις ισχύουσες 
οδηγίες πρέπει να είναι 2,05 μ. για να μπορεί να αποδοθεί εξο-
λοκλήρου σε πεζούς, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα». 
Σύμφωνα με στοιχεία που μας παραχώρησε ο Δήμος της 
Αθήνας, για το τρέχον έτος, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 
315.381 για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (έως 30/9/2022) με 43.483 
παραβάσεις τον Σεπτέμβριο. Από αυτές οι παραβάσεις με 
αφαίρεση πινακίδων σε σημεία που απαγορεύεται η στάση 
και η στάθμευση, πεζόδρομους, ράμπες ΑμεΑ, αποκλειστι-
κές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, οδεύσεις τυφλών επί των πε-
ζοδρομίων, θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κ.λπ.  εί-
ναι 1.729 για τον ίδιο μήνα και συνολικά 11.911 για το τρέχον 
έτος. Ενδεικτικά, οι 971 εντοπίζονται στην οδό Αμερικής, οι 
953 στην Πατριάρχου Ιωακείμ και 519 στη Λ. Μεσογείων. 
Από την άλλη, ακόμα κι αν εξαφανιζόταν με ένα μαγικό ρα-
βδί κάθε μηχανάκι που πάρκαρε αυθαίρετα πάνω στο πε-
ζοδρόμιο, κατά πόσο ευνοείται το περπάτημα στην πόλη 
ή η χρήση κάποιου εναλλακτικού μέσου όπως ποδήλατο 
ή πατίνι; 

O Oρφέας Καρούντζος, συγκοινωνιολόγος, υποψήφιος 
διδάκτορας ΕΜΠ, εξηγεί πως παρόλο που κατά καιρούς 
προτείνονται σχέδια για ποδήλατα και πατίνια, η υλοποίη-
σή τους δεν προχωρά: «Έχει να κάνει με το πώς είναι σχεδια-
σμένη πολεοδομικά η πόλη. Δεν υπάρχουν χώροι που μπορεί 
να περπατήσει κάποιος ανεμπόδιστα και με ασφάλεια, αφού 
συχνά θα συναντήσεις πεζοδρόμια μικρά και κατεστραμμένα, 
με δέντρα στη μέση που πολλές φορές οι ρίζες τους έχουν α-
νεβάσει τα πλακάκια, κολωνάκια και κάθε είδους εμπόδια. Στο 
πεζοδρόμιο των 2,05 μ. προβλέπεται ανεμπόδιστη ελεύθερη 

λωρίδα 1,5 μ. κάτι που ίσως το πετύχεις διασχίζοντας ένα τε-
τράγωνο αλλά όχι σε μια ολόκληρη διαδρομή. Ένας ποδηλά-
της κινείται στο τελευταίο δεξί άκρο ενός δρόμου αλλά βρίσκει 
εμπόδια από αυτοκίνητα που στρίβουν, λακκούβες, φρεάτια 
και στις μεγαλύτερες αρτηρίες θα εκτίθεται δίπλα σε αυτοκί-
νητα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Οι δρόμοι της Αθήνας είναι 
φτιαγμένοι για να φιλοξενούν κυρίως οχήματα κι όχι εναλλα-
κτικά μέσα, με πολλά στενά που φράζουν εύκολα». 

Ο Διονύσης Τσακίρης δουλεύει ως διανομέας στο κέντρο 
της Αθήνας κι έχει επιλέξει να μετακινείται με ποδήλατο για 
τις παραδόσεις. Όπως περιγράφει την κατάσταση με την κί-
νηση με τους εκνευρισμένους οδηγούς και τις λακκούβες, 
καταλαβαίνω ότι δεν κινείται σε έναν «ποδηλατικό παρά-
δεισο». Θα ήθελε να χρησιμοποιεί μόνο το ποδήλατο αν όλα 
ήταν διαφορετικά και αν υπήρχε ένα καλά σχεδιασμένο και 
ασφαλές δίκτυο ποδηλατοδρόμων από τα γύρω προάστια 
προς το κέντρο. «Οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές που συ-
ναντά κανείς ακόμα και  σε σύντομες διαδρομές, μαζί με τις 
υψηλές θερμοκρασίες, κάνουν τη μετακίνηση με ποδήλατο 
στην Αθήνα δυσκολότερη από άλλες πόλεις του κόσμου. Δεν 
μπορώ να μιλήσω για όλους, όμως δυσκολεύομαι να θυμηθώ 
την τελευταία φορά που ένιωσα ασφάλεια ποδηλατώντας 
στο κέντρο. Εξαιρώντας δημοφιλείς πεζοδρόμους όπως η 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου και ο Μεγάλος Περίπατος, ο αστικός 
ποδηλάτης καλείται συνεχώς να βρίσκεται σε εγρήγορση για 
την αντιμετώπιση κινδύνων κάθε είδους όπως οδηγοί που αλ-
λάζουν λωρίδες δίχως προειδοποίηση, μεγάλα οχήματα που 
κινούνται ανεμπόδιστα στο κέντρο σε ώρες αιχμής και κακή 
ποιότητα του οδοστρώματος. Με ένα περιορισμένο και συχνά 
αναξιόπιστο δίκτυο ΜΜΜ, καθώς και δρόμους που δεν είναι 
έτοιμοι να υποδεχτούν την επανάσταση του micro mobility 
όπως ηλεκτρικά scooter και ποδήλατα, πολλοί, όχι αδίκως, 
δεν αποχωρίζονται το αυτοκίνητό τους κι αυτό διογκώνει το 
πρόβλημα της συμφόρησης».  
Ποδηλατόδρομοι δεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι και η μόνη 
υποδομή που κάποιος χρειάζεται για να κινηθεί στη πόλη 
με ποδήλατο, εξηγεί: «Εξίσου σημαντικοί είναι οι σταθμοί 
επισκευής και ασφαλούς στάθμευσης των ποδηλάτων που 
μέχρι τώρα σπάνια αναφέρονται στον δημόσιο διάλογο. Επεν-
δύοντας σε αυτά, θα λύνονταν δύο από τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα της αστικής ποδηλασίας με στοχευμένες επενδύσεις 
για τους ποδηλάτες, όπως μια υποδομή που συναντάται σχε-
δόν σε κάθε πόλη του εξωτερικού και λείπει από τη δική μας, 
που θα ενθάρρυνε τη χρήση του ποδηλάτου σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις συνδέοντας τα προάστια με το κέντρο αλλά και 
μεταξύ τους». 

Ένα από τα σχέδια που έγιναν κατά καιρούς με προσανατο-
λισμό τη βιώσιμη κινητικότητα που ευνοούσε τον πεζό και 
το ποδήλατο είναι ο Μεγάλος Περίπατος. Παρόλα αυτά ο 
ποδηλατόδρομος της Πανεπιστημίου δεν έχει ολοκληρω-
θεί ενώ, σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους, προκάλεσε 
μια μικρή αύξηση του κυκλοφοριακού στη Συγγρού και την 
Αρδηττού. 
Στο πλαίσιο της ιδέας sustainable mobility, θα μπορούσε 
ο δακτύλιος να αποκτήσει ένα πιο πράσινο χρώμα. Πόσο 
εφικτό είναι αυτό; Ο κ. Καρούντζος εξηγεί: «Με τον Πράσινο 
δακτύλιο εννοούμε πως θα περνάνε σε πρώτη φάση μόνο τα 
ηλεκτρικά και τα υβριδικά οχήματα, κάτι που με την ανάλογη 
αστυνόμευση θα μείωνε την κίνηση. Με τον τρέχοντα δακτύ-
λιο, πέρα από τον διαχωρισμό μονά/ζυγά ισχύουν οι πράσινες 
εξαιρέσεις, οχήματα νέας τεχνολογίας που εκπέμπουν μέχρι 
120 γρ. CO2 ανά χλμ. αλλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πό-
λεις είμαστε αρκετά πίσω στο θέμα των ηλεκτρικών οχημάτων 
και ανανέωσης στόλου, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε 
αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο.  
Οι πορείες και οι διαδηλώσεις γίνονται κατά βάση στον δα-
κτύλιο και έχουν το δικό τους μερίδιο στην κίνηση. «Αν εί-
χαμε λιγότερα αυτοκίνητα, μέσα ίσως και να μην επηρέαζαν 
στο βαθμό που το κάνουν. Στην περίπτωση τους, γίνεται μια 
προσπάθεια να περιορίζεται η πορεία στη δεξιά λωρίδα ώστε 
να κινούνται ανεμπόδιστα οι υπόλοιπες, ωστόσο αυτό δεν είναι 
πάντα εφικτό. Όπως όταν γίνεται ένα έργο υπάρχει προγραμ-
ματισμός που αφορά τις παρακάμψεις τον οχημάτων, πρέπει 
να γίνεται εγκαίρως το ίδιο και στη συνθήκη της πορείας ή της 
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άφιξης ενός επισήμου. Στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι διαδεδομένο 
το car pooling γνωστό και ως συνεπιβατισμός, όπου μέσω εφαρ-
μογής άνθρωποι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά έχουν τον 
ίδιο προορισμό, χρησιμοποιούν κοινό αμάξι, με οφέλη στην τσέπη 
τους, το περιβάλλον και στη συμφόρηση. Η ελληνική νοοτροπία 
ωστόσο δεν είναι έτοιμη ούτε γι’ αυτό». 
Στη συζήτηση με τους ειδικούς πέφτει στο τραπέζι το θέμα της 
ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών και της τηλεργασίας, 
όπου είναι εφικτή. Μια μετακίνηση με το αυτοκίνητο για το γνή-
σιο της υπογραφής είναι μια επιπλέον μετακίνηση ή ένα έξτρα 
πιθανό διπλοπαρκάρισμα. Όλα παίζουν τον ρόλο τους, ακόμα και 
το ωράριο των οχημάτων φορτοεκφόρτωσης που σταματά την 
ώρα αιχμής μπροστά από το αγαπημένο μας καφέ. 

13.500 ταξί: Αυτά τα περίεργα 
κίτρινα 

Την ίδια ώρα, ρίχνοντας κανείς μια ματιά προς τα σταθμευμένα 
ταξί στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, το πιθανό-
τερο να απορήσει σχετικά με το πού ξεκινά η πιάτσα και πού 
τελειώνει, ενώ παράλληλα θα εντυπωσιαστεί με τον αριθμό 
των «κίτρινων» ανάμεσα στα αυτοκίνητα που διέρχονται στον 
δρόμο. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Αττικής κυκλοφορούν 
13.500 ταξί. Αναλογικά με τον πληθυσμό των κατοίκων είναι 
περίπου 2.000 περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε, σε τι ποσοστό 
όμως επηρεάζει αυτό την κίνηση μπροστά στα εκατομμύρια 
οχήματα ιδιωτικής χρήσης που κινούνται στους αθηναϊκούς 
δρόμους; 

Ο Πάρης Ορφανός, αναπληρωτής γραμματέας του Συνδικάτου 
Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, εξηγεί: «Πάσχουμε από υποδομές, 
γι’ αυτό και οι πιάτσες έχουν ελλιπείς διαγραμμίσεις, δεν φαίνονται 
οι σημάνσεις, σταθμεύουν τα ΙΧ και ως αποτέλεσμα περιφερόμαστε 
και η κίνηση εντείνεται. Αυτό που προτείνουμε ως λύση, είναι να 
έχουν τη δυνατότητα τα έμφορτα ταξί να κυκλοφορούν στις λεω-
φορειολωρίδες ώστε να παραλαμβάνουν εύκολα τον πελάτη χωρίς 
να μπλοκάρουν τις άλλες λωρίδες, κάτι που θα μείωνε αφενός το 
κομφούζιο, θα εξυπηρετούσε καλύτερα και τις δυο πλευρές και ο 
πολίτης θα γλίτωνε ευρώ. Αίτημα που απευθύνεται σε Δήμο, Υπουρ-
γείο Μεταφορών και ΟΑΣΑ». 
Η ύπαρξη ή όχι κίνησης στον δρόμο, δυνατότητας πάρκινγκ και 
καλής συγκοινωνίας επηρεάζει ακόμα και την τιμή των ακινή-
των. Χαρακτηριστικά είναι αυτά που μας λέει ο Θεμιστοκλής 
Μπάκας, Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates: «Η 
απόσταση από τον υποσταθμό του μετρό παίζει μεγάλο ρόλο στην αξία του ακινήτου, καθώς 
αν βρίσκεται σε ακτίνα από τον υποσταθμό που χρειάζεσαι αυτοκίνητο ή/και άλλο μέσο με-
ταφοράς για τη προσέγγισή του, ο υποσταθμός δεν έχει καμία θετική επιρροή στην αξία του. 

Παράλληλα, αν το ακίνητο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση αλλά η 
περιοχή σε μεγάλο ποσοστό είναι εμπορική, τότε λόγω της υψηλής 
κίνησης και της αδυναμίας παρκινγκ τείνει να λειτουργήσει αρνητι-
κά στην αξία του οικιστικού ακινήτου. Η μεγάλη άνοδος των τιμών 
οφείλεται στο ότι τα ακίνητα καρπώνονται πλήρως τη βελτιωμένη 
προσβασιμότητα». 

Τι γίνεται έξω από το κέντρο 
της Αθήνας;  
Οι μετακινήσεις στο κέντρο σύμφωνα με τους συγκοινωνιολό-
γους δεν γίνονται κατά κανόνα με το αυτοκίνητο, το μποτιλιάρι-
σμα προκαλείται από τις διαμπερείς κινήσεις, αυτές που έχουν 
προέλευση και προορισμό έκτος του κέντρου της Αθήνας, με 
το πρόβλημα να ξεκινά από το λεκανοπέδιο. Υπάρχουν κάποιοι 
δρόμοι που λειτουργούν ως περιφερειακοί, όπως η Υμηττού ή η 
Αττική Οδός, η κάθοδος Κηφισού προς Πειραιά, που δίνουν την 
εντύπωση ότι συμφέρουν παρά τα διόδια ή τη μεγαλύτερη από-
σταση καθώς είναι ταχείας κυκλοφορίας, ο κανόνας όμως λέει 
πως όταν «πήζει» όλη η Αθήνα με τους οδηγούς να εναποθέτουν 
τις ελπίδες τους εκεί, μοιραία θα δημιουργηθεί συμφόρηση 
επίσης. 
 

Συμφόρηση και νεύρα 

Μαζί με τη συμφόρηση πάνε και τα νεύρα. Διαβάζουμε σε έρευ-
νες του εξωτερικού πως το μποτιλιάρισμα ευθύνεται σε μεγάλο 
βαθμό για την επιθετική οδήγηση, η οποία συχνά εκδηλώνεται 
με υπερβολική ταχύτητα ή αγένεια απέναντι στους άλλους ο-
δηγούς – ένα μάλλον γνώριμο φαινόμενο που μπορεί να γίνει 
επικίνδυνο. Μάλιστα σε αρκετές μελέτες διαπιστώνεται πως 
υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις επικίνδυνης οδικής συ-
μπεριφοράς σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, την ίδια στιγμή 
που οι οδηγοί διανύουν περισσότερα χιλιόμετρα, και δείχνουν 
πως οι οδηγοί που ακούν μουσική ή μιλούν σε άλλους επιβάτες 
το κάνουν για να μειώσουν την ένταση που τους προκαλεί το 
κυκλοφοριακό κομφούζιο. 
 

Υπάρχει φως στο τούνελ;  
Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, έτσι όπως έχει στηθεί η πόλη τα 
πράγματα είναι δύσκολα. «Χρειάζεται ένας κεντρικός συντονισμός 
στο θέμα των μεταφορών, συνεργασία πολλών επιστημόνων, συ-
γκοινωνιολόγων, πολεοδόμων, τοπογράφων, αρχιτεκτόνων κι ένας 

μητροπολιτικός φορέας μεταφορών που σε επίπεδο λεκανοπέδιου θα μπορεί να σχεδιάζει τα 
θέματα μεταφορών, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο Δουβλίνο και το Παρίσι. Μέχρι να γίνει 
αυτό, καλή τύχη και υπομονή».  A

Από την 1η 
εβδομάδα 
του 
Σεπτέμβρη 
ως  σήμερα 
υπάρχει 
αύξηση 
19,35% 
στις 
συνολικές 
διελεύ-
σεις στην 
Αθήνα. 
Αυτό δεν θα 
συνέβαινε 
αν μειώ-
νονταν τα 
αυτοκίνητα 
που βγαί-
νουν στον 
δρόμο, ο 
κόσμος 
όμως τα 
επιλέγει 
σταθερά 
σαν πρώτη 
επιλογή 
μέχρι και 
για μια 
απόσταση 
300 
μέτρων.

Πού οδηγούμε 
πιο αργά;  

(Με στοιχεία από το Εργαστήριο 
Συγκοινωνιακής Τεχνικής) 

  Στις ώρες αιχμής: 07:45, 08:45, 14:45, 17:45) 

* «Κολλημένοι» με πρώτη, με περίπου 15 
km/h κατά μ.ο. κινούνται οι οδηγοί στη Λε-
ωφόρο Αλεξάνδρας προς την Πατησίων και 
στη Λεωφ. Συγγρού προς την Πατησίων, 
ενώ με 16 km/h κατά μ.ο. κινούνται οι οδη-
γοί στη Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας προς την 
Πανεπιστημίου. 

* Σχεδόν 20΄ καθυστερήσεις κατά μ.ο. συ-
ναντούν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφι-
σού και 16΄ στην άνοδο. 

* Και στα 2 ρεύματα της Κηφισίας, οι ο-
δηγοί συναντούν κατά μ.ο. καθυστερήσεις 
των 12-15 ,́ ενώ στους κεντρικούς άξονες 
του Δακτυλίου παρατηρούνται κατά μ.ο. 
καθυστερήσεις 8 έως 12 .́  

* Από τα Νότια Προάστια και, συγκεκριμέ-
να, την είσοδο στην Αθήνα από την Περιφε-
ρειακή Υμηττού και την Κατεχάκη, καθώς 
και από το ρεύμα προς το κέντρο από τη 
Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι οδηγοί συνα-
ντούν κατά μέσο όρο καθυστερήσεις των 
14΄ περίπου. 

* Η έξοδος από την Αθήνα προς Σκαραμα-
γκά παρουσιάζει κατά μ.ο. 10΄ καθυστερή-
σεις σε ώρες αιχμής. 

* Στην είσοδο από την Περιφ. Υμηττού και 
Κατεχάκη: +36% σε σχέση με το 1ο εξάμη-
νο του 2022, και στην κάθοδο του Κηφισού 
+29% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2022.  

* 55.473 περισσότερα οχήματα στους 
δρόμους της Αθήνας, από τον Ιανουά-
ριο έως και τον Αύγουστο του 2022, βάσει 
των δεδομένων ταξινομήσεων Ε.Ι.Χ. της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Σ.Ε.Α.Α. (Σύνδεσμος Εισα-
γωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), εκ 
των οποίων 50.908 Ε.Ι.Χ. (91.77%) και 4.565 
ελαφρά φορτηγά (8.23%).
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Της Αγγελικής ΜπιρΜπιλή - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

στο νεοελλnνικό Φαρ Ουέστ
Μια καθόλου σοβαρή συζήτηση για τη νέα του ταινία και το σινεμά γενικώς

 με αφορμή το «Εκεί που ζούμε», που θα δούμε από 27/10 στους κινηματογράφους
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— Σωτήρη, τι ήταν αυτό στο μυθιστόρημα «Εκεί που 
ζούμε» του Χρίστου Κυθρεώτη που σε έκανε να σκε-
φτείς ότι μπορεί να γίνει σενάριο ταινίας; Η πρώτη 
σκέψη ποια ήταν;
Σελίδα τη σελίδα έβρισκα πράγματα που με απασχολού-
σαν, γραμμένα όμως από έναν πολύ νεότερό μου. Δεν 
υπάρχει τίποτα πιο ανακουφιστικό από το να νιώθεις ότι 
συνομιλείς με νεότερους και διαφορετικούς από σένα. 
Το επιβεβαίωσα σύντομα με τον ίδιο τον Χρίστο Κυθρε-
ώτη που συνεργαστήκαμε στο σενάριο. Το επιβεβαίωσα 
ακόμα και με τους ανθρώπους που δούλεψαν στην ται-
νία. Μετά από πολύ καιρό ένιωσα ξανά αισιόδοξος για τη 
χώρα. 
— Από πού ξεκινάς το σενάριο; Έχεις ολοκληρωμένη 
στο μυαλό σου την ιστορία που θέλεις να πεις ή τη 
διαμορφώνεις σιγά σιγά;
Όταν το σενάριο βασίζεται σε βιβλίο προϋπάρχει ένας 
βασικός σκελετός. Υπάρχει λοιπόν το πλαίσιο. Από τη 
στιγμή που μου αφήνει χώρο να ενταχθούν και δικές μου 
ανησυχίες ξεκινάω. Κατά τη διάρκεια όμως της γραφής α-
ποκτούν το πάνω χέρι οι ήρωες και η μυθο-
πλασία και έτσι στο τέλος έχω απομακρυν-
θεί κάπως από το βιβλίο. Φροντίζοντας 
πάντα να μην έχω απομακρυνθεί από τον 
πυρήνα, την καρδιά του βιβλίου, που ήταν 
ο αρχικός λόγος για να ασχοληθώ μαζί του.
— Είπες ότι συνεργάστηκες με τον συγ-
γραφέα στο σενάριο. Χρειάστηκες τη 
γνώμη του;
Χρειάζομαι στη διάρκεια της δουλειάς τη 
γνώμη τρίτων. Πόσο μάλλον του συγκεκρι-
μένου συγγραφέα, του Χρίστου Κυθρεώτη, 
που δεν είχε εμμονές, προκαταλήψεις και 
ανάγκη «μη βεβήλωσης» του έργου του. Αν 
και νέος, έχει καταλάβει ότι άλλο είναι το 
βιβλίο και άλλο η μεταφορά του σε ταινία. 
Δεν είναι σύνηθες, ειδικά στους μεγαλύτε-
ρους ηλικιακά συγγραφείς. 
— Το σενάριο έχει τον πρώτο λόγο ή η 
εικόνα;
Στο σινεμά δεν υπάρχει πρωτιά σε αυτό. 
Δεν είναι ούτε λογοτεχνία, ούτε ζωγραφι-
κή, ούτε μουσική. Είναι μάλλον όλα αυτά 
μαζί. Και κάμποσα ακόμα. Οπότε αναγκα-
στικά το πάντρεμα όλων αυτών είναι εκεί-
νο που θα έχει πάντα τον πρώτο λόγο. 
— Η σκηνή με τον πατέρα (Στέλιος Μά-
ινας) και τον γιο (Προμηθέας Αλιφερό-
πουλος) στην ταινία, όπου «δίνονται ε-
ξηγήσεις» ακόμα και με τις σιωπές, είναι 
η πιο δυνατή και συγκινητική. Είσαι και 
γιος και πατέρας.. Νιώθεις ότι υπάρχουν 
πράγματα που θα ήθελες να είχες πει 
στον δικό σου πατέρα και δεν πρόλαβες; 
Η δύσκολη ισορροπία κάποιου που από 
γιος γίνεται αργότερα πατέρας και είναι 
πλέον συγχρόνως και γιος και πατέρας  δεν 
νομίζω ότι είναι μόνο για εμένα μια δύσκο-
λη ισορροπία. 
— Η πιο σημαντική ημέρα, λέει ο πατέρας στον γιο, 
ήταν η μέρα που γεννήθηκες. Είναι κάτι που «λες» με 
τον τρόπο σου στον δικό σου γιο; 
Όχι, δεν το έχω πει. Άλλη υπόθεση το τι έχω αισθανθεί. 
Όμως η ημέρα της γέννησης ενός παιδιού δεν είναι για 
κανέναν «άλλη μια ημέρα».
— Ποιο θα προσδιόριζες ως το βασικό συναίσθημα 
που οδηγεί τους ήρωές σου αυτή τη φορά;
Την ανάγκη να ζήσουν απαλλαγμένοι από αυτά που κλη-
ρονόμησαν χωρίς να ερωτηθούν. Να διεκδικήσουν την 
ελευθερία τους χωρίς όμως να καταστρέψουν τη ζωή 
τους. Δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν πρέπει να συγκρου-
στούν με αγαπημένους τους ανθρώπους. 
— Η ταινία αφορά ένα θέμα απλό, συνηθισμένο, τη 
σχέση ενός γιου με τον πατέρα του κατά βάση. Γιατί 
διαλέγεις να κάνεις ταινίες για απλές, καθημερινές 
ιστορίες; Τι θέλεις να πεις (εμμέσως) στο κοινό;
Να φωτίσω όσα χάνονται μέσα στον ορυμαγδό των ειδή-
σεων, των τίτλων, των πρωτοσέλιδων και την επιπολαι-
ότητα της «είδησης - πληροφορίας - εικόνας» που δυνα-
στεύει πια τα πάντα χωρίς να μπορεί να προχωρήσει λίγο 
κάτω από την επιφάνεια. 
— Τι γοητευτικό έχει για έναν σκηνοθέτη που έρχεται 
από τη γενιά που κατά κάποιο τρόπο μυθοποίησε το 
περιθώριο, η καθημερινότητα και οι ζωές των ανθρώ-
πων της διπλανής πόρτα; Θεωρείς ότι είναι δύσκολο 

σήμερα να βρεις και να αναδείξεις ηρωικές στιγμές;
Οι σούπερ ήρωες του σινεμά πάντα μου προκαλούσαν 
γέλιο. Στη ζωή μου συναντώ «κανονικούς» ανθρώπους, 
αν και δεν έχω καταλάβει ακριβώς τον όρο «κανονικός». 
Αυτούς πάντως θεωρώ ήρωές μου, τους σέβομαι και με 
αυτούς θέλω να ασχοληθώ. Όσο για τη γενιά μου δεν νο-
μίζω ότι είχε κάποια ιδιαίτερη κάψα για το περιθώριο. Πιο 
πολύ μια πόζα ήταν –και συνεχίζεται– καθώς είναι το δια-
βατήριο για να θεωρηθείς «αμφισβητίας, προοδευτικός 
καλλιτέχνης». 
— Στις ταινίες σου γενικά υπάρχει μια αίσθηση θυμού 
και απογοήτευσης και βέβαια έρχεται το χιούμορ για 
να ελαφρύνει το θέμα. Είναι το χιούμορ μια δικλείδα 
ασφαλείας;  
Δεν το «επιστρατεύω» με σκοπό να ελαφρύνω οτιδήποτε, 
είναι σύμφυτο με τη ματιά μου. Την ίδια στιγμή που λέω 
ή σκέφτομαι κάτι γεννιέται συνήθως με χιούμορ και η 
αμφισβήτησή του. Είναι ο δικός μου τρόπος εσωτερικού 
διαλόγου ώσπου να καταλήξω κάπου. 
— Τι σε θυμώνει; Τι σε κάνει να γελάς;

Με θυμώνουν οι άλλοι και ακολουθεί ο ε-
αυτός μου. Γελάω με τον εαυτό μου και α-
κολουθείτε οι υπόλοιποι. 
— Πώς αντιμετωπίζεις τους ηθοποιούς 
σου και πόση ελευθερία τους επιτρέπεις 
για αυτοσχεδιασμό; Θέλεις να έχεις όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο έλεγχο ή μπο-
ρεί να αλλάξεις, ας υποθέσουμε, κάποιο 
διάλογο;
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση 
από όταν ανατρέπεται αυτό που έχω σχε-
διάσει μόνος μου στο γραφείο. Το ζητάω, 
σχεδόν εκλιπαρώ. Αλλιώς το γύρισμα εί-
ναι μια απλή διεκπεραίωση κάποιου πράγ-
ματος που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Δεν το 
βρίσκω όμως εύκολα. Ίσως οφείλεται στο 
ότι έχω γράψει το σενάριο καμιά δεκαπε-
νταριά φορές, ξέρω καλά την κάθε ατάκα, 
το πώς πρέπει να γίνει το καθετί και πολλές 
φορές το έχω ακόμα και υποδυθεί. Υπάρχει 
λοιπόν ο κίνδυνος όλοι οι ήρωες να γίνουν 
κόπιες δικές μου. Καλύτερα όμως να ρωτή-
σεις τους ηθοποιούς γι’ αυτό.
— Στο κάστινγκ βλέπουμε τους συνή-
θεις ύποπτους από παλιότερες ταινίες. 
Πώς ήταν η συνεργασία σας μετά από 
καιρό; Έχουν αλλάξει; Ο πρωταγωνιστής 
από την άλλη είναι ένα πρόσωπο της νε-
ότερης γενιάς. Σε καταλάβαινε;
Οι «συνήθεις ύποπτοι» είναι καλοί ηθοποι-
οί και κυρίως ταιριάζουν στον ρόλο. Δεν 
δουλεύω μαζί τους επειδή δουλέψαμε στο 
παρελθόν μαζί. Δεν νιώθω καμία δέσμευ-
ση να επαναλάβω συνεργασίες χωρίς να 
υπάρχει λόγος. Ο νεότερός μου πρωταγω-
νιστής, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, πέ-
ρα από την τεχνική του μέσου που κατέχει 
πολύ καλά, έχει το βασικό που με ενδια-
φέρει σε κάθε συνεργασία: την ικανότητα 

να μπορούμε να πιούμε έναν καφέ και να μιλήσουμε για 
τα πιο άσχετα με την ταινία θέματα. Εάν καταφέρουμε να 
συνεννοηθούμε σε αυτά που είναι πολύ πιο δύσκολα από 
το σινεμά και «ποιες ταινίες σου αρέσουν», τότε θα συνεν-
νοηθούμε μια χαρά και για τον ρόλο. Όπως και έγινε.
— Πολλοί σκηνοθέτες είναι τύραννοι στο σετ. Εσύ 
πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου;
Ρώτησε ηθοποιούς και συνεργείο γι’ αυτό. Τύραννος ό-
μως ως τώρα δεν τα έχω καταφέρει πουθενά στη ζωή 
μου. Πρέπει να είναι πολύ κουραστικό. 
— Είχα διαβάσει σε μια συνέντευξη του Τριφό ότι στις 
ταινίες του έμενε σε ένα ποσοστό 60% ικανοποιημέ-
νος. Εσύ; Πόσο ευχαριστημένος έμεινες με το τελικό 
αποτέλεσμα;
62%, για να σκάσει από τη ζήλια του ο Φρανσουά! Αυτό 
που ξέρω είναι ότι έχω καταφέρει στις συνθήκες που μου 
προσφέρθηκαν να έχω δώσει το 100% αυτών που μπο-
ρούσαν να γίνουν από μένα. Τώρα το πόσο κοντά σε αυτό 
που είχα φανταστεί είναι κάθε φορά το αποτέλεσμα, ας 
περιοριστούμε στον Γούντι Άλεν που λέει «γράφω αρχικά 
στο σενάριο μια σκηνή δεξίωσης με 300 άτομα σε ένα 
παλάτι και μετά, στο γύρισμα, την προσαρμόζω σε έναν 
τηλεφωνικό θάλαμο». 
— Πού θεωρείς ότι «φτιάχνεται» μια ταινία, στην κάμε-
ρα ή στο μοντάζ;
Στο σενάριο και στο γύρισμα. Στο μοντάζ διορθώνονται 

πρώτη φορά που μίλησα στον 
Σωτήρη Γκορίτσα ήταν την εποχή 

που γύριζε τις Παρέες στο Πήλιο. 
Είχα μάθει ότι βαριέται τις συνεντεύ-
ξεις κι ότι μιλάει με τις ταινίες του, 
που εννοείται αν του το έλεγες αυτό 
έσκαγε στα γέλια ή θύμωνε, ανάλογα 
τα κέφια του. Του πρότεινα να μου 
δώσει, όχι συνέντευξη, και εγώ τις 
βαριέμαι, είπα για να τον καλοπιάσω 
γιατί μουρμούριζε στο τηλέφωνο, 

αλλά το ημερολόγιο των γυρισμά-
των. Ημερολόγιο; δεν κρατάω ημε-

ρολόγιο. Φωτογραφίες εννοώ ημερολόγιο, με λεζά-
ντες δικές σου, τις παρεϊκές φωτογραφίες σας από 
τα γυρίσματα. Το έπιασε αμέσως, του άρεσε και η 
ιδέα, να δω τι μπορώ να κάνω, είπε και είχαμε το θέ-
μα. Από τότε πέρασαν τα χρόνια, τις ταινίες του τις 
έβλεπα έτσι κι αλλιώς γιατί μέσα από την ξεχωριστή 
ματιά του και το χιούμορ του έβλεπα τη ζωή μας να 
ξετυλίγεται μαζί με όλο το χάος, τον παραλογισμό, 
την κωμικοτραγωδία της ελληνοβαλκανικής μας 
ταυτότητας. «Απ’ το χιόνι» το ’93, στο «Βαλκανι-
ζατέρ» το ’97, το «Μπραζιλέρο» το 2001, στις «Πα-
ρέες» το ’07, στο «Απ’ τα κόκαλα βγαλμένα» το ’10. 
Όλες οι καλές ταινίες άλλωστε χαρακτηρίζονταν 
από κάποιο είδος χιούμορ. Μέτα τον έχασα. Από τη 
μεγάλη οθόνη, γιατί η ζωή, που λένε, τα ’φερε και 
γίναμε φίλοι. Με έναν περίεργο τρόπο επιβεβαίωσε 
εκείνη την πρώτη τηλεφωνική εντύπωση: έξυπνος, 
αστείος, θυμωμένος, χαριτωμένος, όλα ταυτόχρονα. 

Φέτος, μια ηλιόλουστη Κυριακή του Απριλίου πή-
γα στην Ευελπίδων. Έξω από το κτίριο 6 φορτηγά, 
καλώδια, κάμερες, τραπέζια με πίτσες, σάντουιτς 
και εμφιαλωμένα. Ηθοποιοί, τεχνικοί, βοηθοί, κο-
μπάρσοι σκορπισμένοι στα σκαλιά, στα παγκάκια, 
κάνουν διάλειμμα, τσιμπάνε, συζητάνε, γελάνε. Η 
ατμόσφαιρα των γυρισμάτων. Εκεί που ζούμε. Η 
νέα ταινία του Σωτήρη σε δικό του σενάριο βασι-
σμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Χρίστου Κυθρεώτη. 
Το εικοσιτετράωρο των γενεθλίων ενός νεαρού 
δικηγόρου, ενός «κανονικού» ανθρώπου αναγκα-
σμένου να διασχίζει καθημερινά το νεοελληνικό 
«Φαρ Ουέστ» κι η δύσκολη σχέση με τους γονείς 
του, ειδικά με τον πάτερα. Μια ταινία τόσο σοβαρή 
όσο κι ανάλαφρη, συγκινητική χωρίς να εκβιάζει 
συγκίνηση, το σινεμά του Γκορίτσα, σύγχρονο και 
με ουσία. Και ένα δυνατό soundtrack από τον Νίκο 
Πορτοκάλογλου. 

Οι ηθοποιοί της σκηνής του δικαστηρίου είναι εκεί. 
Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ο πρωταγωνιστής, 
και η δικηγόρος των αντιδίκων Γιούλικα Σκαφιδά, 
ο Μάκης Παπαδημητρίου και η μητέρα του Χρι-
στίνα Τσάφου, η πρόεδρος του δικαστηρίου Μαρία 
Καλλιμάνη. Ακούω τον Σωτήρη να «παίζει» στον 
Παπαδημητρίου μια σκηνή, όπως τη φαντάζεται, 
πετάνε και κάτι αστεία. Πιάνω κουβέντα με τον 
Προμηθέα, πρώτη του συνεργασία με τον Γκορίτσα. 
«Μου αρέσει που δουλεύω με έναν άνθρωπο άλλης γε-
νιάς που έχει κάνει κάποιες ταινίες που θαυμάζω. Έχει 
αίσθηση υποκριτική που δεν την έχουν όλοι οι σκηνοθέ-
τες, έχει άποψη για το πώς πρέπει να ειπωθούν τα πράγ-
ματα και το βασικό είναι ότι ψάχνει για μια αλήθεια. Μια 
φορά του είπα για κάτι στο σενάριο, εμείς, η γενιά μου, 
θα το λέγαμε αλλιώς. Πες το όπως θέλεις, μου απάντησε, 
εμένα με ενδιαφέρει να είναι αλήθεια. Εσύ κοιτάς το ψυ-
χολογικό, εγώ κοιτάω το κοινωνικό».

Α, ναι, αυτός είναι ο Σωτήρης. Πολιτικοποιημένος, 
διαβάζει πολύ και βλέπει πολύ σινεμά και με τον 
κοβιντ κόλλησε και με τις σειρές, έχει φίλους αγα-
πημένους, έχει και μερικούς που έχουν εκνευριστεί 
γιατί τα λέει έξω από τα δόντια και έχει πλάκα. Έχει, 
δηλαδή, αυτό το χάρισμα να διηγείται ιστορίες που 
δεν βαριέσαι να ακούς, έχει ταλέντο να μιμείται και 
να περιγράφει ζωντανά και με τον πιο αστείο τρόπο 
που μπορείτε να φανταστείτε. Εξάλλου, όπως είπε 
και ο Χίτσκοκ, το καλό σινεμά τι άλλο είναι παρά μια 
σπουδαία ιστορία, σαν τη ζωή χωρίς τα βαρετά μέρη.

Οι σούπερ 
ήρωεσ 

τΟυ σινεμά 
πάντά μΟυ 
πρΟκάλΟυ-
σάν γελιο. 

