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Οι γάτες της ελληνικής λογοτεχνίας 
Του Γιάννη Νένε

Μονή Πετράκη
Φέτος συμπληρώνει 350 χρόνια ζωής 

Διαβάστε την ιστορία της 
Της Έλενας Ντάκουλα

ΑφιέρωμΑ 

Street Food  
Τα καλύτερα «βρόμικα» της πόλης

Η ψυχή μιας πόλης
Της Πηνελόπης Μασούρη2023 έΛέΥΣιΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
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Η πιο νοικοκυρεμένη στάση λεωφορείου
Διαθέτει: Καναπεδάκι με τράιμπαλ στόφα που γίνεται και κούνια, αν καθίσουν 

δύο στις άκρες του. Εxtra μπόνους φρέντο καπουτσίνο για vip ταξιδιώτες
(στην Ιπποκράτους)

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

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com

Δύο σαραντάρηδες  
τρώνε σε εστιατόριο:

-Θα πάτε πουθενά  
το Σαββατοκύριακο;

-Ναι, στο πατρικό μου,  
στη Λάρισα.

-Θα δεις και τον 
Γκλέτσο. (...)

(...συνέχεια)
-Τι σχέση έχει 

ο Γκλέτσος με τη 
Λάρισα; Μπορείς 

να μου εξηγήσεις γιατί 
εσείς οι Αθηναίοι, πέρα 
από την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, όλη την 
Ελλάδα την έχετε ίδια;

(κολωνάκι, πέμπτη μεσημέρι)

«Παιδί μου,  
αν δεν ήταν να 

συναντήσουμε αυτούς 
 τους χλεχλέδες, θα σε 
πήγαινα Μικρολίμανο 
να δεις και θάλασσα. 
Τι χάσιμο χρόνου, 

γαμώτο».
(2 γυναίκες συζητούν, μετρό  
μοναστηράκι, σάββατο πρωί)

-Δηλαδή πρέπει να είσαι 
κοντός για να παίξεις 
στην Μπαρτσελόνα; 
Δεν το καταλαβαίνω.

-Ε, τότε να πας να παίξεις  
κι εσύ που είσαι 1.50.

(αντροσυζήτηση, μετρό μοναστηράκι,  
σάββατο πρωί)

«Τι ρόδι και βασιλικό  
πολτό, βρε Κατερίνα μου;  

Πάρτου Βιάγκρα και κοίταξε  
να αδυνατίσεις κι εσύ λίγο.  

Θα με θυμηθείς.  
Για τα νεύρα σου το λέω».

(κυρία 55άρα, μαλλί υπερπαραγωγή,  
λεωφορείο 904, πειραιάς-Φρεαττύδα,  

πέμπτη πρωί)

«Εγώ με τον Βασίλη  
τον Τερλέγκα 

είμαστε κωλοβράκι».
(ταβερνιάρης στα μέγαρα  

κάνει δημόσιες σχέσεις σε παρέα.  
κυριακή μεσημέρι με μπριτζόλες)

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΠΛΑΤΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΙΠ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Το νέο πλατό τυριών. Η μάχη των Πλαταιών.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
Άξιος στην 3η θέση. Μη λέμε μόνο τα στραβά 

για το ριγανέλαιο στο μαλλί.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Μία καθώς πρέπει κλινική, συμβεβλημένη 
και με τον ΕΟΠΥΥ. Μικρές ουρές, ευγενικό 

και ήρεμο προσωπικό.
(στην Ασκληπιού) 

CHAT GPT
Η εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης που σου 

αναπτύσσει σε ένα δευτερόλεπτο ό,τι θέμα 
της θέσεις, με επιχειρήματα, λογική, σωστή

 γλώσσα και χωρίς φλυαρίες. Παγκόσμια υστερία.

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
«ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ: ΝΕΜΕΣΙΣ»

Επιστρέφει η επιτυχημένη αστυνομική σειρά 
με εντυπωσιακό καστ. 8 επεισόδια, 
από 13/2, κάθε Δευτέρα στις 23:00 

στο Cosmote Cinema 1 HD. Θα κολλήσουμε.

Ο ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ SOLD OUT 
ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία με ένα άλμπουμ: 
Μεταφοραί ο Μήτσος.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ATAKA 
«Ο Τσίπρας εγκαταλείπει τη Βουλή για να βρεθεί 

στον φυσικό του χώρο: Το πεζοδρόμιο»
(Γιώργος Φλωρίδης)

ΠΟΛΙΚΟΣ 
ΑΕΡΟΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
Το συνολάκι της εβδομάδας.

ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ 
Παραπονιέται ότι ο κόσμος, λέει, δεν τον 
περιβάλλει με την ίδια αγάπη που δείχνει 
προς τον Φέντερερ ή τον Ναδάλ και 
νιώθει «κακοαγαπημένος». 
Δεν πειράζει, ας φάει παντεσπάνι 
να του περάσει.

Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Θεσμική οπισθοδρόμηση.

ΦΟΡΟΛΟΤΑΡΙΑ
Έχει κερδίσει ποτέ κανείς τα 50 χιλιάρικα άραγε; 
Ή είναι αστικός μύθος;
Ας το θέσω καλύτερα: Έχει ποτέ κανείς 
κερδίσει 1 ευρώ; 

CHAT GPT
Αρχίστε να ψάχνετε για δουλειά.

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Στα γραφεία να δείτε τι γίνεται. 
Και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 
τα βράδια.

ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Έτσι απέκτησε γκρίζα ομίχλη και 
το Λονδίνο τον 19ο αιώνα. 
Συνεχίστε, καλά πάμε.

ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ-ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
Οι πειρατές της Καραλαϊκής.

ΤΟ ΕΞΩ ΦΥΛ ΛΟ ΜΑ Σ

Αυτή την εβδομάδα είναι μια τοιχογραφία του Σταμάτη Λάσκου. Ζει και εργάζεται στον Βόλο.  
Γεννήθηκε το 1985 και είναι αριστούχος απόφοιτος της ΑΣΚΤ. Έχει εργαστεί ως ζωγράφος στην  

Jordan Nike inc. στο Όρεγκον και έχει κάνει εικονογραφήσεις για το The New Yorker. Έχει διακριθεί με  
βραβείο ΕΒΓΕ, ERMIS στον τομέα της εικονογράφησης. Έχει διδάξει σε ιδιωτικά εργαστήρια ελευθέρου 

σχεδίου και ως καθηγητής εικαστικών τεχνών σε σχολεία. Ζωγραφίζει από καμβάδες πολύ μικρών 
διαστάσεων έως πολύ μεγάλες επιφάνειες (τοιχογραφίες) με εκθέσεις, τοιχογραφίες και  

εικονογραφήσεις ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. www.behance.net/siveone, Instagram: @stamatis.laskos
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης 
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης

Αρχισυνταξία 
Δανάη Καμζόλα (Podcast & City Guide)

Ελένη Μπεζιριάνογλου

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια ύλης Δήμητρα Γκρους 

Διόρθωση κειμένων  Φανή Κουλούντζου

Συντακτική ομάδα: Κ. Αθανασιάδης, Ν. Αμανίτης,  
Μ. Βελέντζας, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  

Ρ. Γεροδήμος, N. Γεωργελέ, Μ. Γκανά, Ι. Γκομούζα,  
N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμματικογιάννη, 

B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυμίου, Τ. Ζαραβέλα,  
Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης, Σ. Καλαμαντή,  

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

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

Γ. Μπελεσιώτης, Γ. Νένες, Γ. Χ. Παπαδόπουλος,  
Δ. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος,  

Κ. Παναγοπούλου, Γ. Παυριανός, Μ. Προβατάς,  
Τζ. Ρουσάκη, Μ. Ι. Σιγαλού, Τ. Σκραπαλιώρη,  

Ζ. Σφυρή, Α. Τριανταφυλλίδη, Σ. Tριανταφύλλου, 
Λ. Τρούγκου, Zarastro, Σ. Tσιτσόπουλος, 

Γ. Φλωράκης, Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos 

Lookmag Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

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

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

Χρήστος Κισατζεκιάν, Δημήτρης Κλεάνθης,  
Μαρία Μαρκέζη, Πέτρος Νικόλτσος

Αccount Directors 
Γιώτα Αθανασοπούλου, Γιάννης Γαλανός, 

Βαγγέλης Περιμένης

Creative Marketing Director Βασιλική Κώτσου

Direct Market Advertising Managers 
Μιχάλης Δρακάκης, Εύα Βαλαμβάνου,  

Νώντας Νταμπάνης

Advertising Manager AthEns VoiCE Radio 102,5 
Μαρία Μαθιουδάκη

Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 
Συντονισμός Διαφήμισης Μαίρη Κούρτη 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Digital Advertising Coordinator Μίνα Γιαννάκη

Διεύθυνση Λογιστηρίου Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη,  

Βασίλης Νάκος, Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530,  
fax: 210 3617.310

Αthens Voice Radio 102.5: 210 3648.213
Aγγελίες: 210 3617.369  

Λογιστήριο: 210 3617.170

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

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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Γεννήθηκε μόλις την περασμένη εβδο-
μάδα και εγκαταλείφθηκε σε μια ερη-
μική τοποθεσία στο Κορωπί, στο έλεος 

της κακοκαιρίας. Πράξη από χέρι 
ανθρώπου. «Δεν θα άφηνε ποτέ 

μια γαϊδουρίτσα το μωρό της 
να φύγει μέσα στην ερημιά», 
όπως λένε οι άνθρωποι της 
Γαϊδουροχώρας (Δημήτρης 
Στουπάκης και Τατιάνα Πα-
παμόσχου) που το φιλοξε-
νούν. Ο μικρός –που δεν έ-
χει ακόμα όνομα– είναι ένα 
αξιαγάπητο γκρι γαϊδουρά-

κι, που το παράτησαν στην 
πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής 

του, λίγες ώρες μετά τη γέννησή 
του και σώθηκε χάρη στον κύριο 

Βασίλη, που το βρήκε τυχαία και το 
μετέφερε στο Ελληνικό Κέντρο για το 
Γαϊδούρι (Γαϊδουροχώρα). Τυχερό μέσα 
στην ατυχία του, αφού αν έμενε κάποιες 
ώρες ακόμη μόνο του δεν θα είχε επιβιώ-
σει, τόσο λόγω του κρύου και της βροχής, 
όσο κι επειδή χρειάζεται γάλα ανά δύο 
ώρες τις πρώτες ώρες της ζωή του.

Πώς μάθαμε την ιστορία
του

Tην είδηση μάθαμε από μια σχετική ανάρτηση 
στο διαδίκτυο «SOS, βρέθηκε σε χωράφια ολομό-
ναχο, κοντά στο SanSiro στο Κορωπί. Αναζητούμε 
τον ιδιοκτήτη και τη μάνα», και σύντομα συγκέ-
ντρωσε χιλιάδες κοινοποιήσεις, με την περι-
πέτειά του να συγκινεί και να κινητοποιεί πολύ 
κόσμο. «Το θέλω για υιοθεσία,  μένω σε ενάμισι 
στρέμμα στο βουνό, πώς μπορώ να επικοινωνήσω 
για να το πάρω;», «Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε 
εάν δεν βρεθεί η μανούλα του; Θέλουμε να συνει-
σφέρουμε με οποιονδήποτε τρόπο», «Σας στέλνω 
το τηλέφωνο ενός ανθρώπου από την Καρδίτσα, 
γέννησε η γαϊδουρίτσα του χθες».

Η σημερινή κατάστασή του

Οι άνθρωποι που το φιλοξενούν όμως αυτή τη 
στιγμή, ξέρουν καλά πώς να φροντίσουν το γαϊ-
δουράκι τις πρώτες μέρες της ζωής του. Προς 
το παρόν ζει στο σπίτι του Δημήτρη Στουπάκη 
από την ομάδα της Γαϊδουροχώρας, καθώς δεν 
μπορεί ακόμα να μείνει μόνο του σε στάβλο. Ζυ-
γίζει λιγότερο από 10 κιλά, το ανοσοποιητικό του 
είναι σχετικά αδύναμο, δεν του έχουν φυτρώσει 
τα δόντια και πρέπει να πίνει γάλα ζεσταμένο σε 
ειδική θερμοκρασία, με μπιμπερό.

Ποιος και γιατί το εγκατέ-
λειψε;

Γίνεται έρευνα για τον εντοπισμό της μητέρας 
του ζώου αλλά και του ιδιοκτήτη, αν και μέχρι 
στιγμής αυτή δεν έχει αποδώσει καρπούς. Τα 
σενάρια είναι πολλά, κάποιος για παράδειγμα θα 
μπορούσε να είχε κάνει συμφωνία για να πουλή-

σει τη γαϊδούρα χωρίς το μικρό, κι έπρεπε να το 
«ξεφορτωθεί» με κάποιο τρόπο πριν τη δώσει. 
Έπειτα τα αρσενικά γαϊδούρια δεν είναι το ίδιο 
ευπώλητα σε σχέση με τα θηλυκά. Είναι εύκολο 
όμως να αντιληφθεί κανείς αν μια γαϊδούρα γέν-
νησε πρόσφατα παρατηρώντας τους μαστούς 
της. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε πως η εγκα-
τάλειψη νεογέννητων ζώων συνιστά κακούργη-
μα και όπως ενημερωθήκαμε από την «Πανελλα-
δική Φιλοζωική & Περιβαλλοντική Ομοσπονδία» 
διώκεται αυτεπάγγελτα, με απειλούμενη ποινή 
έως και 10 χρόνια κάθειρξη και πρόστιμο αρκε-
τών χιλιάδων ευρώ. 

Που θα ζήσει μέχρι
να μεγαλώσει;

Μέχρι να λυθεί το μυστήριο για το τι ακριβώς συ-
νέβη στο γαϊδουράκι και βρέθηκε ολομόναχο, 
αυτό, πλημμυρισμένο από αγάπη, απολαμβάνει 
τις φροντίδες των ανθρώπων της Γαϊδουροχώ-
ρας που με αναρτήσεις στα social media ενημε-
ρώνουν για την πορεία του: «Δικαιωματικά μπο-
ρούμε να είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το 
πλασματάκι που ξεπετάχτηκε και γνωρίζει τον 

κόσμο μέσα σε ασφάλεια και φροντίδα! Η χαρά 
της ζωής!». Ο μικρούλης, θα μείνει στη Γαϊδουρο-
χώρα για τουλάχιστον 6-7 μήνες. Τόσο χρειάζε-
ται ώστε να γίνει ανεξάρτητο, λιγότερο ευάλωτο 
δηλαδή στις εξωτερικές συνθήκες. Ωστόσο, η 
σχέση που αναπτύσσεται με τους ανθρώπους 
που του παρέχουν αυτό το ασφαλές περιβάλ-
λον, δημιουργεί τέτοιους δεσμούς που ο αποχω-
ρισμός είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί.

Μπορούμε να βοηθήσουμε;

Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί τη Γαϊδουρο-
χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάθε Σάβ-
βατο και Κυριακή, ώστε να γνωρίσει τον μικρό 
από κοντά, τα υπόλοιπα γαϊδουράκια, αλλά και το 
έργο που κάνουν τα μέλη του κέντρου προκειμέ-
νου να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβί-
ωσης για τα πονεμένα αυτά ζώα. Σε περίπτωση 
που ενδιαφέρεται οποιοσδήποτε να γίνει ανάδο-
χος σε κάποιο γαϊδουράκι, αποκτώντας έτσι ένα 
νέο φίλο και βοηθώντας ουσιαστικά στα διατρο-
φικά και ιατροφαρμακευτικά του έξοδα, δεν έχει 
παρά να επισκεφτεί το Hellenicdonkeycenter.gr και 
να ενημερωθεί για τα προγράμματα αναδοχής ή 
για κάθε άλλου είδους δωρεά. A  

Ι N FO
Γαϊδουροχώρα 
- Το Ελληνικό 
Κέντρο για το 
Γαϊδούρι
Κορωπί - Θέση 
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να, 19400, 
6944616160
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Τογαϊδουράκι
απότοΚορωπί
Η ιστορία του νεογέννητου γαϊδουριού από το Κορωπί, 
που η περιπέτειά του κινητοποίησε και συγκίνησε χιλιάδες φιλόζωους
Κείμενο - Φωτό: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΣΟΥ
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Το (εξωτερικό) έλλειμμα 
ξανάρχεται;

Στο προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στο 
μίνι εξαγωγικό θαύμα της τελευταίας διετίας. 
Η ελληνική οικονομία έχει γίνει πράγματι πιο 
εξωστρεφής: το 2021 οι εξαγωγές έφταναν το 
37% του ΑΕΠ, από 24% το 2008 (σε απόλυτες α-
ξίες η βελτίωση υπήρξε λιγότερο θεαματική).
Όμως, περιθώρια για εφησυχασμό δεν υπάρ-
χουν. Η αναζωογόνηση της εξωστρέφειας της 
ελληνικής οικονομίας έχει λιγότερο λαμπρές 
όψεις. Οι κυριότερες είναι 3+1: Πρώτον, όλα 
αυτά συνέβησαν σε περίοδο άνθησης του δι-
εθνούς εμπορίου. Στην υπόλοιπη Ευρώπη οι 
εξαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται ταχύτερα 
από ό,τι στην Ελλάδα. Γι’ αυτόν τον λόγο το με-
ρίδιο της χώρας μας στη συνολική εξαγωγική 
επίδοση της ΕΕ έχει συρρικνωθεί τα τελευταία 
χρόνια. Δεύτερον, παρά την κάποια αναζωο-
γόνηση της μεταποίησης, το μεγαλύτερο μέ-
ρος των ελληνικών εξαγωγών εξακολουθούν 
να αφορούν τουρισμό και καύσιμα (τα οποία 
εισάγονται, διυλίζονται, και επανεξάγονται, 
αφήνοντας κέρδη μα λίγες θέσεις εργασίας, 
και μικρή διάχυση στην υπόλοιπη οικονομία). 
Τρίτον, παρότι οι εξαγωγές αγαθών έχουν αυ-
ξηθεί πολύ, ξεπερνώντας σε αξία τις εξαγωγές 
υπηρεσιών, το Made in Greece εξακολουθεί να 
αφορά κυρίως κλάδους και προϊόντα χαμηλής 
τεχνολογίας.
Σε αυτό το τέταρτο άρθρο της μίνι σειράς επι-
κεντρωνόμαστε στην πιο ανησυχητική όψη 
της εξωστρέφειας: τη μεγάλη αύξηση των ει-
σαγωγών, και του εξωτερικού ελλείμματος.

Άνοδος των εισαγωγών

Τα τελευταία δεδομένα, για το πρώτο εννε-
άμηνο του 2022, δείχνουν θεαματική άνοδο 
των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών: +18% 
σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 
2019. Κατά την ίδια περίοδο, η άνοδος των ε-
ξαγωγών υπήρξε πολύ μικρότερη: μόλις 2%.
(Αυτά σε σταθερές τιμές. Σε τρέχουσες τιμές, 
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 55%, ενώ οι ε-
ξαγωγές κατά 38%. Με απλά λόγια, και οι εισα-
γωγές και οι εξαγωγές ακριβαίνουν εξαιτίας 
του πληθωρισμού, όμως οι εξαγωγές ακριβαί-
νουν περισσότερο από τις εισαγωγές. Αυτό, 
υπό κανονικές συνθήκες, συνεπάγεται απώ-
λεια ανταγωνιστικότητας – εκτός βέβαια εάν 
συνοδεύεται από σημαντική αναβάθμιση της 
ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών που 
εξάγουμε, για το οποίο δεν φαίνεται να υπάρ-
χουν επαρκείς ενδείξεις.)
Αξίζει να σημειωθεί ότι η άνοδος των εισαγω-
γών αγαθών μόνο ήταν μεγαλύτερη: +22% την 
τριετία 2019-2022 σε σταθερές τιμές (με βάση 
πάντοτε τα στοιχεία για το εννεάμηνο Ιανουα-
ρίου-Σεπτεμβρίου).
Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρώτο εννεάμηνο 
του 2022 οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

είχαν φτάσει το 44,3% (από 38,9% το αντίστοι-
χο εννεάμηνο του 2019).

