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Δημήτρης Σκάλκος  
«Το ΕΣΠΑ είναι το σπίτι
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Του Γιάννη Μαντζίκου 

Μουσείο παιχνιδιών
Ένα μουσείο για μικρούς και μεγάλους 
Της Έλενας Ντάκουλα

Εσείς πόσο κόνσεπτ αντέχετε 
σε κάθε μπουκιά;  
Γράφει ο Δημήτρης Παπαζυμούρης

Η

Ο Γιώργος Κουτλής και ο Μιχάλης Παρασκάκης μιλούν στην A.V. 
Της Λένας Ιωαννίδου

σαν πολιτική πράξη, είναι ήδη επιτυχία
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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

«Art Museums  
are full of paintings.  

My Museum is full of you 
and I visit it everyday 

for free. -M»
(ÇTα μουσεία τέχνης είναι γεμάτα από πίνακες.  

το δικό μου μουσείο είναι γεμάτο από εσένα 
και το επισκέπτομαι κάθε μέρα δωρεάν. -μÈ 

τοιχοκόλληση στα Εξάρχεια)

Έξαλλη κυρία  
ανεβασμένη πάνω σε ένα  
πεζούλι, έξω από το μετρό.
«Θα με σκάσεις εσύ!  

Σου είπα ΕΞΩ από την  
ΕΙΣΟΔΟ! Τι εννοώ είσοδο 

του μετρό; Εκεί που 
ΜΠΑΙΝΕΙ ο κόσμος για 

να πάρει το μετρό!»
(Ευαγγελισμός, μετρό,  

κυριακή απόγευμα)

«Κύπριος;  
Πωω, αυτοί είναι  

σαν ξύλα στο κρεβάτι.  
Ξαπλώνουν και ξεκινάνε 
συζήτηση, να το βάψουμε 

μπλε το ταβάνι;»
(συζήτηση μεταξύ δύο γκέι αγοριών,  

γκάζι, πλατεία, κυριακή βράδυ)

-Έχετε μπει
 αντίθετα, είναι 
μονόδρομος.

-Κι εσύ τι είσαι;
-Τροχονόμος.

(πεζός και οδηγός. μελίσσια,  
δευτέρα πρωί)

 

«Από μωρό,
 όποτε χόρευα 

τσιφτετέλι, μαζεύονταν 
όλοι γύρω μου 
και χάζευαν».

(Ώριμη νεάζουσα κυρία έξω από μπουζούκια, 
ιερά όδός, μεσάνυχτα και κάτι)

«Πίτσα δεν έχει!  
Θέλετε  

μελομακάρονα;»
(κοπέλα φωνάζει στις φίλες της –που είναι  

πωλήτριες σε κατάστημα– στο απέναντι  
πεζοδρόμιο. καραγιώργη σερβίας,  

παρασκευή μεσημέρι) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com
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Ποιος θα συγκινηθεί με το εγκαταλειμμένο 
σχολικό κτίριο στους Αμπελόκηπους;

Αλλού κρέμονται μπαλκόνια κι αλλού τζάμια και κρύσταλλα

Μια και το έφερε η επικαιρότητα και επειδή μας έστειλε τις φωτογραφίες (μαζί με την αγανά-
κτησή του) ο Στέλιος Παρλιάρος (κάτοικος της περιοχής), να θυμήσουμε τη λαιμητόμο που 
κυριολεκτικά απειλεί να κόψει όχι μόνο τα κεφάλια ενήλικων περαστικών αλλά (κυρίως) 

μικρών παιδιών και μαθητών, μέρα και νύχτα, εδώ και πολύ καιρό. 

Όλοι γνωρίζουμε το συγκρότημα σχολικών κτιρίων (2ο Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών, 2ο Ε-
σπερινό Ενιαίο Λύκειο, 15ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο κ.ά.) που βρίσκεται ανάμεσα στους δρόμους 
Τιμολέοντος Φιλήμονος και Π. Κυριακού, απέναντι από το νοσοκομείο «Έλενα» στους Αμπελόκηπους. 

Εκτός από τα σχολικά κτίρια που βρίσκονται σε λειτουργία υπάρχει και ένα άλλο, κολλητά σε αυτά, ίδιο 
κτίριο που βρίσκεται σε απόλυτη και άκρως επικίνδυνη εγκατάλειψη. Το ξεχαρβάλωμα αρχίζει από την 
ταράτσα (το βλέπετε στις φωτό) όπου τεράστιες τρύπες συνυπάρχουν αρμονικά με κάθε είδους μπάζα 
(πέτρες, πλακάκια, κεραμίδια) σκορπισμένα σε όλη την επιφάνειά της. Όπως φαίνεται μάλιστα κάποια 
παιδιά, παράνομα ή νόμιμα,  έχουν βρει τρόπο να την προσεγγίζουν, αν προσέξουμε το γκραφίτι που 
υπάρχει στο βάθος. 

Το τραγικό είναι ότι η κατάσταση της ταράτσας είναι πταίσμα μπροστά στην κατάσταση των παραθύ-
ρων και των τζαμιών του κτιρίου. Όπως φαίνεται και στην τελευταία κοντινή φωτογραφία, σπασμένα 
τζάμια από τα παράθυρα έχουν συγκεντρωθεί στα γείσα και έχουν κάνει βουναλάκι το ένα πάνω στο 
άλλο έτοιμα, με το πρώτο αεράκι, για το απονενοημένο βήμα. 

Τα είδα και μου έφυγε η ψυχή. Μετά ξαναδιάβασα το μήνυμα του Στέλιου: «Θα σκοτώσουν άνθρωπο, 
δεν ενδιαφέρεται κανείς, έστειλα φωτό στον Δήμο, τίποτα». Ήθελα να του στείλω τα λινκς με τα ρεπορτάζ 
αυτών των ημερών για το αιωρούμενο μπαλκόνι. Ύστερα από τόσες ημέρες και δέκα τόσους εμπλεκό-
μενους δημόσιους οργανισμούς, ένα κοτζάμ μπαλκόνι ακόμα δεν έχει καταφέρει να απομακρυνθεί. Για 
τα τζαμάκια, τώρα, ποιος να βρεθεί να κάψει καύσιμο; 

 -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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ΤΟ ΕΞΩ ΦΥΛ ΛΟ ΜΑ Σ

Είναι της Μαρίας Μπουγιούκου σε συνεργασία 
με τον φωτογράφο Ανδρέα Σιμόπουλο  

με αφορμή την όπερα δωματίου «Στρέλλα».  
Eίναι απόφοιτη του τμήματος Γραφιστικής της 
Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 
Σπουδών του ΤΕι Αθηνών. Έχει πάρει μέρος 

σε διάφορες εκθέσεις, ενώ έχει εργαστεί στο 
δημιουργικό γραφείο K2design. Από το 2018 

εργάζεται ως in-house γραφίστρια στην Εθνική 
Λυρική Σκηνή (περισσότερα στη σελ. 16).

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Η ΑΡΤΑΞΙΟΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Αιωρούμενα μπαλκόνια.

ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  
ΤΗΣ ΚΑΪΛΗ  

Συγγνώμη αλλά είναι απόλαυση κάθε φορά  
που βγαίνει και μιλάει. Δώστε του εκπομπή,  

«Μπονζούρ. Ντε. Παρί. Πλυβιέ».

ΜΟΤΟ ΖΩΗΣ, ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
«Έχω βρει το κλειδί της ευτυχίας.  
Να μένεις μακριά από ηλίθιους». 

(Morgan Freeman)

ASAF AVIDAN  
Μπείτε στο athensvoice.gr για να δείτε  

ολόκληρη την ιστορική συναυλία  
«Live at the Acropolis» στο Ηρώδειο.  

Μία υπέροχη βραδιά από έναν συγκλονιστικό 
καλλιτέχνη. 

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Είμαστε σίγουροι ότι η Σακίρα είναι  

Λατίνα και όχι Κατίνα; 

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ €12,90
Δεν πάω καλύτερα κολυμπώντας  

στη Λήμνο να το πάρω;

ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  
ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Από την Πανεπιστημίου τους περάσανε; 

ΜΕΤΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Βρείτε μου μια χώρα που δεν θέλει τους  

βασιλιάδες, αλλά ψοφάει να τους παίρνει μάτι. 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ  
ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Αφήστε τα πτυχία ήσυχα και ξαναφέρτε  
την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Μόνο έτσι  

θα γλιτώσουμε από τα τηλεσκουπίδια.

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ
Λυπάμαι που θα στεναχωρήσω τους βίγκαν  

φίλους μου αλλά τα πλευρώτους είναι  
ακατάλληλα διότι σκοτώνουν και καταναλώνουν 

σκουλήκια για να τραφούν.

ΕΜΥ
«“Πολική μπάλα” προ των πυλών - 

Έρχονται χιόνια και καταιγίδες»
(Οτιδήποτε για να μη βαριόμαστε)



Του Κωνσταντίνου ΜατσουΚα

Πολλαπλασιασμένο στις οθόνες κατά μήκος του αεροπλά-
νου, παρακολουθώ ένα πρόσωπο που γνωρίζω καλά να 
μιλά σε μια άγνωστη γλώσσα. Το βλέμμα της όλο μια επί-
κληση, η αγωνία της πασιφανής. Έχει χάσει το παιδί της; 
Της μένει ένας μήνας ζωής; Έχουν καταρρεύσει οι μετοχές 
της; Οι αραβικοί υπότιτλοι στην πτήση της EgyptAir δεν 
δίνουν καμιά πληροφορία. Αυτή η προβληματική σύνδεση 
ανάμεσα στην πληροφορία και το συναίσθημα θα αποδει-
χτεί το κυρίαρχο μοτίβο στο τετραήμερο ταξίδι.

ίγες ώρες αργότερα, στη διάρκεια της πρώτης εξόδου, 
γίνομαι μάρτυρας ενός τόπου που κυριολεκτικά δεν τον 
χωράει ο νους. Το μυαλό τώρα αμύνεται προσπαθώντας 
να ασκήσει βέτο στις αισθήσεις. Μόνο οι μεγάλες πινε-

λιές καταγράφονται: το τετράγωνο σχήμα της πλατείας Ταχρίρ, οι 
δίδυμοι οβελίσκοι, ο τεράστιος όγκος του Αιγυπτιακού Μουσείου 
σε απαλό κεραμιδί. Διότι η πρώτη στενή επαφή με το χάος της κυ-
κλοφορίας (ορμητικό ποτάμι μετά από νεροποντή), τις βρόμικες 
και ισχνές γάτες των δρόμων, τις κλούβες της αστυνομίας παντού 
–γεμάτες από πάνοπλους δεκαοκτάχρονους–, έχει ατυχή έκβαση: 
κύματα από στενάχωρα συναισθήματα (σκανδαλισμός, ανημπό-
ρια, λύπηση) για όλα όσα «θα έπρεπε» (θα ήθελα) να είναι αλλιώς. 
Επαναφέρω, λοιπόν, τα φίλτρα στη θέση τους, αποσύρω το βλέμ-
μα, σταματώ να κοιτάω τους ανθρώπους στα μάτια. Καταφεύγω 
στην ασφάλεια της πανοραμικής θέασης από κάπου ψηλά, που δεν 
κάνει επαφή με τις λεπτομέρειες. 
Λένε ότι η πραγματικότητα αρχίζει εκεί που τελειώνει το comfort 
zone σου, όσα δηλαδή σου είναι οικεία και βολικά. Κι εδώ πρόκει-
ται για μια αφρικανική πόλη 25 εκατομμυρίων! Ξέχνα την αρχαία 
ασύλληπτη τεχνογνωσία, την σημερινή «επίσημη κουλτούρα» με 
τα λαμπρά μουσεία και τα ξενοδοχεία-απομιμήσεις υπέρμετρης 
χλιδής. Η καθημερινότητα, μια πολιορκία από ανοίκειες εντυπώ-
σεις: η αρχιτεκτονική, τα πλήθη, η σκόνη, η κολλώδης ζέστη… 
επιβάλλουν να βγω από το δυτικό μου ρεπερτόριο και να παρα-
μερίσω τις συμβατικές αντιδράσεις μου σ’ αυτόν τον ξένο τόπο. 
Να τολμήσω να βρεθώ άοπλος. Όμως, είναι σαν να προσπαθείς 
να βγάλεις ένα ρούχο χωρίς να ξέρεις πού είναι τα κουμπιά. Για 
την ώρα, δεν έχω ακόμα καταφέρει να βρω το γκάζι και το φρένο 
στο συναίσθημα. Μόνο στην μικρή όαση που είναι το καθαρό και 
ήσυχο δωμάτιο του ξενοδοχείου –ένας ελεγχόμενος, δικός μου 
χώρος– μπορώ να χαλαρώσω για λίγο τις άμυνές μου απέναντι 
στο Κάιρο και να ανασυνταχτώ. 
Είναι ένας τόπος σκανδαλωδώς συμφιλιωμένος με τη σκληρό-
τητα της ζωής. Η θρησκεία προφανώς παίζει τον ρόλο της. Μέσα 
στις μέρες που ακολουθούν, υποχρεώνομαι να αναμετρηθώ με 
αυτή τη διαφορετικότητα, εξακολουθώντας να μην έχω ιδέα πού 
βρίσκεται η χρυσή τομή ανάμεσα στην αποδοχή και την ένστα-
ση. Στο δευτεροκλασάτο αλλά επαρκέστατο ξενοδοχείο μου, 
ξυπόλητα δεκατριάχρονα αγόρια κουβαλούν όλη μέρα σάκους 
(τσιμέντο; άμμο;) στον τέταρτο όροφο. Στωικά, σοβαρά, δεν ξο-
δεύουν ενέργεια σε περιττές κινήσεις. Όταν, όμως, κάποια στιγμή 
ένα από αυτά χαμογελάει, ανθίζει σαν λουλούδι. Παρομοίως ο 
«μηχανικός συντήρησης» που καλεί η ρεσεψιόν για να δει γιατί 
στάζει το AC στο δωμάτιό μου. Είναι ο εικοσάχρονος νεαρός που 
ζει κάπου στους πάνω ορόφους. Σκαρφαλώνει στο περβάζι του 
παραθύρου, κρεμιέται απ’ έξω και ανασύρει τον πλαστικό σωλή-
να ύδρευσης που έχει βουλώσει. Τον βάζει στο στόμα, φυσάει με 
δύναμη et voila! Το πρόβλημα λύθηκε. Ο θρίαμβος στο χαμόγελό 
του είναι ακόμα πιο θεαματικός από τις ακροβασίες του στο κενό.
Οι ακροβασίες των πεζών για να διασχίσουν την πυκνή, αδιάκο-
πη κυκλοφορία, άλλο ένα καθημερινό υπερθέαμα. Η γυναίκα μ’ 
ένα μωρό στην αγκαλιά κι ένα μικρό παιδί από το χέρι, περικυ-
κλωμένη από αυτοκίνητα και μηχανάκια, που περνάει απέναντι 
χωρίς να βιάζεται, μου δίνει την εντύπωση θεατρικού γεγονότος, 
βίντεο που οφείλει να γίνει viral. 
Οι ταλαιπωρημένες γάτες της πόλης, ένα ακόμα πολιτισμικό αί-
νιγμα. Έχοντας αποφασίσει να κυκλοφορώ μ’ ένα πακέτο κρο-
κέτες στο σακίδιο, ανακαλύπτω ότι οι γάτες των δρόμων πρέπει 
πρώτα να τη μυρίσουν, να τη φτύσουν και μετά, τελικά, να τη 
φάνε. Σαν να τους είναι η ξηρά τροφή άγνωστο είδος. Κι όμως, 
εδώ υπάρχει μακρά παράδοση λατρείας τους. Απεικονίζονται 
παντού στους αρχαίους τάφους και συνήθως αποκαλούνται με 
τη λέξη Mit ή Miut, που δηλώνει μεγάλη αγάπη. (Την ίδια λέξη 
χρησιμοποιούν οι Καΐρώτες για να απευθυνθούν στα παιδιά 
τους!)
Δεν μίλησα για το φαγητό (επειδή επέλεξα να τραφώ κυρίως με 
μάνγκο, μπανάνες και χουρμάδες), τα λαβυρινθώδη μπαζάρ –ό-
που το να μην παζαρέψεις είναι έλλειψη καλών τρόπων–, τους 
ζητιάνους (κάποιοι τόσο αρχαίοι όσο η ίδια η Αίγυπτος). Έτσι κι 
αλλιώς, δεν θα υπήρχε κάποιο συμπερασματικό σχόλιο. Τέσσε-
ρεις ημέρες μόλις που αρκούν για μια πρώτη, επιφανειακή κατα-
γραφή. Ίσως η άφιξή μου εδώ, αμέσως μετά από δύο εβδομάδες 
σ’ ένα ήσυχο κυκλαδίτικο νησί, να ενέτεινε το πολιτισμικό σοκ 
του Καΐρου. Όμως θέλω να ξαναγυρίσω εκεί. Δεν μπορούσα να 
βάλω σε λέξεις το γιατί αλλά, τι σύμπτωση, το βρήκα στις λέξεις 
του θεατρικού σκηνοθέτη Romeo Castelussi: «Προτιμώ να αισθά-
νομαι χαμένος, λες και βρίσκομαι γυμνός απέναντι [στα πράγματα]. 
Για μένα η έκπληξη είναι μια υπαρξιακή ανάγκη, είναι η επιβεβαίωση 
πως είμαι ζωντανός, πως απλώνω το βλέμμα γύρω μου. Γι’ αυτό και 
δεν αναζητώ σωτήρια εργαλεία, επιδιώκω κάθε φορά μια νέα εμπει-
ρία… και θέλω να βάζω τον εαυτό μου σε δύσκολη θέση». A

Μάρτυρας ενός τόπου 
που δεν τον χωράει ο νους

Λ
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FreeVo ices

Το μίνι εξαγωγικό θαύμα

Στα προηγούμενα δύο άρθρα 
μας δείξαμε ότι η πρόσφατη ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας, παρότι (προ-
φανώς) καλοδεχούμενη, είναι ακόμη 
υπερβολικά αδύναμη ώστε να αντισταθ-
μίσει τη μεγάλη υποχώρηση του βιοτι-
κού επιπέδου της χώρας την προηγού-
μενη δεκαπενταετία.
Σε αυτό το τρίτο άρθρο της μίνι σειράς, 
εστιάζουμε στο μίνι εξαγωγικό θαύμα 
της τελευταίας διετίας. Πράγματι, οι ε-
ξαγωγές αγαθών έχουν αυξηθεί τόσο 
που (για πρώτη φορά από τα τέλη της δε-
καετίας του ’90) έχουν πλέον ξεπεράσει 
σε αξία τις εξαγωγές υπηρεσιών, που και 
αυτές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Άνοδος των εξαγωγών

Συγκεκριμένα, η σύγκριση του πρώτου 
εννεάμηνου του 2022 με το αντίστοιχο 
του 2020 δείχνει ότι οι εξαγωγές αγα-
θών έχουν αυξηθεί κατά 17,5% (σε στα-
θερές τιμές). Σε σχέση με το πρώτο εννε-
άμηνο του 2019, η αύξηση είναι ακόμη 
μεγαλύτερη (18,8%), αφού το πρώτο έ-
τος της πανδημίας οι εξαγωγές αγαθών 
αυξήθηκαν ελαφρά.
Αντίθετα, λόγω των περιορισμών στις 
μετακινήσεις, οι εξαγωγές υπηρεσιών 
–που στη χώρα μας είναι κυρίως του-
ριστικές– κατέρρευσαν το 2020 (πτώση 
43% σε σχέση με το 2019). Ακολούθησε 
το πολύ καλό για τον ελληνικό τουρι-
σμό καλοκαίρι του 2021, και το ακόμη 
καλύτερο του 2022. Και πάλι όμως, οι 
εξαγωγές υπηρεσιών παρέμεναν κάτω 
από το επίπεδο του 2019 (μείον 10,8%, 
συγκρίνοντας πάντα το εννεάμηνο από 
τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο κάθε 
έτους).
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ι-
σχύουν σε σταθερές τιμές, δηλαδή αφού 
αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού. 
Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές υπη-
ρεσιών το πρώτο εννεάμηνο του 2022 
ήταν κατά 20% υψηλότερες σε σχέση 
με το πρώτο εννεάμηνο του 2019. Αυτό 
προκαλεί κάποια σύγχυση, αλλά δείχνει 
δύο πράγματα: πρώτον, ότι οι εισπράξεις 
των τουριστικών επιχειρήσεων είναι 
υψηλότερες παρά ποτέ, και δεύτερον, 
ότι οι τουριστικές υπηρεσίες στη χώρα 
μας έχουν γίνει ακριβές. Μάλιστα, εάν η 
στατιστική υπηρεσία υπολογίζει σωστά, 
αυτή η αύξηση των τιμών δεν συμβαδίζει 

με βελτίωση της ποιότητας. Στον βαθμό 
που κάτι τέτοιο όντως ισχύει, ο ελλη-
νικός τουρισμός καταγράφει απώλεια 
ανταγωνιστικότητας.
Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό βάρος των 
εξαγωγών στην ελληνική οικονομία έχει 
ανέβει πολύ: το 2008 αντιπροσώπευαν 
το 23,7% του ΑΕΠ, ενώ το 2021 το μερί-
διο τους είχε φτάσει το 36,7%. Βέβαια, 
την τελευταία δεκαπενταετία ο παρονο-
μαστής (το ΑΕΠ) κατέρρευσε. Σε απόλυ-
τα μεγέθη, η άνοδος των εξαγωγών είναι 
λιγότερο εντυπωσιακή: από 56,6 δις το 
2008 σε 66,4 δις το 2021 (σε σταθερές 
τιμές 2015).
Επίσης, η πύκνωση των εμπορικών συ-
ναλλαγών σε συνθήκες παγκοσμιοποί-
ησης είναι γενικό φαινόμενο, άρα καλό 
είναι να βλέπουμε πώς συγκρινόμαστε 
με τις άλλες χώρες. Η απάντηση είναι 
«όχι καλά». Το μερίδιο της Ελλάδας στο 
σύνολο των εξαγωγών αγαθών και υ-
πηρεσιών της Ευρωζώνης είναι σήμερα 
μικρότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν 
(1,18% το 2021 έναντι 1,41% το 2008, 
και 1,48% το 2000).

Σύνθεση των εξαγομένων 
εμπορευμάτων

Οι εξαγωγές αγαθών, όπου εντοπίζεται 
το μίνι εξαγωγικό θαύμα της τελευταί-
ας διετίας, εμπεριέχουν τα καύσιμα, τα 
οποία εισάγονται, διυλίζονται, και επα-
νεξάγονται. Το 2021, τα καύσιμα συνει-
σέφεραν 26,0% του συνόλου της αξίας 
των ελληνικών εξαγωγών αγαθών. (Το 
2008, η συμβολή των καυσίμων ήταν 
μόλις 15,3%.)
Όμως, οι εξαγωγές καυσίμων συνεπά-
γονται λιγότερο ευεργετικές επιδράσεις 
από ό,τι π.χ. οι εξαγωγές μεταποιημέ-
νων προϊόντων: λιγότερες διασυνδέσεις 
με άλλες εγχώριες επιχειρήσεις, που 
προμηθεύουν ενδιάμεσα προϊόντα ή τα 
ενσωματώνουν στη δική τους παραγω-
γική διαδικασία, λιγότερες θέσεις ερ-
γασίας κτλ. Επιπλέον, το διεθνές εμπό-
ριο καυσίμων υπόκειται σε μεγαλύτερα 
σκαμπανεβάσματα, ανάλογα με τις δια-
κυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας.
Το ίδιο ισχύει και με τα πλοία, το μερίδιο 
των οποίων όμως έχει μειωθεί πολύ την 
τελευταία δεκαπενταετία (από 11,0% 
του συνόλου των εξαγωγών αγαθών το 
2007, οπότε κορυφώθηκαν, σε μόλις 
0,3% το 2021).
Εάν επικεντρωθούμε στις εξαγωγές ε-

κτός καυσίμων και πλοίων, θα δούμε ότι 
άργησαν πολύ να ανακάμψουν: μέχρι 
και το 2016 παρέμεναν κάτω από το επί-
πεδο του 2008. Στη συνέχεια τα πράγ-
ματα καλυτέρευσαν: οι εξαγωγές (εκτός 
καυσίμων και πλοίων) αυξήθηκαν αι-
σθητά τη διετία 2017-2019 (από 20,4 δις 
σε 24,9 δις), υποχώρησαν το 2020 (σε 
21,1 δις) και εκτινάχθηκαν το 2021 (σε 
31,8 δις). (Όλα τα μεγέθη σε σταθερές τι-
μές 2015.)
Την περίοδο 2008-2020, αυξήθηκε το 
μερίδιο των χημικών προϊόντων και της 
κατηγορίας «τρόφιμα, ποτά, καπνός» 
στις συνολικές εξαγωγές αγαθών, ενώ 
αντίστοιχα μειώθηκε το μερίδιο των μη-
χανημάτων και του υλικού μεταφορών, 
καθώς και της κατηγορίας «διάφορα βι-
ομηχανικά είδη».

Τεχνολογική στάθμη των εξαγωγών

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επικοινω-
νιακή αξία της ανόδου των εξαγωγών 
δεν έχει διαφύγει της προσοχής των κυ-
βερνητικών αξιωματούχων. Αυτό είναι 
θεμιτό: σε μια ώριμη δημοκρατία, οι επι-
τυχίες πιστώνονται στην κυβέρνηση και 
οι αποτυχίες τής χρεώνονται. Το πρό-
βλημα είναι ότι ενίοτε είναι 
δύσκολο να διακρίνει κανείς 
πού τελειώνει η τεκμηριωμέ-
νη ανάδειξη μιας πραγματι-
κής επιτυχίας και πού αρχίζει 
η προπαγάνδα.
Για παράδειγμα, σε άρθρο του 
στην Καθημερινή (30 Αυγού-
στου 2022), ο πρόεδρος του 
Συμβουλίου Οικονομικών Ε-
μπειρογνωμόνων ισχυρίστη-
κε ότι «η Ελλάδα έχει αυξήσει 
εντυπωσιακά τις εξαγωγές αγα-
θών υψηλής τεχνολογίας». Πόσο βάσιμος 
είναι αυτός ο ισχυρισμός;
Εάν ανατρέξουμε στα δεδομένα για την 
τεχνολογική στάθμη των εξαγωγών με-
ταποιημένων προϊόντων, τα οποία επι-
καλείται το παραπάνω άρθρο, θα δια-
πιστώσουμε ότι δύσκολα δικαιολογούν 
τόση θριαμβολογία.Τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία (για το 2019) δείχνουν ότι 
μόλις 28,4% των μεταποιημένων προ-
ϊόντων που εξάγουμε χαρακτηρίζονται 
ως «μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας». 
Η επίδοση αυτή υπολείπεται σαφώς από 
την αντίστοιχη του 2007, όταν 37,0% 
των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων 
μεταποίησης ήταν μεσαίας και υψηλής 

τεχνολογίας. Το 2019, η χώρα μας κα-
τατασσόταν στην τελευταία θέση της ΕΕ 
– 84η σε σύνολο 151 χωρών από όλο τον 
κόσμο.
Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι τα 
στοιχεία του 2019 δεν καλύπτουν το μίνι 
εξαγωγικό θαύμα της τελευταίας διετί-
ας. Σωστό. Και πάλι όμως, εάν εστιάσου-
με στις εξαγωγές μεταποιημένων προϊ-
όντων «υψηλής τεχνολογίας» μόνο, θα 
δούμε ότι τα δεδομένα της Eurostat (τα 
οποία μετά αναλύει ο Οργανισμός Βιο-
μηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών και στη συνέχεια η Παγκόσμια 
Τράπεζα) δείχνουν ότι το μερίδιό τους 
στο σύνολο των εξαγωγών μεταποιη-
μένων προϊόντων βρίσκεται σε πτώση 
τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, το 2021 
μόλις 8,8% των εξαγωγών μεταποιημέ-
νων προϊόντων ήταν υψηλής τεχνολο-
γίας, ενώ το 2019 το αντίστοιχο μερίδιο 
ήταν 9,1%. Το 2009, όταν οι ελληνικές 
εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων υ-
ψηλής τεχνολογίας κορυφώθηκαν, το 
μερίδιό τους έφτανε το 13,5%.

Συμπερασματικά

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την τελευ-
ταία διετία οι εξαγωγικές 
επιδόσεις της ελληνικής οι-
κονομίας έχουν βελτιωθεί 
σημαντικά.
Όμως, σε απόλυτες αξίες η 
βελτίωση είναι λιγότερο θε-
αματική από ό,τι ως ποσοστό 
του ΑΕΠ.
Επίσης, η άνοδος των ελληνι-
κών εξαγωγών ήταν βραδύ-
τερη από ό,τι στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, με αποτέλεσμα να 
έχει συρρικνωθεί το μερίδιο 

της χώρας μας στην εξαγωγική επίδοση 
της ΕΕ.
Επιπλέον, ο τουρισμός και τα καύσιμα 
συνεχίζουν να αντιστοιχούν στο μεγα-
λύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών.
Τέλος, οι ελληνικές εξαγωγές μεταποιη-
μένων προϊόντων εξακολουθούν να κυ-
ριαρχούνται από κλάδους και προϊόντα 
χαμηλής τεχνολογίας.
Η αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέ-
λου της χώρας έχει ακόμη πολύ δρόμο. A  

Ο Μάνος Ματσαγγάνης είναι καθηγητής δημόσιας 
οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και επικε-
φαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής & Ευρωπαϊκής 
Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Η Σοφία Τσαρούχα είναι οικο-
νομολόγος (πτυχίο ΟΠΑ, μεταπτυχιακό LSE), υποψήφια 
διδάκτωρ ΕΜΠ. 

Η ελλΗνικΗ οικονομια 
χωρις παρωπιδες

Πόσο καλά τα πηγαίνει η ελληνική οικονομία; Σε αυτή τη μίνι σειρά άρθρων, ο Μάνος Ματσαγγάνης 
και η Σοφία Τσαρούχα ρίχνουν μια ψύχραιμη ματιά στην πρόσφατη πορεία, στις σημερινές 

προοπτικές, στα νέα δεδομένα, καθώς και στα παλιά άλυτα προβλήματα.

3

σε απόλυτεσ
αξίεσ η βελτίωση 

είναί λίγότερό 
θεαματίκη από 
ό,τί ωσ πόσόστό 

τόυ αεπ
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Η σημασία του Νίκου Ξανθόπουλου είναι 

μεγάλη και όχι γιατί υπήρξε ένας ευγενής 

κύριος ή ένας φανατικός βιβλιοσυλλέ-

κτης. Η σημασία του είναι ξεχωριστή γιατί 

αποτέλεσε ένα κινηματογραφικό είδωλο 

της μεταπολεμικής περιόδου. Αν για τις 

κωμικές κινηματογραφικές ταινίες του 

εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου, 

μετά από χρόνια, υπάρχει πια μια ομοθυμία 

ότι υπήρξαν ξεχωριστές ηθογραφίες της 

ίδιας εποχής, το ελληνικό μελόδραμα δεν 

τυγχάνει ανάλογης εκτίμησης και αποδο-

χής. Παρότι για τους  κωμικούς (Αυλωνίτης, 

Βέγγος, Λογοθετίδης, Ηλιόπουλος, Βλαχο-

πούλου κτλ.) του παλιού εμπορικού κινη-

ματογράφου υπάρχει ένας γενικευμένος 

θαυμασμός και νοσταλγία, δεν συμβαίνει 

το ίδιο με τις περιπτώσεις των δραματικών 

ταινιών. Υπάρχει μια σατιρική ανάμνηση 

της μελοδραματικής αφήγησης εκείνης 

της εποχής. Μέχρι και διαφημίσεις είχαν 

γίνει που ο πρωταγωνιστής μιμούνταν τον 

Νίκο Ξανθόπουλο (η φράση «Για την κακο-

μοίρα τη μάνα μου» έγινε viral), όμως σχε-

δόν ποτέ δεν σημειώθηκε μία πιο εμβριθής 

προσπάθεια να κατανοηθεί η επιτυχία των 

ταινιών του και του ίδιου ως ηθοποιού και 

προσώπου.

πάρχει μια ερμηνευτική διά-
σταση που θα ήθελε τον Ξανθό-
πουλο και την εργογραφία του 

συνώνυμο της καλλιτεχνικής υστέρη-
σης ή ακόμη και της ανατολίτικης (ιν-
δικής) επιρροής των ελληνικών κινη-
ματογραφικών πραγμάτων. Υπάρχει 
επίσης εκείνη η εξήγηση, αποτέλεσμα 
μιας αριστερής κατά βάση κριτικής, 
που θα έβλεπε τον Ξανθόπουλο και τις 
ταινίες του ως το τέλειο παραπέτασμα 
καπνού της ελληνικής κινηματογρα-
φικής βιομηχανίας σε όσα γίνονταν τα 
μετεμφυλιακά χρόνια: ο λαϊκός πόνος 
και η παρηγορητική κινηματογραφική 
του αντιμετώπιση ως στοιχείο αποπρο-
σανατολισμού της ελληνικής μεταπο-
λεμικής κοινωνίας (και ιδίως των κα-
τώτερων κοινωνικών στρωμάτων) από 
τις πολιτικές ή ταξικές αναταράξεις που 
διαμορφώνονται από τη δεκαετία του 
’50 και ύστερα.

Όμως καμία από αυτές τις υποτιμητικές 

γραμμές ερμηνείας της σημασίας του 
Ξανθόπουλου δεν είναι ακριβής. Το ελ-
ληνικό μελόδραμα εκείνης της εποχής 
έβαλε πράγματι στην κινηματογραφι-
κή οθόνη στοιχεία μια κοινωνίας που 
βρίσκεται σε μια μεγάλη μεταβολή. Ο 
ίδιος ο Ξανθόπουλος ενσάρκωσε συχνά 
τον μορφωμένο νέο, φοιτητή ιατρικής 
ή άλλων σχολών, από φτωχή καταγωγή 
που προσπαθεί να ανελιχθεί κοινωνικά 

αλλά συναντά διάφορα εμπόδια, συναι-
σθηματικής και όχι μόνο φύσης. Ενσάρ-
κωσε τον μετανάστη που γυρίζει στην 
πατρίδα του και επίσης συναντά δυσκο-
λίες προσαρμογής. Ενσάρκωσε τον ερ-
γάτη, το τίμιο παλικάρι που συχνά όμως, 
συνειδητά ή ασυνείδητα, έμπλεκε με τα 
πλοκάμια της παρανομίας (λαθρεμπόριο 
κ.ά.) και αρκετές φορές βρισκόταν στη 
φυλακή. Επίσης, ενσάρκωσε το ναυτικό 
που μπαρκάρει για βιοπο-
ριστικούς ή άλλους λόγους. 
Τέλος, ενσάρκωσε ακόμη 
και τον πολεμιστή στον πό-
λεμο της Κορέας που γυρίζει 
στην πατρίδα με ψυχικά και 
σωματικά τραύματα. 

Όλοι αυτοί οι ρόλοι, μαζί βέ-
βαια με αυτόν του ανερχόμε-
νου λαϊκού τραγουδιστή, που 
συνδύαζε την άλλη του ιδι-
ότητα, έδωσαν πρωταγωνι-
στική σημασία σε κοινωνικές 

ταυτότητες και κοινωνικά περιβάλλοντα 
ελάχιστα ιχνογραφημένα από άλλες πη-
γές καλλιτεχνικών ή άλλων επιδιώξε-
ων. Προφανώς οι ρόλοι αυτοί εντάχθη-
καν στα αφηγηματικά μοτίβα του μελο-
δράματος, τις απλοϊκές διχοτομήσεις 
καλού-κακού, φτωχού-πλούσιου, και 
τις κλασικές συνταγές έκκλησης συναι-
σθηματικής φόρτισης. Η στερεοτυπική 
αναπαράσταση μιας ταξικής διαίρεσης-

σύγκρουσης και η ερωτική 
συνήθως άρση της μπορεί να 
φαντάζει σήμερα ελαφρώς 
γελοιογραφική. Αυτή όμως 
η ακραία δραματοποίηση της 
ταξικότητας, στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου είδους, ίσως 
μας δίνει πληροφορίες όχι 
για μια ερμητική κοινωνική 
διαφορά, αλλά μάλλον για 
μια περίεργη κοινωνία σύ-
γκλισης που έρχεται σταδια-
κά με τα χρόνια της ραγδαίας 
οικονομικής ανάπτυξης της 
δεκαετίας του ’50. Ίσως να 

μας μαρτυρά επίσης μια λαϊκή αίσθηση/
ανάγκη καθαρότητας και δικαιοσύνης 
που τη δεκαετία του ’60 δεν μπορούσε 
να εκφραστεί με πολιτικούς όρους όσον 
αφορά τον εμπορικό κινηματογράφο.

Κάποιοι –όχι άδικα– θα μπορούσαν να 
βρουν στον Ξανθόπουλο και στην εργο-
γραφία του έναν πολιτισμικό λαϊκισμό. 
Τον εξωραϊσμό, δηλαδή, του λαϊκού 
στοιχείου και τη δραματοποιημένη θυ-
ματοποίησή του. Ακόμη, μπορεί κανείς 
εύκολα να διακρίνει τη δαιμονοποίηση 
του πλούτου ως ηθικά επιλήψιμου σε 
πολλές από τις ταινίες του. Είναι γεγο-
νός ότι ο βασιλιάς του ελληνικού μελο-
δράματος δεν μπορεί να συγκριθεί με 
τους πρωταγωνιστές του ιταλικού νεο-
ρεαλισμού, που συχνά υποσκάπτουν το 
ηρωικό πλαίσιο του απλού ανθρώπου, 
που διακωμωδούν τη ζωή των ανθρώ-
πων της εργατικής/κατώτερης τάξης 
χωρίς να αποδομούν τη σημασία τους. Η 
ελληνική φαρσοκωμωδία και η αστική 
ηθογραφία της το πέτυχε αυτό πολύ κα-
λύτερα από το ελληνικό μελόδραμα.

Οι ταινίες του Ξανθόπουλου (και της  
Μάθρας Βούρτση), προάγγελοι της τη-
λεοπτικής σαπουνόπερας στη μεγάλη 
οθόνη, μιλάνε για το καλό και το κακό 
αλλά δεν γίνονται ελεγεία μιας ηθικο-
λογίας όπως θα κάνει πολύ αργότερα ο 
τηλεοπτικός Φώσκολος. Περισσότερο 
αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες του 
τρόπου με τον οποίο η μεταπολεμική 
λαϊκότητα προσπάθησε να γίνει «φωτο-
γενής» χωρίς να παρακάμψει τραύματα 
και χάσματα κοινωνικά και πολιτισμι-
κά. Ο Ξανθόπουλος δεν υπήρξε το είδω-
λο ενός διαχρονικά αδικαίωτου λαού, 
όπως η λαϊκιστική ρητορική βαυκαλίζει 
τους θιασώτες της. Αντίθετα, προσχη-
ματικά ή απλοϊκά ή μέσω του κοινότυ-
που μοτίβου της αγάπης, οι ταινίες του 
Ξανθόπουλου πραγματεύονται έναν λα-
ϊκό ήρωα που μπορεί να δικαιωθεί παρά 
την όποια κοινωνική υστέρηση και πο-
λιτισμική μιζέρια. Ο Ξανθόπουλος υ-
πήρξε το παιδί ενός λαού που ουσιαστι-
κά επιθυμούσε να αποτινάξει τα «κακό-
μοιρα» στίγματα του παρελθόντος και 
να ενταχθεί στην κοινωνική πραγματι-
κότητα της εποχής του. Το ελληνικό με-
λόδραμα της μεταπολεμικής εποχής μάς 
μιλάει για ένα συστημικό λαό κι όχι για 
ένα απωθημένο κοινωνικό ριζοσπαστι-
σμό. Ίσως γι’ αυτό να μην εκτιμηθεί πο-
τέ από την εγχώρια πολιτική και αισθη-
τική ορθότητα. Γιατί ο Ξανθόπουλος ή-
ταν το παιδί ενός άλλου λαού, λιγότερο 
πολιτικά και ιδεολογικά «αφυπνισμέ-
νου».  A

Νίκος ΞαΝθοπουλος  Το παιδι ενος αλλου λαου
Του Βασίλη ΒαμΒακα

 οι ταινιες του 
πραγματευονται 
έναν λαϊκό ήρωα 

που μπορει να 
δικαιωθέι παρα τήν 

όπόια κόινωνική 
υστέρήσή και 
πόλιτισμική 

μιζερια

Υ
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Υπήρχε μεγάλος 
πονος εκείνή 

τήν εποχή, 
τής ξενίτίάς, 
των μεγάλων 

άποχωρίςμων, 
πολλά δάκρΥά
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Ανήκω σε μια γενιά και μια αισθητική (τρομάρα μας) που με έκανε να κο-

ροϊδεύω ό,τι είχε σχέση με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Πολύ κλάψα, βρε παιδί 

μου (μόνιμη ατάκα συνοδός στο όνομά του). Και ας βούιζε στ’ αυτιά μου 

το «πετραδάκι-πετραδάκι», χιλιοτραγουδισμένο από τον μπαμπά μου – 

λαϊκός κι αυτός τι να κάνουμε, αγρότης για την ακρίβεια.  