στη ζωη 
μΟυ 

συνάντω 
«κανονι-

κούσ» 
άνθρωπΟυσ,  

άν κάι  
δεν εχω 

κάτάλάβει 
άκριβωσ τΟν 
ΟρΟ «κάνΟ-

νικΟσ». 
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αστοχίες του σεναρίου και του γυρίσματος. Ευτυχώς. 
— Το μπάτζετ σε περιορίζει αναγκαστικά. Πού θα κά-
νεις εκπτώσεις; Στους ηθοποιούς, στους χώρους, σε 
σκηνές…;
Προσπαθώ πουθενά. Αλλά ένα από τα λίγα πράγματα που 
σου προσφέρει η πείρα είναι να τα έχεις όλα αυτά υπόψη 
σου από όταν γράφεις το σενάριο ή μετά όταν αναζητάς 
τους χώρους. Ναι, καλά κατάλαβες, μιλάμε δυστυχώς για 
προληπτική λογοκρισία. 
— Υπάρχουν σκηνές που κόπηκαν εντελώς και γιατί;
Κόπηκε μια σκηνή όταν νύχτα κάπου κοντά στο Λαύριο 
είχα ζητήσει ένα αδέσποτο κουτάβι και η υπεύθυνη μου 
έφερε μες στα μαύρα μεσάνυχτα ένα άσπρο λαμπραντόρ 
σαν καλοθρεμμένο αρνί.
— Πόσο σε επηρεάζουν οι αναποδιές στα γυρίσματα; 
Στο «Εκεί που ζούμε» συνέβη κάτι αστείο ή καταστρο-
φικό να μας διηγηθείς;
Προσπαθώ να συγκρατούμαι. Όπως εκείνο το βράδυ σε 
μια αλάνα της εθνικής οδού όπου είχαμε στήσει τα πά-
ντα έρχεται με το BMW τζιπ του ένας 60ρης με μουστα-
κάκι, κοιλιά, δαχτυλίδι και δίπλα την ξανθιά κυρία του με 
κόμμωση και λέει «δρόμο!». Απαγορεύει το γύρισμα γιατί 
είναι δική του, λέει, μια αποθήκη στο βάθος της αλάνας. 
Αλλιώς, ήθελε πέντε χιλιάδες εδώ και τώρα για να μας 
το επιτρέψει. Ευτυχώς ο εύσωμος παραγωγός Ηρακλής 
κράτησε εμένα και εγώ εκείνον και δεν είχαμε τα χειρότε-
ρα. Στα δε άσπρα στόρια της δήθεν αποθήκης του είχαμε 
μόλις σβήσει το γραμμένο με μαύρο σπρέι «Πούτιν αρχη-
γέ, μόλις γαμ…σεις τους Ουκρανούς κατέβα και προς τα 
εδώ να γαμ…σεις και κάτι δικούς μας». 
— Ποια είναι η ιδανική ώρα να κάνεις γύρισμα; Σου 
αρέσουν τα νυχτερινά;
Προτιμώ να είμαι σπίτι μου ή σε φίλους. Ούτε όμως και 
τα ημερήσια με ενθουσιάζουν καθώς πέρα από τον αφό-
ρητο ελληνικό ήλιο έχουμε και τις δυσκολίες της καθη-

μερινότητας της πόλης και τον αγώνα της παραγωγής να 
μας εξασφαλίσει ειρηνικές συνθήκες για να κάνουμε την 
δουλειά μας. Διόλου δηλαδή «καλλιτεχνικά» θέματα. Δεν 
ξέρω πώς θα ήταν αν είχα κάποτε τον απαραίτητο προ-
ϋπολογισμό που χρειάζεται για να γυριστεί κανονικά μια 
ταινία. Και φοβάμαι δεν θα το μάθω ποτέ.  
— Το να πηγαίνεις στον κινηματογράφο έχει μια μο-
ναδική ποιότητα, απαιτεί συγκέντρωση, επίσης μια 
συλλογική ανταπόκριση. Σημαίνει ότι σηκώνεσαι από 
τον καναπέ και βγαίνεις έξω από το σπίτι σου, κοινω-
νικοποιείσαι και επίσης πληρώνεις το εισιτήριο. Τώρα 
που το τοπίο των μέσων έχει αλλάξει, πιστεύεις ότι ο 
κινηματογράφος θα καταφέρει να επιβιώσει;
Δύσκολο το βλέπω! Και σίγουρα δεν θα επιβιώσει με τη 
μορφή που τον ξέρουμε σήμερα και πολύ περισσότερο 
με τη μορφή εκείνη που μας γοήτευσε νέους όταν απο-
φασίσαμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά μαζί του. Ήδη 
η τηλεόραση, στο εξωτερικό, έχει μπει για τα καλά στα κι-
νηματογραφικά χωράφια και σε κάποια τα έχει ξεπεράσει 
κιόλας. Όπως στο σενάριο, στην παραγωγή ή στην ηθο-
ποιία όπου συναντάμε εξαιρετικές δουλειές. Μαζί φυσικά 
και με άφθονη σαβούρα. 
— Οι ταινίες έχουν τη δυνατότητα να πυροδοτήσουν 
αλλαγές;
Όχι! Και ευτυχώς! Φαντάζεστε να είχε αφεθεί η πολιτική 
στα χέρια καλλιτεχνών; Δεν βλέπετε τις δηλώσεις ή τις 
υπογραφές τους σε «συλλογικά κείμενα»; Θεός φυλάξοι. 
— Πώς αντιλαμβάνονται οι νεότεροι συνεργάτες σου 
την κοινωνικό-πολιτική ματιά των ταινιών σου;
Με κατανόηση και ελαφρύ μειδίαμα. Περισσότερο τη σέ-
βονται, παρά συμφωνούν. Ή, πιο σωστά, σέβονται τον 
τρόπο που την εκφράζω, όχι κατ’ ανάγκη το περιεχόμενό 
της. Δεν με ενοχλεί, το αντίθετο θα έλεγα. Νέοι είναι, καλ-
λιτέχνες είναι, έχουν τις δικές τους αγωνίες και όπως λέει 
και μια ηρωίδα της ταινίας «Χέστηκα, Αντώνη μου, για τη 

χώρα, η ζωή με ενδιαφέρει!». 
— Είχες καιρό να κάνεις ταινία. Γιατί; Το να κάνεις ται-
νία στην Ελλάδα είναι περιπέτεια;
Μόνο περιπέτεια; Πεδίο μάχης είναι που μέσα του συ-
γκρούονται όλες οι γνωστές παθογένειες της χώρας και 
μερικές ακόμα. Από τη γραφειοκρατία έως την έλλειψη 
πόρων και από την έλλειψη παιδείας έως την εγωκεντρι-
κότητα κάθε άσχετου. 
— Πιο εύκολα βρίσκει στις μέρες μας χρηματοδότηση 
(και κοινό) το «weird Greek cinema» από το σινεμά με 
ανθρώπινες ιστορίες, υποδόριο χιούμορ και κοινωνι-
κοπολιτικό σχολιασμό… Μπήκες ποτέ στον πειρασμό; 
Και να ήθελα δεν είχα τα φόντα. Ήμουν, από ανατροφή, 
τόσο εναντίον της «πόζας» που και να ήθελα δεν μπορού-
σα. Εδώ πέρασαν καμιά εικοσαριά χρόνια και αρκετές ται-
νίες για να τολμήσω να δηλώσω «σκηνοθέτης». Δήλωνα 
το ανώδυνο «κινηματογραφιστής». Ενώ τώρα με μια μι-
κρού μήκους και βραβείο στο Άμπου Ντάμπι καθάρισες.  
— Δηλαδή δεν θα ήθελες να κάνεις μια χολιγουντιανή 
υπερπαραγωγή;
Ούτε εγώ, ούτε το Χόλιγουντ καιγόμαστε.
— Στα 32 έκανες την πρώτη ταινία, το «Κάποιος ξαγρυ-
πνά», και μετά το 1987 τη «Δέσποινα», που βραβεύτη-
κε. Πώς ήσουν και τι σε προβλημάτιζε τότε;
Κυρίως με προβλημάτιζε το αν είχα κάνει σωστά που διά-
λεξα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Αν είχα δηλαδή 
την ικανότητα να αφηγηθώ μια ιστορία με αρχή, μέση, τέ-
λος («έστω και όχι αναγκαστικά με αυτή την σειρά», όπως 
με ενθουσίαζε τότε ο Γκοντάρ). Δεν με έπειθε ούτε η απο-
δοχή των ταινιών μου. Σαν να υπήρχε μέσα μου ένας πολύ 
ψηλός πήχης από παλιές ταινίες που είχα θαυμάσει. Το 
σύμπτωμα του νεαρού σινεφίλ. Που σου παίρνει καιρό να 
απαλλαγείς. Κάποιοι μάλιστα δεν απαλλάσσονται ποτέ. 
— Όλα αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει τα κινηματογρα-
φικά σου γούστα;
Φυσικό δεν είναι; Θα ανησυχούσα πολύ εάν μετά από όσα 
συνέβησαν στη ζωή μου δεν άλλαζε και το τι μου αρέσει, 
τι εκτιμώ και τι όχι. Μου φαίνεται αστεία η στάση «του 
συνεπούς». Με στεναχωρεί να βλέπω ανθρώπους που 
στα 60 τους πιστεύουν ακόμη αυτά που πίστευαν στα 
20 τους. Σαν να πέρασε η ζωή ξώφαλτσα χωρίς να τους 
ακουμπήσει. 
— Πες μας μερικές από τα αγαπημένες σου ταινίες.
«Ρόμα», «Νονός», «Το παιδί», «Η γειτονιά των καταφρονε-
μένων», «Οι γυναίκες ας περιμένουν». 
— Φοβήθηκες σε κάποια περίοδο της ζωής σου, ίσως 
στην περίοδο της παύσης, ότι θα χάσεις το πάθος σου 
για το σινεμά;
Εάν χάσω το πάθος για κάτι, δεν έχω πρόβλημα να χάσω 
και αυτό το ίδιο το κάτι. Πράγματι κλονίστηκε μέσα μου 
η αναγκαιότητα να κάνεις ταινίες ενώ η χώρα κινδυνεύει 
να βρεθεί αγκαλιά με Ρωσίες, Κίνες και Ιράν. Ήταν πταίσμα 
μπροστά σε αυτό που κινδυνέψαμε να πάθουμε όντας 
τόσο πολύ «περήφανοι» για τα «νταούλια που θα βαράμε 
και θα χορεύουν οι αγορές», τρομάρα μας… 
— Έχεις βραβευθεί πολλές φορές και οι ταινίες σου 
έχουν μεγάλη εμπορική επιτυχία και επιπλέον είναι 
διαχρονικές. Αισθάνεσαι επιτυχημένος; 
Πλάκα μου κάνεις; Τι επιτυχημένος να νιώσεις όταν βλέ-
πεις ταινίες από τα πέρατα της γης αληθινά διαμάντια; Δεν 
έχω όμως ιδιαίτερη καούρα πώς θα θεωρηθώ. Μου αρκεί, 
αν εγώ κατάφερα να δώσω αυτό που είχα μέσα μου. Όσο 
και να ήταν αυτό. Ήταν το μεγάλο μάθημα, πρώτη φορά 
από τον πατέρα μου και αργότερα από τον διάλογό μας 
σε ένα ντοκιμαντέρ με τον μεγάλο Κύπριο ζωγράφο Δια-
μαντή. 
— Ανάμεσα στους σταθερούς σου συνεργάτες είναι ο 
Νίκος Πορτοκάλογλου ο οποίος έχει συνθέσει τα πε-
ρισσότερα soundtrack των ταινιών σου με τραγούδια 
που έγιναν εμπορικές επιτυχίες. Τι σας συνδέει;
Φιλία τριάντα πέντε χρόνων. Δεν είναι εύκολο αυτό. Ειδικά 
μεταξύ καλλιτεχνών που, όπως και να το κάνεις, σέρνουν 
μαζί τους πάντα και ένα κάπως ευτραφές «εγώ» (όχι «χο-
ντρό», προσοχή στην ορθότητα). 
— Μετά από αυτή την ταινία, πού βλέπεις τον εαυτό 
σου;
Στην Πάρο, στο γήπεδο του Βοτανικού και το ΟΑΚΑ, σε 
καμιά δυτική πρωτεύουσα που δεν έχω ακόμα πάει, στο 
σινεμά, σε καμιά τηλεοπτική πλατφόρμα, σπίτι μου με φί-
λους και μάλλον ξανά στο γραφείο μου να σκαλίζω κάποιο 
σενάριο και να αναρωτιέμαι αν έχει νόημα να γίνει ταινία. 
— Τι θα συμβούλευες ένα νέο σκηνοθέτη; Να πάει σε 
σχολή; Να δει τους κλασικούς; Να μάθει τεχνολογία;
Να βρει μέσα του γιατί θέλει να κάνει ταινίες. Όλα τα άλλα 
μαθαίνονται.  A

InfΟ  Σωτήρης Γκορίτσας «Εκεί που ζούμε». Στους κινημα-
τογράφους 27 Οκτωβρίου 2022. Από τη Feelgood.
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παραστάσεις 
για τn σεζόν 
2022-23
Πρεμιέρες που μας ιντριγκάρουν και παραστάσεις 
που συνεχίζουν ακάθεκτες, έργα κλασικά κι άλλα 
που συναντούν για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό. 
Λάβετε θέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Επιμέλεια: ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΜΟΥζΑ
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φθασαν στο ραντεβού μας στον Κεραμεικό 
φουριόζοι και γελαστοί, μετά το πρώτο πέ-
ρασμα της παράστασης στην πρόβα. Κι εκεί 
που μιλούσαμε με τον Γιάννη Νιάρρο και τον 
Αλέξανδρο Λιβιτσάνο για το «Σπιρτόκουτο» 
–το οποίο μεταμορφώνουν σε μιούζικαλ για 

τη Στέγη μετά από πρόταση του ίδιου του δημιουργού του 
Γιάννη Οικονομίδη–, η πραγματικότητα της θρυλικής 
ταινίας αλλά και της δικής τους παράστασης έσκασε σαν 
αναπάντεχο χαστούκι με το πέρασμα ενός αυτοκινήτου 
που τα ηχεία του αντηχούσαν σε ρυθμό τραπ «γιατί είσαι 
κ@ριόλ@»… 

Καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, ο ηθοποιός που συζητούν 
οι θεατρόφιλοι της πόλης για τη φρενήρη ερμηνεία του 
στους sold-out «Παίκτες» και σ’ αυτό το εγχείρημα υπογρά-
φει τη σκηνοθεσία αλλά και τη μουσική, μαζί με τον επίσης 
τριαντάρη συνθέτη και πιανίστα, αισθάνονται την ευθύνη 
απέναντι σε ένα υλικό που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό. 
Το νιώθουν σαν «μία βόμβα που είτε θα σκάσει στα χέρια σου 
είτε θα την πετάξεις απέναντι» και δηλώνουν πως πρώτο τους 
μέλημα ήταν «να μη χαθεί το σκοτάδι και η κλειστοφοβική α-
τμόσφαιρα του έργου. Γιατί γελάς πολύ με τη γραφικότητα των 
χαρακτήρων αλλά έχει και το άλλο κομμάτι που σου θυμίζει τον 
εαυτό σου, την οικογένειά σου, γνωστούς σου». 

Πώς μπορεί το «μακελειό» ανάμεσα στα μέλη μιας οικογέ-
νειας στον Κορυδαλλό μια ζεστή Κυριακή του Αυγούστου 
να μεταμορφωθεί σε μιούζικαλ; «Ο Οικονομίδης εξελίσσει τον 
λόγο του με μουσικούς όρους. Είναι επαναληπτικός, παίζει με 
τις δυναμικές, με την εμμονή. Οι ατάκες της ταινίας που έχουν 
μείνει ως τσιτάτα (όπως τα “Τι θα κάνεις με τη Λίντα, Βαγγέλη;” 

και “Φτιάξ’ το το μπουρδέλο”) μας έδωσαν αμέσως τίτλους στα 
τραγούδια. Όταν αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε σε επίπεδο ύ-
φους και είδους μουσικής πορευτήκαμε θεατρικά, δραματουρ-
γικά», αναφέρει ο Γιάννης Νιάρρος. Αναγνωρίζοντας την 
κάθε πλευρά στο συγκρουσιακό δίπολο που διατρέχει την 
υπόθεση ως ένα όργανο, άφησαν τους χαρακτήρες να υπο-
δηλώσουν τη μουσική του ρόλου τους. Σε τι σκοπό θα τρα-
γουδούσε ο πατέρας-προστάτης-άντρακλας που πιστεύει 
ότι οι γυναίκες φταίνε για όλα, η καταπιεσμένη μητέρα, μια 
κόρη-κωλόπαιδο, ο σεξιστής γιος που ονειρεύεται παρτού-
ζες με ναρκωτικά; Τραπ, κλαρίνα και σκυλάδικα, ροκ, τζαζ, 
οπερατικές ερμηνείες και ήχοι βαλκανικοί εναλλάσσονται σ’ 
αυτή την οικογενειακή σύρραξη με τους χαρακτήρες, όπως 
αποκαλύπτει ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, «να αμφιταλα-
ντεύονται απροκάλυπτα μεταξύ διαφορετικών και αντικρου-
όμενων ειδών μόνo μέσα σε μερικά μουσικά μέτρα πολλές 
φορές. Χρειάστηκε πολλές φορές να ανακαλέσουμε υπαρκτές 
αναμνήσεις και ανθρώπους όμοιους με αυτούς της ταινίας και 
να σκεφτούμε “Τι μουσική άκουγε αυτός;” και “Όταν είχε γίνει 
αυτό, τι έπαιζε το ράδιο;” Κάθε χαρακτήρας απέκτησε το μοτί-
βο του, κάθε σκληρή φράση και κατάρα τις συγχορδίες τους και 
η ατελείωτη κακοφωνία ενός καβγά την αντίστιξή της». 

Δεν θέλησαν να καταθέσουν ένα λοξό, αποδομημένο μιού-
ζικαλ. Κι αν ο όρος ξενίζει κάπως γιατί συχνά ως θέαμα εισα-
γόμενο δεν βρίσκει το σωστό νούμερο στα δικά μας θεατρι-
κά παπούτσια κι αν κάποια στιγμή φλέρταραν με την ιδέα να 
το αποκαλέσουν «πολεμικό ορατόριο», είναι μια παράσταση 
με αφήγηση γραμμική, που σέβεται το υλικό της ταινίας. 
«Ένα έργο στα ελληνικά που όλοι μεταχειριζόμαστε, ακόμα κι 
αν δεν το παραδεχόμαστε. Σκηνοθετικά και μουσικά πολυστυ-
λιστικό και πολυσυλλεκτικό, γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει». 

Αναρωτιέμαι ποιος στίχος συμπυκνώνει για τους ίδιους 
τον κάθε χαρακτήρα και οι ατάκες δεν θα μπορούσαν να 
μην ακουστούν με… οικονομίδια «γαλλικά». Το «θα δείτε τα 
@ρχ!δ!@ μου και θα τα προσκυνήσετε» του απηυδισμένου 
πατέρα, το «Γουστάρεις Άντζελα, ρε» του γιου, το «Τίποτα» 
της μητέρας. Όταν αποπειρώμαι να ξεκλέψω ένα spoiler 
για το σκηνικό της Εύας Γουλάκου, η περιγραφή συμπυ-
κνώνεται στο ότι φέρνει ανάμεσα σε «λαϊβάδικο και μια 
ποιητική απόδοση της εικόνας ενός καθημερινού σπιτιού». 
Ένα παμπάλαιο πιάνο με ουρά γίνεται το τραπεζάκι όπου ο 
Δημήτρης ξεφυλλίζει τιμολόγια, η κουζίνα της Μαρίας με-
ταμορφώνεται σε ένα κινούμενο σετ ντραμς, ένα σαλόνι 
που με τον κατάλληλο φωτισμό και εξοπλισμό εξελίσσεται 
σε πίστα βγαλμένη από τα μπουζούκια αλλά και από το 
Μπροντγουέι. Και στο φόντο η βρωμερή, αγαπημένη Α-
θήνα και τα μπαλκόνια της με τους γείτονες-καλοθελητές 
που ως χορός σχολιάζουν τη δράση και παίρνουν θέση 
– τέσσερα πρόσωπα που δεν υφίστανται στην ταινία αλλά 
υπάρχουν στις ζωές μας. 

«Μεγάλο μέρος της έμπνευσης προέρχεται από τα έγκατα 
του ελληνικού you tube. Γιατί δεν κάναμε μια έρευνα για να 
δούμε την παθογένεια του Έλληνα. Τους είχαμε μες στο σπίτι 
μας αυτούς τους τύπους. Είναι οι συμμαθητές μας, ο γείτονάς 
μας στην Κυψέλη που διαρκώς ουρλιάζει στον γιο του, το 
αυτοκίνητο που περνά στον δρόμο με τη βουερή εξάτμιση 
και τα σκυλάδικα στη διαπασών. Με όχημα τη δύναμη της 
μουσικής, παραβολικά και αρκετές φορές με χιούμορ, υπο-
γραμμίσαμε τα κακώς κείμενα, σαν να υποχρεώνεις –εν είδει 
τιμωρίας– έναν ειδεχθή εγκληματία να ντυθεί κλόουν και να 
κυκλοφορεί με κόκκινη μύτη. Γιατί όταν γελοιοποιείς έναν 
τέτοιο χαρακτήρα μένει στη μνήμη ως αρνητικό πρότυπο».  

Συμφωνούν πως το «Σπιρτόκουτο» αφορά τελικά στην 
εξουσία και τους δεσμούς αγάπης και σκληρότητας σε μια 
οικογένεια κι αναγνωρίζουν πως τους ζόρισε η βία που 
αποπνέει, συναισθήματα που, όπως και η γραφικότητα 
των ηρώων, έχει διογκωθεί στη μουσική μεταγραφή του 
έργου. Και παρότι το άκουσμα του τρίτου κουδουνιού 
προβλέπουν (γελώντας) να τους φέρνει λιποθυμίες κι ε-
γκεφαλικά, περιγράφουν αυτή τη δημιουργική εμπειρία 
που τους συντροφεύει τα τελευταία δυόμισι χρόνια ως 
κομβική στην καλλιτεχνική πορεία τους – τόσο που ο Γιάν-
νης Νιάρρος φτάνει να μιλά για έναν επίλογο, για έναν 
κύκλο που κλείνει οπότε και θα πρέπει να ξαναπιάσει το 
νήμα από την αρχή, από τη μικρή κλίμακα. 

«Προσωπικά, ό,τι προσλαμβάνω από το θέατρο είναι σε ε-
πίπεδο συναισθήματος» υπογραμμίζει. «Με ό,τι έχω ασχο-
ληθεί με συγκινούσε στην πρώτη ανάγνωση. Δεν μπορώ να 
αποδώσω κάτι το οποίο χρειάστηκα χρόνο να το κωδικοποι-
ήσω. Μου αρέσουν τα καρτούν, πιο καθαρά και “στη-μούρη-
σου” πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν βάθος. 
Νομίζω και το “Σπιρτόκουτο” έτσι ήταν. Βασίζεται σε μια απλή 
δραματουργία. Θα μιλήσει πρώτα στο στομάχι και στην καρ-
διά και μετά θα κάνεις τις αναγωγές σου». 

ℹ Σπιρτόκουτο 
The Musical 
Στέγη Ιδρύματος 
Ωνάση, Συγγρού 107, 
2111981784
Από 11/12 έως 30/12, 
Τετάρτη-Κυριακή 
στις 20:30

«Να μιλήσει πρώτα 
στο στομάχι και την καρδιά»  
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Στέγη ΙδρύματοΣ ΩναΣη

Πώς τραγουδιέται ο πόλεμος που μαίνεται σε κύκλο οικογενειακό; Ο Γιάννης Νιάρρος και ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος 
για την παράσταση που ετοιμάζουν στη Στέγη  στην ταινία-φαινόμενο του Γιάννη Οικονομίδη. 
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«Να μιλήσει πρώτα 
στο στομάχι και την καρδιά»  

Σπιρτόκουτο The Musical 
(11/11–30/12)
Ένα μικροαστικό διαμέρισμα που στενάζει, ένα 
κλιματιστικό που δεν δουλεύει, άνθρωποι που 
«ουρλιάζουν» ο καθένας στον δικό του σκοπό. 
Η θρυλική ταινία του Γιάννη Οικονομίδη γίνεται 
μιούζικαλ από τον Γιάννη Νιάρρο.

Οι 7 θάνατοι της Αντώνας 
(11/11-4/12)
Πόσες φορές μπορεί να πεθάνει και να αναστη-
θεί μια θηλυκότητα, ένα σώμα, μια χώρα; Το 
video art πρότζεκτ της ομάδας bijoux de kant 
με την Μπέττυ Βακαλίδου, πρωτοστάτρια των 
διεκδικήσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σε ένα 
αποκαλυπτικό ρεσιτάλ νεκραναστάσεων. 

I am {VR} (9-31/12) 
Μια εμβυθιστική περφόρμανς-ψυχεδελικό ταξί-
δι και, μαζί, παιχνίδι αυτογνωσίας σε περιβάλλον 
εικονικής πραγματικότητας που μας καλεί να α-
νοίξουμε πόρτες στο άγνωστο. Από τη σημαντι-
κή Γερμανίδα σκηνοθέτρια Susanne Kennedy 
και τους multimedia καλλιτέχνες Markus Selg και 
Rodrik Biersteker. 

2020: Obscene (12-18/12) 
Καρέ από το Blowup του Αντονιόνι ή στούντιο 
όπου γυρίζονται τσόντες; Η χορογράφος Αλε-
ξάνδρα Μπαχτσετζή υπογράφει μια περφόρ-
μανς-μανιφέστο για την ακρότητα των σωμάτων 
και των βλεμμάτων, που σχολιάζει τον lifestyle 
σαδομαζοχιστικό φετιχισμό του ερωτισμού.

Στη μοναξιά των κάμπων 
με βαμβάκι (9-12/2/2023) 
Παγκόσμια πρεμιέρα με τον Αμερικανό διάσημο 
ηθοποιό John Malkovich σε ένα από τα πιο μυ-
στηριώδη κείμενα του σύγχρονου ρεπερτορίου. 
Το έργο του Μπερνάρ-Μαρί Κολτές (1986) πα-
ρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Τιμοφέι Κουλιά-
μπιν.

Elenit (16-19/2/2023)
Μια πανύψηλη κυρία με ιδιαίτερη κώμη και μύτη 
σηκώνει το τηλέφωνο, τραγουδάει μόνη της και 
συναναστρέφεται άλλα παράξενα όντα. Μια συ-
νάντηση με τον Ευριπίδη Λασκαρίδη λίγο πριν 
το αστείο και αλλόκοτα μαγικό έργο του περιο-
δεύσει για τέταρτη χρονιά στην Ευρώπη. 
 

ODD – Onassis Dance 
Days (2-5/3/2023) 
Το καθιερωμένο φεστιβάλ χορού της Στέγης, που 
αγκαλιάζει το παράδοξο και καταργεί τα σύνορα 
γίνεται δέκα ετών. Συνεχίζει να υποστηρίζει νέα 
πρωτότυπα έργα από καλλιτέχνες οι οποίοι απα-
ντούν λοξά στο ερώτημα «τι είναι χορός;».

Fuck me / Love Me*  
(2-5/3/2023) 
«Γάμα με / Αγάπα με». Με αυτές τις συστάσεις 
κάνει την πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα η 
ανερχόμενη χορογράφος Marina Otero από την 
Αργεντινή, «ερωτικοποιώντας» τη βιογραφία 
της σε ένα δίπτυχο χορού που παρουσιάζει στο 
Onassis Dance Days.

Έγκλημα & Τιμωρία  
(18/3-9/4/2023)
Ο Βασίλης Μπισμπίκης, για πρώτη φορά στην 
Κεντρική Σκηνή της Στέγης, κάνει μια ελεύθερη 
μεταγραφή του εμβληματικού μυθιστορήματος 
του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι μεταφέροντάς το 
στην Αθήνα του 2023. Με τον ίδιο στον ρόλο του 
ανακριτή Πορφύρη, τον Θοδωρή Σκυφτούλη ως 
Ρασκόλνικοβ και τον Τσέζαρις Γκραουζίνις ως 
Μαρμελάντοφ.

Future Now  
(23/3-2/4/2023)
Νέα πρωτότυπα έργα που προκρίνονται μέσα 
από ένα ετήσιο ανοιχτό κάλεσμα κάνουν πρεμιέ-
ρα στη σκηνή, στο ψηφιακό Onassis Channel 
και στο εξωτερικό. Από νέους δημιουργούς που 
φτιάχνουν νέους κόσμους. 

Europe Beyond Access 
Festival (27-29/4/2023) 
Ένα φεστιβάλ χορού, με παραστάσεις και συλλο-
γικά έργα για τον συμπεριληπτικό χορό από χο-
ρογράφους και χορευτές με αναπηρία από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, εργαστήρια ανταλλα-
γής γνώσεων, αλλά και συζητήσεις. 
    

Το σπίτι (10-28/5/2023)
Ο Δημήτρης Καραντζάς επιστρέφει στη Στέγη 
με μια παραβολή για την πραγματικότητα που, 
ό,τι κι αν κάνεις, αργά ή γρήγορα, θα έρθει να σε 
βρει. Ένα νέο έργο, εμπνευσμένο από το ομώνυ-
μο διήγημα του Julio Cortázar, την «Παρέλαση» 
της Λούλας Αναγνωστάκη και αρχιτεκτονικές 
έρευνες για την πρόσληψη του ανοίκειου.

Ο οίκος της ταραχής 
(Μάιος 2023)
Η χορογράφος Πατρίσια Απέργη δημιουργεί 
ένα εκρηκτικό πάρτι-ύμνος στον άνθρωπο, στη 
διαφορετικότητα, στην ελευθερία και στον αυ-
τοπροσδιορισμό. Εμπνευσμένο από τους χορούς 
του δρόμου που αναπτύχθηκαν ως χειρονομίες 
κοινωνικοπολιτικής αντίδρασης απέναντι σε πε-
ριστατικά βίας.

Rohtko (25-28/5/2023)
Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα απάτης στην 
ιστορία της σύγχρονης τέχνης δίνουν το έναυ-
σμα στον κορυφαίο Πολωνό σκηνοθέτη Lukasz 
Twarkowski να στήσει ένα θέαμα στα όρια θε-
άτρου, σινεμά και videoart. Ευκαιρία να γνωρί-
σουμε τη ματιά του.

2020: Οbscene

O οίκος της ταραχής 

Οι 7 θάνατοι 
της Αντώνας

Fuck Me / Love me

Έγκλημα και τιμωρία

Rotkho

Europe Beyond  
Access Festival

Στη μοναξιά των 
κάμπων με βαμβάκι

Susanne Kennedy

ℹ Στέγη Ιδρύματος 
Ωνάση
Συγγρού 107, 
2111981784, 
onassis.org

14 ραντεβού για θέατρο και χορό 
που δεν χάνουμε
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— Πρώτη σεζόν µε συνθήκες κανονικό-
τητας στα θέατρα µετά την περιπέτεια 
της πανδηµίας. Τι µάθατε από αυτή την 
περίοδο; 
Η περίοδος του κορωνοϊού ήταν εξαιρετικά 
δύσκολη για όλα τα θέατρα. Η επιστροφή 
στην κανονικότητα έφερε πληθώρα παρα-
γωγών δηµιουργώντας µια υπερπροσφορά. 
Βέβαια και η ζήτηση είναι µεγαλύτερη διότι 
ο κόσµος στερήθηκε το θέατρο τα τελευ-
ταία δύο χρόνια. Έτσι ο προγραµµατισµός 
µου γίνεται πιο επιλεκτικός στον αριθµό των 
παραστάσεων που ανεβάζω αλλά και στη 
«δύναµη» των πρότζεκτ ώστε να καταφέ-
ρουν να ξεχωρίσουν. 

— Πώς σχεδιάζετε το πρόγραµµα κάθε 
καλλιτεχνικής περιόδου;
Προσπαθώ να αφουγκραστώ τις ανάγκες 
του θεατρόφιλου κοινού παρέχοντας αυτό 
που πιστεύω ότι το ενδιαφέρει. Αξιολογώ 
τις καλλιτεχνικές προτάσεις σκηνοθετών, 
ηθοποιών και συγγραφέων µε γνώµο-
να ταυτόχρονα και το κόστος πα-
ραγωγής και το πιθανό θέατρο 
στο οποίο ταιριάζουν, διότι 
µία παράσταση µπορεί να 
µη βρει το κοινό της εξαιτί-
ας λανθασµένης επιλογής 
χώρου. Μερικές φορές 
έχω κι εγώ µια ιδέα για 
θεατρική παράσταση την 
οποία εξελίσσω ώστε να 
πραγµατοποιηθεί. Κάπως 
έτσι «µαγειρεύεται» το 
πρόγραµµα, µε απαραίτητη 
προσθήκη στη συνταγή και 
το… µπαχαρικό της τύχης.

— Υπάρχουν συνταγές επιτυχίας 
και αποτυχίας; 
Όλες οι συνταγές ξεκινούν να είναι επιτυχίας και κάποιες 
από αυτές (αναπόφευκτα) γίνονται αποτυχίας.

— Ποιο θέλετε να είναι το καλλιτεχνικό στίγµα της «Λυ-
κόφως»; 
Θα ήθελα ο κόσµος να έχει στο µυαλό του τις παραγωγές 
της «Λυκόφως» για την ποιότητα και την προσεγµένη πα-
ρουσίασή τους σε συνδυασµό µε την εµπορική απήχηση 
µε παραστάσεις που ξεχωρίζουν και ως προς την πρωτο-
τυπία τους.

— Τι ετοιµάζετε, λοιπόν, φέτος; 
Η «Αυλή των Θαυµάτων» είναι ένα 

µιούζικαλ-υπερπαραγωγή µε εντυ-
πωσιακό σκηνικό και ταλαντούχους 

συντελεστές. Σηµείωσε µεγάλη επιτυ-
χία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά 

λόγω κορωνοϊού δεν µπόρεσε να συνεχιστεί, 
γι’ αυτό είµαστε χαρούµενοι που εξασφαλίσαµε 
την επανάληψή της στο θέατρο Παλλάς. Το «Berlin 
Alexnaderplatz» συνεχίζει τη συνεργασία που ξεκι-
νήσαµε µε τον Στάθη Λιβαθινό στο Θέατρο της Οδού 
Κυκλάδων-Λευτέρης Βογιατζής, ο οποίος έχει αναλάβει 
το δύσκολο εγχείρηµα να µεταφέρει το προφητικό οµώ-
νυµο βιβλίο του Άλφρεντ Ντέµπλιν στη σκηνή µε µια δυ-
νατή οµάδα συνεργατών. Χριστούγεννα στο Μέγαρο µε 
«Scrooge, ghosts and rock ‘n’ roll» σε µια άκρως πρωτότυπη 
διασκευή της χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Ντίκενς 
από τον Χρήστο Σουγάρη, στην οποία ο Σκρουτζ είναι ένας 
µίζερος και τσιγκούνης ροκ σταρ (Πάνος Μουζουράκης) 
και τα φαντάσµατα που τον επισκέπτονται είναι ο Elvis, 
η Amy Winehouse και ο Freddie Mercury. Είναι η δεύτερη 
φορά που συνεργάζοµαι µε τον Στέφανο Κορκολή στην 
πρωτότυπη µουσική σε µιούζικαλ και είµαι τυχερός που 
και σε αυτό το project συµµετέχει πλήθος ταλαντούχων 
συντελεστών. Με µεγάλη χαρά µπόρεσα να εξασφαλίσω 
τη µετάκληση της παράστασης«Clara Haskil, Prelude and 
Fugue» µε τη Λετίσια Κάστα, που αφηγείται την ιστορία 
της διάσηµης πιανίστριας, η οποία έφυγε από τη ζωή πρό-
ωρα. Τέλος, η Imany επιστρέφει τον Απρίλιο στο θέατρο 
Παλλάς για µία µοναδική συναυλία µετά την επιτυχηµένη 
περφόρµανς της τον περασµένο Μάιο στο Μέγαρο.

— Γιατί αποφασίσατε να αναλάβετε τη διαχείριση του 
Θεάτρου της οδού Κυκλάδων; Ποια είναι η πορεία που 
θα επιδιώξετε να διαγράψει στο εξής; 
Η σχέση µου µε το Θέατρο Οδού Κυκλάδων-Λευτέρης 
Βογιατζής ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν το αναλάβω («Κου-
κλόσπιτο», «Ο γάµος της Μαρίας Μπράουν», «Πλατεία Ηρώ-
ων»). Έτσι, όταν η Ειρήνη Λεβίδη θέλησε να αποχωρήσει, α-
ποφάσισα να το αναλάβω µε γνώµονα την ιστορία του και 
την ποιότητα των παραγωγών του, µε µια άτυπη υπόσχε-
ση ότι θα συνεχίσω µε σεβασµό στο όνοµα και στο έργο 
που έχει αφήσει, συνεργαζόµενος µε παλιούς συνεργάτες 
του Λευτέρη Βογιατζή αλλά και µε νέους ταλαντούχους 

καλλιτέχνες, δίνοντας βήµα και 
στο ελληνικό κείµενο.

— Η επαγγελµατική 
σας κάθοδος στην 

Επίδαυρο µε την 
«Αντιγόνη» έφε-
ρε διπλό sold out. 
Θα την επιχειρού-
σατε µε λιγότερο 
γνωστό έργο και 

διανοµή; Θα επιδι-
ώξετε µια πιο στα-

θερή σχέση µε τον 
συγκεκριµένο χώρο 

και το αρχαίο δράµα; 
Η «Αν τιγόνη» έκανε ένα sold 

out που κανείς δεν περίµενε σε τέτοιο βαθµό. Οι 
περιοδείες και οι παραγωγές παραστάσεων ιδι-
ωτών στην Επίδαυρο έχουν µεγάλο κόστος και 
αποτελούν ρίσκο. Άρα ο παραγωγός οφείλει να 
πλαισιώσει όσο γίνεται καλύτερα (δυνατό έργο 
και δυνατοί συντελεστές) τέτοια εγχειρήµατα. 
Θα ήθελα να µπορώ να κάνω παραγωγές στην 
Επίδαυρο, οι οποίες να είναι ποιοτικές αλλά και να 
αφορούν το ευρύ κοινό. ∆ιαφορετικά, χωρίς την 
κρατική ενίσχυση το ρίσκο είναι πολύ µεγάλο. 

— Μετά τη Μόνικα Μπελούτσι και τον Τζον 
Μάλκοβιτς, οι διεθνείς µετακλήσεις βρίσκο-
νται πλέον σταθερά στο ραντάρ σας. Λειτουρ-
γεί µε άλλους όρους το «παιχνίδι» εκεί; Kαι τι 
σας έχει διδάξει αυτό το άνοιγµα;
Εµφανώς λειτουργεί µε άλλους όρους από αυτό 

της εγχώριας θεατρικής παραγωγής, αλλά ο 
παρονοµαστής είναι κοινός: το ενδιαφέ-

ρον και η προσέλευση του κοινού. Η 
δυσκολία των διεθνών µετακλήσε-

ων έγκειται στο δυσανάλογα µεγά-
λο κόστος σε σχέση µε τον αριθ-
µό παραστάσεων, όπου το µόνο 
αποδεκτό αποτέλεσµα είναι η 
απόλυτη επιτυχία (οποιαδήπο-
τε µέτρια προσέλευση είναι ζη-
µιογόνα), αλλά και η δυσκολία 

πρόβλεψης αρεσκείας του στο 
ελληνικό κοινό αφού στην πλει-

οψηφία τους παρουσιάζονται στη 
χώρα µας για πρώτη φορά. Επίσης, 

συνήθως έχεις να κάνεις µε διάσηµα 
ονόµατα τα οποία απαιτούν ειδικό χειρι-

σµό και έχουν όλα τις ιδιαιτερότητές τους. Οι 
ξένοι καλλιτέχνες έχουν τις ίδιες αγωνίες και παρό-

µοιες προσδοκίες µε τους εγχώριους και όλοι το θεωρούν 
τιµή να παίζουν για το ελληνικό κοινό στη χώρα µας, που 
είναι και η γενέτειρά του θεάτρου.

— Ένα πιο νεανικό κοινό βάζει το θέατρο στις εξόδους 
του. Πώς το «διαβάζετε» αυτό;
Το µήνυµα που στέλνει αυτή η νέα πραγµατικότητα είναι 
πάνω απ’ όλα αισιόδοξο. Ως παραγωγός θα πρέπει να είµαι 
διαρκώς σε εγρήγορση και να αφουγκράζοµαι τι ενδιαφέ-
ρει και το πιο νεανικό κοινό. Ένα πολύ δυνατό δείγµα αυ-
τού είδαµε στην παράσταση «Η ∆ηµοκρατία του Μπακλα-
βά» του Ανέστη Αζά στο Αµφι-θέατρο. Παρά τις δύσκολες 
συνθήκες (αποτρεπτικές για τους µεγαλύτερους σε ηλικία 
θεατές), οι νέοι κατέκλυσαν το θέατρο σε µια παράσταση 
που τους αφορούσε. Βλέπω µέσα σε αυτό µια στροφή των 
νέων ανθρώπων προς την τέχνη που έχει να τους πει κάτι 
ουσιαστικό, να τους προβληµατίσει και να τους αφυπνί-
σει. Αυτός είναι ο δικός µου προσωπικός στόχος.

Γιώργος 
Λυκιαρδόπουλος

«Ποιότητα, πρωτοτυπία 
και εμπορική απήχηση 

το στίγμα της “Λυκόφως”»
Ο γνωστός θεατρικός παραγωγός 

ανοίγει τα χαρτιά του για τη φετινή 
καλλιτεχνική περίοδο

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ

CLARA HASKIL, PRELUDE AND FUGUE

BERLIN ALEXANDERPLATZ

Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 

ℹ Η αυλή των θαυµάτων - Το µιούζικαλ,

Θέατρο Παλλάς, παραστάσεις 10 µε 20 Νοεµβρίου

Berlin Alexanderplatz, 

Θέατρο Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής, 

Πρεµιέρα 18 Νοεµβρίου

Scrooge & Ghosts and Rock ‘n’ Roll, 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Αίθουσα Τριάντη, 

Πρεµιέρα: 22 ∆εκεµβρίου

15
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«Ταυτότητα του θεάτρου μας η πολυφωνία» 

Από ΜηχΑνης ΘέΑτρό ℹ Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13,
 Μεταξουργείο, 2105232097

Ο Δημήτρης Μυλωνάς και η Άννα Ελεφάντη μας συστήνουν
 τις επιλογές τους για τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ

ρίσκουν στο θέατρο τον 
«πλέον αποκαλυπτικό 
κώδικα κατανόησης του 
μυστηρίου της ανθρώ-
πινης ύπαρξης» και στη 
διεύθυνση του Από Μη-

χανής τη δυνατότητα να συστήσουν στο 
κοινό και μέσω αυτού να συστηθούν και 
οι ίδιοι, το θέατρο που όχι μόνο επιθυ-
μούν να κάνουν αλλά και να βλέπουν. 
Ανέλαβαν πριν από πέντε χρόνια τη 
γνωστή σκηνή στην περιοχή του Μετα-
ξουργείου με την επιθυμία να την κατα-
στήσουν «έναν ανοιχτό τόπο θεατρικής 
ζύμωσης, ομαδικότητας και σύμπραξης, 
που θα προσφέρει μια βεντάλια επι-
λογών από σημαντικά έργα, με πολλά 
από αυτά να παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά», φιλοξενώντας παραγωγές τόσο 
δικές τους όσο και συνεργατών. 