Σύνθεση των εισαγωγών

Τι ακριβώς εισάγουμε; Δύο μεγάλες κατηγορί-
ες εμπορευμάτων που θολώνουν την εικόνα 
είναι τα καύσιμα και τα πλοία. Και οι δύο αυ-
τές κατηγορίες υπόκεινται σε μεγάλες διακυ-
μάνσεις, ενώ η σύνδεσή τους με την υπόλοιπη 
οικονομία είναι αμφίβολη. Γι’ αυτό, άλλωστε, 
η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάζει τα δεδο-
μένα για την εξέλιξη των εισαγωγών και των 
εξαγωγών με και χωρίς καύσιμα και πλοία.
Κάναμε και εμείς το ίδιο: διασταυρώσαμε τα 
δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος για τις 
εισαγωγές αγαθών (με και χωρίς καύσιμα και 
πλοία) με τα δεδομένα της Eurostat για την τα-
ξινόμηση των εισαγωγών αγαθών ανά ευρεία 
οικονομική κατηγορία, δηλαδή ανά κατανα-
λωτικά, ενδιάμεσα, και κεφαλαιουχικά αγαθά. 
Αυτό είναι σημαντικό: Εάν οι εισαγωγές μας 
είναι κυρίως κεφαλαιουχικά αγαθά, αυτό δεί-
χνει μεν υστέρηση στην παραγωγή τους, αλλά 
επίσης προετοιμασία μιας φάσης ανάκαμψης 
της μεταποίησης. Αντίθετα, εάν οι εισαγωγές 
μας είναι κυρίως καταναλωτικά αγαθά, αυτό 
σημαίνει ότι έχουμε επιστρέψει στην εποχή 
της αστακομακαρονάδας, με την επόμενη χρε-
ωκοπία να είναι θέμα χρόνου.
Φαίνεται ότι τίποτε από τα δύο δεν ισχύει. Το 
ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, οι 
ελληνικές εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών 
(στα οποία η Eurostat συμπεριλαμβάνει τα επι-
βατικά αυτοκίνητα, ευλόγως) αποτελούσαν το 
36% των συνολικών εισαγωγών αγαθών εκτός 
καυσίμων και πλοίων. Δεν είναι λίγο – αλλά το 
2019 το μερίδιο των καταναλωτικών αγαθών 
στις εισαγωγές ήταν 41%, ενώ το 2009 ήταν 
49%. Συνεπώς, δεν έχουμε επιστρέψει στην 
εποχή της αστακομακαρονάδας (ακόμη). Καλό 
αυτό.
Ούτε όμως αυξάνεται το μερίδιο των κεφαλαι-
ουχικών αγαθών (πλην πλοίων) στις συνολικές 
εισαγωγές (πλην καυσίμων και πλοίων): το εν-
δεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν 
13%, όσο και το 2019, ενώ το 2009 ήταν 16%. 
Συνεπώς, τα στοιχεία δεν δείχνουν σοβαρή 
αύξηση των εισαγωγών μηχανημάτων που 
θα χρησιμοποιηθούν στη μεταποίηση ώστε 
μετά να ανακάμψει η βιομηχανική παραγωγή 
και οι εξαγωγές μεταποιητικών προϊόντων. 
Κακό αυτό.
Τι απομένει; Τα λεγόμενα ενδιάμεσα αγαθά, 
τα οποία αποτελούν τα δύο τρίτα των συνο-
λικών εισαγωγών αγαθών. Οι μισές εισαγω-
γές ενδιάμεσων αγαθών αφορούν καύσιμα, 
οι άλλες μισές εμπορεύματα (πρώτες ύλες ή 
ανταλλακτικά, ή άλλα ημιτελή μεταποιημένα 
προϊόντα) που χρησιμοποιούνται ως εισροές 
στην παραγωγή. Συνεχίζοντας όπως προη-
γουμένως, διαπιστώνουμε ότι το μερίδιο των 
ενδιάμεσων αγαθών (πλην πλοίων) στις συνο-

λικές εισαγωγές (πλην καυσίμων και πλοίων) 
βρίσκεται σε ανοδική τροχιά: 50% το ενδεκά-
μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, έναντι 45% 
το 2019, και 39% το 2009.

Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη, αν υποθέσουμε 
ότι πρόκειται για μόνιμη αλλαγή; Δεν είμαστε 
σίγουροι: το θέμα χρειάζεται περισσότερη 
διερεύνηση και πιο λεπτομερή δεδομένα. Η 
εικασία του Χρυσάφη Ιορδάνογλου (τον οποίο 
συμβουλευθήκαμε) είναι ότι η θέση των ελλη-
νικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονο-
μία ενδέχεται να μετατοπίζεται προς τα τελικά 
στάδια των γραμμών παραγωγής (δηλαδή συ-
ναρμολογήσεις).
Ένα παράδειγμα από την (ισχνή) προσωπική 
εμπειρία του ενός εκ των δύο συντακτών του 
άρθρου: τα ποδήλατα Ideal προσφέρουν πολύ 
καλή ποιότητα σε προσιτές τιμές, χρησιμοποι-
ώντας εισαγόμενα μέρη (αλυσίδες, ταχύτητες, 
φρένα κτλ.), τα οποία συναρμολογούνται στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Πάτρα. Κα-
λό αυτό; Φυσικά – πολύ περισσότερο που η 
Ideal εξάγει ποδήλατα στη Γερμανία, στη Σου-
ηδία, και στη Βρετανία!
(Διευκρίνιση: Τα παραπάνω δεν συνιστούν «γκρί-
ζα» διαφήμιση, ή εάν συνιστούν τα γράφουμε 
δωρεάν. Οι συντάκτες του άρθρου στερούνται 
εμπορικού δαιμονίου.)
Βέβαια, θα ήταν ακόμη καλύτερο εάν τα α-
νταλλακτικά που εισάγονται παράγονταν στη 
χώρα μας, από την ίδια την Ideal ή από άλλες 
μικρότερες εταιρείες που την 
προμηθεύουν. Αυτό θα σήμαινε 
αναβάθμιση της τεχνολογικής 
στάθμης της ελληνικής μεταποί-
ησης, υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία, περισσότερες θέσεις ερ-
γασίας, καλύτερες αποδοχές για 
τους εργαζόμενους του κλάδου. 
Από αυτό το σημείο, απέχουμε α-
κόμη πολύ.
Να σημειώσουμε ότι όλα τα στοι-
χεία της ενότητας αυτής αφορούν 
τις εισαγωγές αγαθών. Οι εισαγω-
γές υπηρεσιών αποτελούν μικρό 
μέρος των συνολικών εισαγωγών (κάτω από 
ένα τέταρτο), ενώ έχουν μείνει σταθερές στα 
επίπεδα του 2019.

Διόγκωση του εξωτερικού 
ελλείμματος

Σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία χρόνια οι 
εισαγωγές αυξάνονται ταχύτερα από τις εξα-
γωγές. Αποτέλεσμα: το εξωτερικό έλλειμμα 
διογκώνεται. Γίνεται ακόμη πιο σαφές αυτό 
που ξέραμε ήδη: ότι η εξάλειψή του τα χρό-
νια της κρίσης (πλεόνασμα το 2014 και ξανά το 
δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2019) έγινε 
χάρη στη συμπίεση των εισαγωγών, λόγω κα-
θίζησης του εισοδήματος, και ότι η ανάκαμψη 
κινδυνεύει να τροφοδοτήσει εκτίναξη των ει-

σαγωγών και του εξωτερικού ελλείμματος.
Αυτό γίνεται τώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕλΣτατ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυ-
γίου το τελευταίο δωδεκάμηνο για το οποίο 
έχουμε δεδομένα (Οκτώβριος 2021 – Σεπτέμ-
βριος 2022) είχε φτάσει τα 16,1 δις ευρώ (6,1% 
του ΑΕΠ), έναντι 2,2 δις ευρώ (0,7% του ΑΕΠ) το 
αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2018 – Σε-
πτεμβρίου 2019 προ τριετίας. Όταν θα δημοσι-
ευθούν τα δεδομένα για το τελευταίο τρίμηνο 
του 2022, το εμπορικό έλλειμμα θα φτάνει ή θα 
ξεπερνά τα 20 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΚΤ, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρε-
χουσών συναλλαγών της χώρας μας το δωδε-
κάμηνο Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022 
ήταν σε απόλυτα μεγέθη το τρίτο μεγαλύτερο 
στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για αξιοσημείωτο 
κατόρθωμα, για τόσο μικρή οικονομία.
Ας διευκρινιστεί εδώ ότι το εμπορικό ισοζύγιο, 
ή ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, είναι ίσο με 
τις εξαγωγές μείον τις εισαγωγές. Αντίθετα, 
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ευ-
ρύτερο μέγεθος: συμπεριλαμβάνει επίσης και 
το ισοζύγιο εισοδημάτων, των πρωτογενών 
(Ελλήνων από επενδύσεις και τοποθετήσεις 
στο εξωτερικό, και ξένων από τις αντίστοιχες 
στην Ελλάδα), καθώς και των δευτερογενών 
(μεταβιβάσεις, μεταναστευτικά εμβάσματα 
και τα λοιπά).
Εντάξει, απέχουμε ακόμη από τα δυσθεώρητα 
ύψη της προ κρίσης εποχής, όταν το έλλειμμα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 

Ελλάδας είχε ξεπεράσει το 15% 
του ΑΕΠ (το 2007 και το 2008). Τό-
τε η προσοχή όλων εστιαζόταν 
στο δημοσιονομικό έλλειμμα, στο 
οποίο επίσης είμαστε πρωταθλη-
τές (15,2% του ΑΕΠ το 2009), αν 
και αργότερα καταλάβαμε ότι το 
κοινό χαρακτηριστικό όλων των 
χωρών που επλήγησαν από την 
κρίση της Ευρωζώνης, από την 
Ελλάδα έως την Ισπανία (όπου το 
έλλειμμα του προϋπολογισμού 
ήταν χαμηλό, όπως και το δημό-
σιο χρέος), δεν ήταν το δημοσιο-

νομικό έλλειμμα αλλά το εξωτερικό έλλειμμα. 
Αυτό δηλ. που αυξάνεται με γοργό ρυθμό στη 
χώρα μας σήμερα. 
Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε (ή μήπως 
χρειάζεται;) ότι το θηριώδες εξωτερικό έλλειμ-
μα ήταν το ένα από τα δύο «δίδυμα ελλείμματα» 
πριν το 2010 που καταδίκασαν τη χώρα στη διε-
θνή οικονομική επιτροπεία της προηγούμενης 
δεκαετίας. Το μάθημα αυτό ήταν πολύ σκληρό 
για τη χώρα και για τους ανθρώπους της. Θα ή-
ταν κρίμα να το ξεχάσουμε τόσο γρήγορα. A  

Ο Μάνος Ματσαγγάνης είναι καθηγητής δημόσιας 
οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και επικε-
φαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής & Ευρωπαϊ-
κής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Η Σοφία Τσαρούχα είναι 
οικονομολόγος (πτυχίο ΟΠΑ, μεταπτυχιακό LSE), και 
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.

4

οι εισαγωγεσ 
αυξανονται 

ταχυτερα απο 
τισ εξαγωγεσ. 
ΑποτέλέσμΑ: 
το εξωτερικο 

έλλέιμμΑ 
διογκωνεται. 
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Πράγματι, απέχουμε μόλις ένα σκαλοπάτι 

από την επενδυτική βαθμίδα (ΒΒ+). Και 

αυτό είναι  θαυμάσιο νέο. Συνεπάγεται 

ισχυρότερη ανάπτυξη, καλύτερη εκτέλεση 

προϋπολογισμού, ευνοϊκότερη διάρθρω-

ση στην εξυπηρέτηση του χρέους. Και 

αυτό είναι έργο πρωτίστως των παραγω-

γικών τάξεων, αλλά και της βοήθειας που 

μας παρέχουν τα κοινά ευρωπαϊκά ταμεία 

και φυσικά της κυβέρνησης και του πρω-

θυπουργού. Είναι μια επιτυχία της κοινω-

νίας των πολιτών. Η υπόθεση όμως των 

«επισυνδέσεων» (μ’ αρέσει αυτή η λέξη), 

αναδεικνύει πρωτίστως έλλειμμα στην 

ασφάλεια της χώρας εξαιτίας της αυθαί-

ρετης συμπεριφοράς αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και δημιουργεί εύλογα ερωτη-

ματικά. Τουλάχιστον. Και εδώ είμαστε για 

να μιλάμε και γι’ αυτά. Τα καλά, αλλά και τα 

κακά. Και κυρίως τα επικίνδυνα. 

έχρι προχθές η μόνη βεβαιω-
μένη «επισύνδεση» ήταν αυ-
τή του Ν. Ανδρουλάκη. Νόμιμη 

μεν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
αλλά ατυχής σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό. Ο οποίος, αν την γνώριζε, δεν 
θα την επέτρεπε. Αλλά επειδή ο εν λό-
γω ευρωβουλευτής ήταν και ο επόμε-
νος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είναι εξόχως 
ασύμβατο αυτοί που τον παρακολου-
θούσαν να μην έχουν ενημερώσει τον 
πρωθυπουργό. Δεχόμενος ως αληθή τη 
βεβαίωση του ΠΘ αναρωτιέμαι τι είδους 
αυτονομία είναι αυτή της ΕΥΠ που της 
επιτρέπει να παίζει ακάθαρτα πολιτικά 
παιχνίδια και μάλιστα τόσο επικίνδυ-
να. Ταυτόχρονα, ο Νίκος Ανδρουλάκης 
βγαίνει και παραμένει επί 5 μήνες στη 
σέντρα, εκτεθειμένος στα μανταλάκια, 
αλλά κανείς υπεύθυνος του κράτους ή 
της δικαιοσύνης δεν μας ή του γνωστο-
ποιεί επισήμως τον λόγο της παρακο-
λούθησης. Το πολιτικό «fair play» λέει 
ότι αν το σύστημα βγάζει επίσημα ένα 
όνομα πολίτη στη δημοσιότητα πρέπει 
να το συνοδεύει και με κάποιο αιτιο-
λογικό. Διαφορετικά είναι αυθαίρετο, 
βάναυσο και αντιδημοκρατικό. 

Στη συνέχεια πετάχτηκαν στην πολιτι-
κή αρένα δεκάδες ονόματα υπό παρα-
κολούθηση πολιτών, τα περισσότερα 
στελεχών της ΝΔ, αλλά δυστυχώς και 
της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. 
Με στόχο τη δυσφήμιση της κυβέρνη-
σης, αλλά χωρίς αποδείξεις. Και επειδή 
αυτοί που τα διακίνησαν είναι γνωστοί 
σκανδαλοθήρες και αναξιόπιστοι ο κα-
θένας μπορούσε να υποθέσει ότι ήταν 
κατασκευασμένα για μικροπολιτικούς 
λόγους και φθηνές εντυπώσεις. Ή μή-
πως ήταν αληθινά, προερχόμενα από 

σκοτεινά και «ρυπαρά κέντρα» εντός 
της ΕΥΠ, που τροφοδοτούσαν αντιπο-
λιτευόμενους αποδέκτες για τους ίδιους 
λόγους; Ή, ακόμα χειρότερα, μήπως ή-
ταν κυκλώματα που είχαν αυτονομηθεί 
και έκαναν πολιτικές παρακολουθήσεις 
με νομότυπο ή και μη τρόπο χωρίς γνώ-
ση της πολιτικής ηγεσίας; Δηλαδή μι-
λάμε για ένα πολιτικό παράκεντρο στα 
σπλάχνα του επιτελικού κράτους και 
κάτω από τη μύτη του πρωθυπουργού; 
Μα τον Τουτάτη, που θα έλεγε και ο Α-
στερίξ. Να κοιμόμαστε ήσυχοι ή με το 
ένα μάτι ανοικτό ωσάν τους Ινδιάνους;

Όσο όλα αυτά ήταν σπερμολογίες, ο κα-
θένας είχε δικαίωμα να υποθέτει ό,τι 
ήθελε, να οργίζεται, να απολαμβάνει 
ή να αδιαφορεί. Προχτές όμως και με 
αφορμή την πρόταση μομφής κατά της 
κυβέρνησης, ακούστηκαν στη Βουλή 
6 τρανταχτά ονόματα. Τα ανακοίνωσε 
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης αλλά δεν τα διέψευσε κανείς. 
Έγινε καβγάς, αλλά για την ταμπακέρα 
δεν ακούστηκε τίποτα. Η ανακοίνωση 
φυσικά και ελέγχεται ως προς τη νο-
μιμότητά της. Διότι πώς κρεμάς, κύριε 
Τσίπρα, ανθρώπους στα μανταλάκια, 
έτσι χαλαρά; Μεταξύ των οποίων τον 
υπουργό Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκη, 
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρο, τον αρχη-
γό ΓΕΣ κ. Λαλούση και 3 ακόμα. Ποιος 
σου τα σφύριξε και με ποιο δικαίωμα; 
Και ποιος είναι ο ρόλος της 
ΑΔΑΕ σε αυτό; Αλλά αυτό 
είναι θέμα της Αρχής Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδο-
μένων και της Δικαιοσύνης 
και όχι του κάθε πολίτη. Ο 
απλός αλλά ενεργός πολίτης 
θα αναρωτηθεί και δικαίως 
πώς διαρρέουν ονόματα υ-
πουργών ή υψηλόβαθμων 
κρατικών σ τελεχών που 
παρακολουθούνται και μέ-
νουν μετέωρα; Ονόματα τα 
οποία βεβαίως κυκλοφορούσαν στα 
ΜΜΕ εδώ και καιρό. Και αυτομάτως θα 
αναρωτηθεί για την αιτία. Γιατί η ΕΥΠ 
παρακολουθούσε τα 6 αυτά άτομα; Και 
θα απαιτήσει να το μάθει. Από τη στιγ-
μή που δημοσιοποιήθηκαν δεν υπάρχει 
απόρρητο.

Διότι, αν η ΕΥΠ παρακολουθούσε νο-
μίμως και επισήμως τον αρχηγό ΓΕΕ-
ΘΑ ή τον Κωστή Χατζηδάκη υπάρχει 
πρόβλημα – αλλά υποθέτω ότι θα είχε 
τους λόγους της. Φυσικά και προέχει η 
ασφάλεια της χώρας. Βεβαίως κάτι τέ-
τοιο σοκάρει διότι δείχνει έλλειψη ε-
μπιστοσύνης σε κορυφαία στελέχη, και 

πώς να το καταπιώ; Όταν όμως ανοίγει 
η καταπακτή και τα ονόματα δημοσι-
οποιούνται αλλάζει το πράγμα. Αλλά-
ζει σε ποιότητα και σοβαρότητα. Και γι’ 
αυτό είσαι υποχρεωμένος να δώσεις επί 
τόπου εξηγήσεις επί του θέματος. Πρω-
τίστως σε ανθρώπινο επίπεδο. Μετά σε 
πολιτικό. Αλήθεια ή ψέμα; Και αν είναι 
αλήθεια, γιατί; Για να μην πω ότι οι σο-
βαρές ύποπτες δουλειές δεν γίνονται 
από το τηλέφωνο. Μήπως δεν είναι λό-
γοι ασφαλείας αλλά άλλοι; Εκβιασμών, 
ας πούμε; 

Δημόσια πρόσωπα βλέπουν 
τα ονόματά τους στην πρώ-
τη σελίδα με το ερωτηματικό 
και την κηλίδα που αφήνει 
η πράξη της παρακολούθη-
σης. Για ελάτε στη θέση τους. 
Πρέπει δηλαδή τώρα ένας 
κορυφαίος υπουργός, ένας 
σοβαρός και έντιμος πολιτι-
κός σαν τον Κωστή Χατζη-
δάκη, να αποδείξει ότι δεν 
είναι ελέφαντας στον γείτο-

νά του που τον κοιτάζει με απορία; Για 
αναλογιστείτε το κόστος για την Ελλά-
δα όταν οι αρχές ασφαλείας ή μήπως η 
κυβέρνηση (;) δεν εμπιστεύονται τον 
αρχηγό του στρατού και τον παρακο-
λουθούν; Δηλαδή, αν και αυτόν, ποιον 
άλλον; Αν το πράγμα έχει φτάσει εκεί, 
πώς είμαστε για όλους σίγουροι; Ή μή-
πως δεν είμαστε για κανέναν; Αλλά αν 
είμαστε τόσο καχύποπτοι και διερευ-
νητικοί πώς και η ΕΥΠ έγινε σουρωτήρι 
και διαρρέουν τόσο σοβαρές παρακο-
λουθήσεις; Και πού αλλού καταλήγουν 
εκτός από τα χέρια της αντιπολίτευσης; 
Όχι μόνο τα ονόματα, αλλά και το πε-
ριεχόμενο. Πόσο «ακριβοί στα πίτουρα 
και φθηνοί στ’ αλεύρι» είμαστε; Κάτι 

δεν πάει καλά εδώ!