γώ όμως ήμουν μία του πανεπιστημίου, επί εποχής Πασόκ 
μάλιστα. Προ των πυλών ήταν το Κλικ του Κωστόπουλου, κι 
εμείς επί των επάλξεων για μια Ελλάδα νέα. Απ’ ό,τι φάνηκε, 

αμνήμονα, και φανατικά αντιστασιακή σε κάθε αξία που μας είχαν 
κληροδοτήσει μέχρι τότε. Ειδικά από γονείς σαν τους δικούς μου. 
Συγκρατημένοι στη χαρά και στη λύπη, συγκρατημένοι στα λόγια, 
συγκρατημένοι στις σκέψεις. Η αξιοπρέπεια του λιγοστού, δηλαδή. 
Τι να μου κάνει εμένα τέτοια αξιοπρέπεια εκείνη την εποχή. Την 
ποδοπατούσα, σαν ένδειξη συμβιβασμού, σαν μια χαμένη μάχη. 
Τα πάντα αρμένιζαν, τα πάντα ήταν δυνατά, η λύπη είχε για πρώτη 
φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας ενοχοποιηθεί. Ήταν τα 
χρόνια που η ελαφρότητα θεσπίστηκε σαν αξία, κι εμείς την υπηρε-
τούσαμε, σαν έτοιμοι από καιρό. Εγγονοί εκτοπισμένων σε ξερονή-
σια, πολεμιστών του σαράντα, αδελφοκτόνων του εμφυλίου, είπα-
με να ξεμπερδέψουμε μια και καλή με όλα αυτά. Και 
τους βγάλαμε τη γλώσσα. Πολύ μας είχαν κουράσει. 
Αυτοί και οι επόμενοι. Εξάλλου και οι αγωνιστές του 
Πολυτεχνείου είχαν απαλλαγεί από τα μούσια τους, 
είχαν καθίσει σε διευθυντικές καρέκλες, και τα ταγά-
ρια δεν ήταν πια στη μόδα. Η μόστρα είχε αρχίσει να 
παίρνει κεφάλι, και πολλοί την πήραν στο κατόπι. 
Το μόνο που με έσωσε απ’ το μην κατρακυλήσω εντε-
λώς στην επιφάνεια εκείνης της εποχής, ήταν η  αξι-
οπρέπεια του λιγοστού που είχε εγκατασταθεί μέσα 
μου, φάρος και φρένο. Κι ήταν φτιαγμένη αυτή η αξι-
οπρέπεια από πολλών λογιών θρήνους και στερήσεις, 
κάποιες από τις οποίες «γελοιωδώς δραματικά», κα-
τά τη γνώμη ημών του πανεπιστημίου, εκφράστηκαν 
από τον Ξανθόπουλο. 
Εννοείται πως δεν έρχομαι σήμερα να πω ότι οι ταινίες του Ξαν-
θόπουλου υπήρξαν αριστουργήματα, ωστόσο αυτό που έρχομαι να 
πω είναι ότι υπήρχε μεγάλος πόνος εκείνη την εποχή, της ξενιτιάς, 
των μεγάλων αποχωρισμών, πολλά δάκρυα, στις αποβάθρες των 
τρένων, στις γειτονιές των εργατών, αλλά και στα χωριά. Πόνος 
εντελώς ωμός και εντελώς ενεστώς για να μπορέσει να γίνει τέχνη. 
Ένας πόνος όμως, αυτός ο λοιδορούμενος στις ταινίες του Ξανθό-
πουλου, που μας παρέδωσε μια Ελλάδα που μπόρεσε να κοιτάξει πέ-
ρα από τα παπούτσια της, να μορφώσει τις αμόρφωτες μάζες της σε 
μεγαλύτερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να 
δώσει λαμπρούς επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και να φέρει νόμπελ 
και όσκαρ. Μέσα στο κλίμα εκείνης της εποχής ήταν και οι ταινίες 
του Ξανθόπουλου, αλλά και άνθρωποι σαν τον Ξανθόπουλο. Αντι-
γράφω παρακάτω απόσπασμα από συνέντευξή του στο περιοδικό 
«Γυναίκα», που πολύ με συγκίνησε. 
«Λογαριάζαμε, μάλιστα, αντί να δίνουμε σε μια πόλη φωτογραφί-
ες μας με αυτόγραφα, να μοιράζουμε βιβλία στα παιδάκια και τους 
θεατές. Παραδείγματος χάριν τα “Απομνημονεύματα” του Μακρυ-
γιάννη. Έναν Σολωμό, έναν Παπαδιαμάντη... Να τα διαβάσει, να 
ανοίξει τα μάτια του το παιδάκι. Κι αυτό από καημό...
Στη γειτονιά, που έμενα εγώ, δεν υπήρχε βιβλίο. Όλος ο κόσμος ή-
ταν αγράμματος. Ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρης. Κάποτε με ρώτη-
σε: “Τι δώρο θέλεις να σου κάνω, ρε;”. Του λέω: “Πατέρα, να μου 
πάρεις ένα βιβλίο”. “Δεν θέλεις” μου λέει “να σου πάρω ένα σακάκι 
να πιάσει και τόπο; Τι να το κάνεις το βιβλίο;”. Εγώ επέμενα, “βι-
βλίο”. “Ποιο βιβλίο;” λέει. “Τη Zωή εν τάφω” του απαντώ. “Όχι” 
μου λέει “μη μ’ ανακατεύεις με παπάδες”... Κατάλαβες;» A

Ο Νίκος Ξανθόπουλος 
κι εμείς του πανεπιστημίου 

Tης ΕλισάβΕτ ΠάΠάδοΠούλού

Ε
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Τον τελευταίο καιρό έρχονται στη δημο-
σιότητα περιστατικά ακραίας βίας – ειδικά 
έμφυλης, σχολικής και ενδοοικογενειακής. 
Υπάρχει διάχυτη η αίσθηση ότι η συχνότητα 
και η ένταση της βίας κλιμακώνονται. 

εν είναι η πρώτη φορά που κυριαρχεί 
το αστυνομικό δελτίο – και πέρυσι τέ-
τοιες μέρες τα ίδια λέγαμε. Η μελέτη 
της εγκληματικότητας και των ΜΜΕ 

έχει δείξει ότι συχνά υπάρχει ένα μεγάλο χά-
σμα μεταξύ της αντίληψή μας για την ένταση 
της βίας, και της ίδιας της πραγματικότητας. Η 
δημόσια αντίληψη για την εγκληματικότητα ε-
πηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και φυσι-
κά από τον θόρυβο και τις αναπαραστάσεις στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης. Πλέον ένα έγκλημα μπορεί 
αμέσως να ακουστεί και να ιδωθεί παντού, και 
με συνεχή εμπλοκή του κοινού. Επίσης, τόσο 
οι αντιλήψεις όσο και οι στατιστικές για τη βία 
μπορούν να επηρεαστούν από την περιρρέου-
σα κουλτούρα: είναι πλέον πιο πιθανό και εύκο-
λο να «βγουν στη φόρα» και να δηλωθούν στην 
αστυνομία πράξεις βίας που παλιότερα θα τις 
έθαβαν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι. 
Ωστόσο, όλα αυτά δεν αλλάζουν το ότι η βία 
είναι ένα υπαρκτό και τεράστιο κοινωνικό πρό-
βλημα. Δεν αλλάζουν, επίσης, το γεγονός ότι οι 
θύτες πράξεων βίας είναι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία άντρες ή αγόρια. Η αυτο-εικόνα 
των νέων –η αντίληψη, δηλαδή, που έχουν για 
τον εαυτό τους–, αλλά και η σχέση τους με φο-
ρείς εξουσίας και αυθεντίας όπως οι γονείς και 
οι δάσκαλοι, έχει αλλάξει ριζικά. Σε συζητήσεις 
με φίλες και φίλους που διδάσκουν σε δημόσια 
και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, είναι κοινή η 
διαπίστωση ότι τα παιδιά πλέον φέρονται σαν 
«κυρίαρχοι» και «δυνάστες» (δύο απ’ τις λέξεις 
που άκουσα πρόσφατα), ότι ο σεβασμός προς 
τους καθηγητές έχει κλονιστεί και ότι μάλλον 
εξαντλούνται οι μέθοδοι με τους οποίους μπο-
ρεί κάποιος να ρυθμίσει τη συμπεριφορά τους: 
κίνητρα και αντικίνητρα δεν φαίνεται να πιά-
νουν, γιατί πολλοί έφηβοι δεν έχουν αποκτήσει 
ένα ευρύτερο σύστημα αξιών, περιορισμών, 
φιλοδοξιών και ονείρων που να ξεπερνάει το 
«εγώ» και να τους καθοδηγεί.

Οι ατέλειωτες ώρες μπροστά στην οθόνη 
και τα ΜΚΔ που βασίζονται στις φωτογραφίες 
και τα βίντεο, όπως το Instagram και το TikTok, 
έχουν δημιουργήσει νέους τρόπους άσκησης 
πίεσης και βίας στους νέους, νέα εμπόδια στην 
κοινωνικοποίηση, νέες επιπλοκές στη σχέση 
των παιδιών με το ίδιο τους το σώμα. Σε μία 
ηλικία έντονου μιμητισμού και εξερεύνησης 
της ταυτότητάς τους, τα παιδιά ανα-τρέφονται 
όλη μέρα, κάθε μέρα, με πρότυπα διάφορους 
influencers που προβάλλουν είτε (ψεύτικα) 
σώματα, είτε (ψεύτικη) αυτοπεποίθηση και δυ-
ναμισμό, είτε πλούτο και φήμη που προέκυψε 
σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αλγοριθ-
μικά, από το πουθενά.
Τι ωθεί όμως ανήλικους στην Ελλάδα του 
2023 να διαδηλώνουν στο Σύνταγμα υπέρ της 
αποφυλάκισης ενός Αμερικανοβρετανού μι-
σογύνη influencer, του Άντριου Τέιτ, που έχει 
συλληφθεί απ’ τις ρουμανικές αρχές για sex 
trafficking, βιασμό και οργανωμένο έγκλημα; 
Και γιατί σχολεία σε όλη τη Βρετανία αναγκάζο-
νται να σχεδιάσουν και να εκδώσουν οδηγούς 
για το πώς πρέπει οι δάσκαλοι να συζητούν με 
τα παιδιά για τον ίδιο αυτό άνθρωπο; Πώς γίνε-

ται ένας τυχάρπαστος εγκληματίας του κοινού 
ποινικού δικαίου, 36 χρονών, να αποκτάει 700 
εκατομμύρια δολλάρια και τέτοια επιρροή στα 
παιδιά διαφορετικών χωρών, επιδεικνύοντας 
τα αυτοκίνητά του, τα πούρα του και κυρίως το 
πώς οι άντρες πρέπει να «κυριεύουν» τις γυναί-
κες; (Ο Τέιτ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι μισο-
γύνης, ότι η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι 
και ότι η γυναίκα ανήκει στον άνδρα). Και πώς 
μπορεί όλα αυτά να συνδέονται με την αύξηση 
των αυτοκτονιών στους μεσήλικες άνδρες;
Στο σημείο αυτό η θεωρία της ντροπής και 

ειδικά η εξηκονταετής εργασία του Αμερικανού 
ψυχιάτρου Τζέιμς Γκίλιγκαν, αλλά και της εξί-
σου επιφανούς συζύγου του και πρωτοπόρου 
στη μελέτη του φύλου Κάρολ Γκίλιγκαν, μας δί-
νουν ένα πολύ χρήσιμο ερμηνευτικό πλαίσιο. 
Ο Γκίλιγκαν, έχοντας εξετάσει, συζητήσει και 
δουλέψει με χιλιάδες ανθρώπους –από τους α-
σθενείς του, μέχρι κατάδικους και εγκληματίες 
σε φυλακές και ιδρύματα όλης της Αμερικής– 
διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε μία περίπτω-
ση επιθετικότητας ή βίας που να μην έχει στον 
πυρήνα της συναισθήματα ταπείνωσης ή ντρο-

πής, είτε αυτά προέρχονταν από την παιδική η-
λικία είτε από κρίσιμα περιστατικά στη διάρκεια 
της ζωής των ανθρώπων που μελέτησε. 
Το συναίσθημα της ντροπής μπορεί να οφείλε-
ται στην αίσθηση της ανισότητας και της αδικίας, 
σε μία εμπειρία ταπείνωσης ή έλλειψης σεβα-
σμού απ’ τους άλλους, στην απώλεια της ορα-
τότητας ή της αναγνώρισης. Στον πυρήνα της 
ντροπής βρίσκεται ο φόβος του κοινωνικού εξο-
στρακισμού –ο φόβος της απομόνωσης– αλλά 
και η αδυναμία κατανόησης του περιβάλλοντος: 
ντρεπόμαστε όταν νιώθουμε ότι οι άλλοι γνωρί-
ζουν ή καταλαβαίνουν πράγματα που εμείς δεν 
μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Η ντροπή είναι 
ο φόβος της απώλειας ελέγχου στο σώμα, το 
πνεύμα ή την ψυχή, αλλά κυρίως είναι ο φόβος 
της απομόνωσης, της μοναξιάς.
Το συναίσθημα της ταπείνωσης και της ντροπής 
είναι η ρίζα της βίας προς τους άλλους, αλλά 
και προς τον εαυτό. Συχνά λέμε ότι «η ντροπή 
προκαλεί ντροπή», δηλαδή δημιουργεί έναν 
φαύλο κύκλο όπου το θύμα γίνεται θύτης και, 
επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί τα τραύματά 
του, τα μεταθέτει σε άλλους. Η Κάρολ Γκίλιγκαν 
με τη σειρά της δείχνει πώς το φύλο είναι ο κι-
νητήριος μοχλός του κύκλου ντροπής-βίας. Το 
αξίωμα ότι η αρρενωπότητα (με όλα τα κλασικά 
και γενετικά χαρακτηριστικά της, όπως τη σω-
ματική δύναμη και τη μη εκδήλωση συναισθη-
μάτων) είναι ανώτερη της θηλυκότητας (με όλα 
τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά) βρίσκεται 
στην καρδιά της δυναμικής αυτής.

Οι άντρες κοινωνικοποιούνται μέσα σε μια 
κουλτούρα που τους θέτει συγκεκριμένα όρια 
και κανόνες για το πώς να φέρονται, πώς να μι-
λάνε, πώς να προβάλλουν το σώμα τους, ώστε 
να φαίνονται επαρκώς «άντρες». Πολλοί κατα-
λήγουν να είναι συναισθηματικά ανάπηροι, χω-
ρίς να μπορούν ούτε να επικοινωνήσουν, ούτε 
να επεξεργαστούν, ούτε καν να συνειδητοποιή-
σουν οι ίδιοι τις ανάγκες και τα πραγματικά τους 
συναισθήματα. Ασκούν βία στις γυναίκες για να 
επιβεβαιώσουν την αρρενωπότητα ή την ανω-
τερότητά τους, ή επειδή αμφισβητήθηκαν αυτά· 
επειδή δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναι-
σθήματα ντροπής. Οι γυναίκες (μανάδες, σύζυ-
γοι και αδερφές) που έχουν εσωτερικεύσει αυτή 
τη βαθιά σεξιστική δυναμική συχνά την αναπα-
ράγουν ή την υποστηρίζουν οι ίδιες, ταπεινώ-
νοντας τους άντρες όταν αυτοί είναι ευάλωτοι ή 
δεν φαίνονται/φέρονται με επαρκώς «αρρενω-
πό» τρόπο. Οι άντρες καταλήγουν να ασκούν βία 
και στον εαυτό τους, είτε μέσω του εθισμού, είτε 
μέσω της εργασιομανίας, είτε μέσω της υπερ-
βολικής γυμναστικής, είτε μέσω της πρόκλησης 
βλάβης στο ίδιο το σώμα. Το τελευταίο στάδιο 
του κύκλου ντροπής/βίας είναι ο «θάνατος του 
εαυτού», είτε μεταφορικά, με την έννοια ότι το 
εγώ καταρρέει, είτε κυριολεκτικά: ο Γκίλιγκαν 
σημειώνει ότι κάποιοι εγκληματίες ουσιαστι-
κά προκαλούν/παρακαλούν την αστυνομία να 
τους σκοτώσει – το γνωστό «suicide by cop».

Αυτά ίσχυαν και ισχύουν ούτως ή άλλως σε 
σύγχρονες πατριαρχικές κουλτούρες στις οποί-
ες ο άντρας θεωρεί ότι έχει και την ισχύ και την 
ευθύνη. Τα τελευταία, όμως, χρόνια, εκτός από 
την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, παρατη-
ρούμε και σημαντική αύξηση των αυτοκτονιών 
στην Ελλάδα αλλά και αλλού. Σύμφωνα με την 
πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου Αυτο-
κτονιών και της οργάνωσης ΚΛΙΜΑΚΑ, από το 
2020 έως το 2022 καταγράφηκε αύξηση κατά 

Πληγωμένη αρρένωΠότητα   εφηβικη βια και αυτοκτονιες ανδρών
Τι κοινό μπορεί να έχει μια πορεία νέων στην Αθήνα για την αποφυλάκιση ενός influencer με την αύξηση των αυτοκτονιών στους άντρες;
Του Ρωμανού ΓεΡοδήμού

Δ
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Στιγμιότυπο από 
την πορεία στην 
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25% των αυτοκτονιών. Όπως συμβαίνει διαχρο-
νικά, η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων 
ήταν άντρες (78%), ενώ η ηλικιακή ομάδα με τα 
περισσότερα θύματα ήταν 60-64, αν και αύξη-
ση παρατηρήθηκε και σε νεαρότερες ηλικίες.
Στη Βρετανία η αυτοκτονία είναι πλέον η συχνό-
τερη αιτία θανάτου αντρών κάτω των 50· το 2021 
υπήρξαν 5.000 αυτοκτονίες μόνο στην Αγγλία 
(ένας θάνατος κάθε μιάμιση ώρα). Οι Samaritans 
–μη κερδοσκοπική οργάνωση με τηλεφωνικές 
γραμμές που υποστηρίζουν ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν κρίση ψυχικής υγείας– δέχο-
νται ένα τηλεφώνημα κάθε 10 δευτερόλεπτα. 
Tη μεγαλύτερη συχνότητα αυτοκτονιών στους 
άντρες έχει η ηλικιακή ομάδα 45-49 ετών, αν και 
αυξάνεται το ποσοστό και στους εφήβους.

Οι αιτίες για το φαινόμενο αυτό είναι, προ-
φανώς, πολλές και σύνθετες. Στη μέση ηλικία οι 
άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κο-
κτέιλ τραυματικών εμπειριών και συναισθημά-
των: από την απώλεια των γονιών και τη «φυγή» 
ή απουσία παιδιών από την οικογενειακή εστία, 
μέχρι τα πρώτα σημάδια κόπωσης και παρακμής 
του σώματος και την απομυθοποίηση ονείρων 
ή προτύπων. Επιπλέον, η σημερινή 
εποχή και κουλτούρα δημιουργεί 
για το άτομο αδιανόητες πιέσεις και 
προσδοκίες για την επιτυχία στο 
εργασιακό περιβάλλον, στην οικο-
γένεια, στην κοινωνικότητα, ακόμη 
και ευθύνες και ενοχές για το ευ-
ρύτερο περιβάλλον και τον κόσμο 
μας, ενώ ταυτόχρονα κατακλυζό-
μαστε από μηνύματα, ερεθίσματα 
και αιτήματα για την προσοχή και 
τον χρόνο μας από τη στιγμή που 
ανοίγουμε τα μάτια μας το πρωί μέ-
χρι τη στιγμή που τα κλείνουμε το 
βράδυ. 
Αν σε αυτά προσθέσουμε την κα-
τάρρευση συμβόλων και συλλογικών προτύ-
πων και αξιών γύρω από τις οποίες παλιότερα 
χτίζαμε τις συλλογικές και συναισθηματικές μας 
ταυτότητες (από τις γειτονιές, το ποδόσφαιρο 
και τη θρησκεία, μέχρι τα πολιτικά κόμματα και 
το έθνος) και τις δομικές αλλαγές στην αγορά 
εργασίας (ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και 
εργασιακή ανασφάλεια, ειδικά για όσους βρί-
σκονται σε ώριμο στάδιο της καριέρας τους και 
ξαφνικά είναι αντιμέτωποι με κοσμογονικές 
αλλαγές ή χωρίς δουλειά), όλοι μας αντιμετω-
πίζουμε έναν κυκεώνα αλλαγών και προσδοκι-
ών μέσα σε ένα τρομακτικά σύντομο χρονικό 
διάστημα. 
Γιατί όμως να αυτοκτονούν οι άντρες ειδικά; 
Γιατί η βία έναντι του εαυτού να είναι και αυτή 
έμφυλη; Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι γυ-
ναίκες δεν ασκούν με πολλαπλούς τρόπους βία 
στο σώμα και τον εαυτό τους.

Σε προηγούμενο κείμενο για τον κορωνοϊό εί-
χα περιγράψει την τυπική μέρα ενός Άγγλου με-
σήλικα οικογενειάρχη που ζει στην επαρχία και 
δουλεύει στο Λονδίνο: μια εφιαλτική, καφκική 
καθημερινότητα, ένας αγώνας δρόμου από νω-
ρίς τα ξημερώματα μέχρι αργά το βράδυ, με πο-
λύ χαμηλή ποιότητα ζωής, υψηλό φόρτο εργα-
σίας, οικονομικές υποχρεώσεις, χωρίς χώρο και 
χρόνο για τα παιδιά ή τον/τη σύντροφο, πόσο 
μάλλον για τον εαυτό που μένει πάντα τελευταί-
ος, και με κυρίαρχο το συναίσθημα της ενοχής: 
ό,τι και να κάνεις δεν είναι ποτέ αρκετό, όσο και 
να προσπαθήσεις θα νιώθεις πάντα λίγος. 

Στο ίδιο κείμενο είχα αναφερθεί στην εκτεταμέ-
νη έρευνα του συντάκτη των Times του Λονδί-
νου, Ματ Ραντ, και στην αφανή –μέχρι τότε– επι-
δημία ψυχικής υγείας των μεσήλικων ανδρών: 
έναν φαύλο κύκλο οικογενειακών εξόδων, 
στεγαστικού δανείου, ανάγκης ή επιθυμίας για 
υψηλό μισθό, μιας δουλειάς που σε σκοτώνει 
αργά αλλά σταθερά, συναισθημάτων ενοχής, 
έλλειψης δικτύων και δομών επικοινωνίας και 
υποστήριξης: «Η έμφυλη μάτσο κουλτούρα που 
θέλει τους άνδρες να είναι οι “πάροχοι” εργασίας 
και εισοδήματος – και η κουλτούρα της επίδειξης 
και της κατανάλωσης που απαιτεί αντίστοιχο χρή-
μα, για την οποία φταίνε και οι άνδρες και οι γυναί-
κες. Αλλά κυρίως η κουλτούρα της σιωπής». 

Τα τελευταία χρόνια το φεμινιστικό κίνημα, 
τόσο με το #MeToo, αλλά και πιο πριν, έχει κάνει 
μεγάλα βήματα για να ανοίξει η συζήτηση για 
την ισότητα, τις αφόρητες πιέσεις, τις θυσίες, 
τα διλήμματα, τις ανάγκες των γυναικών και τις 
καταστρεπτικές πτυχές της «τοξικής αρρενω-
πότητας» και της πατριαρχίας. Ταυτόχρονα ό-
μως, και χωρίς να ακυρώνουμε τη σημασία και 
την αλήθεια των αιτημάτων αυτών, υπήρξε μια 

παρατεταμένη και γενικευμένη τα-
πείνωση των ανδρών και κάποιων 
«τοξικών» μοντέλων αρρενωπό-
τητας χωρίς να αναδειχθούν άλλα 
θετικά: η παραδοσιακή αρρενωπό-
τητα ταπεινώθηκε από τις φιλελεύ-
θερες και προοδευτικές δυνάμεις 
της κοινωνίας και της τέχνης, χωρίς 
όμως να διαφανεί κάποια θετική ε-
ναλλακτική. Ωστόσο, για ένα μεγά-
λο κομμάτι της κυρίαρχης κουλτού-
ρας και των ίδιων των γυναικών, το 
να είσαι άντρας σημαίνει ακόμα το 
να είσαι δυνατός, πλούσιος, επιτυ-
χημένος, αρρενωπός με συγκεκρι-
μένους τρόπους, χωρίς να δείχνεις 

αδυναμία ή να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, 
γιατί αλλιώς θα σε απορρίψουν και οι γυναίκες 
και οι αντροπαρέες σου. 
Οι άντρες εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι 
σε πορείες ζωής στις οποίες νιώθουν ότι δεν έ-
χουν κανέναν έλεγχο. Οι άντρες εξακολουθούν 
να είναι το αναλώσιμο καύσιμο των πολέμων –ο 
Πούτιν ρίχνει άντρες στον πόλεμο σαν να βάζει 
κρέας στη μηχανή του κιμά– και κανείς δεν φαί-
νεται να έχει πρόβλημα με αυτό. Οι άντρες όταν 
πετυχαίνουν είναι υπόλογοι· και όταν αποτυγ-
χάνουν είναι και πάλι υπόλογοι.

Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια: είτε αντιμετω-
πίζουμε κρίση ψυχικής υγείας, είτε έχουμε υ-
ποστεί βία, είτε ασκούμε βία στον εαυτό μας 
ή στους άλλους, είτε απλώς προσπαθούμε να 
τα βγάλουμε πέρα σε μια εποχή που είναι απεί-
ρως πιο δύσκολη απ’ ό,τι τώρα φαίνεται. Και τα 
παιδιά μας χρειάζονται επειγόντως καλύτερα 
ανδρικά πρότυπα από τον Άντριου Τέιτ.
Το βασικότερο όμως πρόβλημα είναι η κοινωνι-
κή απομόνωση – και σε αυτό φταίμε όσοι δεν 
μιλάμε για τα προβλήματα αυτά, όσοι αντιμε-
τωπίζουμε το φύλο, την ψυχική υγεία, τη βία, 
τις αυτοκτονίες ως ταμπού, όσοι φοβόμαστε 
την «ακύρωση» ή τον δημόσιο λιθοβολισμό και 
προτιμάμε να μείνουμε σε απόσταση ασφαλεί-
ας. Για όλα υπάρχει τρόπος. Τελικά ίσως αυτό το 
δεύτερο επίπεδο  –γιατί δεν μιλάμε για αυτό το 
θέμα ή το πώς πρέπει να μιλάμε– να είναι μια κα-
λή αρχή. Ας ξεκινήσουμε από εκεί με την ελπιδα 
κάποια στιγμή να φτάσουμε και στην ουσία.   A

Πληγωμένη αρρένωΠότητα   εφηβικη βια και αυτοκτονιες ανδρών
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Είμαι Άρης από πολύ πιτσιρίκι, για παραπάνω 
από μισό αιώνα τώρα. Παραδόξως, θα έλεγε 
κανείς, καθώς ο πατέρας μου υποστηρίζει την 
τρίτη ομάδα της πόλης —αρχαιοτέρα βέβαια 
είναι ο Ηρακλής, ιδρυθείς το 1908: εμείς γεν-
νηθήκαμε το 1914, ενώ του πατέρα μου πολλά 
χρόνια μετά, το 1926—, της οποίας μάλιστα ο 
παππούς μου υπήρξε, φευ, ιδρυτικό μέλος. Ο 
παππούς Κυριάκος. Έφυγε με τον καημό μου, 
που δεν ακολούθησα τα βήματά του. 

μως η οικογένειά μας ήταν μη-
τριαρχική, κι έτσι έγινα Άρης 
από τη μαμά μου. Φανατικός α-
ντίπαλος της τρίτης ομάδας της 

πόλης έγινα κάπου στα πέντε με έξι, όταν 
έφαγα στο γήπεδο μια καρτέλα ωμά αυγά 
— δεν τα έφαγα κυριολεκτικά, τα έφαγα 
στο κεφάλι και στα ρούχα μου, παντού. 
Τα συνήθιζαν κάτι τέτοια οι οπαδοί τό-
τε, και βέβαια ένα αγόρι πέντ’-έξι χρονών 
δεν θα πάθει τίποτε αν του πετάξεις με-
ρικά αυγά. Αυτό που δεν σκέφτηκαν οι 
αντίπαλοι οπαδοί ήταν ότι θα το κράταγα 
μανιάτικο. Και το κράτησα. Επί χρόνια, 
π.χ., φορούσα κίτρινη μπλούζα όταν έ-
βλεπα ασπρόμαυρο σινεμά: ήμουν αυτός 
που φόραγε ένα καναρινί πουλόβερ στην 
όγδοη σειρά —πάντοτε καθόμουν στην 
όγδοη σειρά, διάδρομο— και δάκρυζε ό-
ποτε έβλεπε την Άννα Καρίνα. Αν δεν είχα 
καθαρή κίτρινη μπλούζα, δεν έβλεπα το 
έργο. Δεν έχω φορέσει, εννοείται, ποτέ 
μου ασπρόμαυρα, και δεν βλέπω καν τις 
ειδήσεις όταν φοράει ασπρόμαυρα η γυ-
ναίκα μου. Η οποία ΛΕΕΙ τις ειδήσεις στην 
τηλεόραση. Και είναι επίσης Άρης. (Αλλά 
πιστεύει πως το άσπρο με το μαύρο είναι 
κλασικός χρωματικός συνδυασμός, τι να 
πεις…) 
 
Αργότερα, κι ενώ γεύτηκα στα εφτά μου 
χρόνια τη χαρά ενός Κυπέλλου (έκτοτε 
όμως ουδέν, αναφορικά με την μπάλα), ε-
κλογίκευσα και τη σχέση μου με την ομά-
δα. Καταρχάς ο Άρης έχει ένα εκπληκτικό 
ιδρυτικό καταστατικό, όπου και αναγρά-
φεται η περίφημη φράση ότι σκοπός του 
συλλόγου είναι η «εκγύμνασις ισχυράς ο-
μάδος αποτελουμένης εκ πασών των κοι-
νωνικών τάξεων». Μεγάλη κουβέντα, και 
μεγάλο μας καμάρι. Έπειτα, είχε στις τά-
ξεις του Εβραίους και Αρμένιους αθλητές, 
σαν γνήσιος και μοναδικός εκπρόσωπος 
της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης που 
ήταν. Και σχεδόν αμέσως με την ίδρυσή 
του απέκτησε και γυναικεία τμήματα, κά-
τι πρωτοφανές για την εποχή.  
 
Αυτά μού αρκούσαν και με το παραπάνω, 
αλλά αργότερα οι λόγοι που εδραίωναν 
μέσα μου την πίστη ότι καλώς ήμουν Ά-
ρης πολλαπλασιάστηκαν. (Πάντως, δεν 
ήμουν Άρης για τις νίκες, που λένε. Εί-
μαι λίγο περίεργος σ’ αυτό, αλλά δεν είμαι 
μόνος μου. Είμαστε πολλοί). 
 
Τώρα, ξέρω πολύ καλά ότι τους ίδιους, ή έ-
στω παρόμοιους, λόγους με αυτούς που υ-
παινίχθηκα μπορούν να επικαλεστούν οι 
περισσότεροι οπαδοί των περισσότερων 
άλλων ομάδων. Δεν έχω πρόβλημα. Καλά 
κάνουν, δεν θα τα χαλάσουμε. Ο καθέ-
νας μπορεί να πει, σε έναν δεκάρικο που 

θα βγάλει, ότι αγαπά την ομάδα του για-
τί αντιπροσωπεύει την εντιμότητα, την 
μπέσα, το ήθος, το ευ αγωνίζεσθαι κ.τ.π. 
Εντάξει, δεν θα τα πει ακριβώς έτσι, αλλά 
αυτό είναι το νόημα. Ουδείς ψόγος, όλοι 
τα λέμε και μακάρι να τα εννοούσαμε κιό-
λας. (Φυσικά, δεν τα εννοούμε). 
 
Αλλά βέβαια αυτό που είναι στην πραγ-
ματικότητα οι ομάδες μας είμαστε εντέλει 
εμείς: η διαδρομή μας στον χρόνο. Οι α-
ναμνήσεις μας, οι γονείς μας, οι παππού-
δες μας, πράγματα που συνέβησαν σαν 
σε όνειρο όταν ήμασταν πιτσιρίκια, ο συ-
νάδελφος του πατέρα μου, ο κος Τέλης, 
που με είχε πάει στο Χαριλάου μια φορά 
και ήταν σχετικώς βραδύγλωσσος και δεν 
μπορούσε να φωνάξει ούτε «γκολ» γιατί 
είχε κοκκινίσει ολόκληρος και πάλι κα-
λά που δεν εξερράγη εκεί στη Θύρα 3 να 
’χουμε άλλα, οι φίλοι, οι καζούρες, οι με-
γαλειώδεις νίκες, οι επικές ανατροπές, οι 
ήττες στα χασομέρια, τα χαμένα πέναλτι, 
το τραντζίστορ που κάνει παράσιτα πάνω 
στο τελείωμα της φάσης, την ώρα που η 
μπάλα πετάει προς το παραθυράκι της ε-
στίας, το δοκάρι και έξω, οι ωραίοι ξένοι 
παίκτες, οι επικοί  Έλληνες, τα «γκόοοχι 
ρε…», τα δάκρυα, η αγωνία, η συντριβή, 
με μια λέξη: τα συναισθήματα. Και η α-
νάμνηση αυτών των συναισθημάτων. Οι 
ομάδες μας είμαστε εντέλει εμείς: η δια-
δρομή μας στον χρόνο. Ο καθένας μπορεί 
να προσθέσει ό,τι θέλει εδώ. 

Μετά από μισό αιώνα και βάλε οπαδός, και 
μολονότι οι πίκρες στην ομάδα μας είναι 
πολύ περισσότερες από τις χαρές (για την 
μπάλα μιλάμε, ξαναλέω, το μπάσκετ είναι 
άλλη υπόθεση, εκεί ήμουν και θα είμαι ο 
Αυτοκράτορας ελέω του υψιπετούς Γκά-
λη), μετά από κοντά 55 χρόνια, το ισοζύγιο 
είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Δόξα τω 
Θεώ, να λέμε. Ήταν καλά χρόνια, χρόνια 
που δεν θα τα άλλαζα με τίποτε. 
 

* * * 
 
Είναι όλα έτσι ωραία και γραφικά, σαν ται-
νία του Ξανθόπουλου; Όχι, δεν είναι. Στις 
ομάδες θα βρεις —από τον τελευταίο ο-
παδό μετρώντας, εκείνο το ετοιμοθάνα-
το πρεζάκι που τρεκλίζει και δεν ξέρει με 
ποιον παίζουμε, αν παίζουμε και τι άθλη-
μα παίζουμε, μέχρι τους σούπερ μεγαλο-
επενδυτές που έχουν βαπόρια, εφημερί-
δες, εργοστάσια, κατασκευαστικές εται-
ρίες, πράγματα, θάματα— κάθε καρυδιάς 
καρύδι άνθρωπο. Και πολλά από αυτά τα 
καρύδια θα είναι σάπια.  
 
Δεν θα αναλύσω εδώ το πρόβλημα που 
συνιστά το ποδόσφαιρο σαν «μπίζνα». Ό-
λοι τα ξέρετε, πάνω-κάτω. Κάμποσοι από 
δαύτους είναι στη φυλακή για δουλειές 
που έκαναν με την μπάλα, ή διά της μπά-
λας, ή ελέω της μπάλας, ή χάριν της μπά-
λας, και που δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. 
Οι χειρότεροι ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ την 

μπάλα για να κάνουν άλλου 
τύπου δουλειές. Το μέγεθος 
της χώρας δεν είναι ικανό 
για να βγάλει κανείς χρήματα 
από το ποδόσφαιρο. Αν ανα-
κατευτείς με το ποδόσφαιρο, 
θα ΧΑΣΕΙΣ χρήματα. Κι αν 
ανακατευτείς πολύ, θα χά-
σεις πολλά. Αλλά μπορείς να 
βγάλεις από αλλού, ΔΙΑ του 
ποδοσφαίρου. Και με τη βο-
ήθεια του στρατού που έχεις 
φροντίσει να οργανώσεις 
εκεί, και που φροντίζεις να 
συντηρείς με μικρά, ή και όχι 
πάντα μικρά, δωράκια. 
 
Μπα, είναι τόσο πολλά τα ά-
σχημα που συμβαίνουν στο 
ποδόσφαιρο, που δεν είναι 
σοφό να ασχολείται κανείς 
στα σοβαρά. Κανείς είναι κα-
λό είτε να απέχει, είτε να μην 
τον νοιάζει άλλο από το επό-
μενο ματς. Μέχρις εκεί. Κα-
τά τα άλλα, τίποτε. Δεν αξίζει 
— στ’ αλήθεια δεν αξίζει. 
 

* * * 
 
Στη Θεσσαλονίκη, τα τελευ-
ταία χρόνια, βγαίνουν πε-
ρίπολα τη νύχτα. Ψάχνουν 
στις γειτονιές, σκανάρουν 
τους δρόμους και τα στενά, 
ελέγχουν «ταυτότητες» και 
«χαρτιά»… κανονικοί γκε-
σταπίτες. Και μάλιστα και 
«ιδεολογικά» γκεσταπίτες, 
όχι μόνο στο φρόνημα. Είναι 

άνθρωποι ξεθαρρεμένοι. Θρασείς. Απο-
θρασυμένοι.  
 
Πού και πού, αυτοί οι γκεσταπίτες θα ση-
κώσουν και το χέρι τους. Πού και πού, θα 
το σηκώσουν και λίγο παραπάνω. 
 
Κάποιες φορές, θα τραβήξουν και μαχαί-
ρι. 
 
«Τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου του 
2022, ο 19χρονος Άλκης Καμπανός βρισκό-
ταν με την παρέα του σε είσοδο πολυκατοικίας 
στην οδό Γαζή, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, 
όταν δύο αυτοκίνητα με χούλιγκαν του ΠΑΟΚ 
σταμάτησαν στο σημείο και ρώτησαν τον Άλ-
κη και την παρέα του τι ομάδα είναι. Ο Άλκης 
είπε ότι είναι Άρης». 
 
Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. 
 

* * * 
 
Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Μόνο που 
τη σκληρότητα της σκηνής του φονικού 
ΔΕΝ μπορεί να τη νιώσει κανείς. Αν μη τι 
άλλο, όχι αν δεν έχει δει ομάδες δέκα και 
δεκαπέντε ατόμων να χτυπούν ΕΝΑΝ με 
τα κράνη τους. Είναι σχεδόν πιο εύκολο 
να βλέπεις σκηνές από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, μά τον Θεό. 
 
Αλλά υπάρχει ένα λάθος στο παραπάνω α-
πόσπασμα που παρέθεσα. Η λέξη «χούλι-

Το 19ο λεπΤο Της Θεςςαλονίκης
Από την πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη στην Πόλη των Φαντασμάτων, και από εκεί σε μια παραδομένη πόλη

Του ΚυριάΚου άθάνάσιάδη

Ό
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γκαν». Αυτοί δεν ήταν, βέβαια, 
χούλιγκαν. Ήταν περίπολο. 
 