Τι καθοδηγεί τις σκηνικές επιλογές τους; 
«Οι σκηνικές επιλογές που διαμορφώ-
νουν το πρόγραμμα του Από Μηχανής 
συνομιλούν με την εποχή και τα ερω-
τήματα που εκείνη διεγείρει. Θέλουμε 
το ρεπερτόριο που προτείνουμε να είναι 
συνδεδεμένο με όσα συμβαίνουν σήμε-
ρα την ίδια όμως στιγμή προσδοκούμε η 
κάθε παράσταση να διατηρεί την καλλι-
τεχνική της αυτονομία και τα ιδιαίτερά 
της χαρακτηριστικά» αναφέρουν ο Δη-
μήτρης Μυλωνάς και η Άννα Ελεφάντη.

Τι θα δούμε, λοιπόν, στο Από Μηχανής την 
περίοδο 2022-23; Φέτος ακουμπάμε πολύ 
στη νεοελληνική δραματουργία. Η παρά-
σταση «Όπου κι αν πας να μη χαθείς», 
μια σύγχρονη Οδύσσεια στην οποία ξε-
τυλίγεται η ιστορία της νεότερης Ελλά-
δας από τη δεκαετία του ’50 ως τις μέρες 
μας, επανακάμπτει. Επόμενη πρεμιέρα 
το «Καλιφόρνια ντρίμιν 2 - 20 χρόνια με-
τά», η συνέχεια του γνωστού έργου του 
Βασίλη Κατσικονούρη. Ο Σωτήρης Χα-
τζάκης τον Δεκέμβριο καταπιάνεται με  
το «Στην άλλη άκρη» του Ανδρέα Κε-
ντζού, ένα οικογενειακό δράμα στην 
Ελλάδα του σήμερα, και τη νέα χρο-
νιά με «Τ’ αλλαγμένα κεφάλια», έ-
ναν ινδικό μεσαιωνικό μύθο για δύο 
άνδρες που διεκδικούν την ίδια γυναί-
κα, ενώ ήδη συνεχίζεται το «Σλουθ» 
του Άντονι Σάφερ. Η σεζόν θα κλείσει  
με το άπαιχτο στην Ελλάδα έργο του Τζον 
Φλέτσερ «Τ’ αρνάκι έφαγε το λύκο» 
σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά και το 
«Μια νύχτα τον Οκτώβρη» του Γκέοργκ 
Κάιζερ σε σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη.

Μιλήστε μας για το «Καλιφόρνια Ντρίμιν 
2». Πού βρίσκουμε, αλήθεια, τους ήρωες 
20 χρόνια μετά; Το «Καλιφόρνια ντρί-
μιν» παρακολουθούσε τις τραγελαφι-
κές περιπέτειες δύο λαϊκών παιδιών 
που αποφασίζουν να μην πάνε στον 
στρατό και να καταφύγουν σ’ ένα new 
age κοινόβιο στην Καλιφόρνια. Δεν 
έχουν αλλάξει και πολλά στα χρόνια 
που μεσολάβησαν. Στο «Καλιφόρνια 
Ντρίμιν 2, 20 χρόνια μετά» ο Άρης 
παραμένει ντελιβεράς σε πιτσαρία, η 

Βουβού μανικιουρίστ σε κομμωτήριο, 
ο Ντίνος ήταν και είναι άεργος. Μόνο η 
Κική κατάφερε να πάει στην Καλιφόρ-
νια. Ζει όμως το «ντρίμιν»;
Ο συγγραφέας ξανασυναντά με αγάπη, 
αλλά και με κοφτερή ματιά, τους ήρωές 
του στη μετά-Covid Ελλάδα. Είναι βέ-
βαιο ότι ο καθένας και η καθεμιά μας 
στα πρόσωπά τους θα αναγνωρίσει κάτι 
από τον δικό του εαυτό και σε αυτήν α-
κριβώς τη στιγμή της «συνάντησης», 
σε αυτό το κλείσιμο του ματιού νομίζω 
ότι βρίσκεται η γοητεία της γραφής του, 
ότι με συνείδηση αλλά κι ενσυναίσθη-
ση επιλέγει καθημερινούς ήρωες και 
καταστάσεις ώστε να περιγράψει, να 
γελάσει, να κλάψει με συλλογικές πα-
θογένειες του τόπου μας. 

Με ποια κριτήρια επιλέγετε τα έργα που 
σκηνοθετείτε; Ποιοι συγγραφείς σας ε-
μπνέουν; Ένα είναι το κριτήριο, απλό και 
ταυτόχρονα σύνθετο: το βασικό θέμα 
του να με αφορά, να με κινητοποιεί. Έ-
χει να κάνει με τη δύναμη που έχει το 
έργο να συνδεθεί με το εδώ και τώρα. 
Αν έπρεπε να επιλέξω έναν συγγραφέα, 
θα ήταν ο Τσέχωφ. Η επιστημονική και 
γεμάτη ενσυναίσθηση ματιά του στην 
περιπέτεια της ανθρώπινης ύπαρξης 
με συγκινεί βαθιά. Μάλιστα, τη σεζόν 
2023-24 σκοπεύω να ασχοληθώ με τις 
«Τρεις αδελφές» του, επικεντρώνοντας 
στο ίχνος της παρουσίας –παρά τη φυ-
σική του απουσία– του πατέρα-δυνάστη 
στις τύχες των τριών ηρωίδων.

Το έργο «Τ’ αρνάκι έφαγε το λύκο», που 
θα ανεβάσετε, θεωρείται συνέχεια της 
κωμωδίας του Σαίξπηρ «Το ημέρωμα της 
στρίγγλας» αλλά από την… ανάποδη. Σ’ 
αυτή την εκδοχή ο άνδρας δαμάζεται από 
τη γυναίκα. Κάνετε έτσι ένα σχόλιο για 
την εποχή μας; Οπωσδήποτε. Η Κατε-
ρίνα, με τη συμπαράσταση όλων των υ-
πηρετών του σπιτιού, εξεγείρονται ενά-
ντια στον Πετρούκιο και ό,τι αυτός συμ-
βολίζει, με κάθε δυνατό μέσο, ακόμα και 
με όρους… Λυσιστράτης. Σε μια εποχή 
που η επικαιρότητα μας βομβαρδίζει με 
φρικώδη περιστατικά έμφυλης βίας, η 
ξεκαρδιστική κωμωδία του Φλέτσερ α-
ναδεικνύει το ότι άνδρες και γυναίκες 
είναι ίσοι και διαφορετικοί και ότι ο έ-
ρωτας είναι ένα παιχνίδι αγάπης, χαράς 
και συνύπαρξης, όχι κακοποίησης. 

Ποιο είναι το μότο σας; Όπως η ζωή έτσι 
και η σκηνή είναι μια σειρά από πρά-
ξεις που άλλοτε ξεκάθαρα κι άλλοτε πιο 
υπαινικτικά συνδέονται και οδηγούν 
σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ενεργο-
ποιήσει μια επόμενη πράξη, που θα την 
ακολουθήσει μια άλλη και ούτω καθ’ 
εξής. Σε αυτόν τον αέναο κύκλο το κα-
λύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να 
δοκιμάζουμε την κάθε στιγμή, την κά-
θε «πράξη» γιατί ουδέποτε γνωρίζουμε 
από πριν πού θα μας οδηγήσει. Περα-
στικοί είμαστε από αυτόν τον κόσμο, ας 
κάνουμε τουλάχιστον το ταξίδι όσο πιο 
συναρπαστικό μπορούμε.

Σλουθ του Άντονι Σάφερ
Σωτήρης Χατζάκης, Δημήτρης Μυλωνάς

Καλιφόρνια Ντρίμιν 2, 
20 χρόνια μετά του Βασίλη Κατσικονούρη
Σταύρος Καραγιάννης, Άννα Ελεφάντη, 
Στέλλα Ράπτη, Γιάννης Στόλλας
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ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΧΟΦΜΑΝ

Η πασίγνωστη «βαρκαρόλα» και οι υπέροχες µελωδίες 
της δραµατικής όπερας του Ζακ Όφενµπαχ θα ακου-
στούν στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος χάρη στη νέα 
συµπαραγωγή της ΕΛΣ µε την Όπερα Λα Μονναί των 
Βρυξελλών. Ο κορυφαίος σκηνοθέτης Κρύστοφ Βαρ-
λικόφσκι επιστρέφει στην Αθήνα για να ξετυλίξει τους 
έρωτες του πρωταγωνιστή για την πριµαντόνα Στέλλα, 
αλλά και για την άψυχη κούκλα Ολυµπία, την ασθενή 
τραγουδίστρια Αντωνία και την εταίρα Τζουλιέττα, 
που δυναµιτίζει κάθε φορά ένας ώριµος άνδρας, τα χα-
ρακτηριστικά των οποίων συγκεντρώνει ο εύπορος 
Λιντόρφ, πλάι στον οποίο φεύγει τελικά η Στέλλα, α-
φήνοντας τον Χόφµαν σε απόγνωση. 
Η χειραφέτηση µιας αινιγµατικής γυναίκας, οι απογο-
ητεύσεις ενός σκηνοθέτη σε κρίση, οι εξαρτήσεις του: ο 
Βαρλικόφσκι βλέπει την ιστορία της όπερας µέσα από 
το πρίσµα της Έβδοµης Τέχνης, µε επιρροές από ται-
νίες όπως «A Staris Born», «The Shining» και «Inland 
Empire». Στο πόντιουµ θα βρίσκεται ο Λουκάς Καρυτι-
νός και στους βασικούς ρόλους οι Άνταµ Σµιθ, Γιάννης 
Χριστόπουλος, Νικόλ Σεβαλιέ, Βασιλική Καραγιάννη, 
Μαίρη-Έλεν Νέζη, Μαρισία Παπαλεξίου, Τάσος Απο-
στόλου, Πέτρος Μαγουλάς, Χριστόφορος Σταµπόγλης, 
Γιάννης Γιαννίσης κ.ά.
Παραστάσεις: 18, 20, 22, 28, 29/12& 4, 5, 8/1/2023. Στις 19:30, 

Κυριακή στις 18:30

Και τα δύο! 
Όπερα ή µπαλέτο;  

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ο χορογράφος Τιάγκο Μπορντίν και 
ο σκηνοθέτης Κρύστοφ Βαρλικόφσκι 
υπογράφουν τις δύο νέες 
παραγωγές που κάνουν πρεμιέρα το 
2022 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

ℹ Εθνική Λυρική Σκηνή, Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 
364, Καλλιθέα,2130885700

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ

Μια νέα µατιά σε ένα από τα σηµαντικότερα 
και πιο αγαπητά έργα του κλασικού ρεπερ-
τορίου του µπαλέτου έρχεται να καταθέσει 
ο Τιάγκο Μπορντίν – µε τη συνδροµή του 
Γιώργου Σουγλίδη για τα σκηνικά και της 
σχεδιάστριας µόδας Μαίρη Κατράντζου 
για τα κοστούµια. Η πρόταση του Βραζιλιά-
νου βραβευµένου χορευτή και χορογράφου 

(άλλοτε µέλους του Μπαλέτου του Αµβούρ-
γου και του Nederlands Dans Theater) βα-
σίζεται στην κλασική χορογραφία του Μα-
ριύς Πετιπά, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε 
το 1869 στο Μπολσόι. Μέσα από τη µουσι-
κή του Λούντβιχ Μίνκους, η χορογραφία 
περιγράφει µια ιστορία για τα υψηλά ιδανι-
κά του ιπποτισµού, συνδυάζοντας κωµικά 
και ροµαντικά στοιχεία. Το έργο βασίζεται 
σε επεισόδια από το διάσηµο µυθιστόρη-
µα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες (1547-1616), 

που εκδόθηκε σε δύο τόµους το 1605 και το 
1615 αντίστοιχα. Η υπόθεση του µπαλέτου 
αντλεί κυρίως από τον δεύτερο τόµο και 
αφήνει σε δεύτερο επίπεδο τις περιπέτειες 
του ∆ον Κιχώτη και του υπηρέτη του Σά-
ντσο Πάντσα, καθώς επικεντρώνεται στον 
θυελλώδη έρωτα της Κιτέριας –εδώ Κίτρι– 
µε τον κουρέα Μπαζίλιο. 

Παραστάσεις: 26, 27/11 & 4, 23, 24, 30, 31/12. 

Στις 19.30, Κυριακή & 31/12 στις 18.30. 26
27
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ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νέα εποχή για το θέατρο στη Θεσσαλονίκη
21 παραγωγές και ηχηρές συνεργασίες για ένα θέατρο με όλους και για όλους

ℹ Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
2315200200

έες παραστάσεις με περισσότερες γυναίκες στην παρα-
γωγή τους, 21 διαφορετικές προσκλήσεις για φέτος αλλά 
και συνεργασίες με γνωστούς, καταξιωμένους και ανερχό-
μενους σκηνοθέτες φέρνει η θητεία του Αστέριου Πελτέκη 
στην καλλιτεχνική διεύθυνση του Κρατικού Θεάτρου Βο-

ρείου Ελλάδος. Μια νέα εποχή, πολυσυλλεκτική και ανοικτή στη διαφορε-
τικότητα, στη διερεύνηση, στις νέες φόρμες έκφρασης και στις συνεργα-
σίες-συμπαραγωγές. 
Η έννοια του νόστου και οι φωνές των δημιουργών θα διατρέχουν ως 
θεματικοί άξονες το ρεπερτόριο την ερχόμενη τριετία, καθώς η κρατική 
σκηνή στη συμπρωτεύουσα επιδιώκει να επανασυνδεθεί με καλλιτεχνικές 
δυνάμεις που έδωσαν το παρών στην πόλη στο παρελθόν. Παράλληλα, 
δίνεται έμφαση στις φωνές των δημιουργών, δηλαδή στο τι έχουν να πουν 
μέσα από τις συγκυρίες τις οποίες αφουγκράζονται.

Περιμένουμε με ενδιαφέρον τη σεζόν 2022-23

Θέατρο της έταιρέιας Μακέδονικών ςπουδών  
Η αυλαία ανεβαίνει με «Τα τρελά βατράχια», μια περιπετειώδη κωμωδία 
που έγραψε και σκηνοθετεί η Mélody Mourey. Με αφετηρία ένα πραγμα-
τικό γεγονός, παρακολουθούμε το σχέδιο που κατέστρωσαν δύο γιατροί 
προκειμένου να σώσουν από τους Ναζί χιλιάδες Εβραίους σ’ ένα χωριό 
της Πολωνίας. Οι «Τιτάνες», η παράσταση-φόρος τιμής του Ευριπίδη Λα-
σκαρίδη σε κάθε αποτυχημένη προσπάθεια να καταλάβουμε, έρχονται 
για τρία βράδια στη Θεσσαλονίκη (16-18/12). Στο ποιητικό σύμπαν του 
Βιτσέντζου Κορνάρου βουτά ο «Ερωτόκριτος» που σκηνοθετεί η Αργυρώ 
Χιώτη (από 18/1/2023),  θέτοντας στο επίκεντρο την Αρετούσα, μια γυναί-
κα που διεκδικεί την αυτοδιάθεσή της με γενναιότητα, πάθος και ελπίδα. 
Από την ατζέντα μας δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι «Εχθροί» του 
Ισαάκ-Μπάσεβιτς Σίνγκερ διά χειρός Στάθη Λιβαθινού, μια παράσταση 
για το τραύμα των στρατοπέδων συγκέντρωσης, τον έρωτα, την αγάπη 
και τη σωτηρία (από 10/3/2023). Στο φουαγιέ της ΕΜΣ έχει επιστρέψει «Ο 
πουπουλένιος» σε σκηνοθεσία Μαίρης Ανδρέου και έπεται συνέχεια με 
την «Πράγα» του Χαβιέρ δε Διός από τον Θέμη Θεοχάρογλου (από 25/11) 
και την παράσταση «Αλγό-ΡΥΘΜΟΣ» των Αλεξάνδρας Καζάζου και Ελεά-
νας Γεωργούλη (πρεμιέρα: 11/3/2023).

Βαςιλικο Θέατρο 

Η Ελένη Γκασούκα μας μεταφέρει στο απομονωμένο ξενοδοχείο Costa 
Verde για τη «Νύχτα της Ιγκουάνα» του Τενεσί Ουίλιαμς (από 28/10), ενώ 
εδώ συνεχίζει την πορεία του και το πρώτο θεατρικό του Γιώργου Κα-
πουτζίδη «Όποιος θέλει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του» (από 10/12). 
Εμπιστοσύνη στους κλασικούς για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Ο Γιάν-
νης Σκουρλέτης σκηνοθετεί την «Τριλογία του Αποχωρισμού» του Κάρλο 
Γκολντόνι (από 21/1/2023), ενώ ο Γιάννης Κακλέας θα αναμετρηθεί με 
τον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ (από 24/3/2023). Στην παιδική 
σκηνή, ο Γκάρης, το αγαπητό γαϊδουράκι της συγγραφέως και δημοσιο-
γράφου Τασούλας Επτακοίλη, γίνεται μιούζικαλ από τον σκηνοθέτη Τάσο 
Πυργιέρη και τον συνθέτη Δημήτρη Μαραμή (από 6/11). Στο Κάτω Φου-
αγιέ η Ανδρομάχη Χρυσομάλη σκηνοθετεί την «Πινακοθήκη των ηλιθίων» 
του Νίκου Τσιφόρου (από 15/12).

Μονη λαζαριςτών 

Η αυλαία έχει ανοίξει με το εμβληματικό αντιπολεμικό έργο του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη «Ο μπαμπάς ο πόλεμος» μέσα από τη ματιά του Κωνσταντί-
νου Ασπιώτη, ενώ η συνέχεια γράφεται με Μολιέρο καθώς ο Θοδωρής 
Αμπαζής ανεβάζει τον «Κατά φαντασίαν ασθενή» αναζητώντας σωτηρία 
για τον Αργκάν, τον κεντρικό ήρωα (από 25/2/2023). Η σεζόν κλείνει με 
το έργο της Αγγελικής Παπούλια «Ο ήχος που κάνουν τα πράγματα όταν 
πέφτουν», σε σκηνοθεσία Χρήστου Πασσαλή, που αφηγείται την ιστο-
ρία μιας πόλης όπου πράγματα, γεγονότα και ιδέες εξαφανίζονται και 
μαζί τους τελικά και η ικανότητα των ανθρώπων να αποχαιρετούν (από 
12/5/2023). Για τους μικρούς θεατές το πρόγραμμα έχει «Ειρήνη ξανά», μια 
διασκευή του καραγκιοζοπαίχτη Χρήστου Στανίση στην «Ειρήνη» του 
Αριστοφάνη. Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών η Χριστίνα Χα-
τζηβασιλείου προσεγγίζει τις  «Αλεπούδες» της Ντων Κινγκ , ο Δημήτρης 
Μπίτος την «Αγγέλα» του Γιώργου Σεβαστίκογλου (από 8/12), ο Χρήστος 
Θεοδωρίδης το «Σ’ εσάς που με ακούτε»  της Λούλας Αναγνωστάκη (από 
10/2/2023) και ο Παντελής Δεντάκης το «Big in Japan» της Κατερίνας 
Λούβαρη-Φασόη (πρεμιέρα: 22/4/2023).

Όποιος θέλει να 
χωρίσει να σηκώσει 

το χέρι του

Ο μπαμπάς ο πόλεμος

Αλεπούδες

Γκάρης, το μιούζικαλ

Η νύχτα της Ιγκουάνα

Τα τρελά βατράχια
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Βαφτιστικός. Καλοκαίρι του 1918. Ο Ά  Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έχει ακόμα τε-
λειώσει κι ενώ οι μάχες του ελληνικού στρατού καλά κρατούν, το ζεύγος Ζαχα-
ρούλη γιορτάζει τη δεύτερη επέτειο των γάμων του. Ο σύζυγος έχει καταφέρει 
να βγει βοηθητικός για να παραμείνει στην Αθήνα αλλά η γυναίκα του Βιβίκα δυ-
σαρεστημένη τον κατηγορεί ως δειλό. Όταν το φλερτ της με έναν στρατιώτη, ο 

οποίος συστήνεται ως ο βαφτιστικός της που υπηρετεί στο μέτωπο, αποκαλυφθεί, το ένα ψέμα 
φέρνει το άλλο ώσπου οι πρωταγωνιστές να ξαναβρούν τα ταίρια τους με happy end. Βασισμένο 
στη γαλλική φάρσα «Η κυρία και ο βαφτιστικός της», το έργο του Θεόφραστου Σακελλαρίδη ε-
ξελίχθηκε στην πιο δημοφιλή ελληνική οπερέτα. Βαλς, πόλκες, τανγκό, μαζούρκες και μελωδίες 
με άρωμα ελληνικό συνθέτουν έναν πολύχρωμο μουσικό κόσμο που επιστρέφει στις ημέρες 
των γιορτών για οκτώ παραστάσεις. Τη μουσική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει 
o Γιώργος Πέτρου ο οποίος υπόσχεται μια μετεξέλιξη της παράστασης που είχε ανεβάσει το 
2019 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με ανανεωμένη διανομή στην οποία συμμετέχουν οι Άννα 
Στυλιανάκη και Χρύσα Μαλιαμάνη, Μαρισία Παπαλεξίου και Μάρθα Σωτηρίου, Δημήτρης Πακσό-
γλου, Χάρης Ανδριανός, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Κωνσταντίνος 
Τριαντακωνσταντής. Ο «Βαπτιστικός» παρουσιάζεται στην αυθεντική εκδοχή της πρεμιέρας 
του 1918, σε ενορχήστρωση του ίδιου του συνθέτη, που φέρνει το έργο κοντά στους ήχους των 
Όφενμπαχ, Λέχαρ και Στράους του νεότερου, σε μια παραγωγή που συνδυάζει τη σύγχρονη 
αισθητική με στοιχεία αρ ντεκό της ελληνικής μπελ επόκ. 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29/12 στις 20:00 
& 18/12 στις 18:30

Ιφιγένεια εν Ταύροις. Έργο-σταθμός στην ιστορία της όπερας, αλλά και μία σημαντική επιτυχία 
στην καριέρα της Κάλλας, όταν τραγούδησε τον φερώνυμο ρόλο το 1957 στη Σκάλα του Μιλά-
νου, σε σκηνοθεσία Λουκίνο Βισκόντι, είναι η νέα μεγάλη παραγωγή της φετινής σεζόν στο Ολύ-
μπια.  Τη σκηνοθεσία σ’ αυτό το καινούργιο ανέβασμα υπογράφει ο Θάνος Παπακωνσταντίνου, 
στο πόντιουμ θα βρίσκεται ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου και στη σκηνή, που 
θα διαμορφώσει σκηνογραφικά όπως και τα κοστούμια η Νίκη Ψυχογιού, διακεκριμένοι λυρικοί 
τραγουδιστές. Ανάμεσά τους η Ελληνο-Καναδή σοπράνο Σούλα Παρασίδη, η οποία θα κάνει το 
ντεμπούτο της στην Ελλάδα, ο Αργεντινός τενόρος Juan Francisco Gatell και ο Γάλλος βαρύτο-
νος Phillipe-Nicolas Martin. Βασισμένο στην ομότιτλη τραγωδία του Ευριπίδη, το τετράπρακτο 
έργο του ανανεωτή της όπερας Κρίστοφ Βίλιμπαλντ 
Γκλουκ (1714-1787) αφηγείται το σημείο τομής και την 
κατάληξη των μύθων της Ιφιγένειας και του Ορέστη. Η 
πλοκή, άλλωστε, διαθέτει όλα τα συστατικά για να συ-
ναρπάσει: μια εξωτική τοποθεσία, μια χαμένη αδελφή, 
έναν τρελό αδελφό, μια ανθρωποθυσία, αγωνία, κίνδυ-
νο, θεϊκή παρέμβαση. Ο αρχαίος μύθος θα ζωντανέψει 
στην ιστορική σκηνή της οδού Ακαδημίας μέσα από την 
έντονα δραματική μουσική του Βοημού συνθέτη η ο-
ποία αποτυπώνει εύγλωττα την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση 
των χαρακτήρων του δράματος. Συμμετέχουν η Εθνική 
Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η Χορωδία του Δήμου 
Αθηναίων και σπουδαστές της Κρατικής Σχολής Ορχη-
στρικής Τέχνης. 17, 21, 23/3/2023 στις 20:00, 19/3/2023 
στις 18:30

Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας. Εκατό χρόνια από τη 
γέννηση της ερμηνεύτριας που έφερε την επανάσταση 
στο λυρικό τραγούδι, δύο συναυλίες αποτίνουν φόρο 
τιμής στη μεγάλη ντίβα της όπερας. Στις 9 Φεβρουαρίου 
2023, η μέτζο σοπράνο Karine Deshayes, η οποία έχει 
εμφανιστεί στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, και οι 
υψίφωνοι Klara Kolonits και Μαριτίνα Ταμπακοπού-
λου τραγουδούν άριες και αποσπάσματα από όπερες 
τις οποίες ερμήνευσε η Κάλλας (από έργα των Βέρντι, 
Γκλουκ, Κερουμπίνι, Μασκάνι, Μότσαρτ, Μπελίνι, Μπετό-
βεν, Ντονιτσέττι, Πουτσίνι, Ροσσίνι), υπό τη διεύθυνση 
του Ιταλού αρχιμουσικού Sebastiano Rolli.  Αντίστοι-
χα, στις 10 Απριλίου 2023, η Πασχαλινή συναυλία των 
Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων θα εστιάσει 
στο θρησκευτικό ρεπερτόριο που ερμήνευσε, κυρίως 
κατά την αθηναϊκή της περίοδο. Διευθύνει ο αρχιμουσι-
κός Nikolas Nägele. Σολίστ: Μυρσίνη Μαργαρίτη, Χρύ-
σα Μαλιαμάνη, Άρτεμις Μπόγρη, Βασίλης Καβάγιας και 
Γιώργος Παπαδημητρίου. 

Στην Ακαδημίας κλασικά 
για όπερα και οπερέτα  

Αγαπημένες μελωδίες και ραντεβού με ελληνικό ενδιαφέρον κερδίζουν  
την προσοχή μας στο πρόγραμμα του δημοτικού θεάτρου της Αθήνας

ΑφιέρωμΑ στη μΑριΑ ΚΑλλΑσ

Ο ΒΑφτιστιΚΟσ

ιφιγένέιΑ έν τΑυρΟισ

Ολύμπια, ΔημΟτικΟ μΟύσικΟ ΘέατρΟ «μαρια καλλασ»
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να δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο ημιπαραμο-
νής, ακατάστατο, στο ημίφως, σαν τον ένοικό 
του που κυκλοφορεί ανάμεσα σε πεταμένα ρού-
χα, μποτίλιες αλκοόλ και σακούλες από delivery. 
Ατημέλητος, με το βάρος της παραίτησης να 

σταλάζει στη φιγούρα και την περπατησιά του και τη φωνή 
της Τζούλι Ντρίσκολ που ακούγεται στο Road to Cairo να 
σε προϊδεάζει για το… ναυάγιο. «A fella told me / This road 
leads to Cairo / I got to get me a ride / I got to go back to my 
children / I got to see my little bride»… Μια γυναίκα θα μπει 
σύντομα στο πλάνο σαν σίφουνας. Καλοντυμένη, με την 
αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που κρατά τη ζωή του στα 
χέρια του, αστράφτει ένταση καθώς μιλά εκνευρισμένη 
στο τηλέφωνο. Και το λεκτικό και συναισθηματικό μπρα 
ντε φερ αρχίζει. 
Δέκα ραντεβού η συμπόρευσή τους σ’ αυτό το δωμάτιο 
όπου συνηθίζουν να καταφεύγουν «παράνομα» ζευγάρια. 
Χρόνος συμφωνημένος εξαρχής σ’ ένα ντηλ που θα είχε 
ως βάση του το «περνάμε καλά», μακριά από συζύγους, 
σκοτούρες και δεσμεύσεις, αλλά το κατάπιε η αγανάκτη-
ση, οι ανταγωνισμοί κι ο ορυμαγδός απ’ τα προβλήματα. 
Βηματίζοντας νευρικά στον χώρο ή ακροβολισμένοι στις 
πολυθρόνες ο ένας απέναντι στον άλλο, πίνουν και καπνί-
ζουν, ανταλλάσσουν ατάκες με ρυθμό πυροβόλου, κα-
μουφλάροντας στην ειρωνεία, τα ευφυολογήματα και τον 
σαρκασμό, τον πόνο, την οργή για τη ματαίωση. Και μιλούν 
για όλα τα απλά (;), καθημερινά που τους απασχολούν και 
τους τσακίζουν. Για συζύγους και παιδιά, για τις δουλειές 
που στηρίζουν ή δεν κρατάνε το σπιτικό, για τις επιλογές 
αλλά και τους καφέδες που (δεν) πέτυχαν, για το σεξ και τα 
στερεότυπα για τα δύο φύλα, για όσα έκρυψαν και δεν μοι-
ράστηκαν. Για τη συμβίωση, τον έρωτα, τα προβλήματα, τις 
αμφισβητήσεις, τις ανάγκες, τον σεβασμό, την απόγνωση, 
την αγάπη, την έννοια της συντροφικότητας, όσα, δηλαδή, 
ένα ζευγάρι θα βρεθεί ίσως κάποια στιγμή να συζητά. 

Έτσι ξεκίνησε, άλλωστε, κατά δήλωσή του και ο Τάσος Ιορ-
δανίδης το κείμενο για το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που 
παίζεται για δεύτερη σεζόν φέτος στο θέατρο Άλφα. Μια 
νύχτα στην καραντίνα, ξενυχτώντας με τη συνοδοιπόρο 
του στη ζωή και την τέχνη Θάλεια Ματίκα, έβαλαν κάτω 
14 χρόνια κοινής πορείας και λίγες ώρες μετά βρέθηκε να 
γράφει ασταμάτητα εντάσσοντας στο έργο και το κοινό 
τους βίωμα.
Στη σκηνή ο ήρωάς του στέκει αρχικά λιγομίλητος, στωικός 
και πνευματώδης μες στον βουβό θυμό του. Εκείνη εκρη-
κτικά επικριτική, διεκδικεί την προσοχή, την τρυφερότητα, 
το μοίρασμα. Ώσπου οι τόνοι αντιστρέφονται, ο άνδρας 
εκρήγνυται και σαν χείμαρρος βγαίνουν από μέσα του οι 
εξομολογήσεις για το επαγγελματικό στραπάτσο, την οικο-
γένεια που άφησε βρίσκοντας κατάλυμα στο ξενοδοχείο, 
για το παιδί του που πιστεύει πως ο ίδιος βρίσκεται λόγω 
δουλειάς στην Αγγλία. 
Δεν ακούμε τα ονόματά τους, δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Η 
ιστορία τους γνώριμη στην πραγματική ζωή αλλά και στο 
λεξικό του θεάτρου, μιλά μια γλώσσα καθημερινή και φα-
ντάζει τόσο απτή και κοντινή μας. Κι έχει κι αυτό το μερτικό 
του στο ενδιαφέρον που δείχνει το κοινό για το εγχείρημα 
κατακλύζοντας την αίθουσα. Ένα έργο για τις σύγχρονες 
σχέσεις που ρέει ισορροπώντας ανάμεσα στο χιούμορ και 
τους δραματικούς τόνους. Ένα πρωταγωνιστικό δίδυμο με 
χημεία, ο λαβωμένος από την αποτυχία άνδρας του Τάσου 
Ιορδανίδη και η ισχυρογνώμων, σκληρή αλλά και βαθιά 
πληγωμένη γυναίκα της Θάλειας Ματίκα. Μια παράστα-
ση έντιμη, που η σκηνοθέτρια (Ματίκα) ενορχήστρωσε με 
επιτυχία αποδίδοντας την εσωτερική πάλη και τις εντά-
σεις στον λόγο και την κίνηση. Δικές της και οι μουσικές 
επιλογές, από Chris Rea και Depeche Mode μέχρι Beatles, 
υπογραμμίζουν ως μουσικά ιντερμέδια τις σκηνές, προ-
σφέροντας τον τίτλο στο έργο (I want to hold your hand) και 
την ανοιχτή λύση στους τίτλους τέλους. 

Θέλω να σου κρατάω το χέρι
Γιατί και φέτος 

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα σε μια σκηνική συνάντηση για δύο 
που μιλά στο κοινό με χιούμορ και αλήθεια 

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ

ΆλφΆ
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ℹ Θέατρο Άλφα - Ληναίος-Φωτίου

Πατησίων 37 & Στουρνάρα 51, 2105201828

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19.00
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ℹ Θέατρο Χώρος, 
Ορφέως & 
Πραβίου 6-8, 
2103426736, 
horostheatre.gr

Η σκηνοθέτιδα  
Έλενα Μαυρίδου 
συνεχίζει την έρευνά 
της γύρω από τα όρια 
μεταξύ διαφορετικών 
τεχνών, της 
κινηματογραφικής 
αφήγησης, του 
θεάτρου σκιών,  
της περφόρμανς 
και του θεατρικού 
δρώμενου, στις 
φετινές παραγωγές 
του Θεάτρου Χώρος. 

 Άλκηστις 
Ένα οπτικοακουστικό σύμπαν για την κατάδυση 
της ψυχής στον Άδη και τη γιορτή της ζωής. Μια 
παράσταση με χιούμορ που ακροβατεί ανάμεσα 
στην τραγωδία και το σατυρικό δράμα και διερευ-
νά τα όρια των παραστατικών τεχνών, του θεά-
τρου και της περφόρμανς. 
Παίζουν: Έλενα Μαυρίδου, Δημήτρης Λάλος, Σω-
τήρης Τσακομίδης, Δήμητρα Κούζα, Γιώργος Τρια-
νταφυλλίδης, Στέργιος Κοντακιώτης. 
Παρασκευή & Σάββατο 21.00, Κυριακή 19.00, 
έως 30/12

 Βάκχες 
Η Έλενα Μαυρίδου παρουσιάζει τις «Βάκχες». Σαν 
ένα σύγχρονο δραματοποιημένο εικαστικό - μου-
σικό δρώμενο που έχει ρίζες στα παλιά, θα δούμε 
να ζωντανεύει το έργο του Ευριπίδη από ένα υπο-
κριτικό κουαρτέτο. Τι μένει στο τέλος για το κοι-
νό και τους ήρωες, όταν η μουσική σταματάει και 
καλούμαστε να συλλογιστούμε το αδιέξοδο της 
ύπαρξης μας; Είναι ζωντανός ο Διόνυσος σήμερα; 
Παίζουν: Δήμητρα Κούζα, Δημήτρης Μανδρινός, 
Χριστίνα Μαριάνου, Μαρία Παρασύρη. 
Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00, 13/2 - 28/3

 Ρωμαίος και 
 Ιουλιέτα 
Φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήματα που μας αγ-
γίζουν σήμερα, αυτή η προσέγγιση στο έργο του 
Σαίξπηρ θα επιδιώξει μια συνομιλία ανάμεσα στη 
διαδικασία δημιουργίας της παράστασης και το 
σκηνοθετικό αποτέλεσμα, με αναστοχαστική και 
παιγνιώδη διάθεση. 
Παίζουν: Δήμητρα Κούζα, Χριστίνα Μαριάνου, Δη-
μήτρης Μανδρινός, Στέργιος Κοντακιώτης, Γιάν-
νης Καράμπαμπας, Πέτρος Αλαφούζος κ.ά. 
Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00, 5/12 - 31/1 
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Ευριπίδης και Σαίξπηρ φέτος από την Έλενα Μαυρίδου 
«Άλκηστις», «Βάκχες», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στην ανήσυχη θεατρική σκηνή του Βοτανικού

Ήταν ο άνθρωπος που έσπασε τον κωδικό των ναζί 
και άλλαξε την πορεία του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στη λήξη του το 1945. Οι 
ιστορικοί υπολογίζουν πως η συνεισφορά του Άλαν 
Τούρινγκ βοήθησε να αποτραπούν εκατομμύρια θάνα-
τοι. Ο ρόλος του στην Ιστορία αλλά και η συμβολή του 
στην επιστήμη των υπολογιστών και της τεχνητής νοη-
μοσύνης έμεινε κρυφός λόγω της ομοφυλοφιλίας του, 
της διαπόμπευσης και της αυτοκτονίας του μέχρι το 
2013 οπότε η βασίλισσα Ελισάβετ αναγνώρισε επίση-
μα τις υπηρεσίες του. Πάνω από όλα όμως ο Τούρινγκ 
είναι ο υπερασπιστής της ανθρώπινης φαντασίας και 
μοναδικότητας. 

Το έργο του Benoit Soles, σε μια από τις δυσκολότερες 
θεατρικές περιόδους λόγω πανδημίας, εντυπωσίασε 
κοινό και κριτικούς «γράφοντας» πέρυσι 116 παραστά-
σεις, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν sold out. Και 
ήδη πρωταγωνιστεί και στη φετινή θεατρική περίοδο. 
Τη σκηνοθεσία και τη διασκευή έχει επιμεληθεί ο Ο-
δυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ενώ τον ομώνυμο ρόλο 
κρατά ο Ορφέας Αυγουστίδης. 

ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

ℹ Τετάρτη στις 20.00, 
Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο στις 21.00, 
Κυριακή στις 20.00
Νέο Θέατρο Κατερίνας 
Βασιλάκου, 
Προφήτου Δανιήλ 3 
& Πλαταιών, Κεραμεικός, 
2110132002
Προπώληση στο viva.gr

Η μηχανή 
του Τούρινγκ

Ο Ορφέας Αυγουστίδης θα είναι και φέτος  
ο Άλαν Τούρινγκ στην παράσταση  
που αγάπησαν κοινό και κριτικοί
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 Φιλουμένα Μαρτουράνο 
Έγραψε στη μνήμη μας μέσα από την κινηματογραφική ερμηνεία 

της Σοφίας Λόρεν, αλλά φέτος επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι 
απ’ όπου ξεκίνησε. Εβδομήντα επτά χρόνια μετά το πρώτο α-
νέβασμα της γλυκόπικρης κωμωδίας του Εντουάρντο Ντε Φι-
λίππο στη Νάπολη, η Μαρία Ναυπλιώτου ενσαρκώνει την ηρω-

ίδα-σύμβολο στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος. Mια βασανισμένη γυναίκα η οποία ξεκίνησε 

ως πόρνη, έγινε ερωμένη ενός πλούσιου εμπόρου και ώριμη πια 
διεκδικεί τη θέση που της αξίζει. Στον ρόλο του Ντομένικο Σοριάνο  
ο Μελέτης Ηλίας. 

 Ο Μισάνθρωπος 
Τετρακόσια χρόνια από τη γέννηση του Μολιέρου, ο Γιάννης Κα-

κλέας καταπιάνεται με τη διάσημη αινιγματική κωμωδία του καθο-
δηγώντας στον εμβληματικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλσέστ 
τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο. Επιθετικός και αηδιασμένος 
με την υποκρισία των ανθρώπων, ο ήρωας του Γάλλου δραμα-
τουργού ερωτεύεται παθιασμένα την όμορφη Σελιμέν, το από-

λυτο θηλυκό - προϊόν αυτού του συστήματος που απεχθάνεται. 
Και παγιδεύεται. Ένα έργο για μια κοινωνία σαθρή όπου βασιλεύουν 
η υποκρισία, η διαπλοκή, ο ναρκισσισμός, η αδικία, ο σεξισμός, ο 
θρίαμβος της μετριότητας και η κυριαρχία της εικόνας, αλλά και μια 
σάτιρα για την αέναη μάχη αρσενικού και θηλυκού.

 Οι παίχτες 
Ζωντανή μουσική, αφηνιασμένοι ρυθμοί και σκοτεινό χιούμορ σε 
μια φαρσοκωμωδία καταστάσεων για την τέχνη της εξαπάτησης. 

Ή τι γίνεται όταν τρεις κομπιναδόροι συναντιούνται σ’ ένα απο-
μακρυσμένο πανδοχείο της Ρωσίας γυρεύοντας ένα αθώο και, 
φυσικά, κεφαλαιούχο θύμα. Η παράσταση-γεγονός που σκηνο-
θέτησε ο Γιώργος Κουτλής διασκευάζοντας το περίφημο έργο 

του Νικολάι Γκόγκολ συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία της. Ένας 
θίασος σε μεγάλα κέφια (Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Μαγουλιώτης, 
Ηλίας Μουλάς, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος,  Γιώργος Τζαβάρας, 
Γιώργος Μπουκαούρης, Θέμης Πάνου) με διάθεση για μπλόφες, ρί-
σκο, ανταγωνισμούς, συμμαχίες και ανατροπές. 