Βεβαίως και κανείς δεν λέει ότι η «ε-
πισύνδεση» συνεπάγεται και ενοχή. 
Αλλά όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά πό-
σο καχύποπτη είναι αυτή η κοινωνία. 
Πόσο έτοιμη και εθισμένη είναι  να σου 
κολλήσει τη ρετσινιά. «Για να τον πα-
ρακολουθούν κάποια βρομιά θα έχει 
κάνει» λένε στο καφενείο. Αντ’ αυτού, 
άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Πολιτικοί 
διαξιφισμοί και κόντρες αλλά σε άλλο 
γήπεδο. Ανοίγονται συζητήσεις, ειλι-
κρινά ή υποκριτικά, περί δημοκρατίας 
και κράτους δικαίου, με σαφώς πολιτικό 
περιεχόμενο, αλλά η ουσία δραπετεύ-
ει διότι δεν ενδιαφέρει παρά ολίγους. 
Πώς καθαρίζει, όμως, το όνομά του ο 
άνθρωπος που το είδε κρεμασμένο στα 
μανταλάκια; Θα περιμένει 3 χρόνια για 
να το μάθει επίσημα και άλλα τόσα για 
να εκδικαστεί η μήνυση στην οποία θα 
προχωρήσει;

Το πολιτικό πρόβλημα σήμερα δεν εί-
ναι γιατί η ΕΥΠ παρακολουθούσε. Αυτή 
είναι η δουλειά της αρκεί να την κάνει 
νόμιμα, όχι απλώς νομότυπα. Υπάρ-
χουν δύο προβλήματα που ζητούν άμε-
ση λύση. Το πρώτο είναι ότι έχεις μέσα 
στην ΕΥΠ θύλακες οι οποίοι κάνουν 
διαρροές και μάλιστα με στόχο πολιτι-
κό. Και αν παρέχουν πληροφορίες στην 
αντιπολίτευση, γιατί να μην κάνουν το 
ίδιο και προς άλλα κέντρα ή ξένες δυ-
νάμεις; Το δεύτερο είναι ότι γίνονται 
δήθεν απόρρητες έρευνες αλλά κυκλο-
φορούν ονόματα ακόμα και στη Βουλή, 
γεννιούνται ερωτηματικά για ανθρώ-
πους και ρόλους, αλλά κανείς υπεύθυ-
νος δεν δίνει άμεση απάντηση. Και τα 
δύο προβλήματα δείχνουν ότι οι υπο-
κλοπείς είναι αυθαίρετοι, καλύπτονται 
πίσω από το απόρρητο, δεν λογαριά-
ζουν τη δικαστική εξουσία ενώ η εκτε-
λεστική εξουσία απλώς παρακολουθεί. 
Δηλαδή μέχρι τις εκλογές θα πάμε έτσι; 
Στην «κόλαση της ΚΥΠ»;

Οι περισσότεροι εκ της αντιπολίτευσης 
δεν επιζητούν καμιά μεταρρύθμιση επί 
του θέματος. Απλώς ενδιαφέρονται για 
μικροπολιτική χρήση. Μιλούν για «ορ-
μπανοποίηση», «αφρικανοποίηση», ελ-
λαττωματικό κράτος δικαίου και ανα-
ρωτιούνται αν μένουμε ακόμα στην Ευ-
ρώπη. Οι συνήθεις υπερβολές που πε-
τούν την μπάλα στην εξέδρα. Κάποιοι 
δεν θέλουν καν υπηρεσίες ασφαλείας 
και βλέπουν παντού αντιδημοκρατικές 
εκτροπές. Η κυβέρνηση ωστόσο οφεί-
λει μια γενναία απάντηση τόσο σε όσους 
είδαν τα ονόματά τους στον αέρα, όσο 
και σε κάθε δημοκρατικό πολίτη.   A

ΣκοτεινεΣ επιΣυνδεΣειΣ Άνθρωποι στα μανταλάκια 
Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΣΤΑΝΑ

 Το πολιΤικο fair 
play λέέι οΤι αν 

Το σύσΤημα βγαζέι 
έπισημα ένα ονομα 
πολιΤη σΤη δημοσι-
οΤηΤα πρέπέι να Το 
σύνοδέύέι και μέ 

καποιο αιΤιολογικο 
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Αν και ο τίτλος αυτού του κομματιού θυμίζει 
την κωμωδία των αδελφών Μαρξ, οι δικές μου 
βραδιές στην όπερα είναι συνήθως λιγότερο 
αστείες. Κάπου κάπου μάλιστα είναι βαρετές: 
πριν από κάμποσα χρόνια σε μια παράσταση 
του «Ζίγκφριντ» στην Όπερα της Βαστίλλης, 
η οποία δεν έλεγε να τελειώσει (πεντέμισι ώ-
ρες!), έχασα τη θέληση για ζωή, ενώ τα κόκα-
λα του Βάγκνερ έτριζαν μέσα στο κεφάλι μου. 
Στη σκηνή, ο Ζίγκφριντ φορούσε περούκα 
τύπου Άντυ Γουόρχολ· υποτίθεται ότι ήταν 
γκέι ή τρανς σε μετάβαση. Έκτοτε, έχω δει δυο 
τρεις αδιάφορες παραστάσεις –θυμάμαι, για 
παράδειγμα, έναν άνοστο «Μαγεμένο αυλό» 
στην Όπερα Garnier– και πολλές, πάρα πολ-
λές, υπέροχες όπου κλαίω από συγκίνηση μέ-
σα στο σκοτάδι της βελούδινης αίθουσας. Η 
πιο πρόσφατη, o «Μακμπέθ» στην Όπερα της 
Μασσαλίας, ήταν μια από αυτές. 

ομίζω πως το 2011, σ’ ένα αυτοβιογραφι-
κό βιβλίο με τίτλο «Ο χρόνος πάλι», είχα 
γράψει πως, αν και με τον πατέρα μου 
ζούσαμε από πολύ νωρίς σε διαφορετι-

κά σύμπαντα, του οφείλω την αγάπη για το λυρικό 
θέατρο – αν παρέλειψα να το αναφέρω σ’ εκείνο 
το βιβλίο, το αναφέρω τώρα. Μαζί με τις ταινίες 
του Έλβις Πρίσλεϋ, τα χολιγουντιανά μιούζικαλ 
και τα είδη της μουσικής που θα με οδηγούσαν 
στο ροκ εντ ρολ, οι στιγμές στη Λυρική Σκηνή της 
οδού Ακαδημίας ήταν από τις ωραιότερες της παι-
δικής μου ηλικίας. Μέχρι να αντιμετωπίσω τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες, υπήρξα 
πολύ τυχερή· η εκπληκτική flying start στο δονού-
μενο κέντρο της Αθήνας στη δεκαετία του 1960 με 
βοήθησε ξανά και ξανά. Ξανά και ξανά.
Τότε, οι αριστεροί Αθηναίοι ψυχαγωγούνταν 
όπως οι Ρώσοι στη Μόσχα και στο Λένινγκραντ: 
με θεάματα τσίρκου –ήταν εξαιρετικά δημοφι-
λείς οι ακροβασίες και οι ατραξιόν με άγρια ζώα– 
καθώς και με σοβιετικές κινηματογραφικές ται-
νίες πατριωτικού περιεχομένου, θεατρικά έργα 
Ρώσων και Ανατολικοευρωπαίων δημιουργών 
–από τον Τσέχοφ μέχρι τον Μρόζεκ– και άλλων 
κομμουνιστών όπως εκείνα του Μπρεχτ και του 
Ντύρενματ. Αν και η όπερα είχε κληροδοτηθεί 
στους μπολσεβίκους από το τσαρικό καθεστώς 
κι από τις διεθνείς ανταλλαγές της φιλοευρωπα-
ϊκής μπουρζουαζίας, θεωρούνταν, από μια ακόμα 
νοητική αυθαιρεσία, πολιτιστική κατάκτηση της 
Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, μερικά παιδιά σοβιετο-
ρωσόφιλων μπήκαμε στην εφηβεία έχοντας δει 
σχεδόν όλο το ρεπερτόριο της Λυρικής Σκηνής, 
συν τα standard του κλασικού μπαλέτου, από την 
«Κακοφυλαγμένη κόρη» μέχρι τον «Πέτρουσκα».
Στον μισό αιώνα που ακολούθησε, απέκτησα 
πιο προσωπικές προτιμήσεις· μερικές όπερες τις 
βλέπω συχνότερα από άλλες. Λόγου χάρη, νο-
μίζω ότι δεν έχω ξαναδεί την «Κάρμεν» από τότε 
που πήγαινα στο γυμνάσιο· δεν έχω ξαναδεί ούτε 
τα «Παραμύθια του Χόφμαν» μολονότι, αν το κα-
λοσκεφτεί κανείς, στο διεθνές ρεπερτόριο ανα-
κυκλώνονται καμιά εκατοστή έργα, όχι περισσό-
τερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δικαιοσύνη σ’ αυτό κι 
αν χάνω από γνώση και συγκίνηση αγνοώντας τα 
υπόλοιπα που ανέρχονται σε κάμποσες χιλιάδες. 
Όλα αυτά τα λέω αυτά με αφορμή τον «Μακμπέθ» 
που είδα στη Μασσαλία σε σκηνοθεσία Frédéric 
Bélier Garcia, μουσική διεύθυνση Paolo Αrrivabeni, 
τον Dalibor Jenis στον ρόλο του Μακμπέθ και την 
Anastasia Bartoli ως λαίδη: μια παράσταση χωρίς 
ιδιαίτερα ρίσκα, που απευθυνόταν σε όποιον λα-
τρεύει τον Σαίξπηρ  και τον Βέρντι ως ανεξάντλη-
τες πηγές ποίησης και πολλαπλών ερμηνειών.
Ο «Μακμπέθ» είναι ένα αποκoρύφωματης θεα-

τρικής τέχνης· ένα έργο που τα έχει όλα: μύθο, 
υποβλητικό σκηνικό –το τοπίο της μεσαιωνικής 
Σκοτίας– βασιλιάδες, πολεμιστές, μοιραίες γυναί-
κες, ερωτισμό, μάγισσες, φαντάσματα, γρίφους, 
βία και αίμα. Πάνω σ’ αυτόν τον καμβά, ο Βέρντι 
έφτιαξε ένα αριστούργημα. Και καθώς, στη Μασ-
σαλία, πρόσθετα στις φτωχικές μου γνώσεις μιαν 
ακόμα μακμπεθική εμπειρία, έκανα αυτό που κά-
νω πάντοτε: ενώ τελειώνει η πρώτη πράξη και 
τραγουδούν όλοι μαζί Schiudi, inferno, la bocca/ ed 
inghiotti nel tuo grembo l'intero creato; sull'ignoto 
assassino esecrato/ le tue fiamme discendano, o 
ciel, έβγαλα από το μικρό τσαντάκι το χαρτομάντι-
λο κι άρχισα το γνώριμο σνιφ-σνιφ προσέχοντας 
να μην ακουστώ και γίνω ρεζίλι. Η μουσική του 
Βέρντι είναι πολύ μεγαλύτερη από μένα κι από 
όσα μπορώ να αντέξω. 
Υπάρχουν πολλά να αφηγηθεί κανείς, αλλά ο 
χρόνος είναι λιγοστός – εξάλλου, οι άνθρωποι έ-
χουν τις δικές τους έγνοιες, δεν ενδιαφέρονται 
για τις αφηφήσεις του καθενός μας. Παρ’ όλ’ αυτά, 
θα μπορούσα να γράψω ολόκληρο βιβλίο για τις 
παραστάσεις του «Μακμπέθ»· για τις διαφορετι-
κές σοπράνο που ερμήνευσαν τη λαίδη, για τους 
βαρύτονους που ερμήνευσαν τον Μακμπέθ· για 
το πώς μερικοί σκηνοθέτες ανέδειξαν ένα επιχεί-
ρημα έναντι ενός άλλου, ένα στοιχείο έναντι ε-
νός άλλου. Η τάση που παρατηρώ είναι όλο και 
περισσότερη θεαματικότητα της βίας στη σκηνή· 
όλο και πιο ζοφερό ντεκόρ· στις παλιότερες πα-
ραστάσεις, όπως σ’ εκείνη της Λυρικής Σκηνής με 
τη Μάτα Μαρκοπούλου-Ζαχαροπούλου και τον 
Giuseppe Taddei, ματωμένα ήταν μόνο τα χέρια 
της λαίδης· έκτοτε, η φρίκη έχει κλιμακωθεί, οι αλ-
λόκοτες αδερφές ταιριάζουν όλο και περισσότερο 
στην εικονοποιία του Füssli και το έργο εκφράζει 
όλο και περισσότερο την αιματηρή βαναυσότητα 
του Μεσαίωνα –κατά τον οποίον εκτυλίσσεται η 
δράση– και της ελισβετιανής-ιωκοβιανής εποχής 
κατά την οποία γράφτηκε και πρωτοπαίχτηκε.
Το καλοκαίρι του 1974, τις μέρες της Μεταπο-
λίτευσης, στο Ηρώδειο έπαιζαν τον «Simon 
Boccanegra» του Βέρντι με τον Κώστα Πασχάλη. 
Δεν είδα την παράσταση· από τότε, και στα πέντε 
χρόνια του πανεπιστημίου, πήγαινα στη Λυρική 
ημιπαράνομα και εντελώς μόνη· κανείς δεν ήθε-
λε να με συνοδεύσει σε πολυτελή θεάματα της 
άρχουσας τάξης. Σημειώνω ότι το φοιτητικό εισι-
τήριο κόστιζε δέκα δραχμές κι αν έπαιρνες θέση 
πίσω από την κολόνα ήταν φτηνότερο από εκείνο 
του κινηματογράφου. Στη θέση πίσω από την κο-
λόνα δεν έβλεπα ολόκληρη τη σκηνή, είχα όμως 
την υπέροχη ελευθερία να κουνάω ελαφρά το 
κεφάλι μου στον ρυθμό της μουσικής χωρίς να ε-
νοχλώ κανέναν. Επέμεινα: καθώς η Λυρική Σκηνή 
βρισκόταν πολύ κοντά στο Χημείο όπου ψευτο-
κάναμε μαθήματα και εργαστήρια (μιας πεντάρας 
νιάτα, μιας πεντάρας πανεπιστημιακή μόρφωση), 
θυμάμαι πως είδα την «Άννα Μπολένα», τους «Γά-
μους του Φίγκαρο», τη «Μαντάμα Μπατερφλάι» 
και τον «Μακμπέθ» – και πως, βγαίνοντας από το 
θέατρο έβγαινα από έναν κόσμο παραμυθιού για 
να ξαναχωθώ στην ασχήμια της Αθήνας. 
Ποιο είναι το κριτήριο της σπουδαίας παράστα-
σης του «Μακμπέθ»; Ίσως η ανθεκτικότητά της 
σ τη μνήμη. Νομίζω πάν τως ότι ο Thomas 
Hampson και η Paoletta Marrocu ήταν το πιο εντυ-
πωσιακό ζευγάρι των Μακμπέθ, ιδιαίτερα στη 
σκηνοθεσία του David Pountney με τoν Roberto 
Scandiuzzi στον ρόλο του Μπάνκο και τον Luis 
Lima στον ρόλο του Mακντάφ. Το 2001, βλέπο-
ντας τη σέξι Marrocu να προτρέπει τον Μακμπέθ 
σε ανίερες πράξεις, σκεφτόμουν πως ο καιρός 
περνούσε πολύ γρήγορα: η εποχή που οι ντίβες ή-
ταν ευτραφείς βρισκόταν ήδη πίσω μου. A

Μια βραδιά στην όπερα
Αναμνήσεις από τη Λυρική Σκηνή με αφορμή 

μια παράσταση του «Μακμπέθ» στη Μασσαλία
Tης ΣώτηΣ τριανταφύλλού
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FreeVo ices

Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Τη Δευτέρα που πέρασε, η γειτονική μας 

Ιταλία υπέγραψε συμφωνία με τη Λιβύη 

ύψους 8 δις ευρώ για την παραγωγή 

και προμήθεια φυσικού αερίου. Τίποτε 

το μεμπτό. Τουλάχιστον όσον αφορά 

την κοινή λογική. Η ενέργεια της πρω-

θυπουργού κυρίας Μελόνι, ωστόσο, η 

οποία πολύ πρόσφατα συναντήθηκε με 

τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 

στη Ρώμη, αντιμετωπίζεται ως «άδεια-

σμα» της ελληνικής πλευράς από τους 

Ιταλούς. Περίεργα πράγματα. Διότι η ιτα-

λική κυβέρνηση ενήργησε στο πλαίσιο 

των οδηγιών και των προβλεπόμενων 

κανόνων που έχει θεσπίσει η ΕΕ για τις 

σχέσεις της με τη Λιβύη.

ς εξετάσουμε την υπόθεση αυ-
τή με μεγαλύτερη προσοχή. 
Πριν από καιρό η Τουρκία υ-

πέγραψε με την κυβέρνηση της Λιβύης 
στην Τρίπολη μία συμφωνία για τον 
προσδιορισμό της μεταξύ τους ΑΟΖ, 
την οποία η ελληνική κυβέρνηση κα-
τήγγειλε ως παράνομη.
Τα έγγραφα της συμφωνίας κατατέθη-
καν από τη Λιβύη και την Τουρκία στο 
αρμόδιο νομικό τμήμα του ΟΗΕ στη 
Νέα Υόρκη. Τα έγγραφα παρελήφθη-
σαν και πρωτοκολλήθηκαν εξ όσων εί-
μαστε σε θέση να γνωρίζουμε.
Η τελευταία ιταλο-λιβυκή συμφωνία 
της περασμένης Δευτέρας υπεγράφη 
μεταξύ της Ιταλίας και της κυβέρνησης 
της Λιβύης στην Τρίπολη. Δηλαδή με 
την ίδια ακριβώς θεσμική ή κρατική 
οντότητα με την οποία υπέγραψε προ 
καιρού η Τουρκία.
Περιέργως το ελληνικό ΥΠΕΞ δεν εξέ-
δωσε καμία ανακοίνωση αποκήρυξης 
ως παρανόμως υπογραφείσης της συμ-
φωνίας αυτής. Ούτε προέκυψε αυτήν 
τη φορά θεσμικό πρόβλημα από τη δι-
απίστωση πως η κυβέρνηση της Τρί-
πολης δεν έχει δικαίωμα υπογραφής 
διεθνών συμφωνιών. Όμως αυτή ήταν 
η θέση του ελληνικού ΥΠΕΞ όσον α-
φορά το τουρκο-λυβικό μνημόνιο. Δύο 
μέτρα και δύο σταθμά ή μία εξ αρχής 
λανθασμένη προσέγγιση και αυτοα-
ναιρούμενη στρατηγική;

Ως γνωστόν, πολύ πρόσφατα ο υπουρ-
γός Εξωτερικών κ. Δένδιας πραγμα-
τοποιώντας επίσημη επίσκεψη στη 
Λιβύη με το κρατικό αεροσκάφος, 
προσγειώθηκε στην Τρίπολη όπου ε-
κεί, πάνω στην πίστα των αφίξεων, ο 
Έλληνας ανώτερος αξιωματούχος δι-
απίστωνε κοιτώντας από το φινιστρίνι 
πως τον ανέμενε για τον χαιρετήσει η 

Η ιταλική σφήνα           στην έρημο 
της Λιβύης και η           αμήχανη 
απραξία του Νίκου      Δένδια
Του Νίκού ΓεωρΓίαδη

Α

ΓΙάννΗς ΡάΓΚού ςΗς   
 
«Πολίτης του οποίου το κινητό 
παγιδεύτηκε με predator δέ-
χθηκε μήνυμα με παραποιημέ-
νη τη διεύθυνση emvolio.gov.gr, 
αντί να πάρει το κανονικό sms 
για το ραντεβού του εμβολια-
σμού πήρε sms με predator».
Ο άνθρωπος που αποθεώνει τον 
Αλέξη Τσίπρα με την ίδια ζέση 
με την οποία τον κατηγορούσε 
μέχρι πρότινος, ξεσκέπασε τις 
πραγματικές επιδιώξεις της νέ-
ας τάξης πραγμάτων. Κατά της 
διάρκεια της τοποθέτησής του 
νομίζω ότι άκουγα –σχεδόν ψι-
θυριστά– τον μακαρίτη τον Μη-
τροπάνο να ερμηνεύει τη «Ρό-
ζα». Σιγουρεύτηκα όταν έκανε 
κρεσέντο στον στίχο «συγχώρα 
με που δεν καταλαβαίνω, τι λένε 
τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί». 
  