Ναι, είναι σκέτη καταστροφή να 
είσαι χούλιγκαν, μιλάμε για το 
τέλος του δρόμου, για κάτι που 
δεν χωράει στο μυαλό — αλλά 
έχει και τους κανόνες του αυτό 
το πράγμα, αυτή η κατάσταση 
ή ιδιότητα. Οι χούλιγκαν δεν 
υπάρχει ποτέ περίπτωση να 
κάνουν ό,τι έκανε το περίπο-
λο. Οι χούλιγκαν θα ψειρίσουν 
κασκόλ, θα πετάξουν απειλές, 
θα στραβώσουν το στόμα, θα 
σηκώσουν το χέρι, θα δώσουν 
ραντεβού για ξύλο — ναι. Δεν 
θα σφάξουν εν ψυχρώ έναν 
φοιτητή. Οι χούλιγκαν δεν θα 
καταδεχτούν να κάνουν τέτοια 
ανέντιμα και άνανδρα πεσίμα-
τα: δεν περιποιούν τιμή, δεν α-
ξίζουν κάτι, δεν καταγράφονται 
στις δέλτους της αριστείας τους. 
Αυτό που επιδιώκουν οι χούλι-
γκαν είναι ο ηρωι-
σμός, όχι η ατίμωση, 
όχι οι δέκα εναντίον 
ενός. Αυτό είναι λό-
γος για να γυρνάς το 
υπόλοιπο της ζωής 
σου με σ κυφτό το 
κεφάλι. 
 
Αυτοί δεν ήταν χούλι-
γκαν. Ήταν κανονικό 
περίπολο. Ήταν κάτι 
άλλο. Κάτι που ήρθε 
από μακριά. 
 

* * * 
 
Η Πόλη των Φαντασμάτων, η πό-
λη μου, έχει καταφέρει ν’ αλλά-
ξει δέκα πρόσωπα μέσα σε έναν 
αιώνα. Από την πολυπολιτισμι-
κή κοσμοπολίτισσα Ιερουσαλήμ 
των Βαλκανίων με την πανσπερ-
μία των εθνοτήτων, έγινε μία 
πόλη που άλλαξε άρδην πληθυ-
σμιακή ταυτότητα ψάχνοντας 
να βρει μια καινούργια διά πυ-
ρός (κυριολεκτικά) και σιδήρου. 
Κατόπιν απώλεσε την ίδια της 
την ιστορία με τη δολοφονία του 
συνόλου, σχεδόν, της εβραϊκής 
της κοινότητας, στο πλαίσιο του 
μεγαλύτερου μαζικού εγκλήμα-
τος της ιστορίας που στην πόλη 
μας έφτασε στα όριά του. Γέμι-
σε νεόπλουτους που μέχρι την 
προηγουμένη δεν είχαν παπού-
τσια να βάλουν, μα υπεξαίρεσαν 
και απαλλοτρίωσαν σπίτια, μα-
γαζιά και επιχειρήσεις, χωρίς 
να κοκκινίσει η μούρη τους. Κα-
τάφερε με τα πολλά να στεγά-
σει ανθρώπους που ήρθαν πάμ-
φτωχοι από πολύ-πολύ μακριά, 
κι ενώ αγωνιζόταν να ξεχάσει 
τους Γκοτζαμάνηδες που είχε 
θρέψει, ξάφνου απέκτησε Με-
γαλέξαντρους ντυμένους με… 
αθηναϊκούς θώρακες και περι-

κεφαλαίες από το Μοναστηρά-
κι να βγαίνουν με τα σανδάλια 
και το μίνι στην παραλία. Έπαθε 
αμόκ και αποτρελάθηκε με μια 
μικρή χώρα στα βόρεια σύνορά 
της — όπου όμως πήγαιναν κάθε 
Σαββάτο για να αγοράσουν τυρί 
και σαλάμι, μασέλες και ανήλι-
κα κορίτσια και αγόρια.  Έκανε 
εκατό προσπάθειες να σταθεί 
στα πόδια της και να κοιταχτεί 
στον καθρέφτη μέχρι που με τα 
πολλά νά σου που το κατάφερε, 
κι ας μας κούρασε μέχρι τότε. 
Ήρθε στα συγκαλά της, μπήκε 
σε μια γραμμή, μπόρεσε να κοι-
τάξει λίγο πίσω από τον ώμο της, 
στο χτες… μέχρι που διαλύθη-
κε ξανά κάτι παραπάνω από μια 
δεκαετία από σήμερα, χάνοντάς 
τα όλα. Κυρίως, την ψυχή της. 
Παραδόθηκε. 
Έτσι, μέσα σε μια χούφτα μήνες. 
 
Λίγα χρόνια και κάτι κύπελλα 

μετά, άρχισαν και 
τα περίπολα. Τι σύ-
μπτωση. 
 
Θ έ λ ω  ν α  π ι σ τ ε ύ ω 
πως το ξεθαρρεμέ-
νο, θρασύ, αποθρα-
σ υμένο κα κό που 
χτίστηκε εκείνο τον 
και ρ ό και  έ κ το τε 
μας πλήττει σαν αρ-
ρώστια, σαν χτικιό 
—όλους μας,  όλ η 
την πόλη, γιατί, μά 
τον Θεό, δεν χωρά-
νε οπαδικά εδώ—, 

θα χαθεί μέσα στη χρονιά, και 
θα φύγει. Και θα φύγει γιατί θα 
έχει ηττηθεί. 
Όχι εδώ, αλλά σε μια χώρα που 
μάχεται για τη χρυσή γη της και 
τον γαλανό της ουρανό. Σε μια 
χώρα που μάχεται για την ελευ-
θερία, και για τη νιότη της: για 
συναισθήματα. Και για την ανά-
μνηση αυτών των συναισθημά-
των. 
 

* * * 
 
Όμως εκείνο το όμορφο παλικάρι 
δεν θα γυρίσει πίσω. Κι ας τον 
θυμόμαστε σε κάθε 19ο λεπτό, 
κι ας δακρύζουμε γι’ αυτόν, κι 
ας άλλαξε και τη δικιά μας ζωή ο 
χαμός του. 
 
Ελπίζουμε να αποδοθεί δικαι-
οσύνη. Και το πιστεύουμε, στ’ 
αλήθεια, ότι θα αποδοθεί. Γιατί 
δεν γίνεται, και ούτε μπορεί, να 
γίνει αλλιώς.
 

* * * 
 
Την αγάπη μου, την αγάπη όλων 
μας, στους γονείς του Άλκη. Και 
τις ευχαριστίες μας για τη στάση 
τους.  A

Αυτοί δεν ήτΑν 
χούλιγκαν. 

Ήταν κανονικο 
περιπολο. 

Ήταν κατι αλλο. 
κατι πού Ήρθε 
απο μακρια. 
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«Η ακαδημαϊκή εργασία πέθανε» ήταν ο τίτλος 
άρθρου στο περιοδικό Atlantic πριν από μερικές 
εβδομάδες για να περιγράψει με ζοφερό τρόπο 
την τύχη των εργασιών που εκπονούν οι φοιτη-
τές στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής τους πορείας 
στο πανεπιστήμιο. Ο λόγος για την απαισιοδοξία 
δεν είναι άλλος από μία ακόμη νέα τεχνολογική 
εφαρμογή, το Chat GPT, που ανήκει στην κατη-
γορία της «παραγωγικής τεχνητής νοημοσύ-
νης» («productivity AI»). Το Chat GPT αποτελεί 
την πρώτη ολοκληρωμένη και με δυνατότητες 
χρήσης από το ευρύ κοινό εφαρμογή παραγω-
γής λόγου, η οποία είναι σε θέση να συγκεντρώ-
νει, να επεξεργάζεται και να συνθέτει δεδομένα, 
δομώντας με τρόπο απολύτως πειστικό επιχει-
ρήματα και προβληματισμούς – αντιγράφοντας 
στην ουσία τον ανθρώπινο συλλογισμό. 

επιτυχία και η διάδοση της εφαρμογής ή-
ταν άμεση, αφού μετράει μόλις λίγους μή-
νες ζωής από το λανσάρισμά της τον Νο-
έμβριο του 2022 και ήδη υπολογίζεται ότι 

την έχουν δοκιμάσει μισό δισεκατομμύριο χρήστες. 
Μέσα σε 5 ημέρες από την παρουσίασή του, το Chat 
GPΤ είχε συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο χρήστες, 
ενώ οι λειτουργίες της εφαρμογής είναι πολυποί-
κιλες. Πλήθος γραπτών παράγωγων δημιουργή-
θηκαν, από λογοτεχνικά και ποιητικά κείμενα μέχρι 
επιστολές και δοκίμια, και κάπως έτσι φτάνουμε 
και στην πηγή του προβληματισμού: τη χρήση της 
εφαρμογής στις ακαδημαϊκές εργασίες. Σε εκτενές 
ρεπορτάζ των The New York Times την περασμένη 
εβδομάδα, καταγράφονται οι έντονες αντιδράσεις 
των ακαδημαϊκών στα αμερικανικά πανεπιστήμια, 
οι οποίοι φοβούνται ότι πλέον θα αδυνατούν να 
ξεχωρίσουν ποιο κείμενο είναι αποτέλεσμα της πα-
ραγωγικής σκέψης του φοιτητή και ποιο ένα απο-
στειρωμένο παράγωγο ενός όγκου δεδομένων που 
εισήχθησαν ατάκτως ερριμμένα στον «εγκέφαλο» 
της εν λόγω εφαρμογής.

Οι ακαδημαϊκοί κύκλοι στην Αμερική έχουν ήδη 
μπει σε μία διαδικασία αναθεώρησης της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας εν γένει και των διαδικασιών α-
ξιολόγησης, δίνοντας έμφαση σε δραστηριότητες 
που θα επιβάλλουν με τρόπο συστηματικότερο την 
ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην παραγωγή 
δικών τους συμπερασμάτων και παρατηρήσεων. 
Οι προφορικές εξετάσεις, οι ομαδικές εργασίες και 
οι περισσότερες ασκήσεις συζήτησης και επεξερ-
γασίας δεδομένων την ώρα των παραδόσεων είναι 
μερικές από τις εναλλακτικές που προωθούνται. Το 
παραδοσιακό «essay» που αποτελούσε την κατε-
ξοχήν εργασία για το σπίτι ως μορφή αξιολόγησης 
σε πολλά ακαδημαϊκά μαθήματα φθίνει, καταλήγο-
ντας να θεωρείται επιζήμιο για την ακαδημαϊκή ακε-
ραιότητα. Είναι ακριβώς η μορφή εργασίας που ευ-
νοεί τη συγγραφή με «βοήθεια» από τέτοιου είδος 
εφαρμογές, το έργο των οποίων είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να διακρίνει και να ξεχωρίσει κανείς από ε-
κείνο ενός ανθρώπου. Για το ακαδημαϊκό προσωπι-
κό, μία εργασία που εκπονείται κατά τέτοιον τρόπο, 
ορθώς συνιστά ξεκάθαρη περίπτωση λογοκλοπής, 
ως παράγωγο εξωγενούς σύνθεσης δεδομένων και 
ιδεών που δεν πραγματοποιείται από τον ίδιο τον 
σπουδαστή.

Ακόμη κι αν το πανεπιστημιακό δοκίμιο παρα-
γκωνιστεί αποφασιστικά, θα είναι αυτό αρκετό για 
να θωρακίσει τις ακαδημαϊκές διαδικασίες από τέ-
τοιου είδους εφαρμογές και φαινόμενα; Η Open AI, 
η εταιρία πίσω από το Chat GPT, έχει ήδη ανακοινώ-

σει πως πρόκειται σύντομα να εκδώσει μία ακόμη 
εφαρμογή –ουσιαστικά μία πιο βελτιωμένη έκδοση 
της υπάρχουσας– στην οποία η παραγωγή κειμέ-
νων θα είναι ακόμη πιο εξευγενισμένη και κοντά 
στο ανθρώπινο παράγωγο λόγου. Ακόμη κι έτσι να 
μην ήταν, όμως, είναι δεδομένο πως και οι υπόλοι-
ποι κολοσσοί τεχνολογίας θα μπουν σύντομα στο 
παιχνίδι, λανσάροντας το δικό τους ανταγωνιστικό 
προϊόν τα επόμενα χρόνια. Είναι, επομένως, αυτο-
νόητο ότι σε σύντομο χρόνο η κανονικοποίηση της 
χρήσης των εφαρμογών αυτών θα είναι τελειω-
μένη υπόθεση. Εφαρμογές όπως το Chat GPT θα 
προστεθούν στην γκάμα των ψηφιακών εργαλείων 
που επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής σήμερα.  

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανθρωπιστικές επιστή-
μες ειδικότερα, αυτές ήδη βάλλονται τα τελευταία 
χρόνια, τόσο επειδή δεν αποτελούν ελκυστικό 
πεδίο επαγγελματικής αποκατάστασης, όσο και 
γιατί όλο και περισσότεροι νέοι έλκονται από σύγ-
χρονους κλάδους που έχουν να κάνουν με την πλη-
ροφορική, την ανάλυση δεδομένων, το ψηφιακό 
μάρκετινγκ κ.λπ. Μιας και οι δοκιμιακές εργασίες 
είναι συνυφασμένες με τις ανθρωπιστικές σπου-
δές, θα είναι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη 
το τελειωτικό χτύπημα; Προκειμένου όχι απλώς 
να επιβιώσουν, αλλά να ευδοκιμήσουν οι ανθρω-
πιστικοί κλάδοι, το καλύτερο που πρέπει να γίνει 
είναι να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, 
και όχι να κλείσουν φοβικά τα μάτια μπροστά στην 
αναπόφευκτη αλλαγή που ήδη συντελείται. Αν το 
Chat GPT καθιερωθεί ως εργαλείο, επιβάλλεται 
πρωτίστως η εξοικείωση και ενημέρωση φοιτητών 
και ακαδημαϊκού προσωπικού ως προς τη χρήση 
του (ήδη στην Αμερική αυτός ο κύκλος συζήτησης 
έχει ανοίξει και προετοιμάζονται ειδικά σεμινάρια). 
Χρειάζεται επίσης να καταστεί σαφές το γεγονός 
πως οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν έχουν να κά-
νουν αποκλειστικά και μόνο με τη συγγραφή δο-
κιμίων. Αυτού του είδους η εργασία αποτελείται 
ούτως ή άλλως από τη συρραφή άλλων κειμένων, 
αναπαράγοντας την ήδη υπάρχουσα γνώση, χωρίς 
να εξυπηρετεί ευθέως το βασικό προκείμενο ενός 
επιστημονικού αντικειμένου, που είναι η παραγωγή 
νέων συμπερασμάτων και ο εμπλουτισμός των ήδη 
διατυπωμένων απόψεων. 

Ο τρόπος σκέψης, η αναλυτική, συνθετική και 
κριτική ικανότητα είναι δεξιότητες που δεν μπο-
ρούν να υποκατασταθούν από κανέναν αλγόριθμο 
και κανένα πρόγραμμα. Η μεγαλύτερη έμφαση στη 
μεθοδολογία της έρευνας, η ενθάρρυνση για πε-
ρισσότερη τριβή του κάθε σπουδαστή με μεγάλο 
αριθμό βιβλιογραφικών πηγών και διαφορετικές 
σχολές σκέψης, ακόμη και η διεξαγωγή παρουσιά-
σεων του πνευματικού έργου που παράγει ο κάθε 
φοιτητής, είναι τα εφόδια που πρέπει να προα-
χθούν στην ακαδημαϊκή διαδικασία. Με αυτόν τον 
τρόπο και οι ίδιοι οι σπουδαστές θα θελήσουν να α-
πομακρυνθούν από τη μηχανιστική λογική της πα-
θητικής αναπαραγωγής κειμένων. Είναι στο χέρι 
του ακαδημαϊκού προσωπικού να ενθαρρύνει αυ-
τές τις διαδικασίες, παρακινώντας το ακροατήριο 
να σκέφτεται τα δικά του συμπεράσματα, μέσα από 
τα οποία θα επισφραγιστεί και η καλύτερη κατανό-
ηση των πηγών που θα έχουν επεξεργαστεί για να 
φτάσουν σε αυτά. Κι αν το ακαδημαϊκό δοκίμιο ό-
ντως πεθαίνει, κάτι άλλο θα δημιουργηθεί στη θέση 
του, ακολουθώντας τον γνωστό νόμο πως στη φύ-
ση δεν υπάρχουν κενά. Το ζήτημα είναι αυτό που θα 
δημιουργηθεί να είναι καλύτερο, αποτελεσματικό-
τερο και, ίσως το κυριότερο, δημιουργικότερο. A  

Chat GPT  Απειλεί τον τρόπο 
διδασκαλίας στα πανεπιστήμια; 

Tης ΣοφίαΣ Καλαμαντή

Η
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Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Νατασσα Μποφίλίου   
 
«Ο κυριότερος λόγος, 
νομίζω, που έγινε όλο 
αυτό, δεν είναι επειδή 
είμαι γυναίκα, είναι 
επειδή είμαι γυναίκα α-
ριστερή και έχω το θάρ-
ρος της γνώμης μου». 
Βολικό αλλά υπάρχει και 
η άλλη άποψη. Ότι δη-
λαδή η κριτική γίνεται 
διότι πολλοί πιστεύουν 
ότι εργαλειοποιεί τα 
πάντα και μάλιστα με 
ανερμάτιστο τρόπο. 
Όπως ακριβώς έγινε 
και με τη  συγκεκριμένη 
δήλωση, που χρησιμο-
ποιείται το φύλο και η 
ιδεολογία ως ασπίδα για 
προσωπικές συμπερι-
φορές και απόψεις. 
  
ΕυαγγΕλοσ 
αΝτώΝαροσ  
 
«Ευχαριστώ τις πολλές 
φίλες και φίλους που 
με συγχαίρουν με διά-
φορους τρόπους για κά-
τι που δεν έχει γίνει». 
Ο χρησμός του δεξιού 
πολιτικού στο Τwitter 
είναι ξεκάθαρος. Όπως 
άλλωστε είχε δηλώσει 
και ο André Breton: «Ο 
άνθρωπος που δεν 
μπορεί να απεικονίσει 
ένα άλογο που καλπά-
ζει σε μια ντομάτα είναι 
ένας ηλίθιος».  
 
ΔηΜητρησ 
ΖΕρβουΔακησ   
 
«Ας τολμήσουμε πα-
ρέα ένα νέο ΕΑΜ».  Ο 
υποψήφιος βουλευτής-
τραγουδιστής (με το 
κόμμα του ανθρώπου 
που έκλεισε τις τρά-
πεζες), οραματίζεται 
την αναζωπύρωση του 
εμφυλίου και εκφράζει 
την άποψή του δημόσια, 
χωρίς κανένα πρό-
βλημα. Αν βέβαια είχε 
επικρατήσει η ιδεολογία 
του κομμουνισμού, δεν 
θα ήταν πολύ πιθανόν να 
μπορεί κανείς ελεύθερα 
να εκφράσει την επιθυ-
μία για έναν νέο ΕΔΕΣ. 
  
γίώργοσ καραΜίχοσ  
 
«Αρνήθηκα πρωταγω-
νιστικό ρόλο στην Επί-
δαυρο όταν δούλευα ως 
πορτιέρης στην Αμερι-
κή». Και εμένα μου είχε 
προτείνει το CNN να α-
ντικαταστήσω τον Larry 
King αλλά την περίοδο 
εκείνη δούλευα σε ένα 
σοβαρό project για την 
εισαγωγή καπέλων με 
ανεμιστηράκια από την 
PRC (Κίνα). «Όλα θέμα 
επιλογών, φίλος».

5 τουλάχιστον άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους 

εμπιστευόμενοι έναν νέο 
«ψευτογιατρό». Αντιλαμ-
βάνομαι πόσο εύκολα 
μπορεί να γίνει κανείς 
θύμα απατεώνων μέσα 
στην απελπισία του αλλά 
αναρωτιέμαι γιατί κοντινοί 
τους άνθρωποι δεν είχαν 
την ψυχραιμία να κάνουν 
έστω υποτυπωδώς μία 
έρευνα, ιδίως μετά τις προ-
ηγούμενες αποκαλύψεις 
για τον Δρ. Κοντό.  

900.000 ευρώ τουλάχι-
στον ήταν η λεία 

του φερόμενου ως απα-
τεώνα και των συνεργών 
του, σύμφωνα με ανακοι-
νώσεις της αστυνομίας. Ο 
συνήγορος του φυσιοθε-
ραπευτή, ο οποίος σύμφω-
να με την αστυνομία παρί-
στανε τον γιατρό, δήλωσε 
ότι θα μηνύσει τους αστυ-
νομικούς οι οποίοι έκαναν 
τις αποκαλύψεις. 

5 αναβαθμισμένα F-16 δι-
αθέτει πλέον στο οπλο-

στάσιό της η Ελλάδα. «Δεν 
θα εγκρίνω την πώληση F-
16 στην Τουρκία, να εγκα-
ταλείψει την επιθετική της 
στάση απέναντι σε Ελλάδα 
και Κύπρο» δήλωσε στο 
Mega o πρόεδρος της Επι-
τροπής Εξωτερικών Σχέσε-
ων της Γερουσίας των ΗΠΑ 
Ρόμπερτ Μενέντεζ.  

83 F-16 Viper θα αποκτή-
σει συνολικά η Ελλάδα. 

10 Rafale βρίσκονται ήδη 
στην αεροπορική βάση 

της Τανάγρας. 

30 τουλάχιστον ημέρες 
ακόμη θα μείνει στη 

φυλακή η Εύα Καϊλή, κα-
θώς απερρίφθη το αίτημα 
για αποφυλάκισή της. Ο 
συνήγορός της (πέρα από 
τη νέα επίδειξη γαλλοφω-
νίας) έκανε λόγο για βα-
σανιστήρια των βελγικών 
αστυνομικών αρχών. Δεν 
ξέρω πόσο καλά θα πάει 
αυτό.  

50% των συνταξιούχων 
θα διαπιστώσουν 

το 2023 ότι λαμβάνουν 
μια επιπλέον σύνταξη, 
σύμφωνα με τον αρμόδιο 
υπουργό Κωστή Χατζηδά-
κη. Η Μαριλίζα Ξενογιαν-
νακοπούλου, με video στο 
YouΤube, έχει υποστηρίξει 
ότι οι αυξήσεις γίνονται 
εξαιτίας νόμου του ΣΥΡΙΖΑ 
από το 2017.  

910.000 συνταξιούχοι 
έχουν «προσω-

πική διαφορά». Δηλαδή 
έπαιρναν περισσότερα 
χρήματα απ’ όσα προέβλε-
πε ο νόμος Κατρούγκαλου, 
καθώς ο πρώην υπουργός 
άφησε για τους επόμενους 
το ψαλίδισμα των αποδο-
χών.  

7,75% είναι η αύξηση των 
συντάξεων, η κατα-

βολή των οποίων θα γίνει 
τις επόμενες ημέρες.  

500.000 συντάξεις εξέ-
δωσε πέρυσι ο 

ΕΦΚΑ, μηδενίζοντας ου-
σιαστικά το στοκ που τα-
λαιπωρούσε τους πολίτες 
εδώ και δεκαετίες. «Διέλυ-
σε όλο τον μηχανισμό που 
είχαμε εμείς με 600 νέους 
επιστήμονες για την έκδο-
ση συντάξεων, έβαλε 485 
δικηγόρους οι οποίοι σε 4 
μήνες έχουν καταφέρει να 
βγάλουν 50 συντάξεις, εκ 
των οποίων οι 38 γύρισαν 
πίσω γιατί ήταν λάθος» αυ-
τό είχε δηλώσει ο Αλέξης 
Τσίπρας τον περασμένο 
Μάρτιο, στηλιτεύοντας την 
πολιτική Χατζηδάκη.  

127.000 εκκρεμείς 
αιτήσεις για 

επικουρικές συντάξεις 
παραμένουν στο συρτάρι. 
Η εκκαθάρισή τους θα έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέ-
λος Απριλίου.  

500 διαφημιζόμενοι στο 
Twitter ανέστειλαν 

τη συνεργασία τους με 

την πλατφόρμα μετά την 
εξαγορά της από τον Ίλον 
Μασκ, σύμφωνα με τον 
ιστότοπο The Information.  

40% χαμηλότερα ήταν τα 
έσοδα του Τwitter 

σε σχέση με την ίδια ημέρα 
πριν από ένα χρόνο.  

170.000 εκπαιδευτικοί 
αναμένεται να α-

ξιολογηθούν το προσεχές 
διάστημα, καθώς ξεκινά η 
τρίτη φάση αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Μαντέψτε. Αυτοί 
που είναι δουλειά τους να 
αξιολογούν βάσει όσων 
δίδαξαν, αρνούνται να αξι-
ολογηθούν οι ίδιοι. Διά του 
τρόπου αυτού έχουν μετα-
τρέψει τη Νίκη Κεραμέως 
σε σύμβολο αντίστασης 
όλων των υπολοίπων κατά 
του βαθέος συνδικαλιστι-
κού κράτους και πιθανώς 
τη μοναδική υπουργό Παι-
δείας στη Μεταπολίτευση 
η οποία διατηρεί τη δημο-
φιλία της.  

17 εκατ. ευρώ ήταν η ζημία 
της ΕΥΔΑΠ από την ε-

πένδυσή της στην Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Attica Bank, όπως αναφέ-
ρει η εισηγμένη, δίνοντας 
τις σχετικές διευκρινίσεις 
μετά από αίτημα της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι 
συνδικαλιστές της ΕΥΔΑΠ 
πάντως έχουν υποστηρίξει 
ότι ήταν ο Χρήστος Σπίρ-
τζης εκείνος ο οποίος έκα-

νε αγώνα για να πετύχει η 
ΑΜΚ της Αττικής.  

98,6% είναι η πληρότητα 
σε αυτοτελείς 

κατοικίες και διαμερίσματα 
εγγεγραμμένα σε πλατ-
φόρμες βραχυχρόνιας 
μίσθωσης για το τριήμερο 
της Αποκριάς στην Πάτρα. 
Χαλάει λίγο το αφήγημα ότι 
η «απόδραση» για τριήμε-
ρο αφορά πολύ λίγους και 
ότι γίνεται με επιδόματα.  

3,5 δις άντλησε την πε-
ρασμένη εβδομάδα η 

Ελληνική Δημοκρατία με 
επιτόκιο 4,4% και σύσσω-
μη η αντιπολίτευση κάνει 
λόγο για αποτυχία, καθώς 
σε απόλυτα νούμερα το ε-
πιτόκιο είναι υπερδιπλάσιο 
από πέρυσι. 

197 μονάδες βάσης ήταν η 
διαφορά επιτοκίου με 

το γερμανικό Bund, στις 16 
Ιανουαρίου.  

1.687,5 μονάδες βάσης ή-
ταν το spread στις 

6 Ιουλίου του 2015.  

321,9 μονάδες βάσης ήταν 
το ίδιο spread  στις 

27 Μαΐου 2019.  

8,9% μονάδες είναι η δι-
αφορά μεταξύ της 

Νέας Δημοκρατίας και του 
ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψή-
φου, σύμφωνα με τα στοι-
χεία έρευνας της Metron 
Analysis. 

38% των πολιτών αξι-
ολογεί θετικά την 

κυβέρνηση. 

18% είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό για την αξι-

ωματική αντιπολίτευση. 

9,7% είναι η πρόθεση 
ψήφου για το ΠΑΣΟΚ 

στην ίδια δημοσκόπηση.  

6,1% η διαφορά μεταξύ 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στην 

πρόθεση ψήφου σε δημο-
σκόπηση της RASS. 

13,9% δίνει η ίδια δη-
μοσκόπηση στο 

ΠΑΣΟΚ. 

41,1% είναι οι θετικές 
γνώμες για τον Νίκο 

Ανδρουλάκη, ο οποίος 
–σύμφωνα με τη δημο-
σκόπηση– είναι ο μόνος 
πολιτικός αρχηγός με 
θετικό ισοζύγιο θετικών-
αρνητικών γνωμών. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
43,2% θετικές γνώμες και 
46,4% αρνητικές.

418 επισκέπτες απομα-
κρύνθηκαν από το 

Μάτσου Πίτσου εν μέσω 
ταραχών που συγκλονί-
ζουν το Περού. Αντικυ-
βερνητικοί διαδηλωτές 
κατέστρεψαν τμήμα 
του σιδηροδρομικού δι-
κτύου, σύμφωνα με τις 
αρχές, με αποτέλεσμα 
εκατοντάδες τουρίστες 
να εγκλωβιστούν.  

45 άνθρωποι έχουν 
χάσει τη ζωή τους 

από τις ταραχές στην 
χώρα της Λατινικής 

Αμερικής σύμφωνα με 
την ανεξάρτητη αρχή 
«Συνήγορος του Λαού». 
Οι ταραχές ξέσπασαν 
στο Περού μετά την 
παύση, σύλληψη και 
προφυλάκιση του αρι-
στερού πρώην προέ-
δρου Πέδρο Καστίγιο, ο 
οποίος  κατηγορήθηκε 
πως αποπειράθηκε να 
επιβάλει «πραξικόπη-
μα» διατάσσοντας να 
διαλυθεί το κοινοβού-
λιο, που ετοιμαζόταν να 
τον απομακρύνει από το 
αξίωμα. 
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Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν.  
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική,  

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης  
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χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη
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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

Α
ν

Α
κ

Υ
κ

ΛωΣΤΕ ΑΥΤό Τό Εν
Τ

Υ
π

ό
 

Τον ΑύγούσΤο, 
σΤον Ανύδρο 

Έβρο, πΑίχΤηκΈ 
ΈνΑ βρομίκο 

πΑίχνίδί

Αυτά τα «ταξίδια του χαμού» των παράνομων μεταναστών ή των 
προσφύγων μεταξύ Τουρκίας - Ελλάδας είναι φυσικά επικίνδυνα 
– είτε πρέπει να διαβείς τον Έβρο, είτε πρέπει να διαπλεύσεις το 
αφρισμένο Αιγαίο. Καραδοκούν διαφόρων ειδών κίνδυνοι. Μπο-
ρεί να είναι οι σκορπιοί, μπορεί να είναι τα κύματα και οι αέρηδες, 
μπορεί μια τρύπια βάρκα ή μια χαλασμένη μηχανή. Δυστυχώς 
κάποιοι χάνουν τη ζωή τους. Ειδικά τα παιδιά κινδυνεύουν περισ-
σότερο. Συχνά οι διακινητές, που πάντοτε παραμένουν άγνωστοι, 
επιδιώκουν ένα πολύνεκρο ναυάγιο ώστε να αναγκαστούν οι 
λιμενικές αρχές να χαλαρώσουν τη φύλαξη των συνόρων και έτσι 
να αυγατίσουν οι δουλειές τους. Τα «κόμιστρα» ούτως ή άλλως 
τα έχουν εισπράξει, είτε οι απελπισμένοι φτάσουν ζωντανοί είτε 
χαθούν στον δρόμο. 

νεκρός όμως είναι πολύτιμος και για όσους επιδιώ-
κουν πολιτική εκμετάλλευση. Για όσους επιζητούν 
ισχυρές ακίδες για να αγκιστρώσουν το προπαγαν-
διστικό τους αφήγημα εναντίον της Ελλάδας αλλά 

και της Ευρώπης. Και σίγουρα στη δυτική πλευρά υπάρχουν 
πολλοί ευαίσθητοι αλλά και καλοθελητές για να κατηγορή-
σουν τους φρουρούς των νοτιοανατολικών συνόρων της ΕΕ, 
οι οποίοι καθημερινά ρισκάρουν ακόμα και τις ζωές τους κατά 
τη διάρκεια μιας έρευνας και διάσωσης υπό αντίξοες συνθή-
κες και διασώζουν χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους κατά 
τη διάρκεια ενός έτους. Αν όμως χαθεί μια ζωή πέφτει όλο το 
ανάθεμα πάνω τους. Ανάλγητοι, δολοφόνοι, φασίστες και άλ-
λα τέτοια που φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. 
Για τους διακινητές που τους στέλνουν στον θάνατο ή για τις 
τουρκικές αρχές που επιτρέπουν, ενθαρρύνουν ή και επιβάλ-
λουν τα επικίνδυνα ταξίδια δεν θα ακούσεις τίποτα. 

Τον Αύγουστο, όμως, εκεί στον άνυδρο Έβρο, παίχτηκε ένα 
βρόμικο παιχνίδι όπως φάνηκε εκ των υστέρων. 
Τόσο βρόμικο που ακόμα και κάποιοι που προ-
θυμοποιήθηκαν τότε να συμμετάσχουν, αναγκά-
στηκαν να παραδεχτούν το λάθος ή το «λάθος» 
τους δημόσια και να πάρουν τις αποστάσεις τους. 
Τόσο η ΜΚΟ Humanrights 360 που το ξεκίνησε, 
όσο και το γερμανικό περιοδικό Spiegel, παρόλη 
την εγκυρότητά του, δέχτηκε να γίνει διακινητής 
μιας εξωφρενικής πλάνης. Από άγνοια ή σκοπι-
μότητα, κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα για να γίνει το 
αφήγημα του παίγνιου ισχυρό είχε και τον θάνατο 
μιας πεντάχρονης ονόματι Μαρίας από δάγκωμα 
σκορπιού σε νησίδα του Έβρου που δήθεν ανήκε στην ελ-
ληνική πλευρά. Και φυσικά υπεύθυνες ήταν οι ελληνικές-
ευρωπαϊκές αρχές που δεν φρόντισαν να τη διασώσουν. 

Το παραμύθι διακίνησε πρώτη μια νεαρή γυναίκα, η Μπαϊντά 
Σ. που από κοσμοπολίτισσα και «influenser» στη Γερμανία 
βρέθηκε, άγνωστο πώς και γιατί, εγκλωβισμένη με μια ο-
μάδα μεταναστών σε νησίδα του Έβρου, με το νερό μέχρι τον 
αστράγαλο. Η Μπάιντα Σ. όμως εξαφανίστηκε όταν οι συνο-
ριοφύλακες μετέφεραν τους εγκλωβισμένους στην Ελλάδα 
και βρέθηκε ως διά μαγείας στη Γερμανία. Το πώς διέφυγε 
από την Ελλάδα μάλλον ούτε οι ελληνικές αρχές μπορούν να 
μας το περιγράψουν. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια συντριπτι-
κό εις βάρος της πατρίδας μας, μιας χώρας που συνήθως έχει 
μια δυσκολία να υπερασπιστεί το όνομά της επί του πεδίου 
και συνήθως βρίσκεται να τρέχει πίσω από γεγονότα τέτοιου 
είδους, προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν είναι ανάλγητη. 

Το παραμύθι και ο δράκος του ευτυχώς αποκαλύφθηκαν αλλά 
η ζημιά είχε γίνει. Γιατί όσοι στήνουν τέτοιες ιστορίες ξέρουν 
ότι ακόμα και όταν γίνει η αποκάλυψη, το ψέμα παραμένει 
ζωντανό, χιλιάδες σχετικά δημοσιεύματα συνεχίζουν να 

κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ελάχιστοι θα ζητήσουν συγ-
γνώμη και το στίγμα θα μείνει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και 
όλα αυτά σε μια εποχή που η ρωσική προπαγάνδα εναντίον 
της Δύσης διασπείρεται παντού, η τουρκική επιθετικότητα 
εναντίον της Ελλάδας θεριεύει, τα κυκλώματα διακίνησης 
θησαυρίζουν και ομάδες και κόμματα επιτίθενται ιδεολογι-
κά και πολιτικά εναντίον των ευρωπαϊκών και ελληνικών 
αρχών με κριό μια κάλπικη ηθικολογία. Διότι φυσικά και 
υπάρχουν αποδέκτες, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων 
μας, έτοιμοι να πολλαπλασιάσουν τα παραμύθια προσβλέ-
ποντας σε παντός είδους οφέλη – οικονομικά, ιδεολογικά ή 
μικροπολιτικά. 

Οι μετανάστες φυσικά θα πουν και ψέματα προκειμένου να 
πετύχουν το στόχο τους, δηλαδή να πατήσουν το πόδι τους 
στη δική τους «Γη της Επαγγελίας». Οι διακινητές φυσικά 
και θα πουν ψέματα προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους. 
Οι σοβαρές ΜΚΟ που ασχολούνται επαγγελματικά με αυτού 
του είδους τη μετανάστευση όμως δεν έχουν λόγο να δια-
κινούν μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες που θρυμματίζουν 
την αξιοπιστία τους και εν τέλει βλάπτουν τους ίδιους τους 
μετανάστες τους οποίους είναι ταγμένες να προστατεύουν. 
Διότι εκτός των άλλων καταρρακώνουν και το ίδιο τους το 
επάγγελμα ή λειτούργημα. Ελληνικά όμως κόμματα και Έλ-
ληνες πολιτικοί γιατί δέχονται να γίνουν μέρος ενός τόσο 
βρόμικου παιχνιδιού εις βάρος της πατρίδας τους; Τι κέρδος 
έχουν να διακινούν fake news και μάλιστα να επιμένουν ακό-
μα και όταν αυτά αποκαλύπτονται; Γιατί δεν υπερασπίζονται 
την όποια μικρή ή μεγάλη αξιοπιστία τους; Πιστεύουν ότι 
έχουν πολιτικό όφελος, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών είναι κατά των ανοικτών συνόρων και της ελεύθερης 
εισόδου στη χώρα μας και στην ΕΕ; 

Φυσικά και δεν είναι καινοφανές το βαθύ ρήγμα 
στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Γεννή-
θηκε στον εθνικό διχασμό και ανανεώθηκε διευ-
ρυμένα στον εμφύλιο πόλεμο. Η επταετής δικτα-
τορία έβαλε βέβαια τη δική της αδρή πινελιά. Όλα 
τα όπλα νομιμοποιούνται, αν είναι να κάνουν ζη-
μιά στον ιδεολογικό ή πολιτικό αντίπαλο. Ακόμα 
και τα όπλα του εχθρού της ίδια της πατρίδας, το 
τιμόνι της οποίας λογικά θα περάσει από τα χέρια 
των περισσοτέρων πολιτικών παρατάξεων ή φα-
τριών, αν θέλετε. Και γράφω φατριών διότι η αντι-

παλότητα πλέον είναι φατριαστική και τα χτυπήματα κάτω 
από τη ζώνη είναι καθημερινά. Με έπαθλο κάποιες ψήφους, 
ένα καλό ποσοστό σε μια δημοσκόπηση, ένα πρωτοσέλιδο ή 
και τίποτα. Και το «μεταναστευτικό» επειδή είναι εκ φύσεως 
διεθνοποιημένο είναι ένα γόνιμο πεδίο πολιτικής εχθροπά-
θειας και ελεύθερης πολιτικής διαπάλης. 

Πολλοί ζητούν μια συγγνώμη από όσους ενστερνίστηκαν το 
πρόσφατο «fake» του Έβρου. Μια συγγνώμη από πολιτικούς 
και κόμματα που είδαν φως και μπήκαν στο σκοτεινό τούνελ 
της «αδικοχαμένης Μαρίας». Φυσικά και δεν θα την πάρουν, 
και δικαίως. Τη θεωρώ όχι απλά αδύνατη αλλά και άρρητη. 
Κανείς δεν μπορεί να τη ζητά ή να την απαιτεί από όλους ε-
κείνους που μάχονται με τέτοια όπλα ακόμα και εναντίον της 
ίδιας τους της πατρίδας. Η ελληνική πολιτική σκηνή δεν μας 
έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους γενναιοφροσύνες. Αντιθέ-
τως, το άσπρο-μαύρο είναι το χρώμα της. Κάποιοι ασχολού-
νται με την πολιτική επειδή ακριβώς έχουν αποκλείσει το 
ενδεχόμενο να ζητήσουν ποτέ συγγνώμη για οτιδήποτε. Ει-
δικά αυτοί που θεωρούν ότι έχουν κληρονομήσει στο DNA 
τους το ηθικό πλεονέκτημα. Από τον Πατερούλη τους. Εκεί-
νον με τα μουστάκια.   A

Η μικρή Μαρία του Έβρου
Ποιος ζητά συγγνώμη όταν έχει ισοβίως

το ηθικό πλεονέκτημα;
Του ΛΕωνΙΔΑ κΑΣΤΑνΑ
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— Τι είναι τα ΕΣΠΑ; Από πού προέρχονται τα χρήματα; 
Τα Προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Πολιτι-
κής Συνοχής, δηλαδή της κύριας κοινής ευρωπαϊκής πολι-
τικής για την οικονομική ανάπτυξη και τον περιορισμό των 
οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων των 
περιφερειών της Ευρώπης. 