 Ο τυχαίος θάνατος 
 ενός αναρχικού 

Παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν διακωμωδώντας το δικό μας 
σήμερα μέσα από τη δαιμόνια κωμωδία του Ντάριο Φο. Κι έτσι, 
η πλατεία είναι και φέτος γεμάτη στο θέατρο της οδού Ιππο-
κράτους για τον Πάνο Βλάχο και τη θεατρική παρέα του. Με α-

φετηρία τον θάνατο ενός αναρχικού που η αστυνομία επιδιώκει 
να καταχωρηθεί ως «τυχαίο» γεγονός, η παράσταση που σκηνο-

θετεί ο Γιάννης Κακλέας ακολουθεί τα χνάρια ενός γελωτοποιού 
σε μια φαρσική και καταγγελτική σάτιρα για τη βία, την ηλιθιότητα, 
τα κατασκευασμένα ψεύδη και την «τυφλή» δικαιοσύνη.

 Το όνειρο ενός γελοίου 
Άραγε, τι είναι όνειρο και τι πραγματικότητα, τι είναι ορατό και τι 

αόρατο; Μετά την καλοκαιρινή τους περιοδεία, η Έφη Μπίρμπα 
και ο Άρης Σερβετάλης συνεχίζουν να πορεύονται με το κύ-
κνειο άσμα του Φιοντόρ Ντογιέφσκι, του μεγάλου συγγραφέα-
ανατόμου της ανθρώπινης ψυχής. Ο ήρωάς τους δεν πιστεύει 
και δεν προσδοκά τίποτα. Ώσπου μια νύχτα βλέπει το όνειρο 

που του αποκαλύπτει την αλήθεια και γίνεται προάγγελος για μια 
νέα ζωή, ανακαινισμένη. Είναι σε σύγχυση; Μια παράσταση που 
επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση από το νόημα της ύπαρξης, της 
ματαιότητας, της γνώσης, της φιλοδοξίας. 

 Ο συνεργός 
Στις αρχές του 2000 μια νεαρή κοπέλα από τη Βέροια εξαφανίζεται 

μυστηριωδώς. Ο σύντροφός της συντετριμμένος την αναζη-
τεί, δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει τίποτα. Σύντομα, όμως, θα 
αποκαλυφθεί πως ο θύτης δεν είναι άλλος από τον ίδιο, που 
αφού τη σκότωσε εξαφάνισε τη σωρό της με τη βοήθεια του 

ξαδέρφου του. Ο Γιώργος Χριστοδούλου φέρνει στη σκηνή μια 
πραγματική ιστορία σε μια προσπάθεια να κατανοήσει το πώς μια 
κοινωνία γίνεται συνεργός σε ένα άγριο έγκλημα. 
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ℹ Θέατρο 
Δημήτρης Χορν
Αμερικής 10, 
2103612500, 
Τετάρτη στις 
20:00, Πέμπτη & 
Παρασκευή στις 
21:00, Σάββατο 
στις 18:00 & 21:00, 
Κυριακή στις 20:00

ℹ Θέατρο 
Εμπορικόν
Σαρρή 11, Ψυρρή, 
2103211750, 
Πρεμιέρα: 
23 Νοεμβρίου
Τετάρτη & Κυριακή 
στις 20:00, Πέμπτη 
& Παρασκευή στις 
21.00, Σάββατο 
στις 18.00 & 21.00

ℹ Θέατρο 
Κιβωτός, 
Πειραιώς 115, 
2103427426
Πέμπτη & 
Παρασκευή στις 
21:00, Σάββατο 
στις 18:00 & 
21:00, Κυριακή 
στις 19:00

ℹ Θέατρο 
Γκλόρια, 
Ιπποκράτους 7, 
2103600832
Τετάρτη & Κυριακή 
στις 20:00, Πέμπτη 
& Παρασκευή στις 
21.00, Σάββατο 
στις 18.00 & 21.00

ℹ Θέατρο 
Κιβωτός, 
Πειραιώς 115, 
2103427426
Δευτέρα, Τρίτη  
& Τετάρτη  
στις 21:00

ℹ Επί Κολωνώ, 
Ναυπλίου 12 
& Λένορμαν 94, 
210513 8067
Δευτέρα & Τρίτη 
στις 21:00
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Μια αίθουσα αναμονής στην πύλη ενός αεροδρομίου, όπως όλες σε ό-
σες έχουμε βρεθεί, με τα γνώριμα μεταλλικά καθίσματα, τα αναμενόμενα 
γι’ αυτούς τους χώρους φυτά. Κι εντός της έξι άνθρωποι, από διαφορετι-
κό υπόβαθρο, εικοσάρηδες έως και πενηντάρηδες, αποκλεισμένοι λόγω 
κλιματικής κρίσης. Η ανακοίνωση ότι η πτήση τους θα καθυστερήσει δύο 
ώρες προκαλεί διάφορες αντιδράσεις. Ακινητοποιημένοι στον χώρο 
αλλά και σ’ ένα «μεσοδιάστημα» που μάλλον δεν «περνά», χάνουν κάθε 
δυνατότητα ελέγχου πάνω στον χρόνο. Συζητούν, διαφωνούν, θυμού-
νται, ονειρεύονται, ζώντας σε μια συνθήκη όπου κάτι έχει ολοκληρωθεί 
χωρίς το καινούργιο να έχει ξεκινήσει. Ο φόβος τους για τον καιρό μοιάζει 
να είναι ο φόβος τους για το μέλλον και η συνάντησή τους αποκαλύπτει 
ταυτόχρονα μια έξαρση ανασφάλειας που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη, 
για το κλίμα, το ενεργειακό, τη γεωπολιτική, για ζητήματα προσωπικά. 
Σε μια τέτοια συλλογική και υπαρξιακή κατάσταση που μοιάζει με εφι-
άλτη βυθίζονται οι ήρωες στο νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Τα ακραία 
μετεωρολογικά φαινόμενα που κατά διαστήματα ακούμε να σαρώνουν 
την Ευρώπη είναι μόνο η αφορμή. Στην ελληνική γλώσσα η λέξη καιρός 
παραπέμπει και στον χρόνο κι έτσι ήθελε ο ίδιος να περιγράψει αυτό που 
συμβαίνει στην ανθρώπινη κατάσταση στον δυτικό κόσμο με αφορμή 
αυτό που ονομάζουμε κλιματική κρίση.
Παίζουν: Μάνος Βαβαδάκης, Ρωμανός Καλοκύρης, Μάγδα Καυκούλα, 
Άλκηστη Πολυχρόνη, Θοδωρής Πεντίδης, Χριστιάνα Τόκα. 

ℹ Από 26/10 για 20 παραστάσεις, Τετάρτη έως και Κυριακή στις 21:00
Θησείον, ένα θέατρο για τις τέχνες, Τουρναβίτου 7, Θησείο, 2103255444

The Weather 
In Europe

Μια υπαρξιακή κωμωδία  
για το μέλλον

Ο… κακός μας ο καιρός και οι ανασφάλειες που 
πυροδοτεί η εποχή μας μέσα από τη χιουμοριστική 

σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Βαλαή
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ΘΗΣΕΙΟΝ, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 

ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠ

ℹ Από 25/11, Πέμπτη, 
Παρασκευή, Σάββατο 
στις 20.30, Κυριακή 
στις 19.30
Θέατρο ΦΙΛΙΠ, 
Θάσου 11, Κυψέλη,
2103627201
 

Η σκέψη του 
Juval Noah Harari 
γίνεται παράσταση

Εμπνευσμένο από τα  
«21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα», 
το έργο των Yael Ronen και Dimitrij 

Schaad κάνει πρεμιέρα στο νέο 
θέατρο της Κυψέλης

Ένα ζευγάρι θέλει να αποκτήσει ένα γε-
νετικά τροποποιημένο παιδί και επισκέ-
πτεται ένα Ινστιτούτο Ευγονικής. Ένας 
επιστήμονας αντιμετωπίζει προβλήμα-
τα με τον σύντροφό του. Μια γυναίκα 
βιώνει την απόλυτη μοναξιά σε έναν 
κόσμο που αλλάζει. Ενορχηστρωτές 
στις ζωές όλων: οι υπολογιστές, η τε-
χνολογία, η ψηφιακή πραγματικότητα. 
Μπορεί ο θνητός να αγγίξει το θείο; Ο 
άνθρωπος να γίνει Θεός; Αναμένουμε 
την εμφάνιση του επερχόμενου διάδο-
χού μας, του Homo Deus; Ο Yuval Noah 
Harari, ένας από τους πλέον αναγνω-
ρίσιμους ιστορικούς και φιλοσόφους 

της εποχής μας, στο βιβλίο «21 μαθή-
ματα για τον 21ο αιώνα» στοχάζεται για 
την πορεία της ανθρωπότητας. Αυτές 
οι σκέψεις του έδωσαν τροφή για το 
έργο «(R)Evolution» των Yael Ronen και 
Dimitrij Schaad.
Τα επόμενα 20 χρόνια ο κόσμος θα αλλά-
ξει περισσότερο από ό,τι τα προηγούμε-
να 500, έχει πει ο Ισραηλινός στοχαστής. 
Σε μια εποχή που η ψηφιακή επανάστα-
ση κάνει την καθημερινότητά μας ευ-
κολότερη αλλά ταυτόχρονα προβάλλει 
η δυστοπία του ελέγχου της ζωής μας 
από τους αλγορίθμους, οι δύο πολυτά-
λαντοι συγγραφείς καταθέτουν ένα έρ-

γο σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνουν 
όλα αυτά για την «ελεύθερη βούληση». 
Έχοντας διαγράψει μια αξιοπρόσεκτη 
πορεία σε θεατρικές σκηνές της Γερμα-
νίας, το «(r)evolution» υπήρξε η πρώτη 
δουλειά τους με το Thalia Theatre. 
Στην Αθήνα ανεβαίνει στο ΦΙΛΙΠ, τον 
κινηματογράφο της Κυψέλης που θα 
λειτουργεί πλέον ως θέατρο από την 
olympia Culture. Ο Γιάννης Παναγό-
πουλος θα καθοδηγήσει σκηνοθετικά 
μια δυναμική ομάδα νέων ερμηνευτών, 
τους Νατάσσα Εξηνταβελώνη, Κώστα 
Νικούλι, Σπύρο Σταμούλη, Χρήστο Στα-
θούση και Λυδία Τζανουδάκη. 

63

Τα επόμενα 
20 χρόνια 
ο κόσμος 

θα αλλάξει 
περισσότερο 

απ' ότι τα 
προηγούμενα 500

Juval Noah Harari

Ένας οδηγός επιβίωσης για τον 21ο αιώνα
(R)EVOLUTION

Θ έ α τ ρ ι κ έ σ  π ρ ο τ α σ έ ι σ
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Αγγέλων ΒήμΑ ℹ Θέατρο Αγγέλων Βήμα, 
Σατωβριάνδου 36, 2105242211
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 O υπέροχος Γκάτσμπυ 
Στην Αμερική του Μεσοπολέμου και της ποτοαπαγό-
ρευσης, ο μυθιστορηματικός ήρωας του Φράνσις Σκοτ 
Φιτζέραλντ αγωνίζεται να καταγράψει και να καταλά-
βει τα «πώς» και τα «γιατί» μιας «νέας» κοινωνίας, αν-
θρωποφαγικής, που έρχεται καλπάζοντας. Μιας κοι-
νωνίας που ακροβατεί ανάμεσα στον ρομαντισμό 
και την τρυφερότητα του «πριν» και τον εγωισμό 
και την επιπολαιότητα του «μετά» τον Μεγάλο 
Πόλεμο. Ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία του 
20ού αιώνα μεταφέρεται επί σκηνής σε σκη-
νοθεσία του Αλέξιου Κοτσώρη, με όχημα 
τη θεατρική διασκευή του Simon Levy. 
Από 26 Νοεμβρίου, Σάββατο στις 21:00 
και Κυριακή στις 18:30

 Ανατολικά της Εδέμ 
Αμερική 1900. Μια γυναίκα βρίσκεται κακοποιημένη στην πόρτα του Αδάμ 
Τρασκ. Ο άνδρας την ερωτεύεται. Η γυναίκα μένει έγκυος. Ένας Παράδεισος 
προετοιμάζεται. Όμως τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Δέκα επτά χρόνια μετά, 
όλα βγαίνουν στο φως. Το έργο του βραβευμένου με Nobel Τζων Στάινμπεκ, 
ένα συναρπαστικό χρονικό ζωής με γοητευτικούς χαρακτήρες με αναφορές 
στη Βίβλο και την Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων παρουσιάζεται σε μία 

παράσταση γεμάτη μυστήριο και συνεχείς ανατροπές σε σκηνοθεσία 
Ανδρονίκης Αβδελιώτη. Από 25 Νοεμβρίου, Παρασκευή στις 21:00 

και Σάββατο στις 18:30

 Πόρνες στα Boύρλα ή 
 «Κάτι να μείνει από μένα» 

Ένα χρονικό αφιερωμένο στις γυναίκες του δημό-
σιου πορνείου Δραπετσώνας, που κατασκεύασε ο 
Δήμος Πειραιά το 1873 και λειτούργησε με την προ-
στασία του κράτους και την περιφρούρηση της α-
στυνομίας. Βασισμένο στο έργο «Πόρνες στα Βούρλα» 
της Τέτης Σώλου, η μουσικοθεατρική παράσταση σε 
θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Μαργαρίτας 
Δαλαμάγκα-Καλογήρου με μουσικές του Μάρκου, 
του Δελιά, του Καρίπη, του Παπάζογλου και άλλων 
σε ενορχήστρωση και πιάνο επί σκηνής από την Υ-
βόνη Σιέμου, είναι ένα κεράκι μνήμης για τα κορίτσια 
– πολλά από αυτά προσφυγοπούλες του ’22. 
Κυριακή στις 20:30

 Επικίνδυνη στροφή 
 ή Το σκυλί που κοιμάται 

Όταν έξι στενοί φίλοι και συνεργάτες ενός εκδο-
τικού οίκου συναντιούνται με μια συγγραφέα, 
της οποίας εκδίδουν το έργο, για να περάσουν 
ένα ευχάριστο βράδυ, ένα τυχαίο γεγονός οδη-
γεί την παρέα να αναζητά τους λόγους που οδή-
γησαν τον αδελφό και φίλο τους σε αυτοκτονία. 
Η νέα συγγραφέας λειτουργεί ως ανυποψίαστος 
καταλύτης και ένα σκοτεινό κουβάρι αποκαλύ-
ψεων ξετυλίγεται για τη σχέση του καθενός με 
τον αυτόχειρα και με καθέναν από τους άλλους. 
Γραμμένο τη δεκαετία του ’30, αλλά σαν να γρά-
φτηκε σήμερα, το πρώτο θεατρικό έργο του J. B. 
Priestley σκηνοθετεί ο Μανώλης Κλωνάρης. 
Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00

 Αντίο, Βερολίνο 
Έργο-καθρέφτης του Βερολίνου στις αρχές της δεκαετίας 

του ’30, τότε που εκκολάπτεται το αυγό του φιδιού. Ο 
συγγραφέας Κρίστοφερ Ίσεργουντ φθάνει στην πόλη 

γεμάτος φιλοδοξίες, έρχεται αντιμέτωπος με μια κοι-
νωνία που κινδυνεύει από την άνοδο του ναζισμού 
και σκιαγραφεί τις ιστορίες των ανθρώπων της. Σε 
ένα κείμενο σχεδόν αυτοβιογραφικό, περιγράφει έ-
ναν κόσμο αντιφατικό, όπου κυριαρχεί η ρηχότητα 
και η ξεγνοιασιά, αλλά έχει ήδη ριζώσει ο εφιάλτης 
του ναζισμού, των διώξεων και των αποκλεισμών. 
Σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Μπαντούνα. Έργο-
βάση για το CABARET, ταινία των 8 Όσκαρ.
Από τον Φεβρουάριο του 2023 

 Chicago 
Μια σάτιρα που βασίστηκε στο υλικό που άντλησε 

η Μaurine Dallas Watkins από τις δίκες μιας τραγουδί-
στριας και μιας νοικοκυράς, οι οποίες είχαν κατηγορη-

θεί για τον φόνο των συντρόφων τους και στη συνέχεια 
αθωώθηκαν το 1925. Η Watkins, που κάλυψε τις δίκες για 
λογαριασμό μεγάλης εφημερίδας του Σικάγο, έχτισε πάνω 
τους το θεατρικό έργο που ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ το 
1927 και παρουσιάζεται φέτος για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα σε σκηνοθεσία της Ανδρονίκης Αβδελιώτη. Έργο/βάση 
της ομότιτλης ταινίας των έξι Όσκαρ. Από τον Φεβρουάριο 
του 2023, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:30

Χώρα αναφορας: αλγερία

 Ιστορίες για ανθρώπους 
 γενναιόδωρους 
Συνεχίζοντας την «ανασκαφή» στην παγκόσμια δραματουρ-
γία, μετά από τα κείμενα συγγραφέων από την Αυστραλία, τη 
Νότια Αφρική, την Τουρκία, την Κίνα, τη Μαλαισία, την Ιαπωνία, 
ανακαλύπτουμε έναν σημαντικό δημιουργό από την Αλγερία, 
ο οποίος δολοφονήθηκε από τους τζιχαντιστές πριν από 30 
χρόνια. Η Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου μας συστήνει 
το έργο του Abdelkader Alloula, ένα χρονικό ζωής, αρχών και 
σοφίας ταπεινών ανθρώπων οι οποίοι ζουν στο περιθώριο της 
κοινωνίας, νιώθουν πλούσιοι με το ελάχιστο που έχουν και το 
μοιράζονται απλόχερα με όσους δεν έχουν ούτε καν αυτό. 
Από τον Φεβρουάριο του 2023

 Ένα θέατρο που αγαπά  και 
 τα εικαστικά και τη μουσική 
Στην γκαλερί του Αγγέλων Βήμα, στο πλαίσιο της θεματικής 
«Ενηλικίωση με τους κλασικούς», παρουσιάζονται εικαστι-
κές εκθέσεις υπό τον γενικό τίτλο «Retrospections». Πα-
ράλληλα, πραγματοποιούνται δύο δωρεάν σεμινάρια, για 
την Ιστορία της Τέχνης από την Όλγα Ζιρώ και για τη Μουσι-
κή με τίτλο «Σμύρνη - Πειραιάς» από την Υβόνη Σιέμου.

18η σεζόν 
με κλασικές 
υπογραφές

To AΓΓΕΛΩΝ BHMA φέτος γίνεται δέκα οκτώ. 
Γιορτάζει με κορυφαία λογοτεχνικά έργα που 

πέρασαν στην ιστορία με ταινίες- σταθμούς και, 
τώρα, έρχονται  για πρώτη φορά στην θεατρική 
σκηνή με ανέβασμα πιστό στα κείμενά τους και 

εξερευνώντας την ψυχή τους μακριά από 
κινηματογραφικές «μεγαλοστομίες».

71
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Ο Παιχνιδοποιός
Tο διάσημο ψυχολογικό θρίλερ για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Της ΕΥΤΕΡπης ΜΟΥζαΚΙΤη

Έως 18 Δεκεμβρίου, 
Σάββατο στις 21:15 
και Κυριακή στις 20:15

Τι συμβαίνει όταν μια 
νευροψυχολόγος της 
αστυνομίας συναντά 

αναπάντεχα τον 
παρανοϊκό δράστη που 
επιδιώκει να συλλάβει; 
Η συνέχεια επί σκηνής.

Μωντ Κρίστοφερ, νευρο-
ψυχολόγος της αστυνομί-
ας, ασχολείται εμμονικά με 
μια ανεξιχνίαστη υπόθεση: 
ένας παρανοϊκός άνδρας 
πραγματοποιεί επιθέσεις 

σε ανυποψίαστες γυναίκες με έναν παράδο-
ξο τρόπο και μετατρέπει τα θύματά του σε 
άβουλες μαριονέτες. Αυτό το δίδυμο συνα-
ντάμε φέτος στη σκηνή του Μικρού Γκλόρια 
μέσα από το ψυχολογικό θρίλερ «παιχνιδο-
ποιός» του Γκάρντνερ ΜακΚέυ, που κάνει 
την ελληνική πρεμιέρα του σε σκηνοθεσία 
Αλέξανδρου Κοέν και με πρωταγωνιστές τη 
Ραφίκα Σαουίς και τον Γιώργη Παρταλίδη.
«Το έργο, πέρα από μια σειρά άλλων θεμάτων, 
μελετάει την εμμονή, τις ιδέες εκείνες που 
στοιχειώνουν το μυαλό μας – τις φοβίες που 
επιστρέφουν βασανιστικά στη συνείδησή μας», 
μας αναφέρει σχετικά ο Αλέξανδρος Κοέν. 
Και διευκρινίζει: «Στην παράσταση δουλέψαμε 
σε μια καθαρά ρεαλιστική γραμμή. Προσπα-
θήσαμε να δημιουργήσουμε ένα μεταφυσικό 
περιβάλλον που ευνοεί την έλλειψη βεβαιότη-
τας ως προς την ταυτότητα των ηρώων και των 

καταστάσεων. Εξάλλου τίποτε στη ζωή μας δεν 
είναι άσπρο ή μαύρο, τίποτε δεν έχει μία μόνο 
διάσταση. Αυτό είναι και το στοιχείο που ευνο-
εί το σασπένς – χαρακτηριστικό που επικρατεί 
στην παράσταση».
Το έργο, παρ’ ότι επικεντρώνεται στη συμπε-
ριφορά ενός κατά συρροή εγκληματία, δεν 
έχει διδακτικό χαρακτήρα. Ο ΜακΚέυ σμι-
λεύει με ακρίβεια τους χαρακτήρες, ορίζει 
σε βάθος έννοιες και πραγματεύεται τον τρό-
πο που αντιλαμβανόμαστε το θύμα και τον 
θύτη αλλά και τον ρόλο τους. «O χαρακτήρας 
που υποδύομαι, ο Πήτερ, αναφέρει πολλές και 
αντιφατικές πληροφορίες για τον εαυτό του. 
Μπορεί να εμπιστευτεί κανείς το τι λένε οι άλλοι 
για αυτόν, αλλά και πάλι υπάρχουν ανακριβείς 
φήμες γύρω από τον θρύλο που έχει χτιστεί για 
τον ίδιο. Οπότε η πρώτη πρόκληση στον συ-
γκεκριμένο ρόλο ήταν αυτή: να ξεκαθαρίσω τι 
ισχύει και τι όχι για τον Πήτερ. Το ξεκαθάρισμα 
αυτό έγινε με κύριο γνώμονα το σύμπαν του 
έργου κι όταν ολοκληρώθηκε αυτό το παζλ, το 
παιχνίδι ήταν απολύτως κατανοητό. Έπειτα τα 
στοιχεία που είχα συλλέξει για αυτόν έπρεπε 
να καταγραφούν στο σώμα μου. Κι αυτή είναι 

η μεγαλύτερη πρόκληση: η πτήση από την κα-
τανόηση στην εκτέλεση και η δόνηση που α-
παιτεί αυτό το παιχνίδι» σημειώνει ο Γιώργης 
Παρταλίδης για τον τρόπο που σκιαγράφησε 
τον χαρακτήρα του Πήτερ καθώς και σχετικά 
με τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τον 
συγκεκριμένο ρόλο. 
Το έργο, που έγινε best seller και αγαπήθηκε 
πολύ από τους κριτικούς και το κοινό ανά τον 
κόσμο, αν και γράφτηκε το 1984 παραμένει 
αρκετά σύγχρονο και πραγματεύεται επί-
καιρα ζητήματα. «Με συγκινεί η δύναμη και η 
ευαισθησία που έχει μια γυναίκα. Η μοναξιά, ο 
ιδεαλισμός, ο ακτιβισμός. Ότι η Μωντ Κριστο-
φερ έχει βάλει σκοπό της ζωή της να πιάσει τον 
Παιχνιδοποιό και έχει καταστρέψει τις φιλίες 
της, τα προσωπικά της και αποτυγχάνει επαγ-
γελματικά γιατί εμπλέκεται συναισθηματικά 
πολύ» αναφέρει η ηθοποιός Ραφίκα Σαου-
ίς σχετικά με το τι την αγγίζει περισσότερο 
στην ηρωίδα που υποδύεται. «Στο έργο με ξε-
τρελαίνει ο γρήγορος ρυθμός, το σασπένς που 
έχει, η έντονη δράση του και η ωραία ιστορία 
που διηγείται με μια κινηματογραφική μάτια».
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 Ποντικοπαγίδα 
Το αστυνομικό έργο της 
Αγκάθα Κρίστι επιστρέφει 
για τρίτη χρονιά
Αρχές της δεκαετίας του ’90 στην ελληνι-
κή επαρχία. Οκτώ άνθρωποι βρίσκονται 
αποκλεισµένοι λόγω µιας χιονόπτωσης σε 
µια αποµονωµένη πανσιόν και εγκλωβίζο-
νται σε ένα δολοφονικό παιχνίδι. Όλοι 
τους κρύβουν ένα µυστικό και ο 
δολοφόνος βρίσκεται ανάµεσά 
τους. Όταν ο φόβος τους κυκλώ-
νει, τα τεχνάσµατα φέρνουν α-
νατροπές, αλλά η ποντικοπαγίδα 
περιµένει το επόµενο θύµα της. 

Γραµµένο αρχικά για το ραδιόφωνο, το 
θρυλικό έργο αστυνοµικού µυστηρίου της 
Αγκάθα Κρίστι παίζεται συνεχώς στο West 
End από τo 1952 έως σήµερα. Στα µέρη µας 
παρουσιάζεται για τρίτη χρονιά στη νέα 
προσαρµογή, σκηνοθεσία και δραµατουρ-
γική επεξεργασία της Κίρκης Καραλή. 
Ερµηνεύουν: Μάριος Αθανασίου, Πηνελό-
πη Αναστασοπούλου, Ράνια Οικονοµίδου, 
∆ηµήτρης Πετρόπουλος, Νίκος Πολυδερό-
πουλος, Βαγγέλης Σαλευρής, Χάρης Τζωρ-
τζάκης και Σάννυ Χατζηαργύρη

ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ 

 

 Dogville 
Μια εκρηκτική αλληγορία
για τη σύγχρονη κοινωνία
Η γοητευτική Γκρέις καταφεύγει σε µια 
αποµονωµένη κωµόπολη για να γλιτώ-
σει από τους εγκληµατίες που την κατα-
διώκουν. Παρότι η παρουσία της µοιάζει 
να απειλεί τον φιλήσυχο χαρακτήρα 
του τόπου, οι ντόπιοι πείθονται να την 
προστατέψουν κι εκείνη προσφέρει 
ως αντάλλαγµα εργασία στις καθηµε-
ρινές δουλειές τους. ∆εν θα αργήσουν, 
όµως, να δείξουν το πραγµατικό τους 
πρόσωπο... 

Το βραβευµένο αριστούργηµα του Λαρς 
φον Τρίερ, µία από τις πιο ενδιαφέρου-
σες στιγµές στην ιστορία του κινηµατο-
γράφου, µεταφέρει φέτος στη σκηνή η 
Λίλλυ Μελεµέ. Ένα έργο που ξεγυµνώνει 
τα κατώτερα ένστικτα της ανθρώπινης 
φύσης, την εκµετάλλευση, τον ρατσισµό 
και την υποκρισία. Μια αλληγορία για τη 

σύγχρονη κοινωνία, τη φοβία, τη δει-
λία, τη συγχώρεση και την αγάπη. 
Με δοµή αρχαίας τραγωδίας, στοι-
χεία από το θέατρο του Μπρεχτ και 
κλιµάκωση των αντιδράσεων των 

ηρώων µέχρι την τελευταία εκρηκτι-
κή σκηνή.
Στον ρόλο της Γκρέις η Έλλη Τρίγγου. Παί-
ζουν επίσης, οι: Στέλιος Μάινας, Θοδω-
ρής Κατσαφάδος, Νικολέτα Βλαβιανού, 
Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ανδρέας Νάτσι-
ος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αλέ-
ξανδρος Μαυρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, 
Νίνα Έππα.
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ℹ Θέατρο Νέος Ακάδηµος, 
Ιπποκράτους 17 & Ακαδηµίας, 2103625119

ℹ Παρασκευή 
στις 21:30, 
Σάββατο στις 21:00, 
Κυριακή στις 18:00, 
∆ευτέρα και 
Τρίτη στις 20:00

ℹ Τετάρτη και 
Πέµπτη στις 20:00, 
Παρασκευή στις 19:00, 
Σάββατο στις 18:00, 
Κυριακή στις 20:30
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 Ο Γάμος 
Από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της νεοελ-
ληνικής θεατρικής γραφής, αποτύπωσε με ενάργεια 
τις παθογένειες μιας κοινωνίας ρίχνοντας φως σε ένα 
δραματουργικό σύμπαν σκοτεινό και νατουραλιστικό. 
Ένα μήνα μετά τον θάνατο του Μάριου Ποντίκα, η 
Ομάδα Νάμα ανεβάζει το έργο του «Ο Γάμος» σε σκη-
νοθεσία Ελένης Σκότη μετην καλλιτεχνική επιμέλεια 
του Γιώργου Χατζηνικολάου. Το έργο παρακολου-
θεί τη διαδρομή μιας νεαρής κοπέλας που έχει πέσει 
θύμα βιασμού, τους αλλεπάλληλους «βιασμούς» της 
από την οικογένεια, την κοινωνία και τους εκπροσώ-
πους της δικαιοσύνης αλλά και την άρνησή της να 
παντρευτεί τον βιαστή της. 
Παίζουν: Ηλίας Βαλάσης, Στέλιος Δημόπουλος, Μαρία 
Κάτσενου, Αθανασία Κουρκάκη, Μέγκυ Σούλι. Τα σκη-
νικά είναι του Γιώργου Χατζηνικολάου, τα κοστούμια 
της Μαρίας Αναματερού, οι φωτισμοί του Αντώνη Πα-
ναγιωτόπουλου, η μουσική και ο ηχητικός σχεδιασμός 
του Στέλιου Γιαννουλάκη.
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:15, 
Κυριακή στις 18:15

 Το ημερολόγιο  
 ενός τρελού 
Τι σημαίνει τρέλα; Μήπως είναι ένας μηχανισμός δι-
αφυγής από μια αβάσταχτη πραγματικότητα; H ερ-
γασία, o έρωτας και η ανάγκη για κοινωνική ανέλιξη 
οδηγούν τον δημόσιο υπάλληλο Αξέντι Ιβάνοβιτς 
Προπίτσιν σε αδιέξοδα, συγκρούσεις, ματαιώσεις, 
σε σημείο που συγχέει την πραγματικότητα, παραδί-
δεται στην ψυχική νόσο και ανακηρύσσει τον εαυτό 
του βασιλιά. Το κλασικό έργο του Νικολάι Γκόγκολ 
σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά επανακάμπτει 
στην Κεντρική Σκηνή μετά τις παραστάσεις της περα-
σμένης άνοιξης.
Ερμηνεύει ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης.
Σάββατο στις 18:15, Κυριακή στις 21:15

 Τάο 
Στο σαλόνι του ξοφλημένου αρχιμαφιόζου Ανδρέα 
Καραμούτσου, ο γιος του Γιάννης στα όρια της απελ-
πισίας προσπαθεί να πείσει τον πατέρα του να τον βο-
ηθήσει να ανέβει στην ιεραρχία της νύχτας. Οι δυο 
τους θα συναντήσουν τον Μωυσίδη, τον νέο βασιλιά 
της νύχτας. Το πρώτο θεατρικό έργο του Γιώργου 
Καφετζόπουλου μας συστήνει η σκηνοθέτις Δανάη 
Σπηλιώτη. Ήρωες και καταστάσεις αναγνωρίσιμες 
που φτάνουν στην υπερβολή και φλερτάρουν με το 
παράλογο. 
Παίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Θοδωρής Σκυ-
φτούλης, Γιώργος Καφετζόπουλος
Από 16 Ιανουαρίου 2023, Δευτέρα & Τρίτη
 στις 21:00

Επί Κολωνω

3 λόγοι για να κατέβεις στη Λένορμαν
Η σύγχρονη ελληνική δραματουργία πρωταγωνιστεί στο πρόγραμμα της νέας σεζόν

ℹ Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, 
210513 8067
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Με νύχια και 
με δόντια 

Η Σοφία Μαραθάκη και η ο-
μάδα ΑΤΟΝΑλ καταπιάνεται  
μ ε  τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ  Θ ό ρ ν τ ο ν  
Ουάιλντερ. 5.000 χρόνια από 
τη ζωή μιας αμερικανικής οικο-
γένειας που αγωνίζεται να επι-
βιώσει μέσα σε πλημμύρες, λοι-
μούς, παγετώνες και πολέμους. 
ℹ Πρεμιέρα 11 Νοεμβρίου.  
Παρασκευή στις 21:00, 
Σάββατο στις 18:30, Κυριακή 
στις 21:15

Μπιλ & Λου 
Μια αληθινή ιστορία φιλίας 
ανάμεσα σε μια τετραπέρατη 
αλλά παραμελημένη οκτάχρο-
νη από την Αυστραλία και έναν 
άθεο Εβραίο από τη Νέα Υόρκη 
με σύνδρομο Άσπεργκερ. Σκη-
νοθετεί ο Δημήτρης Αγιοπε-
τρίτης-Μπογδάνος.
ℹ Πρεμιέρα: 5 Δεκεμβρίου. 
Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Butterflies 
in my stomach: 

Gen-L 
Ένα devised pop θέαμα για 
τον έρωτα και τα όνειρα με τη 
σφραγίδα του Κωνσταντίνου 
Ρήγου. Αγάπες, διαψεύσεις, 
ψυχεδελικά ταξίδια ζωντανεύ-
ουν μέσα από αποσπάσματα 
έργων, τραγούδια και προσω-
πικές εξομολογήσεις των ηθο-
ποιών της παράστασης
ℹ Πρεμιέρα: 15 Φεβρουαρίου. 
Τετάρτη στις 20:00, 
Πέμπτη στις 20:30, Παρασκευή 
στις 21:00, Σάββατο στις 21:15, 
Κυριακή στις 18:30 (στις 8/3-
9/4 εκτός Παρασκευής)

Σίρλεϊ 
Η Ελένη Ουζουνίδου, στον 
κωμικό μονόλογο του Ουίλι 
Ράσελ, αφηγείται την πορεία 
μιας γυναίκας η οποία αποφα-
σίζει να αφήσει πίσω της έναν 
συμβατικό γάμο και να αρχίσει 
να ζει πραγματικά. Σκηνοθεσία 
Βασίλης Μαυρογεωργίου.
ℹ Πρεμιέρα: 10 Μαρτίου.  
Παρασκευή στις 21:00, 
Σάββατο στις 18:30,  
Κυριακή στις 21:15

Η Ανατολή 
Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 
συναντά ξανά την πένα της Έλ-
λης Παπαδημητρίου, 25 χρό-
νια μετά τον «Κοινό λόγο». Στο 
επίκεντρο η Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, ο ξεριζωμός, η θέ-
ληση για ζωή κι ο αγώνας, των 
γυναικών κυρίως, να στεριώ-
σουν στην καινούρια πατρίδα.
ℹ Πρεμιέρα: 20 Απριλίου.  
Κάθε Τετάρτη στις 20:00, 
Πέμπτη στις 20:30, Παρασκευή 
& Σάββατο στις 21:00, 
Κυριακή στις 19:00

Oι 5 του 
Aιγαίου

Η ομάδα Patari Project προσκα-
λεί τα παιδιά σ’ ένα ταξίδι στην 
ανοιχτή θάλασσα. Παρέα με τον 
θαλασσινό Μένιο, τη διαβασμέ-
νη Αφρούλα, τον ενθουσιώδη 
Λέλο, τον καλλίφωνο Τσίφτη και 
την υπνοβάτισσα Κομπρέσα θα 
συναντήσουν πλάσματα και ή-
ρωες από τη σφαίρα του μύθου. 
Σκηνοθετεί η Σοφία Πάσχου.
ℹ Κυριακή στις 15:00

 Μια άλλη Θήβα 
 Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή έναν 
νεαρό καταδικασμένο σε ισόβια για πατροκτονία. 
Θέλει να μεταφέρει αυτή την ιστορία στη σκηνή, 
με αναφορές στον Οιδίποδα Τύραννο. Πώς θα εξε-
λιχτούν όμως αυτές οι συναντήσεις; Το πολυβρα-
βευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο για το έγκλη-
μα και την τιμωρία, τις σχέσεις πατέρα-γιου, τους 
ταξικούς διαχωρισμούς, την ψυχική ασθένεια, τον 
ερωτισμό, στην κεντρική σκηνή του ΘΝΚ, σε σκη-
νοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.
ℹ Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη στις 20:30, 
Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:15, Κυρια-
κή στις 18:30. 9/11-8/1/2023, εκτός Παρασκευής

 Κωλόκαιρος 
Ένα σκυλάδικο στην Ελευσίνα, μέσα στα απομει-
νάρια του γλεντιού της προηγούμενης νύχτας. Η 
άφιξη του Σοφοκλή, πάνω που όλοι ετοιμάζονται 
για μια κηδεία, όχι μόνο θα αναταράξει το μικρό-
κοσμο του μπουζουξίδικου, αλλα θα φέρει στο 
φως μυστικά από το παρελθόν και θα εξωθήσει 
τους χαρακτήρες σε ακραίες συγκρούσεις. Ο σκη-
νοθέτης Γιώργος Παλούμπης συναντά ξανά τον 
συγγραφέα (και ερμηνευτή) Αντώνη Τσιοτσιό-
πουλο, για να μας δώσουν ένα ρεαλιστικό έργο, 
που βλέπει την πραγματικότητα όπως είναι: σε 
όλη την τραγικότητα και τη γελοιότητά της.
ℹ Θέατρο Τζένη Καρέζη, Ακαδημίας 3 
Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

ℹ Θέατρο του Νέου Κόσμου
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 2109212900, nkt.grΘΕΑΤΡΟ ΤΟυ ΝΕΟυ ΚΟσμΟυ

Ματιές στον κόσμο μας 
Σύγχρονα έργα, ελληνικά και ξένα, σκηνοθέτες με προσωπικό στίγμα, καταξιωμένοι αλλά και νεότεροι. 