ΜΙνά ΓΚ άΓΚ ά  
 
«Σε ένα παιδάκι 4-5 χρονών ή 
και 12 χρονών που του φοράς 
μάσκα όλη μέρα, δεν είναι φυσι-
ολογική η ανάπτυξη».
Η αναπληρώτρια υπουργός Υ-
γείας επαναφέρει τη συζήτηση 
περί «φίμοτρου». Η ευθεία απά-
ντηση του καθηγητή Παυλάκη 
ήταν «δυστυχώς δεν είμαστε η 
μόνη χώρα με ψεκασμένους υ-
πουργούς, εδώ κοτζάμ Αγγλία και 
είχε ψεκασμένο πρωθυπουργό».  
 
Κ Ω ς Τά ς Τά ςούΛ ά ς   
 
«Μην ανησυχείτε, δεν θα πάει, 
έτσι το λέει».  
Ο πρόεδρος της Βουλής έγινε ο 
σταρ του Τwitter ξεστομίζοντας 
αυτή την ατάκα, καθησυχάζο-
ντας τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 
σχετικά με το αν θα απευθυνθεί 
και ο πρωθυπουργός στο Ράμμο 
με λίστα ατόμων που παρακο-
λουθούνταν. 
  
ΠοΠΗ Τ ς άΠάνΙΔού  
 
«Για εμάς, ο θάνατος της μικρής 
Μαρίας δεν έχει ξεκαθαρίσει - 
Ύποπτες οι διαψεύσεις». 
Σε στιλ Ραζβάν Λουτσέσκου 
(για μένα ο ΠΑΟΚ είναι πρωτα-
θλητής Ελλάδος/για μένα ήταν 
πέναλτι κ.ά.) η εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει ένα θέμα 
που θεωρήθηκε ότι έπληττε 
την εικόνα του κόμματος και το 
οποίο ενδεχομένως όζει τουρ-
κικές μυστικές υπηρεσίες. Ίσως 
αντέγραψε το στιλ Λουτσέσκου 
από την πρότερη καριέρα στο 
«ομόσταβλο» –με τον ΠΑΟΚ– 
OPEN του Ιβάν Σαββίδη.

156 βουλευτές (άπα-
ντες προφανώς 

από τη ΝΔ) καταψή-
φισαν την πρόταση 
μομφής την οποία είχε 
υποβάλει ο αρχηγός 
της αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης και 87 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο Πάτσης απείχε και ο 
Μπογδάνος την υπερ-
ψήφισε. Ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης 
θεωρεί ότι η πρόταση 
μομφής από μόνη της 
επιβεβαίωσε την ενοχή 
Μητσοτάκη. Τι τα θέ-
λουμε τα κοινοβούλια 
και τα δικαστήρια, κύριε 
Μάριε;

3,5 δισ. βαρέλια ισοδύ-
ναμου πετρέλαιου 

είναι οι δυνητικοί πόροι 
υδρογονανθράκων 
στην Ελλάδα σύμφω-
να με την Ελληνική 
Διαχειριστική Εταιρεία 
Υδρογονανθράκων και 
Ενεργειακών Πόρων. 
«Το ΜέΡΑ25 κρίνει ότι, 
ακόμα κι αν υπάρχουν 
ικανά κοιτάσματα πε-
τρελαίου και φυσικού 
αερίου στην Ανατολική 
Μεσόγειο, η εξόρυξή 
τους θα ζημιώσει την 
Ελλάδα πολλαπλώς» 
ήταν η δήλωση του 
Γιάνη για το θέμα από το 
μακρινό 2019. 

7 εκατ. ισοδύναμα 
βαρέλια πετρελαίου 

παρήγαγε το κοίτασμα 
φυσικού αερίου της Νό-
τιας Καβάλας.

120 εκατ. βαρέλια 
πετρελαίου είχε 

παράξει μέχρι το 2019 
το κοίτασμα πετρελαίου 
«Πρίνου» στο Θρακικό 
Πέλαγος. Τα νούμερα 
παρατίθενται για να 
αντιληφθούμε τα με-
γέθη. 

3-0 έχασε ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς από τον 

Novak Djokovic στον τε-
λικό του Αυστραλιανού 
Open. Ο Παύλος Πολά-
κης, με ανάρτησή του, 
θεώρησε δίκαιη τη νίκη 
του Σέρβου τενίστα 
καθώς πέρυσι είχε απο-
κλειστεί –άδικα– από το 
τουρνουά επειδή δεν 
είχε κάνει το «μπόλι». 

1.091.496 δολάρια 
ΗΠΑ κέρδι-

σε ο Έλληνας τενίστας 
με την ήττα του. 

6.082.087 ευρώ κέρ-
δισε πέρυ-

σι ο Τσιτσιπάς μόνο από 
έπαθλα και συμμετοχές 
σε τουρνουά. Βεβαίως 
ξόδεψε και κάποια για 
να συμμετάσχει. 

31 δολάρια κόστισε η 
«άδεια διαδήλωσης» 

του ακροδεξιού πολι-
τικού Ράσμους Πάλου-
νταν (με σουηδική και 
δανέζικη υπηκοότητα), 
κατά τη διάρκεια της 
οποίας έκαψε το Κοράνι 
κοντά στην τουρκική 
πρεσβεία στη Στοκχόλ-
μη. Η άδεια πληρώθηκε 
από πρώην δημοσι-
ογράφο του Russia 
Today, ο οποίος δήλωσε 
ότι δεν στηρίζει τον 
Πούτιν. 

1.607.500 τηλεθεατές 
παρακο-

λούθησαν έστω για 1 
λεπτό το τηλεοπτικό 
project επενδύσεων 
με τον τίτλο «Dragons’ 
Den. Αν εξαιρέσει κα-
νείς την προβολή του 
Πολ Ευμορφίδη (του 
ανθρώπου που πίστεψε 
ότι το δίδυμο Ικτίνος-
Καλλικράτης θα φάνε 
τη σκόνη του και έχτισε 
μπροστά στον Παρθε-
νώνα) το show μπορεί 
ήδη να θεωρηθεί ως 
comedy classic, βάσει 
των ιδεών που πήγαν να 
πουλήσουν οι επίδοξοι 
επιχειρηματίες. 

7 εκατομμύρια λίρες 
εκτιμάται ότι θα που-

ληθεί σε δημοπρασία 
από τον οίκο Christy’s 
ένας ασυνήθιστος πο-
λυέλαιος του Ελβετού 
γλύπτη Αλμπέρτο Τζια-
κομέτι.

250 λίρες είχε πλη-
ρώσει ο Άγγλος 

ζωγράφος Τζον Κράξ-
τον για να τον αγοράσει 
σε παλαιοπωλείο στο 
Marylebone Road τη δε-
καετία του ’60, χωρίς να 
γνωρίζει με σιγουριά ότι 
ο πολυέλαιος είναι του 
Τζιακομέτι. 

82% των ψηφοδελτί-
ων ανακοίνωσε 

το ΠΑΣΟΚ την περασμέ-
νη Κυριακή. Το υπόλοι-
πο ποσοστό αναμένεται 
να ανακοινωθεί οσο-
νούπω. 

63% όσων ανακοι-
νώθηκαν ήταν 

προϊόν ανανέωσης. Σε 
αρκετές περιπτώσεις η 
ανανέωση σημαίνει ότι 
κατεβαίνουν τα παιδιά/
ανήψια/εγγόνια πρώην 
βουλευτών, όπως πα-
ραδοσιακά συμβαίνει 
σε όλα τα κόμματα. 

31% των υποψηφίων 
είναι κάτω των 45 

ετών.

92% των υποψηφίων 
έχει πανεπιστημι-

ακή εκπαίδευση, το 12% 
κατέχει διδακτορικό 
δίπλωμα και το 30% με-
ταπτυχιακό δίπλωμα.

125.000 vouchers επι-
δότησης δια-

κοπών, των 150 και 200 
ευρώ, κληρώθηκαν την 
περασμένη Δευτέρα. 

400.000 δικαιούχοι 
έχουν ε-

πωφεληθεί συνολικά 
από το πρόγραμμα και 
μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν τα κουπόνια 

μέχρι τέλος Ιουνίου. 
Το αρμόδιο Υπουργείο 
φροντίζει να πηγαί-
νουν διακοπές οι πιο 
ευάλωτοι. Έτσι δημι-
ουργεί ταυτόχρονα και 
πελάτες για τα κατα-
λύματα. Από την άλλη 
πλευρά, η Ελλάδα δεν 
έχει ένα πανεπιστήμιο 
για τα επαγγέλματα 
του τουρισμού. Αυτός 
είναι ο σωστός προ-
γραμματισμός. 

1.675 γιατροί αποφοί-
τησαν από την 

Ιατρική Αθηνών την 
τελευταία πενταετία, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ 

της εφημερίδας «Το 
Βήμα». 

1.100 εξ αυτών έφυγαν 
εκτός Ελλάδας. 

65-70% των νέων πτυ-
χιούχων της 

Ιατρικής Αθηνών κά-
νουν ειδικότητα εκτός 
Ελλάδας. 

20.000 τουλάχιστον 
Έλληνες για-

τροί έφυγαν από τη 
χώρα την τελευταία 
δεκαετία. 

4 σεντς ανά κιλο-
βατώρα θα είναι η 

επιδότηση στα οικιακά 
τιμολόγια ηλεκτρικής 
ενέργειας για τον Φε-
βρουάριο. Ο λόγος της 
μείωσης είναι ότι οι τι-
μές του ρεύματος έχουν 
σχεδόν φθάσει στα προ 
κρίσης επίπεδα. Στα 
κανάλια συνεχίζουν να 
δείχνουν πολίτες που 
διαμαρτύρονται και θα 
ήθελαν να πληρώνουν 
φθηνότερα από πριν. 
Ίσως και καθόλου.

29 ετών ήταν ο υπο-
σμηναγός Μάριος-

Μιχαήλ Τουρούτσικας, ο 
οποίος τραυματίστηκε 
θανάσιμα από την πτώ-
ση του αεροσκάφους 
Phantom II της 338 Μοί-
ρας της 117 Πτέρυγας 
Μάχης με το οποίο ε-
κτελούσε εκπαιδευτική 
πτήση. Αθάνατος.

31 ετών είναι ο κυβερ-
νήτης Σμηναγός Ευ-

στάθιος Τσιτλακίδης, ο 
οποίος μέχρι τη στιγμή 
που γράφονται αυτές οι 
αράδες, αναζητείται. 

800 χλμ./ώρα ήταν η 
ταχύτητα του αε-

ροσκάφους τη στιγμή 
της συντριβής.

73 ετών άφησε τον μάταιο αυτό κόσμο ο σπου-
δαίος κιθαρίστας Tom Verlaine, frontman 

των Television και «φερόμενος» ως σύντροφος 
της Patti Smith. R.I.P. 
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Σκηνή πρώτη: Αρχές του 2022, μέσα 

στο σινεμά άλλα τρία άτομα κι εμείς. 

Στην αίθουσα κάνει κρύο, καθόμαστε 

όμως όπου θέλουμε, δεν υπάρχει κανέ-

νας κίνδυνος να βρεθεί κάποιος ψηλός 

μπροστά μας, απλωνόμαστε, μπορού-

με να προσποιηθούμε ότι έχουμε μια 

ιδιωτική αίθουσα προβολών.

κηνή δεύτερη: Φθινόπωρο 
του 2022 - αρχές του 2023, 
κάποιες από τις αίθουσες 

της Αθήνας δεν ανοίγουν καθόλου. 
Κι όμως, ως θεατής βλέπω περισ-
σότερο κόσμο στους κινηματογρά-
φους. Διαβάζω στα σόσιαλ μίντια 
για ανθρώπους που διαμαρτύρονται 
ότι δεν έκλεισαν θέση ηλεκτρονι-
κά και δεν τους άρεσε εκεί που τους 
έβαλαν εντέλει να κάτσουν παίρνο-
ντας το εισιτήριό τους από το ταμείο 
του κινηματογράφου. Είναι σαφές 
ότι έχει διαμορφωθεί ένα διαφορε-
τικό κλίμα, άλλες προσδοκίες, ίσως 
ένα κοινό που έχει ξεχάσει ή δεν 
πρόλαβε να συνηθίσει ποτέ την κι-
νηματογραφική έξοδο. Είναι πολλοί 
περισσότεροι αυτοί που τρώνε, και 
μάλιστα θορυβωδώς. Είναι πολλοί 
αυτοί που φαίνεται ότι δεν αντιλαμ-
βάνονται πού ακριβώς 
βρίσκονται και κάθε τό-
σο τσεκάρουν τα κινητά 
τους, κάποιες φορές μά-
λιστα περνούν και αρκε-
τή ώρα χαζεύοντας κάτι 
άλλο ή ανταλλάσσοντας 
μηνύματα διαλύον τας 
την όποια μαγεία της 
«σκοτεινής» αίθουσας.

Τα δύο χρόνια των εγκλει-

σμών και του φόβου της 
ασθένειας δημιούργησαν 
μια παγκόσμια κρίση, αίθουσες άρ-
χισαν να κλείνουν παντού. Οι «με-
γάλες» ταινίες προβάλλονταν στις 
διάφορες πλατφόρμες μερικές μέρες 
μετά την κυκλοφορία τους στους κι-
νηματογράφους. Οι συνήθειες των 
θεατών άλλαξαν. Άλλο πράγμα είναι 
να βάζεις μια ταινία και να την πα-
ρακολουθείς στο σπίτι σου, από την 
άνεση του καναπέ σου, τρώγοντας 
πίτσες, μπέργκερ ή ινδικό φαγητό, 
και άλλο να πρέπει να σηκωθείς, να 
πλυθείς, να ντυθείς, να βγεις στους 
δρόμους και να βρεθείς σε μια αί-
θουσα μαζί με άλλους ανθρώπους. 

Η συζήτηση για το μέλλον ή μάλλον 
για τον θάνατο του κινηματογράφου 

έχει γίνει ξανά και ξανά, η αλήθεια 
όμως είναι ότι με όλα αυτά είχα αρ-
χίσει να πιστεύω ότι ο κίνδυνος εί-
ναι πολύ πραγματικός. Δεν μιλάω 
φυσικά για τους θερινούς κινηματο-
γράφους, όπου μάλλον το αντίθετο 
συμβαίνει. 

Όμως, χθες το βράδυ, στην προβο-
λή της ταινίας «Η χώρα του θεού», 
θυμήθηκα κι εγώ για ποιον ακριβώς 
λόγο πηγαίνουμε στον κινηματο-
γράφο. Θυμήθηκα γιατί η μεγάλη 
οθόνη είναι «μαγική». Ενώ στην αρ-
χή της προβολής είχα αρχίσει σχε-
δόν να εκνευρίζομαι με τον κόσμο 
που ακόμα έμπαινε στην αίθουσα 
και στεκόταν όρθιος κρύβοντας την 
οθόνη για να βγάλει τσάντες και 
παλτό, με εκείνους που ακόμη κου-
βέντιαζαν ή άνοιγαν το κινητό, με 
εκείνους που δεν μπορούσαν να βο-
λευτούν και κουνιόντουσαν συνέ-
χεια –σε σημείο να σκέφτομαι ότι 
ήταν κρίμα που είχε τόσο κόσμο–, 
όσο προχωρούσε η ταινία, όσο μπαί-
ναμε στην αφήγηση όλοι μαζί, όσο 
παρακολουθούσαμε κάποια αργά, 
σιωπηλά πλάνα μέσα σε μια συλλο-
γική σιωπή και προσήλωση –που 

είναι τόσο πολύ διαφο-
ρετική από τη μοναχι-
κή θέαση οποιασδήποτε 
ταινίας–, όσο οι εικόνες 
σε έκαναν να σκέφτεσαι 
ότι ποτέ δεν θα πρέπει να 
δεις αυτήν την ταινία σε 
μικρή οθόνη, όταν προς 
το τέλος της ταινίας κι 
ενώ πραγματικά για πολ-
λή ώρα κανείς δεν είχε 
κουνηθεί, κανείς δεν είχε 
μιλήσει, κανείς δεν είχε 
ανάψει κινητό, πιθανό-

τατα κανείς δεν είχε βάλει ποπ κορν 
στο στόμα του, ο πρωταγωνιστής 
στην οθόνη γλίστρησε και έπεσε 
στις λάσπες, και ο άνθρωπος που κα-
θόταν ακριβώς πίσω μου έβγαλε μια 
κραυγή έκπληξης και συμπόνιας, 
δεν εκνευρίστηκα, αλλά ένιωσα 
ευγνωμοσύνη. Και επιτέλους, μετά 
από τρία χρόνια σχεδόν, μια αίσθη-
ση ουσιαστικής επιστροφής σε μια 
κανονικότητα όπου η συνύπαρξη με 
άλλους ανθρώπους δεν σήμαινε πια 
φόβο, εκνευρισμό και πιθανή σύ-
γκρουση, αλλά επί της ουσίας κοινή 
συμμετοχή και ειλικρινή απόλαυση. 
Μη σνομπάρετε τις αίθουσες, δείτε 
τη «Χώρα του θεού» ή οποιαδήποτε 
άλλη ταινία σας κάνει κέφι.  A  

Η μαγεία της μεγάλης οθόνης: 
η επιστροφή; 

Tης Μυρσίνησ Γκανα

Σ

χθες το βράδυ,  
στην προβολη τησ 

τάινιάς ÇΗ χώρά του 
θεουÈ, θυμΗθΗκά 
γιά ποιον άκριβώς 
λογο πηγαίνουμε 
κινΗμάτογράφο

Η ιταλική σφήνα           στην έρημο 
της Λιβύης και η           αμήχανη 
απραξία του Νίκου      Δένδια
Του νίκου ΓεωρΓίαδη

 το ενδιάφερον 
τησ ελλαδασ 
που άκριβώς 
εςτιάζετάι; 

εινάι το κριςιμο 
ερώτΗμά.

υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Για 
τους μη πληροφορημένους, η επικε-
φαλής της λιβυκής διπλωματίας ήταν 
αυτή που υπέγραψε με την Τουρκία το 
γνωστό τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Ο 
κ. Δένδιας αντέδρασε και, για πρώτη 
φορά στα διπλωματικά χρονικά, το 
κρατικό αεροσκάφος που μόλις είχε 
προσγειωθεί απογειώθηκε πάραυτα. 
Η ελληνική πλευρά παρουσίασε τη δι-
κή της εκδοχή επιμένοντας πως η ε-
νέργεια του κ. Δένδια ήταν απολύτως 
πατριωτική. Καμία αντίρρηση. Μόνον 
που δύο μήνες αργότερα, η κ. Μελόνι, 
πρωθυπουργός της Ιταλίας και συνο-
μιλητής του Έλληνα πρωθυπουργού 
(δύο συναντήσεις το τελευταίο δίμηνο) 
κατά την επίσκεψή της στην Τρίπολη 
συνομίλησε και συνυπέγραψε συμ-
φωνίες και επιχειρηματικά deals με 
εκείνη την κυβέρνηση της Τρίπολης, 
τη νομιμότητα της οποίας αμφισβητεί 
η Αθήνα και ο κ. Δένδιας 
προσωπικά. Για να είμεθα 
σαφέστεροι, τις συμφωνίες 
με την κυβέρνηση της Τρί-
πολης υπέγραψε για την 
ιταλική πλευρά η κρατική 
εταιρεία υδρογονανθράκων 
της Ιταλίας, η γνωστή ΕΝΙ.

Οι παροικούντες την Ιερου-
σαλήμ, δηλαδή το hot spot 
της Ανατολική Μεσογείου, 
γνωρίζουν ότι η πρωθυ-
πουργός της Ιταλίας επισκέφθηκε τη 
Λιβύη μόλις δύο εβδομάδες μετά την 
αιφνιδιαστική εμφάνιση στη βορειο-
αφρικανική αυτή χώρα του αρχηγού 
της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς. Το ενδι-
αφέρον της CIA αφορά την «κανονι-
κοποίηση» της παρουσίας της Λιβύης 
στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερί-
ου. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι 
ασφαλώς η ομαλοποίηση του πολιτι-
κού σκηνικού με τη διενέργεια εκλο-
γών και αποχώρησης των μισθοφορι-
κών δυνάμεων (ρωσικών και τουρκι-
κών κυρίως). Το ενδιαφέρον της Ιτα-
λίας εστιάζεται στο να καπαρώσει ένα 
καλό μερίδιο προμήθειας υδρογοναν-
θράκων σε καλή τιμή. Το ενδιαφέρον 
της Ελλάδας πού ακριβώς εστιάζεται 
άραγε, είναι το κρίσιμο ερώτημα.

Πηγές προσκείμενες στην έδρα του 
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη εκτιμούν πως ο 
τρόπος διπλωματικής προσέγγισης 
της Αθήνας ως προς τη νομιμότητα ή 
όχι του τουρκο-λυβικού μνημονίου 
περί ΑΟΖ δεν είναι και η πλέον ενδε-

δειγμένη. Αντιθέτως, οι ίδιες πηγές 
αναγνωρίζουν την πληρότητα του φα-
κέλου που έχει καταθέσει η τουρκική 
πλευρά με όλη την απαραίτητη νομική 
επεξεργασία που απαιτεί ένας τέτοιος 
φάκελος.

Δυτικές διπλωματικές πηγές στην Α-
θήνα επισημαίνουν με νόημα πως η υ-
πογραφή συμφωνίας μεταξύ Ιταλίας 
και Λιβύης για το φυσικό αέριο απο-
σιωπήθηκε εσκεμμένως από το ελλη-
νικό ΥΠΕΞ. Στην πραγματικότητα η 
ελληνική διπλωματία αντέδρασε αμή-
χανα και παρατηρήθηκε μια χαρακτη-
ριστική αδυναμία της διπλωματικής 
υπηρεσίας στην Αθήνα να διαχειριστεί 
την εμπλοκή που προέκυψε. Ο λόγος 
είναι μάλλον ευδιάκριτος. Η τακτική 
και η στρατηγική που υιοθέτησε το ελ-
ληνικό ΥΠΕΞ εξ αρχής απέναντι στο 
τουρκο-λιβυκό μνημόνιο ήταν επιλογή 
του ιδίου του υπουργού Εξωτερικών. 
Ήταν δική του επιλογή πάλι η αντί-
δραση που επιφύλαξε στους Λίβυους 
αξιωματούχους που τον ανέμεναν στο 
αεροδρόμιο της Τρίπολης. Είναι δική 
του επιλογή η εμμονική  επιμονή της 
ελληνικής πλευράς αποκλειστικά με 
τη φράξια του «Στρατάρχη Χαφτάρ» 
αφήνοντας στην Τουρκία την πρωτο-

βουλία να διαχειρίζεται κα-
τά το δοκούν την κυβέρνη-
ση της Τρίπολης.

Ως γνωστόν αυτή η κυβέρ-
νηση και αυτή η ίδια η υ-
πουργός Εξωτερικών της 
Λιβύης την οποία αποκλείει 
από συνομιλητή ο κ. Δέν-
διας, επιχειρεί να ανοίξει 
έναν κατ’ αρχήν διάλογο 
με την Αθήνα για τη χάρα-
ξη της μεταξύ των δύο χω-

ρών ΑΟΖ. Προσοχή. Μία συμφωνία 
της Λιβύης με την Ελλάδα, τη Μάλτα, 
την Αίγυπτο και την Ιταλία για τις ΑΟΖ 
αποτελεί αναγκαστική συνθήκη για 
την κανονικοποίηση της παρουσί-
ας της Λιβύης στην παγκόσμια αγορά 
φυσικού αερίου (και υδρογονανθρά-
κων γενικότερα). Κλειδί σε αυτήν τη 
διαδικασίας θα είναι το καθεστώς του 
Κόλπου της Σύρτης. Η Τουρκία αλλά 
και η Λιβύη θα ήθελαν πολύ ο κόλπος 
της Σύρτης να θεωρηθεί «κλειστός». 
Καμία χώρα που βρέχεται από την Α-
νατολική και Κεντρική Μεσόγειο δεν 
θα δεχόταν κάτι τέτοιο. 

Με λίγα λόγια η Αθήνα καλείται να α-
ναθεωρήσει τις υιοθετημένες τακτικές 
της και να αναπροσανατολίσει τη με-
σοπρόθεσμη στρατηγική της έναντι 
του «Λιβυκού Γρίφου». Οι υπεραπλου-
στευμένες προσεγγίσεις του τύπου «Ο 
εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος 
μου» είναι απαρχαιωμένες και στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση εντελώς αντι-
παραγωγικές. A  
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Φ
έτος συμπληρώνονται 350 χρόνια από 
την ίδρυση της ιστορικής Μονής Πετρά-
κη, μίας πραγματικής όασης ομορφιάς και 
ηρεμίας στο κέντρο της πυκνοκατοικη-
μένης πόλης. Η Μονή, το πλήρες όνομα 
της οποίας είναι «Ιεράς Μονής Ασωμάτων 

ταξιαρχών Πετράκη», μοναδική στον οικιστικό ιστό της Αθή-
νας, υπήρξε από τους μεγαλύτερους κοινωνικούς αρωγούς 
της. Η ιστορία της είναι συναρπαστική καθώς σχετίζεται 
τόσο με την ιστορία της Νεότερης έλλάδας όσο και με αυτή 
της σύγχρονης Αθήνας. ςτη Μονή Πετράκη ανήκαν τεράστι-
ες εκτάσεις της Αττικής οι οποίες παραχωρήθηκαν σταδιακά 
στην πολιτεία, καθορίζοντας ουσιαστικά τον πολεοδομικό 
της χάρτη και συντελώντας στη διαμόρφωση της σημερι-
νής φυσιογνωμίας της.

Το Καθολικό της Μονής, ένα βυζαντινό στολίδι των τελών 
του 10ου αιώνα, αφιερωμένο στους Άγιους Ασωμάτους 
ταξιάρχες, ανήκει στον τύπο του σύνθετου τετρακιόνιου 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο και θεωρείται το 
αρχαιότερο δείγμα τέτοιου ναού στη Νότια έλλάδα. Πολλές 
μεταγενέστερες παρεμβάσεις, έχουν αλλάξει, εν μέρει, την 
αρχική μορφή του, χωρίς όμως να χαθεί η βυζαντινή του 
ταυτότητα. Η πρόσοψή του αποτελεί προσθήκη του 1804 
και κοσμείται από τρία ψηφιδωτά. οι τέσσερεις μονόλιθοι 
κίονες στο εσωτερικό του Καθολικού και τα κιονόκρανά 
τους, καθώς και ο κοσμήτης με τον ανάφλυφο διάκοσμο που 
περιτρέχει τον ναό, προέρχονται από ρωμαϊκά ή παλαιοχρι-
στιανικά μνημεία της Αθήνας. 

Οι, κατά τα πρότυπα των Κρητικών ζωγράφων του 16ου αι-
ώνα, αγιογραφίες έγιναν το 1719 επί ηγουμενίας Δαμασκηνού 
και αποτελούν έργο ενός εκ των σπουδαιότερων αγιογράφων 
του 18ου αιώνα, του Αργείου Γεωργίου Μάρκου. ο εξωνάρθη-
κας του ναού έχει ζωγραφιστεί από τον σημαντικό ζωγράφο 
Γιάννη Καρούσο (1937-2013), μαθητή του Ι. Μόραλη.   

Στον περίβολο της Μονής ήταν ενταφιασμένες πολλές 
προσωπικότητες μοναχών και κληρικών (τα περισσότερα 
οστά έχουν μεταφερθεί τώρα σε οστεοφυλάκιο στο μετόχι 
του Κοκκιναρά) και σε περίοπτη θέση βρίσκεται ο τάφος του 
διαφωτιστή και διδασκάλου του Γένους Κωνσταντίνου οικο-
νόμου του εξ οικονόμων. έπίσης, στον χώρο υπάρχουν δι-
άσπαρτα τεμάχια ολόσωμων κιόνων, επιστύλια, επιτύμβιες 
πλάκες, επίγραφα και μη μαρμάρινα τμήματα. Όλα αυτά μαζί 
αποτελούν ένδειξη των διαφόρων οικοδομικών φάσεων 
του Καθολικού, σε μία χρονική περίοδο χιλίων περίπου ετών.   

Η Μονή, ήταν μετόχι της Μονής του Αγ. Ιωάννη του Προ-
δρόμου Καρέα Υμηττού, γνωστό ως «Ασωμάτων ταξιαρχών 
του Κουκουπούλη» και ανακαινίστηκε το 1673 από τον ιερο-
μόναχο, λόγιο και γιατρό Παρθένιο Πετράκη (ο κατά κόσμον 
Πέτρος Παπασταμάτης).

Ο Πέτρος Παπασταμάτης, γιος του ιερέα ςταμάτη και της 

Θεοδώρας, γεννήθηκε στη Δημητσάνα, στις αρχές του 17ου 
αιώνα και η οικογένειά του ήταν μία εκ των επιφανών και 
εύπορων της πόλης. Φοίτησε στην ιστορική και φημισμένη 
σχολή της Μονής Φιλοσόφου (ιδρυθείσα το 963 από τον 
Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο από τη Δημητσάνα, τον επονομα-
ζόμενο «φιλόσοφο») και στη συνέχεια σπούδασε ιατρική και 
φιλοσοφία στην Ιταλία.   

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, άρχισε ν’ ασκεί  με ιδιαίτερο 
ζήλο το λειτούργημά του, προσφέροντας δωρεάν τις υπηρε-
σίες του, ειδικά στους οικονομικά αδύναμους. Λόγω δε των 
πολλών γνώσεών του, είχε χαρακτηριστεί ως «ιατροφιλό-
σοφος». οι Αθηναίοι τον αγαπούσαν και τον θεωρούσαν δικό 
τους άνθρωπο. Γι’ αυτούς ήταν ο «Πετράκης» τους, εξού και 
η μετέπειτα επωνυμία της μονής. Μετά από λίγα χρόνια, α-
κολούθησε τον μοναχικό βίο και εγκαταβίωσε στη Μονή του 
Καρέα, όπου χειροτονήθηκε ιερομόναχος και έγινε ηγούμε-
νος, επιλέγοντας το όνομα Παρθένιος. Αν και ιερομόναχος 
δεν εγκατέλειψε ποτέ την άσκηση της ιατρικής. Λόγω όμως 
του ότι η Μονή βρισκόταν μακριά από την πόλη –που τότε 
ήταν γύρω από την Ακρόπολη– και οι μετακινήσεις, τόσο για 
εκείνον όσο και για τους ασθενείς, ήταν δύσκολες αλλά και 
επικίνδυνες, τού παραχωρήθηκε το ήδη αναφερθέν μετόχι 
της Μονής. Λέγεται ότι ο ναός είχε κτιστεί πάνω σε ερείπια 
παλαιοχριστιανικού ναού, που ίσως και αυτός να είχε διαδε-
χθεί άλλον αρχαιότερο. Με δικά του έξοδα, επισκεύασε τον 
ως τότε «σεσαθρωμένον και πανέρημον» παλαιό ναό, έκτισε 
λίγα κελιά στη βόρεια και νότια πτέρυγα με σκοπό να εγκατα-
σταθεί εκεί μία μικρή αδελφότητα, ενώ παράλληλα αγόρασε 
κτήματα, ώστε με την καλλιέργειά τους να συντηρούνται και 
η Μονή Καρέα αλλά και η καινούργια.   

Το 1673 ο Παρθένιος με λίγους μοναχούς από τον Καρέα, 
μεταξύ αυτών τα τρία παιδιά της αδελφής του, εγκαταστάθη-
καν στη Μονή, η οποία πήρε το όνομά του. ςυνέχισε τις κατ’ 
οίκον επισκέψεις στους ασθενείς του, προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του και τα φάρμακα δωρεάν. Όταν γέρασε και οι 
μετακινήσεις δεν του ήταν πλέον εύκολες, ίδρυσε μέσα στη 
Μονή μία «σχολή ιατρικής» και έφερε ειδικούς να διδάξουν 
την ιατρική επιστήμη, με τη συμφωνία να διδαχθούν και τα 
ανίψια του, ώστε να συνεχιστεί η οικογενειακή παράδοση. 

Ο Παρθένιος πέθανε το 1686 και μέχρι το 1840 οι ηγούμε-
νοι της Μονής προέρχονταν από την οικογένεια Πετράκη, οι 
οποίοι ασκούσαν παράλληλα την ιατρική, ακολουθώντας 
την πάγια τακτική της δωρεάν θεραπείας των αρρώστων. 
Η παράδοση διακόπηκε από τον γιατρό Ανάργυρο Πετράκη 
(1793-1876), ο οποίος δεν θέλησε ν’ ακολουθήσει τον μο-
ναστικό βίο, και εκτός από την ιατρική ασχολήθηκε με την 
πολιτική, διατελώντας, επί Όθωνα, δήμαρχος της Αθήνας  
–πρώτος αιρετός δήμαρχος Αθηναίων– και μετέπειτα υ-
πουργός του Γεωργίου Α'.   

Με Πατριαρχικό Σιγίλιο του 1777, επί Πατριάρχου ςωφρο-
νίου Β', η Μονή έγινε σταυροπηγιακή, απολαμβάνοντας τα 

Στη Μονή 
Πετράκη 
ανήκαν 
τεράστιες 
εκτάσεις 
της Αττικής 
οι οποίες 
παραχωρή-
θηκαν 
σταδιακά 
στην πολιτεία 
καθορίζο-
ντας ουσι-
αστικά τον 
πολεοδομικό 
της χάρτη και 
συντελώντας 
στη διαμόρ-
φωση της 
σημερινής 
φυσιογνωμί-
ας της

Φέτος ςυμπληρώνέι 350 χρονια ζώης 
και γιορταζέι ςτις 7/2. οι αθηναιοι έχουν 

πολλους λογους να γνώριςουν την ιςτορια της.  
Της ΕΛΕΝΑΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑ

Κούκλες όλων των ειδών
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Μονή Πετράκη,
 τα κυπαρίσσια είναι 

το ορόσημό της



προνόμια των μοναστηριών που ανήκουν στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ταυτόχρονα, αναβαθ-
μίστηκε και από μετόχι της Μονής του Καρέα έγι-
νε αυτή η κυρίαρχη Ιερά Μονή, ενώ η άλλη μετόχι 
αυτής. Η αδελφότητα της Μονής συντηρούνταν 
από δικούς της πόρους. Κατά την πάροδο των 
χρόνων, απέκτησε, με δικές της δαπάνες (και 
ελάχιστες δωρεές), όπως αποδεικνύεται από 
σωζόμενα έγγραφα του αρχείου της Μονής και 
των γενικών αρχείων του κράτους, τεράστια κτη-
ματική περιουσία –κυρίως από αγοραπωλησίες 
κτημάτων από Τούρκους– και μεταξύ 1700-1821 
συγκαταλέγεται στους μεγάλους γαιοκτήμονες 
της Αττικής. Οι αγοραπωλησίες γινόντουσαν 
μέσω ιδιωτικών εγγράφων μεταβίβασης τίτλων 
(τα λεγόμενα χοτζέτια για τις μεταβιβάσεις της 
καθαρά ιδιωτικής περιουσίας και τα ταπιά για τις 
μεταβιβάσεις της δημόσιας γης).  
Στο αρχείο της Μονής σώζονται 170 ιδιωτικά 
τουρκικά έγγραφα τέτοιων αγοραπωλησιών, 9 
σουλτανικά φιρμάνια που κατοχυρώνουν τα α-
κριβοπληρωμένα προνόμια του μοναστηριού και 
58 ελληνικά χειρόγραφα προεπαναστατικά με 
αγοραπωλησίες. Η μοναστηριακή περιουσία δι-
αφυλάχθηκε, όπως φαίνεται από το Πατριαρχικό 
σιγίλλιο του 1796, με συνεχείς αγώνες και  προ-
σωπικές θυσίες της αδελφότητας καθώς και από 
τη σθεναρή αντίσταση των Ηγουμένων έναντι 
της εξοντωτικής φορολογίας και της τυραννικής 
διοίκησης των τουρκικών αρχών.         

Στα τέλη του 18ου αιώνα  η περιουσία της κιν-
δύνευσε σοβαρά ν’ αρπαγεί από τον δυνάστη και 
φιλοχρήματο βοεβόδα της Αθήνας, Χατζή Αλή Χα-
σεκή. Το 1795, ο σπουδαίος Ηγούμενος και ιατρός 
Διονύσιος Πετράκης, «ανήρ φιλόκαλος, φιλόμου-
σός και φιλόπατρις», ταξίδεψε στην Κωνσταντι-
νούπολη και κατάφερε, μέσω των ενεργειών του, 
ν’ απαλλάξει την πόλη από τον αιμοσταγή βοε-
βόδα και παράλληλα να αποσπάσει φιρμάνι από 
τον Σουλτάνο Σελήμ τον Β' σύμφωνα με το οποίο 
ολόκληρη η μοναστηριακή περιουσία χαρακτηρί-
στηκε ως βακούφι, το οποίο τέθηκε υπό τη δικαι-
οδοσία της βαλιδέ (βασιλομήτωρ) Σουλτάνας και 
απαγορεύτηκε σ' αυτό «πάσα ανάμιξις και επέμ-
βασις» των τουρκικών αρχών της Αθήνας. Εδώ ση-
μειώνεται ότι το βακούφι είναι δωρεά, συνήθως 
κτηματική, που παραχωρείται σύμφωνα με τον 
ισλαμικό νόμο, για μουσουλμανικούς θρησκευτι-
κούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς, χωρίς πρόθεση 
ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων.

Η προσφορά της Μονής στα προεπαναστατικά 
χρόνια ήταν τεράστια και ενδεικτικά αναφέρεται 
το Σχολείο Στοιχειώδους Μορφώσεως που λει-
τουργούσε εντός της Μονής, η μέριμνα για τη Σχο-
λή Ντέκα –που ιδρύθηκε το 1750 στην Αθήνα (επί 
της οδού Μητροπόλεως)–, καθώς και η οικονομική 
στήριξη του Σχολάρχη και των σπουδαστών της. 
Σημαντικότατη δε ήταν η ενίσχυση που προσέφε-
ρε στη «Φιλόμουσο Εταιρεία» (ιδρυθείσα το 1813 
από τον Ι. Καποδίστρια με σκοπό την άνοδο του 
μορφωτικού επιπέδου των Ελληνοπαίδων και την 
καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού στην ευρύ-
τερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου).  