— Πόσα χρήματα διατίθενται, για πόσο διάστημα και 
πώς μοιράζονται στην οικονομία;
Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 οι πόροι του ΕΣ-
ΠΑ ανέρχονται σε 26,5 δις ευρώ και δεσμεύονται σε δράσεις 
για την ενίσχυση του παραγωγικού μετασχηματισμού της 
οικονομίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. 
Αναφέρω επιγραμματικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
δημόσιου τομέα, τη Βιομηχανία 4.0, τη βελτίωση των εργα-
σιακών δεξιοτήτων, τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρη-
ματικότητας, το «πρασίνισμα» της οικονομίας (κυκλική οικο-
νομία, ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, προστασία 
βιοποικιλότητας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρο-
κίνηση), την πολιτική προστασία, τις βιώσιμες, έξυπνες και 
πολυτροπικές υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σι-
δηρόδρομοι), τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη δημόσια υγεία, 
την ψυχική υγεία, την κοινωνική ένταξη, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη στις περιο-
χές της Δυτικής Μακεδονίας και τη Μεγαλόπολη.

— Πρέπει να έχεις πολιτικό βύσμα για να επιδοτηθείς 
από το ΕΣΠΑ;
Όχι βέβαια! Οι διαδικασίες επιλογής των πράξεων είναι πλή-
ρως τυποποιημένες και απολύτως διαφανείς. Υποστηρίζο-
νται από τα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα και ελέγ-
χους σε διαφορετικά επίπεδα, με λογοδοσία και διαφάνεια. 

— Σε σχέση με τις κυβερνήσεις Τσίπρα, είμαστε καλύτε-
ρα ή χειρότερα; Τι έχει αλλάξει;
Η εφαρμογή μιας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ είναι 
μία συνεχής και χρονικά μακρά διαδικασία που δεν ταυ-
τίζεται πάντοτε με τον πολιτικό κύκλο. Πρέπει, ωστόσο, 
να αναδείξουμε τη σημαντική βελτίωση των επιδόσεων 
στα Προγράμματα ΕΣΠΑ τα προηγούμενα τρισίμισι χρό-
νια. Η απορρόφηση των πόρων ανήλθε από το 24,5 % τον 
Ιούλιο του 2019 στο 76% στο τέλος του 2022. Έτσι, σήμερα 
βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της σχετικής ευρωπαϊκής 
κατάταξης. Παράλληλα, στον σχεδιασμό της νέας περιόδου 
2021-2027 η Ελλάδα κατάφερε να είναι το πρώτο κράτος-
μέλος της Ε.Ε. που είχε εγκεκριμένο ΕΣΠΑ (και μάλιστα δέκα 
περίπου μήνες πριν από το δεύτερο) ενώ προχώρησε σε 

εξίσου ταχείς εγκρίσεις για το σύνολο των νέων τομεακών 
και περιφερειακών προγραμμάτων. 

— Τι ρόλο παίζει η τοπική αυτοδιοίκηση με την απορρό-
φηση των ΕΣΠΑ;
Καθώς οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι δικαιούχοι των δρά-
σεων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αντιλαμβάνεστε την κρι-
σιμότητα του ρόλου τους. Εμείς εμπιστευόμαστε τις περι-
φερειακές αρχές της χώρας και στη νέα περίοδο προχωρή-
σαμε στην αύξηση κατά δύο δις ευρώ (και συνολικά 8,1 δις 
ευρώ) των πόρων που θα διαχειριστούν μέσω των Περιφε-
ρειακών Προγραμμάτων (ΠεΠ) ώστε πλέον να αντιστοιχούν 
στο ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα 
προχωρούμε στην εφαρμογή ενός ειδικού προγράμματος 
τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση των έργων τους μέσω 
της ενδυνάμωσης τη θεσμικής και της διαχειριστικής τους 
ικανότητας.

— Σε ποιους απευθύνονται τα επιμέρους προγράμματα; 
Σε μεγάλες επιχειρήσεις, μικρομεσαίους επαγγελματί-
ες; Μπορούν να πάρουν χρήματα και άτομα;
Τα προγράμματα ΕΣΠΑ απευθύνονται κατά κανόνα στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς 
υπερβολή, ότι το ΕΣΠΑ είναι το σπίτι των μικρομεσαίων ε-
πιχειρήσεων. Είναι ενδεικτικό ότι την τρέχουσα περίοδο 
2014-2020 ενισχύθηκαν 264.812 επιχειρήσεις, από τις οποί-
ες το 87,5% αφορά πολύ μικρές, το 10,3% μικρές και μόλις το 
2,23% μεσαίες επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά σχέδια που 
ενισχύονται πρέπει ωστόσο να προωθούν την απασχόληση 
δημιουργώντας και στηρίζοντας θέσεις εργασίας.

— Εκτός από το ΕΣΠΑ, περιμένουμε χρήματα και από το 
Ταμείο Ανάκαμψης. Ποια η διαφορά των δύο χρηματο-
δοτήσεων;
Στην πραγματικότητα πάνω από το 80% των δράσεων του 
ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κοινές, στοχεύοντας 
στην αναγκαία προσαρμογή στη διπλή πρόκληση της πρά-
σινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της 
οικονομίας. Υπάρχουν βέβαια σημαντικές διαφορές στη δι-
αχείριση και την παρακολούθηση των δύο χρηματοδοτικών 
εργαλείων, με το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 να έχει, μεταξύ άλλων, 
συγκεκριμένα ορόσημα και ονοματισμένα έργα, μικρότερο 
χρόνο υλοποίησης (2026) και αυξημένη χρήση των δανείων. 

— Τι ακριβώς σημαίνει το ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα 
στις πρώτες χώρες στην απορροφητικότητα;
Σημαίνει ότι αξιοποιούμε και τον τελευταίο διαθέσιμο κοι-
νοτικό πόρο προς όφελος των Ελλήνων και Ελληνίδων πο-
λιτών έγκαιρα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικονομία με 

δουλειά του γενικού γραμματέα του ΕΣΠΑ είναι μία από τις πλέον απαιτητικές στο κυβερ-
νητικό οργανόγραμμα. Κρίσιμα για την οικονομία της χώρας, τα Προγράμματα του Εται-
ρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης συνοδεύονταν πάντα από ερωτήματα όπως 
το πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση αυτών των πολύτιμων κοινοτικών πόρων, αν 
καταφέρνουμε να τους αξιοποιήσουμε έγκαιρα, αν γίνονται σπατάλες αλλά και αν πρέπει 

να έχει κανείς «τα μέσα» για να επιδοτηθεί. Σε σχέση με παλιότερες εποχές πού βρισκό-
μαστε σήμερα; Άραγε οι Ευρωπαίοι μας αντιμετωπίζουν ως ισότιμους εταίρους και μας λαμ-

βάνουν υπ’ όψιν στη διαμόρφωση των κοινοτικών θέσεων;
Ο Δημήτρης Σκάλκος, που έχει υπό την εποπτεία του το χαρτοφυλάκιο, βρίσκεται στο πλευρό του πρωθυ-
πουργού ως σύμβουλος σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης από την εποχή που εξελέγη αρχηγός της Νέας 
Δημοκρατίας. Του ζητήσαμε να μας μιλήσει για την ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, τη δουλειά που 
έχει γίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το πώς έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων για τους Έλληνες 
όσων αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και το τι μέλλει γενέσθαι την επόμενη τετραετία.

 Σκάλκος
«Το ΕΣΠΑ είναι το σπίτι των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Του Γιάννη Μάντζικου - Φωτό: ΘάνάΣηΣ κάΡάτζάΣ
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σημαντικά δημόσια έσοδα. Θα προσέθετα ακόμη ότι δείχνει 
μία χώρα, μία κυβέρνηση και μία διοικητική μηχανή απόλυτα 
ικανές να υλοποιούν φιλόδοξες δημόσιες πολιτικές. 

— Πώς μας αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί; Έχουν 
γίνει ταινίες για τον Έλληνα κομπιναδόρο που θα φάει τα 
λεφτά των Ευρωπαίων…
Όντως έχουν γυριστεί κινηματογραφικές ταινίες που ακου-
μπούν στα ζητήματα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, 
μάλιστα ορισμένες πολύ καλές, όπως το «Βαλκανιζατέρ». Από 
εκείνη την εποχή βέβαια έχουν αλλάξει πολλά τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο – γιατί πρέπει να πούμε ότι τα 
φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σπατάλης κοινοτικών πό-
ρων ποτέ δεν αποτέλεσαν αποκλειστικά δικό μας φαινόμενο. 
Σήμερα, δε, η χώρα μας μπορεί να υπερηφανεύεται για την 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων –κι αυτό βασισμένο 
σε μετρήσιμους δείκτες–, καθώς και τις εκθέσεις των αρμόδι-
ων εθνικών και κοινοτικών οργάνων. Και βέβαια οι Ευρωπαίοι 
εταίροι μας αντιμετωπίζουν όπως μας αξίζει: ως ισότιμους 
εταίρους, με ισχυρό λόγο στη διαμόρφωση των κοινοτικών 
θέσεων. Ειδικά στα ζητήματα των κοινοτικών προγραμμάτων 
συχνά εμφανιζόμαστε ως παράδειγμα προς μίμηση.

— Τι θα άλλαζε, νομίζετε, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;
Μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αύξανε την εξωτερική αβεβαιότη-
τα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτω-
ση θα ανέκοπτε την πορεία ανασυγκρότησης της οικονομίας 
τα τελευταία χρόνια, πορεία που στηρίζεται στο τρίπτυχο της 
συνέπειας λόγων και πράξεων, της συνέχειας των ακολου-
θούμενων αναπτυξιακών και μεταρρυθμιστικών πολιτικών 
και της σταθερότητας σε όλους τους τομείς.   

— Πόσο γραφειοκράτης και πόσο πολιτικός είναι ο Δημή-
τρης Σκάλκος, σε αυτή τη θέση όπου συγκεντρώνονται 
λεφτά και αιτήματα;
Αντιλαμβάνομαι το πνεύμα της ερώτησης, ωστόσο δεν το 
συμμερίζομαι. Ο πολιτικός σήμερα (πρέπει να) δεσμεύεται 
από τους περιορισμούς του οικονομικού περιβάλλοντος και 
της επιταγές της οικονομικής διακυβέρνησης. Από την άλλη 
πλευρά, ο λόγος των τεχνοκρατών δεν μπορεί να διαμορφώ-
νεται ερήμην των κοινωνικών αναγκών αδιαφορώντας για 
το πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνονται οι αποφά-
σεις. Ουσιαστικά μιλούμε για το πεδίο της «τεχνοπολιτικής» 
που σταδιακά κυριαρχεί, θα έλεγα με θετικά αποτελέσματα. 

— Με ποιους μάχεστε στην Ευρώπη για τα χρήματα; Και 
με ποιους στην Ελλάδα;
Οι αποφάσεις των κοινοτικών πολιτικών οργάνων είναι συ-
χνότατα αποτέλεσμα επίπονων διαπραγματεύσεων. Δεν θα 
μπορούσε να γίνει διαφορετικά καθώς κάθε κράτος-μέλος 
προσέρχεται με τη δική του θεώρηση σε προτεραιότητες 
και συμφέροντα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι, όπως και 
σε άλλους τομείς πολιτικής (π.χ. ενέργεια), στα ζητήματα 
της Πολιτικής Συνοχής διαφαίνεται καθαρά η διαφορετική 
θεώρηση των χωρών της νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Γαλλίας, 
Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος) και των περισσότερων 
κεντροευρωπαϊκών και σκανδιναβικών χωρών, όχι μόνο 
για την κατανομή των πόρων αλλά και για το περιεχόμενο 
των ακολουθούμενων στρατηγικών όπως και το πλαίσιο της 
διαχείρισης. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι περισσότερο ξε-
κάθαρα. Έχουμε από καιρό τραβήξει μια διαχωριστική γραμ-
μή ανάμεσα στην επιδίωξη εκείνων των πολιτικών και των 
δράσεων που προσδίδουν πραγματικά προστιθέμενη αξία 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και σε όσους υπεραμύνονται 
της αδράνειας ξεπερασμένων πρακτικών ή θα επιθυμούσαν 
να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων. 
Η δεύτερη κατηγορία έχει μηδενική πρόσβαση στον σχεδι-
ασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και έτσι 
σκοπεύουμε να συνεχίσουμε στα επόμενα χρόνια.

— Σε τι να ελπίζουμε οι Έλληνες για τα επόμενα χρόνια;
Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ η αξιοποίησή του υπολογίζεται να οδη-
γήσει σε αύξηση του ΑΕΠ την περίοδο 2021-2030 επιπλέον 
κατά 31 δις ευρώ, ενώ την περίοδο 2021-2035 επιπλέον κατά 
62,9 δις ευρώ δημιουργώντας παράλληλα περίπου 125.000 
νέες σταθερές θέσεις εργασίας. Συνδυαστικά με τους πό-
ρους του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 στοχεύουμε στην ενίσχυση ση-
μαντικών ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων που θα καλύ-
ψουν το επενδυτικό κενό των προηγούμενων χρόνων προδι-
αγράφοντας ένα νέο βιώσιμο και δυναμικό κύκλο ευημερίας 
για όλους.  A

Τα Προ-
γραμμαΤα 

Του 
ΕΤαιρικου 

Συμφώνου 
ΠΕριφΕρΕια-

κήΣ ανα-
ΠΤυξήΣ 

αΠοΤΕλουν 
Τή ραχοκο-
καλια ΤήΣ 
ΠολιΤικήΣ 
ΣυνοχήΣ
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«Σαν
πολιτική
πραξή, 

Στρέλλα 
ειναι
ήδή
επιτυχια»

ή

Της Λένας ΙωαννΙδου - Φωτό: Μυρτω ΚυρΙτςη 

ο συνθέτης Μιχάλης παρασκάκης και ο σκηνοθέτης    Γιώργος κουτλής 
μιλούν για την πολυαναμενόμενη όπερα δωματίου      «Στρέλλα» 
που κάνει πρεμιέρα στην εναλλακτική Σκηνή την 1η     Φεβρουαρίου
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Έπειτα από μια περιπετειώδη 
διαδρομή με αναβολές, επανα-
σχεδιασμούς και έντονες αλλά 
δημιουργικές αντιπαραθέσεις, 
η όπερα δωματίου «Στρέλλα» 
του Μιχάλη Παρασκάκη, σε 
λιμπρέτο της  Αλεξάνδρας 
Κ*, βασισμένο στην ομώνυ-
μη κινηματογραφική ταινία του 
Πάνου Χ. Κούτρα, μουσική 
διεύθυνση του Κωνσταντίνου 
Τερζάκη, σκηνικό της Εύας 
Μανιδάκη και σκηνοθεσία 
του Γιώργου Κουτλή, ανεβαί-
νει επιτέλους στην Εναλλα-
κτική Σκηνή της ΕΛΣ. Μια 
συζήτηση επομένως με τους 
δημιουργούς αποκτά ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο 
μάλιστα όταν πρόκειται για τον 
συνθέτη και τον σκηνοθέτη της 
τολμηρής αυτής παραγωγής. 

Στο ραντεβού μας έφτασε πρώτος ο Μιχάλης Πα-
ρασκάκης. Ο πληθυντικός της πρώτης γνωριμίας 
έγινε αμέσως ενικός και μέχρι να φτάσει ο έτερος 
δημιουργός, ο Γιώργος Κουτλής, πάτησα το on και η 
κουβέντα μας ξεκίνησε με μουσική.

— A.V. Μιχάλη, στο σημείωμά σου αναφέρεις 
ότι η «Στρέλλα» έχει οπερατική δομή. Εσύ κα-
ταπιάνεσαι με ένα δύσκολο και ίσως πιο εγκε-
φαλικό είδος, τη νέα μουσική, που συνήθως ο 
λόγος απουσιάζει. Πώς φαντάστηκες μουσι-
κά τον κόσμο της ηρωίδας;  

Μιχάλης Παρασκάκης Έχω κάποιες αντιρρή-
σεις σχετικά με το αν είναι εγκεφαλική η μουσική 
μου, αλλά καταλαβαίνω τι λες. Όταν λέω ότι η 
«Στρέλλα» έχει οπερατική δομή εννοώ ότι εμπε-
ριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία του ρεαλιστικού 
δράματος που υπάρχουν συνήθως στον βερι-
σμό, για παράδειγμα στον Πουτσίνι. Παρόλα αυ-
τά, δεν είχα καμία πρόθεση να γράψω μια τέτοια 
μουσική. Είναι φυσικό, ο λόγος να μην φέρνει το 
ίδιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο μυαλό μου, 
με ένα pure musical έργο. Αναγκαστικά –και σω-
στά– το λιμπρέτο υποβάλλει κάποιες γραμμές 
και πάνω σε αυτές μπορείς να κινηθείς, να πεις 
«αυτήν θέλω να την αναδείξω», «την άλλη να 
την υπονομεύσω», «την άλλη να την κρατήσω 
αυτούσια», ή «εδώ θέλω να προσθέσω κάτι το 
οποίο δεν υπάρχει στο έργο αλλά το έχω ανάγκη 
για να λειτουργήσει σαν γέφυρα». Η ίδια η υπό-
θεση αναδιαμόρφωσε το δικό μου ιδίωμα για να 
έρθει μετά να δέσει με τη δραματουργία. 

— Υπάρχει, ωστόσο, πολύ περισσότερο συ-
ναίσθημα, πιο έντονη δραματικότητα στους 
κώδικες της όπερας αλλά και στην ταινία, κάτι 
που δεν χαρακτηρίζει τόσο τη μουσική σου 
– αυτό εννοούσα χαρακτηρίζοντάς την εγκε-
φαλική. Εδώ τα ακολούθησες;
Μ.Π. Θεωρώ ότι τα έχω ακολουθήσει αλλά δεν τα 
πραγματοποίησα με τον τρόπο που θα το έκανε 
ένας συνθέτης του βερισμού. Έχω χρησιμοποι-
ήσει εργαλεία και κώδικες της νέας μουσικής για →

Ο συνθέτης Μιχάλης Παρασκάκης και ο σκηνοθέτης    Γιώργος Κουτλής 
μιλούν για την πολυαναμενόμενη όπερα δωματίου      «Στρέλλα» 
που κάνει πρεμιέρα στην Εναλλακτική Σκηνή την 1η     Φεβρουαρίου

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 A.V. 17 



→

να φέρω ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα, μια συναι-
σθηματική κορύφωση. Δεν το κάνω δηλαδή με… 
συνταγή Πουτσίνι, αλλά με δική μου!

Έγραψες πάνω στο λιμπρέτο της Αλεξάνδρας 
Κ* ή δουλέψατε παράλληλα;
Μ.Π. Έγιναν και τα δύο. Το ότι προσπάθησε να 
με εμπλέξει από πολύ νωρίς και να έχουμε μια 
διαρκή επικοινωνία θεωρώ ότι ήταν μια πολύ κα-
λή επιλογή. Δεν πήρα ένα έτοιμο λιμπρέτο για 
να γράψω. Η Αλεξάνδρα μού έστελνε τα προ-
σχέδια για να δουλέψω τη μουσική, αλλά κι εγώ 
της ζήτησα να γράψει κάποιες εμβόλιμες σκηνές 
που δεν υπάρχουν στην ταινία. Επειδή το λιμπρέ-
το δεν είναι ποιητικό, αλλά φυσικός λόγος, τις 
χρειαζόμουν για να σπάσω τη μονολιθικότητά 
του γιατί αλλιώς θα είχαμε έναν ατέλειωτο διά-
λογο. Μαζί με τον Γιώργο αναδιαμορφώναμε το 
λιμπρέτο ξανά και ξανά και προχωρούσαμε...

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Γιώργος Κουτλής κατα-
φτάνει φουριόζος. Κάνουμε ένα pause για να τον 
υποδεχτούμε και μπαίνει αμέσως στην κουβέντα. 
Από εδώ και πέρα η συνέντευξη μετατρέπεται σε 
ένα απολαυστικό πινγκ πονγκ συνθέτη-σκηνοθέτη.

— Δηλαδή την ώρα της δουλειάς δεν υπάρ-
χουν στεγανά...
Γιώργος Κουτλής Ναι, μπήκαμε σε μια διαδικα-
σία να δουλέψουμε τη «Στρέλλα» όλοι μαζί. Πρέ-
πει να δουλέψεις ομαδικά, δεν γίνεται αλλιώς. 
Με τους συντελεστές,n γίνεται τέτοιο blending 
που από ένα σημείο και μετά, δεν θ υμάμαι ποια-
νού ιδέα είναι τι. Ο καθένας έχει φυσικά την ευ-
θύνη του κομματιού του και οφείλει να το υπερα-
σπίζεται, αλλά προσπαθούμε να δούμε σε ποιο 
σημείο, το δικό μου κομμάτι ενοχλεί το κομμάτι 
του άλλου και να βρούμε λύσεις. Το θέμα είναι να 
βρίσκεσαι με καλούς ανθρώπους που μπορούν 
να ακούνε και την πλευρά σου. Και ομολογώ ότι 
παρόλο που φοβόμουν πόσο έντονες μπορούν 
να γίνουν οι καταστάσεις όταν υπάρχουν πολ-
λά κοκόρια –γιατί όλοι είμαστε λίγο κοκόρια– η 
ψυχραιμία που επικράτησε, η ηρεμία όλων των 
συντελεστών και η καλή τους διάθεση ήταν ε-
ντυπωσιακή και αυτό είναι που θέλω να κρατή-
σω πιο πολύ από τη συνεργασία μας.
Μ.Π. Μεταξύ μας βέβαια, το χαίρομαι που ανάμε-
σα σε όλες τις παραστατικές τέχνες υπάρχει και 
ένα είδος στο οποίο εγώ είμαι το πρώτο κοκόρι! 
(γέλια) 
Γ.Κ. ...Στην όπερα, δες και την αφίσα της παρά-
στασης, υπάρχει μια ιεραρχία που πρέπει να σε-
βαστείς. Δεν μπορείς να επέμβεις αυθαίρετα. 
Εγώ στο θέατρο κόβω, ράβω κάνω ό,τι θέλω. 
Εδώ δεν μπορείς να πεις δεν μ’ αρέσει αυτό, κόψ-
το. Δεν πάει έτσι!

— Πρόλαβες την ερώτησή μου, Γιώργο, για 
αυτή τη νέα σου εμπειρία. Έρχεσαι με φόρα 
από το θέατρο, είναι η χρονιά σου...
Γ.Κ. ...ο Μιχάλης με βρήκε πριν! Όταν είχα κάνει 
την πρώτη μου παράσταση στην Ελλάδα που 
είχε παιχτεί δέκα φορές στο Εθνικό...
Μ.Π. Που δεν είχα δει, ο Λευτέρης Βενιάδης νομί-
ζω μου πρωτομίλησε για τον Γιώργο...
Γ.Κ. ...ναι ήταν ο συνθέτης μου στο Εθνικό. Εγώ 
έστειλα τότε όλες τις παραστάσεις μου –βασικά 
μία– μαζί με κάποιες πτυχιακές που είχα κάνει 
στη σχολή, να τις δει ο Μιχάλης και ο αυτός με 
πρότεινε.
Μ.Π. Ψέματα. Η πρώτη που ανέφερε το όνομά 
σου ήταν η Αναστασία Κότσαλη που είχε δει την 
παράσταση. Μου είχε ήδη γίνει η ανάθεση από 
τη Λυρική και έψαχνα να δω γύρω τι παίζει , δεν 
είχε ξεκινήσει ακόμα να γράφεται τίποτα. Είχα 
διαβάσει το μυθιστόρημα της Αλεξάνδρας Κ* 
«Πώς φιλιούνται οι αχινοί»...

Γ.Κ. Και την Αλεξάνδρα εσύ την έφερες!
Μ.Π. Ναι, έκανα καλό ψάξιμο, δεν μπορείς να 
πεις! (γέλια) 

— Η όπερα είναι ένα σύνθετο είδος και η σκη-
νοθεσία της διαφέρει αρκετά από το θέατρο. 
Πόσο σε δυσκόλεψε;
Γ.Κ. Νομίζω πως βρέθηκα σε μια πολύ ειδική συν-
θήκη. Δεν είμαι ο σκηνοθέτης που τον κάλεσαν  
να σκηνοθετήσει μια κλασική όπερα. Μιλάμε για 
ένα μουσικό έργο που γράφτηκε τώρα, άρα δεν 
μπορούσα να ακούσω τη μουσική ολοκληρωμέ-
νη. Άκουγα αποσπάσματα παιγμένα στο πιάνο 
και ο Μιχάλης μου εξηγούσε... Από την άλλη, κά-
ναμε ακροάσεις και βρεθήκαμε να δουλεύουμε 
με ανθρώπους χωρίς μεγάλη σκηνική εμπειρία. 
Τα πράγματα δεν είναι απλά ακόμα και για τους 
έμπειρους λυρικούς. Δεν λένε τραγουδάκια, ερ-
μηνεύουν απαιτητική, σύγχρονη μουσική. Πα-
ράλληλα, αυτό που αντιμετωπίζεις σε σχέση με 
το θέατρο είναι ο λιγοστός χρόνος, ειδικά εδώ 
που μιλάμε για ένα καινούργιο έργο. Αυτή ήταν 
για μένα η πιο μεγάλη δυσκολία. Το να σκηνοθε-
τήσω μια κλασική όπερα που όλα είναι γραμμένα 
και όλοι ξέρουν τα λόγια τους, θα ήταν μάλλον 
πιο εύκολο – φαντάζομαι, δεν το έχω κάνει ακό-
μα...

— Σε ένα γνωστό έργο βέβαια μπαίνει πάντα 
το στοιχείο της σύγκρισης...
Μ.Π. Ναι, όμως εκεί, αν κάνεις λάθη, θα φταις 
εσύ, όχι ο χρόνος που δεν είχες. Έχεις τον έλεγ-
χο.
Γ.Κ. Και στο θέατρο, αν σκηνοθετήσεις «Μήδεια» 
ή «Γλάρο», όλοι σε περιμένουν στη γωνία. Τώρα 
που το ξανασκέφτομαι το να κάνεις «Μήδεια», 
καθόλου εύκολο δεν είναι, οπότε αυτό που είπα 
πριν για την κλασική όπερα μάλλον ήταν μεγάλη 
κοτσάνα! (γέλια)

— Στη «Στρέλλα» όλα είναι μια ειδική συνθή-
κη. Το ότι σε ένα απαιτητικό μουσικά έργο, 
τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν 
διεμφυλικές καλλιτέχνιδες, χωρίς, όπως εί-
πατε, σκηνική εμπειρία, είναι μια δυσκολία 
που θα μπορούσε ενδεχομένως να σας απε-
λευθερώσει;
Γ.Κ. Όχι, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να σε απε-
λευθερώσει...
Μ.Π. Αν αυτή η συνθήκη είχε μπει από την αρχή 
θα είχαμε χειριστεί διαφορετικά το έργο. Έτσι, 
ναι, μπορεί να σε απελευθερώσει. Όχι όμως όταν 
έχει ήδη γραφτεί και η νέα συνθήκη είναι διαφο-
ρετική από αυτήν που προέβλεψες.
Γ.Κ. Πρόβλεψη υπήρχε για δύο μόνο ρόλους, για 
τους οποίους ο Μιχάλης είχε διαμορφώσει δια-
φορετικά τη μουσική του, όχι όμως για τη Στρέλ-
λα, επειδή θα «σήκωνε» μουσικά το 90% του 
έργου. Έπρεπε, επομένως, να γίνει μια ζύμωση, 
αφού το υλικό υπήρχε ήδη.

— Αλήθεια, με όσα συνέβησαν το φθινόπω-
ρο, τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική 
επιλογή σας να ερμηνεύσει άνδρας τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο και την απόφαση να ανα-
βληθεί η παράσταση  προκειμένου να βρεθεί 
μέσω ακροάσεων μια διεμφυλική καλλιτέχνι-
δα για τον ρόλο της Στρέλλας, αναγκαστήκα-
τε να αλλάξετε πολλά;
Μ.Π. Εκ των πραγμάτων έγιναν πολλές προσαρ-
μογές.
Γ.Κ. Για να γίνει η παραγωγή και να μην ακυρωθεί, 
βρήκαμε μια σκηνική λύση η οποία εν τέλει με εκ-
φράζει πάρα πολύ. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε, 
με αφορμή την ίδια τη δραματουργία του έργου, 
ήταν να πάρουμε τον σκίουρο, που στην ταινία 
σχετίζεται με την παιδική ηλικία του Γιώργου, 
και της Μαρίας Κάλλας, το alter ego της Στρέλ-

λας –τη θαυμάζει, την υποδύεται στις «Κούκλες», 
λέει κάπου «Η Κάλλας με έσωσε» – και τα κάναμε 
ρόλους. Είναι οι φανταστικοί φίλοι, τα avatar των 
δύο πρωταγωνιστών. Η Κάλλας, για παράδειγμα, 
εκεί που υπάρχει πληγή, έρχεται να βοηθήσει, 
για να μπορέσει η Στρέλλα να ζήσει αυτή τη ζωή, 
που τα μεγέθη της πραγματικά θυμίζουν όπερα. 
Είναι μια καλλιτεχνική ιδέα που προστέθηκε για 
πρακτικούς λόγους, αλλά τελικά ξεκλειδώνει 
πράγματα σε σχέση με την ίδια την ιστορία. 
Μ.Π. Η ιδέα αυτή «ξεκολλάει» την όπερα από την 
ταινία ακόμα περισσότερο. Για μένα ο σκίουρος 
και η Κάλλας είναι πολύ σημαντικές οντότητες 
για την παράσταση. Τη βοηθούν να ξεφύγει από 
τον ρεαλισμό του κινηματογράφου και να περά-
σει σε έναν μαγικό ρεαλισμό. 

— Τι γεύση όμως σας άφησε όλη αυτή η πε-
ριπέτεια;
Γ.Κ. Θεωρώ ότι άρχισε ένας πολύ ενδιαφέρων 
δημόσιος διάλογος. Καταρχάς είναι σπουδαίο 
που η «Στρέλλα» ανεβαίνει από έναν κρατικό ορ-
γανισμό όπως είναι η Λυρική, και χαίρομαι που εί-
μαι μέρος αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. 
Σκεφτόμουν όταν κάναμε ακροάσεις πόσα παι-
διά μπορεί να πάρουν θάρρος και να αρχίσουν να 
ασχολούνται με αυτό που αγαπούν. Δεν ξέρω τι 
θα καταφέρουμε καλλιτεχνικά, αλλά σαν πολι-
τική πράξη η «Στρέλλα» είναι ήδη επιτυχία. Τώρα 
σε προσωπικό επίπεδο, με την περιπέτεια αυτή 
δεν πέρασα και πολύ καλά, δεν θα ήθελα να το 
ξαναζήσω…

— Η σημερινή παράσταση απέχει 13 χρόνια 
από την κινηματογραφική «Στρέλλα». Από τό-
τε έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα για την 
αναγνώριση των δικαιωμάτων των τρανς γυ-
ναικών. Αυτή η νέα πραγματικότητα περνά 
στη σκηνοθετική σας προσέγγιση; Η δική σας 
Στρέλλα ζει στο σήμερα ή στην εποχή της ται-
νίας; 
Γ.Κ. Όχι, δεν υπάρχει επικαιροποίηση. Δεν χρει-
άστηκε καν. Κρατήσαμε τη Στρέλλα του Κούτρα. 
Κάναμε μεταφορά της ταινίας σε μουσικό είδος. 
Συμβαίνει, δε, κάτι παράδοξο. Βλέπεις για παρά-
δειγμα μια ταινία για τον Κένεντι. Αυτός είναι το 
πραγματικό πρόσωπο και η ταινία φτιάχνεται 
πάνω στη ζωή του. Εγώ για κάποιον λόγο, νιώθω 
ότι η ταινία είναι η πραγματική ιστορία κι εμείς 
μεταφέρουμε την πραγματικότητα σε παράστα-
ση!

— Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά 
που εμφανίζονται στην Εναλλακτική Σκηνή 
και γενικά στη Λυρική διεμφυλικές καλλιτέ-
χνιδες. Το κοινό που θα έρθει –η παράσταση 
είναι όπως ακούω, sold out– προφανώς γνω-
ρίζει τι να περιμένει. Πιστεύετε ότι η παρου-
σία τρανς γυναικών επί σκηνής μπορεί  να σο-
κάρει ένα πιο συντηρητικό κοινό; 
Γ.Κ. Μακάρι να το τολμήσουν και να έρθουν. Γιατί 
αν σε μια παράσταση που μιλάει για αιμομιξία, 
σοκαριστούν στη θέα των τρανς γυναικών, τι να 
πω, θα πρέπει να αναρωτηθούν οι ίδιοι για τον 
εαυτό τους! Η αποκάλυψη της σχέσης των δύο 
πρωταγωνιστών είναι το κεντρικό συμβάν. Ρω-
τάμε ποτέ γιατί πάνε να δουν τον «Οιδίποδα»; Όχι. 
Γιατί να τους τρομάξει η «Στρέλλα»; Σιγά! 
Μ.Π. Μα και στην κινηματογραφική «Στρέλλα», 
μαθαίνουμε από την αρχή ότι είναι τρανς γιατί 
δεν είναι αυτό το θέμα της ταινίας, όπως για πα-
ράδειγμα στο «Παιχνίδι των λυγμών», αλλά το τι 
γίνεται μετά. Το ότι σε κάνει δε να το ξεχάσεις, 
είναι τρομερό επίτευγμα.

— Επιδιώξατε να έρθετε σε επαφή με τον Πά-
νο Κούτρα ή τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη πριν 
δουλέψετε τη δική σας οπερατική εκδοχή;

Στρέλλα
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Μ.Π. Αρχικά είχα μιλήσει με τον Πάνο Κούτρα 
για την ιδέα να κάνω τη «Στρέλλα» όπερα και του 
είχε αρέσει πολύ. Με ρώτησε μόνο «τι μουσική 
γράφεις, αυτά τα ατονάλ;» και του είχα πει «ε, περί-
που». Η απάντησή του ήταν ευτυχώς «Γράψε ό,τι 
θέλεις, δεν έχω θέμα».  Ήρθε αργότερα σε επαφή 
μαζί του η Αλεξάνδρα Κ* αλλά γενικά το άφησε 
πάνω μας. Ήθελε να ξέρει τι γίνεται αλλά όχι να 
μας ελέγχει.
Γ.Κ. Εγώ να καταλάβεις, δεν τον έχω γνωρίσει 
ακόμη!

— Η μουσική της ταινίας που έγραψε ο Μιχά-
λης ∆έλτα, σου έδωσε κάποιο στίγμα για το 
πού και πώς θα κινηθείς;
Μ.Π. Το πού θα μπει η μουσική, όχι. Ούτε και το τι 
θα είναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η μουσική του Δέλτα 
ήταν διακριτική αν και πολύ λειτουργική. Έχει 
ένα ύφος πολύ συγκινητικό και ευαίσθητο. Δεν 
θεωρώ όμως ότι θα μπορούσε να δώσει κάτι. 
Γ.Κ. Η μουσική του Μιχάλη έχει μέσα της αφήγη-
ση, παίρνει θέση στην αίσθηση, την καθοδηγεί, 
καθορίζει την οπτική που παρακολουθείς την 
ιστορία και ίσως φωτίζει καλύτερα κάποιες πτυ-
χές της ταινίας.
Μ.Π. …ναι, πολλές επιλογές μου έχουν να κά-
νουν με το πώς είχα νιώσει πρωτοβλέποντας την 
ταινία.

— Πώς είναι η συνεργασία σας με τη Λέττα 
Κάππα, τη Στρέλλα σας, όπως και με τις άλλες 
διεμφυλικές καλλιτέχνιδες; Το γεγονός ότι 
βρίσκονται για πρώτη φορά στην Εναλλακτι-
κή Σκηνή και πρωταγωνιστούν σε μια σημα-
ντική παραγωγή τις έχει τρομάξει;
Γ.Κ. Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να ρωτήσεις τις 
ίδιες αλλά είναι τόση η δουλειά που δεν νομίζω 
ότι έχουν προλάβει να το σκεφτούν. Μπήκαν 
ξαφνικά σε μια μηχανή που τρέχει με χίλια. Με 
πρόβες, μουσικές, σκηνικά, φωτογραφίσεις, συ-
νεντεύξεις...
Μ.Π. Άλλοι που βρίσκονται στον χώρο το έχουν 
συνηθίσει και το βρίσκουν φυσιολογικό αλλά γι’ 
αυτές είναι ένα τεράστιο κύμα. Τις τρελαίνουμε 
κι εμείς, άλλες οδηγίες εγώ, άλλες ο Γιώργος... 
Χωρίς σκηνική εμπειρία τούς είναι δύσκολο να 
προβλέψουν τι λειτουργεί στην πρόβα. Παρόλα 
αυτά είναι πολύ συνεργάσιμες. 
Γ.Κ. Αυτό που μου προξένησε μεγάλη εντύπωση 
ήταν ότι αν κάτι δεν πάει καλά στην πρόβα νιώ-
θουν άσχημα και προσπαθούν ακόμα περισσό-
τερο, γιατί δεν θέλουν να μας καθυστερούν.

— Θα παρακολουθήσουμε μια όπερα δωματί-
ου. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πρόσθεσε στη 
γοητεία της ταινίας η μουσική και τι ίσως φο-
βάστε ότι μπορεί να της αφαίρεσε;
Μ.Π. Έχει μια άλλου είδους γοητεία. Δεν ξέρω 
αν αφαιρέσαμε ή αν της προσθέσαμε κάτι που 
δεν είχε. Νομίζω πως η ταινία λειτουργεί τέλεια 
όπως είναι, και η όπερά μας λειτουργεί τέλεια 
όπως είναι! 

— Τώρα που φτάσατε στο παραπέντε της πρε-
μιέρας, αισθάνεστε ότι καταφέρατε αυτό που 
είχατε στο μυαλό σας, να κάνετε τη «Στρέλλα» 
όπερα;
Μ.Π. Εγώ νομίζω ναι, δεδομένων των συνθηκών. 
Κι αν θα το ξανακάνουμε ποτέ, θα είμαστε προ-
ετοιμασμένοι γι’ αυτό που έρχεται, οπότε θα το 
κάνουμε ακόμα καλύτερα!
Γ.Κ. Περάσαμε από Συμπληγάδες και αυτό που 
καταφέραμε είναι ηρωικό! Στη φάση που βρισκό-
μαστε, τα στοιχεία όλα είναι εκεί και από μόνα 
τους είναι καλά. Το πώς θα μπορέσουν τώρα η 
υποκριτική με τη μουσική να λιώσουν και να ενο-
ποιηθούν, μένει να αποδειχθεί. A

Αποκλειστικές φωτογραφίες 
από τις πρόβες της «Στρέλλας»

Η Κάλλας, 
για παρά-

δειγμα, εκεί 
που υπάρχει 

πληγή, 
έρχεται να 
βοηθήσει, 

για να 
μπορέσει η 
Στρέλλα να 
ζήσει αυτή 

τη ζωή, που 
τα μεγέθη 

της πραγμα-
τικά θυμί-

ζουν όπερα 
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H επίσκεψη σ’ ενα Μουσείο αποτελεί μια εκ-
παιδευτική και πολιτισμική εμπειρία που  προ-
σφέρει πολύτιμη γνώση, καλλιτεχνική και αι-
σθητική απόλαυση αλλά και ψυχαγωγία. εδώ 
και πέντε περίπου χρόνια, άνοιξε τις πόρτες 
του ένα Μουσείο το οποίο εκτός από τα παρα-

πάνω επιτυγχάνει και κάτι ακόμη: καταργεί τα ηλικιακά ό-
ρια, απελευθερώνει την φαντασία  και είναι το ίδιο προσφι-
λές για κάθε ηλικία. οι μεγάλοι, γυρνάνε με νοσταλγία πίσω  
στα παιδικά τους χρόνια –με τις μνήμες να διαδέχονται η 
μία την άλλη– βλέποντας πολλά από τα  εκθέματα, τα δε 
παιδιά παρατηρούν, εξερευνούν, μαθαίνουν, συγκρίνουν, 
εντυπωσιάζονται και διασκεδάζουν.