Αγαπημένο στέκι των θεατρόφιλων «χτυπά» με 14 πρεμιέρες εντός αλλά και εκτός έδρας

Ο Μάκης 
Οι δικοί του έχουν πάει διακο-
πές. Μόνος στο σπίτι, μπρος 
στη βαλίτσα της ζωής του, ο 
παππούς μονολογεί και χλευ-
άζει τα πάν τα, μα πάνω απ’ 
όλα τον ίδιο του τον εαυτό. 
Στη σκηνή ο Ερρίκος Λίτσης, 
που συνσκηνοθετεί μαζί με τον 
συγγραφέα Βασίλη Κατσικο-
νούρη. 
ℹ Παρασκευή & Σάββατο στις 
21:15, Κυριακή στις 19:00

Μπαίνει η 
Δεσποινίς 
Μαργαρίτα 

Ο Πάνος Παπαδόπουλος 
ντύνεται το κοστούμι της η-
ρωίδας του Ρομπέρτο Ατάι-
ντε, σε μια παράσταση-ύμνο 
για αυτούς που λαχτάρησαν 
την αγάπη και την τρυφερό-
τητα μα δεν τις βρήκαν ποτέ.  
ℹ Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

Κάποιος μιλάει 
μόνος του 

κρατώντας ένα 
ποτήρι γάλα 

Σ’ ένα ζαχαροπλαστείο στην 
Αθήνα δύο άνθρωποι μονολο-
γούν κουβεντιάζοντας. Θα κα-
ταφέρουν να επικοινωνήσουν; 
Η Τζωρτζίνα Λιώση και η Νάν-
συ Μπούκλη βουτούν στο κεί-
μενο του Ευθύμη Φιλίππου.
ℹ Πρεμιέρα: 6 Φεβρουαρίου. 
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 
21:15

Το ημερολόγιο 
ενός σκύλου 

Μια γυναίκα που ζει μόνη 
στην Αθήνα, η Violet Louise, 
αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη 
του σκύλου της που έφυγε 
από τη ζωή. Μέσα από τις 
μηχανές αναζήτησης, ανα-
καλύπτει εικόνες από μέρη 
που ταξίδεψαν, βίντεο, μου-
σική, φωτογραφίες. Αναπα-
ράγοντας μνήμες και συναι-
σθήματα χαράζει τον δρόμο 
της προς την ενηλικίωση.  
ℹ Παρασκευή & Σάββατο  
στις 21:15, Κυριακή στις 19:00

Andy
Άντυ Γουόρχολ: Επαγγελμα-
τίας ζωγράφος, γλύπτης, φω-
τογράφος, σκηνοθέτης, μου-
σικός παραγωγός και φυσικά 
επαγ γελματίας celebrity. O 
Μιλτιάδης Φιορέντζης ξετυλί-
γει στη σκηνή τις εμμονές ενός 
θρύλου, που άφησε πίσω του 
όχι το πρόσωπο αλλά το προ-
σωπείο. Έγραψε και σκηνοθε-
τεί ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης-
Μπογδάνος.
ℹ Πρεμιέρα: 24 Φεβρουαρίου.  
Παρασκευή & Σάββατο στις 
21:15, Κυριακή στις 19:00

Το μάγουλο
της Παναγίας 

Ο Παντελής Μπουκάλας έ-
γραψε ένα έργο για τον Καρα-
ϊσκάκη, το θρύλο της Ελληνι-
κής Επανάστασης,  κατασκευ-
άζοντας μια αυτοβιογραφία 
του με έμφαση στη γλώσσα. 
Αναδεικνύοντας το χαρακτή-
ρα και το στρατηγικό μυαλό 
του ήρωα. Υπό τη σκηνοθετι-
κή καθοδήγηση του Βαγγέλη 
Θεοδωρόπουλου.
ℹ Πρεμιέρα: 15 Φεβρουαρίου. 
Τετάρτη στις 20:30, Πέμπτη στις 
21:00, Παρασκευή & Σάββατο 
στις 21:15, Κυριακή στις 19:00

Ακόμα στην Κεντρική Σκηνή του ΘΝΚ Ραντεβού στο Δώμα Στον Κάτω Χώρο
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Μια περιτοιχισμένη αστική κατοικία 
με την πισίνα της. Ο κύριος και η κυ-
ρία του σπιτιού, μια οικιακή βοηθός 
κι ένας ιδιωτικός φύλακας. Μια μι-
κρή ταξική κοινωνία, που με αφορ-
μή ένα σχεδόν ασήμαντο γεγονός, 
διακατέχεται από συναισθήματα 
φόβου, καχυποψίας, προκαταλή-
ψεων, οργής, πόνου και αγάπης. 
Στην «Ημέρα κυρίου», του βραβευμέ-
νου με Έπαινο Κάρολος Κουν 2022 
Γιάννη Τσίρου (γνωστός και από 
τα πετυχημένα του κείμενα «Άγριος 
σπόρος» και «Αξύριστα πηγούνια»), 
όλα συμβαίνουν στη διάρκεια μιας 
Κυριακής. Μιας αργίας κατά την ο-
ποία, όμως, δεν αργούν όλοι. Και 
όπως συμβαίνει και στη ζωή, κανέ-
να από τα πρόσωπα του έργου δεν 
δικαιώνεται και δεν κερδίζει τίπο-
τα πέρα από ένα μικρό μερίδιο επί-
γνωσης, σημαντικής πάντως για 
όσα βιώνουμε και γι’ αυτά που έπο-
νται. Μέσα από το γεμάτο χιούμορ, 
σασπένς και ποιητικές αιχμές ρεα-
λιστικό κοινωνικό δράμα του συγ-

γραφέα, ζωντανεύουν χαρακτήρες 
οικείοι που ξυπνούν στον καθένα 
μας υπαρξιακές αγωνίες, αδυναμίες 
και δυνατότητες, συμβιβασμούς και 
αντιστάσεις. Όπως αναφέρει ο σκη-
νοθέτης, Μάνος Καρατζογιάννης: 
«“Υπάρχει καμιά κοινωνία; Πού είναι 
να τη δω;” αναρωτιέται η Λούλα Ανα-
γνωστάκη στο μονόπρακτό της “Ο 
ουρανός κατακόκκινος” (1998). Αυτήν 
την κοινωνία αναζητά, με αγωνία, το 
τελευταίο έργο του Γιάννη Τσίρου που 
ανεβαίνει για πρώτη φορά στη θεατρι-
κή σκηνή με κύρια πρόσωπα ένα ζευ-
γάρι καλοβαλμένων ανθρώπων και 
το υπηρετικό τους προσωπικό. Μια 
Κυριακή κάποια από τα πρόσωπα του 
έργου θα παλέψουν για το δίκιο τους 
και κάποια θα τους “δικάσουν”. Όλοι 
θα έχουν δίκιο. Και όλοι έχουν άδικο. 
Όπως είθισται άλλωστε στη σύγχρο-
νη κοινωνία. Σε κάθε κοινωνία που χά-
νει τον προσανατολισμό της».  
Ερμηνεύουν: Μάξιμος Μουμούρης, 
Φαίη Ξυλά, Βασίλης Αθανασόπου-
λος, Αναστασία Παντούση.

Θέατρο ΣταΘμοΣ

ℹ Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα, 2105230267 
Παρασκευή & Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 18.00

Ημέρα Κυρίου 
τα πάθη μιας κοινωνίας στην αυλή 

ενός αστικού σπιτιού
Ο σκηνοθέτης Μάνος Καρατζογιάννης καταδύεται  

και φέτος στον κόσμο του Γιάννη Τσίρου

Θ έ α τ ρ ι κ έ σ  π ρ ο τ α σ έ ι σ
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ℹ Πρεμιέρα: 1/2/2023
Θησείον, ένα θέατρο  
για τις τέχνες
Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 
2103255444
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Μια διακεκριμένη και αγαπητή συγ-
γραφέας, η Ρέα Γαλανάκη, που 
με αυτό της το έργο απέσπασε το 
Βalkanika Literary Award 2019. Έ-
νας σκηνοθέτης της νέας γενιάς, ο 
Παντελής Φλατσούσης, που φέ-
ρει στις αποσκευές του το φετινό 
Βραβείο σε Νέο Καλλιτέχνη του 
Θεάτρου από την Ένωση Ελλήνων 
Θεατρικών & Μουσικών Κριτικών. 
Μια ξεχωριστή ομάδα ηθοποιών: 
Δήμητρα Βλαγκοπούλου (βραβείο 
Μελίνα Μερκούρη 2020), Βαγγέλης 
Αμπατζής, Λάμπρος Γραμματικός, 
Μαριάμ Ρουχάτζε. Και στο επίκε-
ντρο ένα μυθιστόρημα, «Η άκρα 
ταπείνωση», το οποίο εστιάζει στα 
γεγονότα της νύχτας της 12ης Φε-
βρουαρίου 2012, που μετέτρεψαν 
την Αθήνα σε πεδίο μάχης και άφη-
σαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στην ει-
κόνα της πόλης.
Ποια είναι σήμερα η σχέση μας με τα 
χρόνια της κρίσης; Με ποιους τρό-

πους άλλαξαν οι ζωές μας έπειτα από 
αυτή την κομβική στιγμή; Με ποιες α-
πρόσμενες διαδρομές διαπλέκονται 
τα ατομικά με τα συλλογικά βιώματα 
και πώς μια κοινωνία μπορεί να βρει 
τρόπους να τα αφηγηθεί; Παρακο-
λουθώντας την καθημερινότητα α-
νώνυμων ανθρώπων, διαφορετικών 
ηλικιών, καταβολών και ιδεολογιών 
και συνομιλώντας με τις αρχαίες 
τραγωδίες, η συγγραφέας εξετάζει 
την ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή στιγμή 
της Ελλάδας της κρίσης.
Στο μεταίχμιο μεταξύ μυθοπλασίας 
και πραγματικότητας, η παράσταση 
θα επιχειρήσει να αναψηλαφήσει τη 
μνήμη των πρώτων ετών της περα-
σμένης δεκαετίας, αλλά και συνολι-
κότερα την ελληνική κοινωνία κατά 
τα μεταπολιτευτικά χρόνια, με αφε-
τηρία το σήμερα και κατεύθυνση 
προς το παρελθόν, στην προσπάθεια 
να βρει, μαζί με το κοινό, απαντήσεις 
για το μέλλον.

ΘηΣέίον, ένα Θέατρο γία τίΣ τέχνέΣ

Η άκρα ταπείνωση
Ο Παντελής Φλατσούσης σκηνοθετεί το μυθιστόρημα  

της Ρέας Γαλανάκη
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Δύο παραστάσεις που αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

Είναι ο κοινωνικά αδύναμος καταδικα-
σμένος στη μοίρα του; Σε μια κοινωνία που 
αγγίζει τα όρια του παραλογισμού, το έργο 
του Γιάννη Τσίρου «Τα μάτια τέσσερα» είναι 
μια σπουδή στην αδυναμία και το απύθμενο 
χάος των αρχών και του νόμου. Ο Γιώργος 
Πυρπασόπουλος καταθέτει τη δική του σκη-
νοθετική πρόταση στο θεατρικό που τιμήθη-
κε με το βραβείο Δραματουργίας Κάρολος 
Κουν το 2010. «Ο νόμος είναι ίσος για όλους. Οι 
άνθρωποι, όμως, δεν είναι ίσοι. Οι κοινωνικά α-
δύναμοι παραβάτες είναι πιο ένοχοι» σχολιάζει 
ο συγγραφέας, που με την ιστορία της Άν-
νας, μιας νέας κοπέλας που συλλαμβάνεται 
για μια μικροκλοπή, επιδιώκει να αναδείξει 
την κινητοποίηση ολόκληρου του κρατικού 
μηχανισμού για να τιμωρήσει αυτήν της την 
πράξη. «Ειδικά αν κάποιος βαρύνεται και με 
την κατηγορία για αντίσταση κατά της Αρχής, ο 
νόμος εξαντλεί επάνω του και το τελευταίο του 
γράμμα. Το μυρμήγκι δικάζεται σαν ελέφαντας. 
Και τιμωρείται παραδειγματικά. Οι αδύναμοι πα-
ραβάτες εξαλείφονται, οι δυνατοί επιβιώνουν».

Κείμενο: Γιάννης Τσίρος. 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Πυρπασόπουλος
Παίζουν: Μαρία Κατσανδρή, 
Χρήστος Σαπουντζής, Πανάγος Ιωακείμ, 
Ναταλία Σουίφτ

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 
Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 21:00,  
Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Τα «170 τετραγωνικά» του Γιωργή Τσουρή, 
με τρεις sold out σεζόν ήδη στο ενεργητικό 
τους, επέστρεψαν φέτος στο θέατρο Ιλίσια 
Βολανάκης για 4η χρονιά. Η παράσταση φαι-
νόμενο, που λατρεύτηκε από κοινό και κρι-
τικούς και χάρισε στον συγγραφέα και ηθο-
ποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο Δημήτρης 
Χορν, δηλώνει ξανά παρούσα με ένα από τα 
σημαντικότερα και πιο επιτυχημένα προϊό-
ντα της νεοελληνικής δραματουργίας. Μια 
ιστορία ανατρε-
πτική και συνάμα 
οικεία που φέρει 
τη σκηνοθετική 
υ π ο γρ α φ ή  τ ο υ 
Γιώργου Παλού-
μπη. Γέλιο, συγκίνηση,  μυστήριο, αγωνία 
και ένταση μέχρι τελικής πτώσης, σε ένα συ-
ναισθηματικό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών... 

Κείμενο: Γιωργής Τσουρής. 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης 
Παίζουν: Αμαλία Αρσένη, Ήβη Νικολαΐδου, 
Θανάσης Ζερίτης, Ελένη Τσιμπρικίδου και ο 
Γιωργής Τσουρής 

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 
Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00, 
Κυριακή 21:00, Δευτέρα 20:00

Θεατρική περίοδος 2022-23
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 Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης, 
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 210 7223010

του Γιάννη Τσίρου 

του Γιωργή Τσουρή

Ιλ ΙσΙα  Βολανακησ

170 τετραγωνικά

Τα μάτια τέσσερα

Νεοελληνικά έργα
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Βρισκόµαστε σε ένα παλαιοπωλείο µιας 
αµερικανικής µητρόπολης του 1975, όπου 
τρεις περιθωριακοί τύποι προσπαθούν «να 
πιάσουν την καλή». Κυνηγούν το αµερικα-
νικό όνειρο. Ένα παγκοσµιοποιηµένο και 
απατηλό όνειρο, που δεν µπορούν να κατα-
κτήσουν όλοι. Όπως λέει ο σκηνοθέτης και 
ηθοποιός Θανάσης Σαράντος, σκιαγρα-
φώντας τους καλογραµµένους ήρωες του 
Ντέιβιντ Μάµετ, «τους καταδιώκει µια µανία 
να βγάλουν όλο και περισσότερα χρήµατα και 
µετατρέπονται σε κτήνη. Είναι ήρωες όµως 
που έχουν ανθρωπινά στοιχεία». 
Ο «Αµερικάνικος βούβαλος» επιστρέφει 
για δεύτερη σεζόν στο Θέατρο Φούρνος 
και είναι µια συνέχεια του Θανάση Σαρά-
ντου στο αµερικανικό θέατρο, µετά τη 
σκηνοθεσία του εµβληµατικού έργου «Λε-
ωφορείον ο πόθος» στο Εθνικό. «Μέσα από 
αυτά τα κείµενα και µαζί µε τους συνεργάτες 
µου προσπαθούµε να κινήσουµε τον ανθρω-
πισµό του θεατή» εξηγεί ο σκηνοθέτης και 
εµβαθύνει: «Παρατηρώ γύρω µου και δεν 
βλέπω πολλούς ανθρώπους. Στερεοτυπικά 

λέµε ότι έχουµε χάσει την ανθρωπιά µας. Αυ-
τό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία 
µέσα µας που θα µας κάνουν να νιώσουµε 
άνθρωποι ξανά».
Ο Θανάσης Σαράντος επισηµαίνει πως σε 
µια παράσταση το κείµενο είναι η αρχή 
και το τέλος. Ένα κείµενο που έχει πολι-
τική χροιά, δοσµένη µε γλαφυρό και κω-
µικό τρόπο, σε µετάφραση του ∆ηµήτρη 
Τάρλοου, και αποτέλεσε την αφορµή για 
να ξεκινήσει το θέατρο. «Πρώτη φορά εί-
δα την παράσταση στο θέατρο Εµπρός, σε 
σκηνοθεσία του Τάσου Μπαντή, που υπήρξε 
δάσκαλός µου και σηµαντικός σταθµός για 
εµένα. Υπήρξε µετατόπιση στη ζωή µου από 
τη συνάντηση µαζί. Η παράσταση είναι αφιε-
ρωµένη στη µνήµη του».
Με κοφτούς διαλόγους και διεισδυτικό 
χιούµορ, ο Θανάσης Σαράντος, ο Χριστό-
δουλος Στυλιανού και ο Πάρης Σκαρτσο-
λιάς ενσαρκώνουν επί σκηνής τρεις χαρα-
κτήρες, που το µάταιο κυνήγι της επιτυχί-
ας και του χρήµατος τους κάνει τραγικούς 
ήρωες µιας αδυσώπητης καθηµερινότη-

τας. «Αρκετά επίκαιροι, αν και Αµερικάνοι, 
έχουν στοιχεία που κάνουν το ελληνικό κοι-
νό να ταυτιστεί» λέει ο σκηνοθέτης που εν-
σαρκώνει τον ρόλο του ∆άσκαλου και συ-
νεχίζει: «Το θέµα είναι ποιοι θα βρεθούν για 
να βγάλουν µέσα από τον ψυχισµό τους τον 
πλούτο του έργου. Αυτό αφορά το κοινό. Το 
κοινό πάντα θυµάται τι το έχει συγκλονίσει 
µέσα του, δεν θυµάται ούτε παραγωγές, ούτε 
µεγάλα λόγια. Θυµάται τι τον έχει φτάσει να 
δει τον εαυτό του στον καθρέφτη. 
Υπάρχει πάντα αυτή η απορία: γιατί ζούµε; 
Το µεγάλο ερώτηµα της ζωής µας είναι αυ-
τό. Ο “Αµερικάνικος βούβαλος” έρχεται να 
δώσει τις δικές του απαντήσεις. Φαινοµενι-
κά, είναι µια απλή ιστορία, µια περιπέτεια 
µε τρεις παρακµιακούς ήρωες. Ωστόσο, ήδη 
από τις λίγες παραστάσεις που κάναµε την 
προηγούµενη σεζόν, το κοινό έχει δείξει εν-
διαφέρον, έχει ταυτιστεί, κάτι που ελπίζουµε 
ότι θα συµβεί ξανά». 

Μάλιστα ο «Αµερικάνικος βούβαλος», πριν 
κάνει πρεµιέρα στην Αθήνα, θα ταξιδέψει 
στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στην 
Πάτρα. Ο σκηνοθέτης αναφέρει πως τον 
ενδιαφέρει πολύ η αλληλεπίδραση µε το 
κοινό της περιφέρειας, ένα κοινό διψασµέ-
νο για θέατρο. «Με ενδιαφέρει ο κόσµος που 
θα έρθει στο θέατρο, να γευτεί µια ιδιαίτερη ε-
µπειρία. Η δουλειά µου είναι να κινήσω συνει-
δήσεις ανθρώπων. Άλλωστε, ο πρωταρχικός 
σκοπός του θεάτρου δεν είναι να πραγµατεύ-
εται κοινωνικά θέµατα, αλλά να πραγµατεύ-
εται πνευµατικά θέµατα. Όπως λέει και ο Ντέ-
βιντ Μάµετ, “δεν γράφω για ανθρώπους που 
απορρίπτω, γράφω για ανθρώπους που αγα-
πάω και εκστασιάζοµαι”. Το θέατρο που κάνω 
θέλω να διατρέχεται από τον όρο ψυχαγωγία 
µε την αρχαιοελληνική ερµηνεία, δηλαδή ότι 
είναι µια θεραπεία/βοήθεια για την  ψυχή. Να 
µπορεί κάποιος να προβληµατιστεί, να νιώσει 
και να σκεφτεί τη δική του τη ζωή». 

ΘΕΑΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΣ 

ℹ Από 25/11 έως 8/1, 
Παρασκευή και 
Σάββατο στις 21.00 
και Κυριακή στις 
20.00. Προπώληση 
στο viva.gr. 
Θέατρο Φούρνος, 
Μαυροµιχάλη 168, 
2106460748

Θανάσης Σαράντος 
«Να βρούμε ξανά την ανθρωπιά μας»

Ο γνωστός σκηνοθέτης μιλάει για τον 
«Αμερικάνικο βούβαλο», μια πικρή κωμωδία 

που κάνει το ελληνικό κοινό να ταυτιστεί 
Της ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Αµερικάνικος βούβαλος
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Τι µπορεί να οδηγήσει µια γυναίκα να δολο-
φονήσει τον άντρα της; Μπορεί η κόρη να 
την καταλάβει και να τη συγχωρέσει για τον 
φόνο του πατέρα της; Είναι η µάνα αποφα-
σισµένη ν’ ανοίξει τον σκοτεινό της κόσµο 
και ν’ αφήσει λίγο φως από τον ερχοµό της 
κόρης της να διεισδύσει σε αυτόν; ∆ύσκολα 
ερωτήµατα που η Γιασεµί Κηλαηδόνη ε-
πιδιώκει να απαντήσει µε την ερµηνεία της 
ως γυναίκα - ισοβίτισσα στο ψυχολογικό 
δράµα της Ρόνα Μονρό «Ατσάλι», που επι-
στρέφει στο θέατρο Μεταξουργείο για δεύ-
τερη χρονιά, σε σκηνοθεσία της Νάντιας 
Φώσκολου. «Είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο 
έργο, που µιλάει για τις ενδοοικογενειακές 
σχέσεις και για τις διάφορες µορφές βίας που 
αναπτύσσονται µέσα στην οικογένεια και 
που µπορεί να µην είναι πάντοτε εµφανείς. 
Ερωτεύτηκα το “Ατσάλι” από την πρώτη στιγ-
µή που το διάβασα και όλοι οι συντελεστές 
νιώθουµε µεγάλη ικανοποίηση γιατί το κοινό 
αγκάλιασε την παράστασή µας από την αρχή» 
περιγράφει η Γιασεµί Κηλαηδόνη. 
Το έργο ξετυλίγει την ιστορία µιας γυναί-
κας που διαπράττει τον φόνο του άντρα της 
στα 30 της χρόνια, καταδικάζεται σε ισόβια 
φυλάκιση, µε τους θεατές και την κόρη της 

να την συναντούν 15 χρόνια µετά και ένα 
βασανιστικό «γιατί» να πλανάται πάνω από 
αυτήν της την πράξη. «Ο ρόλος της Φέη εί-
ναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ρόλους 
που έχω ερµηνεύσει αυτά τα 22 χρόνια που 
βρίσκοµαι στον χώρο. Ο λόγος είναι ότι συ-
νυπάρχουν σ’ αυτήν τη γυναίκα τα πρόσωπα 
της µάνας και της φόνισσας. Εξαιρετικά ενδι-
αφέρον επίσης είναι το γεγονός ότι η Φέη σκο-
τώνει τον άντρα της µε τον οποίο είναι βαθιά 
ερωτευµένη. Πάνω στα δοµικά αυτά στοιχεία 
προσπάθησα να ισορροπήσω και να σκιαγρα-
φήσω τον ρόλο µου» εξηγεί η ίδια και ανα-
φέρει πως η ερµηνεία του συγκεκριµένου 
ρόλου ήταν µια πρόκληση από µόνη της, 
ενώ για να προετοιµαστεί λειτούργησαν 
καταλυτικά οι συζητήσεις που έκανε µε αν-
θρώπους που έχουν εργαστεί στον τοµέα 
της ψυχικής υγείας. 
Μεγαλώνοντας µε δύο γονείς καλλιτέχνες, 
η τέχνη για τη Γιασεµί υπήρξε ένα καθη-
µερινό της βίωµα. Η επιλογή της να γίνει 
ηθοποιός ήρθε ως µια φυσική συνέπεια. 
Όταν προετοιµάζεται για µια παράσταση 
της αρέσει να πηγαίνει στο θέατρο αρκετή 
ώρα πριν και να «περνάει» σαν ζέσταµα κά-
ποιες σκηνές από την παράσταση. «Επίσης 

το κοµµάτι της ρουτίνας που απολαµβάνω 
ιδιαίτερα είναι να ετοιµάζω πάντα µόνη µου 
τον χώρο και τα αντικείµενα που χρησιµο-
ποιώ, στη συγκεκριµένη παράσταση αυτό 
αφορά το κελί της Φέη».
Εκτός του ότι το έργο της Μονρό διεισδύ-
ει στις προσωπικές σχέσεις, αναλύει και 
τις πολιτικοοικονοµικές και πολιτισµικές 
συνθήκες που παράγονται στο σωφρονι-
στικό σύστηµα και τις φυλακές. ∆ιερευνά 
τη σχέση µητέρας-κόρης µέσα από τη δια-
βρωτική φύση του ποινικού συστήµατος, 
αποφεύγοντας την «πολιτική βεβαιότητα» 
και τις «δογµατικές δηλώσεις». «Η πλοκή 
του έργου είναι αριστοτεχνικά δοµηµένη 
από τη συγγραφέα και κάθε σκηνή έχει ξε-
χωριστό ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι το δράµα 

κορυφώνεται για το κοινό αλλά και για µένα, 
στη σκηνής της εξιστόρησης-αποκάλυψης 
του φόνου» λέει η ηθοποιός. 
«Στις ανθρώπινες σχέσεις –ακόµα και σε αυτές 
που φαίνονται πολύ αρµονικές– µπορεί να υ-
πάρχει µια σκοτεινή πλευρά. Είναι σηµαντικό 
να είµαστε σε συνεχή διάλογο µε τον εαυτό 
µας και να προσπαθούµε να επεξεργαζόµα-
στε τα συναισθήµατά µας προστατεύοντας 
τον εαυτό µας και τους άλλους» λέει η Γιασεµί 
Κηλαηδόνη αναφορικά µε το τι θα ήθελε να 
αφήσει η παράσταση στο κοινό που έρχε-
ται για να την παρακολουθήσει, µιας και θε-
ωρεί πως, για να είναι µια παράσταση επιτυ-
χηµένη, είναι αναγκαίο οι θεατές να έχουν 
αποκοµίσει συναισθήµατα και σκέψεις που 
θα τους ακολουθούν για καιρό. 

ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Ερµηνεύουν: Γιασεµί 
Κηλαηδόνη, Κατερίνα 
Παπαδάκη, Ανδρέας 
Κωνσταντινίδης, Α-
σπασία Μπατατόλη
Μετάφραση: Χρι-
στίνα Μπάµπου-
Παγκουρέλη
Σκηνοθεσία: Νάντια 
Φώσκολου
Σκηνογραφία: Αλέγια 
Παπαγεωργίου
Ενδυµατολογία: 
Βασιλική Σύρµα
Φωτισµοί: Μελίνα 
Μάσχα
Μουσική επιµέλεια: 
Γιάννης Καραγιάννης
Βοηθός σκηνοθέτη: 
Σίµος Στυλιανού

ℹ Σάββατο στις 
21.00 & Κυριακή 
στις 19.00
Θέατρο 
Μεταξουργείο, 
Ακαδήµου 14, 
2105234382

Γιασεμί Κηλαηδόνη
«Ερωτεύτηκα το “Ατσάλι” 

από την πρώτη στιγμή που το διάβασα»
Της ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ

Ατσάλι
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16/11/22 - 15/01/23
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ

 Εύθυµες κυράδες 
Βασισµένο στις Εύθυµες κυράδες του 

Ουίνδσορ του Γουίλιαµ Σαίξπηρ
Κείµενο - Στίχοι: Γεράσιµος Ευαγγελάτος

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης
Μουσική: Θέµης Καραµουρατίδης

Σκηνικά: Πάρις Μέξης
Κοστούµια: Ιωάννα Τσάµη

Χορογραφία: Ζωή Χατζηαντωνίου 
Φωτισµοί: Σοφία Αλεξιάδου

Ερµηνεία: Θανάσης Βλαβιανός, 
Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Γιώργος Γλάστρας, 

Θανάσης ∆ήµου, Ελένη Κοκκίδου, 
Θοδωρής Μπουζικάκος, Αργύρης Ξάφης, 

Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Εβελίνα 
Παπούλια, Αλµπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, 

Τάνια Τρύπη, Γιώργος Ψυχογιός

25/1 - 2/4/23
ΕΜΙΛΙ ΜΠΡΟΝΤΕ

Τα ανεµοδαρµένα ύψη
Θεατρική διασκευή - Μετάφραση - 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός 

Σκηνικά: Γιάννης Θαβώρης 
σε συνεργασία µε τη Μαρία Καραθάνου

Κοστούµια: Αλεξάνδρα 
Μπουσουλέγκα - Ράνια Υφαντίδου

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου 
Κίνηση - Βοηθός σκηνοθέτη: 

Αλεξία Μπεζίκη
Ερµηνεία: Γιώργος Γλάστρας, 

Ιωάννα Κολιοπούλου, Μαρία Κωνσταντά, 
Γιώργος Μακρής, Λυγερή Μητροπούλου, 

Γιώργος Μπένος, ∆ηµήτρης Πασσάς 

19/4 – 4/6/23
ΜΟΛΙΕΡΟΣ

Μισάνθρωπος 
Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία: Πέτερ Στάιν
Σκηνικά: Φέρντιναρντ Βεγκερµπάουερ

Κοστούµια: Άννα Μαρία Χάινριχ
Φωτισµοί: Νίκος Βλασόπουλος

Ερµηνεία: Παρασκευή ∆ουρουκλάκη, 
Όλια Λαζαρίδου, Νάνσυ Μπούκλη, 

∆ηµήτρης Ντάσκας, Βασίλης 
Χαραλαµπόπουλος 

13/10 – 13/11/22
ΡΑΚΙΝΑΣ

Θηβαΐδα ή 
Τα αδέλφια εχθροί

Μετάφραση: Ανδρέας Στάικος
Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης Μπαµπίλης

Σκηνικά - Κοστούµια: ∆άφνη Αηδόνη
Μουσική: Γκάρι Σάλοµον
Φωτισµοί: Ελένη Χούµου

Ερµηνεία: Γιώργος Βουρδαµής, 
Βασιλική ∆έλιου, Οδυσσέας Ζήκας, 

Φαίδων Καστρής, Θανάσης Κριτσάκης, 
Ειρήνη Κυριακού, Κλεοπάτρα Μάρκου

23/11/22 - 8/1/23
ΖΩΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Amalia melancholia, 
η βασίλισσα 
των φοινίκων

Ένα ζωντανό έκθεµα φυσικής 
και πολιτικής ιστορίας

Κείµενο - ∆ραµατουργία - Σκηνοθεσία: 
Ζωή Χατζηαντωνίου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη
Κοστούµια: Ιωάννα Τσάµη

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος σε συνεργα-
σία µε τον Γιώργο Μιζήθρα
Βίντεο: Παντελής Μάκκας

Φωτισµοί: Σάκης Μπιρµπίλης
Ερµηνεία: Έµιλυ Κολιανδρή, Ρίτα Λυτού

Τα αποσπάσµατα των επιστολών που ακούγο-
νται στην παράσταση βασίζονται στις «Ανέκ-

δοτες επιστολές της βασίλισσας Αµαλίας στον 
πατέρα της, 1836 - 1853» (δίτοµο), µτφρ. Βάνα & 
Μίχαελ Μπούσε, εκδ. Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ

18/1/23 - 19/2/23
ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ

Οι δίκαιοι
Μετάφραση: Μιχάλης Πητίδης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Γιαννοπούλου
∆ραµατουργία: Γρηγόρης Λιακόπουλος

Σκηνικά - Κοστούµια: Νίκη Ψυχογιού
Φωτισµοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Ερµηνεία: Γιώργος Κισσανδράκης, 
Γωγώ Παπαϊωάννου, Μιχάλης Πητίδης, 

Βασίλης Σαφός
Η παράσταση επιχορηγείται από το 

Υπουργείο Πολιτισµού

1/3 - 9/4/23
ΕΝΤ ΤΟΜΑΣ

Αρκουδοράχη
Οµάδα ΠΥΡ

Μετάφραση: Αργύρης Ξάφης
Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Σκηνικά - Κοστούµια: Anna Fedorova
Κίνηση: Σταυρούλα Σιάµου

Μουσική: Θοδωρής Αµπαζής
Φωτισµοί: Αλέκος Αναστασίου

Σύµβουλος δραµατουργίας: Άρτεµις 
Γρύµπλα

Ερµηνεία: ∆ηµήτρης Γεωργιάδης, Ιωσήφ 
Ιωσηφίδης, ∆έσποινα Κούρτη, 

Αργύρης Ξάφης
Η παράσταση επιχορηγείται από το 

Υπουργείο Πολιτισµού

20/4 - 4/6/23
ΙΝΓΚΜΑΡ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ

Σκηνές από έναν γάµο
∆ραµατουργία - Μετάφραση - 
Σκηνοθεσία: Έλενα Καρακούλη

Κίνηση: Φαίδρα Σούτου
Μουσική: Violet Louise

Σκηνικά - Κοστούµια: Άγγελος Μέντης
Φωτισµοί: Νίκος Βλασόπουλος

Ερµηνεία: Μαρία Καλλιµάνη, 
Νίκος Ψαρράς

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου 32, 2104143310
www.dithepi.gr 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
2022-23
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«Φιλιά, Όσκαρ…» στο θέατρο Αθηνών
Σπαρακτική, τρυφερή και γλυκόπικρη η ιστορία του μικρού Όσκαρ που σκηνοθετεί ο Τσέ-
ζαρις Γκραουζίνις, διασκευάζοντας την αριστουργηματική νουβέλα του Éric-Emmanuel 
Schmitt. Ο δεκάχρονος Όσκαρ (Θανάσης Τσαλταμπάσης) ζει σε νοσοκομείο γιατί πάσχει από 
βαριάς μορφής λευχαιμία. Όταν μαθαίνει τυχαία ότι πρόκειται να πεθάνει σε λίγες μέρες, 
μέσα από ένα παιχνίδι που του προτείνει η κυρία Ροζ (Αγοραστή Αρβανίτη), αντιμετωπίζει 
τον επικείμενο θάνατό του με χιούμορ, βιώνοντας με συναρπαστικό τρόπο τις τελευταίες 
μέρες της ζωής του.
ℹ Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10, 2103312343. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Κυριακή 
στις 21:00.

«Τουλούζ-Λωτρέκ – η 
φαντασία της αμαρτίας» 
στο θέατρο Ολύμπια
Μια νέα, αποκαλυπτική προσέγγιση στο πνεύμα 
του Τουλούζ-Λωτρέκ ζωντανεύει τις ιδέες, τις ει-
κόνες και τα αισθήματα της 37χρονης ζωής του 
διάσημου γάλλου ζωγράφου μέσα από το κείμε-
νο που υπογράφει ο Χριστόφορος Χριστοφής. 
Ερμηνεύουν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Βε-
ρόνικα Αργέντζη.
ℹ Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο 
«Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, 2103711200. 
Παραστάσεις: 4/11 στις 20.30, 5/11 στις 18.00 
και 20.30 και 6/11 στις 19.00.
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«Ζορμπάς» στο Θέατρον
Το εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Βί-

ος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» ζωντανεύει 

στη σκηνή σε διασκευή του Γιάννη Κακλέα και 

του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και σκηνοθεσία του 

Γιάννη Κακλέα. Τον μυθικό Ζορμπά, ένα πνεύμα 

ελεύθερο, ατίθασο, μια ψυχή με πάθος για έρω-

τα και ταξίδια, βαθιά φιλοσοφημένο και με μια 

γήινη σοφία, ενσαρκώνει ο Γιάννης Στάνκογλου. 

Μια υπερπαραγωγή με την πρωτότυπη μουσική 

του Μίκη Θεοδωράκη.

ℹ Θέατρον Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κό-

σμος», Πειραιώς 254, 2122540000. 

Έως 27 Νοεμβρίου, Τετάρτη και Πέμπτη στις 

19:00, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00, 

και Κυριακή στις 18:30.
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«Ο Αμερικάνικος 
Βούβαλος» στο θέατρο 
Φούρνος
Μετά τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε και τη 
θερμή ανταπόκριση του κοινού, το εμβληματικό 
έργο του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος» 
σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου ανεβαίνει για 
δεύτερη σεζόν στο θέατρο Φούρνος. Από 25 Νο-
εμβρίου και για περιορισμένες παραστάσεις. 
Παίζουν: Χριστόδουλος Στυλιανού(Ντον), Πάρης 
Σκαρτσολιάς (Μπομπ), Θανάσης Σαράντος (Δά-
σκαλος).

ℹ Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, 

2106460748
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«Λαχτάρα για κεράσια» 
στο Τρένο στο Ρουφ
Το έργο της Πολωνής Agnieszka Osiecka, που 

πριν από 25 χρόνια και μέσα από τις ερμηνείες 

της Τατιάνας Λύγαρη και του Ανδρέα Νάτσιου 

στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί το Τρέ-

νο στο Ρουφ, επιστρέφει τώρα με τον Ευθύμη 

Χρήστου να παίρνει τη σκηνοθετική σκυτάλη 

και επί σκηνής τους Λεωνίδα Καλφαγιάννη, Έλε-

να Μεγγρέλη και τον μουσικό Αιμιλιανό-Γιώργο 

Σταυριανό. Ένα μιούζικαλ για δύο, για τις σχέσεις 

μεταξύ ζευγαριών αλλά και για το χάσμα δύο α-

ντικρουόμενων «κόσμων».

ℹ Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, 

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός 

Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, 

6937604988 & 2105298922. Παρασκευή & Σάβ-

βατο στις 21:00, Κυριακή στις 20:00.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Amalia melancholia, η 
βασίλισσα των φοινίκων  
Το έργο της Ζωής Χατζηαντωνίου εμπνευσμένο 
από την ιστορία της βασίλισσας Αμαλίας (Έμιλυ 
Κολιανδρή), συζύγου του Όθωνα, επανέρχεται 

στην σκηνή Ωμέγα. Η αδυναμία της να τεκνοποι-
ήσει λόγω ενός σπάνιου εκ γενετής συνδρόμου, 
στιγμάτισε την ζωή της, ωστόσο η ίδια με την α-
γάπη για τους φοίνικες και τα αειθαλή φυτά  χά-
ρισε στην ρημαγμένη Αθήνα του 19ου αιώνα τον 
Εθνικό Κήπο. Πρεμιέρα 25/11 για περιορισμένο 
αριθμό παραστάσεων. 

Εύθυμες Κυράδες 
Με χιούμορ, παιγνιώδη αλλά και καυστική διάθε-
ση προς τον θεσμό του γάμου και τις κοινωνικές 
συμβάσεις, η τρυφερή κωμωδία του Σαίξπηρ Οι 
εύθυμες κυράδες του Ουίνδσορ, γίνεται ένα 
πρωτότυπο μιούζικαλ από τον Γεράσιμο Ευαγ-

γελάτο. Σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, με 
τους Γ. Γλάστρα, Ε. Κοκκίδου, Α. Ξάφη, Ά. Παπαδη-
μητρίου, Ε. Παπούλια κ.ά. Από 16/11. 
ℹ Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφόρος Ηρώων 
Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς, 2107234567.  
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Ο «Όλιβερ Τουίστ» στον Ελληνικό Κόσμο
Η φρέσκια σκηνοθετική ματιά της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη έδωσε άλλο νόημα σε αυτό 
που αποκαλείται «θέατρο για παιδιά». Ο «Όλιβερ Τουίστ» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με 
τη συγκινητική ιστορία του δεκάχρονου Όλιβερ (Κωνσταντίνος Τσουμπάρης), του εμβλη-
ματικού χαρακτήρα του Κάρολου Ντίκενς που κατόρθωσε να γίνει ο αγαπημένος ήρωας 
των παιδιών, και έναν ανανεωμένο 20μελή θίασο που εμπλουτίζουν οι Δημήτρης Πιατάς, 
Αλμπέρτο Εσκενάζη και Νίκη Παλληκαράκη. 
ℹ «ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, 212 2540300. 
Από 29 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 14:30 & Κυριακή στις 11:30.
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Δύο ζευγάρια φίλων συναντιούνται για δείπνο και ανταλλάσ-
σουν κοινότοπες αβρότητες και τετριμμένες συμβουλές. Ένα 
μυστικό, όμως, που είναι έτοιμο να αποκαλυφθεί, απειλεί να δια-
ταράξει τις σχέσεις τους και να αλλάξει τις ζωές τους. Ποιοι είναι 
οι άνθρωποι που επιλέγουμε να αγαπήσουμε; Πόσο καλά γνωρί-
ζουμε τον εαυτό μας και ποια η σχέση μας με τους άλλους;
Μετά τη μεγάλη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές σκηνές και τις 
sold out παραστάσεις την περασμένη σεζόν και στα μέρη μας, 
η κωμωδία του πολυβραβευμένου Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν 
Ζελέρ επιστρέφει στο θεατρικό μας καλαντάρι. Όπως αναφέρει 
η σκηνοθέτις της παράστασης Κερασία Σαμαρά: «Στο “Ψέμα” βι-
ώνουμε μία ευτυχή στιγμή όπου ο σύγχρονος θεατρικός λόγος, 
μέσα από τη φαινομενική απλότητά του, αγγίζει ακραιφνώς την 
αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου και ανιχνεύει τη μοναχική του 
περιπλάνηση μέσα στο σύμπαν της νέας πραγματικότητας, αυ-
τής που ενθαρρύνει το ψέμα ως μέσον επιβίωσης, διαβίωσης και 
επικοινωνίας. Δεν πρόκειται για κάποιο καινούριο φαινόμενο. Αν 
κοιτάξουμε προσεκτικά, έχουμε συναντήσει τέτοια θέματα ακό-
μη και στον αγαπημένο παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Πρόκει-
ται όμως για έναν πιο σύγχρονο, ειλικρινή και απενοχοποιημένο 
τρόπο να αποδεχθούμε αυτό τα φαινόμενο, με πολύτιμο αρωγό 
μας τον θησαυρό που μας παρέδωσε ο νους και υιοθετήθηκε από 
το ένστικτο, το γέλιο». 
Παίζουν: Βασίλης Βλάχος, Κάτια Σπερελάκη, Αλίκη Αβδελοπού-
λου, Κώστας Τσάχρας. 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ℹ Παραστάσεις: Από 5/11έως 8/1/2023, Σάββατο στις 20.30, Κυριακή στις 19.30 
Θέατρο Αλεξάνδρεια, Σπάρτης 14, Πλατεία Αμερικής, 2121007079, 6944898482

Το ψέμα
Αλήθειες και ψεύδη στις 
σχέσεις των σύγχρονων 

ζευγαριών
Η sold out κωμωδία του Φλοριάν Ζελέρ  

για δεύτερη χρονιά στη θεατρική σκηνή  
της πλατείας Αμερικής
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106 107 «Τα νέα μου είναι 
 σαρωτικά» 
στο θέατρο Σφενδόνη 
«Τα νέα είναι τόσο σαρωτικά που δεν υπάρχουν λόγια»… για το νέο έργο 
της Λένας Κιτσοπούλου που κάνει πρεμιέρα, με την ίδια να ανεβαίνει 
στην σκηνή μαζί με τους Γιάννη Κότσιφα, Ιωάννα Μαυρέα και Πάνο Πα-
παδόπουλο για να συνομιλήσουν για όσα συμβαίνουν στην εποχή μας: 
την ακρίβεια, την Αθήνα, τη μυθοπλασία, τις αλλαγές και πως τα πάντα 
πρέπει να γίνουν ένα ποστάρισμα στο διαδίκτυο! 
ℹ Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, 6945054160. Από 4 Νοεμβρίου, Πέμπτη 
έως Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:30.