Στα χρόνια της Επανάστασης μοναχοί της 
Μονής ανέπτυξαν μεγάλη δραστηριότητα και 
υπήρξαν μέλη των Εθνοσυνελεύσεων – χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα ο Διονύσιος Πετρά-
κης στην Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και 
ο Δαμασκηνός Πετράκης στη Β' Εθνοσυνέλευση 
του Άστρους. Στη μάχη των Αθηνών (1826), συμ-
μετείχαν πατέρες της Μονής, οι οποίοι έπεσαν 
μαχόμενοι – εξού και το μνημείο στον περίβολο 
για τη συμβολή της Μονής στον αγώνα του 1821.  

Μετά την Επανάσταση, η Μονή Πετράκη συ-
νέχισε την ιατροφαρμακευτική της προσφορά 
προς τους κατοίκους της Αθήνας ενώ για 12 χρό-
νια (1834-1846) οι εγκαταστάσεις της χρησίμευ-
σαν ως στρατιωτικό νοσοκομείο. Επί 24 χρόνια 
(1834-1858) λειτούργησε ως πυριτιδαποθήκη του 
κράτους, και τη φύλαξή της είχαν αναλάβει στρα-
τιώτες οι οποίοι έμεναν στα κελιά – οι μοναχοί 
είχαν αναγκαστεί να φύγουν και να βρουν αλλού 
στέγη. 
 
Στους Βαλκανικούς Πολέμους η Μονή και ο 
Ναός καταλήφθηκαν με επίταξη από τους επι-
στρατευθέντες «για τις ανάγκες του Έθνους», 
ενώ μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή στα κε-
λιά φιλοξενούνταν προσφυγικές οικογένειες. 
Στη συνέχεια, οι οικογένειες αυτές εγκαταστάθη-
καν σε 20 ιδιόκτητα διαμερίσματα στη Νέα Ιωνία, 
τα οποία αγοράστηκαν, για λογαριασμό τους, με 
χρήματα της Μονής. 
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο Ηγούμενος της 
Μονής ήταν Πρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής Κο-
λωνακίου και χορηγούσε κάθε Κυριακή συσσίτιο 
σε 450 άπορα παιδιά.

Η Μονή Πετράκη υπήρξε αρωγός και κοινω-
νικός ευεργέτης της πόλης των Αθηνών. Μετά 
την απελευθέρωση, παραχώρησε στο ελληνικό 
δημόσιο μεγάλες εκτάσεις από την κτηματική 
της περιουσία για την ανέγερση κοινωφελών ι-
δρυμάτων, προσφέροντας έτσι ανυπολόγιστη 
βοήθεια σε μία περίοδο οικονομικής δυσχέρειας. 
Σε κτήματα που βρίσκονταν οι ελαιώνες της Μο-
νής κτίστηκαν τα περισσότερα θεραπευτήρια 
της πόλης, όπως το Αιγινήτειο, το Αλεξάνδρα, ο 
Ευαγγελισμός, το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, το Αρεταίειο, το Νο-
σοκομείο Παίδων, το Νοσοκομείο Συγγρού, το 
Λαϊκό, «Η Σωτηρία».  

Επίσης, σε οικόπεδά της ανεγέρθηκαν κτίρια 
όπως: τα Στρατιωτικά Παραπήγματα, η Εθνική 
Πινακοθήκη, το ξενοδοχείο Χίλτον, η Ριζάρειος 
Εκκλησιαστική Σχολή, η Ακαδημία Αθηνών, το 
«Σχολείο των Τεχνών» (πρόδρομος του Πολυτε-
χνείου και της Σχολής Καλών Τεχνών) στην οδό 
Πειραιώς, η Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδη-
μία, η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, η Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη, το Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο 
Βουλιαγμένης, το Ασκληπιείο Βούλας κ.ά. 

Το 1972, στο πίσω μέρος του ναού παραχωρή-
θηκε χώρος για να ανεγερθεί κτίριο για τη στέ-
γαση των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, οι επίσημες εκδηλώσεις 
της οποίας έχουν ως επίκεντρο το Καθολικό της 
Μονής. Ακόμη δε και η πρώτη γραφομηχανή της 
Νομαρχίας Αθηνών αγοράστηκε, μετά από αίτη-
μα, με χρήματα της Μονής. 

Η Μονή διαθέτει κειμήλια, όπως ιερατικά σκεύη, 
Ευαγγέλια, εικόνες, συγγίλια καθώς επίσης και 
λείψανα αγίων (π.χ. την κάρα της Αγίας Μητρο-
δώρας, την κάρα της Αγ. Παρασκευής της Ρωμαί-
ας, το άφθαρτο χέρι του Αγ. Κλήμεντος, λείψανα 
των Αγ. Ιωάννου Ελεήμονος, Αγ. Ραφαήλ κ.ά.). Το 
αρχείο της είναι μία ανεξάντλητη πηγή ιστορικών 
πληροφοριών όχι μόνο για το μοναστήρι, αλλά 
για την Αθήνα γενικότερα από το 1600 και μετά.

Σήμερα, η Μονή Πετράκη (γιορτάζει στις 8 Νοεμ-
βρίου και 7 Φεβρουαρίου) αριθμεί 100 αδελφούς-
μοναχούς, εκ των οποίων οι 15 εγκαταβιούν σ’ 
αυτή. Όλοι τους, ασχολούνται με ιεραποστολικό 
έργο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό συνεχίζοντας 
την προσφορά του κτήτορα της Μονής, του Παρ-
θένιου Πετράκη. A

Το Καθολικό της Μονής Πετράκη, αριστερά 
τα κελιά των μοναχών και πίσω το κτίριο 

της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Η Παναγία,  στον εξωνάρθηκα, ζωγραφισμένη 
από τον Καρούσο
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O Κώστας Χρ. Χατζιώτης, δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας, μεταξύ των πολλών βιβλίων για την Α-
θήνα και τις ιστορίες της, έχει γράψει και το «Γάτοι 
και άνθρωποι στα χρόνια του πολέμου» το οποίο 
μεταφράστηκε στα ιταλικά με μεγάλη επιτυχία. Το 
νέο του βιβλίο έχει τίτλο «Η Γάτα στη ζωή και στα 
έργα των Ελλήνων λογοτεχνών» (εκδόσεις Παρι-
σιάνου) και είναι ένα ταξίδι σε σελίδες και κείμενα 
λογοτεχνών μας που αγάπησαν, ο καθένας με τον 
τρόπο του, τις γάτες μέσα στον ελληνικό χώρο. Ξε-
χωρίσαμε μερικά κείμενα, πεζά και ποιήματα από 
αυτό το απολαυστικό ταξίδι.

(Στα κείμενα έχει διατηρηθεί η αρχική ορθογραφία τους)

Κώστας Βάρναλης (1883-1974)

Η αλληλεγγύη των ζώων
 Στα χρόνια της κατοχής ο Βάρναλης έγραφε το χρονογράφημα 
της εφημερίδας Η Πρωία. Σ’ ένα από αυτά αναφέρεται στην αλλη-
λεγγύη που έχουν τα ζώα μεταξύ τους και αφηγείται το ακόλουθο 
περιστατικό: 
«…Μιαν άλλη φορά, μπαίνοντας νύχτα στο σπίτι μου, βρήκα δυο 
γάτες μέσα στην κουζίνα. Είχανε μπει από την ταράτσα της αυλής, 
που έφτανε ως τη στέγη του αντικρυνού σπιτιού κ’ η πόρτα της έ-
μενε ανοιχτή το καλοκαίρι. Η πρώτη, άμα με είδε, πήδηξε κατά την 
ταράτσα. Η άλλη όμως ήτανε χωμένη μέσα στον τενεκέ των σκου-
πιδιών και μονάχα τα καπούλια της κι η ουρά της μένανε έξω. Αυτή 
δε με πήρε χαμπάρι. Η πρώτη όμως, καθώς περνούσε από δίπλα 
της σα σαγίτα, τηνε χτύπησε στα καπούλια με το ένα της πόδι, για 
να την ειδοποιήσει για τον κίνδυνο. Όσο να φτάσω, είχε τιναχτεί 

κι αυτή έξω. Να λοιπόν κ’ ένα άλλο παράδειγμα αλληλεγγύης των 
ζώων. Φυσικά οι ζωολόγοι αναφέρουν άπειρα τέτοια παραδείγμα-
τα· αυτά όμως που σου λέω εγώ, τα είδα με τα μάτια μου».

Ελένη Βλάχου

Η Ελένη Βλάχου ήταν γνωστή θερμή φίλη των γάτων. Όσοι επι-
σκέπτονταν το γραφείο της στην Καθημερινή αντίκριζαν στους 
τοίχους αναρτημένες φωτογραφίες των αγαπημένων της αιλου-
ροειδών. Και επάνω στο γραφείο της μικρά αγαλματάκια (μπιμπλό) 
γάτων! Με την επάνοδο της δημοκρατικής ομαλότητας στην Ελ-
λάδα, επανήλθε και η Ελένη Βλάχου από την εκούσια εξορία της. 
Και όπως έγραφε: «…Στο γραφείο μου, στο πέμπτο πάτωμα της 
“Καθημερινής”, σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μόνο που όλα τα 
χαρτιά, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα ημερολόγια, τα Αλμανάκ 
και τα βιογραφικά λεξικά, ελληνικά και ξένα, είναι όλα σταματημέ-
να στα 1967…  Μόνο η Πούπου, η μαύρη γάτα του γραφείου είναι 

Ένα βιβλίο με τις γάτες στη ζωή και στο έργο Ελλήνων λογοτεχνών Επιμέλεια:  Γιάννης νένές (panikoval500@gmail.com) - Εικονογράφηση: ςΤάΜάΤης ΛάςΚΟς
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αγνώριστη…»

Ελένη Μπίστικα

Την παράδοση της Ελένης Βλάχου συνέχισε στην Καθημερινή η Ε-
λένη Μπίστικα, παλαιά στενή φίλη και συνεργάτιδά της. Έτσι, στον 
Τήλεφο  στην καθημερινή της στήλη στην εφημερίδα αποχαιρετώ-
ντας τον Ραμσή, τον γάτος της, μεταξύ άλλων έγραφε: 
«…O δικός μας ο Ραμσής, κόκκινη, λεία γούνα στην πλάτη, λευκό 
πουκάμισο μπροστά, “μποτάκια” στα λευκά πατουσάκια και ρα-
βδωτή περήφανη ουρά. Ήταν ο σύντροφος στην πολυθρόνα τα 
βράδια που βλέπαμε τηλεόραση. Είχε δικό του δωματιάκι, φερό-
ταν τρυφερά στα νεοφερμένα γατάκια, αλλά δεν ήθελε “τα πολλά 
πολλά”. Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, αδυνατισμένος αλλά πάντα 
“κύριος”, αν και γάτος, με την επιστήμη να μην μπορεί να βοηθή-
σει πέραν ενός ορού και την αγκαλιά της Μαρίνας, που αγαπά και 
αφιερώνει όλες τις ώρες της στα ζώα και τα αδέσποτα. “Με κοίταζε 
στα μάτια, ανταποδίδοντας την αγάπη, ώσπου τα έκλεισε”. Έζησε 

στις γιορτές, για να μη μας τις χαλάσει. Έπρεπε να περάσει λίγος 
καιρός για να τον αποχαιρετήσουμε από αυτή τη στήλη που αγαπά 
τα ζώα και τα αδέσποτα. Ραμσής Γ’ δύσκολα θα υπάρξει. Ένας ήταν, 
είναι ο Ραμσής ο γάτος».
(Τήλεφος, Η Καθημερινή, 28 Ιανουαρίου 2017)

Νίκος Γκάτσος (1915-1992)

Αφηγείται ο Λευτέρης Παπαδόπουλος:
«…Είχε μια γάτα που την αγαπούσε πολύ. Την “Προλετάρια”.
Επειδή επρόκειτο να μετακομίσει από το παλιό του σπίτι, στην οδό 
Σπετσών, σ’ ένα μικρό διαμέρισμα πιο πάνω στην Κυψέλη, για να 
μην ταλαιπωρηθεί η “Προλετάρια”, που ήταν ετοιμόγεννη, την 
έστειλε στο χωριό της αγαπημένης μικρής του φίλης Αγαθής Δη-
μητρούκα, στον Πεντάλοφο, κοντά στο Αγρίνιο. 
Δύο μέρες πριν από τα “Παπαστράτεια”, τηλεφώνησε στον Μητσιά 
και του είπε: “Λέω να ’ρθω κι εγώ στο Αγρίνιο μαζί σου”.
“Με μεγάλη μου χαρά, κύριε Νίκο”.

“Ωραία. Θέλω μόνο να σε παρακαλέσω να κάνουμε μία παράκαμ-
ψη και να πάμε στο Πεντάλοφο, για να ιδώ την “Προλετάρια”, τη 
γάτα μου.
“Ασφαλώς, κύριε Νίκο”.
Πήγαν στο Πεντάλοφο, είδαν την “Προλετάρια”, που είχε γεννή-
σει, περνούσε “ζωή και κότα” και αισθανόταν αρχόντισσα, και κα-
τόπιν έφυγαν για το γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, όπου 
θα γινόταν η συνάντηση».

Νίκος Δήμου (1935-)

Όλοι γνωρίζουν την αγάπη του για τις γάτες και τα βιβλία που έχει α-
φιερώσει σ’ αυτές. Είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα κείμενα καθώς 
διαπνέονται από τρυφερότητα αλλά και σεβασμό  προς τους τετρά-
ποδους φίλους μας. Ο γάτος Μούψης πέθανε στις 30/12/1979.

Ο θάνατος του Μούψη (απόσπασμα)
«Αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να έχει έναν άλλο τίτλο: η ποιότητα 

Ένα βιβλίο με τις γάτες στη ζωή και στο έργο Ελλήνων λογοτεχνών Επιμέλεια:  Γιάννης νένές (panikoval500@gmail.com) - Εικονογράφηση: ςΤάΜάΤης ΛάςΚΟς

Οι  γάτες της Ελληνικης λΟγΟτΕχνιας

→

Η Τζίμη, Τοιχογραφία  2018, 
Νάουσα

2 - 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2023 A.V. 15 



16 A.V. 2 - 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2023

της αξιοπρέπειας.
Απ’ όσα έμβια όντα έχω γνωρίσει, ο άνθρωπος έχει τον 
χαμηλότερο δείκτη αξιοπρέπειας. Είναι το μόνο ον που κα-
ταφέρνει να φέρεται αδέξια, να κάνει γκάφες, να ταπεινώ-
νεται, να φτηναίνει, να εξευτελίζεται, να γελοιοποιείται.
Ένα ζώο δεν γίνεται γελοίο. Η κάθε του κίνηση, η κάθε του 
στάση έχουν ποιότητα, σιγουριά και ύφος. Κι αν, καμιά 
φορά, γελοιοποιηθεί είναι χάρη στην παρέμβαση των αν-
θρώπων.
Όπως στο τσίρκο [.…] 
Όλοι οι γάτοι είναι αξιοπρεπείς, αλλά κανείς σαν τον Μού-
ψη… Έντεκα χρόνια έζησε κοντά μου, και ήταν τόσο σω-
στός, τόσο άψογος, τόσο απόλυτος που –κάπου– με τρό-
μαζε. Ποτέ δεν ζήτησε κάτι. Ποτέ δεν ζητιάνεψε φαγητό 
– όσο κι αν πεινούσε. Αν του έδινες, καλά, αν όχι, ήταν άξιος 
να πεθάνει από την πείνα, αλλά δεν θα παρακαλούσε. Ποτέ 
δεν ενόχλησε με την παρουσία του. Ήταν πάντα τη σωστή 
ώρα στη σωστή θέση. Στη γωνία του γραφείου μου, όταν 
έγραφα, στα πόδια του κρεβατιού μου, όταν πήγαινα να 
κοιμηθώ».

Μούψης
Στωικός σαν Ρωμαίος φιλόσοφος,
Ακίνητος ώρες, μέρες.
Με μιαν άλλη διάσταση στα μάτια.
Ούτε μια περιττή κίνηση
ούτε μια περιττή σκέψη.
 Όταν οι άνθρωποι μιλάνε για ενδοσκόπηηση,
για αυτοσυγκέντρωση, για περισυλλογή, 
σκέφτομαι πάντα τον Μούψη,
συμπαγή και σωστό σαν θεώρημα.

Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996)

Επιστολή του Οδυσσέα Ελύτη στον Νίκο Δήμου.
Ο νομπελίστας ποιητής, σε αντίθεση με άλλους ποιητές 
μας, σπάνια αλληλογραφούσε. Γι’ αυτό και τα όποια γράμ-
ματά του έχουν διασωθεί, αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες 
από πολλές πλευρές. Εκεί που η αγάπη του Ελύτη εκδηλώ-
νεται με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, είναι στην επιστολή 
που ο ποιητής έστειλε στον Νίκο Δήμου τον Δεκέμβριο του 
1977, όταν αυτός είχε εκδώσει το πρώτο βιβλίο του για γά-
τους. Είναι ένα κείμενο που επιβεβαιώνει πόσο στενή ήταν 
η σχέση του μεγάλου μας ποιητή με τις γάτες.

Αγαπητέ Δήμου,
Παλαιός φίλος εγώ και μελετητής και συνομιλητής κερα-
μιδόγατων, καταλαβαίνω πόσο τους έχεις ζήσει και αγα-
πήσει, πόσο τους έχει νιώσει. Όλοι οι “τύποι” σου είναι α-
ληθινοί και υπέροχοι. Ζηλεύω που δεν αξιώθηκα ως τώρα 
να κάνω κάτι ανάλογο γι’ αυτά τα περήφανα και αυτάρκη 
πλάσματα. Και μετά το δικό σου βιβλίο αυτό θά ναι δύσκο-
λο για να μην πω αδύνατον.
Νά ’σαι καλά. Σ’ ευχαριστώ και σε χαιρετώ
με όλη μου την αγάπη, Οδυσσέας Ελύτης.

Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933)

Ο Καβάφης έτρεφε αισθήματα αγάπης για τις γάτες. Δημο-
σιεύοντας το ποίημα του «Η Γαλή», ο Γ.Π. Σαββίδης επιση-
μαίνει τη  «μαρτυρημένη γατοφιλία του ποιητή».

Η Γαλή
Είν’ η γαλή αντιπαθής εις τους κοινούς ανθρώπους.
Μαγνητική και μυστική, τον επιπόλαιόν των
κουράζει νου · και τους χαρίεντάς της τρόπους
δεν εκτιμούν…
…
…
Αλλ’ είναι της γαλής ψυχή η υπερηφάνειά της.
Το αίμα και τα νεύρα της είν’ η ελευθερία.
Ποτέ δεν είναι ταπεινά τα βλέμματά της.
Εν των παθών της δε τω πάντοτε κρυπτώ,
εν τη καθαριότητι, εν τη εγκρατεία
ενδείξεων, πόση λεπτή αισθήσεων αγνότης
ευρίσκεται. Ότ’ αι γαλαί ρεμβάζουν ή κοιμώνται
τας περιβάλλει οραματισμού ψυχρότης.
Ίσως τριγύρω των τότε περιπλανώνται
φάσματα παλαιών καιρών. Ίσως η οπτασία
εις Βούβαστιν* τας οδηγεί · όπου τα ιερά των
ήνθουν, και Ραμεσσών τας έτρεφε λατρεία,
κ’ ην οιωνός εις ιερείς παν κίνημά των.
(1897 ή και πριν)

* Η Βούβαστις ήταν πόλη της αρχαίας Αιγύπτου που γνώρισε με-
γάλη ανάπτυξη μεταξύ του 10ου και των μέσων του 8ου π.Χ. αιώ-
να. Είχε αποκτήσει φήμη, διότι σ’ αυτήν λατρευόταν η ομώνυμη 

θεά που είχε κεφαλή γάτας (γατοκέφαλος).