πρόκειται για το Μουσείο Παιχνιδιών, παράρτημα του 
Μουσείου Μπενάκη, μοναδικό και εξαιρετικό στο είδος του 
για τις θαυμάσιες συλλογές του. στεγάζεται σ' έναν διατη-
ρητέο, εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής, πύργο του 1900, με 
δύο συμμετρικούς οκταγωνικούς πυργίσκους με επάλξεις, 
γνωστό ως οικία κουλούρα, στο παλαιό Φάληρο (Λεωφ.
Ποσειδώνος & Τρίτωνος 1). η εξωτερική όψη του παραπέμπει 
σε παραμύθι, ενώ το εσωτερικό του προσφέρεται για μία 
υπέροχη ξενάγηση στον μαγικό κόσμο των παιχνιδιών!

ο βασικός πυρήνας του Μουσείου, που ιδρύθηκε το 1991,  
απαρτίζεται από τη συλλογή της ερευνήτριας και συλλέ-
κτριας Μαρίας Αργυριάδη (1946-2018), πρωθιέρειας των 
παιχνιδιών, όπως την αποκαλούσαν και συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στις δέκα καλύτερες της ευρώπης. Χάρη στη με-
λέτη της για τα παιχνίδια, για τα οποία έτρεφε από μικρή 
ιδιαίτερη αγάπη –ιδίως για τις κούκλες–, στη γενναιόδωρη 
δωρεά της καθώς και στην σημαντική συνδρομή του Άγγε-
λου Δεληβορριά, το Μουσείο Μπενάκη απέκτησε το δικό 
του μουσείο παιχνιδιών με πλούσιο αρχειακό υλικό. στις 
συλλογές του περιλαμβάνονται 20.000 παιχνίδια (λαϊκά, α-
στικά, χειροποίητα, μηχανικά) και αντικείμενα της παιδικής 
ηλικίας, από την ελλάδα  και την ευρύτερη περιφέρεια του 
ελληνισμού – από την αρχαιότητα μέχρι το 1970, καθώς και 
από την ευρώπη, την αμερική, την αφρική και χώρες της 
ανατολής.   

ανεβαίνοντας τη διπλή κυκλική μαρμάρινη σκάλα μπαίνου-
με στον χώρο υποδοχής, με τα υπέροχα ιταλικής προέλευ-
σης και τεχνοτροπίας έγχρωμα πλακίδια διαφόρων μοτί-
βων. εκεί, μας υποδέχεται το κουνιστό ξύλινο αλογάκι που 
αγόρασε το 1927 ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το κατάστη-
μα παιχνιδιών Hamleys του Λονδίνου, δώρο για τα γενέθλια 
του αγαπημένου εγγονού του, Λευτεράκη.  Μ' αυτό έπαιξε 
και η κόρη του Λευτεράκη, η αγγέλα, και όταν αυτή μεγά-
λωσε το αλογάκι πέρασε 25 περίπου χρόνια κλεισμένο 
σε μία αποθήκη, μέχρι το 2001 που ο Λευτεράκης το 
πρόσφερε, εις μνήμη του παππού του, στο Μουσείο 
παιχνιδιών, γιατί όπως είπε «θα είναι καλά εκεί».

Μπαίνοντας στην πρώτη αίθουσα, με το ξύλινο πά-

τωμα και τις όμορφες οροφογραφίες, σε μία προθήκη βλέ-
πουμε παιχνίδια από την αρχαιότητα ως το Βυζάντιο, όπως 
κουδουνίστρες και αστραγάλοι – τα γνωστά κότσια, ένα 
από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια σ' όλη τη Μεσόγειο κατά τα 
χρόνια της αρχαιότητας (το «αστραγαλίζειν»).

σε μία άλλη προθήκη, τοποθετημένα παιχνίδια όλων των 
ειδών. Μεταξύ αυτών ένα χειροποίητο καραβάκι, με τουρκι-
κή σημαία και κεντημένα χελιδόνια, που φέρει το όνομα του 
παιδιού για το οποίο φτιάχτηκε (1832),  μία μηχανική κούκλα 
του 1910 που αναπαριστά την αυστραλέζα κολυμβήτρια 
Miss Kellerman, η οποία στις αρχές του 20ου αιώνα διέσχισε 
τη Μάγχη κολυμπώντας με το στιλ κολύμβησης trudgeon, 
το επιτραπέζιο παιχνίδι Γεωγραφική Τόμπολα - ο Γύρος του 
Κόσμου, του γνωστού λιθογράφου Γεωργίου Λεδάκη, ιδιο-
κτήτη του εργοστασίου παιχνιδιών «αΤΘίσ» καθώς και του... 
νοσοκομείου κουκλών, στην οδό Φιλοθέης στη Μητρόπολη, 
όπου εκεί επισκευάζονταν οι χαλασμένες κούκλες μέχρι 
το 1998. κουρδιστά παιχνίδια, όπως ο πίθηκος σε σκούτερ, 
τσίγκινα του κατασκευαστή παιχνιδιών Ανανία Ανανιάδη, 
ο οποίος ξεκίνησε αυτή τη δραστηριότητα το 1940 χρησι-
μοποιώντας άδειες κονσέρβες που εύρισκε στα σκουπίδια, 
κούκλες από τσόχα με ζωγραφισμένα τα χαρακτηριστικά 
στα πρόσωπά τους –όπως η αεροπόρος της ιταλικής σειράς 
Lenci εμπνευσμένη από την αμερικανίδα αμέλια Έξαρτ, την 
πρώτη γυναίκα αεροπόρο που έκανε μόνη της υπερατλαντι-
κή πτήση με το αεροπλάνο της, το 1932–, ο τσίγκινος κουρ-
διστός πίθηκος τσίρκου του Χρήστου παπαευαγγέλου με τα 
κύμβαλα, ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών 
της δεκαετίας του 1960 στην ελλάδα, καταπληκτικά κουκλό-
σπιτα πλήρως εξοπλισμένα, μας μαγνητίζουν το βλέμμα και 
αφήνουν το μυαλό μας να ταξιδέψει.

οι κούκλες της μόδας, μία ειδική κατηγορία κουκλών που 
τις χρησιμοποιούσαν από τον 14ο αιώνα στη δυτική ευρώ-
πη για την επίδειξη της μόδας στις αυλές των βασιλιάδων 
καθώς και στη μεγαλοαστική κοινωνία, εντυπωσιάζουν 
με τα φορέματά τους, φτιαγμένα από μόδιστρους γνω-
στών γαλλικών οίκων υψηλής ραπτικής. εκεί και η κούκλα 
Blouette μ' όλη της την γκαρνταρόμπα και τα αξεσουάρ, 
που χάριζαν στα κοριτσάκια ώρες δημιουργικής απασχό-
λησης, προετοιμάζοντάς τα ταυτόχρονα για τους μετέπειτα 
κοινωνικούς τους ρόλους.  

στο υπόγειο, βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής 
με την κάθε ξεχωριστή ενότητα να είναι πιο ενδιαφέρουσα 
από την άλλη. Μέσω των εκθεμάτων, ερχόμαστε σ' επαφή 
με  ελληνικά έθιμα και παραδόσεις σχετικά  με τις θρησκευ-

τικές γιορτές, τη βλάστηση και τις αγροτικές ασχολίες 
αλλά και με το πώς τα παιδιά συμμετείχαν σ' αυτά, ανά-
λογα πάντα με την περιοχή που ζούσαν.   

Ξύλινα καραβάκια για τα κάλαντα των Χριστουγέννων 
(1960) ή της πρωτοχρονιάς, εθιμικές κούκλες όπως το 
ομοίωμα του Λαζάρου –ντυμένο στα άσπρα–, που το 

ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

Της ΕΛΕΝασ ΝΤαΚΟΥΛα

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Κούκλα Lady, 
Ιταλία, 1960
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Οι μεγάλοι 
γυρνάνε 
με νοσταλ-
γία πίσω 
στα παιδικά 
τους χρό-
νια, με τις 
μνήμες να 
διαδέχονται 
η μία την 
άλλη, βλέπο-
ντας πολ-
λά από τα  
εκθέματα, 
τα δε παιδιά 
παρατηρούν, 
εξερευνούν, 
μαθαίνουν, 
συγκρίνουν, 
εντυπωσιά-
ζονται και 
διασκεδά-
ζουν

Κούκλες όλων των ειδών
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Σάββατο του Λαζάρου, σ’ ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, τα 
κορίτσια το περιέφεραν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδού-
σαν ένα τραγούδι για την ανάστασή του, συνοδευόμενο με 
ευχές για τον νοικοκύρη και την οικογένειά του, ζυμαρένιες 
κουτσούνες σε σχήμα κοριτσιών, πουλιών ή φιδιών –που έ-
φτιαχναν σε διάφορα μέρη την Μ. Πέμπτη και τοποθετούσαν 
στην κοιλιά ή στο στόμα ένα αυγό–, ομοιώματα εκκλησιών 
που κατασκεύαζαν τα ίδια τα παιδιά και τα κρατούσαν όταν 
έλεγαν τα κάλαντα, είναι μερικά από τα εθιμικά παιχνίδια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει  η προθήκη με τα αντικείμενα που 
χρησιμοποιούντο από τα πρώτα χρόνια του παιδιού και μερι-
κά απ' αυτά ίσως τα βλέπουμε για πρώτη φορά. Το σκαμνί της 
γέννας, ξύλινες, δερμάτινες ή υφαντές κούνιες, θήλαστρο 
από πηλό σε σχήμα πάπιας από τη Μικρά Ασία (1890) ή από 
φυσητό γυαλί (1820), κουδουνίστρες διαφόρων υλικών, βρε-
φικά ρούχα, σπάργανα  και φασκιές, στολισμένα μεταξωτά 
μωρουδιακά σκουφάκια από την Πάτμο (18ου αι). Ο στολι-
σμός των σκουφιών ήταν ένδειξη πλούτου της οικογένειας, 
αλλά και σε πολλά μέρη πίστευαν ότι όσο πιο στολισμένο εί-
ναι το σκουφάκι τόσο τα μάτια των ξένων θα έπεφταν σ' αυτό 
και δεν θα μάτιαζαν το μωρό.

Προχωρώντας, μας περιμένουν διάφορα χειροποίητα παι-
χνίδια που έφτιαχναν οι ίδιοι οι γονείς για τα παιδιά τους, με 
υλικά από τη φύση και αποτελούσαν, σε μικρογραφία, την 
εικόνα της καθημερινής ζωής των ενηλίκων, αλλά χρησίμευ-
αν και σαν φυλακτά. Για τα κορίτσια, κούκλες ή κουτσούνες 
από άχυρο, ντυμένες με κουρέλια ή παλιά υφάσματα που 
προετοίμαζαν το κορίτσι για τον μελλοντικό ρόλο της μητρό-
τητας, ενώ για τα αγόρια, παιχνίδια-ζώα, όπως το γαϊδουράκι 
ή γουμάρα από κλαδιά δένδρων, που τα εξοικείωναν με τη 
μετέπειτα φροντίδα των ζώων. Επίσης, τόπια ή μπάλες από 
διάφορα υλικά ήταν μερικά από τα παιχνίδια των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας – προϊόντα οικιακής χειροτεχνίας.  

Παρακάτω βλέπουμε τα πρώτα παιχνίδια των εργαστηριών, 
δημιουργίες μαραγκών που τα κατασκεύαζαν κατόπιν παραγ-
γελίας. Εντυπωσιακότατη η βιτρίνα από ξύλο καρυδιάς, σε 
στιλ Louis Quinze, η οποία ανήκε στη βασίλισσα Όλγα. Πάνω 
στα ράφια της είναι τοποθετημένα σερβίτσια και μικροαντι-
κείμενα από πορσελάνη και ελεφαντόδοντο (18ος και 19ος 
αι.).

Το θέατρο σκιών και το κουκλοθέατρο ήταν ανέκαθεν από 
τους δημοφιλείς τρόπους διασκέδασης των παιδιών. Ο Κα-
ραγκιόζης και η παρέα του, ήρωες από το κουκλοθέατρο 
της αντίστασης του Νίκου Ακίλογλου, με τον Χιτλερίδη και 
τον Μισιλίνι ανάμεσα στις φιγούρες, ο μπαρμπα-Μυτούσης, ο 
Κλούβιος και η Σουβλίτσα  της Ελένης θεοχάρη-Περράκη, θυ-
μίζουν τις ώρες απόλαυσης που χάρισαν με τις ιστορίες και τις 
περιπέτειές τους, σε μικρούς αλλά και μεγάλους.  

Μία πιστή αναπαράσταση του ελληνικού πανηγυριού –θρη-
σκευτικού ή μη– με αντικείμενα από την πραμάτεια των πα-
νηγυράδων που αυτοί τοποθετούσαν πάνω σε ξύλινους πά-
γκους στο προαύλιο των εκκλησιών ή σε κεντρικές πλατείες,  
καταλαμβάνει δύο μεγάλες προθήκες. Εκεί μέσα κάθε λογής 
αυτοσχέδια μικρά παιχνίδια από ευτελή υλικά λαϊκών κατα-
σκευαστών, τα οποία όμως φάνταζαν λαμπερά στα μάτια 
των παιδιών. Ανάμεσα σ' αυτά, τα μαϊμουδάκια κρεμασμένα 
σ' ένα ξύλινο ταυ – που αγόρασε η Μ. Αργυριάδη, η οποία είχε 
ιδιαίτερη αδυναμία σ' αυτού του είδους τα παιχνίδια, από τον 
γυρολόγο Στ. Μαυρινό.

Τα αγόρια, μικρά και μεγάλα θα σταθούν ώρα μπροστά στις 
βιτρίνες με τα παιχνίδια πολέμου, Ελλήνων και ξένων κατα-
σκευαστών, εμπνευσμένα συχνά από τον αγώνα της απελευ-
θέρωσης. Φρούρια, μολυβένια στρατιωτάκια, καβαλάρηδες, 
πολεμικά άρματα και πλοία είναι μερικά από τα εκθέματα. 
Αλλά και τα παιχνίδια εμπνευσμένα από ήρωες και κόμικς, 
όπως ο παπουτσωμένος γάτος, η Μπεκασίν, o Winnie the Pooh, 
οι νάνοι, ο Snoopy, o Κέρμιτ, ο  Πίτερ Παν, ο Πινόκιο, ο Τεν-Τεν 
φέρνουν στο μυαλό μας αγαπημένα κουκλάκια καθώς και 
διαχρονικά παραμύθια που ακούγαμε μικροί αλλά και που 
αργότερα διαβάσαμε στα παιδιά μας.

Δύσκολα ξεκολλάει το μάτι από την υπέροχη βιτρίνα με τις 
κούκλες κατηγοριοποιημένες ανάλογα με τον λόγο κατα-
σκευής τους. Οι portrait dolls αντιπροσώπευαν μία συνήθεια 
των ευγενών και της μεγαλοαστικής τάξης, που παράγγελναν 
κούκλες που έμοιαζαν στα παιδιά τους. Oι Lady dolls απεικό-
νιζαν κυρίες ντυμένες με φορέματα όμοια των κυριών της 
εποχής τους και μ' αυτές έπαιζαν τα κορίτσια των ευγενών 
της δυτικής Ευρώπης. Οι Caracter dolls, όρος που χρησιμο-
ποιήθηκε από το 1909, με το ρεαλιστικό πρόσωπο από πορ-

σελάνη bisque, απεικόνιζαν τις εκφράσεις των μωρών, των 
νηπίων ή των ενηλίκων, δίνοντας έμφαση στις συσπάσεις 
του προσώπου. Οι Googly eyes dolls, οι κούκλες με τα μεγάλα 
στρογγυλά μάτια που κοιτούσαν λοξά  και το πονηρό σκαν-
δαλιάρικο χαμόγελο στο πρόσωπο –όπως αυτή με το μπλε 
σκουφάκι– είναι ερωτεύσιμες και εύχεσαι να είχες και εσύ 
μία τέτοια. Οι Child dolls αποδίδουν ωραιοποιημένα τα χαρα-
κτηριστικά ενός παιδιού όπως η πανέμορφη κούκλα του Emil 
Jumeau με ρούχα ραμμένα ειδικά γι' αυτήν, από μόδιστρους 
του ομώνυμου οίκου.

Στην αίθουσα για τα σχολικά χρόνια το θρανίο και οι χρωμολι-
θογραφίες του Σπύρου Βασιλείου (1950) που απεικονίζουν 
τις 4 εποχές του χρόνου, κρεμασμένες στον τοίχο, θυμίζουν 
τις τάξεις πολλά χρόνια πριν. Όπως επίσης ένα αλφαβητάριο 
του 1947, μία δερμάτινη σχολική τσάντα, ο άβακας, τετράδια 
καλλιγραφίας, μελανοδοχεία κ.ά. Στην προθήκη με τις εξω-
σχολικές δραστηριότητες των παιδιών βλέπουμε το πρώτο 
τεύχος μιας παιδικής εφημερίδας, αφιερωμένο στην αναβί-
ωση των Ολυμπιακών Αγώνων (1896), κουτιά με χειροτεχνίες, 
παιδικά εικονογραφημένα βιβλία ή παιχνιδοβιβλία ιδιαίτερα 
ελκυστικά για τα μικρά παιδιά.

Αγαπημένο παιχνίδι, με το οποίο διασκέδαζαν και οι μεγάλοι, 
ήταν το τρενάκι, που πρόσφερε ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας 
και δημιουργικής απασχόλησης. Χαζεύοντας το τρενάκι των 
παιδικών χρόνων του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τομπάζη 
–που κατασκεύασε γι’ αυτόν ο πατέρας του– μας έρχονται στο 
μυαλό σκηνές από σπίτια φίλων που το τρενάκι καταλάμβανε, 
συνήθως τα Χριστούγεννα, ένα μεγάλο μέρος στο σαλόνι και 
δημιουργούσε μία... παιχνιδιάρικη ακαταστασία.

Ένα από τα πιο σημαντικά εκθέματα του Μουσείου, δωρεά 
του Γεωργίου Γερουλάνου, είναι το γερμανικό χάρτινο θέατρο 
(1890), που συνοδεύεται από το κείμενο, τα σκηνικά και τους 
ηθοποιούς από το έργο «Ελεύθερος Σκοπευτής».  

Η συλλογή συμπληρώνεται με παραδοσιακά, λαϊκά παιχνίδια 
από μακρινές χώρες, όπως την Ιαπωνία, την Αφρική, το Με-
ξικό.  Ανάμεσά τους, κούκλες από την Ιαπωνία με τις οποίες 
στόλιζαν τα σπίτια την ημέρα της γιορτής των κοριτσιών (3 
Μαρτίου) ή το ψάρι κυπρίνος από φίλντισι που κρεμούσαν 
στις εξώπορτες για την αντίστοιχη γιορτή των αγοριών (5 
Μαϊου).

Ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι της συλλογής, που προκαλεί 
ιδιαίτερη συγκίνηση, είναι τα παιχνίδια του παππού και της 
γιαγιάς, στο Ισόγειο του Μουσείου. Πρόκειται για χειροποίητα 
παιχνίδια που έφτιαξαν μέλη των ΚΑΠΗ απ' όλη σχεδόν την 
Ελλάδα, στα πλαίσια του διαγωνισμού «Ξαναφτιάχνω τα παι-
χνίδια των παιδικών μου χρόνων». (1991).  

Και η τελευταία ενότητα είναι τα παιχνίδια της Μαρίας Αρ-
γυριάδη. Ανάμεσα σ' αυτά η πρώτη κούκλα της συλλογής.  
Όπως λέει η ίδια, όταν της την χάρισε ο σύζυγός της, γνωστός 
παλαιοπώλης και συλλέκτης έργων τέχνης, ήταν ένα μεγάλο 
πορσελάνινο κεφάλι, με γυάλινα μάτια και ξανθά μαλλιά, 
χωρίς σώμα. Όμως, μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο κου-
κλών του Λεδάκη, η κούκλα της Μαρίας απέκτησε ένα ωραιό-
τατο σώμα και έγινε σαν καινούργια.  

Και αφήνουμε για το τέλος, το αρκουδάκι με τη μπλε κορδέλα, 
που κατασκευάστηκε στην Αγγλία το 1938 και ήταν η  αφορμή 
για να ξεκινήσει η Μαρία Αργυριάδη τη συλλογή της όταν το 
βρήκε κάπου πεταμένο, αλλά και η έμπνευση για την Ελένη 
Γερουλάνου να γράψει το παιδικό βιβλίο «Ένας αρκούδος μία 
φορά», ο οποίος διηγείται το ταξίδι του μέχρι να φτάσει στον 
Πύργο των Παιχνιδιών. 

Φεύγοντας από το μουσείο-θησαυρό, μικροί και μεγάλοι, 
είναι εντυπωσιασμένοι. Οι δε μεγαλύτεροι σε ηλικία νιώθουν 
ότι έκαναν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, βρήκαν για λίγο την 
παιδικότητά τους και αφύπνησαντο παιδί που κρύβεται μέσα 
τους.  

Επιστρέφοντας από την παιδική ηλικία στην ενήλικη και από 
τον  κόσμο της φαντασίας στον κόσμο της πραγματικότητας, 
σκέφτεσαι πόσες ομοιότητες έχουν πολλά από τα σημερινά 
παιχνίδια (εκτός από τα υλικά ή τον τρόπο κατασκευής) με 
εκείνα των παιδιών των περασμένων δεκαετιών, αλλά και 
το πόσο σημαντικό ρόλο κατέχει το παιχνίδι –όσο ευτελές ή 
ταπεινό κι αν είναι– στη σωματική και ψυχική ανάπτυξη του 
παιδιού καθώς και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας  και 
του χαρακτήρα του.  

Αλλά και πόσο πολύ, όλοι ανεξαιρέτως,  το έχουμε ανάγκη!
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● Ο επιβλητικός πύργος  με τα 
γοτθικά, μπαρόκ και αρτ νουβό 
στοιχεία, που στεγάζει το Μουσείο 
Παιχνιδιών, οικοδομήθηκε κατά 
την περίοδο 1897-1900, ως εξοχι-
κή κατοικία του επιχειρηματία με-
ταλλίων Σπύρου Δεσπόζιτου σε... 
παραθαλάσσιο οικόπεδο ενός 
στρέμματος, το οποίο αγοράστη-
κε αντί του ποσού των 12.969,60 
δραχμών (όπως γράφεται στο 
συμβόλαιο).

● Το αρχικό κτίριο ήταν διώροφο 
με ημι-υπόγειο και περιβαλλόταν 
από περιφραγμένο κήπο. Η δια-
μόρφωση των εσωτερικών χώ-
ρων έγινε από Ιταλό διακοσμητή 
και τα δωμάτια διέθεταν τοιχογρα-
φίες και οροφογραφίες. 

● Το 1906 η έπαυλις μισθώθηκε 
από τον γιατρό Γεώργιο Μηλια-
ρέση και χρησιμοποιήθηκε ως 
παραθαλάσσιο αναρρωτήριο και 
υδροθεραπευτήριο με πελάτες 
μέλη της υψηλής αστικής κοινωνί-
ας της εποχής.

● Μετά τον θάνατο του Σπ. Δεσπό-
ζιτου, το 1911, το κτίριο περιήλθε 
στους κληρονόμους του από τους 
οποίους το αγόρασε, το 1918, ο 
Υδραίος εφοπλιστής και ευεργέ-
της Αθανάσιος Κουλούρας. Στο 
υπέρθυρο του προστώου πρό-
σθεσε ένα μπρούτζινο θυρεό με 
τα αρχικά του, Α.Κ., σε σύμπλεγμα 
με μία άγκυρα και από τη λέξη 
laboramos, που στα λατινικά ση-
μαίνει «να εργαζόμαστε».

● Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά 
τη διάρκεια της Κατοχής, στον 
πρώτο όροφο της Έπαυλης είχε 
εγκατασταθεί ο Γερμανός φρού-
ραρχος του Παλαιού Φαλήρου, 
ενώ παράλληλα έμενε εκεί και η 
οικογένεια Κουλούρα, η οποία είχε 
περιοριστεί στους υπόλοιπους 
χώρους.

● Ο Α. Κουλούρας πέθανε το 1953 
και άφησε όλη του την περιουσία 
στη σύζυγό του, Βέρα, η οποία 
ακολουθώντας τις επιθυμίες του 
αφιέρωσε μεγάλα ποσά για φιλαν-
θρωπικά έργα στη γενέτειρά του, 
την Υδρα. Το 1976 κληροδότησε 
την Έπαυλη στο Μουσείο Μπενάκη 
με τον όρο αυτή να χρησιμοποιη-
θεί ως μουσείο και να διατηρηθεί 
η εξωτερική της μορφή. Μετά τον 
θάνατό της, το 1970, η έπαυλη πε-
ριήλθε στο Μουσείο Μπενάκη.  
Χρειάστηκαν πάνω από 30 χρόνια 
μέχρι να αρχίσει η συντήρησή του 
κτιρίου (μέσω προγραμμάτων ΕΣ-
ΠΑ), η οποία με την ολοκλήρωσή 
της αλλά και τη μεγάλη δωρεά 
παιχνιδιών της Μαρίας Αργυριά-
δη, το 1991, το μετέτρεψε στον 
Πύργο των Παραμυθιών! A

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙΔΩΝ

Γιαπωνέζικες εθιμικές κούκλες 
για την γιορτή των κοριτσιών στις 

3 Μαρτίου

Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

Παιχνίδια για 
εξωσχολικές 

δραστηριότητες

Κούκλες από την Κάρπαθο της Μ. Πα-
παβασίλη (1999), φωτογραφία από την 

ιστοσελίδα του Μουσείου Παιχνιδιών

Μεταξύ άλλων παιχνιδιών, ο πίθηκος σε σκούτερ και 
η κούκλα αεροπόρος με την εμπορική ονομασία Lenci

Αριστερά, κούκλα μόδας, Γαλλία 1860.  
Δεξιά, πορσελάνινη κούκλα Child,  
Γαλλία, τέλος 19ου αιώνα

Έχουν χρησιμοποιηθεί, κατόπιν σχετικής άδειας 
από την κα Μαίρη Βέργου, φωτογραφίες από την 
επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου Μπενάκη Παι-
χνιδιών καθώς και screenshots από την διαδικτυα-
κή ξενάγηση στο Μουσείου.  
Οι φωτογραφίες των screenshots είναι του 
Λεωνίδα Κουργιαντάκη. 
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Επιμέλεια: 
MΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΙΓΑΛΟΥ

 
τιλ, άνεση, πρακτικότητα και ζεστασιά είναι 

τα συνώνυμα της Thermal Collection από 

την Tezenis, μία cozy & comfy σειρά με on-

trend επιλογές, κατάλληλες για τις χαμηλές θερμο-

κρασίες. Κορμάκια, μπλούζες από βισκόζη και μαλ-

λί μερινό, ισοθερμικά κολάν και άλλα ρούχα, άνετα 

και απαλά στο δέρμα που τυλίγουν το σώμα μας και 

το διατηρούν ζεστό. Αυτόν τον χειμώνα, δίνουμε 

ραντεβού στις πίστες και στα chalet με το καλύτε-

ρο (après) ski στιλ! 

Thermal Collection της Tezenis
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Τ ο άρωμα του φρέσκου καφέ σε κα-
λωσορίζει πριν ακόμη ανοίξεις την 
πόρτα. Το άρωμα αυτό συνοδεύει 

και μία ακόμη μυρωδιά: είναι εκείνη των 
λαχταριστών, χειροποίητων rolls που ψή-
νονται κάθε πρωί και κάνουν τον κόσμο 
να μοσχομυρίζει βούτυρο. Αυτά τα λα-
χταριστά συμβαίνουν στο Fixers, το νέο 
καφέ - microbakery που μόλις άνοιξε στο 
Παγκράτι.

Πίσω από το Fixers βρίσκονται ο Χρήστος, 
ο Αρτέμης, ο Τάσος, ο Γιώργος, η Μαρία και 
ο Παύλος, που κάθε πρωί δημιουργούν με 
φαντασία και μεγάλη μαεστρία όλα όσα 
πρόκειται να δοκιμάσεις. Και ποια είναι αυ-
τά; Πρώτα απ’ όλα αυτός ο υπέροχα αρω-
ματικός καφές. Πρόκειται για ένα τέλειο 

blend από 100% κόκκους Arabica από τρεις 
επιλεγμένες περιοχές της Βραζιλίας, που 
μπορείς να τον απολαύσεις επιτόπου ή να 
τον πάρεις μαζί στη βόλτα σου. Έπειτα είναι 
τα φοβερά νόστιμα χειροποίητα γλυκά και 
αλμυρά σνακ που η Έμμα ζυμώνει και ψή-
νει κάθε πρωί στο παρασκευαστήριο που 
λειτουργεί στο πατάρι. Θα βρεις σάντου-
ιτς με χειροποίητο ψωμί, αφράτα cakes, 
μπάρες, cookies, διάφορα γλυκά (όπως το 
Baked Cheesecake ή τη Flan με την καρα-
μελωμένη σφολιάτα και την κρέμα καρα-
μέλας) και βέβαια τα άκρως λαχταριστά 
rolls με τη χειροποίητη ζύμη που βγαίνουν 
σε διάφορες γεύσεις, γλυκές και αλμυρές.  

Αργά το απόγευμα τη θέση του καφέ παίρ-
νουν κρασιά του ελληνικού αμπελώνα, 

μπίρες, ποτά κι aperitivo που μπορείς να 
συνοδεύσεις με ντελικάτη pinsa, street 
food αλλά και healthy επιλογές από τα 
expert brands The Smashers & katsika 
Bostanic Gourmet. Όλα αυτά σε έναν σύγ-
χρονο και cozy χώρο με υπέροχο design. 
Άλλωστε ο σχεδιασμός έχει την υπογρα-
φή του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφεί-
ου της Αφροδίτης Κρασσά, που εδρεύει 
στο Λονδίνο. 

Μια καλή ευκαιρία να γνωρίσεις τους Fixers 
είναι αυτό το Σάββατο 28 Ιανουαρίου από 
τις 16.00 και μετά. Θα σε περιμένουν με κα-
φέ, ποτό, φρεσκοψημένες λιχουδιές για 
όλους και πολλή μουσική για να σου φτιά-
ξει τη διάθεση! Καθημερινά από 08.00 έως 
αργά το βράδυ.

Σου φτιάχνουν 
τη διάθεση και τη μέρα!

 Βρυάξιδος 2, Παγκράτι,  www.fixerscoffee.com   fixerscoffee   fixerscoffee
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Αν πρασινίζεις 
από ζήλια, 
τότε είναι 

η ώρα να πας 
για shopping

-Cher

G l a m a z o n
Η ακαταμάχητη γοητεία  

της νέας αρχής
Οι στόχοι της νέας χρονιάς δεν είναι πάντα 

εφικτοί, ας χαλαρώσουμε λιγάκι

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο 
Ιανουάριος, κάθε Ιανουάριος, είναι ο μήνας που 
συνηθίζουμε να ορκιζόμαστε στα βεγγαλικά  
ότι θα ξαναφτιάξουμε τον εαυτό μας. Χρυσή 
ευκαιρία για να χάσουμε κιλά, να κόψουμε βλα-

βερές συνήθειες, να πάμε γυμναστήριο, να κάνουμε 
περισσότερα ταξίδια, να δυναμώσουμε σχέσεις να 
ξαναφτιάξουμε φιλίες, να πάρουμε και αυτό το γου-
στόζικο παλτουδάκι, αλλά όχι ένα νούμερο μικρότε-
ρο. Τα κιλά δεν είναι σακούλες με πορτοκάλια να τα 
αφήσουμε κάτω. Τι καλά που θα ήτανε.

Ο Ιανουάριος λοιπόν είναι ένας μήνας που κλασικά 
μπαίνει η ετικέτα new year’s resolutions στον αντί-
στοιχο φάκελο. Έστω και νοερά. Εκεί που πέφτει  
πολύ γέλιο και φυσικά κλάμα είναι η οργάνωση των  
οικονομικών. Διάφοροι γκουρού, τύπου Μαρί Κόντο,  
αλλά για το πορτοφόλι, προτείνουν διάφορα.  
Άσ'  το, φίλε, δεν βγαίνει. 

Λοιπόν, και αυτός ο καινούργιος χρόνος θα συναντή-
σει τον καινούργιο μας εαυτό, που, ω τι έκπληξη, είναι 
και μεγαλύτερος και πιθανόν ωριμότερος αλλά στα 
σίγουρα πιο ταλαιπωρημένος. Αυτές οι αποφάσεις για 
τη νέα χρονιά έχουν και μπόλικες δόσεις τελειομανίας 
και άφθονο χιούμορ. Φίλες και φίλοι, η νέα αρχή δεν 
είναι και τόσο εφικτή. Οι στόχοι δεν είναι και τόσο πι-
θανοί οπότε είναι μάλλον ανθυγιεινή η επιδίωξή τους. 
Περιττό άγχος.

Παρόλα αυτά, η γοητεία μιας νέας αρχής εξακολουθεί 
να είναι ακαταμάχητη. Για παράδειγμα, στο μυθιστό-
ρημα του Κέβιν Γουίλσον «Τώρα δεν είναι η ώρα για 
πανικό», η πρωταγωνίστρια πείθει τον εαυτό της ότι 
μετακομίζοντας μακριά και θάβοντας το παρελθόν 
της, μπορεί να αφήσει πίσω της τη μεγάλη κατα-
στροφή που προκάλεσε στη γενέτειρά της πριν από 
δεκαετίες. (Το περιστατικό αναπόφευκτα το βρίσκει 
μπροστά της και αναγκάζεται να αναμετρηθεί –και 
ίσως και να συγχωρήσει– με τον εφηβικό της εαυτό). 
Αλλά μπορεί επίσης να προσπαθήσει να κάνει μια αλ-
λαγή σεβόμενη το παρελθόν, αντί να το εξαφανίσει. 
Στα απομνημονεύματά της «Home/Land», η συγγρα-
φέας Ρεμπέκα Μιντ γράφει για την επιστροφή της στο 
Ηνωμένο Βασίλειο μετά από δεκαετίες απουσίας. Δεν 
είναι μια νέα αρχή, αλλά είναι κάτι καινούργιο: Η μετα-
κίνησή της εμπνέεται από την επιθυμία να δώσει στον 
γιο της την ίδια «αίσθηση του εκτοπισμού» που η ίδια 
αντιφατικά θεωρεί ως μία από τις ευλογίες της. Τα βι-
βλία για τις επανεκκινήσεις τα μάζεψε η Έμα Σέιραπο 
για λογαριασμό του The Atlantic. 

Σε ένα από αυτά,  στο «Τέσσερις χιλιάδες εβδομάδες: 
Διαχείριση του χρόνου για θνητούς», ο συγγραφέας 
Όλιβερ Μπέρκμαν λέει ουσιαστικά ότι η επιθυμία μας 
να κάνουμε επανεκκίνηση και να τελειοποιήσουμε 
τον εαυτό μας πηγάζει εν μέρει από το άγχος για τη 
γνώση ότι κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Για να το αντι-
μετωπίσουμε, μπορεί να στραφούμε σε ένα βιβλίο 
όπως τα απομνημονεύματα του Πολ Καλανίθι, «When 
Breath Becomes Air». Αναλογιζόμενος την ιατρική του 
εκπαίδευση και τον θανατηφόρο καρκίνο του,  
ο Καλανίθι δεν καταλήγει σε κανένα πατροπαράδοτο 
μάθημα για το πώς να δώσουμε νόημα στη ζωή σας. 
Αντιθέτως, είναι «δυνατός και φοβισμένος, διορα-
τικός και μπερδεμένος, συνεχώς μεταβαλλόμενος 
– με άλλα λόγια, ακριβώς τόσο ανθρώπινος όσο και 
οι υπόλοιποι από εμάς».

Τι λέει όμως ο Μπέρκμαν; «Πιστεύω ότι πιθανώς μία από 
τις παγίδες της κουλτούρας της πρωτοχρονιάτικης εξυ-
γίανσης είναι ότι μας ενθαρρύνει όλους να αποδεχθούμε 
την ιδέα ότι πρέπει να κάνουμε κάποια μεγάλη αλλαγή 
για να είμαστε ένα αποδεκτό, αξιόλογο άτομο. Κι αυτό 
δεν αφήνει περιθώρια για τη σκέψη ότι ίσως είστε πιο κα-
λά από ό,τι  νομίζατε. Ίσως δεν χρειάζεται να αλλάξετε με 
κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Ίσως το να συμφιλιωθείτε 
με τον εαυτό σας και να αποδεχθείτε κάποια πράγματα 
όπως είναι, είναι πολύ πιο δυνατή απόφαση».

Μήπως είναι  καλύτερη η έλλειψη ελέγχου; Αν όχι 
ολοσχερώς, έστω σε κάποιο βαθμό. Υπάρχει ευχαρί-
στηση στην άγνοια, γράφει η Έμιλι Αγκντεν στο βιβλίο 
της «On Not Knowing». Ένα ερωτηματικό, άλλωστε,  
θα μας ακολουθεί σαν τον Σάντσο Πάντσα σε όλη  
την περιπέτεια της ζωής. ●

Επιμέλεια: MΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΟΥ

 MISSONI
Polo double  
Alpaca €690 

KARL LAGERFELD
Knotted shoulder bag €379

ESSENCE
Shiny lipgloss σε ροζ/ 
διάφανη απόχρωση

POLAROID
Γυαλιά ηλίου

MI-RŌ
Φόρεμα με παγιέτα €395 μετά την έκπτωση

MORROCANOIL
Λάδι-θεραπεία για τα μαλλιά

TEZENIS
Balconette Bra Top 

€7,45 μετά την 
έκπτωση  

KALOGIROU
Μπότες croco Bettina Vermillon €472 

μετά την έκπτωση

MODIVO
Ζακέτα Silvian Heach €140 μετά την έκπτωση

CONVERSE
All star σε forest green €75

CATRICE
Βερνίκι νυχιών Sparks of Joy

SWATCH
Ρολόι από την January Collection,

Pastelicious Teal €115

THE BODY 
SHOP

Κραγιόν Peptalk 
απόχρωση Live Loud  

€9,75 μετά την 
έκπτωση
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INFO George
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107
27 Ιανουαρίου 2023 στις 20:30

Α
ρρωσταίνει ξαφνικά, αναπολεί 
τη ζωή του και χάνεται, επίσης 
ξαφνικά. Ένας άνδρας γύρω 
στα 60, τον οποίο ως παιδί εγκα-

τέλειψε η μητέρα του ενώ ο πατέρας 
του προσπαθούσε πεισματικά να την 
κρατήσει παρούσα. Ένας άνδρας που 
μετά από μια σειρά αναπάντητες κλή-
σεις και μια αναπάντεχη ιατρική γνω-
μάτευση μαθαίνει ότι θα «φύγει» από 
μια θανάσιμη μαχαιριά, παίρνει μιαν 
ανέλπιστη παράταση ζωής, αλλά τε-
λικά δεν γλιτώνει το αναπόφευκτο. 
«Μονόλογο επιστημονικής φαντασίας 
με μουσικά ιντερλούδια», «Ένα έργο 
για τη φύση, την αιτία και την αισθη-
τική μιας κτηνώδους, θανατηφόρου 
νόσου» χαρακτηρίζει ο συγγραφέας 
και βραβευμένος στις Κάννες και στη 
Βενετία σεναριογράφος Ευθύμης 
Φιλίππου το «George». 
Για μία μόνο βραδιά η Αγγελική Πα-
πούλια ανεβαίνει στη σκηνή για να 
αφηγηθεί τη σουρεαλιστική ιστορία 
του, συνοδεία του συνθέτη Παναγιώ-
τη Μελίδη (Larry Gus) στο εκκλησια-
στικό όργανο, του Μανούσου Κλα-
πάκη στα κρουστά και της 18μελούς 
ανδρικής χορωδίας της Κέρκυρας. 
Με περιγραφή δωρική οι περιπέτειες 
του Τζορτζ θα ταξιδεύουν και μέσα 
από τη φωνή του διακεκριμένου με 
BAFTA και Emmy Βρετανού ηθοποι-
ού Ben Whishaw («Το άρωμα», «Ο 
αστακός») στον συλλεκτικό δίσκο βι-
νυλίου που κυκλοφορεί από την ανε-
ξάρτητη εταιρεία FourFour Records 
σε παραγωγή Onassis Culture. Θα δι-
ατίθεται από 2/1 στο πωλητήριο της 
Στέγης αλλά και σε όλες τις μουσικές 
ψηφιακές πλατφόρμες.