 «Οικόπεδο με θέα» 
στο Θέατρο Άνεσις
Τέσσερις απελπισμένοι μεσίτες ενός κτηματομεσιτικού γραφείου ανταγωνίζονται χωρίς 
ηθικούς φραγμούς για το ποιος θα κλείσει τις περισσότερες πωλήσεις και κυνηγούν το δι-
κό τους αμερικανικό όνειρο. Στο βραβευμένο με πούλιτζερ αριστούργημα του Ντέβιντ Μά-
μετ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, ο σπουδαίο θίασος με τους Μπέζο, Λεμπεσό-
πουλο, Παπαδημητρίου, Κουρλαμπά, Δρακούπολο, Σκαφίδα και Μαριόλο, ενσαρκώνουν 
τους ήρωες του ρεαλιστικού, σκληρού και αστείου έργου, με μότο τη φράση «Πάση θυσία 
να κλείσει η συμφωνία», υπακούοντας στη φιλοσοφία τού «πουλάω άρα υπάρχω».
ℹ Θέατρο Άνεσις, Λεωφόρος Κηφισίας 14, 2107718943. 
Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 & 
21:00 και Κυριακή στις 19:00.
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— Πώς  προέκυψε η σύλληψη για την τριλογία «Αρ-
τώ/Βαν Γκογκ», «Οικογένεια Τσέντσι», «Κόκκαλο»; 
Μιλήστε µας για την ιδέα σας.
Το «Artaud Trilogy» προέκυψε από τη µεγάλη επιθυµία 
µου να ξαναζήσουν οι δύο προηγούµενες, πολύ αγαπη-
µένες από κοινό και κριτικούς παραστάσεις που σκηνο-
θέτησα µε θέµα τον Αντονέν Αρτώ – το «Αρτώ/Βαν Γκογκ» 
(2015, Θέατρο Σηµείο) και η «Οικογένεια Τσέντσι» (2015-
16, Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης) και να συνυπάρξουν, 
σε µια ενιαία βραδιά, µε το «Κόκκαλο», την παράσταση 
που παρουσιάστηκε πέρυσι στο Υπόγειο του Θεάτρου 
Τέχνης και αγαπήθηκε πολύ από πολλούς ανθρώπους 
που την είδαν και έγραψαν για αυτήν. Πέρα από θεµα-
τική, η συγγένεια των τριών παραστάσεων είναι και πιο 
ουσιαστική, µε σκηνές ολόκληρες από τη µία παράστα-
ση να σχολιάζονται στην άλλη, µε κοινές αναφορές από 
τη µια στην άλλη, και µια κοινή τρέλα που διέπει και τις 
τρεις, που φτιάχτηκαν από µια εσωτερική ανάγκη και 
όχι για να γίνουν αρεστές, αλλά περιέργως αγαπήθηκαν 
πολύ. Η ιδέα αυτή άρεσε πολύ στη Μαριάννα Κάλµπαρη 
στο Θέατρο Τέχνης, και έτσι της δόθηκε ο κατάλληλος 
χώρος για να υπάρξει.

— Τι σας ιντρίγκαρε για να ασχοληθείτε µε την ιστο-
ρία και την προσωπικότητα του Αντονέν  Αρτώ; 
Ο Αρτώ είναι για µένα µια υπόθεση προσωπική. Αλλά 
και ερευνητική, εδώ και χρόνια. Το βιβλίο µε τα Άπαντα 
του Αρτώ στα γαλλικά το έφερε από το Παρίσι η γιαγιά 
µου, η Φιλοµένη Ανδρεάδη, µέσα σε µια βαλίτσα, µαζί 
µε µερικά σπάνια υφάσµατα από εκείνα που αγόραζε 
για τον Οίκο Μόδας που διηύθυνε στη Θεσσαλονίκη, τον 
Οίκο Παξιµαδά. Το έκανε δώρο στον έφηβο τότε πατέρα 
µου, τον Γιάγκο Ανδρεάδη. Εκείνος, µε τη σειρά του, µου 
χάρισε το βιβλίο αυτό όταν ήµουν είκοσι χρονών, λέ-
γοντάς µου πως µέσα κρύβονται θησαυροί. Όταν, στη 
συνέχεια, στη διάρκεια των σπουδών σκηνοθεσίας µου 
στη Βασιλική Ακαδηµία ∆ραµατικής Τέχνης (RADA) στο 
Λονδίνο, έψαχνα να βρω ένα θέµα για την παράσταση 
που θα παρουσίαζα για να αποφοιτήσω, ξεκίνησα να 
τον διαβάζω. Να διαβάζω για τον φλεγόµενο ηθοποιό, 
για την ανάγκη να είναι παρών ο άνθρωπος του θεά-
τρου πάνω στη σκηνή και έξω από αυτήν µε όλο του το 
σώµα, την καρδιά και το νευρικό του σύστηµα. Τον µε-
λέτησα έπειτα για τη διδακτορική µου διατριβή πάνω 
στα Αναστενάρια, για τις τρεις αυτές παραστάσεις που 
συναποτελούν το «Artaud Trilogy», και για τη µεταδιδα-
κτορική µου έρευνα.

— Πώς επιδιώκετε να προσεγγίσετε τον χαρακτήρα 
του Αντονέν Αρτώ στο κείµενο και στην παράσταση 
«Αρτώ/Βαν Γκογκ»;
Θέλησα να δηµιουργήσω ένα έργο στο οποίο ο Αρτώ 
κρύβεται πίσω από ένα προσωπείο για να µιλήσει για 
τον εαυτό του. Αυτό του Βαν Γκογκ, τον οποίο ο Αρτώ 
θαύµαζε πολύ, και ταυτιζόταν µαζί του. Και οι δύο σπου-
δαίοι, και τους δύο «δεν τους κατάλαβαν» στην εποχή 
τους, ίσως γιατί ήταν αυτό που λέµε «µπροστά από την 
εποχή τους». Αυτό το στοιχείο, του ότι ο Αρτώ φανε-
ρώνεται, φανερώνει στοιχεία για τον εαυτό του ενώ 
κρύβει την ταυτότητά του εκπροσωπώντας έναν άλλο, 
εξερευνούµε µε τον σπουδαίο Αµερικανό ηθοποιό του 
Broadway, Gene Gillette, µε τον οποίο έχω την τύχη να 
συνεργάζοµαι και ο οποίος είναι και µεγάλος θαυµαστής 
του Αρτώ. Με τον Gene έχουµε πει πως εξερευνούµε σε 
αυτό το έργο τη σκηνική αναζήτηση ενός ειδώλου, µιας 

σκιάς, ενός αντικατοπτρισµού. Πώς δηλαδή µπορεί έ-
νας άνθρωπος να µιλάει µόνος του επί σκηνής αλλά να 
µην είναι µόνος του; Να βρίσκεται σε διάλογο µε κάτι 
άλλο; Κάτι πέρα από τον εαυτό του; Μια σκιά, που τον 
ξεπερνά στο µέγεθος, αλλά αυτό τον ενδυναµώνει και 
δεν τον µειώνει.

— Ποιες οι προκλήσεις που αντιµετωπίσατε καθώς 
κληθήκατε να προετοιµάσετε το πρότζεκτ Artaud 
Trilogy; 
Η µόνη πρόκληση είναι οι άπειρες ώρες που, συσσω-
ρευτικά, µαζεύονται για να υλοποιηθεί. Ευτυχώς δεν το 
κάνω µόνη µου, συνεργάζοµαι µε µια οµάδα ανθρώπων 
εξαιρετικά ικανή. Είµαι ευγνωµονών απέναντι στους 
συντελεστές και τους ηθοποιούς του δύσκολου αυτού 
πρότζεκτ για την αφοσίωσή τους στο όραµά µου. Αλλά, 
ξέρετε, είναι τόσο µεγάλη η χαρά, όταν το µόνο πρόβλη-
µα είναι η πολλή δουλειά. Αυτό πάντα κάνει τα πράγµα-
τα πολύ πιο εύκολα.

— Υπάρχει κάποιο µήνυµα που θέλετε να περάσετε 

στο κοινό µέσα από αυτή την τριλογία;
Η τριλογία αυτή είναι πιο πολύ ένα µήνυµα πως µπορεί 
τα πράγµατα να µην πηγαίνουν όπως τα θέλουµε, στη 
ζωή και στην τέχνη, αλλά υπάρχει χώρος. Υπάρχει χώ-
ρος να ειπωθεί κάτι εκτός της διαφθοράς που µας περι-
βάλλει, και υπάρχουν άνθρωποι να το ακούσουν αυτό. 
Μπορεί να είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. ∆εν πρέπει να 
τους ξεχνάµε. Είναι συνήθως το ίδιο παράξενοι, µοναχι-
κοί και απογοητευµένοι µε εµάς. Αξίζει η προσπάθεια να 
τους γνωρίσουµε.

— Τα κείµενά σας τα γράφετε µαζί µε τον Άρη Α-
σπρούλη. Θα ήθελα να µας µιλήσετε για τη διαδικα-
σία της συγγραφής και τον τρόπο συνεργασίας σας. 
Μετά από 14 θεατρικά έργα που έχουµε γράψει µε τον 
Άρη, αυτό που χαρακτηρίζει αυτή τη συνεργασία είναι 
η ελευθερία, η εµπιστοσύνη, ο σεβασµός και ο θαυµα-

σµός του ενός στη δουλειά του άλλου. Έχουµε πει αρ-
κετές φορές ότι δουλεύουµε ανταλλάσσοντας drafts, 
εκδοχές δηλαδή του κειµένου που ο καθένας µας όταν 
το παραδίδει στον άλλον το θεωρεί ολοκληρωµένο. Και 
εκείνος που το παραλαµβάνει έχει, ταυτόχρονα, την 
ελευθερία να επέµβει όπως θέλει για να το παραδώσει 
ξανά στον άλλον, επίσης ολοκληρωµένο. Αυτή η διαδι-
κασία µας οδηγεί πάντα σε ένα πολύ ικανοποιητικό και 
για τους δύο αποτέλεσµα.

— Ποια είναι τα µελλοντικά σας σχέδια; 
Υπάρχουν στα σκαριά πολύ ωραία πρότζεκτ που θα 
πραγµατοποιηθούν την επόµενη χρονιά, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το σίγουρο είναι πως θα 
ήθελα να συνεχίσω να εργάζοµαι πάνω σε πράγµατα 
που µε αφορούν, γιατί είναι και ο µόνος τρόπος να αφο-
ρούν και κάποιον άλλον.

INFO
Artaud Trilogy, 
Θέατρο Τέχνης Καρό-
λου Κουν - Υπόγειο, 
Πεσµαζόγλου 5, 
2103222760. 
Πρεµιέρα 31 Οκτω-
βρίου, ∆ευτέρα και 
Τρίτη 19.00  «Αρτώ/
Βαν Γκογκ», 20.00  
«Οικογένεια Τσέντσι», 
21.15 «Κόκκαλο»

Ιόλη Ανδρεάδη: «Ο Αρτώ είναι 
για µένα µια υπόθεση προσωπική»  
Τρεις θεατρικές παραστάσεις διαδέχονται η μια την άλλη στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Κοινό σημείο 

αναφοράς η ζωή και το έργο του επιδραστικότερου διανοητή και καλλιτέχνη του θεάτρου στον 20ό 
αιώνα, του Αντονέν Αρτώ. Το Artaud Trilogy είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρότζεκτ που σκηνοθετεί η 

Ιόλη Ανδρεάδη και παρουσιάζεται  31 Οκτωβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. 
Της ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
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H 
Cara Delevingne έχει έναν επαναστατι-

κό, ευθύ χαρακτήρα που συνδυάζεται με 

την ικανότητά της να μεταμορφώνεται, 

μένοντας πάντα αυθεντική στα πιστεύω της. Γίνε-

ται έτσι η ιδανική πρωταγωνίστρια για την καμπά-

νια της G-Star συλλογής με τα απόλυτα timeless 

denim must-haves. Η capsule collection αποτελεί-

ται από denim classics, όπως boyfriend-fit total 

looks με denim και vests, straight cut ανοιχτόχρω-

μες unisex γραμμές και oversized πανωφόρια, ενώ 

η Cara λανσάρει δύο καινούργια γυναικεία denim 

fits: το Stray και το Type 49. 

H Cara φοράει G-Star Raw

Επιμέλεια: 
τανια δελη
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Το μπλε χρώμα 
είναι ιδανικό 

για την προώθηση 
διαιτητικών 

τροφίμων ή για 
τη διακόσμηση 
της κουζίνας 
καθώς μας 
βοηθάει να 
νοιώθουμε 

λιγότερη πείνα

DKNY
Θήκη για κάρτες €75

ZOUMBOULAKISGALLERIES 
Σκουλαρίκια Coquelicot €45

THEMARC
JACOBS

Unisex γυαλιά ηλίου

SWATCH
Ρολόι  Lover of Dragons, 

από τη σειρά Flik Flak Tales 
from the World €54 

FALCONERI
Κοντό παλτό από cashmere €899

GRECIANCHIC 
Μεταξωτό twilly “tsarouhia” €80

LAROCHE
POSAY
Κρέμα Effacar Duo (+) 

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Κρεμαστό ασημένιο αυγό μασίφ, ζωγραφισμένο 
με σμάλτο €100

MODIVO
Παπούτσια adidas Superstar €64

KARL
LAGERFELD

Φόρεμα shirt €300

KALOGIROU
Δερμάτινα mules Alexander McQueen €850

FREZYDERM
Κρέμα προσώπου 
Moisturizing Plus

THEBODY
SHOP

Advent Calendar €90

Ομαδικά προγράμματα εκγύμνασης

Από τον Δήμο Αθηναίων για τους δημότες 

και τους κατοίκους της 3ης Δημοτικής 

Κοινότητας. Τα προγράμματα θα 

υλοποιούνται Δευτ., Τετ. Παρ. 9.00-10.00 

και 10.00-11.00. 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως 5/5/2023.

Κλειστό Γήπεδο Αθλοπαιδιών ΡΟΥΦ, 
Πειραιώς & Εχελιδών 69, 2103421260

 

Λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων

Το εμβληματικό βιβλίο «Τα βουνά της 

τρέλας» του Λάβκραφτ, στη λέσχη 

ανάγνωσης ενηλίκων, στο Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Δευτέρα 31/10, 18.30-20.30, αναγνωστήριο 

της Εθνικής βιβλιοθήκης, 4ος όροφος 

Με ηλεκτρονική προεγγραφή στο snfcc.org 

Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη με τις 

Πέγκυ Ζήνα και Ζωή Τηγανούρια

Με τη συμμετοχή του συνόλου εγχόρδων 

Enchord, θα σμίξουν τα τραγούδια του 

Στέλιου Καζαντζίδη με το τάνγκο, την 

κλασική και την παραδοσιακή μουσική. 

31/10, 20.00

Διοργάνωση του Πολιτιστικού 
& Αθλητικού Οργανισμού Δήμου 

Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ), στο Αμφιθέατρο 
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 

1o Street Art Festival στο Χαλάνδρι 

Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών της street 

art και του graffiti, μουσικών σχημάτων και 

ακροβατικών ομάδων, ενώ μετά τις 20.00 dj 

θα επιλέγει τις μουσικές, το σ/κ 29&30/10. 

Σάβ. 12.00-22.00, Κυρ. 10.00-22.00

Aθλητικό Κέντρο «Μάρκος Παπαδάκης», 
Μεθώνης 1, Χαλάνδρι

Πολυρυθμία στη Δημοτική 

Αγορά της Κυψέλης 

Δέκα ώρες με δύο live και πέντε dj set, 

Entropia Records, με το δισκοπωλείο να 

είναι ανοιχτό  σε όλη τη διάρκεια του event. 

30/10, 14.00-00.00 (ελεύθερη είσοδος 

έως τις 17.00, μετά €5 ευρώ). 

Φωκίωνος Νέγρη 42

Bazaar εκδόσεων ΜΙΕΤ/ΕΛΙΑ

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 

φιλοξενεί για πρώτη φορά στο κτίριο του 

Παλαιού Χρηματιστηρίου, bazaar βιβλίου. 

Στο παζάρι θα διατεθεί μεγάλο μέρος των 

εκδόσεων του ΜΙΕΤ-ΕΛΙΑ (300 τίτλοι) με 

έκπτωση έως 70%. 

31/10 - 6/11

Σοφοκλέους 8-10

Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων, 

χρήσης υπολογιστή και 

προγραμματισμού

Το Start Project, μία συνεργασία του δήμου 

Αθηναίων με τη Microsoft Hellas και την 

MKO Social Innov, είναι ένας σύγχρονος 

εκπαιδευτικός κόμβος, ανοιχτός σε όλους, 

που προσφέρει δωρεάν προγράμματα 

εκμάθησης πληροφορικής και ψηφιακών 

δεξιοτήτων. 

27/10: Εισαγωγή στο Word

31/10:  Εισαγωγή στο Microsoft Office 365 

1/11: Δημιούργησε το δικό σου 

e-shop με το WooCommerce 

2/11:  PowerPoint Advanced 

Δηλώσεις συμμετοχής στο 
startproject.gr/events

Μουσική, εκθεσεισ, εργαστήρια, βολτεσ
 ολα οσα Μπορεισ να κανεισ 

αυτή τήν εβδοΜαδα δωρεαν στήν πολή σου

Τα τζάμπά Της εβδομαδας
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Hey You Nails

Ανακαλύψαμε  
νέο nail σποτ  

στο Κολωνάκι, με 
μοντέρνο design,  

φιλικό, αφιερωμένο 
σε όλη την γυναικεία 

και ανδρική 
περιποίηση από τα 

άκρα μέχρι το 
πρόσωπο. Σερβίρει 

και σαμπάνια!

Της ΜΑΡΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΣΙΓΑΛΟΥ 

Φωτό: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΝΔΡΩΝΗΣ

Ε
ίχα ακούσει τις φίλες μου να συζητούν για ένα ολο-
καίνουργιο nail spot στην Αναγνωστοπούλου, ιδι-
αίτερα καλαίσθητο με το ωραίο όνομα «Hey You» 
και high-end υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, 
ποδολογίας, μακιγιάζ και αποτρίχωσης.

Πήγα χθες και πριν καλά καλά το καταλάβω βρέ-
θηκα στην αγκαλιά μιας αναπαυτικής πολυθρόνας 

και αφέθηκα στα χέρια των ειδικών. Στη χαλάρωσή μου 
βοήθησε ο φωτισμός, τα χρώματα σε μία boho αισθητική 
κι η μουσική, όλα στοχευόμενα γλυκά και καταπραϋντικά. 
Έτσι, ενώ βρισκόμουν στο κέντρο της πόλης, ξαφνικά με-
ταφέρθηκα σε ένα καταφύγιο ευεξίας και χαλάρωσης που 
δεν ήθελα να αποχωριστώ. Όσο απολάμβανα το μανικιούρ 
μου, άλλο τόσο απολάμβανα το fresh and spicy άρωμα του 
χώρου με νότες σανταλόξυλου και πούδρας που ταίριαζαν 
απόλυτα με τη γήινη φιλοσοφία και την καθαριότητα του 
μαγαζιού. «Θέλετε ένα εσπρεσσάκι ή μήπως ένα ποτήρι 
σαμπάνια;». Έχεις κάνει ποτέ μανικιούρ απολαμβάνοντας 
σαμπάνια; Για εμένα ήταν η πρώτη μου φορά και σίγουρα 
όχι η τελευταία.

Μόλις 100 μέτρα από την πλατεία Κολωνακίου, στην οδό Α-
ναγνωστοπούλου 26-28 θα βρεις λοιπόν το Hey You Nails, 
το ολοκαίνουργιο feel good και all inclusive ινστιτούτο 
νυχιών για κορίτσια και αγόρια (ποιός είπε ότι ο καλλω-
πισμός είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση;). Περιττό 
να το πούμε, είναι pet friendly και σε ιδανικό location, εάν 
θες να συνδυάσεις και shopping στη γειτονιά. Πίσω από 

αυτό τον χώρο περιποίησης και ομορφιάς βρίσκονται ένα 
αγόρι και ένα κορίτσι, αδέλφια και νέοι επιχειρηματίες, 
που πιστεύουν ότι η προσεγμένη εμφάνιση είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με τα περιποιημένα άκρα. Συμφωνώ. 
Στη boutique περιποίησης προσφέρονται υψηλών προδι-
αγραφών υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, brow henna, 
μακιγιάζ, ποδολογίας και αποτρίχωσης σε όλο το σώμα. 
Θα βρεις μεγάλη γκάμα χρωμάτων σε απλά, διαρκείας και 
ημιμόνιμα βερνίκια- χρόνο να έχεις μόνο να διαλέγεις. Το 
προσωπικό είναι άριστα καταρτισμένο κατέχοντας άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος και τηρώντας φυσικά όλους 
τους κανόνες υγιεινής.

Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσί-
ες είναι τα καλύτερα της αγοράς: ποιοτικά, χωρίς χημι-
κά ή επιβλαβή για τον οργανισμό στοιχεία με τα εξαρ-
τήματα τελευταίας τεχνολογίας. Για παράδειγμα, το 
πεντικιούρ δεν πραγματοποιείται σε απλό νιπτήρα για 
τα πόδια, αλ λά σε νιπτήρα spa με υδρομασάζ, πίε-
ση jet –leave me on my own little bubble!- και φωτισμό. Και 
επειδή η περιποίηση για κάποιους είναι πολύ προσωπική 
στιγμή, οι θέσεις των πελατών διαχωρίζονται με κουρτίνα 
αν χρειάζεσαι περισσότερη ιδιωτικότητα. Ακόμη, προ-
σφέρεται spiritual awakening πεντικιούρ με υπηρεσίες 
ποδολογίας σε ειδική καρέκλα. Πρόκειται για παραιατρική 
υπηρεσία που παρέχεται από άτομο με ειδική άδεια και 
όχι από τεχνίτρια νυχιών. Ειδικά αν είσαι αθλητής/τρια, 
σίγουρα θα τη χρειαστείς.

Φεύγοντας σκεφτόμουν ότι το Hey You θα μπορούσε να 
άνετα να χαρακτηριστεί και…  nail bar! Εκτός από εσπρεσ-
σάκι για να ξυπνήσουμε, σερβίρει δωρεάν και σαμπάνια, 
για να μας ανεβάσει τη διάθεση. Μπορείς να την απολαύ-
σεις και στο εξωτερικό παγκάκι, το οποίο υποψιάζομαι θα 
γίνει το νέο “come together” hotspot της Αναγνωστοπού-
λου. Όπως έμαθα, τα Σάββατα - και τις γιορτινές ημέρες – 
θα υπάρχουν εκπλήξεις με live σαξοφώνο και πιάνο!

Σίγουρα έχεις ακούσει τη φράση «ό,τι πληρώνεις, παίρ-
νεις», ωστόσο στην περίπτωση του Hey You δεν ισχύει, 
γιατί πληρώνεις ίσως και λιγότερα απ’ ότι παίρνεις. Οι τι-
μές παραμένουν χαμηλές σε σχέση με μερικά άλλα ονυ-
χοποιεία της περιοχής. Αν λοιπόν σήμερα είναι η μέρα για 
να χαλαρώσεις και να περιποιηθείς τον εαυτό σου, ήρθε 
η στιγμή να αφεθείς στους ειδικούς και να επισκεφτείς 
το Hey You Nails. Είμαι σίγουρη πώς θα σου αρέσει. Άλλω-
στε... they like you too :)

Info: Το Hey You είναι καθημερινά (εκτός Κυριακής) ανοικτό 
από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. και τα Σάββατα από τις 10 π.μ. 
έως τις 7 μ.μ.- με διευρυμένα ωράρια, για να το επισκεφτείς 
όποια ώρα σε εξυπηρετεί καλύτερα. Μπορείς να κλείσεις το 
ραντεβού σου είτε τηλεφωνικά, είτε online. Μάλιστα, κάτω 
δεξιά στην πόρτα του καταστήματος, έχει ένα barcode που 
σε «οδηγεί» κατευθείαν στο site, μιας και το Hey You θέλει να 
κάνει τη ζωή σου ευκολότερη. Σε περίπτωση που δεν έχεις 
προλάβει να κάνεις κράτηση, no worries! Tο κατάστημα έχει 
και πολιτική walkin. 

- Αναγνωστοπούλου 26-28, 
Κολωνάκι, 21 0362 7263, 

instagram: heyounails
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ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ

Γράφτηκε το 1719, µπορείς να τον ανακαλύψεις σε δεκάδες γλώσσες και να τον δεις στη (µεγάλη) οθόνη 
σε ουκ ολίγες µεταφορές. Φέτος, ο κόσµος του πιο διάσηµου ναυαγού της παγκόσµιας λογοτεχνίας 
που ο συγγραφέας Ντάνιελ Νταφόε εµπνεύστηκε από τις πραγµατικές περιπέτειες του Σκωτσέζου 
Αλεξάντερ Σέλκιρκ, περιµένει τους θεατές (ηλικίας από πέντε ετών και άνω) και στη σκηνή µέσα από 
την παράσταση που σκηνοθετεί η Τατιάνα Λύγαρη µε όχηµα τη διασκευή του Γιώργου Γαλίτη. Υπό 
τους ήχους των πρωτότυπων συνθέσεων του Μηνά Ι. Aλεξιάδη, µέσα στα σκηνικά και τα κοστούµια του 
Γιάννη Μετζικώφ, ένας πολυµελής θίασος µπαίνει στον κόσµο του Ροβινσώνα, ο οποίος σαλπάρει µε ένα 
καράβι, δίνοντας την υπόσχεση στην αγαπηµένη του Φίνα να επιστρέψει γρήγορα. Όµως στη διαδροµή 
ναυαγεί σε ένα έρηµονήσι. Και τότε πρέπει να τα καταφέρει να επιβιώσει µε εφόδια τις γνώσεις και την 
εφευρετικότητά του. Καλλιεργεί τη γη, εκτρέφει ζώα, φτιάχνει εργαλεία, σπίτι και βάρκα, αντιµετωπίζει 
άγριους κανίβαλους και αδίστακτους κουρσάρους, ελπίζοντας ότι κάποια στιγµή θα επιστρέψει στο 
πατρικό του και την αγαπηµένη του.
Παίζουν: Έλενα Βακάλη, Γιάννης Βαρβαρέσος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Λάµπρος Παπαγεωργίου, Μάρ-
θα Τοµπουλίδου, ∆ηµήτρης Τσολάκης, Σαµψών Φύτρος, Χρυσαλένα Χριστοπούλου.

ℹ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
2107282333 Παιδική Σκηνή, 5/11-18/12, Σάββατο & Κυριακή.

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Στο ατελιέ µιας ζω-
γράφου στη γαλλική 
πρωτεύουσα τη δεκα-
ετία του ’70 αλλά και 
σε δρόµους νυχτε-
ρινούς εξελίσσεται 
το έργο (µέρος της 
παρισινής τριλογίας) 
του Χριστόφορου 
Χριστοφή. Είναι η 
εποχή των πολιτικών 
εµιγκρέδων, όταν οι 
πολιτικoοικονοµικές 
αναταραχές ήταν 
έντονες στην Αµερι-
κή και την Ευρώπη. 
Και είναι ένα κείµενο 
εµπνευσµένο από τη 
ζωή της θρυλικής ει-
καστικού του θεάτρου 
Λίλα ντε Νόµπιλι, 
η οποία συνεργά-
στηκε µε µεγάλους 
σκηνοθέτες, όπως o 
Λουκίνο Βισκόντι και 
o Φράνκο Τζεφιρέλι. 
Μαθητής και µοντέλο 
της Ιταλίδας καλλιτέ-
χνιδας, ο συγγραφέας 
(και σκηνοθέτης της 
παράστασης) θέλη-
σε να αποτυπώσει 
τις αναµνήσεις του 
από τα χρόνια της 
νεότητάς του, όταν 
τη γνώρισε, φοιτητής 
ακόµη, στο Παρίσι. 
Ωστόσο, θεωρώντας 
την εποχή της Χού-
ντας πιο σηµαντική 
ως προς το δραµατικό 
πλαίσιο, µετέφερε τα 
γεγονότα και τους χα-
ρακτήρες δέκα χρόνια 
νωρίτερα. Πολιτική 
σκέψη και πάθος, 
νύξεις ερωτισµού και 
υπαρξιακού αισθησια-
σµού διατρέχουν την 
αφήγηση απηχώντας 
την ατµόσφαιρα της 
εποχής.
Παίζουν: Κωνστα-
ντίνα Τάκαλου, 
∆ηµήτρης Πασσάς, 
Μαρία Παπαφωτίου, 
Χρήστος Σπανός ∆η-
µήτρης Μαύρος, Απο-
στόλης Τότσικας. 
Αίθουσα Νίκος 
Σκαλκώτας, 16-21/12, 
στις 20.00

Θέατρο 
στο 

Μέγαρο
Ταξίδια από τον Ειρηνικό 
Ωκεανό ως το Παρίσι της 

δεκαετίας του 1970 
υπόσχεται το τρίτο κουδούνι 

στις σκηνές του Μεγάρου
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Των ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η, 

ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Συναυλίες, 
εκθέσεις, 
ταινίες. 

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

➌ Δωρεάν την 28η Οκτωβρίου 
σε δημόσια μουσεία και μνημεία

Όχι µόνο δεν αργούν αλλά µας συστήνουν τους θησαυρούς τους και µε 
ελεύθερη είσοδο. Ναι, αυτή την Παρασκευή είναι µια καλή ευκαιρία για να 
µπεις στα δηµόσια µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Ν’ ανηφορί-
σεις από το θέατρο του ∆ιονύσου στην Ακρόπολη αλλά και να φωλιάσεις 
στο ολόφωτο µουσείο της, να θαυµάσεις τις λεπτοµέρειες των γλυπτών του 
Εθνικού Αρχαιολογικού, να καταδυθείς στην ατµοσφαιρική συλλογή του Βυ-
ζαντινού Μουσείου (περνώντας και από την έκθεση του Τάσου Μαντζαβίνου 
που µόλις άνοιξε), να ανακαλύψεις δηµοφιλή ή λιγότερο γνωστά, κεντρικά 
αλλά και πιο περιφερειακά µνηµεία και συλλογές. Κι αν ξέµεινες στην πόλη, 
υλικό για «ταξίδια» υπάρχει! 

➎ Γαλανόλευκος Marc 
Newson στην Αθήνα

Έγινε γνωστός στα 25 του µε το περίφηµο 
«Lockheed Lounge» (1988), ένα ανάκλιντρο από 
φύλλα αλουµινίου καρφωµένα µεταξύ τους, και 
τέσσερις δεκαετίες µετά έχει βάλει την υπογραφή 
του σε πένες για την Mont Blanc, βαλίτσες για τη 
Louis Vuitton, έπιπλα για την Cappellini και την 
Moroso, sneakers για την Nike, ρολόγια για την 
Jaeger-LeCoultre και την Apple ακόµα και στα κα-
θίσµατα-κρεβάτια των αεροπλάνων της Qantas… 
Στην πρώτη του έκθεση στην Αθήνα, πάντως, ο 
Αυστραλός επιδραστικός ντιζάινερ επιµένει γαλα-
νόλευκα παρουσιάζοντας αντικείµενα σε αποχρώ-
σεις που «µυρίζουν» Ελλάδα και κοµµάτια φτιαγ-
µένα από µάρµαρο που παντρεύουν τα κλασσικά 
υλικά µε την προηγµένη τεχνολογία. Ανάµεσά 
τους µια νέα κλουαζονέ καρέκλα, τα Blue Glass 
Coffee Table και Blue Glass Chair από χυτό γυαλί 
και µουράνο, τραπέζια, καρέκλες και κονσόλες 
από τη σειρά Extruded µε µάρµαρα Καρράρας και 
Μπαρντίλιο, την κλεψύδρα-γλυπτό Blue Hourglass 
(κατασκευασµένη από ένα µόνο κοµµάτι βοριοπυ-
ριτικό γυαλί περιέχει εκατοµµύρια νανοσφαιρίδια 
από µπλε ατσάλι) αλλά µια σανίδα του σερφ. 

Gagosian Athens, µέχρι 7 Ιανουαρίου 2023

➍ O Max 
Cooper στο 
Ωδείο με το 
πιο τολμηρό 
project του

Μετά από ένα µαγευτι-
κό σόου στο Ηρώδειο, 
πριν από ένα χρόνο, ο 

Max Cooper επιστρέφει 
στην Αθήνα µε µία ο-

λοκαίνουργια ιδέα, για 
ένα αποκλειστικό live 

οπτικοακουστικό show 
–έναν επικό µαραθώνιο 

πέντε ωρών– προκει-
µένου να παρουσιάσει 
όχι µόνο την εντυπω-
σιακή τελευταία του 

κυκλοφορία «Unspoken 
Words», αλλά και αγα-
πηµένα κοµµάτια του 
παρελθόντος σε ένα 

clubby techno mix. To 
party θα ανοίξει η DJ 

και µουσικός παραγω-
γός Nesa Azadikhah, η 
οποία έχει καθιερωθεί 
ως µία από τις πιο πε-

ριζήτητες καλλιτέχνες 
και συνθέτες ηλεκτρο-

νικής µουσικής και 

ήχου στην Τεχεράνη.

Ωδείο Αθηνών, 
30 Οκτωβρίου στις 16:30

➋ Ο Moose παρουσιάζει ζωντανά το «Street Talk»

«∆εν είµαι ράπερ, είµαι καλλιτέχνης» είχε δηλώσει πριν λίγους µήνες στην ATHENS VOICE. Ο Moose ανέβασε κι 
άλλο τον hip hop πήχη µε το καινούργιο του άλµπουµ «Street Talk». Τον ακούµε και τον βλέπουµε στους δρόµους 
της Αθήνας, από τα ηχοσυστήµατα των αυτοκινήτων και τα φορητά ηχεία στα πάρκα που παίζουν στη διαπα-
σών τα τραγούδια του. Και θα τον ακούσουµε και θα τον δούµε ζωντανά, σήµερα Πέµπτη, σε ένα live γεµάτο 
ενέργεια, µε special guest τον Μικρό Κλέφτη και άλλους MCs που έχει προσκαλέσει.

Temple, 27 Οκτωβρίου στις 20:30
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➊  Arab Strap 
ξανά στην Αθήνα, 
μετά από 17 χρόνια

Tο slowcore ιδιοσυγκρασιακό σχή-
µα από τη Γλασκώβη που αγάπησαν 
µε πάθος οι indie rockers, επανενώ-
θηκε αναπάντεχα µετά από απουσία 
16 ετών και βρέθηκε στο Νο 1 των 
βρετανικών charts µε το άλµπουµ 
«As Days Get Dark». Oι Aidan Moffat 
και Malcolm Middleton θα βρεθούν 
αυτή την Κυριακή στην Αθήνα για 
όλες και όλους όσους έκαναν υπο-
µονή τόσο καιρό.

Gagarin 205 Live Music Space, 
30 Οκτωβρίου στις 20:00
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➐ Ζωντανά στο Κύτταρο

Pa g a n , η παράδοση σήμερα
Στον ήχο τους η progressive συναντά τις μουσικές του κόσμου και η πα-
ράδοση μιλά στο σήμερα σε ρυθμούς εκστατικούς. Με κιθάρες, τύμπανα, 
γκάιντες και με τα απόκοσμα φωνητικά της τραγουδίστριας και ηθοποιού 
Έβελυν Ασουάντ, οι Pagan παρουσιάζουν για μια βραδιά πρωτότυπες συν-
θέσεις τους και παραδοσιακά κομμάτια. Μια μουσική παράσταση σε σκηνο-
θεσία της Μαρλέν Καμίνσκι. Κύτταρο Live, 27 Οκτωβρίου στις 22:30

Λu n at i c s , 
Animals on the Wall
Μετρούν 12 χρόνια 
«ζωής» και λογίζο-
νται ως η κορυφαία 
εγχώρια Pink Floyd 
Tribute Band. Ένα 
χρόνο μετά από την 
τελευταία τους sold-
out εμφάνιση στην 
Αχαρνών και Ηπεί-
ρου επιστρέφουν για 
ένα αφιέρωμα στο 
θρυλικό άλμπουμ 
«Animals» και στις 
καλύτερες στιγμές 
από το «The Wall» και 
το σύνολο της δισκο-
γραφίας της βρετανι-
κής μπάντας.
Κύτταρο Live, 
28 Οκτωβρίου στις 22:00

➏ Αφιέρωμα στο σινεμά 
του Σταύρου Ψυλλάκη

Σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, αλλά κυρίως παρατηρητής και στοχαστής, στρέ-
φει τον φακό τους στους ανθρώπους νιώθοντας πως καθένας τους «είναι 
ένα ταξίδι και πολλές φορές νιώθουμε από την αρχή αν θα ταξιδέψουμε μαζί 
του πρώτη θέση ή χωρίς αποσκευές και με άδειες τσέπες». Αφιερωμένες εξαι-
ρετικά στον αντάρτη Γιάννη Λιονάκη («Αποχαιρετισμός, η μνήμη του τόπου»), 
τον λεγεωνάριο, συγγραφέα και μουσικό Γιώργο Μανιάτη («Για χωρίς λό-
γους») και τον φίλο του Αλέκο Ζούκα («Οφειλή»), οι τρεις τελευταίες ταινίες 
του Ψυλλάκη παρουσιάζονται ως τριλογία, «μια ωδή στην ύπαρξη», στο 
αφιέρωμα του Cinobo παρουσία του σκηνοθέτη και με εισηγήσεις ειδικών. 

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 28-30 Οκτωβρίου
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 Μικροί και μεγάλοι 
(καλλιτέχνες) εν δράσει

Αγαπούν τις κατασκευές; Αν τα μικρά σας είναι από 
4 έως 12 ετών, την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα 
ραντεβού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος. Στον χώρο του Φάρου θα τα περιμένει μια 
εικαστική εγκατάσταση και ο γνωστός καλλιτέ-
χνης που τη δημιούργησε για να «ξεκλειδώσουν» 
μαζί το έργο στην εξέλιξή του και να δημιουργή-
σουν! Πρώτη προσκεκλημένη η Μάρω Μιχαλακά-
κου, θα περιμένει τους μικρούς καλλιτέχνες σε ένα 
σπήλαιο που θα «χτίσουν», θα ζωγραφίσουν και θα 
δημιουργήσουν ζουζούνια, σκουλήκια και άλλα 
ζωύφια που βρίσκουμε στο εσωτερικό της γης αλ-
λά και στη φαντασία μας.
ΚΠΙΣΝ, Κυριακή 30/10 στις 10:30 (για παιδιά 10-12 ετών), 

στις 13:30 (7-9 ετών) & στις 16:30 (4-6 ετών).

 Τι ζωγραφίζει ο Γιώργος 
Χατζημιχάλης;

Τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία του ατομική 
έκθεση και δέκα μήνες πριν καταλάβει ολόκληρο 
το κτίριο του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς 
για μια αναδρομική παρουσίαση της καλλιτεχνικής 
του πορείας, ο γνωστός καλλιτέχνης μάς δίνει μια 
γεύση απ’ όσα δουλεύει τελευταία στο ατελιέ του. 
Η ιστορία της τέχνης, η ατομική και συλλογική μνή-
μη, η έννοια του αρχείου είναι ζητήματα που πραγ-
ματεύεται σταθερά με ποικίλα μέσα. Αυτή τη φορά 
η ζωγραφική έχει τον πρώτο λόγο καθώς θα δείξει 
μια εγκατάσταση με 44 προσωπογραφίες (με την 
οποία καταπιάνεται ήδη από το 2015) που τιτλοφο-
ρείται «Μια έκθεση πορτρέτων αφιερωμένη στο έργο 
του Αντονέλο ντα Μεσίνα “Ο Άγιος Ιερώνυμος στο α-
ναγνωστήριό του” (περ. 1475)» και, επίσης, το έργο 
«Στη γη» που αποτελείται από 16 μικρά έργα.