Νίκος Καββαδίας (1910-1975)

Ο Ν.Κ. αναφέρεται συχνά σε γάτες στο πεζό έργο του «Βάρ-
δια». Ακολουθεί μία περικοπή από αυτό:

«… Έψαξε πάλι για τη γάτα. Δεν πιστεύω να μου τη σακατέ-
ψει του διαόλου ο Κινέζος…
Θυμήθηκε το Ροκαμβόλ και τη Ριρίκα. Το μούτρο του κα-
τσούφιασε. Τά ’χε γλυτώσει από τη λαμαρίνα. Μεγαλώ-
νανε. Στο τριάντα έξι, είχανε πάει το “Χαράλαμπος” του 
Γιαννουλάτου στο Tyne για σίδερα. “Μόλησέ τα”, τού ’πε 
στο Rotterdam ο καπετάνιος. “Θα βρούμε κάνα μπελά με 
τους τζώνηδες.” Δεν τον άκουσε.
Πού να τα ’φηνε μοναχά μες στους ντόκους. Τα ’κρυψε σ’ 
ένα καλάθι κι είχε το νου του να τα ξεμπουκάρει τη νύχτα. 
Τα βρήκανε. Ο Λινατσερός μπροστά κι ο ινσπέκτορας του 
Sanitary από πίσω. Κατεβήκανε τη σκάλα της μηχανής. 
Τους πέρασε δυο μικρούς βρόχους κι έπειτα τα πέταξε με 
τα ίδια του τα χέρια στις φωτιές. Τα θυμάται κι ανατριχιά-
ζει… Ακούμπησε στη βρεγμένη κουπαστή. - Άργησε ο Πο-
νοκέφαλος. Τέτοιους πελάτες τους βροντάνε την πόρτα, 
στα μπορντέλα, τους λένε γραμματόσημα οι μαμάδες. 
... 
Ο Πονοκέφαλος έφτασε βήχοντας. Δίπλα του η Κινέζα.
-Θα την πάρεις; είπε.
-Όχι, μωρέ, άστηνε να φύγει. 
Τους χαιρέτησε από το χέρι. Καθώς κατέβαινε, σκόνταψε 
στη γάτα που γύριζε. Έσκυψε, τη σήκωσε και τη φίλησε. 
Άρχισε να βράζει σαν καζανάκι.
-Γειά σου. Κι άμα στεγνώσεις του χρόνου, γράψε μου… Έλα 
δω, μωρή ψιψίνα. - Την πήρε απάνω του. Εσύ στο κάτου 
κάτου έκανες το κέφι σου. Γρατσουνάς, ξεκωλιάρα.
-Κινέζα ήτανε; ρώτησε ο Πονοκέφαλος.
-Ξέρω ’γω… Οι γυναίκες από τη μέση και κάτου δεν έχουνε 
πατρίδα.

Ναπολέων Λαπαθιώτης (1888-1944)

To 1937 o Ν.Λ. έχασε τη μητέρα του, που υπεραγαπούσε, 
και το 1941 πέθανε ο πατέρας του. Ο ποιητής κατέρρευσε 
ψυχολογικά αλλά και οικονομικά. Μόνος δεσμός με τη ζωή 
του απέμεινε η παθιασμένη αγάπη του για τις γάτες.

Απόσπασμα από το ημερολόγιο του ποιητή, 26/12/1927:
«Βγαίνοντας αργά, όπως πάντα, απ’ το σπίτι μου, κατέβαι-
να στο πεζοδρόμιο της οδού Πατησίων. Ήταν η βραδιά 
των Χριστουγέννων, τα μαγαζιά κλειστά, κίνηση μεγάλη, 
τραγούδια, αυτοκίνητα. Εγώ ήμουν περισσότερο μελαγ-
χολικός, ίσα ίσα, όπως πάντα. Έξαφνα στο πεζούλι ενός 
κλειστού μαγαζιού το μάτι μου πέφτει σε ένα μικρόν όγκο 
ακίνητο. Πλησιάζω και βλέπω μια σταχτιά γατούλα, μαζω-
μένη σαν αποκαμωμένη με τα μάτια κλειστά. Τότε σκύβω 
–προμαντεύοντας κάτι κακό– και της χαϊδεύω ελαφρά το 
κούτελο· σηκώνει αργά το κεφαλάκι της, σαν να ξυπνούσε 
από λήθαργο βαθύ, και με κοιτάζει με το ένα ολοστρόγγυ-
λο ματάκι της (το άλλο ήταν κλεισμένο, τυφλό ή πουντια-
σμένο, δεν ξέρω)· με κοιτάζει με έναν τρόπο κουρασμένο. 
Φαίνεται να ήταν βαριά άρρωστη. Επιπλέον, ήταν όλη βου-
τηγμένη μέσα στη λάσπη, που είχε στεγνώσει και είχε κολ-
λήσει στα πόδια της και σ’ όλο το κορμάκι της (εκεί κοντά 
ήταν μια λίμνη μες στο δρόμο από λάσπες και φαίνεται να 
την είχαν πεταμένη εκεί μέσα ή να την πάτησε εκεί κανένα 
αυτοκίνητο). Την πήρα μες στα χέρια και θέλησα να την 
κουβαλήσω σε μέρος ασφαλέστερο, σε μία πάροδο·  τότε 
έβγαλε μια πένθιμη φωνή –την πένθιμη, θανάσιμη φωνή 
που την αναγνωρίζω τόσο πολύ– σα να μου ’λεγε: “Άφησέ 
με ήσυχη να πεθάνω…”
Την ακούμπησα στο πεζούλι μιας άλλης πόρτας, κι ενώ 
ακόμα την κουβαλούσα, ξανάβγαλε τη θλιβερή φωνή την 
κουρασμένη: “Δε βαριέσαι, τι ωφελούν όλα αυτά τώρα πια! 
Άφησέ με, άφησέ με να πεθάνω…”.
Κι όταν την ξαναχάιδεψα στην πλάτη, απορημένη σα να 
είχε ξεχάσει τι θα πει καλοσύνη και τρυφερότητα, δοκίμα-
σε άγαρμπα κι αδέξια, να σηκώσει την καμπουρίτσα της σ’ 
ένδειξη ενός ευχαριστώ. 
Σάλευε μόλις. Η μυτίτσα της έβραζε καθώς ανάσαινε σαν 
να ήταν βαριά κρυολογημένη και μάλιστα με το ποδαράκι 
της δοκίμασε να τρίψει λίγο το κλεισμένο μάτι. Την άφησα 
εκεί κι έφυγα για να πάω στην Ομόνοια να της πάρω λίγο 
ψωμί να φάει, αν ήθελε. Έκαμα αρκετή ώρα να γυρίσω. 
Όταν γύρισα με μια φρατζόλα που την είχα κόψει κομμα-
τάκια και με σκοπό να την πάρω σπίτι, να την περιποιηθώ, 
δεν τη βρήκα πουθενά! Πού να είχε συρθεί και πού να είχε 
τρυπώσει;
Χάλασα τον κόσμο ψάχνοντας, ίσως και μια ώρα… Ξαναμ-
μένος στα  τελευταία κι απελιπισμένος, τράβηξα για το 

Ζάππειο. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα, αισθανόμουν 
πως είχα πυρετό. Μες στο μυαλό μου, που ήταν γιομάτο 
αληθινή απόγνωση, περνούσαν ιδέες, ξέρω κι εγώ, αυ-
τοκτονίας – ναι, ναι αυτοκτονίας! Κι αυτό μου το αίσθημα 
δεν περνάει τόσο εύκολα! Όλες αυτές οι τραγωδίες των 
ζώων μού μένουν σαν καυτή σφραγίδα στην ψυχή μου κι 
όταν τις ξαναθυμούμαι νιώθω την ίδια εκείνη απόγνωση 
να μου ξαναπλημμυρίζει την καρδιά όσος καιρός και να 
περάσει… Σκέφτομαι ότι δεν είμαστε παρά δυο όντα που 
συναντηθήκαμε για μια στιγμή, μια στιγμή κοιταχτήκαμε 
στα μάτια, κι έπειτα χαθήκαμε για πάντα, καθένας στο δικό 
του σκοτάδι...”

Ο Χάρης Σταματίου, την ημέρα που ο Λαπαθιώτης αυτοκτό-
νησε (11/1/44) έγραφε στην εφημερίδα «Πρωινός Τύπος». 

Το δράμα του Λαπαθιώτη 
«Γάτες όλων των χρωμάτων και ηλικιών ξεπηδούσαν από 
παντού. Άλλες τις μάζευε από τους δρόμους, άλλες τις έ-
ριχναν στο κατώφλι του όσοι ήξεραν την γατοφιλία του, 
άλλες τις οδηγούσε εκεί το αλάνθαστο ένστικτό τους. Ο 
Ναπολέων είχε αναλάβει με μητρική στοργή τη διατροφή 
και τη θεραπεία τους».

Κωστής Παλαμάς (1859-1943)

Ο Παλαμάς είχε ένα γάτο που ήταν πολύ προσεκτικός και 
έξυπνος. Περπατούσε επάνω σε βιβλία, εφημερίδες, πε-
ριοδικά, ακόμα και δίπλα σε μελανοδοχεία χωρίς να κάνει 
την παραμικρή ζημιά. Καθόταν πάνω στο τραπέζι, στο δεξί 
χέρι του ποιητή και όταν η ώρα ήταν περασμένη, από τις 
δώδεκα και ύστερα, έσπρωχνε με το κεφάλι του το χέρι με 
το οποίο έγραφε ο ποιητής για να σταματήσει και να πάει να 
κοιμηθεί.
Ο ποιητής είχε αφιερώσει τρία τετράστιχα στην ποιητική 
συλλογή «Ο Κύκλος των Τετραστίχων» (1929) για ένα γκρίζο 
γατί και μια μαύρη γάτα:

79
Γκρίζε, περίχαρο γατί, σε μια γωνιά σ’ είχαν ξεχάσει,
και πρώτος και σε χάιδεψα, κ’ έπαιξα, αδέρφι σου, μαζί σου.
Πώς χάραξε ιλαρό ένα φως μεσ’ απ’ τη σκοτεινή ύπαρξή σου!
Σε πήρα ότι ανέβαινες αργά προς την μικρή μου πλάση.
80
Τη μαύρη γάτα γλύτωσε και η καλωσύνη και η σπλαχνιά σου,
κάτι, σαν πίστη, ασάλευτο τ’ άθλιο κορμί της φωτοντύνει,
και ατάραχη και αμίλητη δε ζει παρά στα γόνατά σου.
Για ιδές. Η ευγνωμοσύνη της δεν είναι ανθρώπου ευγνωμο-
σύνη.
81
Η μαύρη γάτα που κυρά της να ‘βρει εσένα ευτύχησε,
του θανάτου όταν έννοιωσε να τη σκεπάζ’ η σκιά,
περήφανη κι ευγενική και μυστική, μακρυά
σε μια γωνιά αποτραβήχτη σιγά κι αλύπητα ξεψύχησε.

Ζαχαρίας Παπαντωνίου (1877-1940)

Ο Ζ.Π. έτρεφε ιδιαίτερη στοργή προς τις γάτες. Την αγάπη 
του αυτή εκδηλώνει σε πολλά κείμενά του, έμμετρα και 
πεζά. Το παρακάτω χρονογράφημά του είχε δημοσιευτεί  
στην εφημερίδα Εμπρός (21/12/1911) .

Γάτοι
Ακινητούν σαν γουναρικά στρωμένα κατά γης. Πρέπει να 
περάσει ώρα πολλή, να κινηθούν, και τότε να καταλάβεις 
πως είναι γάτοι. Όταν είναι Αγκύρας, καταντά πολύ δύσκο-
λον να κινηθούν, διότι σχεδόν ψοφούν από ένα θάνατον 
ηδονής και λούσου δίπλα της θερμάστρας, θάνατον που 
διαρκεί ώραις, και διακόπτεται μόλις όταν με κάποιαν νω-
θράν κίνησιν, για την οποίαν πολύ είχαν διστάσει, απο-
φασίσουν να ταξινομήσουν την ρόμπα των για ένα ύπνον 
νέον, αναπαύοντα από μεσαιωνικόν ταξείδι πολέμου και 
έρωτος επί των στεγών. Αυτό το τρίχωμα ωραίου 
θηρίου που κατεδέχθη να ντύσει το μαλακώτε-
ρον ον της ζέστης και των γονάτων μας, διώχνει 
τα ρίγη όταν το βλέπωμεν, περισσότερον από τη 
φωτιά και είναι υποβλητικώτερον από την πλέον 
μεγάλην σιωπήν. Η στέρησις άλλωστε της διαρ-
κείας το κάμνει πολύτιμον.

Γιώργος Σεφέρης (1900-1971)

Πόσες γάτες πέρασαν από τη ζωή του ποιητή; Δεν 
γνωρίζουμε. Άλλωστε οι συχνές μετακινήσεις του 
λόγω της διπλωματικής ιδιότητάς του αφενός μεν 
καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη την ύπαρξη και 
ανάπτυξη μόνιμης συντροφιάς, και αφετέρου τού 
πρόσφεραν την ευκαιρία δημιουργίας «εφήμε-

Οι  γάτες της ελληνικης λΟγΟτεχνιας

Κώστας Χρ. 
Χατζιώτης,  «Η Γάτα 
στη ζωή και στα 
έργα των Ελλήνων 
λογοτεχνών» 
(εκδόσεις 
Παρισιάνου)
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ρων» φιλικών σχέσεων με γάτες που συναντούσε κατά 
τις μετακινήσεις του. Πάντως, δύο τουλάχιστον γάτες 
είχαν το προνόμιο να αγαπηθούν ιδιαίτερα από τον ποι-
ητή: Η Τούτη και ο Ραμαζάν.  Η Τούτη έζησε κοντά στον 
Σεφέρη την περίοδο 1946-1947, ακολουθώντας τον ακό-
μα και στις μετακινήσεις του από την Αθήνα στον Πόρο, 
όπου πήγαινε ο ποιητής για να ηρεμήσει και να εμνευ-
στεί. Η Τούτη απολάμβανε ιδιαίτερη εύνοιας, αφού είχε 
το προνόμιο να ξαπλώνει όπου της άρεσε – ακόμα και 
πάνω στο τραπέζι όπου εργαζόταν ο ποιητής. Η Τούτη 
ήταν κανονικό μέλος της οικογένειας Σεφέρη. Ο ποιητής 
μεριμνούσε ακόμα και για την ικανοποίηση των… ερωτι-
κών επιθυμιών της.

Απόσπασμα από το ημερολόγιό του:
Τετάρτη 22 Γενάρη
Η Τούτη, ο μαύρος καθρέφτης· αντανακλά τις διαθέσεις 
μου, όπως όταν γυρίσαμε από τον Πόρο, εκείνο το αίσθη-
μα της μελαγχολίας του φυλακισμένου. Ρωτιέμαι καμιά 
φορά πότε θα πέσει στη μαύρη τρύπα που ανοίγει η ίδια 
στο φως της μέρας. 
Την έπιασε αυτές τις μέρες ο ερωτικός οργασμός του Γε-
νάρη. Δυο νύχτες δε μας άφησε να κοιμηθούμε. Κουλου-
ριαζότανε, κυλιότανε, τέντωνε τα νύχια της, ούρλιαζε 
– αυτό το γοργό νιαούρισμα. Χτες της φέραμε ένα γάτο. 
Χώθηκε σε μια γωνιά και κάθισε ακίνητος από το απόγευ-
μα ως σήμερα το μεσημέρι. Τα τσακίσματα και τα φρενιά-
σματα της Τούτης δεν τον συγκινούσαν. Την εβγάλαμε 
στο περιβόλι. Ήρθε ένας γκρίζος γάτος, ένας αλήτης της 
πλαϊνής ταβέρνας. Την κοίταζε, κι αυτή κυλιότανε μπρο-
στά του στο χιονόνερο, στη λάσπη, σαν να ήταν αναμ-
μένα χόρτα. Το ωραίο της τρίχωμα είχε γίνει ένα ελεεινό 
λασπωμένο κουρέλι. Όμως αυτός ήταν η μοίρα της.

Παρασκευή 1 Αυγούστου.
Η Τούτη γέννησε δύο κάτασπρα γατάκια: τ’ αρνητικά της.

Το τέλος της Τούτης όμως ήταν τραγικό: όταν ο Σεφέρης 
τοποθετήθηκε στην ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας, 
υποχρεώθηκε να αφήσει την αγαπημένη του γατούλα σε 
έναν φίλο του. Και κάποια μέρα η Τούτη έπεσε θύμα αυ-
τοκινητικού δυστυχήματος. Ο βίαιος θάνατός της πολύ 
ελύπησε τον ποιητή, που μερικούς μήνες αργότερα, στις 
22 Αυγούστου 1949, καταγράφει στο ημερολόγιο του: 

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ 
στη γάτα μου την Τούτη που μας άφησε χρόνους 
το περασμένο φθινόπωρο 
 
Είχε το χρώμα του έβενου τα μάτια της Σαλώμης 
η Τούτη η γάτα που έχασα∙ διαβάτη μη σταθείς. 
Βγήκε απ΄ το χάσμα που έκοβε στις μέρες το σεντόνι 
τώρα να σκίσει δεν μπορεί του ζόφου το πανί

Γεώργιος Σουρής (1853-1919)

Ο Γεώργιος Δροσίνης διηγείται το ακόλουθο περιστατικό, 
χαρακτηριστικό της μεγάλης μυωπίας του μοναδικού σα-
τιρικού ποιητή μας. «Κάποτε τον γρατσούνισε η γάτα του, 
γιατί κοιμισμένη στον καναπέ, την νόμισε για…εφημερί-
δα και την άρπαξε με το χέρι να την διαβάσει». 
Ο Σουρής σατίριζε τα πάντα, ακόμα και μέλη της βασιλι-
κής οικογένειας. Αυτή η «αθυροστομία» του αναπόφευ-
κτα του δημιουργούσε… δοσοληψίες με την αστυνομία. 
Της χρωστούσε, λοιπόν, κάποια, ας πούμε, «εκδίκηση». 
Και με αφορμή ένα θλιβερό συμβάν (το κάψιμο μιας ά-
τυχης ψιψίνας, δημοσίευσε στον Ρωμηό την ακόλουθη 
πικρή σάτιρα:

Κακούργημα μεγάλο, βαρύ, τρομακτικό,
μας γράφει το Δελτίο το Αστυνομικό.
Ένας τρελλός μια γάτα ελάδωσε στακτιά,
και για να κάνω γούστο της έβαλε φωτιά.
Κι η γάτα παίρνει δρόμο, εδώ κι εκεί τρυπόνει,
κι όλες στο ποδάρι τις γειτονιές σηκώνει.
Την βλέπουν κι οι κλητήρες, τα πρώτα παλικάρια,
κι αμέσως τα σπαθιά των πετούν απ’ τα θηκάρια.
Και χύνονται σ’ εκείνη μ’ ορμή και λύσσα τόση,
και πολεμούν ποιος πρώτος τη γάτα να σκοτώση.
Άιντε κι εδώ την έχουν, άιντε κι εκεί την έχουν,
εις την Αστυνομία κοντά την απαντέχουν.
Και τότε νά ’σου ένας μία σπαθιά της δίνει,
και –ω θαυμάτων θαύμα!– στον τόπο την αφίνει,
κ’ εκοίτετο η γάτα ανάμεσα των δρόμων,
προς δόξαν αιωνίαν κλητήρων κι αστυνόμων,
είδησις τελευταία… μέσα σε μία στράτα,
ετσάκωσαν εκείνον που έκαψε τη γάτα.  A
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Κάποτε τον γράτσούνισε η γάτά τού, γιάτι Κοιμισμενη 
στον Κάνάπε, την νομισε γιά… εφημεριδά 
Κάι την άρπάξε με το χερι νά την διάβάσει

γεώργιος δροσίνης για γεώργιο σουρή

Γάτες 01,
Κάρβουνο σε χαρτί 

50 x 70 εκ.,  2022



Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

Μία βραδία Με τον

Μίνω
Μάτσά
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— Μετά από το τριπλό sold out του Δεκεμβρίου, δίνεις 
μία ακόμα συναυλία στο Gazarte Main Stage για να 
«χωρέσει» κι άλλη αγάπη το κοινό σου. Νομίζω ότι η 
αγάπη είναι ο κύριος τίτλος στο έργο σου, αυτό σε κα-
θορίζει ως συνθέτη και σε συνδέει με το κοινό. Τι λες 
γι’ αυτό; Είναι η αγάπη το κλειδί στη μουσική σου;
Ο κόσμος αγκάλιασε τις βραδιές στο Gazarte με έναν τρό-
πο μοναδικό. Έχω να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ 
αυτό που ένιωσα επάνω στη σκηνή και όλοι μας κλείσα-
με με πολλά χαμόγελα και αγκαλιές την τελευταία παρά-
σταση. Αυτό το συναίσθημα δεν συγκρίνεται με τίποτα. 
Η αγάπη είναι το βασικό συστατικό για τα πάντα. Από τη 
μουσική μέχρι… τη μαγειρική. Δεν σου έχει τύχει να δοκι-
μάσεις ένα φαγητό που είναι φτιαγμένο με αγάπη; Κάνει 
τεράστια διαφορά. Ειδικά στους καιρούς που ζούμε. Η 
αγάπη μου για τη μουσική ήταν το μοναδικό πράγμα που 
με παρακίνησε από πολύ μικρό να ασχοληθώ με αυτήν. 
Και ελπίζω η σχέση αυτή να είναι αμοιβαία.