 - Ιωάννα Γκομούζα

H ζωή και 
το τέλος 
ενός άνδρα 
που τον 
έλεγαν 
George
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Της IΩΑΝΝΑΣ
ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Όπερα, 
συναυλίες, 

εκθέσεις. 
Πολιτιστικές 

προτάσεις 
που μας

 ιντριγκά-
ρουν

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Για να καταχωριστείτε στους 
οδηγούς της A.V., στείλτε 

δελτία Τύπου 2 εβδομάδες 
πριν από την προγραμματι-
σμένη ημερομηνία. Ταχυ-
δρομικώς στη διεύθυνση 
Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 

Αθήνα 
ή στο fax 210 3617310 ή στο 
avguide@athensvoice.gr

➌ Βιβλία από 
ένα ευρώ 

στο Παζάρι 
Βιβλίου

Διακόσιοι εκδότες από 
όλη την Ελλάδα και πά-
νω από 10.000 τίτλοι βι-
βλίων σε τιμές που δεν 
ξεπερνούν το 30% της 
αρχικής τους λιανικής 
τιμής. Το καθιερωμένο 
Παζάρι Βιβλίου που δι-
οργανώνουν ο Σύνδε-
σμος Εκδοτών Βιβλίου 
και η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εκδοτών Βιβλι-
οχαρτοπωλών επιστρέ-
φει για 26η χρονιά. Όσοι 
πισ τοί,  ε τοιμ ασ τ είτ ε 
για… ανασκαφές στους 
πάγκους. 

Πλατεία Κλαυθμώνος, 
27 Ιανουαρίου - 

19 Φεβρουαρίου



➍  «Πέρα από 
τη θάλασσα» στη Στέγη

Πάντα θεωρούσε ότι οι παρτιτούρες του Γιάννη Μαρ-
κόπουλου θα έπρεπε να φυλάσσονται σε κάποιο 
μουσείο παγκόσμιας μουσικής κληρονομιάς. Με α-
φορμή τα ογδοντά χρονα του μεγάλου συνθέτη, που 
«καταφέρνει και κάνει να ακούγεται το ασύλληπτο σαν 
φυσιολογικό και επαναπροσδιορίζει την ελληνικότητα 
ανοίγοντας ορίζοντες», ο Παύλος Παυλίδης επανα-
συστήνει 16 σημαντικά κομμάτια του, τοποθετώντας 
τα σε ένα σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον, εμπλουτι-
σμένα με ηλεκτρικούς και synth ήχους, λούπες και 
πολυφωνίες. 

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, 1-5 Φεβρουαρίου στις 20:30

Θανάσης Δρίτσας Ευγενία Παπαδήμα
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➋ Πιάνο το θεραπευτικό

Χρησιμοποιείται διεθνώς ως εργαλείο των μουσικών θεραπευτών, βοηθώντας παιδιά και ενήλικες να ξεπερά-
σουν συναισθηματικά και σωματικά τους προβλήματα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Piano Days@Megaron, 
ο καρδιολόγος και συνθέτης Θανάσης Δρίτσας και η πιανίστα Ευγενία Παπαδήμα εστιάζουν, μέσα από 
παραδείγματα κλασικών έργων και έναν βιωματικό μουσικό αυτοσχεδιασμό, στις βιολογικές επιδράσεις της 
μουσικής και στον θετικό της αντίκτυπο στην υγεία. Θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν έργα των Μπαχ, 
Μότσαρτ, Ραχμάνινοφ, Σούμαν, Γκέρσουιν αλλά και του γνωστού γιατρού και αναπληρωτή διευθυντή στο Ωνά-
σειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 29 Ιανουαρίου στις 17:00

Παύλος Παυλίδης
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➊ Κωνσταντίνος Δοξιάδης και 
πληροφοριακός μοντερνισμός

Τη δεκαετία του 1960 το γραφείο του περίφημου αρχιτέ-
κτονα Κωνσταντίνου Δοξιάδη, μέσω του προγράμματος 
«Ανθρώπινη κοινότητα», ασχολήθηκε με την προσαρμογή 
των κατοίκων της Αθήνας στον ρυθμό και τους χώρους 
της μεταπολεμικής πόλης, αναζητώντας τον τρόπο να εί-
ναι ευτυχισμένοι. Αυτή η έρευνα υπήρξε η αφετηρία για 
την έκθεση «Κωνσταντίνος Δοξιάδης και πληροφοριακός 
μοντερνισμός - Η μηχανή στην καρδιά του ανθρώπου» που 
επιπλέον επιχειρεί μια κριτική αναδρομή της με πρόσφατα 
αφιχθέντες μετανάστες και πρόσφυγες. Εξετάζει, έτσι, τη 
σύμπτυξη πόλεων, ανθρώπων, πληροφοριών και υπολο-
γισμών τα τελευταία πενήντα χρόνια θέτοντας ένα ακόμα 
ερώτημα: πώς χρησιμοποιείται στις μέρες μας η συλλογή 
δεδομένων.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση,
 28 Ιανουαρίου - 26 Φεβρουαρίου, 18:00 -23:00 



➏ Τρεις νύχτες στο Κύτταρο

Ambient, punk, r’n’r, ροκ: πες το και θα παίξει στο γνωστό μουσικό στέκι της Η-
πείρου και Αχαρνών. Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου (στις 21:00) οι Ιταλοί μετρ του 
ατμοσφαιρικού ήχου Messa φέρνουν στις αποσκευές τους το άλμπουμ «Close». 
Μια βραδιά αργότερα, την ίδια ώρα, από το μικρόφωνο θα ακούς στίχο ελληνικό 
από τα γκρουπ Κροταλίας, Πεθαίνουν στο τέλος και Αγόριαstonilio. Τριπλέτα και 
το Σαββατόβραδο (στις 22:00) με κλασικές επιτυχίες και τραγούδια σε πρώτη 
μετάδοση από τρεις θεμελιωτές της εγχώριας ροκ σκηνής των 90s, τα Υπόγεια 
Ρεύματα, τους Magic de Spell και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. 

Κύτταρο Live, 26-28  Ιανουαρίου

➐ Στα δωμάτια της περφόρμανς

Μια μελέτη για τη γυναικεία φύση, το νέο άσμα της Χαράς Κολαΐτη, μια μακράς 
διάρκειας δράση με παραγωγή συνεχόμενου λόγου, ένα «υπολογιστικό» fashion 
show που μας προτρέπει να… γίνουμε μοντέρνοι, μια αλληγορική χειρονομία επι-
διόρθωσης τραυμάτων με την μέθοδο Kintsugi: είναι κάποια από τα ραντεβού στα 
φετινά Performance Rooms. Δεκαπέντε επιμελητές παρουσιάζουν 20 περφόρμερ 
από τις εικαστικές αλλά και από τις παραστατικές τέχνες, τη μουσική και τα νέα μέ-
σα, σε διάστημα τριών εβδομάδων, εστιάζοντας σε πέντε δράσεις κάθε φορά.

Αίθουσα Τέχνης Καππάτος, 26 Ιανουαρίου - 11 Φεβρουαρίου

➎ Madeleine Peyroux:
Μια Αθηναία από την Τζόρτζια

Ήταν το άλμπουμ που την εκτόξευσε στην κορυφή, ξεπερνώντας στις ΗΠΑ τις 
500.000 πωλήσεις τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του, ενώ εγκαινίασε τη θερμή 
της σχέση και με το ελληνικό κοινό. Το «Careless Love Forever» επανακυκλοφόρησε 
και η Αθήνα δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σχετική παγκόσμια περιοδεία της 
Madeleine Peyroux. 

Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών, 26 Ιανουαρίου στις 21:00

Μ Η Ν
Τ Ο

Χ Α Σ Ε Ι Σ

➒ Μια ζωγραφική «Κατάθεση ψυχής» 

Γιατρός, πρώην βουλευτής και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο Δημήτρης Λιντζέ-
ρης παρουσιάζει την πρώτη του εικαστική έκθεση. Καταφεύγοντας για την εικονογραφία του σε 
όψεις της συλλογικής μνήμης και σε προσωπικά του βιώματα επιχειρεί, όπως δηλώνει, «μία βουτιά 
στον ελληνισμό και στις ανθρώπινες αξίες και συγχρόνως μία προτροπή αγάπης στις ρίζες και στον 
διαχρονικό μας πολιτισμό».

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Μάνος Λοϊζος» Δήμου Νικαίας, έως 30 Ιανουαρίου στις 10:00-20:00

  Η «Αλέα» της 
Νατάσσας Σαρρή

Η ζωγραφική είναι ο τρόπος να 
αντιλαμβάνεται τον κόσμο και 
να εμβαθύνει σε ορατές κι αθέ-
ατες νομοτέλειες που ορίζουν 
τη φύση και τον άνθρωπο. 
Στην πρώτη της ατομική στην 
Ελλάδα, όπως σημειώνει η ε-
πιμελήτρια τής έκθεσης Αθηνά 
Σχινά, οι συλλογισμοί της Να-
τάσσας Σαρρή «συνεχίζουν να 
περιστρέφονται γύρω από κι-
νήσεις επιπέδων, όπως κι επι-
φανειών, μέσα από γεωμετρι-
κά και βιομορφικά σχήματα». 

Gallery Genesis, έως 11 Φεβρουαρίου

➑ Ο 
Δημήτρης 
Πλατανιάς,  
Φάλσταφ

Υπήρξε το κύκνειο 
άσμα του Βέρντι και 
πηγ ή απ όλαυσης, 
όπως ο ίδιος ομολο-
γούσε, η σύνθεση 
της μουσικής του. Οι 
ερωτικές περιπέτει-
ες του ξεπεσμένου 
ι π π ό τ η  σ ε ρ  Τ ζ ο ν 
Φά λσ ταφ, του πιο 
α γα π η τ ο ύ  δ ι α β ο -
λάκου του Σαίξπηρ 
(από την κωμωδία 
«Εύθυμ ες κυρά δ ες 
του Ουίντσορ») ζω-
ντανεύουν από την 
ΕΛΣ με τον κορυφαίο 
βαρύτονο Δημήτρη 
Πλατανιά να κάνει 
το ν τεμπούτο του 
στον ομώνυμο ρό-
λο. Τη σκηνοθεσία 
υπογράφει ο καλλι-
τεχνικός διευθυντής 
τ ο υ  φ η μ ι σ μ έ ν ο υ 
Φεσ τιβά λ Όπερας 
του Γκ λάιν τμπορν 
Στήβεν Λάνγκριτζ, 
ο οποίος επίλεξε να 
μεταφέρει τη δρά-
ση στην Αγγλία της 
δεκαετίας του 1930, 
προσκαλώντας μας 
ν’ αναγ νωρίσουμε 
πως «Όλα σ’ αυτόν 
τον κόσμο είναι μια 
φάρσα». 

Εθνική Λυρική Σκηνή, 
26 Ιανουαρίου & 1, 4, 
7, 10 Φεβρουαρίου 

στις 19:30, 29 Ιανουα-
ρίου στις 18:30

 John Talabot 
στο Ωδείο 

Οι λάτρεις του ηλεκτρονικού ήχου έχουν 
να λένε για τα ολονύχτια set του σε χώρους 
και φεστιβάλ όπως τα Sόnar, Pickle Factory, 
Moog, Primavera Sound. Αυτήν την Κυριακή, 
ο ονομαστός DJ και παραγωγός John Talabot 
πιάνει θέση στα dexx στην Αθήνα. Μαζί του, 
για πρώτη φορά στα μέρη μας, ο Νορβηγός 
Sotofett, ενώ τη βραδιά θα ανοίξει η «δική» 
μας GIGANTA. Το ATheNS VoIce Radio 102,5 
είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης 
που ανοίγει με εγκαταστάσεις από το one 
continuous Lab και το ADAF.

Ωδείο Αθηνών, 29 Ιανουαρίου στις 17:00

 Το ντεμπούτο άλμπουμ του Eliot ζωντανά

Οι επιρροές του ποικίλες προέρχονται από τους νέους ρομαντικούς και την πρώιμη ντίσκο μέχρι την electronica 
και τη dance, χωρίς να παραμερίζει τη δυναμική επίδραση της ποπ. Η ατμόσφαιρα των 80s είναι εμφανής στο 
«Lotus», το ντεμπούτο άλμπουμ του που συστήνει live αυτή την Παρασκευή. Μαζί του οι Lia hide, IoTAPhI και 
morphy, ενώ τη συναυλία ανοίγει η πρωτοεμφανιζόμενη Mc/rapper ero Seagull. 

Six D.O.G.S., 27 Ιανουαρίου στις 21:00

Κροταλίας
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Ζούμε σε ενδιαφέροντες γαστρονομικά και-
ρούς. Βλέπετε, η ανακοίνωση του επικεί-
μενου κλεισίματος του ΝΟΜΑ –του επί 
πέντε χρόνια κατατασσόμενου ως καλύ-

τερου εστιατορίου στον κόσμο– για λόγους 
βιωσιμότητας, δημιούργησε ρίγη συγκίνησης, 
προβληματισμό αλλά και εκνευρισμό στους κατά 
τόπους οπαδούς του. Γιατί παράλληλα έδωσε δι-
εθνώς αφορμή σε φωνές, που βρίσκουν ψεγάδια 
στην πορεία του, να εκφράσουν τη γνώμη τους.  
Έτσι, απανταχού στον κόσμο, τροφοδοτήθηκε 
ένας διάλογος περί γαστρονομίας που επανεξε-
τάζει αξίες και πρότυπα, και που ενδεχομένως 
θα επηρεάσει μέσα από ζυμώσεις τη μελλοντική 
πορεία της γαστρονομίας σε επίπεδο προτύπων. 

Αυτόν τον διάλογο θέλω να ξανατροφοδοτήσω 
στη μικρή μας γειτονιά του πλανήτη, με μερικές 
ταπεινές σκέψεις και σκόρπια ερωτήματα που 
τον τελευταίο καιρό με έχουν προβληματίσει. 
Γιατί ως λάτρης της ουσίας των γεύσεων και των 
αφηγήσεων περί αυτών, ως λάτρης της φινέτσας, 
της κομψότητας και της γευστικής έντασης στη 
μαγειρική, έχουν αρχίσει να με προβληματίζουν 
πράγματα που περιλαμβάνουν και υπερβολές. 

Πριν δύο μέρες μου έλεγε ο κουρέας μου, ο Μά-
κης, πως τα Χριστούγεννα πήγε σε ένα πανέμορ-
φο ορεινό χωριό στον Πάρνωνα, γεμάτο πέτρι-
να σπίτια, δέντρα, με τη μυρωδιά του τζακιού να 
πλανάται στην ατμόσφαιρα. Όταν πήγε στο μονα-
δικό εστιατόριο του χωριού, διαπίστωσε έκπλη-
κτος πως αντί να βρει τα αναμενόμενα γι’ αυτόν 
παϊδάκια, χορταράκια και τοπικά μεζεδάκια, το 
μενού είχε κάτι σαν μπαλοτίνα από γαλοπούλα 
με σοτέ λαχανικά και λάδι μαϊντανού, σαλάτα με 
μπαλσάμικο και κατσικίσιο τυρί και άλλες αντί-
στοιχες επιλογές. 

Και ερωτώ όλους σας, αυτή η «γκουρμεδοποίη-
ση», ελλείψει καλύτερης λέξης, είναι κάτι καλό, 
κάτι ευκταίο, ή όχι; Η αλήθεια είναι ότι μας ξε-
νίζει στο πρώτο άκουσμα. Αλλά, απ’ την άλλη, 
εγώ όταν ταξιδεύω στη Γαλλία και βρίσκω κάτι 
απίθανα εστιατόρια σε κάτι «πουθενά» χωριά, 
χαίρομαι, τ’ ομολογώ... Το ίδιο και στη Δυτική 
Μακεδονία που πάω επί τούτου. Πρόκειται όμως 
για ίδιας γαστρονομικής αξίας εστιατόρια αυτά 
που με κάνουν να χαίρομαι με αυτά που με προ-
βληματίζουν; Ποια είναι η διαφορά τους; Τι είναι 
σωστό να νιώθω τελικώς και γιατί;

Ένα πιάτο ανώτερης γαστρονομικής αξίας που έχει 
πάνω του δουλειά, τεχνικές και δημιουργικό-
τητα, έχει σίγουρα θέση σε ένα εστιατόριο της 
πόλης και των κοσμικών τουριστικών περιοχών, 

Είναι ο σεφ καλλιτέχνης; Θέλεις να τρως σούσι στο παραλιακό 
ταβερνάκι της Κιμώλου; Αποτελεί η γαστρονομία έκφραση 
Τέχνης; Έχει η τροφή ηθικούς κώδικες; Πριν λίγες μέρες το 
Noma, «το καλύτερο εστιατόριο» του κόσμου, ανακοίνωσε 

πως κλείνει και την ίδια στιγμή μια τεράστια συζήτηση ξεκί-
νησε στα Μέσα του πλανήτη. Ζητήσαμε από τον ιδρυτή του 

πολύ δημοφιλούς γαστρονομικού ιστολογίου cucinacaruso.
gr, Δημήτρη Παπαζυμούρη, να τοποθετηθεί πάνω στα 

καυτά ερωτήματα των σύγχρονων ημερών της γαστρονομίας.  

Επιμέλεια: ΝεΝελα ΓεωρΓελε

Εσείς πόσο 

αντέχετε 
σε κάθε μπουκιά;
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υποθέτοντας πάντα πως είναι και επί της ουσίας κα-
λό. Έχει όμως θέση παντού; Θέλουμε σούσι ή γαύρο 
μαρινάτο σε μια παραλία στην Κίμωλο;
Ή μήπως θέλουμε έναν γαστρονομικά αναβαθμισμέ-
νο γαύρο μέσα από δημιουργικές αναζητήσεις και 
νέες τεχνικές; Σας αφήνω να σκεφτείτε ο καθένας 
την απάντηση που θέλει, γιατί έτσι κι αλλιώς το μέλ-
λον θα καθοριστεί από τη νομοτελειακή επιρροή της 
προσφοράς και ζήτησης, και θα δούμε όλοι μαζί τι 
«θα κάτσει» στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Αλλά μια και αναφέρθηκα στον κουρέα μου, να σας 
εκμυστηρευτώ πως πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν 
κοσμικός νεαρός, θεώρησα πως η έννοια κουρέας 
ήταν πασέ και άρχισα να πηγαίνω σε κομμωτές, που 
εκτός από το να κόβουν τους πλούσιους βοστρύχους 
μου, με έλουζαν. Ε ρε δόξες για την εποχή! Καθώς 
περνούσαν τα χρόνια, οι υπηρεσίες των κομμωτών 
αναβαθμίζονταν και έτσι μετά το λούσιμο έβαζαν και 
κοντίσιονερ που μόλις είχε ανακαλυφθεί και αργό-
τερα έκαναν και μασάζ κεφαλής, πέραν της τακτι-
κής ψυχανάλυσης που ήταν στάνταρ προσφορά του 
καταστήματος. Παράλληλα βέβαια με την αξία των 
υπηρεσιών, αναβαθμιζόταν και το κόστος, ως αναμε-
νόταν, αλλά τότε ήταν εποχές που αυτά ήταν λεπτο-
μέρειες μπροστά στο να νιώθεις άρχοντας, να νιώθεις 
ότι ο κόσμος όλος είναι στα πόδια σου, ή έστω στο 
κεφάλι σου. 

Κάποια στιγμή όμως, που η ζωή μου απέδειξε, βάναυ-
σα ίσως, πως οι προτεραιότητες δεν είναι στο φαίνε-
σθαι και τη μόστρα αλλά σε άλλα πράγματα πιο κοντά 
μας, πιο ζεστά, πιο ουσιαστικά, ένιωσα πως όλο αυτό 
το πάμπερινγκ στον εαυτό μου ήταν περιττό, γιατί 
πλέον ένιωθα άνετα φορώντας τον πραγματικό μου 
εαυτό. Έτσι δεν το είχα πια ανάγκη ψυχολογικά για 
να νιώσω κάποιος, δεν το είχα ανάγκη ως αναβαθμι-
σμένη υπηρεσία και άρα δεν ένιωθα πλέον επιθυμία 
γι’ αυτό. Κάτι γύρισε μέσα μου και μπούχτισα με το 
πολύ κανάκεμα. 

Οπότε, μεταξύ άλλων σημαντικών αλλαγών προτε-
ραιοτήτων, τα τελευταία 25 χρόνια κουρεύομαι μια 
χαρά στον Μάκη, εντός δεκαλέπτου κάθε φορά, και 
μαθαίνω και τα νέα του Παναθηναϊκού δωρεάν. Δεν 
χρειάζομαι κάτι επιπλέον για να νιώσω σημαντικός 
ή εκλεπτυσμένος ή μια συνολική εμπειρία αισθήσε-
ων. Στη διαδρομή βάζω στο αυτοκίνητο Μπραμς και 
καλύπτω όλες τις ανάγκες ερεθισμάτων τέχνης που 
έχω ανάγκη. 

Αναλογικά, το ίδιο λοιπόν αισθάνομαι τα τελευταία 
χρόνια και με τη γαστρονομία, ειδικά όταν ανάγεται 
σε μια αναβαθμισμένη εμπειρία. Αντιλαμβάνομαι πως 
υπάρχουν εστιατόρια που πας για να φας και να κου-
βεντιάσεις χαλαρά και άλλα που πας επί τούτου για να 
ζήσεις μια εμπειρία. Προς έκπληξη πολλών, μ’ ενδια-
φέρουν και τα δύο. Στα δεύτερα όμως, σ’ αυτά τα μέρη 
που το φαγητό αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται από 
υλικά, σκέψη και τεχνική, εκεί που οι άνθρωποι στην 
κουζίνα φλερτάρουν σοβαρά με τον τίτλο του καλλι-
τέχνη, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να ξεπεραστεί η 
ουσία και να μπούμε στη σφαίρα του φαίνεσθαι, του 
δήθεν, του φανταχτερού περιτυλίγματος που παίρνει 
αποστάσεις από την ύλη που υπάρχει στο πιάτο. 

Το γαστρονομικά αναβαθμισμένο φαγητό, πριν μετα-
τραπεί σε μια συνολική εμπειρία, ήταν και παραμένει 
ύλη στη βάση του. Μπαίνοντας στο πιάτο και μετά 
στο στόμα μας, αγγίζει όλες τις αισθήσεις και μαζί με 
την αφήγηση που το στηρίζει, λειτουργεί στιγμιαία 
όπως και η τέχνη. Μας δημιουργεί συναισθήματα και 
σκέψεις, ανάλογα και με την ευαισθησία μας πάντο-
τε, γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας που κλείνουν 
τα μάτια ή μάλλον το στόμα στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση. Δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι απα-
ραίτητα κακό αυτό. Όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα στο 
λάθος και στην αλήθεια. 

Το θέμα είναι ότι μόλις αυτή η μαγική μπουκιά, που 
καταβλήθηκε τόση προσπάθεια για να δημιουργη-
θεί, περάσει στο πεπτικό σύστημα γίνεται τροφή, 
θέλοντας και μη. Η στιγμιαία τέχνη, νομοτελειακά, 
αποκτά καθαρά λειτουργικό ρόλο με την κατάποση. 
Και στη δικιά μου φιλοσόφηση των πραγμάτων, αυτό 
συνεπάγεται και μια μικρή μετατόπιση από υψηλές 
αξίες τέχνης σε σημαντικές αξίες τροφής. Δεν λέω 
πως η κατάποση φέρνει αξιακή κατάπτωση, αλλά ότι 

μετατοπίζει το κέντρο βάρους της αξίας της μπουκιάς 
από τη σφαίρα της αμιγούς τέχνης. 

Γιατί είναι αυτό σημαντικό, όμως, έστω φιλοσοφικά; 
Γιατί η τροφή είναι καταλυτική για τη ζωή μας και 
αποτελεί τον λόγο που γίναμε κοινωνίες. Έτσι η τρο-
φή οφείλει να έχει ηθικούς κώδικες, να σέβεται  την 
έννοια της συνεκτικότητας μιας κοινωνίας, και εν τέ-
λει να μην προκαλεί τους μη έχοντες με την υπεραξία 
της, αν αυτή δεν δικαιολογείται ουσιαστικά. Όπως 
για παράδειγμα είναι η πρόκληση ενός φύλλου χρυ-
σού γύρω από ένα φαγητό, που νομίζω όλοι θα συμ-
φωνούσαν πως είναι 100% φαίνεσθαι και 0% ουσία. 

Αλλά πέρα απ’ ότι βρίσκω πως η υπεραξία που μπαίνει 
σε μια μπουκιά δεν πρέπει να αναλώνεται στο φαί-
νεσθαι, προσωπικά έχω και ένα θέμα με το πολύ κα-
νάκεμα, όπως φάνηκε κι απ’ τον τρόπο που κουρεύ-
ομαι. Νιώθω πως υπάρχει ένα όριο στην προσπάθεια 
και τις ώρες εργασίας των μαστόρων της κουζίνας 
που αξίζει να θυσιαστούν για τη στιγμιαία ικανοποί-
ηση του δικού μου ουρανίσκου. Δεν είναι πως δεν 
εκτιμάω την προσπάθεια, αλλά ακριβώς το αντίθετο. 
Επειδή την εκτιμάω, μετά από ένα σημείο νιώθω πως 
δεν αξίζει τόση προσπάθεια σε μια μπουκιά για μένα, 
ανεξάρτητα με το τίμημα που κοστολογείται. Μπορώ 
να νιώσω μια πολυσχιδή εμπειρία και με λίγο λιγότε-
ρο στοιχισμένα τα λαχανικούλια και τις σαλτσούλες 
μου στο πιάτο, αν το πιάτο έχει γευστική ουσία. Εδώ 
επιβιώνω ως Παναθηναϊκός, λέτε να μην αντέξω μια 
μικρή υποχώρηση στην μπουκίτσα των πολλαπλών 
αισθήσεων;

Τέλος, έχω και ένα ακόμη θέμα με τα κόνσεπτ, τις αφη-
γήσεις που ιδεολογικοποιούν τη σύγχρονη γαστρο-
νομία προσθέτοντας εγκεφαλικές αξίες σε μια εμπει-
ρία αισθήσεων. Δεν είναι ότι γίνομαι γεροπαράξενος 
όσο μεγαλώνω (μεταξύ μας παίζει κι αυτό), αλλά τυγ-
χάνει η ετέρα επαγγελματική μου ιδιότητα να είναι 
στον χώρο της διαφήμισης όπου η λέξη κόνσεπτ α-
κούγεται καθημερινά πιο πολύ κι από το «ρε μαλάκα» 
σε εφηβική παρέα. Και έτσι, αισθάνομαι πως έχω ένα 
ανεπτυγμένο αισθητήριο στο να ξεχωρίζω το λεγόμε-
νο bullshitting από την ουσία. Να ξεχωρίζω δηλαδή 
την επίπλαστη φανταχτερή αφήγηση που στοχεύει 
στη συγκίνηση, από την αλήθεια. Και δεν είναι πως 
τα έχω με όλες τις αφηγήσεις, αλλά όταν ακούω για 
όμορφα πράγματα όπως τοπικά υλικά και περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα, αναρωτιέμαι πώς αυτά εστιάζουν 
μόνο στην παραγωγή των εδεσμάτων και όχι στο γε-
γονός ότι κάποια εστιατόρια που τα εφαρμόζουν, ζουν 
κατά τεκμήριο από πελάτες που, για να απολαύσουν 
ένα τέτοιο εξαίσιο και ευαίσθητο δείπνο, πραγματο-
ποιούν πτήσεις από όλες τις γωνιές του πλανήτη. 

Γι’ αυτό και σας κάλεσα να αναρωτηθείτε για το πόσο 
κόνσεπτ και κανάκεμα χρειάζεστε ή αντέχετε σε κά-
θε νόστιμη μπουκίτσα. Και ποια ουσία, αλήθεια, και 
τέχνη έχουμε πραγματικά ανάγκη ή επιθυμούμε σε 
μια γαστρονομική εμπειρία; Φοβάμαι πάντως πως 
οι απαντήσεις δεν είναι τόσο εύκολες και ξεκάθαρες 
όσο φαίνονται εκ πρώτης.

Αυτοί είναι, λοιπόν, οι προσωπικοί μου προβληματι-
σμοί για την υπεραξία της μπουκιάς, το πώς το νοι-
ώθω μέσα μου καλώς ή κακώς, και δεν επιδιώκω να 
επιβάλω σε κανέναν κάποια συγκεκριμένη άποψη. 
Άλλωστε, εγώ ασχολούμαι κυρίως με την οικιακή 
μαγειρική, δεν ειδικεύομαι στην εστίαση, αλλά βε-
βαίως δικαιούμαι γνώμης. 

Δέχομαι παράλληλα πως μπορεί να υπάρχουν πολύ 
πιο εκλεπτυσμένοι ουρανίσκοι από τον δικό μου, που 
δεν ικανοποιούνται αν δεν δοκιμάσουν το όριο της 
ανθρώπινης τέχνης, δημιουργικότητας και φαντασίας 
στην κάθε τους μπουκιά και ενδεχομένως να έχουν 
και το ηθικό δικαίωμα να το διεκδικούν όσο θέλουν, 
σε μια ελεύθερη αγορά. Ας με συγχωρέσουν πριν τυ-
χόν με λοιδορήσουν, κι ας σημειώσουν ότι στο κείμε-
νο που συνέθεσα δεν χρησιμοποίησα επίτηδες τη λέξη 
«υψηλή γαστρονομία» –της οποίας δεν είμαι πολέμι-
ος–, ούτε χρησιμοποίησα απαξιωτικούς χαρακτηρι-
σμούς απέναντι σε κανέναν και τίποτα.

Καλή όρεξη με τροφή για σκέψη σε όλους!

Ο Δημήτρης Παπαζυμούρης είναι δημιουργός 
του ιστολογίου Cucina Caruso.

Θέλουμε 
σούσι 

ή γαύρο 
μαρινάτο 

σε μια 
παραλία 

στην 
Κίμωλο;
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Η χώρα του Θεού (God land)***—
ΣκηνοθεΣία: Χλινούρ Παλμασόν  

ΠρωταγωνίΣτούν: Έλιοτ Κρόσε Χόβε, Ίνγκβαρ Έγκερτ Σίγκουρδσον

Έ
νας νεαρός Δανός ιερέας στα τέλη του 19ου αιώνα αναλαμβάνει τη 

δύσκολη αποστολή να ταξιδέψει σε μια απομονωμένη περιοχή της 

Ισλανδίας προκειμένου να χτίσει μια εκκλησία. Ταυτόχρονα ο ιερέας 

έχει την ευθύνη να απαθανατίσει για πρώτη φορά φωτογραφικά τους 

κατοίκους του νησιού.   

Με έναν ευφυή συγκερασμό ιστορικής έρευνας και υπαρξιακής ανα-

ζήτησης, η ταινία του Χλινούρ Παλμασόν είναι μια φιλόδοξη art house 

δημιουργία που θα καθηλώσει τους απαιτητικούς σινεφίλ. Το φιλμ προ-

σφέρεται κυρίως για θεατές που έχουν διάθεση να παρακολουθήσουν μια 

ταινία έξω από τις συνηθισμένες νόρμες. Ο Ισλανδός σκηνοθέτης που μας 

είχε δώσει πριν 4 χρόνια το μεστό δράμα «Μια λευκή, λευκή μέρα», στη μό-

λις τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του ανεβαίνει επίπεδο. Οι καλλιτεχνικές 

ανησυχίες του αγγίζουν τα επικά μεγέθη του σινεμά ενός Βέρνερ Χέρτζογκ 

και είναι περίεργο που η ταινία ενώ επιλέχτηκε για το επίσημο πρόγραμμα 

του 75ου φεστιβάλ των Καννών δεν ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνι-

κα. Η επιλογή αυτή δηλώνει ίσως και την αμηχανία των διοργανωτών σε 

συνδυασμό με την αδυναμία να «πιάσουν» το πλήρες μέγεθος της αξίας 

ενός φιλμ που όχι μόνο καθηλώνει αλλά είναι κι ο ορισμός της φεστιβαλι-

κής ταινίας. Στη «Χώρα του Θεού», λοιπόν, η περιπλάνηση του ήρωα στα α-

πέραντα, σκληρά τοπία της Ισλανδίας η οποία τότε αποτελούσε κομμάτι της 

Δανίας, αποκτά τη μορφή μιας φιλόδοξης παραβολής για τη θρησκευτική 

μανία και την ανθρώπινη ύβρη. Στα επικά τετράγωνα πλάνα του Παλμα-

σόν το έξοχο αποτύπωμα της θηριώδους ομορφιάς της φύσης κουμπώνει 

άψογα με την καταγραφή του ανθρώπινου τοπίου. Η αγέρωχη περηφάνια 

των απογόνων των Βίκινγκ δεν είναι μόνο η αφορμή για τον ήρωα στο να 

προβληματιστεί γύρω από την απουσία του Θεού σε μέρη όπου η δύναμη 

της φύσης έχει κυρίαρχο ρόλο, αλλά και να αναρωτηθεί ποιος είναι πλέον 

ο δικός του ρόλος σε έναν κόσμο όπου η ομορφιά, το πάθος και το χιούμορ 

είναι οι μοναδικοί κανόνες ζωής. Κανόνες που βρίσκονται μακριά από τα 

θρησκευτικά πιστεύω και τη ζοφερή δογματική ματιά που είχε συνηθίσει. 

Η ταινία αναδείχτηκε καλύτερη ταινία στο τμήμα Zabaltegi (επιλογή των 

καλύτερων ταινιών της χρονιάς) στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και 

απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ του Σικάγο.

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Ξεκίνησε η οσκαρική περίοδος με το φιλμ Çτα πάντα όλαÈ  
να χρίζεται φαβορί με 11 υποψηφιότητες!

Νοσταλγία (nostalGia)***
ΣκηνοθεΣία: Μάριο Μαρτόνε ΠρωταγωνίΣτούν: Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, 
Φραντσέσκο Ντι Λέβα, Τομάσο Ράνιο

Ο Φελίτσε επιστρέφει στη γενέτει-
ρά του Νάπολη, μετά από απου-

σία 40 ετών. Την επανασύνδε-
ση με την ηλικιωμένη μητέρα 
του ακολουθεί η προσπάθειά 
του να εντοπίσει τον καλύ-
τερο φίλο του, ο οποίος δεν 
έχει και την καλύτερη φήμη 

στη γειτονιά του.
 

Η Νάπολη είναι ο αληθινός πρω-
ταγωνιστής της ταινίας του Μάριο 

Μαρτόνε. Από την εισαγωγή κιόλας, 
που ο Φελίτσε πατάει ξανά το πόδι του 

στην «πόλη του» και κοιτάει χαμένος τα φαντάσματα της νιότης 
του, συνειδητοποιούμε ότι η «Νοσταλγία» δεν θα έχει τη γεύση της 
ανασύστασης του εξιδανικευμένου παρελθόντος αλλά την αγω-
νιώδη προσπάθεια επούλωσης ανοιχτών πληγών. Η πνιγμένη στη 
βία πόλη μοιάζει αφιλόξενη για τον ήρωα, ο οποίος όσο προσπαθεί 
να ξανασυναντηθεί με τον φίλο του, τόσο πυκνώνουν τα σημάδια 
που τον προειδοποιούν να επιστρέψει στο Κάιρο, την «πατρίδα 
του» πλέον. Στοιχεία υπαρξιακού δράματος δένουν υποδειγματικά 
με τους κώδικες του πολιτικοκοινωνικού θρίλερ στο φιλμ που απο-
τέλεσε την πρόταση της Ιταλίας για το διεθνές Όσκαρ.  

Εκτός ελέγχου (Plane)* 
ΣκηνοθεΣία: Ζαν-Φρανσουά Ρισέτ ΠρωταγωνίΣτούν: Τζέραρντ Μπάτλερ, 
Μάικ Κόλτερ, Γιόσον Αν, Τόνι Γκόλντγουιν

Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη 
μιας εμπόλεμης ζώνης όταν 

εξαιτίας μιας καταιγίδας θα α-
ναγκαστεί να προσγειώσει το 
επιβατηγό αεροσκάφος του 
σε νησί που κατοικείται από 
δολοφόνους τρομοκράτες. 
 

Η νέα περιπέτεια του Τζέραντ 
Μπάτλερ αφορά την προσπά-

θεια ενός πιλότου να προσγειώ-
σει το επιβατικό αεροσκάφος του, 

όταν ένας κεραυνός νεκρώνει όλα τα 
ηλεκτρονικά συστήματα. Παρότι οι ατυχί-

ες δεν έχουν τελειωμό, ο ηρωικός πιλότος τα κάνει όλα: προσγειώ-
νει χειροκίνητα το αεροπλάνο, αφοπλίζει επικίνδυνους τρομοκρά-
τες, σκοτώνει χωρίς έλεος εκείνους που «απειλούν την ασφάλεια 
των επιβατών του». Δράση, ένταση και ατελείωτοι σκοτωμοί σε μια 
περιπέτεια που δεν διαθέτει ίχνος αληθοφάνειας.  

Joyland***
ΣκηνοθεΣία: Σαΐμ Σαντίκ ΠρωταγωνίΣτούν: Αλίνα Καν, Αλί Τζουνέτζο,  
Ραστί Φαρούκ, Σαρβάτ Γκιλανί

Καθώς ένα ακόμη μωρό φτάνει 
στους κόλπους της οικογένειας 

Ράνα, ο νεότερος από τους 
άνδρες της φαμίλιας πιάνει 
δουλειά σε ένα ερωτικό χο-
ροθέατρο. Εκεί θα ερωτευτεί 
μια δυναμική τρανς τραγου-
δίστρια και χορεύτρια. 
 

Ένα ανεπιτήδευτο queer δρά-
μα που αποτυπώνει όχι μόνο το 

χρονικό ενός απαγορευμένου love 
story, αλλά και την πυροδότηση επι-

θυμιών για σεξουαλική επανάσταση όλων 
των μελών της πρωταγωνίστριας οικογένειας. Η ιδιαιτερότητα της 
γραφής του Σαΐμ Σαντίκ είναι πως διαθέτει αφηγηματική χάρη που 
επιτρέπει στην ταινία να μην γίνει ούτε μια στιγμή μελό. Ο σκηνοθέ-
της δεν χάνει την αίσθηση του μέτρου και της καθαρής ματιάς στην 
αυτοβιογραφική ιστορία του. Πρόκειται για την πρώτη ταινία από 
το Πακιστάν που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, κερδίζοντας 
μάλιστα τον Queer Χρυσό Φοίνικα. 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

JUST THE FACTS
Η χώρα του Θεού ***½

Μακριά από θεούς  
κι από ανθρώπους

 
Νοσταλγία (Nostalgia) ***

Μια νύχτα στη Νάπολη
 

Joyland ***
Queer Χρυσός φοίνικας  

στις περσινές Κάννες
 

Εκτός ελέγχου (Plane) *
ο Leonidas των αιθέρων

 
Μπελ: Ο Δράκος και  
η Πριγκίπισσα **½

Ένας άλλος παράλληλος  
και φανταστικός κόσμος

criticÕs CHOICE

▶ H νέα ταινία κινουμένων σχεδίων του σκηνοθέτη Μαμόρου Χοσόντα τιτλοφορείται 
«Μπελ: Ο Δράκος και η Πριγκίπισσα» (Belle)**½ κι έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 
του 2021. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό παραμύθι που έχει ως θέμα την ιστορία ενός 
ντροπαλού –σημαδεμένου από ένα τραγικό γεγονός– κοριτσιού που ζει σε ένα χωριό κι 
έχει για alter ego τη διαδικτυακή Μπελ, μια πανέμορφη παγκοσμίου βεληνεκούς τραγου-
δίστρια. H νέα συνεργασία του Χοσόντα και του Studio Chizu (η προηγούμενη τους με 
τίτλο «Mirai no Mirai» προτάθηκε για όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχέδιων το 
2018) χτίζει έναν ακόμη κόσμο απίστευτης φαντασίας που θαμπώνει το βλέμμα και απο-
τελεί ελεύθερη διασκευή του κλασικού παραμυθιού «Η Πεντάμορφη και το Τέρας».