Eleftheria Tseliou Gallery, 2 Νοεμβρίου-7 Ιανουαρίου

➒ Εικαστική «καταιγίδα» στην Πλάκα

Χαρτιά συσκευασίας βουτηγμένα σε κόλλα και λαδομπογιά, γύψινες βάσεις 
που εκφράζουν το δίπολο ελαφρύ/βαρύ, ένα μικρό περίπτερο με πλαστικό 
στέγαστρο, λέξεις γραμμένες με βερνίκι νυχιών, μια σύνθεση με ριζόχαρτα 
ζωγραφισμένα με στιλό πάνω από το τζάκι, μια κατασκευή από τσιγαρό-
χαρτο που μοιάζει με… διαστημόπλοιο στην τραπεζαρία. Η Μυρτώ Ξανθο-
πούλου κατασκηνώνει στο σπίτι της λαογράφου Αγγελικής Χατζημιχάλη 
και στην έκθεσή της «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ (δεν έχω στυλό)» πρωταγωνιστούν όλα αυτά 
που χαρακτηρίζουν την γραφή της: η επίμονη χειρωναξία, η ύλη και ο λόγος. 
Εγκαταστάσεις, σχέδια και κατασκευές που επιχειρούν να αρθρώσουν μια 
ποιητική του ασήμαντου και του οικείου, του ασήκωτου και του ασόβαρου.
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», έως 27 Νοεμβρίου

 Η θάλασσα γύρω μας    

Σε πρώτο πλάνο το τοπίο των λιμανιών και το νερό. Σε δεύτερο οι προσδοκίες, τα ταξίδια, οι μεταναστεύ-
σεις, ο εργατικός μόχθος. Στη διαχρονική σχέση των ανθρώπων με το υγρό στοιχείο εστιάζει η έκθεση «The 
sea around us». Παρακολουθεί τις οικογένειες των ναυτικών στο Πέραμα μέσα από τα ασπρόμαυρα κλικ 
του Νίκου Μάρκου, τις ανισότητες που βιώνουν οι ναύτες από τις Φιλιππίνες μέσα από την ταινία της Lena 
-Maria Thüring και τη σχέση συμβίωσης των εργατών με σκαριά που έχουν αποσυρθεί μέσα από το ντοκι-
μαντέρ της Χίρα Νάμπι. Μας ταξιδεύει σε ορίζοντες θαλασσινούς που ανασυνθέτει ο ζωγράφος Ευτύχης 
Πατσουράκης, στις ακτές της Μεσογείου και τους ανθρώπους τους που απαθανατίζει ο Γιώργος Σαλαμέ, 
αλλά και στη «φωνή» των λιμανιών του Αιγαίου μέσα από τα ηχοτοπία του Jacob Moe.

TAVROS (Αναξαγόρα 33), μέχρι 28 Ιανουαρίου 2023

➑ Stranger 
Things 5 

Party

Η τέταρτη σεζόν της 
εμβληματικής σειράς 
του Netflix δεν έκανε 
μόνο το «Running Up 
That Hill» της Kate 
Bush και το «Master 

of Puppets» των 
Metallica να πιάσουν 

κορυφές ξανά στα 
charts μετά από σα-
ράντα χρόνια, αλλά 
μας σύστησε και τον 

αγαπημένο πλέον τη-
λεοπτικό metalhead 

Eddie Munson, 
χαρίζοντάς μας μια 
από τις κορυφαίες 

σκηνές στην ιστορία 
της μικρής οθόνης! 

To #Superstrange επι-
στρέφει για πέμπτη 
χρονιά στον παράλ-
ληλο, 80s κόσμο του 
#StrangerThings με-
ταμορφώνοντας την 
Αρχιτεκτονική σε… 

Hellfire Club, για ένα 
Halloween rock party 
που θα αποδώσει δόξα 
και τιμή στον «μεταλ-
λικό» μας ήρωα! Join 
the campaign για DJ 

sets, προβολές, arcade 
games και θεματικά 
δώρα όλο το βράδυ! 
Με την υποστήριξη 
του ραδιοφωνικού 

σταθμού Athens Voice 
Radio 102.5. 

Αρχιτεκτονική Live, 29 
Οκτωβρίου στις 22:00
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Η αυλαία έπεσε,
το κοινό χειροκρότη-
σε και τα φώτα μόλις 
άναψαν. Είναι αυτά τα 
λίγα λεπτά που δεν 
θες καθόλου να σηκω-
θείς από το κάθισμά 
σου. Θες να μείνεις 
εδώ να συζητήσεις 
όσα είδες κι άκουσες, 
όλες σου τις σκέψεις, 
τα συναισθήματα που 
ένιωσες. Γι’ αυτό όμως, 
υπάρχουν τα όμορφα 
στέκια που σε περιμέ-
νουν μετά το θέατρο. 
Διάλεξε το δικό σου.

ΠΟΥ ΠΑΜΕ 

 Ηρακλειδών 19A & Ακταίου, Θησείο, 2103427803, 

www.retrogastro.com,  Retro_Gastro   retro_gastro_funnky_taverna, 

RetRo 
GastRo 
Funky Taverna
Ένα συναρπαστικό ταξίδι 
στον κόσμο της γαστρονομίας
και της τέχνης 

Στο υπέροχο, διώροφο νεοκλασικό 
του 1872, στην οδό Ηρακλειδών 
στο Θησείο, συναντάμε το Retro 

Gastro, ένα πολυεπίπεδο γαστρονομικό 
και συνάμα καλλιτεχνικό project του Αν-
δρέα και της Βάνας. Ο χώρος στηρίζεται 
αποκλειστικά στην ελληνική παραγωγή, 
αναδεικνύοντας όλες τις πρώτες ύλες της 
χώρας μας και συστήνοντάς μας την πιο 
funky εκδοχή της ταβέρνας. Η κουζίνα του 
συμπεριλαμβάνει ελληνικές γεύσεις από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τοπικά προϊ-
όντα εξαιρετικής ποιότητας, που συντη-
ρούν τη μνήμη και εξελίσσουν τη γεύση. 
Τα πιάτα είναι πολύ γευστικά, ιδιαίτερα και 
διαφορετικά, αποτυπώνοντας την αγάπη 
για το φρέσκο και το παραδοσιακό αλλά 
πάντα με μία σύγχρονη ματιά, με το μενού 
να είναι επιμελημένο από το σεφ του Retro 
Gastro Ιωάννη Τσακλάνο. Το συναρπα-
στικό ταξίδι γεύσεων συνεχίζεται με την 
ελληνική γαστρονομία να συναντά τους 

εγχώριους αμπελώνες. Στο Retro Gastro 
θα βρείτε μεγάλη ποικιλία –110 στον α-
ριθμό– αποκλειστικά ελληνικών κρασιών 
για να συνοδεύσετε τα funky πιάτα σας. 
Το καλό κρασί είναι στο DNA του Restro 
Gastro, το οποίο διαθέτει και ένα κελάρι 
–«κρυμμένο θησαυρό»– στο υπόγειό του, 
που μεταφέρει μία ολοκληρωμένη εικό-
να της εγχώριας οινοπαραγωγικής δρα-
στηριότητας. Τη ζεστή και ανεπιτήδευτα 
κλασάτη ατμόσφαιρα συμπληρώνουν τα 
vintage ρετρό έπιπλα, κειμήλια της Ανδρι-
άνας (της αγαπημένης γιαγιάς του Ανδρέα 
και της Βάνας), που έχουν μετατραπεί με 
μεράκι σε έναν ιδιαίτερο συντηρητή κρα-
σιών και πούρων, ο μπουφές εποχής για 
το προσωπικό, καθώς και ο καλόγουστος 
βελούδινος καναπές που κοσμεί το κελά-
ρι. Η πλούσια γαστριμαργική εμπειρία με 
τη συνολική περιπλάνηση των αισθήσε-
ων καθιστούν το Retro Gastro τον απόλυτο 
funky γαστρονομικό προορισμό. 
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 Aκαδημίας 18, 2103630030   Kowalski     kowalskibar.athens 

P ositive mind, positive vibes, 
positive life. Αυτό είναι το μό-
το του Kowalski και δεσμεύεται 

–με επιτυχία– να το κάνει πράξη καθη-
μερινά. Στην αγαπημένη γωνιά της Α-
καδημίας, συναντάμε ένα πραγματικά 
feel good μπαρ που βρίσκεται κάπου 
μεταξύ πραγματικότητας και φαντα-
σίας – και που δεν είναι άλλο από το 
Kowalski Bar. Εμπνευσμένο από τον 
animated star της πετυχημένης ταινίας 
«Μαγαδασκάρη», Kowalski, το ομώνυ-
μο μαγαζί αποτελεί ένα κόσμημα στο 
κέντρο της Αθήνας που τα συνδυάζει 
όλα, ώστε ακόμα και μία απλή επίσκε-
ψη εδώ να μετουσιώνεται σε μοναδι-
κή εμπειρία. Το ταξίδι των αισθήσεων 
ξεκινά με την είσοδό μας στον χώρο. 
Την πολύ ιδιαίτερη, αλλά και οικεία δι-
ακόσμηση, με παιχνιδιάρικη αισθητική 
που μας ταξιδεύει στον κόσμο της φα-
ντασίας και των ονείρων, έχει επιμελη-
θεί ο ταλαντούχος Άλεξ Πετράκης και 
η καλλιτεχνική ομάδα Klart Design. Οι 
σκαλιστές καρέκλες και οι δερμάτινοι 
καναπέδες, το έξοχο πάντρεμα του με-
τάλλου με το ξύλο και η ζεστή χρωματι-
κή παλέτα, καθιστούν το Kowalski ένα 
μπαρ-έργο τέχνης. Σήμα κατατεθέν 
του μαγαζιού –εκτός φυσικά από τον 
σικάτο πιγκουίνο– είναι το φωτισμένο 
καρουζέλ πάνω από την πόρτα. Ένας 
πραγματικά θεατράλε χώρος, ιδανικός 
για να συνεχίσεις στον κόσμο του θεά-
ματος και της τέχνης, μετά από μία θε-
ατρική παράσταση στη γύρω περιοχή.  

Ο πιο αξιολάτρευτος φτερωτός ήρωας 
μας υποδέχεται από το πρωί για κα-
λό καφέ μέχρι το βράδυ για premium 

drinking. Το μενού προσφέρει υπέρο-
χες γευστικές επιλογές είτε για brunch 
είτε για μεσημεριανές και βραδινές 
απολαύσεις που συνδυάζουν την ελ-
ληνική κουζίνα και την ταξιδιάρικη φι-
λοσοφία του Kowalski. Η αγαπημένη 
ώρα του bon vivant πιγκουίνου είναι 
το βράδυ, την ώρα που τα φώτα χαμη-
λώνουν και η διάθεση εκτοξεύεται με 
απολαυστικά cocktails και ιδιαίτερες 
ετικέτες ποτών και κρασιών παρέα με 
ψαγμένες μουσικές (και live) επιλογές.  

Ένα  α π ό  τ α  κα λύ τ ε ρ α  s i gn a t ure 
cocktails είναι το Ο/Purist Blue cocktail 
– σύγχρονο, βραβευμένο, πρωτοπορι-
ακό και το καλύτερο; Γεμάτο Ελλάδα! 
Και επειδή ο Κοwalski, ως χαρακτήρας 
οξύνους και εξαιρετικά καλλιεργημέ-
νος, έχει έναν ναρκισσισμό που δεν 
αποζητάει τίποτα λιγότερο από την τε-
λειότητα και επειδή η τελειότητα κρύ-
βεται στη λεπτομέρεια, τα cocktails 
δεν ετοιμάζονται σε απλό shaker, αλ-
λά σε shaker σε σχήμα πιγκουίνου (!). 
Κάπου εκεί να σας καλωσορίζει, εκτός 
από το ευγενικό και άριστα καταρτι-
σμένο προσωπικό, θα συναντήσετε 
και τον Κωσταντίνο Κώτσο. Γνωστό 
στον χώρο των bars, μετά από εμπειρία 
24 ετών έχει αναλάβει εξ αρχής όλο το 
concept και τη λειτουργία του τόσο ιδι-
όμορφου χώρου. Είναι φανερό λοιπόν 
πως το Kowalski Bar είναι ένα μαγαζί 
που ξυπνά όλες τις αισθήσεις μας: ό-
ραση, γεύση, ακοή, όσφρηση και αφή! 
Ό,τι έχουμε αγαπήσει, τα βρίσκουμε 
όλα στον Kowalski, γιατί όπως έχει πει 
ο ίδιος: «I have cracked the Love Code...
OH BABY!»

KowalsKi 
Bar 

Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι αισθήσεων 
στο πιο θεατράλε bar στην Ακαδημίας
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 Στίλπωνος 2, πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτι, 2107525665

  geppettothebar  geppetto_thebar 

GEPPETO 
THE BAR
Το cool στέκι της πλατείας  Βαρνάβα 

Χ αλαρό και στιλάτο, στεγα-
σμένο σε ένα πανέμορφο 
νεοκ λασικό του 1920,  το 

Geppetto The Bar είναι το αναμφισβή-
τητο στέκι της πλατείας Βαρνάβα, στο 
Παγκράτι. Πάρτε θέση στα τραπεζάκια 
του έξω, απολαμβάνοντας την αύρα 
της γειτονιάς, ή στον ατμοσφαιρικό 
εσωτερικό του χώρο, και το Geppetto 
The Bar θα σας φροντίσει όπως θα το 
έκανε ένας καλός σας φίλος. Ανοιχτό 
από το πρωί για εξαιρετικό καφέ, αλ-
λά και για το εκπληκτικό του brunch 
που έχει φέρει στο Παγκράτι ανθρώ-
πους απ’ όλη την Αθήνα! Αξεπέραστα 
pancakes, πιάτα με αυγά σε διάφορες 
εκδοχές και άλλα πολλά, σε γενναίες 

μερίδες και φτιαγμένα από άριστες 
πρώτες ύλες. 
Κι όσο περνάει η ώρα το Geppetto 
παίρνει όλο και περισσότερο το χαρα-
κτήρα από το δεύτερο συστατικό του 
ονόματός του και γίνεται ένα καθαρό-
αιμο μπαρ. Ιδανικό για ένα χαλαρό πο-
τάκι μετά τη δουλειά αλλά και για μια 
βραδινή έξοδο, με φοβερά signature 
cocktails που έχει επιμεληθεί o Κων-
σταντίνος Κώτσος (η λίστα αλλάζει 
κάθε έξι μήνες και σε λίγες ημέρες θα 
είναι έτοιμη η χειμωνιάτικη με πολλές 
εκπλήξεις), σε ένα παρεΐστικο κλίμα με 
ντίσκο, τζαζ, φάνκι και σόουλ μουσι-
κές που επιλέγονται καθημερινά από 
djs. Να το επισκεφθείτε οπωσδήποτε!

 Ηπίτου 4, Αθήνα, 2103211279  Kiki de Grèce   kikideGrèce

KiKi dE 
GrècE
Η «Ελληνίδα κοκέτα», 
που απολαμβάνει  με στιλ το κρασί 
και  το τσιμπολόγημα

Έ να καλό κρασί χρειάζεται πάντα 
ένα καλό φαγητό – δύο στοιχεία 
την ποιότητα των οποίων δια-

σφαλίζει το Kiki de Grèce. Στον όμορφο 
και busy πεζόδρομο της Ηπίτου θα συνα-
ντήσετε το Kiki de Grèce, ένα cosy wine 
bistro, που μας προσκαλεί να δοκιμάσου-
με τις υπέροχες γεύσεις του, πάντοτε 
με ένα κρασί –ή και περισσότερα– στο 
χέρι. Αν και το όνομα είναι εμπνευσμέ-
νο από την εμβληματική Γαλλίδα Kiki de 
Montparnesse, η δικιά μας Kiki χρησιμο-
ποιεί αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα 
με διάθεση πειραματισμού. Τα εκλεκτά 
κρασιά του μαγαζιού είναι αποκλειστικά 
από ελληνικούς αμπελώνες, στηρίζο-
ντας έμπρακτα μικρούς και νέους παρα-
γωγούς της χώρας μας, ενώ κάτι που μας 
εντυπωσιάζει ευχάριστα είναι η μεγάλη 
γκάμα κρασιών όχι μόνο σε φιάλη αλλά 

και σε ποτήρι – με 38 διαφορετικές επιλο-
γές. Έτσι, η Kiki de Grèce μας απαλλάσσει 
από το δίλημμα επιλογής και μας καλεί να 
δοκιμάσουμε διαφορετικά κρασιά, δημι-
ουργώντας ένα «πάρτι αρωμάτων» στον 
ουρανίσκο μας. Όμως, η αγάπη για την 
Ελλάδα δεν σταματάει εδώ, καθώς δια-
θέτει μεσογειακή δημιουργική κουζίνα ε-
μπλουτισμένη με ελληνικές ΠΟΠ πρώτες 
ύλες – γιατί στο «πάρτι αρωμάτων» είναι 
«καλεσμένη» και η γεύση! Μάλιστα, η Kiki 
de Grèce ετοιμάζει το νέο και ανανεω-
μένο μενού, όπως συνηθίζει να κάνει σε 
κάθε μετάβαση εποχής. Έτσι, η ποιότητα 
των πιάτων παραμένει άριστη, αφού τα 
υλικά είναι πάντα εποχιακά και φρέσκα. 
Κι εμείς ανυπομονούμε να το δοκιμάσου-
με γιατί το Kiki de Grèce είναι χωρίς καμία 
αμφιβολία το αγαπημένο στέκι των wine 
lovers και των καλοφαγάδων. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ     THEATER
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Επανεκδίδονται από τις 
Εκδόσεις Διόπτρα όλα τα βιβλία 
του μεγάλου Έλληνα συγγρα-
φέα. Η επιμελήτρια Βίκυ Κα-
τσαρού μιλά για την εμπειρία 
της μεταγραφής του καζαντζα-
κικού χειρογράφου.

Αναμφίβολα, η κυκλοφορία για πρώτη 
φορά τού έως χθες άγνωστου αυτού 
μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη 
είναι το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς 
αναφορικά με την ελληνική λογοτεχνία. 
Σηματοδοτείται, μάλιστα, έτσι —με εμ-
φατικό τρόπο— η επανεκκίνηση της 
εξαρχής έκδοσης όλου του καζαντζα-
κικού έργου από τις Εκδόσεις Διόπτρα, 
μια απόφαση που καταλαβαίνουμε ότι 
θα υλοποιηθεί με τη δέουσα προσοχή 
και τον προσήκοντα σεβασμό.

Τα μαρτυρά όλα αυτά, και μάλιστα σε κά-
θε τους λεπτομέρεια, ο τόμος που κρα-
τάμε στα χέρια μας: από την επιλογή του 
ωραίου χαρτιού και τη χάραξη των στοι-
χείων (όλα τα βιβλία του Καζαντζάκη θα 

στοιχειοθετηθούν με αυτή τη νέα, 
ειδικά σχεδιασμένη γραμματοσει-
ρά — σπουδαία σε κάθε επίπεδο η 
δουλειά του Γιάννη Καρλόπουλου, 
που έχει την καλλιτεχνική διεύθυν-
ση, και των συνεργατών του) μέχρι 
την εξονυχιστική δουλειά που, ό-
πως διαβάζουμε, έγινε πάνω στο 
αυτόγραφο, αλλά και τη γενικότερη 
εκδοτική επιμέλεια. Από μόνο του 
το βιβλίο αποπνέει αρχοντιά και μέ-
ριμνα. Και αγάπη για την τυπογρα-
φία. Είναι, όμως, παράλληλα και μια 
πολύ φρέσκια έκδοση, που κύριο 
target group της έχει βέβαια τις νέ-
ες γενιές αναγνωστών, αυτούς που 
μέχρι τώρα δεν είχαν την ευκαιρία 
στη ζωή τους να έρθουν κοντά στο 
έργο του μεγάλου Κρητικού. Και, 

καθώς ξεφυλλίζουμε και φυλλομετρά-
με το βιβλίο, αυτό ακριβώς μάς αρέσει 
περισσότερο. Είναι συνολικά πολύ μο-
ντέρνο, σε όλα του. Με βαθιά γνώση για 
την παράδοση αλλά και ελαφρύ, σαν να 
πετάει. Σπουδαία έκδοση.

Δανειζόμενοι στοιχεία από το Επίμετρο 
του τόμου, που υπογράφουν ο Νίκος 
Μαθιουδάκης και η Παρασκευή Βα-
σιλειάδη, σημειώνουμε πως ο Νίκος 
Καζαντζάκης έγραψε τον «Ανήφορο» 
—ένα πρωτοποριακό μυθιστόρημα με 
έντονο υβριδικό χαρακτήρα, μεταξύ 
μύθου και ιστορίας, (αυτο-)βιογραφίας 
και χρονογραφήματος— στα μέσα της 
δεκαετίας του 1940, στην Αγγλία, προ-
κειμένου να εκφράσει τις ανησυχίες 
του για την ελληνική και παγκόσμια πο-
λιτικοκοινωνική πραγματικότητα, και 
την αγωνία του για τον βασανιζόμενο 
άνθρωπο που ζούσε σε μια κρίσιμη επο-
χή σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Στον 
απόηχο της βαρβαρότητας του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου και έναν χρόνο πριν 
κυκλοφορήσει η «Πανούκλα» του Καμύ, 
ο Καζαντζάκης επιχειρεί μία κοινωνι-
κοπολιτική αποτύπωση της μεταπολε-
μικής εποχής με έντονη αντιπολεμική 

διάθεση, τολμώντας να θίξει σημαίνο-
ντα θέματα του πολέμου, όπως η φρίκη 
των στρατοπέδων συγκέντρωσης και 
η ατομική βόμβα, και βάζοντας ταυτό-
χρονα σε πρώτο πλάνο την αντίσταση 
των συμπατριωτών του στην Κρήτη και 
τις θηριωδίες που υπέστησαν.

Στο βιβλίο, περιγράφεται η περιπέτεια ε-
νός συγγραφέα που ταλανίζεται μεταξύ 
θεωρίας και πράξης. Μετά την επιστρο-
φή του πρωταγωνιστή Κοσμά στον τόπο 
γέννησής του, το Ηράκλειο της Κρήτης 
(μυθιστορηματικά αναφέρεται ως Με-
γάλο Κάστρο), και κατά τη μετέπειτα πε-
ριπλάνησή του στο μεταπολεμικό Λον-
δίνο, παρακολουθούμε την προσωπική 
του αγωνία και την εσωτερική του πάλη 
γύρω από το χρέος του σύγχρονού του 
πνευματικού ανθρώπου απέναντι στα 
προβλήματα του κόσμου και στην πα-
γκόσμια δεινή κατάσταση.

Θέλουμε όμως να σταθούμε ειδικά 
στη δουλειά της Βίκυς Κατσαρού, υ-
πεύθυνης έκδοσης της Διόπτρας, που 
δεν ανέλαβε μόνο την επιμέλεια και τη 
διόρθωση του βιβλίου, αλλά και τη με-
ταγραφή του χειρογράφου — δουλειά 
κοπιώδης και τρομερά υπεύθυνη. Της 
ζητήσαμε να μας μιλήσει γι’ αυτή την 
εμπειρία, και την ευχαριστούμε θερμά 
που το έκανε. Ο λόγος λοιπόν στην ίδια:

* * *
Όταν πήρα στα χέρια μου το χειρόγραφο 
του «Ανήφορου», ένιωσα ένα τεράστιο 
βάρος, εκείνο της ευθύνης. Για αρχή το έ-
κρυψα στο συρτάρι μου και ξεκίνησα να 
ασχολούμαι ενδελεχώς με τα εκδοθέντα 
βιβλία του Καζαντζάκη, ειδικά με τις επι-
μέλειες του Κάσδαγλη. Το μάτι μου φωτο-
γράφιζε την κάθε λέξη και την αποθήκευε 
στη μνήμη μου, κι αυτό, πιστέψτε με, έγινε 
συνολικά για πάνω από 1.500.000 λέξεις. 
Η καταπόνηση ήταν τέτοια που ένα βράδυ 
ξύπνησα από τσούξιμο στα μάτια και δά-
κρυα, κι η όρασή μου ήταν θολή, πέρα από 
τις ζαλάδες στο φως της μέρας — κάπως 
έτσι κύλησε το καλοκαίρι μου (όσοι διαβά-
ζουν πολύ, ξέρουν καλά τι εννοώ).

Πήρα τον «Ανήφορο» ξανά στα χέρια μου 
όταν είχα απομνημονεύσει τα άλλα του βι-
βλία και αισθανόμουν έτοιμη να ξεκινήσω 
τη μεταγραφή. Οι δυσκολίες ήταν αρκετές, 
μιας κι υπήρχαν διαγραφές, προσθήκες, 
τροποποιήσεις, κείμενο πυκνογραμμένο, 
και τα πράγματα δυσκόλευαν ακόμη πε-
ρισσότερο εκεί που ο Καζαντζάκης χρησι-
μοποιούσε μολύβι. Όμως είχα εξοικειωθεί 
πια τόσο με τη γλώσσα του που κατά βάση 
ήξερα τι ήθελε να πει ο συγγραφέας. […] 
Για μένα η μεταγραφή και επιμέλεια του «Α-
νήφορου» ήταν εμπειρία ζωής και κατά μία 
έννοια ατσάλωσε την ψυχή μου. Με δυνά-
μωσε, ειδικά τα βράδια που διάβαζα και ξα-
ναδιάβαζα, με δάκρυα συγκίνησης κάποιες 
φορές, τα λόγια της Νοεμής, αυτής της τρο-
μαχτικής γυναικείας φιγούρας, του Κοσμά, 
του καπετάν Σήφακα, κι έβλεπα μπροστά 
μου κόκκινες, αιμάτινες πατημασιές στον 
«Ανήφορο» που τραβούσε ο καθένας τους, 
στον Ανήφορο που ανεβαίνει ο καθένας 
μας, σ’ αυτή τη μάχη για την ελευθερία της 
ύπαρξης και το χρέος της αγάπης.

«Ανήφορος»
Το μοναδικό ανέκδοτο μυθιστόρημα
του Καζαντζάκη μόλις κυκλοφόρησε

Του ΚυριάΚου άθάνάσιάδΗ

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή

π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  / 

ε κ δ ο σ ε ι σ  / 

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  / 

εκδηλώσε ι σ

Ήρθε η ώρα να ομολογήσω τη βδελυρή αδυναμία μου να 
κατανοήσω πρώτα την έννοια και κατόπιν τη χρησιμότη-
τα του μικρού ροκέ (για να μη μιλήσω για το μεγάλο ροκέ). 
Στη διάρκεια της εφηβείας μου αλλά και στα φοιτητικά 
μου χρόνια, όταν δεν έκανα ξιφασκία στον Τάφο του Ιν-
δού (στα υπόγεια του γηπέδου του Παναθηναϊκού κοντο-
λογίς) επιχειρούσα ενίοτε να αθληθώ στο ιπποτικό σπορ 
του σκακιού. Ήταν μια εποχή που η ντάμα εθεωρείτο 
υποδεέστερο παιχνίδι, το τάβλι ανήκε στην αργόσχολη 
πλέμπα και κανείς δεν γνώριζε το κινέζικο ματζόνγκ. 
Οι αντίπαλοί μου στο σκάκι συνήθιζαν να με αποτελειώ-
νουν σε σύντομες παρτίδες όπου οι θριαμβευτικές ανα-
φωνήσεις τους «Ρουά ματ» προκαλούσαν στην τρυφερή 
ψυχή μου ταπεινωτικά ρήγματα που –για καλή μου τύχη– 
δεν με οδήγησαν σε κάποιο ψυχαναλυτικό ντιβάνι (δεν 
υπήρχαν χρήματα τότε για παρόμοιες πολυτέλειες, προ-
τιμούσαμε το λιγοστό μας κομπόδεμα να το αναλώνουμε 
σε βιβλία ή δίσκους βινιλίου).
Ήταν ο καιρός που ο ψυχρός πόλεμος εκδηλωνόταν σε 
μυθικούς σκακιστικούς αγώνες ανάμεσα στον Ρώσο Σπά-
σκι και στον Αμερικάνο Φίσερ, την εξέλιξη των οποίων 
παρακολουθούσαμε με αγωνία μέσα από τις εφημερίδες, 
όπου ανάλογα με τον ιδεολογικό μας προσανατολισμό 
υποστηρίζαμε τη ρωσική Αρκούδα ή τον αμερικάνο Εκ-
πορθητή (ο Ρώσος Σπάσκι ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλη-
τής που έχασε τον τίτλο του από τον Φίσερ στο Ρέικιαβικ 
της Ισλανδίας τη δεκαετία του ’70).
Έκτοτε σιγά σιγά το ενδιαφέρον του κοινού για το σκάκι 
ατόνησε, οι εφημερίδες έπαψαν να παρουσιάζουν σκα-
κιστικά προβλήματα και χρειάστηκε να δούμε πρόσφα-
τα «Το Γκαμπί της Βασίλισσας» για να ξαναθυμηθούμε 
αυτό το παιχνίδι.

Λίγες μέρες πριν κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Με-
ταίχμιο ένα μυθιστόρημα με σκακιστικό ενδιαφέρον 
– και όχι μόνο. Πρόκειται για το βιβλίο «Η διαγώνιος 
Αλιέχιν» σε μετάφραση Κάλλιας Ταβουλάρη. Ο νεαρός 
συγγραφέας του, Γάλλος στην καταγωγή, Αρθούρος 
Λαρί, αφηγείται αριστοτεχνικά την ιστορία ενός Ρώσου 
εμιγκρέ γκραν μετρ, του Αλεξάντρ Αλιέχιν, που υπήρξε 
παγκόσμιος πρωταθλητής.
Η ιστορία ξετυλίγεται κυρίως στα χρόνια της επέκτασης 

της ναζιστικής Γερμανίας όπου 
ο Αλιέχιν αναγκάζεται να συμβι-
βαστεί με τους κατακτητές ώστε 
να διατηρήσει κάποια προνόμιά 
του. Το κακό για τον ήρωα του βι-
βλίου είναι ότι υποχρεώνεται να 
υπογράψει κάποια αντιεβραϊκά 
άρθρα σε εφημερίδες, ένα στίγ-
μα που θα τον ακολουθήσει ως 
το βίαιο τέλος του βίου του στο 
Εστορίλ της Πορτογαλίας, την 
ίδια στιγμή που η αγαπημένη του 
γυναίκα τον έχει απορρίψει αφή-
νοντάς τον πένητα να περιφέρε-
ται σε άγρα κάποιου σιμουλτανέ 
για να βγάλει τα προς το ζην. 
Πρόκειται για ένα μυθιστόρη-
μα που δύσκολα το αφήνει ο 
αναγνώστης από τα χέρια του, 
το ίδιο όπως εμείς κάποτε πα-
ρακολουθούσαμε τους αγώνες 
ανάμεσα στους γκραν μετρ της 
χρυσής  εποχής του σκακιού. 

«Πάντα πίστευα ότι το σκάκι είναι ένα παιχνίδι ηθικής»,  
λέει μες στο βιβλίο ο Αλιέχιν. «Ενδείκνυται για τη  διόρθω-
ση της υπερβολικής εμπιστοσύνης και των πιο απόλυτων 
βεβαιοτήτων».
Πού έχω κρύψει άραγε εκείνο το σκάκι που είχα φέρει 
πριν χρόνια από το Μεξικό με σμιλεμένες φιγούρες 
των Μάγια;

Ένα μυθιστόρημα με  
σκακιστικό ενδιαφέρον
Του Αρή ΣφΑκιΑνΑκή

Arthur Larrue
«Η διαγώνιος Αλιέχιν»
εκδ. Μεταίχμιο

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ
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Εκεί που ζούµε  **½

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Σωτήρης Γκορίτσας ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Προµηθέας Αλειφερόπουλος, Στέλιος 
Μάινας, Μάκης Παπαδηµητρίου, Μαρία Καλλιµάνη, Γεράσιµος Σκιαδαρέσης

O 
Αντώνης είναι ένας 40χρονος δικηγόρος που µοιράζει τη ζωή του 
ανάµεσα στις καθηµερινές του επαγγελµατικές υποχρεώσεις στα 
δικαστήρια της Ευελπίδων και τη µοναχική γκαρσονιέρα του στον 
Λυκαβηττό. Την ηµέρα των γενεθλίων του όλα πάνε κατά διαόλου: 

αρχικά είναι υποχρεωµένος να υπερασπιστεί σε δίκη τη µητέρα του παι-
δικού φίλου του η οποία έπεσε θύµα απάτης ενός ινστιτούτου οµορφιάς 
και στη συνέχεια µε βαριά καρδιά θα πρέπει να συναντήσει τον πατέρα 
του, ένα συνταξιούχο που δεν λέει να κάτσει στα αυγά του και συνεχίζει 
τις κοµπίνες που έκανε και στη νιότη του.

Στο σινεµά του Σωτήρη Γκορίτσα υπάρχει µια συνέπεια που δεν µπο-
ρείς να την παραβλέψεις ή να την αντιµετωπίσεις ελαφρά την καρδία. 
H νέα ταινία του Γκορίτσα είναι βασισµένη στο βιβλίο του Χρίστου 
Κυθρεώτη και περιγράφει άλλο ένα σκηνικό νεοελληνικής καθηµε-
ρινότητας που φλερτάρει εµµέσως µε τον παραλογισµό. Όπως και στα 
προηγούµενα φιλµ του, ο σκηνοθέτης καταθέτει τη δηκτική µατιά του 
µε όπλα του µια αποτελεσµατική, σχεδόν βιτριολική σάτιρα πασπαλι-
σµένη µε στοιχεία µελοδράµατος. Η διαφορά είναι πως στα πρώτα του 
έργα («Βαλκανιζατέr», «Μπραζιλέρο») η φρεσκάδα και ο κωµικός χαρα-
κτήρας υπερίσχυαν του δράµατος, ενώ εδώ ο δηµιουργός προεκτείνει 
την προβληµατική ενός πικρού αφηγήµατος που µοιάζει µε συµβιβα-
σµό κι οδηγεί στη συνειδητοποίηση του «εκεί που ζούµε δυστυχώς, 
τελικά, δεν αλλάζει τίποτα». ∆εν µπορούµε να µεµφθούµε φυσικά τον 
σκηνοθέτη για τη συγκεκριµένη στάση του. Η επιλογή του θέµατος του 
έργου, αν µη τι άλλο, είναι εύστοχη και ενταγµένη λειτουργικά σε µια 
καλοσχεδιασµένη ιστορία µε ψαγµένους χαρακτήρες. Ο δικηγορικός 
κόσµος είναι ένα ακόµη δοµικό στοιχείο της νεοελληνικής παράνοιας, 
όπως και το σύστηµα υγείας («Από τα κόκκαλα βγαλµένα») ή ο κόσµος του 
ποδοσφαίρου («Μπραζιλέρο»). Το λέει άλλωστε τόσο εύστοχα ο µεγα-
λοδικηγόρος του Αργύρη Μπακιρτζή εντοπίζοντας τη ρίζα του κακού 
στα αµαρτωλά 80s: «Αχ, έκανε και λάθη ο Αντρέας (σ.σ. Παπανδρέου»). 
Σαν το άτυπο κλείσιµο µιας τριλογίας παρωδίας για την Ελλάδα των 
τελευταίων 30-40 ετών είναι το φιλµ, συνεχίζοντας τη σπαρταριστή 
έρευνα του σκηνοθέτη πάνω στο DNA της φυλής κι εντοπίζοντας τα 
µεγαλύτερα κουσούρια στην τάση για κοµπίνα, στον ωχαδελφισµό και 
στο φλερτ µε την κοινωνικοπάθεια. Στη διάρκεια της γενέθλιας µέρας 
του ο ήρωας (πολύ καλός στον ρόλο του ο Προµηθέας Αλειφερόπουλος) 
θα τα δει όλα: µια αναπάντεχη απώλεια, τον κίνδυνο του ξεσπιτώµατος, 
τη συνειδητοποίηση των χαµένων ονείρων, το ερωτικό αδιέξοδο, την 
κατανόηση της συµπεριφοράς του πατέρα (ο Στέλιος Μάινας σε µια α-
πολαυστική ερµηνεία) η οποία τελικά θα φέρει µια κάποια ελπίδα στην 
πορεία µιας ολόκληρης (οι σηµερινοί σαραντάρηδες) χαµένης γενιάς.  
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 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
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Φρανς (FRANCE) **
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Μπρουνό Ντιµόν ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Λεά Σεϊντού, Μπλανς 
Γκαρντάν, Μπεντζαµάν Μπιολέ

Μια δηµοφιλής γαλλίδα τηλεπαρουσι-
άστρια, η Φρανς ντε Μερ, που έχει 

βρει την ισορροπία στη ζωή της 
µεταξύ στούντιο, πολεµικών 

ανταποκρίσεων και οικογέ-
νειας, παθαίνει σοκ όταν χτυ-
πά µε το αυτοκίνητό της ένα 
µεροκαµατιάρη. Από εκείνη 
τη στιγµή αποφασίζει να αλ-
λάξει στάση ζωής.

Η ελαφρότητα, η µαταιοδοξία και 
η δηµαγωγία των διάσηµων τηλε-

περσόνων γίνονται στόχοι της ειρωνι-
κής µατιάς του Μπρουνό Ντιµόν, ο οποίος δεν 

µας είχε συνηθίσει σε τέτοιες ταινίες. Βαριά κι ασήκωτα ήταν τα πε-
ρισσότερα φιλµ στο παρελθόν του Γάλλου σκηνοθέτη («Humanite», 
«Flandres», «29 Φοίνικες») και ενταγµένα σε µια αυστηρά καλλιτεχνι-
κή φόρµα όπου το στιλιζάρισµα υπερίσχυε συνήθως της ιστορίας. 
Εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η σαρκαστική µατιά πάνω στην περι-
πέτεια της διάσηµης Φρανς γίνεται εύκολα προσβάσιµη στον µέσο 
θεατή, καθώς οι συνθήκες µοιάζουν γνώριµες και οι χαρακτήρες 
οικείοι. Όµως η απειρία του Ντιµόν στο συγκεκριµένο είδος τον οδη-
γεί σε σκηνοθετικές αστοχίες και σε αχρείαστες επαναλήψεις.

Παγίδα (HUDAÕS SALON)**
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Χάνι Αµπού-Ασάντ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Μάισα Αµπντ Ελχάντι, 
Αλί Σουλιµάν, Μανάλ Αγουάντ, Τζαλάλ Μασαργουά

Βηθλεέµ, στην κατεχόµενη ∆υτι-
κή όχθη. Η παλαιστίνια Ριµ, την 

οποία ο άντρας της ζηλεύει πα-
ράφορα, βρίσκεται στο κοµ-
µωτήριο της Ούντα. Κάποια 
στιγµή η Ούντα ναρκώνει τη 
Ριµ και στήνει µια φωτογρά-
φιση µε ερωτικά στιγµιότυπα 

που εκθέτουν την τιµή της 
φίλης της. 

Η βασισµένη σε αυθεντικά γεγονότα 
ιστορία της «Παγίδας» είναι αυτό ακριβώς 

που ορίζει ο τίτλος της. Μια σατανική παγίδα για 
όλους απαρεγκλίτως τους κεντρικούς χαρακτήρες από την οποία 
δεν υπάρχει διαφυγή. Ένα προβλέψιµο κατά τα άλλα πολιτικό θρί-
λερ που µετά από το πρώτο ηµίωρο δεν έχει και πολλές εκπλήξεις. 

Ο άγνωστος (THE STRANGER)*** 
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τόµας Μ. Ράιτ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Τζόελ Ετζερτον, Σον Χάρις, 

Μάθιου Σάντερλαντ, Τζάντα Αλµπερτς, ΓιούενΛέσλι, Στιβ Μουζάκης

∆ύο άγνωστοι συναντώνται για 
πρώτη φορά σε ένα αεροπλάνο. 

Η συζήτηση που ξεκινούν κατα-
λήγει σε φιλία. Για τον Χένρι η 
συγκεκριµένη φιλία µοιάζει 
µε ουρανοκατέβατο δώρο α-
φού ο Μαρκ γίνεται σωτήρας 
και σύµµαχός του. Ωστόσο 

κανείς από τους δύο δεν είναι 
όπως δείχνει. 

Ένα σοφιστικέ, ατµοσφαιρικό αστυ-
νοµικό θρίλερ που η αγωνιώδης πλοκή 

του δεν καπελώνει το υπαρξιακό δράµα 
των χαρακτήρων. Ο αυστραλός σκηνοθέτης –και η-

θοποιός– Τόµας Μ. Ράιτ είναι το επόµενο µεγάλο ταλέντο που µας 
έρχεται από την Αυστραλία. Στη δεύτερη µόλις σκηνοθετική δου-
λειά του παρακολουθεί χωρίς έλεος την πορεία των αντιηρώων 
του προς την αυτοκαταστροφή, κρύβοντας επιµελώς τα δυνατά 
στοιχεία του σεναρίου σε θεοσκότεινες γωνίες από τις οποίες δεν 
υπάρχει ούτε γυρισµός ούτε λύτρωση. Επίσηµη συµµετοχή στο 
τµήµα «Ένα Κάποιο Βλέµµα» του Φεστιβάλ Καννών 2022.

criticÕs CHOICE

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

JUST THE FACTS
Εκεί που ζούµε (**½)
Ο Σωτήρης Γκορίτσας 

σατιρίζει τη νεοελληνική 
τραγωδία

Φρανς (France) (**)
Ρόλος καριέρας 

για τη Λεά Σεϊντού

Ο άγνωστος
( The Stranger) (***)

Κατασκότεινο θρίλερ 
από την Αυστραλία

Παγίδα (Huda’s Salon) (**)
Παγιδευµένη στη Βηθλεέµ 

Το φως του διαβόλου (*½) 
Η φωνή του εξορκιστή

Ληστής µε στιλ (-) 
Ο ΜελΓκίµπσον 

σε γνώριµα ληµέρια

Καρό Νίντζα:
 Επικίνδυνη αποστολή 

(*½)
Animation µε 

σκανδιναβούς νίντζα



Αγαπητή Τζένη, δεν σου γράφω, γιατί θέ-
λω τα φώτα σου σε κάτι, απλά έκανα ένα 
επικά αποτυχημένο πέσιμο τις προάλ-
λες και είναι κρίμα να το κρατάω μέσα 
μου. Πέτυχα στον δρόμο έναν πάρα πολύ 
γνωστό τραγουδιστή (ας μην πω όνο-
μα τώρα και γίνουμε βούκινο) και ήταν 
ΚΟΥΚΛΟΣ από κοντά, τον κοίταγα, τί-
ποτα, ξεκίνησα να του σφυρίζω ένα από 
τα τραγούδια του, πάλι τίποτα. Τι να έ-
κανα; Ξεκίνησα και το τραγούδαγα μέσα 
στη μέση του δρόμου, μπας και με προ-
σέξει, αλλά ρε συ πάλι τίποτα. 

Αχ, να μη μας γράφεις περισσότερες λε-
πτομέρειες. Θα σκάσω. Όχι, θα μα-
ντέψω! Μήπως ήταν ο Βουτσικά-
κης, ο Αργυρός, ο Delta, ο Μα-
ραβέγιας; Ποιος; Ποιος; Θέλω 
να ξέρω ποιος. Anyway, επει-
δή εδώ μιλάω μόνη και απά-
ντηση από την άλλη πλευ-
ρά δεν παίρνω, να περάσω 
στο προκείμενο. Κάπου τον 
καταλαβαίνω τον άνθρωπο 
από τη μία, αν δεν μπορεί να 
πάει μέχρι το περίπτερο να 
πάρει σοκοφρέτες γιατί όλοι 
τον σταματάνε στο δρόμο να 
του μιλήσουν. Θα βάζει κι αυτός τα ακουστικά 
του στη διαπασών και γεια σας. Πάντως, εσύ! Εσύ 
είσαι παιδί γενναίο, που λέει ένας άλλος τραγου-
διστής. Το ομολογώ! Σφύριξες και τραγούδησες, 
λίγο το έχεις αυτό; Άλλοι είναι κολλημένοι στην 
οθόνη του κινητού και για φλερτ ούτε λόγος. Ας 
πούμε, ότι δεν ήταν καλό το timing κι ας το αφή-
σουμε στη λήθη. 

Γεια σου Τζένη μου, είμαι φοιτήτρια Νο-
μικής και έχω πάθει ζημιά. Μου αρέσει 
ένας διδάκτωρ (νεαρός σε ηλικία) από 
άλλη σχολή. Άρχισα να παρακολουθώ 
το σεμινάριό του, μόνο και μόνο επειδή 
διδάσκει αυτός (πάω δηλαδή στην άλλη 
σχολή και παρακολουθώ). Οι φίλες μου 
λένε ότι είναι χάσιμο χρόνου και ίσως να 
είναι γιατί πόσα για τον Weber να ακούς 
κάθε εβδομάδα, αλλά εγώ τον θέλω. Πι-
στεύεις έχω ελπίδες;

Χτυποκάρδια στα θρανία. Κλασικό. Έχει γίνει 
και ταινία. Ένα χάσιμο χρόνου το διακρίνω κι 
εγώ, αν και ποτέ δεν θα είναι αρκετά όσα και να 
μάθεις για τον Weber. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω, 

που το γράφω. Σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν κά-
νεις τη ζωή σου πιο εύκολη, π.χ. να πας να του 

μιλήσεις ευθέως ή να τον βρεις στα social; Αν 
σου πει όχι και φάμε τη χυλόπιτα, τουλάχι-

στον δεν θα τον έχεις μπροστά τα υπόλοιπα 
εξάμηνα. Εκτός αν κατά βάθος το θες να 
αφήσεις τα Αστικά και τα Συνταγματικά 
και το ρίξεις στην προτεσταντική ηθική 
και στο πνεύμα του καπιταλισμού που, με 
γεια σου με χαρά σου. 

Τζένη μου, γεια σου! Αποφάσισα να 
σου στείλω ένα μήνυμα, γιατί σκέφτη-

κα πως θα ήθελα μια γνώμη από έναν 
άνθρωπο, που δεν με ξέρει. Είμαι 31 

χρόνων και εδώ και 3 χρόνια είμαι μόνη 
μου μετά από μια σχέση 2 χρόνων που το 
περισσότερο ήταν τσακωμοί παρά καλές 
στιγμές. Η αλήθεια είναι πως εγώ τον 
ήθελα, απλά αυτός δεν έδειχνε τίποτα. 
Τότε, πίστευα ότι δεν ήταν εκδηλωτι-
κός. Με έπιασε ανασφάλεια και έψαξα 
το κινητό του και είδα ότι με σχολίαζε με 
τους φίλους του αρνητικά. Αυτό ήταν σαν 
μαχαιριά. Δεν υπήρχε κανένα μέλλον 
και χωρίσαμε. Υπήρξαν κάποια φλερτ 
στη ζωή μου έκτοτε, αλλά με αυτόν δεν 
είχαμε επικοινωνία. Μετά από 6 μήνες, 
μου έστειλε ένα απλό μήνυμα στα γενέ-
θλιά μου. Άρχισα πάλι να τον σκέφτομαι. 
Στη δεύτερη καραντίνα, δούλευα πολύ 
και πήρα αρκετά κιλά. Μετά από 3 χρό-
νια χωρισμού δεν έχω γνωρίσει κάποιον, 
που να μου αρέσει και σκέφτομαι αυτόν 

που έχει προχωρήσει στη ζωή του 
και κάνω συγκρίσεις. Ξέρω πως 

είναι ό,τι χειρότερο. Πριν 
ένα χρόνο, δουλεύαμε στο 
ίδιο νοσοκομείο (είμαι νο-
σηλεύτρια και είναι για-
τρός), τον έβλεπα κάποιες 
φορές και μου κόβονταν 
τα πόδια, λέγαμε απλά ένα 
γεια. Το χειρότερο δε, για 

εμένα, είναι πως με είδε με 
τα κιλά που πήρα. Τώρα, πρέ-

πει να έχει φύγει και καλύτερα. 
Τον σκέφτομαι, αλλά δεν θέλω ούτε 

να σκέφτομαι ότι τον θέλω ακόμα. Δεν 
έχω χάσει ακόμα τα περιττά κιλά. Ποιο 
κίνητρο να βρω; Μακάρι να δεις το μή-
νυμά μου.

Με συγκίνησε πολύ το μήνυμά σου, γιατί νιώθω 
πως για να μου το έστειλες, είσαι κοντά σε μια 
τελεία. Και όταν λέω «τελεία», το εννοώ. Χρειά-
ζεται να σε προστατέψεις 
από έναν άνθρωπο, που σε 
σχολίαζε αρνητικά με 
τους φίλους του. Μό-
λις περάσει ο πόνος 
(που είναι απόλυτα 
φυσιολογικός, αλ-
λά αργά ή γρήγορα 
θα περάσει, δεν εί-
ναι στο χέρι του), θα 
καταλάβεις πως αυτός 
ο χωρισμός μακροπρό-
θεσμα ήταν ένα δώρο για 
σένα. Πώς να συμβιώσεις με έναν τέτοιο άνθρω-
πο; Δεν είναι καν δίκαιο. Δώσε, λοιπόν, χρόνο και 
χώρο στη θλίψη μέχρι να φύγει, άκουσε τι σου 
ζητάει ο εαυτός σου και κάνε του όλα τα χατίρια. 
Εσύ είσαι η προτεραιότητά σου και κανένας άλ-
λος. Και κάτι τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό. 
Μη σπαταλάς την ενέργεια σου για το πώς φαίνε-
σαι στους άλλους. Αν μπεις σε αυτό το τρυπάκι, 
το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παρεκκλίνεις από 
αυτό που αληθινά είσαι, για να γίνεις αυτό που 
επιπόλαια θέλουν οι άλλοι. 

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

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.

Οδοντίατρος-ορθοδοντικός, πολύ καταξιωμένος 
στο κλάδο του, 50 ετών, πολύ εμφανίσιμος, με 2 ιδιόκτητα ιατρεία, 
μηνιαίως 15.000 ευρώ, ακίνητα και πατρική περιουσία, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία έως 42 ετών εμφανίσιμη, γλυκιά, με σκοπό 
τη δημιουργία οικογένειας. 

«ΠΑΠΠΑΣ»: Ομήρου 38, Κολωνάκι, 2103620147, 6944137189 www.pappas.gr

Σε γνωρίζω...
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Ο Δεληβοριάς, ο Μαραβέγιας, ο Πορτοκάλογλου και τα Νούμερα 

➽ Έχω διαβάσει τόσες αρνητικές κριτικές για τα «Νούμερα» του Φοίβου Δε-
ληβοριά, που αν δεν ήμουν άνθρωπος από τη φύση μου περίεργος, δεν θα τα 
είχα παρακολουθήσει ποτέ. Οι κριτικές αυτές είναι το ίδιο σκληρές μ’ εκείνες 
που υποστήριζαν το 2014 ότι «Η μουσική παντού» του Κωστή Μαραβέγια ήταν 
ένα άθλιο ναρκισσιστικό κατασκεύασμα. Ο λόγος που τότε κατηγορούσαν οι 
πάντες τον Μαραβέγια δεν ήταν η εκπομπή η ίδια αλλά η ανάρτησή του στο 
Facebook με το υστερόγραφο που έκλεινε ως εξής: «Θερμή παράκληση να κα-
θαριστούν τα παγκάκια της Αθήνας από τα χημικά και τις μολότοφ. Θέλω να βγω με 
το κορίτσι μου σήμερα που ’ναι Κυριακή, να τη φιλήσω σε παγκάκι». Από τότε και 
πέρα, ό,τι κι αν έκανε αυτός ο άνθρωπος επισκιαζόταν από τη συγκεκριμένη 
ανάρτηση. Ακόμη χειρότερα που η συγκεκριμένη εκπομπή παιζόταν τότε στη 
ΝΕΡΙΤ, που είχε αντικαταστήσει τη βίαια κλεισμένη ΕΡΤ.

➽ Η σημερινή κριτική στα «Νούμερα» φοβάμαι ότι ξεκινάει ακριβώς από την 
ίδια αφετηρία, που δεν είναι άλλη από την κοινωνική και πολιτική οπτική του 
Δεληβοριά. Κι ένας εύκολος τρόπος να θάψεις κάτι είναι η χρήση της ασαφούς 
έννοιας του ναρκισσισμού. Λες και υπάρχει κάποιος τρόπος ο δημιουργός-
οικοδεσπότης μιας εκπομπής, είτε λέγεται Μαραβέγιας είτε λέγεται Δεληβο-
ριάς, να μην εμφανίζεται στην εκπομπή που ο ίδιος στήνει.

➽ Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να του αρέσει ή να μην του αρέσει μια εκ-
πομπή, όπως τα «Νούμερα» ή η «Μουσική παντού». Είναι δικαίωμα καθενός να 
του αρέσει ή να μην του αρέσει η μουσική του κάθε Μαραβέγια ή του κάθε 
Δεληβοριά. Εκεί που υπάρχει το ζήτημα είναι όταν η όποια κριτική δεν εκπο-

ρεύεται από την αισθητική 
μιας δουλειάς αλλά από την 
κοινωνικοπολιτική τοποθέ-
τηση του δημιουργού της. 
Αν σκεφτόμασταν έτσι, θα 
ξεφορτωνόμασταν, ας πού-
με, για πάντα την ποίηση 
του Πάουντ, την πεζογρα-
φία του Σελίν και τις ερμη-
νείες του Κάραγιαν καθώς 
όλοι αυτοί είχαν βρεθεί 
για ένα διάστημα της ζωής 
τους, μεγάλο ή μικρότερο, 
κοντά στον φασισμό.

➽ Στραβά κοίταζαν κάποιοι 
και τον Πορτοκάλογλου. Ε-
ξαργύρωνε, έλεγαν, με το 
«Μουσικό κουτί» τη στάση 
του στο δημοψήφισμα του 
2015. Όμως οι καλλιτέχνες 
βρίσκουν τον τρόπο να ξε-
περνούν τις παγίδες που 
τους στήνουν οι καλοθε-
λητές: στην πρώτη του εκ-
πομπή, ο Πορτοκάλογλου 

κάλεσε τον Δεληβοριά και την Μποφίλιου, που είχαν πάρει την ακριβώς 
αντίθετη θέση σ’ εκείνο το δημοψήφισμα. Κι εκείνοι πήγαν. Με τη σειρά του, 
ο Δεληβοριάς κάλεσε τον Μαραβέγια, που έχει εκφράσει αντίθετες κοινωνι-
κοπολιτικές απόψεις από τις δικές του. Κι εκείνος πήγε. Και πέρασε πολύ καλά, 
όπως έγραψε αμέσως μετά: «Ο φρατέλο Φοίβος Δεληβοριάς με την ομάδα του 
έχουν φτιάξει ένα σύμπαν μοναδικό, που εκτός αυτού που βλέπετε στις οθόνες, 
χαίρει υγείας, αγάπης, εξαιρετικού κλίματος και ομαδικότητας  και πίσω από τις κά-
μερες. Όλα αυτά στην τηλεόραση δεν είναι αυτονόητα. Ο Φοίβος είναι ο μόνος που 
θα μπορούσε να αγκαλιάσει με τόση αγάπη όλους μας αλλά και ο μόνος που δεν 
χρειάζεται να σε πείσει για να υλοποιήσεις τις πιο τρελές ιδέες του. Το καταχάρηκα! 
Εύχομαι τα “Νούμερα” να συνεχίσουν να είναι… νούμερα με τόση ελευθερία, όρε-
ξη, ενέργεια και έμπνευση».

➽ Όμως, υπάρχουν κάτι ταγμένοι, που ως βασιλικότεροι των βασιλέων είναι 
έτοιμοι να επιτεθούν σε οτιδήποτε ξεφεύγει από την –όποια– κομματική τους 
γραμμή. Είναι έτοιμοι να δολοφονήσουν χαρακτήρες για να κερδίσουν λίγα 
κομματικά γαλόνια, τα ξεροκόμματα δηλαδή που πετούν οι εξουσιαστές στα 
κομματόσκυλά τους.

➽ Απολαμβάνω τα «Νούμερα» γιατί για μένα είναι όπως λέει κι ο Μαραβέγιας 
μια απίθανα «ευρηματική, ανατρεπτική μαύρη κωμωδία», όπως απολαμβάνω το 
«Μουσικό κουτί» του Πορτοκάλογλου, όπως με τραβούσε και η «Μουσική πα-
ντού» κι ας ένιωθα συντετριμμένος με το κλείσιμο της ΕΡΤ εκείνη την εποχή. 

➽ Επιπλέον, νιώθω πολύ όμορφα, και δεν το έχω πει πολλές φορές αυτό, 
μέσα στην οικογένεια της ΕΡΤ, που παρά την κομματική διαδρομή, και μάλιστα 
σε υψηλές θέσεις, κάποιων από τα μέλη της διοίκησής της κλείνει αυτιά στα 
κομματόσκυλα και παρουσιάζει αυτό που πιστεύει ότι πραγματικά αξίζει να 
παρουσιαστεί.

P.S. Αν δεν τελειώσουν οι ιδεολογικές εμμονές και οι αντιπαραθέσεις που 
προέρχονται από αυτές, ούτε ως μουσική, ούτε ως θέαμα, ούτε ως κοινωνία 
έχουμε ελπίδες…

Σημειώσεις
Ενός Μονομανούς 
CXLX Του ΓΙώρΓου ΦΛώρΑκΗ



Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Η εβδομάδα ξεκινά κάπως «ευαίσθητα» ψυχολογι-
κά, εξαιτίας της Πανσελήνου που προηγήθηκε στο 
ζώδιό σου, φορτίζοντάς σε γύρω από το κομμάτι 
των σχέσεων και των συνεργασιών σου. Ωστόσο 
την Τρίτη ο Ερμής περνά και πάλι απέναντι σου 
στον Ζυγό ως 29/10, ορθόδρομος αυτή τη φορά, 
επαναφέροντας θέματα που ξεκίνησαν κατά τη 
διάρκεια της ανάδρομης πορείας του από τις αρχές 
Σεπτέμβρη, βοηθώντας σε τώρα να βρεις κάποιες 
λύσεις και να πάρεις αποφάσεις γύρω από την ε-
ξέλιξη μιας προσωπικής σχέσης ή συνεργασίας. Το 
πρώτο μισό της εβδομάδας είναι και το πιο απαιτη-
τικό σε γενικές γραμμές, λόγω των δύσκολων όψε-
ων που σχηματίζονται την Τετάρτη και επηρεάζουν 
ήδη από την Τρίτη. Έτσι λοιπόν με το τετράγωνο 
του κυβερνήτη σου Άρη με τον Ποσειδώνα (12/10) 
η ενέργεια «υποστρέφεται» τρόπον τινά και μπορεί 
να διαπιστώσεις ότι σου κάνει κόπο ακόμα και το 
να σηκωθείς από το κρεβάτι σου, πόσο μάλλον να 
καταπιαστείς με οτιδήποτε πρακτικό. Σίγουρα δεν 
είναι μια επιρροή που βοηθά σε συζητήσεις, επα-
φές, διαπραγματεύσεις κ.λπ., αφού και σε συνδυα-
σμό με την αντίθεση Ερμή-Δία (12/10) θα επικρατεί 
μπόλικη σύγχυση και κλίμα ασάφειας.
 
Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Στη «σκιά» της Πανσελήνου που προηγήθηκε 
στον Κριό και τον 12ο οίκο σου, φέρνοντάς σε α-
ντιμέτωπο με εσωτερικούς φόβους και «άχαρες» 
συνειδητοποιήσεις στα προσωπικά σου ξεκινά 
η εβδομάδα και μπορεί να νιώθεις πως τα «κου-
ράγια» σου, ενεργειακά και συναισθηματικά, δεν 
είναι ακριβώς «intact». Την Τρίτη ο Ερμής περνά 
στον Ζυγό ως 29/10, το ζώδιο στο οποίο είχε ξε-
κινήσει την ανάδρομη πορεία του στις αρχές του 
προηγούμενου μήνα, επαναφέ-
ροντας ζητήματα των επαγγελ-
ματικών που σε είχαν απασχο-
λήσει/ ζορίσει τότε, δίνοντάς 
σου τη δυνατότητα να διορ-
θώσεις κάποια κακώς κείμενα 
στον χώρο της εργασίας σου. 
Η Τετάρτη είναι αναμφισβήτη-
τα η πιο «sui generis» μέρα της 
εβδομάδας, με το τετράγωνο 
Άρη-Ποσειδώνα να εφιστά την 
προσοχή στα οικονομικά σου. 
Εμπορικές δοσοληψίες, διακα-
νονισμοί χρεών, διαπραγμα-
τεύσεις συμφωνιών, αγοραπωλησίες ακινήτων, 
δοσοληψίες με τράπεζες, επενδύσειςκαι λοιπές 
κινήσεις που αφορούν τη διαχείριση των χρημά-
των σου παίρνουν άκυρο, ενώ ιδιαίτερα προσε-
κτικός θα πρέπει να είσαι και με κωδικούς καρτών, 
καθώς και με ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
 
ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Αφήνοντας πίσω σου μια Πανσέληνο στον Κριό 
που μπορεί να σε «εκνεύρισε» αρκετά σε επίπεδο 
προσωπικών ή επαγγελματικών σχέσεων, ξεκι-
νάς με μάλλον θετικό τρόπο την εβδομάδα σου. Ο 
Ερμής επιστρέφει την Τρίτη στο ζώδιο του Ζυγού 
ως 29/10, στο οποίο και είχε ξεκινήσει ανάδρομος 
αρχές Σεπτέμβρη, ορθόδρομος ωστόσο αυτή τη 
φορά, βοηθώντας σε να ξαναδείς θέματα των ερω-
τικών σου, καθώς και ζητημάτων που αφορούν τα 
παιδιά, παίρνοντας ίσως κάποιες οριστικές αποφά-
σεις. Ίσως είχε υπάρξει μια επανασύνδεση με κά-
ποιον πρώην αυτό το διάστημα και τώρα οφείλεις 
να αξιολογήσεις αν αυτή η δεύτερη ευκαιρία που 
έδωσες άξιζε τελικά τον κόπο ή αν αντίθετα πρέπει 
να δώσεις ένα τέλος για το καλό όλων. Η Τετάρτη 
είναι η πιο απαιτητική μέρα της εβδομάδας, με τον 
Άρη από το ζώδιό σου να σχηματίζει τετράγωνο 
με τον Ποσειδώνα, θολώνοντας την κρίση σου και 
την ικανότητα σου να διαχειρίζεσαι με αποτελε-
σματικότητα τις καταστάσεις. Μπορεί να νιώσεις 
μια απότομη «πτώση» στα ενεργειακά σου επίπεδα 
και σίγουρα πρέπει να φροντίζεις την υγεία σου, 
ενώ είναι φρόνιμο να αποφύγεις συζητήσεις στα 
επαγγελματικά, δίνοντας χρόνο στα πράγματα. 
Σαφώς καλύτερη είναι η Παρασκευή με το τρίγωνο 
Αφροδίτης-Κρόνου, που μπορεί ακόμα να δείξει και 
την εξέλιξη/ επισημοποίηση μιας σχέσης).

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Ξεκινάς την εβδομάδα με «νωπή» ακόμα την επί-
δραση της Πανσελήνου στην Κριό που «τόνισε» τα 
άγχη σου για τα επαγγελματικά, στα οποία μπορεί 
να έχουν δημιουργηθεί αρκετά περίπλοκες κατα-
στάσεις lately. Την Τρίτη ο Ερμής εισέρχεται ορ-
θόδρομος στον Ζυγό ως 29/10, ζώδιο στο οποίο 
είχε αναδρομήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου, προ-
σφέροντάς σου τη δυνατότητα να ξαναδείς κάποια 
ζητήματα των προσωπικών, του σπιτιού και της 
οικογένειας που θέλουν παραπάνω «δουλίτσα», 
πρακτικά αλλά και ψυχολογικά, τακτοποιώντας τα 
ουσιαστικά (και οριστικά) αυτή τη φορά. Η Τετάρτη 
είναι without a doubt η πιο δύσκολη μέρα της εβδο-
μάδας, με το τετράγωνο Άρη-Ποσειδώνα να βγάζει 
μια αίσθηση κόπωσης και ενεργειακής αλλά και νο-
ητικής «αδυναμίας». Η αίσθηση ότι οι ευθύνες και 
οι υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει στη δουλειά 
και στη ζωή σου εν γένει, ίσως και αναφορικά με 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα που αντιμετωπίζουν 
ένα πρόβλημα υγείας, σε έχουν φέρει στα όριά 
σου θα είναι ένα «θεματάκι», ενώ οτιδήποτε αφορά 
πρακτική σκέψη... πάει περίπατο, αφού παράλλη-
λα σχηματίζεται και η αντίθεση Ερμή-Δία κάνοντας 
τη συγκέντρωση... «όνειρο θερινής νυκτός».

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Μπαίνεις στην καινούργια εβδομάδα με επικοινω-
νιακή φόρα, αν και λίγο «ζαβλακωμένος» από την 
Πανσέληνο που προηγήθηκε στον Κριό. Με τον 
Ερμή άλλωστε να εισέρχεται την Τρίτη εκ νέου 
στον Ζυγό ως 29/10, ορθόδρομος ωστόσο αυτή 
τη φορά, η διάθεση θα είναι σαφώς πιο «αλέγκρα» 
μέσα στην καθημερινότητά σου, θέλοντας να 
βγεις, να δραστηριοποιηθείς, να ξαναβρεθείς με 
άτομα που είχατε χαθεί τελευταία, να φλερτάρεις 

ξανά και μέσω του διαδικτύου, 
αφού θα είσαι και πιο ενεργός 
στα social media. Παράλληλα 
θα μπορέσεις να διορθώσεις 
καταστάσεις που πιθανώς σε 
ταλαιπώρησαν από τις αρχές 
Σεπτεμβρίου, όταν ο Ερμής βρί-
σκονταν ανάδρομος στο ίδιο 
ζώδιο. Η Τετάρτη είναι η μέρα 
με αντικειμενικές δυσκολίες, α-
φού σχηματίζεται το τετράγω-
νο Άρη-Ποσειδώνα, όψη σύγ-
χυσης και ασυνεννοησίας, που 
δεν επιτρέπει στο ένστικτό σου 

να «διαβάσει» σωστά τα ερεθίσματα του περιβάλ-
λοντος. Επίσης μπορεί να διαπιστώσεις ότι σου 
είναι  δύσκολο να ανταποκριθείς με συνέπεια στις 
υποχρεώσεις σου, ενώ χρειάζεται προσοχή σε θέ-
ματα οικονομικών και επαφών με συνεργάτες. 
 
Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Στον «απόηχο» της Πανσελήνου στον Κριό που 
έφερε στην επιφάνεια όλες τις ανησυχίες και τις 
ανασφάλειές σου για τα οικονομικά και τα ερωτικά 
σου ξεκινάς την εβδομάδα. Την Τρίτη ο Ερμής εγκα-
ταλείπει το ζώδιό σου και εισέρχεται στον Ζυγό ως 
29/10, επαναφέροντας ξανά την «καυτή πατάτα» 
της οικονομικής διαχείρισης στο τραπέζι και ως τις 
29/10 που θα παραμείνει εκεί, οφείλεις να κάνεις 
ό,τι περνά απ’ το χέρι σου για να μπει μια τάξη σε 
θέματα χρεών, δανείων, φορολογικών εκκρεμο-
τήτων, ασφαλειών, χρηματοδοτήσεων κ.λπ., περι-
ορίζοντας τις άσκοπες σπατάλες που μπορούν να 
«σαμποτάρουν» την όλη διαδικασία. Ακόμη μπορεί 
να βρεις λύσεις σε θέματα που είχαν «παγώσει» 
από τις αρχές Σεπτεμβρίου, π.χ. κάποια μίσθωση 
ακινήτου, όταν ο Ερμής ξεκινούσε την ανάδρομη 
πορεία του σ’ αυτό το ζώδιο. Η Τετάρτη είναι η πιο 
«επικίνδυνη» μέρα της εβδομάδας, καθώς ο Άρης 
σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα απέναντί 
σου, ρίχνοντάς σου «στάχτη στα μάτια», κάνοντας 
την αντίληψη της πραγματικότητας και την εκτέ-
λεση απλών καθημερινών λειτουργιών «μπελά». 
Η ενέργειά σου δεν θα είναι στα καλύτερα της και 
πρέπει να φροντίζεις περισσότερο τον εαυτό σου 
αυτές τις μέρες, βρίσκοντας τρόπους να διαχειρί-
ζεσαι το υπερβολικό άγχος, ενώ συζητήσεις, δε-
σμεύσεις και υπογραφές συμβολαίων και συμφω-
νιών παίρνουν σίγουρα άκυρο. 

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Η εβδομάδα σε βρίσκει λίγο «ανακατωμένο» συναι-
σθηματικά εξαιτίας της Πανσελήνου που προηγή-
θηκε απέναντί σου στον Κριό, δοκιμάζοντας ίσως 
μια σημαντική σχέση ή συνεργασία. Την Τρίτη ο 
Ερμής εισέρχεται για δεύτερη φορά στο ζώδιό σου 
ως 29/10, ορθόδρομος τώρα, βοηθώντας σε να 
διαχειριστείς με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
θέματα που σε είχαν δυσκολέψει κατά τη διάρκεια 
της ανάδρομης πορείας του, που είχε ξεκινήσει 
στις αρχές Σεπτέμβρη. Νέα σχέδια στα επαγγελ-
ματικά, αποφάσεις που αφορούν την προσωπική 
σου ευεξία και την εικόνα του εαυτού σου, αλλά 
και ζητήματα σπουδών, αν ανήκεις σ’ αυτή την η-
λικία, μπορούν να «τρέξουν» χωρίς άλλα εμπόδια. 
Η Τετάρτη ωστόσο αποτελεί τη μέρα «τζιζ» της ε-
βδομάδας, με το τετράγωνο Άρη-Ποσειδώνα να 
διαμορφώνει ένα «ομιχλώδες» τοπίο στην καθημε-
ρινότητά σου, κάνοντας και τα πιο απλά πράγματα 
να φαίνονται περίπλοκα στο μυαλό σου. Καταρχάς 
θα πρέπει φροντίσεις την υγεία σου, αποφεύγο-
ντας την περιττή κούραση και την ενασχόληση με 
άτομα και καταστάσεις που ξέρεις ότι μπορούν να 
βγάλουν τοξικότητα, στη δουλειά και αλλού, κα-
νονίζοντας ίσως και μια  περιποίηση, όπως ένα anti 
stress massage, κάνοντας διαλογισμό, γιόγκα κ.λπ.
 
ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Το άγχος για τα επαγγελματικά καλά κρατεί στο 
ξεκίνημα της εβδομάδας, συνεχίζοντας το «μοτί-
βο» που άνοιξε η Πανσέληνος στον Κριό. Ο Ερμής 
περνά και πάλι στον Ζυγό και τον 12ο οίκο σου την 
Τρίτη ως 29/10, για δεύτερη φορά σ’ αυτή τη σεζόν, 
όντας όμως πλέον σε ορθή φορά, βοηθώντας να 
διακρίνεις και να αποκαταστήσεις αστοχίες ή να 
ξεπεράσεις «σκοπέλους» που είχαν προκύψει στο 
διάστημα της αναδρομής του, που ξεκίνησε αρχές 
Σεπτεμβρίου. Αν όλο αυτό τον καιρό ετοίμαζες κάτι 
καινούργιο στα επαγγελματικά κρατώντας «σιγή 
ισχύος» για να προλάβεις τον ανταγωνισμό, τώρα 
μπορείς να υπολογίζεις σε ένα νέο ξεκίνημα, ενώ αν 
είχε παιχτεί κάποιο παρασκήνιο πίσω απ’ την πλάτη 
σου, η αλήθεια θα βγει «θέλει δε θέλει» στην επιφά-
νεια. Η Τετάρτη με το τετράγωνο Άρη-Ποσειδώνα 
είναι μια μέρα με μεγαλύτερη «αστάθεια» σε όλα 
τα επίπεδα –η επιρροή βασικά θα ξεκινήσει ήδη 
από την Τρίτη–, που μπορεί παράλληλα να βγάλει 
και μια αίσθηση ανικανοποίητου στα ερωτικοσε-
ξουαλικά. Πιθανόν να νιώσεις μια συναισθηματική 
απόσταση από το ταίρι σου, ενώ αν δεν έχεις, αυτή 
η έλλειψη μπορεί τώρα να «πονά» περισσότερο. 
Σημαντικό επίσης να αποφύγεις οποιαδήποτε συ-
ζήτηση και κίνηση γύρω από τα οικονομικά σου.
 
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Σε mood «έρωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου 
μεγάλε» ξεκινάς την εβδομάδα σου, όντας ακόμα 
υπό την «επήρεια» της Πανσέληνου στον Κριό. 
Την Τρίτη ο Ερμής περνά και πάλι στον Ζυγό ως 
29/10, ορθόδρομος αυτή τη φορά όμως, πράγμα 
που κάνει τη «διαφορά», αφού σ’ αυτό το ζώδιο εί-
χε αρχίσει την αναδρομή του στις αρχές του  προ-
ηγούμενου μήνα. Έτσι σου δίνεται μια «δεύτερη 
ευκαιρία» για να βελτιώσεις τα πράγματα μέσα σε 
προσωπικές, φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις. Η 
κοινωνικότητά σου θα είναι αυξημένη, το ίδιο και 
η όρεξη για «μπάρδα-μπάρδα» με παρέες, κολλη-
τούς και πρόσωπα που αγαπάς, ενώ είναι μια καλή 
περίοδος και για να ασχοληθείς περισσότερο με 
τη διαφήμιση της δουλειάς σου. Η Τετάρτη είναι 
η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας, με το τετρά-
γωνο του Άρη απέναντί σου στους Διδύμους με 
τον Ποσειδώνα, ιδιαίτερα για τους γεννημένους 
του 3ου δεκαημέρου. Η αίσθηση ατονίας και βα-
ρεμάρας θα είναι τόσο έντονη, που θα σου κάνει 
κόπο ακόμα και το να σηκωθείς από το κρεβάτι και 
σίγουρα θα πρέπει να προσέχεις παραπάνω τον 
εαυτό σου αυτές τις μέρες. Ίσως πάλι προκύψει 
ένα θέμα προς διαχείριση στα προσωπικά ή τα οι-
κογενειακά σου που σε ταράζει συναισθηματικά. 
Απόφυγε να μπλεχτείς σε αδιέξοδες συζητήσεις 
και κάνε οικονομία δυνάμεων. Η Παρασκευή με το 
τρίγωνο Αφροδίτης-Κρόνου είναι υποστηρικτική 
για διαπραγματεύσεις και επαφές στα επαγγελμα-
τικά, αλλά και για την επισημοποίηση σχέσεων.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Με την Πανσέληνο στον Κριό να στέλνει τα «μη-
νύματα» της για αλλαγές στα οικογενειακά και τα 
επαγγελματικά σου ξεκινάς την εβδομάδα. Την Τρί-
τη μάλιστα ο Ερμής περνά για δεύτερη φορά μέσα 
στο Φθινόπωρο στον Ζυγό ως 29/10, αυτή τη φορά 
σε ορθή πορεία, βοηθώντας σε να ομαλοποιήσεις 
καταστάσεις στα επαγγελματικά που είχαν «στρα-
βώσει» κατά τη διάρκεια της αναδρομής του από 
τις αρχές Σεπτεμβρίου. Μπορείς να «επανέλθεις» 
σε θέματα με συνεργάτες, συναδέλφους, πελά-
τες, προϊσταμένους κ.λπ. βρίσκοντας τρόπους αρ-
μονικής συνύπαρξης, αλλά και να ξαναπιάσεις το 
«νήμα» με φιλόδοξα πρότζεκτς που είχαν μείνει 
στο «περίμενε». Η Τετάρτη είναι η πιο απαιτητική 
μέρα της εβδομάδας, αφού πραγματοποιείται το 
τετράγωνο Άρη-Ποσειδώνα, μια όψη σύγχυσης 
και ασάφειας. Το μυαλό σου θα είναι «φεύγα», α-
δυνατώντας να συγκεντρωθεί και να πειθαρχήσει 
στα πρακτικά της καθημερινότητας, κάτι σπάνιο 
για σένα. Θα πρέπει όμως να σεβαστείς αυτή την 
«αδυναμία» και να μη φορτώσεις τη μέρα σου με 
πολλές ευθύνες, συζητήσεις, εμπορικές δοσολη-
ψίες και πάρε δώσε με το δημόσιο, για να μην προ-
κύψουν προβλήματα. Αντίθετα η Παρασκευή είναι 
κατάλληλη για να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Μπαίνεις μάλλον με φόρα στη δεύτερη βδομάδα 
του Οκτωβρίου, όντας «μπουσταρισμένος» επι-
κοινωνιακά, αν και λιγάκι νευρικός, από την Παν-
σέληνο στον Κριό. Ο Ερμής περνά την Τρίτη στον 
Ζυγό ως 29/10, το ζώδιο από το οποίο ξεκίνησε 
την ανάδρομη πορεία του στις αρχές του Φθινο-
πώρου. Η διαφορά είναι πως τώρα θα διελαύνει 
ορθόδρομος, βοηθώντας σε να ξαναδείς θέματα 
που είχαν βγάλει προβλήματα από τις αρχές Σε-
πτεμβρίου, π.χ. επαγγελματικά πρότζεκτς, σχέδια 
για σπουδές και δραστηριοποίηση στο εξωτερι-
κό, μακρινά ταξίδια, νομικές υποθέσεις που εί-
χαν κολλήσει, δοσοληψίες με το δημόσιο που δεν 
«τράβαγαν» με την καμία, βλάβες στο μεταφορικό 
σου μέσο κ.λπ. Και ερχόμαστε στην Τετάρτη που 
είναι μια «μέρα-παγίδα» καθώς σχηματίζεται το 
τετράγωνο του Άρη με τον «μετρ της εξαπάτη-
σης» Ποσειδώνα. Η μέρα είναι απαγορευτική για 
οποιαδήποτε οικονομική κίνηση, ενώ θα πρέπει 
να «μαζέψεις» και τα χέρια σου, αφού θα υπάρχει 
η τάση να ξοδέψεις για συναισθηματικούς λόγους. 
Η Παρασκευή έρχεται με πολύ καλύτερες προο-
πτικές, με το τρίγωνο που σχηματίζει η Αφροδίτη 
με τον Κρόνο από το ζώδιό σου να μιλά για ερωτι-
κές γνωριμίες που μπορεί να μακροημερεύσουν.
 
ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Ξεκινάς την εβδομάδα αφήνοντας πίσω σου μια 
Πανσέληνο στον Κριό που «έπαιξε» με τις προσω-
πικές και οικονομικές σου ανασφάλειες, αν και οι 
τελευταίες φαίνεται πως θα συνεχίσουν να σε α-
πασχολούν, καθώς την Τρίτη ο Ερμής εισέρχεται 
στον Ζυγό ως 29/10, για δεύτερη φορά μέσα στη 
σεζόν, σε ορθή πλέον φορά, πράγμα που σημαίνει 
ότι θα πρέπει να ανατρέξεις σε προβλήματα που 
εμφανίστηκαν στον συγκεκριμένο τομέα κατά τη 
διάρκεια της αναδρομής του, από τις αρχές Σεπτεμ-
βρίου, βρίσκοντας τώρα κάποιες λύσεις. Τι μπορείς 
να περικόψεις για να μειώσεις τα πάγια έξοδά σου; 
Μπορείς να προχωρήσεις σε μια ρύθμιση παλαιών 
χρεών που έχουν γίνει βραχνάς; Υπάρχει κάποιο 
ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που μπορείς 
τώρα να αξιοποιήσεις; Σκέψου σχολαστικά και 
πράξε ανάλογα. Η Τετάρτη είναι η μέρα που θέλει 
τη μεγαλύτερη προσοχή, με το τετράγωνο του Άρη 
με τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σου να σου «ρου-
φάει» κυριολεκτικά την ενέργεια, αποδυναμώνο-
ντας σε big time και νοητικά. Η επιρροή θα είναι 
εμφανής ήδη από την Τρίτη και το καλύτερο που 
έχεις να κάνεις είναι να πάρεις the day off, προστα-
τεύοντας την υγεία σου ή τουλάχιστον να μην ανα-
λωθείς σε απαιτητικά tasks αλλά και οικογενειακά 
«δράματα» που μπορεί να σε εξαντλήσουν κι άλλο. 
Η Παρασκευή είναι σαφώς πιο άνετη, με το τρίγω-
νο Αφροδίτης-Κρόνου να λειτουργεί σταθεροποι-
ητικά για θέματα οικονομικών, όπως υπογραφές 
συμβολαίων και συμφωνιών. A

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

COSMIC
TELEGRAM

Από τον 
ZARASTRO
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