AkOmH
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U2: Επανεκτελέσεις μερικών από τα σπουδαιότερα 
τραγούδια τους

➽ Όταν πρόκειται για συγκροτήματα που κυκλοφόρη-

σαν τους δίσκους τους στην Island, η βασική πηγή στην 

οποία ανατρέχω είναι το βιβλίο του Chris Blackwell «The 
Islander», ένα βιβλίο που αν και διάβασα πολύ πρόσφατα, 

μοιάζει να καθορίζει τον τρόπο που βλέπω πολλά σχήματα 

και μουσικούς. Γράφει ο Blackwell: «Ποτέ δεν είδα τους U2 
ως punk, αλλά οπωσδήποτε ανήκαν στο κύμα που ακολούθη-
σε το punk, από το οποίο πήραν την ενέργεια και την άποψη, 
αλλά από την πλευρά τους έδωσαν κάτι θετικό, κάτι μοναδικό 
που αναμφισβήτητα είχε κι έναν πνευματικό χαρακτήρα. Το 
όνομά τους, μου έκανε εντύπωση από την αρχή, ακόμη κι αν 
η μουσική τους, όχι και τόσο. Μ’ ενδιαφέρουν τα ονόματα, 
σημαίνουν πολλά, ήμουν ικανός να μην υπογράψω κάποιο 
συγκρότημα μόνο και μόνο επειδή το όνομά του ήταν λάθος. 
Θυμάμαι ήταν 8 Ιουνίου, ο Marley είχε παίξει για πρώτη φορά 
το καινούργιο του ακουστικό τραγούδι, το “Redemption Song” 
στο Crystal Palace μπροστά σε 15.000 ανθρώπους κι ενώ όλοι 
ξεκινούσαν με τα λεωφορεία για το κεντρικό Λονδίνο, εγώ 
πήγαινα με την κοπέλα μου εκείνης της εποχής, τη Nathalie 
Delon, (σ.σ.: θεωρείτο μία από τις όμορφες κοπέλες της δεκα-
ετίας του ’70) και έναν δύο άλλους να δούμε τους U2. Δεν το 
ήξερα ακόμα αλλά προχωρούσα προς μία ακόμη μεγάλη περι-
πέτεια και με τον ίδιο τρόπο που η Island είχε τον Cat Stevens, 
που έφερνε το πνεύμα των sixties στα early seventies κι ύ-
στερα τον Bob Marley στη δεκαετία του ’70, οι U2 θα γίνονταν 
το μεγαλύτερο όνομα της Island για τα eighties. Και οι τρεις 
(Stevens, Marley, U2), έκαναν με τον τρόπο τους θρησκευτική 
μουσική που ερχόταν από εντελώς διαφορετικές πλευρές. 
Μουσική όμως με ένα μήνυμα, τραγούδια για την πίστη και την 
αλήθεια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πράγμα που εξηγεί τους 
λόγους που με τράβηξαν τόσο έντονα κοντά τους».

➽ Ναι, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε έτοιμοι να γκρι-

νιάξουμε που ο Bono έγινε mainstream, που οι U2 συνολικά 

έγιναν mainstream, που έστησαν μανιέρες, που έγιναν βα-

ρετοί, που αμάν πια μ’ αυτούς τους τύπους που βρίσκονται 

παντού. Μέσα στη λατρεία μας για το underground τείνου-

με να ξεχνάμε μερικούς από τους σημαντικότερους όρους 

που θέτει η ίδια η μουσική στον κόσμο: να γράφεις τραγού-

δια για πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία. Μέσα 

στις επόμενες ώρες φτάνει στα χέρια μου το «Surrender», 

το βιβλίο του Bono με ιστορίες που αφορούν 40 τραγούδια 

της μπάντας. Και στις 17 Μαρτίου θα έχω στα χέρια μου το 

«Songs Of Surrender», τον δίσκο που θα περιλαμβάνει 40 

επανεκτελέσεις παλαιότερων τραγουδιών των U2. Πρόκει-

ται να κυκλοφορήσει σε τετραπλό lp και cd, σε διπλό lp και 

σε μονό lp και cd, τα τελευταία προφανώς με κάποιες επι-

λογές από τα τραγούδια των τετραπλών κυκλοφοριών.

➽ Έχω ανοιχτά αυτόν τον καιρό τρία τέσσερα διαφορετικά 

βιβλία. Ένα από αυτά είναι το «Πίστη, Ελπίδα και Πόνος», 

που αφορά στις συζητήσεις του Nick Cave με τον Sean 

O’ Hagan – βιβλίο που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κλει-

δάριθμος σε μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη, η οποία 

αγαπάει πολύ τον Nick Cave ως άνθρωπος που γράφει για 

τη μουσική αλλά και ως λογοτέχνη. Διαβάζοντας τον Cave 

μέσα από το βιβλίο αυτό, ακόμη κι αν θεωρώ τον εαυτό μου 

ακραίο σκεπτικιστή ως προς τη θρησκεία, η προσέγγισή 

του με γοητεύει: «Μάλιστα μου φαίνεται ότι η ύπαρξη του 
θεού είναι μια λεπτομέρεια, τόσο απίστευτα βαθιά είναι τα 
οφέλη μιας ευλαβικής ζωής. Το να μπαίνω σε μια εκκλησία, να 
ακούω τους κήρυκες, να διαβάζω την Αγία Γραφή, να κάθομαι 
στη σιωπή, να συλλογίζομαι, να προσεύχομαι – όλες αυτές οι 
θρησκευτικές δραστηριότητες με βοήθησαν να επιστρέψω 
στον κόσμο. Όσοι τις απορρίπτουν ως ψέματα, ή προληπτικές 
ανοησίες, ή, ακόμη χειρότερα, ως μια συλλογική ψυχική αδυ-
ναμία, είναι πιο σκληροί από μένα».

P.S.: Έρχεται νέο album Temples. Λατρεύω αυτήν την μπά-

ντα από το Kettering, ο δίσκος έχει φανταστικό εξώφυλλο 

και τον περιμένω με αγωνία…

Σημειώσεις
Ενός Μονομανούς 
CXLXX  Του ΓιώρΓου Φλώράκη
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ΤΕΧΝΗ
Προτζέκτορας
Της Villy Calliga

Π
ερπατάς τη Bασιλίσσης Σοφίας, στρίβεις 
δεξιά στην Καισαρείας. Σε μερικά μέτρα το 
συναντάς στο δεξί σου χέρι. Στη βιτρίνα 
του η λέξη «Mosaico» με μαύρα γράμμα-

τα. Κοιτάς μέσα από την τζαμαρία. Στους τοίχους, 
έργα τέχνης. Περνάς το κατώφλι. Στο πάτωμα, το 
παλιό μωσαϊκό της δεκαετίας του 60 συντηρή-
θηκε για να ακουμπούν πλέον πάνω του βήματα 
ανθρώπων που αγαπούν την τέχνη. Κατεβαίνεις 
τη μεταλλική σκάλα και βρίσκεις τον Γεράσιμο 
και την Ελευθερία σκυμμένους στα έργα τους.  
Γνωρίστηκαν το 1997 κατά τη διάρκεια των σπου-
δών τους. Από τότε πορεύονται μαζί, ονειρεύονται 
μαζί, δημιουργούν μαζί. Το 2015 η ομάδα μεγάλω-
σε με τη γέννηση της Νεφέλης. Θα τη βρεις να ζω-
γραφίζει δίπλα τους τις ώρες που δεν έχει σχολείο.  
Το Mosaico δεν είναι ένας ακόμα εκθεσιακός χώρος, 
μια ακόμα γκαλερί που φιλοξενεί εκθέσεις. Είναι 
εργαστήριο, μια μικρή κυψέλη δημιουργίας, ένας 
χώρος συνάντησης καλλιτεχνών και ανταλλαγής 
ιδεών. Δημιουργήθηκε από τον Γεράσιμο Γαλιατσά-
το και την Ελευθερία Κωτσού όταν το δωμάτιο που 
μοιράζονταν στο σπίτι τους ως εργαστήριο δεν χω-
ρούσε πια τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. 

Πότε αποφασίσατε να δημιουργήσετε το  Μωσαϊκό;  
Ε: Σαν σκέψη γεννήθηκε τρία χρόνια πριν τη γέννη-
ση της Νεφέλης. Δεν θέλαμε μόνο ένα εργαστήριο 
που να μπορούμε να δουλεύουμε και να εκθέτουμε 
τη δουλειά μας αλλά έναν χώρο συνάντησης αν-
θρώπων, ιδεών, εικόνων, ήχων, έργων. Έναν χώρο 
φιλόξενο για οποιονδήποτε αγαπάει την τέχνη, σε 
οποιαδήποτε μορφή της.
Γ: Είχαμε τη σκέψη αλλά δεν γνωρίζαμε πώς να τον 
δημιουργήσουμε. Πηγαίναμε συνέχεια σε εκθέσεις, 
παρακολουθούσαμε τα δρώμενα στον καλλιτεχνι-
κό χώρο για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Τον 
Ιανουάριο του 2021 έτυχε να διατίθεται αυτός ο χώ-
ρος δίπλα στο σπίτι μας, μας είχαν έρθει ανέλπιστα 
και κάποια χρήματα, οπότε είπαμε ότι ήταν η στιγμή 
να τον ξεκινήσουμε.

Τον ξεκινήσατε μέσα στην πανδημία. Δύσκολη 
περίοδος. Θα μου την περιγράψετε;   
Γ: Πολύ δύσκολη περίοδος πραγματικά, όμως η δη-
μιουργία του Μωσαϊκού, το ότι αφιερωθήκαμε σε 
αυτή, λειτούργησε προστατευτικά απέναντι στη 
δυστοπία εκείνων των ημερών. Φτιάχτηκε με πολύ 
προσωπική εργασία. Ακόμα και η Νεφέλη συμμε-
τείχε, όπως μπορούσε, στα μαστορέματα.
Ε: Ο χώρος παλιά ήταν μανάβικο. Όταν όμως τον 
είδαμε πρώτη φορά, ξέραμε ήδη πώς θέλαμε να 
γίνει. Το είχαμε ήδη φτιάξει στο μυαλό μας. Υπήρ-
χαν πολλά πράγματα που έπρεπε να πεταχτούν και 
πολλά που έπρεπε να γίνουν. Μέχρι και την παλιά 
ταμειακή του μανάβικου βρήκαμε στο υπόγειο, με 
χτυπημένες αποδείξεις για ζαρζαβατικά σε δραχ-
μές. Αυτήν την κρατήσαμε. Κάποια στιγμή θα την 
παρουσιάσουμε σε κάποια έκθεση. 

Επτά εκθέσεις σε δύο χρόνια. Η πρώτη έγινε εν 
μέσω πανδημίας διαδικτυακά;
Γ: Όταν τελειώσαμε με τη δημιουργία του χώρου α-
ποφασίσαμε να κάνουμε μια έκθεση που να αφορά 
τη δύσκολη περίοδο που όλοι βιώναμε. Τον Μάρτιο, 
λοιπόν, του 2021, μετά από open call, παρουσιά-
σαμε διαδικτυακά την έκθεση «Ένας χρόνος παν-
δημίας» με τη συμμετοχή δώδεκα καλλιτεχνών. 
Παρουσιάστηκαν έργα ζωγράφων, εικονογράφων, 
γραφιστών, γλυπτών και φωτογράφων. 

Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με την ανθρώπι-
νη επαφή. Κάτι που έγινε με τη δεύτερη έκθεσή 
σας, όταν καταργήθηκαν οι περιορισμοί λόγω 
του κόβιντ.  
Ε: Ήταν τον Μάη του 2022 που πέρασε ο κόσμος 
για πρώτη φορά το κατώφλι του Μωσαϊκού. Πολύ 

όμορφη στιγμή, παρά το άγχος της πρώτης φοράς. 
Παρουσιάσαμε την εικονογράφηση του βιβλίου 
της Πελαγίας Μπότση «Εδώ και εκεί οι εικόνες» που 
είχε κάνει ο Γεράσιμος. Η εικονογράφηση πήρε έ-
παινο από τα ΕΒΓΕ, τα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστι-
κής και Εικονογράφησης. 
Γ: Ηρθε πολύς κόσμος, γνωρίσαμε από κοντά αν-
θρώπους που, μέχρι τότε, η επαφή μας ήταν μόνο 
διαδικτυακή, το Μωσαϊκό γέμισε παιδιά, κάθισαν 
στο πάτωμα και η Πελαγία τους διάβασε το βιβλίο 
της. Ο χώρος απόκτησε διά μαγείας την εξωστρέ-
φεια που είχαμε ονειρευτεί από την αρχή.

Η τωρινή σας έκθεση με τίτλο «Marginalia», σε 
τι αναφέρεται;    
Ε: Στις σημειώσεις του περιθωρίου, αυτές που κά-
νουμε στις άκρες ενός βιβλίου, σε ένα κομμάτι χαρ-
τί,  στα προσχέδια, στα σκίτσα που φτιάχνουμε 
όταν βαριόμαστε.
Γ: Συμμετέχουν δέκα καλλιτέχνες και τα έργα τους 
παρουσιάζονται παράλληλα σε δύο χώρους. Εδώ 
και στον χώρο b612. Επιδιώκουμε συνεργασίες με 
χώρους σαν τον δικό μας. Άλλωστε το όνομα «Μω-
σαϊκό» εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Ένα 
μωσαϊκό καλλιτεχνών και έργων. 

Υπάρχει κάποια έκθεση που ξεχωρίζετε;  
Ε:  Την έκθεση «13». Αφορούσε τις 13 γυναικοκτονί-
ες που είχαν γίνει το 2021. 
Γ: Η συγκεκριμένη έκθεση  «ακούμπησε» πολύ κό-
σμο. Ακόμα και άνθρωποι  που έμεναν στη γειτονιά 
ή ήταν απλά περαστικοί περνούσαν συγκινημένοι 
το κατώφλι του Μωσαικού για να τη δουν. 

Το Mosaico είναι ένα μικρό εργαστήρι σε μια 
γειτονιά. Θα θέλατε να το μεταφέρετε κάποια 
στιγμή σε κάποιο κεντρικό σημείο της Αθήνας;  
Ε: Το Μωσαϊκό είναι το δεύτερο παιδί μας και το 
αγαπάμε ακριβώς έτσι όπως είναι. Δεν μας έχει 
περάσει ποτέ από το μυαλό η σκέψη ότι μπορεί 
να μεταφερθούμε σε άλλο χώρο, σε πιο κεντρικό 
σημείο. 
Γ: Βέβαια, πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι θα ήταν 
ιδανικό αν μπορούσαμε να μεταφέρεται με κάποιο 
μαγικό τρόπο δίπλα σε θάλασσα και να δημιουρ-
γούμε εκεί το καλοκαίρι. (γέλια)

Τα έργα ποιων Ελλήνων εικαστικών αγαπάτε;   
Γ: Του Πέρρου, του Αναστασίου, του Ρώρρη, του 
Μποκώρου. 
Ε: Του Γιάννη Λασιθιωτάκη, που είχα την τιμή και τη 
χαρά να έχω καθηγητή. Επίσης, αγαπώ τη γραφι-
στική δουλειά της Zaz design. 

Σχεδιάζετε κάτι για το προσεχές διάστημα; 
Ε: Για αρχή, ένα μεγάλο πάρτι εγκαινίων που δεν 
κάναμε λόγω κόβιντ! Μετά θα παρουσιάσουμε την 
εικονογράφηση του Γεράσιμου για το βιβλίο «Κορυ-
φή» της Π. Μπότση που θα εκδοθεί τον Μάρτιο. Και 
μια «ιδιαίτερη» έκθεση αφιερωμένη στην παιδι-
κότητα με έργα της Νεφέλης, ξεκινώντας από την 
πρώτη ζωγραφιά της.
Γ: Επίσης στα σχέδια μας είναι να παρουσιάσουμε 
έργα άλλων καλλιτεχνών που έχουμε ως μικρή 
«συλλογή» στο Mosaico. Μπορεί να φανεί παρά-
ταιρη η παρουσίαση λόγω μη ύπαρξης θεματικής 
αλλά θεωρούμε σημαντικό να φέρουμε το κοινό 
σε επαφή με το έργο τους. 

Τι θα θέλατε για το μέλλον;  
Ε: Να αναπτύξουμε βαθιές καλλιτεχνικές φιλίες, 
σταθερούς δεσμούς μέσα από τις συνεργασίες μας 
με τους καλλιτέχνες. 
Γ: Θεωρούμε πολύ σημαντικές τις ανθρώπινες σχέ-
σεις, τις αληθινές ανθρώπινες σχέσεις.

Βρείτε το Mosaico εδώ: www.mosaico.gr

Ενα Μωσαϊκό ΤΕχνησ 
σΤην αθηνα

Ένας χώρος που αναπτύσσονται αληθινές 
ανθρώπινες σχέσεις και βαθιές καλλιτεχνικές φιλίες) 
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Αν σκέφτεστε να γίνετε χορτοφάγοι, αλλά δεν το 
έχετε πάρει ακόμα απόφαση, αν η διατροφολόγος 
σας επιμένει να εγκαταλείψετε τα ζωικά λίπη, αν ο 
αγαπημένος σας είναι βίγκαν, έκοψε το κάπνισμα 
και ζητά από εσάς να τον ακολουθήσετε στον νέο 
τρόπο ζωής, αν μετεωρίζεστε με το πιρούνι πάνω 
από μια ζουμερή μπριζόλα Αργεντινής ενώ βασα-
νίζεστε από τύψεις γιατί με την επιλογή σας αυτή 
επιβραβεύετε τη βιομηχανική κτηνοτροφία, τότε 
το ιδανικό ανάγνωσμα που έχω να σας προτείνω 
έχει τίτλο: «Εξαίσιο πτώμα» και το έχει γράψει μια 
ευτραφής κάτοικος του Μπουένος Άιρες που α-
κούει στο όνομα Αγκουστίνα Μπαστερρίκα.
Όμως μη φανταστείτε πως πρόκειται για κάποια 
καινούργια δίαιτα ή για κάποιο εγχειρίδιο υγιει-
νής διατροφής. Τουναντίον, είναι ένα μυθιστό-
ρημα 250 σελίδων που ο αναγνώστης αδυνατεί 
να το αφήσει από τα χέρια του έτσι κι αρχίσει να 
το διαβάζει. 
Ιδού η πρώτη παράγραφος του μυθιστορήματος 
αυτού που αρπάζει εξαρχής το μυαλό του ανα-
γνώστη και τον οδηγεί χωρίς ανάσα ως την τελευ-
ταία αράδα – που είναι όλα τα λεφτά, αλλά που δεν 
πρόκειται να αποκαλύψω εδώ. Το βιβλίο, λοιπόν, 
ξεκινάει ως εξής: «Σφάγιο κομμένο στη μέση. Υ-
πεύθυνος αναισθητοποίησης. Γραμμή σφαγής. Κα-

ταιονισμός. Αυτές οι λέξεις τού έρχονται στο 
μυαλό και τον χτυπούν. Τον συντρίβουν. Όμως 
δεν είναι μόνο οι λέξεις. Είναι το αίμα, η βαριά 
μυρωδιά, η αυτοματοποίηση, η απουσία σκέ-
ψης. Εμφανίζονται άξαφνα τη νύχτα και τον 
πιάνουν απροετοίμαστο. Ξυπνά με όλο του το 
σώμα κάθιδρο επειδή ξέρει πως τον περιμένει 
άλλη μια μέρα σφαγιασμού ανθρώπων».
Μάλιστα. Ο τύπος δεν δουλεύει σε κάποιο 
κρεματόριο ναζιστικής τεχνοτροπίας, δεν 
έχει βρεθεί ανάμεσα σε επιζώντες αεροπο-
ρικού δυστυχήματος στις Άνδεις όπου α-
ναγκάζεται εκ των συνθηκών να δειπνήσει 
από τη σάρκα των νεκρών συνεπιβατών 
του, όχι! Ο ήρωάς μας, ο ήρωας της συγ-
γραφέως μας για την ακρίβεια, είναι ένας 
νομοταγής πολίτης που έχει κληρονομή-
σει την τεχνογνωσία της σφαγής από τον 

χασάπη πατέρα του, μόνο που στην εποχή του 
πλέον δεν σφαγιάζονται ζώα. Τα ζώα έχουν εξο-
λοθρευτεί από τον πλανήτη Γη επειδή υπήρξαν 
φορείς πανδημιών που παρολίγο να εξαφανί-
σουν το ανθρώπινο είδος (το οποίο εντέλει απο-
δεικνύεται μακροβιότερο της κατσαρίδας).
Καθώς πλέον στον τόπο δεν υπάρχουν ζώα προς 
κατανάλωση, κι αφού οι οπαδοί της χορτοφαγίας 
δεν κατάφεραν να επικρατήσουν των κρεατολά-
γνων αντιπάλων τους, οι κυβερνήσεις του κόσμου 
αποφάσισαν να εκθρέψουν προς κατανάλωση 
ένα εκλεκτό είδος πρωτεΐνης, την ανθρώπινη 
σάρκα. Τα νέα γελάδια έχουν ανθρώπινα χαρα-
κτηριστικά, απλώς μεγαλώνουν σε μονάδες παρα-
γωγής, σταυλισμένα όπως κάποτε τα γουρούνια, 
ώσπου να έρθει η στιγμή που θα παραδοθούν στα 
σφαγεία για να θανατωθούν και στη συνέχεια να 
υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να 
εμφανιστούν στο τραπέζι κάθε εστιατορίου που 
σέβεται τον εαυτό του και κάθε οικογένειας που 
έχει να πληρώσει ακριβά για μια τέτοια λιχουδιά.
Αχ, τη λάτρεψα αυτήν την Αργεντίνα συγγραφέα, 
ποτέ δεν θα μπορέσω  να φτάσω τη μισανθρωπία 
της. Δεν θα φανερώσω τίποτε άλλο, η ιστορία 
είναι εντόνως ελκυστική – όπως και η μετάφραση 
της Χριστίνας Θεοδωροπούλου. Υπάρχει πάντα 
ένα γειτονικό βιβλιοπωλείο κοντά σας για πνευ-
ματική τροφή.

Ανελέητη δυστοπία 
και κανιβαλισμός
Του Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ

Τοποθεσία Ακαδημίας. Σου αρέσει; 
Όχι. Θες να πας; Όχι. Να όμως που 
εκεί βρίσκεσαι, λογικά καθ’ οδόν για 
κάποια δουλειά. Θέλω παρόλα αυτά 
να ξέρεις ότι έχεις δίπλα σου μοναδι-
κά σημεία, που ίσως δεν έχεις προ-
σέξει. Ένα τετράγωνο παραπάνω 
βρίσκεται το Dark Side of Chocolate. 
Αν Klimt και Freud αποφάσιζαν να 
συνεργαστούν θα δημιουργούσαν 
αυτό το σκοτεινό και ένοχα απο-
λαυστικό καφέ. Η δημιουργός και 
ιδιοκτήτρια είναι, φυσικά, ψυχανα-
λύτρια. Ένα τετράγωνο παρακάτω 
είναι το Καφέ του Νομισματικού 
Μουσείου, το πιο γούρικο καφέ για 
πρώτο ραντεβού, βάσει προσωπι-
κής και φιλικής εμπειρίας. Και για 
όταν θελήσεις να κάνεις διάλειμμα 
από την έξαψη της σοκολάτας και 
των ραντεβού, έχεις το Επί Λέξει. 

Πρόσωπα  Ήταν ένα Σάββατο, λοι-
πόν, δίχως ραντεβού (και δίχως 
σοκολάτα), γκρι ο ουρανός και πιο 
γκρι το κέντρο, όταν το μάτι μου έ-
πεσε στο ζεστό φως της βιτρίνας 
του. Βλέπω κόσμο, μπαίνω. Παρου-
σίαση ποιητικής συλλογής, μου 
λένε. Αυτό ήταν, έφτιαξε η μέρα 
μου. «Θα ήθελα να τα διαβάσω όλα, 
αλλά θα πω μόνο ένα γιατί περιμέ-
νω τηλεφώνημα από υδραυλικό!». 
Μια ανάκατη παρέα φίλων και πε-
ραστικών, διάσπαρτη σε σκαμπό 
και καρέκλες, διαβάζουν ένας ένας 
ποιήματα του Χρίστου Παπαγεωρ-
γίου. «Είμαστε ένα βιβλιοφιλικό 
βιβλιοπωλείο, καταλάβατε;», μου 
τονίζει η ιδιοκτήτρια Μαρία Παπα-
γεωργίου, σύζυγος τού Χρίστου, 

σαν να θέλει με αυτή τη λέξη να 
μου μεταδώσει το άφατο πνεύμα 
του μέρους. Η Μαρία φοράει κόκκι-
να γυαλιά και σε κοιτάει λες και σε 
ξέρει. Σου πιάνει κουβέντα με την 
ίδια ευκολία που σου πιάνει ο φυ-
σιοθεραπευτής τη μέση. Μετά από 
22 χρόνια εμπειρίας στο θρυλικό βι-
βλιοπωλείο της Εστίας και άλλα 10 
στο δικό της, γνωρίζει καλά τι έχει 
ανάγκη ο homo bibliophilus. 

Βιβλία Κατά την παρουσίαση της 
συλλογής, δύο ακροατές είχαν απο-
τραβηχτεί σε μια γωνιά και το όνομα 
Wittgenstein ξεπηδούσε συχνά πυ-
κνά από την κουβέντα τους. Όταν 
δύο άνθρωποι συζητούν χαλαρά 
για έναν από τους πιο μεγαλοφυείς 
αλλά και πιο δυσνόητους φιλοσό-
φους του 20ού αιώνα, ξέρεις ότι το 
βιβλιοπωλείο δεν αστειεύεται για 
την έμφασή του στα δοκίμια, ειδικά 
φιλοσοφίας, ιστορίας και ψυχολο-
γίας. Ου φοβού, όμως, διότι υπάρχει 
και λογοτεχνία για εμάς τους θνη-
τούς. Εκτός από τα βιβλία, τραβούν 
την προσοχή τα πλατιά σκαλιά που 
σε καλούν να ξαπλώσεις πάνω τους 
και να διαβάσεις μπρούμυτα σαν 
παιδί (για τους πιο δύσκαμπτους υ-
πάρχει αναπαυτικό καναπεδάκι στο 
βάθος). Τέλος, εδώ μέσα υπάρχει 
και η απόλυτη φαντασίωση κάθε 
βιβλιόφιλου: ένα μυστικό δωμάτιο 
βιβλιοθήκης, γεμάτο με σπάνια βι-
βλία και δωρεές, όλα στιβαγμένα 
κάτω από έναν υπέροχο πίνακα της 
ψαραγοράς του Λαυρίου!

Επί Λέξει, Ακαδημίας 32, 2103388054

Το βιβλιοφιλικό στέκι 
της Ακαδημίας

Του ΑΝΤΩΝΗ ΦΙΞ
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Επί Λέξει

ΒΙΒΛΙΟ

Αγκουστίνα  
Μπαστερρίκα
«Εξαίσιο πτώμα»
εκδ. Πατάκη

Θόδωρος Σούμας 
«Ο Βασίλης –ψευδώνυμο 
Γιάννης– στην αριστερά 

(1971-2008)»
εκδ. Επίκεντρο

Mια πολιτική 
μαρτυρία

Το βιβλίο «Ο Βασίλης –ψευδώ-
νυμο Γιάννης– στην αριστερά 

(1971-2008)» του συγγραφέα και 
κριτικού σινεμά, Θόδωρου Σούμα, 

που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
από τις εκδόσεις Επίκεντρο, είναι 
ένα πεζογράφημα που αποτελεί 

ταυτόχρονα μια πολιτική μαρτυρία 
της εποχής του 1971 έως το 2008, 

λίγο πριν τη χρεοκοπία της ελληνι-
κής οικονομίας. Πρόκειται για μια 

βιωματική ιστορία της δικτατορίας 
και της μεταπολίτευσης. Το μεγάλο 
μέρος του αποτελείται από αυθε-
ντικές εμπειρίες. Λίγα κομμάτια 

είναι μυθοπλαστικής έμπνευσης, 
αλλά έχουν κι αυτά αφετηρία την 

κοινωνικοπολιτική πραγματικότη-
τα της εποχής. Το πεζογράφημα-

μαρτυρία αφηγείται με κριτικό 
βλέμμα, ψυχραιμία και διαύγεια, 

ενίοτε χιουμοριστικά κι αποστασι-
οποιημένα, αποδραματοποιημένα, 

και άλλοτε συναισθηματικά και 
δραματικά, όταν χρειάζεται, την 
πολυετή και σύνθετη ιστορία της 
ένταξης και ύπαρξης ενός νέου, 

και των φίλων συναγωνιστών του 
στην αντιδικτατορική πολιτική, επί 

δικτατορίας και, μετά την πτώση 
της, στην ανανεωτική αριστερά, 

στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ως 
τα χρόνια της μεταπολίτευσης, της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 
και της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
επί Α. Παπανδρέου και Κ. Σημίτη. Η 
διήγηση και ο πρωταγωνιστής της 
πηγαινοέρχονται στην Ελλάδα ή 

διασχίζουν το Βέλγιο, τη Γαλλία και 
μια χώρα του «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού». Το σχεδόν μυθιστορηματι-

κό και παράλληλα αυτοβιογραφικό 
αφήγημα δεν διηγείται ηρωικές 

ή επαναστατικές, συνταρακτικές 
πράξεις, παρά μόνο την καθημερι-

νότητα μερικών, ανήσυχων, πολιτι-
κοποιημένων νέων και ορισμένων, 

πολιτικοποιημένων, ανήσυχων 
μεσηλίκων της ευρωαριστεράς. 
Οι άνθρωποι αυτοί, αν και τοπο-
θετημένοι σε ένα οριοθετημένο 

πολιτικό πλαίσιο, έχουν τις περισ-
σότερες φορές συνείδηση της 

κοινωνίας που τους περικλείει. Μα, 
εξίσου συχνά, δεν καταφέρνουν 
να επιλύσουν τα προβλήματα και 

τις αντιφάσεις της παρότι το επιδι-
ώκουν επίμονα.  

νέέσ
έΚδΟσέισ
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Κριτική του 
 Σάββά ΠάτΣάλίδη

ΘΕΑΤΡΟ

η στιγμή που η ιατρική καταβάλλει διαρκώς προσπά-
θειες να απομακρύνει όσο γίνεται περισσότερο το 
γήρας από την καθημερινότητα του ανθρώπου, και 
μέσα από αυτό την εικόνα του θανάτου –είτε με τη 
βοήθεια πλαστικών επεμβάσεων είτε μέσω κάποιου  

προηγμένου σύστημα υγείας ή ενημερωμένης φαρ-
μακευτικής υποστήριξης κ.λπ.–, στον χώρο του πολιτι-

σμού και των τεχνών ειδικότερα συμβαίνει το διαμετρικά αντίθετο.  

Περί θανάτων και φυλακών
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ο Ρολάν Μπαρτ δημο-
σίευσε το περίφημο κριτικό του δοκίμιο για τον «Θάνατο του συγ-
γραφέα», οι εξαγγελίες θανάτων δεν λένε να κοπάσουν. Κάθε μέρα 
έχουμε και κάποια περιφορά λειψάνων που μπορεί να είναι  ο θά-
νατος της ιστορίας, των μεγάλων αφηγήσεων, των κειμένων, των 
ταυτοτήτων, των εθνικών λογοτεχνιών, των λογοτεχνικών ειδών, 
του έθνους, της κουλτούρας, ουκ έστιν τέλος. 
Είναι προφανές πως οι παγκόσμιοι πολιτισμοί περνάνε, άλλοι η-
πιότερα και άλλοι βιαιότερα, από τη φάση του ύστερου μεταμο-
ντερνισμού στην εποχή του, για την ώρα απροσδιόριστου, μετα-
ουμανισμού, όπου τίποτα δεν φαίνεται να βρίσκεται στο απυρόβλη-
το. Όλοι και όλα είναι εκτεθειμένα στο ενδεχόμενο κάποιας «θανατι-
κής εκτέλεσης» ή ριζικής «αναμόρφωσης», όπως οι φυλακισμένοι. 
Άλλωστε, εάν αναζητήσει κανείς την κυρίαρχη εικόνα σε όλα σχε-
δόν τα θεωρητικά, και όχι μόνο, συγγράμματα που αφορούν στον 
πολιτισμό, θα προσκρούσει στην εικόνα της (μεταμοντέρνας) φυ-
λακής: η φυλακή της γλώσσας, η φυλακή των ορίων και των ειδών, 
η φυλακή του χρώματος, του σώματος, της εκκλησίας, του σχο-
λείου, της οικογένειας. Όλα, στο μυαλό της σύγχρονης διανόησης, 
αντιμετωπίζονται σαν μια απέραντη φυλακή –εικόνα που μπορεί να 
φαντάζει κάπως υπερβολική– όμως η κυριαρχία της υψηλής τεχνο-
λογίας, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον ταχύτατο εγκλεισμό οκτώ 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων στα σπίτια τους εν μία νυχτί, έχει δεί-
ξει τελικά ότι όλα είναι πλέον πιθανά. 
Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που οι προηγμένοι μηχανισμοί εξουσίας ε-
πιβάλλουν τα όριά τους και διαμορφώνουν τις «φυλακές» τους, στις 
τέχνες παρατηρούμε μια προσπάθεια «αποφυλάκισης» μέσα από 
την κατάργηση, μεταξύ άλλων, ειδολογικών τειχών και στεγανών, 
στερεότυπων, ορίων και βεβαιοτήτων. Πολύ ενδεικτικό είναι το 
παράδειγμα του θεάτρου, το οποίο εδώ και τριάντα περίπου χρόνια  
βρίσκεται σε μια τροχιά αγωνιώδους αναζήτησης νέων εργαλείων, 
προκειμένου να διευρύνει τις εκφραστικές του ιδιότητες και σκηνι-
κές του δυνατότητες ώστε να συνάδουν με τα ρευστά και απροσδι-
όριστα δεδομένα των καιρών μας. Όλα δοκιμάζονται. Έμψυχα και 
άψυχα. Και μία από τις πλέον δημοφιλείς δοκιμασίες, που απαιτούν 
παράλληλα και υπέρβαση των παραδοσιακών ιδιοτήτων, είναι η 
δραματοποίηση κειμένων που δεν γράφτηκαν για να παιχτούν αλ-
λά για να διαβαστούν. 

Σε αυτό το επικίνδυνο τετ α τετ του θεάτρου με την ετερότητα ενός 
«ξένου» εκφραστικού μέσου (είτε αυτό λέγεται μυθιστόρημα, είτε 
ποίηση, είτε μαρτυρία, είτε κάποια κοινωνιολογική έρευνα κ.λπ.), 
συντελείται αυτή τη στιγμή η πιο έντονη ζύμωση και «θανατερή» α-
ναμέτρηση. Σε αυτήν την ταραχώδη συνάντηση, ο συμβολικός «θά-
νατος» του συγγραφέα (και κατ’ επέκταση του «κλειστού» έργου 

του – work) εκ των πραγμάτων φέρνει στο προσκήνιο τον δραματουρ-
γό και το «ανοικτό», επιτελεστικό κείμενό του (performative text).

Στο διά ταύτα
Όλα αυτά τα εισαγωγικά, αρκετά γενικόλογα ομολογώ, προέκυψαν 
όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τη δραματοποιημένη εκδοχή του 
γνωστού διηγήματος του Χρόνη Μίσσιου (1930-2012), «...καλά, εσύ 
σκοτώθηκες νωρίς» (1985), και αναζητούσα κάποιο θεωρητικό πλαί-
σιο-στήριγμα που θα με βοηθούσε να αντιμετωπίσω, με θεατρικούς 
και θεωρητικούς όρους, αυτό το πεζό πόνημα που αφηγείται την 
ιστορία του δεκαεξάχρονου συγγραφέα που συλλαμβάνεται και 
φυλακίζεται αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (το 1947). 
Το «...καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» είναι ένα de profundis εξομολο-
γητικό αφήγημα πόνου, εγκλεισμού και βασανιστηρίων, το οποίο, 
ως αναγνώστης-υποδοχέας, το εισέπραξα, μεταξύ άλλων, και σαν 
μια προσπάθεια συμβολικού απεγκλωβισμού του ίδιου του συγ-
γραφέα από τα γρανάζια του πόνου και των τραυμάτων που βίωσε. 
Την ίδια στιγμή, ως θεατής στην παράσταση της ομάδας GAFF στο 
θέατρο 104, το συνέδεσα και με τον τρόπο που ο γραπτός λόγος 
εγκαταλείπει τη «νεκρή» σελίδα και γίνεται ζωντανό θέαμα, με ανα-
πόφευκτη ημερομηνία λήξης. Με άλλα λόγια, με την ιδιότητα τού 
θεατή, αισθάνθηκα να γίνομαι μάρτυρας μιας «απόδρασης» από τον 
τετελεσμένο χαρακτήρα του εντύπου στον απρόβλεπτο και μονί-
μως ανοικτό χώρο της σκηνής. 
Προφανώς και δεν λέω για κάτι καινούργιο, αφού πρόκειται για το 
κλασικό πέρασμα από τη «φυλακή» του γραπτού λόγου στην απρό-
βλεπτη ανοιχτωσιά της προφορικότητας. Απλώς το απομονώνω 
και το υπογραμμίζω εδώ, γιατί αυτό το πέρασμα γίνεται πολύ πιο 
σύνθετο και περιπετειώδες όταν τα πρωτογενή υλικά δεν προσφέ-
ρονται ή τουλάχιστον δεν εντοπίζονται εύκολα, πράγμα που προϋ-
ποθέτει πως κάποιος πρέπει να τα ψάξει και να τα εξορύξει από τα 
σπλάχνα του κειμένου και να τα εντάξει ομαλά σε έναν κόσμο με 
άλλες νόρμες και επικοινωνιακές συντεταγμένες.

Το επιτελεστικό κείμενο
Οφείλω να αποδώσω καντάρια τα εύσημα στη Σοφία Καραγιάννη 
και στη συνεργάτιδά της Μυρτώ Αθανασοπούλου, οι οποίες μας 
παρέδωσαν μια εξαιρετικά κεντημένη δραματουργία για σεμινάριο.  
Βρήκαν αρμούς, κρυμμένα περάσματα, γέφυρες, και κατάφεραν 
μέσα σε ενενήντα λεπτά να διοχετεύσουν στην πλατεία τους χυ-
μούς, τους ρυθμούς, τους τόνους και τα ημιτόνια, τις ατμόσφαιρες, 
τις εντάσεις, τα πάθη και τα παθήματα του πρωτοτύπου, χωρίς να 
μειώσουν, να τσαλαπατήσουν, να παραποιήσουν ή να αδικήσουν 
στο ελάχιστο την πρώτη γραφή. Συμπύκνωσαν τα σημαντικά και 
απέβαλαν τα δευτερεύοντα, για να καταλήξουν στο δικό τους επι-
τελεστικό και καλπάζον σκηνικό δρώμενο που δικαίως συγκίνησε 
σύσσωμη την πλατεία. 

Θέατρο αντικειμένων
Μπαίνοντας στο Θέατρο 104, το πρώτο πράγμα που βλέπει ο θεα-
τής στη σκηνή είναι τέσσερις καρέκλες γύρω από ένα λευκό, παγε-
ρό στην όψη, τραπέζι, επάνω στο οποίο υπάρχουν ποτήρια, πιάτα, 
ψωμί, νερό, κρασί, κρεμμύδια, και μήλα. Ιδωμένα ως όλον, τα αντι-
κείμενα αυτά δημιουργούν μια απατηλή πρώτη εικόνα πληρότη-
τας, σχεδόν εορταστικής, η οποία όμως  σταδιακά αποδομείται με 

χειρουργική ακρίβεια και μετατρέπεται σε τόπο κολασμένων. Τα 
μέχρι πριν από λίγο άψυχα, «αθώα» από τη φύση τους, αντικείμενα 
αποκτούν μια απειλητική ορατότητα και δυναμική που παρεισφρέει 
διαλυτικά στην καρδιά του θεάματος, ταράζοντας την αρχική του 
ευταξία. Τότε αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε πως δεν βρίσκονται 
στη σκηνή απλά και μόνο ως παθητικοί «υπηρέτες/κουβαλητές» 
κάποιου απόντος (θανατερού) νοήματος ή κάποιας συμβολικής 
πράξης, αλλά και ως δρώσες δυνάμεις, «χειραφετημένες» σκηνι-
κές μονάδες, τις οποίες η σκηνοθεσία μάς τις τρίβει στα μούτρα 
προκειμένου να αισθανθούμε τη βίαιη δύναμη που απελευθερώνει 
η υλικότητά τους επάνω στην υλικότητα των φυλακισμένων σω-
μάτων. Μιλάμε για ένα κυριολεκτικό «στα μούτρα σου θέατρο», 
θέατρο σκόπιμης αμεσότητας και ωμότητας, χωρίς καταπραϋντικά. 
Και όπως θα έλεγε ο Μπρεχτ: «Έτσι έχουν τα πράγματα» (so ist es). 
«Θέατρο αντικειμένων» (object theatre). 

Απομονώνω εν τάχει τη σκηνή τεμαχισμού των μήλων ως ένα πολύ 
ενδεικτικό δείγμα σκηνοθετικής διαχείρισης των αντικειμένων, μια 
διαχείριση η οποία από τη μια υπογράμμιζε την ίδια την πράξη του 
τεμαχισμού (δηλαδή την ίδια την υλικότητά του μήλου στη διαδικα-
σία καταστροφής του) και από την άλλη τον συμβολικό τεμαχισμό  
του έθνους (αριστεροί/δεξιοί), αλλά και των πασχόντων σωμάτων 
(τον διαρκή βασανισμό τους, με τον βασανιστή να πετάει επιδεικτι-
κά στο πάτωμα τα κομμάτια από τα τεμαχισμένα μήλα και οι φυλακι-
σμένοι να τα μαζεύουν ξανά και ξανά, χωρίς τελειωμό). 
Ειδικά αυτή η σκηνή του μαζέματος μού θύμισε την πρώτη σκηνή 
από το περίφημο έργο του Νοτιοαφρικανού Άθολ Φούγκαρντ, 
«Το νησί» (βασισμένο στη σοφόκλεια «Αντιγόνη»), όπου οι φυλα-
κισμένοι αναγκάζονται κάθε πρωί να αδειάζουν τη θάλασσα από 
την άμμο της, και η θάλασσα να φέρνει καινούργια άμμο, ξανά και 
ξανά και ξανά.
Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η περίπτωση με το νερό 
στην κανάτα, το οποίο από αναζωογονητική δύναμη μετατρέπεται 
σε (θανατερό) αντικείμενο πνιγμού των φυλακισμένων στη διαδι-
κασία των βασανιστηρίων. Και εδώ η σκηνοθεσία, με  εύστοχο και 
ιδιαίτερα ευφυή τρόπο, συνδέει τα παθήματα των σωμάτων με τη 
δυνάμει κακοποιητική χρήση των αντικειμένων, με αποκορύφωμα 
την καταστροφή όλων των εδεσμάτων που βρίσκονταν αρχικά στο 
τραπέζι και τη μακάβρια αντικατάστασή τους από το πτώμα του φυ-
λακισμένου. Το πτώμα τώρα επιδεικνύεται ως έδεσμα στα δόντια 
της εξουσίας. Ο θάνατός του, η ζωή της. Η εορταστική ατμόσφαιρα 
της πρώτης σκηνής κλείνει με θρήνο (θάνατο). Η αρχική παρουσία 
καταλήγει σε μια απουσία, που είναι και η μοίρα του θεάτρου όταν 
σβήνουν τα φώτα: ο θάνατός του. Μέχρι την επόμενη παράσταση 
για να επαναληφθεί η ίδια (εδώ μαρτυρική) ιστορία. Και ξανά. Γέννη-
ση και θάνατος, στη συσκευασία του ενός.

Συντελεστές
Η Καραγιάννη «έγραψε» σκηνοθετικά – μακράν η καλύτερη δου-
λειά της. Κινήθηκε με προσοχή, φαντασία, τόλμη και ευελιξία και 
μας παρέδωσε ένα σκηνικό πόνημα εντελές, ένα κόσμημα για τη 
θεατρική μας μνήμη και τη βιβλιοθήκη. 
Όσο για τους τέσσερις ηθοποιούς που κλήθηκαν να κάνουν θέατρο 
αυτό το προσωπικό αφήγημα του πόνου και της απώλειας, υπη-
ρέτησαν με εντυπωσιακή μαεστρία όλους τους ρόλους, και των 
θυτών και των θυμάτων. Ηθοποιοί «ετοιμοπόλεμοι», πάντοτε στην 
κατάλληλη θέση, με το σωστό τάιμινγκ, με καθαρό λόγο, συγκρο-
τημένη κίνηση και καλή χημεία, επικοινώνησαν τα πάθη τους χωρίς 
περιττά υποκριτικά λιλιά και ανόητους, «κενο-φανείς» εντυπωσι-
ασμούς. Ένας άρτια κουρδισμένος χορός από πάσχοντα σώματα, 
απογείωσαν την πλατεία παίζοντας απόλυτα γειωμένα τα γήινα 
παθήματα και κρίματά τους. 

Κορυφαίος της παρέας ο έμπειρος Ιωσήφ Ιωσηφίδης. Με τρόπο 
νηφάλιο μας μετέφερε ολοστρόγγυλο το ανείπωτο τραύμα των 
σωμάτων. Αλλά και για τους άλλους τρεις μόνο πολύ καλά λόγια 
έχω να πω. Τους αναφέρω: Κωνσταντίνος Πασσάς, Δημήτρης 
Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Όλοι, δυναμικά παρόντες, συν-τέλεσαν 
έργο ουσιαστικό. Κάθε σκηνική τους δράση απελευθέρωνε βαθιές 
ουσίες θεατρικότητας, κάτι που δυστυχώς σπανίζει στις μέρες μας.
 Κοντά στους ηθοποιούς βάζω και το όνομα της Μαργαρίτας Τρίκ-
κα, η οποία ανέλαβε τη χορογραφία των σωμάτων και των τραυμά-
των τους. Με ευφάνταστες και αποτελεσματικές επιλογές δημιούρ-
γησε δυναμικές εικόνες γεμάτες σημασίες.
Η Γεωργία Μπούρδα πρότεινε ένα σκηνικό σχεδίασμα απόλυτα ευ-
θυγραμμισμένο με τη σκηνοθετική γραμμή. Λιτό στην όψη πλούσιο 
στις σημάνσεις και τις λειτουργίες. Μουσική (Μάνος Αντωνιάδης) 
και φωτισμοί (Βασιλική Γώγου), επίσης στο πνεύμα της σκηνοθεσί-
ας, συνέβαλαν ουσιαστικά στην πληρότητα του όλου.

Συμπέρασμα: Κάποτε ο Καλδερόν είχε πει ότι το θέατρο είναι δυο 
σανίδια και ένα πάθος. Την ίδια περίπου ρήση θα την επαναλάβει αι-
ώνες μετά ο Θόρντον Γουάιλντερ. Στις μέρες μας έχουμε ξεχάσει τη 
σημασία της. Ευτυχώς που εμφανίζονται πού και πού μπροστά μας 
ευλογημένες παραστάσεις να μας θυμίσουν τη βαθιά γοητεία που 
μπορεί να ασκήσει το καλό, το εμπνευσμένο θέατρο. Ευχαριστούμε 
την ομάδα GAFF γι’ αυτό που μας παρέδωσε προς κρίση και τέρψιν.

Ο «θάνατός» σου, η ζωή μου
Από τη «φυλακή» της σελίδας στην ανοιχτωσιά της ζωντανής σκηνής
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Διανοούμενο μανεκέν μου, διαβάζω 
αρκετό καιρό τη στήλη σου και σκέ-
φτηκα να μοιραστώ κι εγώ κάτι μικρό. 
Γνώρισα ένα αγόρι από το Insta και εί-
χαμε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία. 
Αυτός, όποτε ανέβαζα story και φωτο-
γραφίες μου έστελνε συνέχεια μηνύ-
ματα και μου σχολίαζε παντού. Δεν υ-
πάρχει σχεδόν καμία φωτογραφία μου 
χωρίς like του. Αnyway, εγώ στην αρχή 
δεν είχα τρελαθεί, αλλά στην πορεία 
άρχισε να μου αρέσει. Σκεφτόμουν να 
του προτείνω να βγούμε για έναν καφέ 
και να τα πούμε επιτελούς από κοντά, 
αλλά με πρόλαβε αυτός. Κανονίζουμε, 
λοιπόν, ένα απόγευμα. Πάω όμορφη κι 
ωραία, τον περιμένω στο σημείο που 
δώσαμε ραντεβού, άφαντος αυτός! Έ-
χασα 1 ώρα από τη ζωή μου, για να τον 
περιμένω. Τον πήρα 5 φορές τηλέ-
φωνο, του έστελνα μηνύματα, 
του έκανα μέχρι και βιντε-
οκλήση στο Ιnsta, αλλά 
κανένα σ ημείο ζωής. 
Φεύγοντας, του έστει-
λα ένα μήνυμα και του 
γράφω «Ό,τι να 'ναι». 
Την άλλη μέρα, μου 
συνεχίζει τα likes και 
τα χαζομηνύματα, σαν 
να μη συμβαίνει τίποτα! 
Εννοείται πως είμαι τέρ-
μα εκνευρισμένη. Φταίω 
εγώ τώρα να τον βρίσω;

Δηλώνω παρούσα! Και στη διανόηση και στη 
μανεκενική και –φυσικά–για οτιδήποτε θέλε-
τε να συζητήσουμε μικρότερο ή μεγαλύτερο. 
Το λοιπόν και στο θέμα μας, να είμαστε λίγο 
στον κόσμο μας είναι απαραίτητο στις μέρες 
μας, αλλά όχι κι έτσι. Το μόνο ελαφρυντικό 
που θα μπορούσα να του δώσω, είναι να υ-
πήρξε κάποια παρεξήγηση για την ημέρα και 
την ώρα του ραντεβού. Αλλά γιατί να κου-
ράζουμε τα μυαλουδάκια μας με υποθέσεις, 
δεύτερες σκέψεις κι εκνευρισμούς. Αν σε 
ενδιαφέρει πραγματικά, ρώτησε τον τι συνέ-
βη και κατέληξες να βγεις ραντεβού με τον 
casper το φαντασματάκι. Έτσι από καθαρή 
περιέργεια, στείλε μου και μένα την απάντη-
ση του…

Έχω εδώ και λίγο καιρό σχέση με ένα 
πολύ καλό παιδί, αλλά είναι από ένα 
χωριό. Εκεί μεγάλωσε, εκεί έμενε μέ-
χρι τα 20 του, που ήρθε στην Αθήνα. 
Δεν έχω κάτι με την επαρχία, προς 
Θεού, θα έμενα άνετα κιόλας. Απλά, 
αυτός έχει κρατήσει την προφορά, 
ακριβώς έτσι όπως μιλάνε εκεί. Τις 

γιορτές πήγαμε, αν και 
δεν ήθελα πολύ, στην 

αδερφή του για φα-
γητό και ξεκίνησαν 
τα «τι φκιαντς;», 
τα« άι ωρέ», «δε μι 
πιράζ» και τέτοια. 
Σε κάποια φάση 
δυσκολευόμουν 
να καταλάβω τι 
λένε! Και τώρα 
το  σ κ έφ το μ αι , 
επειδή μου έχει 
πει πολλές φορές 
να γνωρίσει τους 

συναδέλφους μου 
από το γραφείο, αλ-

λά το αποφεύγω, τι να 
κάνω. Εμένα, πες, δεν 

με ενοχλεί όταν είμαστε 
οι δυο μας, αλλά όταν είμα-

στε με φίλους νιώθω αρκετά 
αμήχανα.

Εσένα, λέω, πως σε ενοχλεί ξεκάθαρα. Ας λέ-
με αλήθειες εδώ. Μην κρυβόμαστε πίσω από 
το δάχτυλό μας και πίσω από τους άλλους. 
Θα σου πρότεινα να αφήσεις τον άνθρωπο 
να μιλάει, όπως θέλει. Και, ναι, να τον γνωρί-
σεις εννοείται στους φίλους σου και να είσαι 
περήφανη που έχεις έναν καλό σύντροφο 
δίπλα σου. Τα υπόλοιπα είναι επιφανειακά 
ζητήματα, χωρίς καμία ουσία και σε απομα-
κρύνουν από το να ζήσεις μια ωραία, υγιή κι 
ευτυχισμένη σχέση.

Τζένη μου, είμαι ιδιαίτερα προβλημα-
τισμένη, γιατί αντιμετωπίζω ένα πε-
ρίεργο, θα έλεγα, θεματάκι. Έχω έναν 
αδερφό λίγο μικρότερο από εμένα στα 
15,5, αλλά τον τελευταίο καιρό φέρε-
ται κάπως περίεργα και απόμακρα, όχι 
μόνο σε μένα βέβαια, αλλά και στους 
γονείς μου. Κλείνεται με τις ώρες στο 
δωμάτιο και κάθεται μόνος του. Πα-

λιά, ήταν πιο κοινωνικός. Η συμπε-
ριφορά του έχει γίνει κάπως 

πιο ψυχρή. Τον ρώτησα αν 
τρέχει κάτι και μου απά-

ντησε όλα καλά. Εμένα 
–φυσικά– με έφαγε η 
περιέργεια και μια μέ-
ρα, που έλειπε από το 
σπίτι βρήκα ευκαιρία 
και έψαξα το δωμάτιό 

του. Προσπάθησα να α-
νοίξω το laptop του (το 

ξέρω, κατινιά), αλλά είχε 
κωδικό και δεν μπόρεσα να 

μπω. Άνοιξα συρτάρια, ντουλάπες, 
τίποτα σπουδαίο, μέχρι που κοίταξα 
κάτω από το κρεβάτι και βρήκα κάποια 
βιβλία μεταφυσικής και αποκρυφι-
σμού. Έπαθα ένα σοκ. Ανησυχώ πολύ 
για εκείνον, μήπως έχει μπλέξει που-
θενά. Σκέφτομαι να του μιλήσω, αλλά 
δεν ξέρω τι να πω. Τι μου προτείνεις 
να κάνω;

Δεν τα πάω καλά με τα μεταφυσικά κι εγώ η 
δόλια, αλλά πριν πάει ο νους μας σε περίερ-
γες θεωρίες, ας σκεφτούμε πιο ρεαλιστικά. 
Ένα καλό σενάριο είναι να τα διαβάζει από 
π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α  κ α ι  τ α 
σκαμπανεβάσματα 
στην ψυχολογία του 
να είναι απολύτως 
φυσιολογικά για 
τ η  φ ά σ η  τ η ς 
εφηβείας που 
περνάει. Μπο-
ρείς, ταυτόχρο-
να, να κάτσεις να 
του μιλήσεις απλά 
και ήρεμα. Σίγουρα, 
αν του εμπνεύσεις 
εμπιστοσύνη και όχι 
πίεση και διάθεση για έλεγχο, να σου ανοιχτεί 
κι αυτός και να μπορέσετε να επικοινωνή-
σετε τις ανησυχίες σας. Σε κάθε περίπτωση, 
θα σου έλεγα εν πρώτοις, να μιλήσεις στους 
γονείς σου και να τους αφήσεις να κινηθούν 
όπως κρίνουν εκείνοι ορθότερα.

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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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι λίγο «διστακτι-
κό», με τη σύνοδο Αφροδίτης-Κρόνου να απαιτεί 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε επαγγελμα-
τικές και προσωπικές σχέσεις, στερώντας όμως 
κάτι από τον γνωστό αυθορμητισμό σου. Αν έχεις 
την ικανότητα να επωμιστείς τις ευθύνες σου και 
να μην «πανικοβληθείς» έχει καλώς. Aν, αντίθετα, 
προβάλλεις ασυνείδητα αντίσταση, μάλλον θα σου 
«κακοπέσει» η όλη πίεση. Τα ενεργειακά σου επίπε-
δα είναι αρκετά ελαττωμένα και η ανάγκη σου για 
ύπνο αυξημένη, οπότε πού διάθεση και αντοχή για 
να κατανοήσεις, να αντιληφθείς και να συνδιαλ-
λαγείς αρμονικά με φίλους, σύντροφο, συνεργά-
τες, παιδιά κ.λπ. Αξίζει να το προσπαθήσεις. Άσε 
τις σημαντικές συζητήσεις για την Τετάρτη που 
σχηματίζεται το βοηθητικό εξάγωνο του Ήλιου με 
τον Δία από το ζώδιό σου, μπορεί να φέρει θετικές 
εξελίξεις σε σχέδια και στόχους. Την Παρασκευή η 
Αφροδίτ η περνά στους Ιχθείς και τον 12ο οίκο σου, 
χρωματίζοντας το τοπίο των προσωπικών σου με 
πιο «εσωτερικούς» τόνους, meaning ότι ίσως θα 
νιώθεις πιο άνετα με το να μη μοιράζεσαι/εκφρά-
ζεις προς τα έξω αυτό που αισθάνεσαι deep inside, 
όντας επίσης αρκετά επιρρεπής στο limerance. 
Προσοχή σε κρυφές/παράλληλες σχέσεις καθώς 
και σε άτομα στη δουλειά που σε διαβάλλουν. 
 
Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Το ξεκίνημα της εβδομάδας έρχεται με αρκετά βά-
ρη και ευθύνες στα επαγγελματικά, με τη σύνοδο 
του κυβερνήτη σου, της Αφροδίτης, με τον πλανή-
τη των περιορισμών, τον Κρόνο, να σε βάζει στη 
διαδικασία να αποδείξεις τι αξίζεις. Οι δυναμικές 
που αναπτύσσονται στην καριέρα σου σού ζητούν 
να κάνεις καλύτερη διαχείριση του εαυτού σου και 
των δυνατοτήτων σου, βάζοντας όρια σε άτομα στo 
γραφείο που επιβουλεύονται τη 
θέση σου, αποφεύγοντας επίσης 
να γίνεις εν αγνοία σου «Ιφιγέ-
νεια» για να προστατέψεις God 
knows what. Χρειάζεσαι επομέ-
νως και ασκήσεις υπομονής και 
υπενθύμισης του γιατί ασχολεί-
σαι με το αντικείμενό σου, του 
πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις 
και του πού θέλεις να φτάσεις, 
για να μη γίνεις «μπίλιες» με κά-
ποιον συνεργάτη, συνάδελφο, 
πελάτη. Οι προσεκτικές κινήσεις 
και η διαλλακτικότητα ας είναι οι 
σύμμαχοί σου. Αν έχεις κάποια σημαντική συνάντη-
ση για δουλειά, άσ’ την καλύτερα για την Τετάρτη 
που σχηματίζεται το τυχερό εξάγωνο Ήλιου-Δία, 
που μπορεί να φέρει και θετικά νέα. Η είσοδος της 
Αφροδίτης στους Ιχθείς την Παρασκευή θα διευκο-
λύνει ό,τι σχετίζεται με τη συλλογική δουλειά, ενώ 
θα ανεβάσει και τις μετοχές σου στο φλερτ. 
 
ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Ξεκινάς την εβδομάδα με μια «octave down» διάθε-
ση από το συνηθισμένο σου, αφού γενικά διατηρείς 
σε έναν βαθμό την αισιοδοξία και τη ζωντάνια σου. 
Με τη σύνοδο Αφροδίτης-Κρόνου στον Υδροχόο 
κάτι τέτοιο μάλλον δεν «παίζει», αφού η πραγματι-
κότητα της καθημερινότητας και των απαιτήσεών 
της σε προσγειώνει κάπως άτσαλα, μην επιτρέπο-
ντάς σου πολλά περιθώρια «διαφυγής». Και ναι, θα 
προτιμούσες να ήταν still Σ/Κ, να μπορούσες να α-
ράξεις με φίλους χωρίς πρόγραμμα ή γουατέβα, 
πρέπει όμως να κάνεις την προσπάθειά σου να α-
σχοληθείς με τα φλέγοντα ζητήματα των επαγγελ-
ματικών ή των σπουδών σου. Κι αυτά απαιτούν σο-
βαρότητα και υπευθυνότητα, ειδικά στην περίπτω-
ση που σου έχει γίνει κάποια πρόταση ή βρίσκεσαι 
εν μέσω διαπραγματεύσεων για κάτι καινούργιο 
που ετοιμάζεις. Μην προτρέχεις να καταλήξεις σε α-
ποφάσεις, δίνοντας περισσότερο χρόνο στη σκέψη 
σου, ενώ πρόσεξε τις αντιδράσεις σου απέναντι σε 
ένα σχόλιο ή μια κριτική από έναν φίλο, έναν συνερ-
γάτη, τον σύντροφό σου.Το εξάγωνο Ήλιου-Δία την 
Τετάρτη είναι σίγουρα καλύτερο για να βάλεις συ-
ζητήσεις και διαπραγματεύσεις, ενώ η είσοδος της 
Αφροδίτης στους Ιχθείς (27/1) φέρνει βοήθειες για 
να «φανείς» στη δουλειά σου ή να βρεις μια νέα.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Με κάπως πιο «βαριά» και κλειστή διάθεση ξεκινάει 
η εβδομάδα, αφού η σύνοδος Αφροδίτης-Κρόνου 
εντείνει τους προβληματισμούς σου για το όποιο 
ζήτημα σε απασχολεί αυτήν την περίοδο. Η ευαι-
σθησία σου χτυπάει «κόκκινο» και η ανασφάλειά 
σου επίσης, αναζητώντας τρόπους να αντιμετω-
πίσεις αυτό που σε προβληματίζει, προστατεύο-
ντάς σε συναισθηματικά. Η τάση βέβαια θα είναι 
να βλέπεις το ποτήρι μισοάδειο, αφού σου είναι 
ίσως δύσκολο να διακρίνεις το «φως στο τούνελ» 
σχετικά με τα οικονομικά σου, ιδιαίτερα όσα αφο-
ρούν τρίτους, και θα χρειαστεί να επιστρατεύσεις 
όλη σου την ψυχική δύναμη για να μην «πάσεις» 
εντελώς. Ίσως φταίνε και κάποια παλιά τραύμα-
τα, αστοχίες και φόβοι από το παρελθόν που –με 
κάποιον τρόπο– αναζωπυρώνονται τώρα και έτσι 
ανακατεμένα «ζητούν» επίμονα μια λύση/διαχεί-
ριση με γνώμονα το ένστικτό σου και όχι τη λογική. 
Από την Τετάρτη θα έχεις σαφώς καλύτερη διαύ-
γεια για να ασχοληθείς με οικονομικές συζητήσεις 
και θέματα των επαγγελματικών, με το εξάγωνο 
Ήλιου-Δία να φέρνει πρακτικές βοήθειες και θε-
τικές εξελίξεις. Η είσοδος της Αφροδίτης στους 
Ιχθείς την Παρασκευή από την άλλη θα βοηθήσει 
στο «ανέβασμα» της ενέργειάς σου, ίσως μέσω της 
οργάνωσης ενός ταξιδιού.

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
«Πλέεις» σε δύσκολα νερά στο ξεκίνημα της εβδο-
μάδας με τη σύνοδο Αφροδίτης-Κρόνου απέναντί 
σου στον Υδροχόο να «τσιγκλάει» την αίσθηση α-
σφάλειάς σου στον τομέα των σχέσεων και των συ-
νεργασιών σου. Και ναι, αυτό το «έργο» το βλέπεις 
να εξελίσσεται σταθερά εδώ και σχεδόν τρία χρόνια 
τώρα, με τον Κρόνο να σου δίνει μαθήματα ωριμό-
τητας και ενηλικίωσης στον τρόπο που σχετίζεσαι 

με τους άλλους, βγάζοντας στην 
επιφάνεια και σκοτεινά σημεία 
του εαυτού σου που δυσκολεύ-
εσαι να συνειδητοποιήσεις, να 
αποδεχθείς και να διαχειριστείς. 
Καμία φορά δεν είναι οι άλλοι 
που αλλάζουν και μοιάζουν «άλ-
λοι», αλλά εμείς οι ίδιοι, που χω-
ρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε 
βιώνουμε μια διαφοροποίηση 
χαρακτήρα, πράγμα που όπως 
είναι φυσικό «ξεπερνάει» την 
υπάρχουσα ισορροπία μέσα σε 
μια σχέση. Δεν χρειάζεται όμως 

αυτολύπηση αλλά αποδοχή της αλήθειας και θέ-
σπιση ορίων στις συναναστροφές με τους άλλους. 
Πολύ πιο «γενναιόδωρη» η Τετάρτη με το εξάγωνο 
Ήλιου-Δία να ευνοεί τις νέες γνωριμίες και τις επαγ-
γελματικές επαφές.Την Παρασκευή η Αφροδίτη 
προχωράει στους Ιχθείς αυξάνοντας την λίμπιντό 
σου και φέρνοντας βοήθειες στα οικονομικά.
 
Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Με φουλ «γκάζια» ξεκινάς την εβδομάδα, έχοντας 
πολλά στο κεφάλι σου για τη δουλειά, με τη σύ-
νοδο Αφροδίτης-Κρόνου να σε πιέζει παραπάνω 
απ’ ό,τι αντέχεις. Είναι λες και κάποιος σου ζητά το 
maximum της απόδοσης στο minimum του χρό-
νου. Ασχέτως του pressing από άλλους, μάλλον εί-
σαι εσύ που σε «τρέχεις», έχοντας βάλει πολύ ψηλά 
τον πήχη. Από την άλλη, σε περίπτωση που δεν ερ-
γάζεσαι, μπορεί να έχεις την αίσθηση ότι δεν έχεις 
τα «ηνία» της ζωής σου, σαν αυτή να σε πηγαίνει 
ένα πράγμα κι εσύ να είσαι ανίκανος να αντιστα-
θείς στη ροή ή να διαμορφώσεις μέσω της δράσης 
σου τις εξελίξεις, «πέφτοντας» έτσι κι από διάθεση, 
αφήνοντας τον χώρο στις αρνητικές σκέψεις να 
κάνουν «πάρτι». Μην απελπίζεσαι όμως, αφού αυτό 
είναι προσωρινό και μάλιστα με το τυχερό εξάγωνο 
Ήλιου-Δία την Τετάρτη μπορεί να υπάρξουν θετι-
κά νέα στο πεδίο των επαγγελματικών ή των οικο-
νομικών σου, π.χ. μια πρόταση εργασίας με καλές 
απολαβές, ειδικά αν είσαι γεννημένος στο 1ο δεκα-
ήμερο. Την Παρασκευή η Αφροδίτη παίρνει θέση 
απέναντί σου στους Ιχθείς ως 20/2, ευνοώντας σε 
έτι περαιτέρω σχετικά με επαγγελματικές επαφές 
και συμφωνίες, κάνοντάς σε και πιο γοητευτικό, αυ-
ξάνοντας τις πιθανότητες για νέες γνωριμίες.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι αρκετά «μουντό» 
και «ψυχοπλακωτικό» εν μέρει σχετικά με τις στε-
νές προσωπικές σου σχέσεις αλλά και την προοπτι-
κή της ζωής σου αναφορικά με τα οικονομικά και τα 
επαγγελματικά σου σχέδια. Αιτία φυσικά η σύνοδος 
Αφροδίτης-Κρόνου στον Υδροχόο, που σταματά 
κάπως απότομα το day dreaming γύρω από το πώς 
θα ήθελες να είναι η κατάσταση στα αισθηματικά 
σου, σε μια φιλία, στη σχέση με το παιδί σου, τον σύ-
ντροφό σου ή σε μια γνωριμία που δεν εξελίσσεται 
όπως ή όσο γρήγορα θα ήθελες. Καλό το «δούλε-
μα» δηλαδή, αφού όλοι έχουν ανάγκη το παραμύθι 
τους, η αλήθεια όμως είναι απείρως καλύτερη και 
λυτρωτική. Αν, λοιπόν, ήρθε η ώρα που πρέπει να τα 
πεις όπως είναι με τον εαυτό σου – παίρνοντας και 
δύσκολες αποφάσεις για την πορεία μιας σχέσης. 
Μη φοβηθείς, αντιμετώπισέ το με θάρρος και ρεα-
λισμό, κάνοντας πρώτα μια συζήτηση με την άλλη 
πλευρά. Άλλωστε, όπου κλείνει μια πόρτα ανοίγει 
ένα παράθυρο και με το τυχερό εξάγωνο του Ήλιου 
με τον Δία απέναντί σου την Τετάρτη μπορεί να προ-
κύψει κάτι θετικό σχετικά με μια σχέση, ένα επιχει-
ρηματικό/καλλιτεχνικό ξεκίνημα ή κάτι που αφορά 
τα παιδιά σου. Η είσοδος της Αφροδίτης στους Ι-
χθείς την Παρασκευή θα σε βοηθήσει να βάλεις τον 
εαυτό σου και πάλι σε φόρμα.
 
ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Με έγνοιες και αυξημένη αίσθηση πίεσης προς 
δουλειά και οικογένεια ξεκινάει η εβδομάδα λό-
γω της συνόδου Αφροδίτης-Κρόνου, που κάνει 
δύσκολο το να συντονίσεις τα θέλω σου χωρίς να 
διαταράξεις τα θέλω των άλλων. Ανάλογα και σε 
τι φάση ζωής βρίσκεσαι, τα θέματα που αντιμε-
τωπίζεις μπορεί να είναι από αγχωτικά, στην πε-
ρίπτωση ας πούμε που έχεις αναλάβει παραπάνω 
ευθύνες στα επαγγελματικά, έως και «ζόρικα» αν 
για παράδειγμα το ζήτημα αφορά ένα πρόσωπο 
μεγαλύτερης ηλικίας μέσα στην οικογένεια που 
έχει ανάγκη τη φροντίδα σου. Το τελευταίο επο-
μένως που χρειάζεσαι right now είναι τοξικά και 
μη υποστηρικτικά άτομα στο περιβάλλον σου, 
που αντί να προσφέρουν μια βοήθεια –έστω με το 
να παίξουν τον ρόλο του πρόθυμου ακροατή– ε-
πιμένουν να σε «τσιγκλάνε», κριτικάροντάς σε για 
τη στάση σου ή υποδεικνύοντάς σου και τον βέλ-
τιστο –κατ’ αυτούς– τρόπο διαχείρισης της κατά-
στασης. Προσπάθησε να βάλεις όρια στην επαφή 
μαζί τους και βρες ένα δημιουργικό μέσο για να α-
ποφορτιστείς ψυχικά και σωματικά, εντάσσοντας 
π.χ. λίγη περισσότερη άσκηση στην καθημερινό-
τητά σου. Το εξάγωνο Αφροδίτης-Δία την Τετάρτη 
είναι σαφώς πιο ευνοϊκό και για συζητήσεις που 
αφορούν τη δουλειά και θέματα του σπιτιού, αν 
είσαι γεννημένος στο 1ο δεκαήμερο, ενώ με την 
είσοδο της Αφροδίτης στους Ιχθείς (27/1) παίρνεις 
τα «πάνω» σου και στα ερωτικά.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Με τρέξιμο και κάποιου βαθμού «δυσθυμία» ξεκι-
νά η εβδομάδα, με τη σύνοδο Αφροδίτης-Κρόνου 
να ορίζει πιο στενά πλαίσια στην καθημερινότητά 
σου και στον τρόπο που προσεγγίζεις τα πράγματα. 
Έχεις «ανοιχτεί» σε πολλά μέτωπα και δυσκολεύ-
εσαι να βρεις μια λογική ροή που να σου επιτρέπει 
να είσαι αποδοτικός και δημιουργικός, χωρίς να σε 
εξαντλεί σωματικά. Και η αντίδρασή σου είναι αρ-
κετά σπασμωδική και νευρική, σαν να μην έχεις άλ-
λες αντοχές για ομαλή συζήτηση/διαπραγμάτευση 
με συνεργάτες, συναδέλφους, πελάτες, φίλους, 
αδέρφια, σύντροφο, που κι αυτοί με τη σειρά τους 
μοιάζουν σαν να μην μπορούν να συντονιστούν μα-
ζί σου, έχοντας διαρκώς νέες απαιτήσεις από σένα. 
Αν και δεν τα πας πολύ καλά με τα όρια, ίσως ήρθε ο 
καιρός να ξανασκεφτείς την προσέγγισή σου, για 
να μπορέσεις να θέσεις προτεραιότητες και να μην 
τρελαίνεσαι από το άγχος λόγω κακής διαχείρισης 
χρόνου. Πολύ καλύτερη επικοινωνιακά η Τετάρ-
τη με το εξάγωνο Ήλιου-Δία να ευνοεί συζητήσεις, 
επαφές, διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, καθώς 
επίσης και θέματα σπουδών, ειδικά αν είσαι γεννη-
μένος στο 1ο δεκαήμερο. Η είσοδος της Αφροδίτης 
στους Ιχθείς την Παρασκευή θα σε βοηθήσει να «η-
ρεμήσεις» αρκετά σε συναισθηματικό επίπεδο.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Τα οικονομικά αποτελούν το μεγάλο «αγγούρι» 
–κλάσικ– στο ξεκίνημα της εβδομάδας, πονοκε-
φαλιάζοντάς σε αναφορικά με μακροπρόθεσμα 
σχέδια που έχεις κατά νου, αλλά και σε πιο άμεσο ε-
πίπεδο, σχετικά με έξοδα και ανάγκες που τρέχουν. 
Blame it on Saturn, που σχηματίζει σύνοδο με την Α-
φροδίτη, φέρνοντάς σε ίσως αντιμέτωπο και με κά-
ποια επιπλέον έξοδα που δεν είχες υπολογίσει και 
που σε πιέζουν περισσότερο καθώς βρισκόμαστε 
στο τέλος του μήνα. Από την άλλη, η όλη ρευστή 
κατάσταση που επικρατεί λόγω των διεθνών και 
εγχώριων συγκυριών σε κάνει πιο απαισιόδοξο για 
το μέλλον σου in general, κάτι που παίζει και με τις 
εγγενείς ανασφάλειές σου αναφορικά με το χρήμα 
και ό,τι μπορεί να εγγυηθεί μια αίσθηση βεβαιότη-
τας σ’ αυτή τη ζωή. Και συναισθηματικά όμως είσαι 
σε μια φάση που ζυγίζεις ανθρώπους και καταστά-
σεις στα προσωπικά σου, ιδιαίτερα αν τελευταία 
έχεις εντοπίσει συμπεριφορές και αντιδράσεις που 
σου «κλοτσάνε» σημαντικά, όντας έτοιμος να βγά-
λεις τα συμπεράσματά σου. Καλό θα ήταν πάντως 
να δώσεις λίγο χρόνο στα πράγματα, ενώ αν έχεις 
να κάνεις συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και διακα-
νονισμούς που αφορούν τα οικονομικά, προτίμησε 
την Τετάρτη με το εξάγωνο Ήλιου-Δία, ειδικά αν εί-
σαι γεννημένος στο 1ο δεκαήμερο. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Με μια αίσθηση βάρους και σίγουρα όχι με allegria 
ξεκινάς την εβδομάδα, με τη σύνοδο Αφροδίτης-
Κρόνου στο ζώδιό σου να βγάζει πίεση δυνητικά 
προς όλα τα μέτωπα κι εσένα να καλείσαι να απο-
δείξεις από τι είσαι φτιαγμένος. Και φυσικά τρία 
χρόνια σχεδόν τώρα τα μαθήματα, τα τεστ και οι 
απαιτήσεις είναι μια καθημερινότητα που λίγο πο-
λύ έχεις συνηθίσει ή αναγκαστεί να ανεχτείς, δεν 
παύει όμως όλο αυτό να «παίζει» και με τις αντο-
χές σου σε συναισθηματικό επίπεδο. Κάπου «όπα» 
δηλαδή με τα συνεχή «φέρε και φέρε» των άλ-
λων και το αίσθημα μοναξιάς που ώρες ώρες σου 
«τρυπάει» τον εγκέφαλο, ακόμη κι αν βρίσκεσαι 
σε μια σταθερή σχέση. Και όχι, οι άλλοι δεν μπο-
ρούν να το κατανοήσουν, τα μαθήματα άλλωστε 
αφορούν εσένα και την πορεία σου, όμως το πράγ-
μα περιπλέκεται όταν αρχίζεις ν’ ανακατεύεις και 
καταστάσεις από το παρελθόν που θα ήθελες να 
επαναφέρεις στο παρόν, με σκοπό να «νικήσεις» 
αυτή τη φορά, να διορθώσεις μια αστοχία κ.λπ. 
Καλύτερα πάντως να μην μπεις σε τέτοιες διαδι-
κασίες, βρίσκοντας έναν τρόπο να ανταποκριθείς 
όσο καλύτερα γίνεται στη δουλειά, «ντιλάροντας» 
παράλληλα και τις τάσεις φυγής που σε αποσυντο-
νίζουν. Η Τετάρτη είναι σίγουρα πιο βοηθητική για 
να βάλεις σημαντικές συζητήσεις με το εξάγωνο 
Ήλιου-Δία, ειδικά αν ανήκεις στο 1ο δεκαήμερο, ενώ 
με την είσοδο της Αφροδίτης στους Ιχθείς (27/1) 
θα εστιάσεις στη βελτίωση των οικονομικών σου. 
 
ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Με κάπως πεσμένη διάθεση ξεκινάς την εβδομάδα, 
με τη σύνοδο Αφροδίτης-Κρόνου στον Υδροχόο και 
τον 12ο οίκο σου, να μην επιτρέπει πολύ «χάιδεμα» 
και να σε προσγειώνει απότομα στην πραγματικό-
τητα της δουλειάς, των προσωπικών, των οικονομι-
κών, της ζωής γενικότερα. Πρόκειται για μια αρκετά 
«καταθλιπτική» επιρροή, στον πιο σκοτεινό και μυ-
στηριώδη οίκο του ωροσκοπίου σου, οπότε θα χρει-
αστεί προσπάθεια για να αντιπαλέψεις την τάση να 
εστιάσεις στο κακό σενάριο και στην πεσιμιστική 
οπτική όσων συμβαίνουν, αλλά και όσων βλέπεις 
να έρχονται μακροπρόθεσμα. Είναι σημαντικό να 
κάνεις ένα break και να αφιερώσεις λίγο παραπάνω 
χρόνο στον εαυτό σου, βάζοντας προτεραιότητες 
αναφορικά με τα πρακτικά, για να μη σε «φάει» το 
άγχος σου. Φρόντισε επίσης παραπάνω και την 
υγεία σου, κάνοντας ποιοτικότερες διατροφικές 
επιλογές που θα σου δώσουν την απαιτούμενη ε-
νέργεια, εντάσσοντας παράλληλα περισσότερη 
άσκηση στο πρόγραμμά σου, ακόμα κι αν αυτό είναι 
ένα απλό περπάτημα. Το εξάγωνο Ήλιου-Δία την 
Τετάρτη είναι βοηθητικό για συζητήσεις, ενώ με την 
Αφροδίτη να προχωράει την Παρασκευή στο ζώδιό 
σου ως 20/2 η ενέργεια αλλάζει και γίνεται πιο υπο-
στηρικτική, ιδίως σε θέματα ερωτικών σχέσεων.  A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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Έπρεπε να είχα φύγει. Πριν 
με φιλήσει. Ή, έστω, λίγο 
μετά. Πριν αφεθώ. Αντ’ αυτού 
έφυγα την επόμενη μέρα το 
πρωί, μετά τον δεύτερο καφέ: 
η επιθυμία λιγότερη, η σιγου-
ριά να μου χτυπάει τον ώμο. 
Κατέβασα τα παράθυρα του 
αυτοκινήτου, παρόλο το κρύο, 
για να φύγει από πάνω μου. 
Η ανάγκη ακόμα εκεί. Θα 
είναι αλλιώς. Ακούς; Θα είναι 
αλλιώς. Ήταν ήδη το ίδιο. 

Δεν ήμουν αθώα. Ήξερα. 
Δεν ήμουν όμως ούτε 
ψεύτρα. Μίλησα. Διαλέξαμε 
και οι δύο από ένα λάθος και 
το κρύψαμε στον κόρφο μας 
σαν ευχή. Δεν μπορεί να μην 

ήξερε. Δεν μπορεί να 
μην έβλεπε. Πως δεν 
ενέδιδα το ίδιο, πως 
επέλεγα τις λέξεις 
που τροφοδοτούσα με 

οξυγόνο με την ακρί-
βεια νευροχειρουργού. 

Δεν ήθελε να δει και εγώ δεν 
ήθελα να ακούσω. Και έτσι, 
αυτός τυφλός και εγώ κω-
φάλαλη, αφεθήκαμε στην 
αίσθηση που απαιτεί τη μεγα-
λύτερη θυσία: το δοχείο της 
ψυχής σου. Τη μεγαλύτερη 
θυσία όταν το θες πολύ, 
ή για τους λάθος λόγους.

Xαριλάου Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 2103617170 (εσωτ. 114), fax: 2103617310 
Παραγγελίες on-line: athensvoice.gr/athens-voice-books

Μια άναρχη ιστορία, 
όπως είναι όλες 
οι ιστορίες μας.

Βρείτε το 
σε όλα τα 

βιβλιοπωλεία
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