— Εσύ τι αγαπάς περισσότερο από τα δεκάδες είδη τα 
οποία έχεις συνθέσει; Με ποιoν τρόπο συνδέεσαι με 
ένα έργο;
Η μουσική είναι μία. Απλώς ενδύεται διαφορετικές φορε-
σιές. Είναι ένας ωκεανός με εικόνες, σκέψεις και συναι-
σθήματα από τον οποίο κλέβω κάθε φορά χρόνο. Ξέρεις, 
έχω αυτήν την έμμονη ιδέα πως με τη μουσική κλέβουμε 
χρόνο από την πραγματική ζωή γι’ αυτό μένουμε νέοι! Γι’ 
αυτό και όταν γράφω δεν ξέρω πραγματικά αν έχει πε-
ράσει μία ώρα ή δέκα λεπτά. Είτε έχω μια σκηνή από μια 
ταινία, είτε έναν στίχο, είτε ένα θεατρικό κείμενο, είτε μια 
χορογραφία, η αφετηρία αλλά και η αφοσίωσή μου είναι 
η ίδια. Αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη. Ίσως η μουσι-
κή είναι το μόνο πεδίο που μπορώ να είμαι πραγματικά 
ελεύθερος.

— Τι θα δούμε και θα ακούσουμε λοιπόν στο Gazarte 
στις 6 Φεβρουαρίου;
Θα ακούσουμε τα τραγούδια που έχω γράψει για τον κι-
νηματογράφο, τις τηλεοπτικές σειρές, το θέατρο και τη 
δισκογραφία. Και μερικά τραγούδια άλλων συνθετών που 
αγαπώ ιδιαίτερα, με τη δική μου «πειραγμένη» ενορχή-
στρωση. Μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τη Μυρ-
τώ Βασιλείου αλλά και 6 καταπληκτικούς σολίστ έχουμε 
γίνει γερή ομάδα και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

— Σε σχέση με τους άλλους, πολλούς και σημαντικούς 
χώρους που έχεις παίξει, πώς λειτουργείς στην πιο 
«ζεστή» σκηνή του Gazarte; 
Η αλήθεια είναι πως έχω κάνει ελάχιστες συναυλίες και 
αυτές κυρίως το καλοκαίρι. Είναι η πρώτη φορά που παί-
ζω σε έναν κλειστό χώρο, όσο και να σου κάνει εντύπωση. 

Ο λόγος είναι πως γράφω ασταμάτητα για πάνω από 20 
χρόνια και επίσης έλειπα πολλά χρόνια στην Αμερική, με 
αποτέλεσμα να αναβάλλω διαρκώς το live. Είναι κάτι που 
μου δίνει μεγάλη χαρά. Η επικοινωνία με τους υπέροχους 
μουσικούς και το κοινό μέσω της μουσικής με κάνει καλύ-
τερο άνθρωπο. Ουσιαστικά είναι σαν να ξαναγράφω κάθε 
φορά από την αρχή τα κομμάτια μου. Γιατί κάθε βράδυ 
είναι διαφορετικό. 

— Νιώθεις να έχεις αλλάξει σαν δημιουργός στη μετα-
την πανδημία εποχή; Και με ποιον τρόπο; 
Νομίζω όλοι ξυπνήσαμε από έναν λήθαργο. Ένιωσα την 
αβεβαιότητα και τη συντροφικότητα. Κανείς δεν είναι ο 
ίδιος μετά από αυτά τα δύο τρία χρόνια. Βιώσαμε συναι-
σθήματα πρωτόγνωρα. Δεν είναι δυνατόν να είμαι ο ίδιος. 
Έχω μεγαλύτερη ανάγκη να μοιραστώ, να επικοινωνήσω 
από κοντά και να συναντήσω αγαπημένους ανθρώπους. 
Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μπορεί αυτή η περίοδος να 
συνέπεσε με μια προσωπική περίοδο ευτυχίας, αλλά ο 
κόσμος άλλαξε –φαινόταν άλλωστε πως ερχόταν μια νέα 
εποχή– και μαζί με αυτόν προσαρμόζομαι κι εγώ. Ο νέος 
κόσμος που έρχεται είναι συναρπαστικός.

— Το κοινό έχει αλλάξει σαν συμπεριφορά από τις μέ-
ρες της πανδημίας;
Νομίζω, το κοινό ζητάει αλήθεια. Σε όλα τα πεδία. Επίσης 
ζητάει επικοινωνία, νέα πρόσωπα, καθαρές προθέσεις 
και καλή διάθεση ή θετική ενέργεια – πες το όπως θες. Ε-
πίσης, βλέπω πως κάτι που έχει ποιότητα προχωράει, έχει 
απήχηση. Δεν είναι τυχαίο που το κοινό πάει και ξαναπάει 
σε θεάματα που του δίνουν κάτι παραπάνω από το να του 
αποσπούν απλώς την προσοχή από την καθημερινότητα. 
Επειδή αυτό πια συμβαίνει εύκολα στα social media είναι 
πιο απαιτητικός όταν θα βγει από το σπίτι του να πάει να 
δει ή να ακούσει κάτι. 

— Τι είναι αυτό που θα ήθελες πολύ να κάνεις τώρα; 
Κάτι που ίσως το ανέβαλλες λόγω συνθηκών, λόγω 
εποχής; 
Θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω live τη μουσική και τα 
τραγούδια μου. Να ετοιμάσω νέες συναντήσεις για το 
καλοκαίρι και επιτέλους να κάνω συναυλίες με την κινη-
ματογραφική μου μουσική. Ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί 
να απομονωθούμε στα σπίτια μας.

— Μια σκηνή από ταινία όπου έγραψες τη μουσική και 
αγαπάς ιδιαίτερα;
Μια σκηνή που μου έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι στο 
τέλος του πρώτου επεισοδίου της σειράς «Το Νησί», όπου 
η οικογένεια σπάει στα δύο για να μεταφερθεί η μητέρα 
απέναντι με τους λεπρούς. Ο Παπαδουλάκης σκηνοθέτη-

σε μια κυτταρική σκηνή από αυτές που έχουμε δει στον 
κινηματογράφο και τις θυμόμαστε. Με τεράστια εσωτε-
ρική ένταση και συναισθηματική πύκνωση. Είναι μια πολύ 
δυνατή στιγμή όπου σε συνδυασμό με τη μουσική αφήνει 
ανεξίτηλα ίχνη. Βρείτε την στο Youtube, αξίζει τον κόπο.

— Τι λες για τα μιούζικαλ; Τα τελευταία χρόνια φαίνε-
ται να γνωρίζει ιδιαίτερη δημοτικότητα το είδος στο 
ελληνικό θέατρο. Παρακολούθησες κάποια παράστα-
ση που σου άρεσε; Θα έγραφες μιούζικαλ; Και τι «εί-
δους» θα ήταν αυτό;
Αγαπώ το είδος παρόλο που δεν ξέρω αν το αγαπάει το ελ-
ληνικό κοινό. Η πρώτη μου παράσταση στο θέατρο ήταν 
μιούζικαλ –«Πίτερ Παν»– για παιδιά και μάλιστα θα ήθελα 
να την ξαναπαίξουμε. Μα πού το ξέρετε; Με παρακολου-
θείτε; Είναι της μόδας κι αυτό, όπως το να μετατρέπουμε 
τα παλιά έργα ή τις ταινίες σε μιούζικαλ. Γράφω εδώ και 
καιρό ένα καταπληκτικό έργο με τη συγγραφέα Σοφία 
Καψούρου, η οποία γράφει το λιμπρέτο.

— Και τι ταινία ή σειρά είδες και σου άρεσε; 
Είδα τον δεύτερο κύκλο του «The White Lotus» και το «On 
the Rocks» της Σοφία Κόπολα.

— Είσαι φίλος της τεχνολογίας στη δουλειά σου και 
στην προσωπική σου ζωή;
Είμαι φουλ φίλος και χρήστης κάθε είδους τεχνολογίας 
από τις αρχές του ’90. Την εκμεταλλεύομαι από πολύ νω-
ρίς με τίμημα πολλά ξενύχτια και ανεξήγητα crash. Είχα το 
πρώτο ATARI MEGA ST2 στο οποίο έγραφα μουσική με τα 
πρώτα μουσικά προγράμματα. Λυπάμαι μόνο που δεν το 
κράτησα για το μουσείο τεχνολογίας. Σου έδινε αδιανόη-
τες δυνατότητες να συνθέσεις και να επεξεργαστείς τον 
ήχο με, φυσικά, αστεία μνήμη. Επίσης μην ξεχνάτε πως 
μεγάλωσα μέσα στα –αναλογικά βέβαια– στούντιο και τα 
καλώδια. Η τεχνολογία έχει ποίηση, αρκεί να την ανακα-
λύψεις, χωρίς φόβο και να μη γίνεις δούλος της.
 
— Τι γνώμη έχεις για την τεχνητή νοημοσύνη και τον 
αλγόριθμο που δημιουργεί ολόκληρα «ανθρώπων 
έργα» μιμούμενος απόλυτα τον ανθρώπινο παράγο-
ντα; Θα κατακλύσει τα πάντα; Και πού θα βρεθούν οι 
δημιουργοί τότε;
Μα όταν μιλούσαμε για τον Νέο Κόσμο αναφερόμουν και 
στο A.I., αφού είναι ένα βασικό συστατικό του. Είναι η ανα-
πόφευκτη εξέλιξη με πολλές συνέπειες. Θα τη συγκρίνω 
με τη βιομηχανική επανάσταση γιατί ο κόσμος δεν θα έχει 
σχέση με ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Προφανώς οι 
κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι πολλές. Θα εξαφανιστούν 
επαγγέλματα. Θα γεννηθούν καινούργια. Οι δημιουργοί 
του μέλλοντος ήδη εμφανίζονται. Εκπαιδεύουν το μοντέ-
λο τους και αυτό δημιουργεί. Θα δούμε και θα ακούσουμε 
πολλά. Αν υπέρ-εκπαιδεύσεις το μοντέλο σου το χάνεις, 
φεύγει αποκτά δική του… ζωή.

— Ανάμεσα στο Λος Άντζελες και την Αθήνα, έχεις 
επιλέξει την Αθήνα ως βάση σου (τουλάχιστον την 
τελευταία φορά που είχαμε κάνει συνέντευξη). Ισχύ-
ει ακόμα αυτή η προτίμηση; Τι σε δένει ή όχι με την 
Αθήνα τώρα;
Συνειδητά επέλεξα να επιστρέψω μετά από αρκετά χρό-
νια περιήγησης. Η Αθήνα είναι μια πόλη σαν κι εμάς. Είναι 
μια υπέροχη, ατίθαση, ξεδιάντροπη, γοητευτική, ζεστή, 
θορυβώδης, άναρχη πόλη. Δεν θα την άλλαζα με καμία 
άλλη στον πλανήτη. Με εκνευρίζει αφόρητα η άσχημη 
πλευρά της, αλλά όταν βάλει τα καλά της και μυρίσω τις 
λεμονιές της πέφτω κάτω από τη γλύκα της.

— Ποια είναι η δική σου γειτονιά στην Αθήνα;
Μεγάλωσα στο Πεδίον του Άρεως απέναντι από το Green 
Park. Αγαπώ την περιοχή αυτή, μου θυμίζει τα ανέμελα 
παιδικά χρόνια μου. Η περιοχή αυτή μέχρι την πλατεία Βι-
κτωρίας είναι γεμάτη αναμνήσεις αφού έζησα εκεί μέχρι 
11 χρονών.

— Πάνω σε τι δουλεύεις τώρα;
Συγκεντρώνω και ενορχηστρώνω τα θέματα από τις κινη-
ματογραφικές ταινίες και τις παραστάσεις για μεγάλη ορ-
χήστρα.  A

* Gazarte Δευτέρα 6/2/2023, στις 21:30
Τραγουδούν: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Μυρτώ Βασιλείου

Συμμετέχουν οι σολίστ: Jim Staridas: Τρομπόνι, Τάκης  Βασιλείου: Κρουστά, Παρασκευάς Κίτσος: Μπάσο, 
Γιώργος Μάτσικας: Μπουζούκι, Ντίνος Χατζηιορδάνου: Ακορντεόν, Γιώργος Χατζόπουλος: Κιθάρα και ο συνθέτης στο πιάνο

Ι ΣυΝΑυΛΙΕΣ Του ΜΙΝωΑ ΜΑΤΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ γΕΜΑΤΕΣ ΣυΝΑΙΣΘηΜΑ. Δεν είναι μόνο οι συνθέ-

σεις του που, συνδεδεμένες με παραστάσεις, έργα, σειρές, εικόνες και ήχους, δημιουργούν 

ένα στέρεο συναισθηματικό υπόβαθρο, αλλά και οι χώροι που επιλέγει να παρουσιάσει τη 

μουσική του που συμπληρώνουν την ταυτότητα της κάθε συναυλίας. η μουσική, ξεφεύγο-

ντας από πλαίσια, ετικέτες και στερεότυπα, απλώνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναφορών και 

ιδεών – κάτι που τη διεθνοποιεί αλλά και, χάριν στον ίδιο τον καλλιτέχνη, την κρατάει ατό-

φια ελληνική, ίσως επειδή ο ίδιος μεγάλωσε, έζησε, ανατράφηκε μέσα στην οικογένεια και 

τη δισκογραφική εταιρία που «δημιούργησε» το ελληνικό τραγούδι τον τελευταίο αιώνα. ο 

Μίνως Μάτσας, με ένθερμη συνέπεια, υπηρετεί αυτό το πολύπλευρο μουσικό του έργο και 

το κοινό το αντιλαμβάνεται και το εισπράττει με αντίστοιχο ενθουσιασμό, δημιουργώντας 

μια σχέση με την ποιότητα που έχουν αυτές των μεγάλων συνθετών με τον κόσμο τους.

Μετά από ένα τριπλό sold out τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Μίνως Μάτσας επιστρέφει για μία και μοναδική συναυ-

λία στις 6 Φεβρουαρίου στο Gazarte Main Stage. Τραγούδια από το σινεμά, την τηλεόραση, το θέατρο, τη δισκο-

γραφία, που είχαν την τύχη να τραγουδηθούν από μοναδικούς ερμηνευτές, θα ξεδιπλωθούν μπροστά στο κοινό 

σαν μια πρόσκληση σε ταξίδι: «Καράβια που βγήκαν στη στεριά» σε ένα «Νησί» και μέθυσαν «Ως κι οι θάλασσες». Σαν 

μια ιστορία όπου κάποιος βρίσκει την «Ευτυχία» σ’ ένα «Όνειρο Απατηλό», σαν μια ατάκα ζωής: «Είσαι εσύ ο άνθρω-

πός μου». Τραγούδια με ψυχή σαν μια «Μαύρη πεταλούδα» που πετάει μακριά ως το «Μινόρε της αυγής». Συνοδοι-

πόροι του ο Κώστας Τριανταφυλλίδης με την ευγενική λαϊκή φωνή, «που με συγκινεί και με εκπλήσσει μονίμως τα 

τελευταία χρόνια» λέει ο Μ. Μάτσας, και η Μυρτώ Βασιλείου, μια νέα φωνή με δύναμη και θετική ενέργεια. 

Ένα συναυλιακό ανκόρ λοιπόν, από αυτά που πάντα είναι φορτισμένα και χειροκροτείς όρθιος, αλλά και το ξεκί-

νημα της νέας χρονιάς με πράγματα, ιδέες και επιρροές για τα οποία μας μίλησε.

Νομιζω, 
το κοιΝο 

ζητάει 
άληθειά. 
Σε ολά 

τά πεδιά. 
επιΣηΣ 
ζητάει

 επικοιΝω-
Νιά, Νεά 

προΣωπά, 
κάθάρεΣ 

προθεΣειΣ 
κάι κάλη 
διάθεΣη 
΄η θετικη 
εΝεργειά – 

πεΣ το 
οπωΣ θεΣ
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Η Αθήνα έχει ακόμα «φιλότιμο»
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— Τα 3 πράγματα που σου αρέσουν περισσότερο στην 
πόλη; Οι φίλοι μου, που είναι πάντα σταθεροί εδώ πέρα, 
τα αρχαία μέρη, τα οποία θαυμάζουν ολοένα και περισ-
σότεροι με την έκρηξη του τουρισμού, το χάος της που 
με ξυπνάει μερικές φορές. Ο παλμός της Αθήνας είναι 
τρομερός. Με το που έρχεσαι στην πόλη, νιώθεις με τη 
μία, από το αεροδρόμιο ακόμα, ότι κάτι συμβαίνει εδώ. 
Δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι. Κάποιοι δεν το αντέχουν, 
αλλά αυτό με έχει κρατήσει τελικά στην Αθήνα, ο παλμός 
της.
— Τα 3 πράγματα που αν έλειπαν θα έκαναν την Αθήνα 
λίγο ομορφότερη; Ο υπερπληθυσμός και το μποτιλιά-
ρισμα.
— Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανες αν ή-
σουν δήμαρχος για μία ημέρα; Να απαγορεύσω τελείως 
τα αυτοκίνητα στο κέντρο και να φτιάξω σοβαρούς πο-
δηλατοδρόμους για να εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτόν 
τον τρόπο μετακίνησης. Μέχρι τα 40 μετακινούμουν πο-
λύ συχνά με ποδήλατο και κατάλαβα πόσο κερδισμένος 
έβγαινα στο τέλος της ημέρας.
— Η πρώτη δουλειά που έκανες στην Αθήνα; Με τον πα-
τέρα μου οικοδομή, 1987-1988. Με είχε πάρει για 6 μήνες. 
Τα έσπασα, σηκώθηκα κι έφυγα. Ήρωες, αυτή η γενιά!
— Το πρώτο σου διαμέρισμα στην Αθήνα; Νέα Ιωνία.
— Πού ζεις τώρα; Μεγάλωσα Νέα Ιωνία, τώρα ζω Νίκαια 
για οικογενειακούς λόγους.
— Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που είτε έχεις ακούσει 
είτε έχεις ζήσει; Είναι πραγματικά πολλές. Αλλά η πιο 
χαρακτηριστική είναι τότε στα 90s, στα Εξάρχεια, που 
μας κυνηγούσαν όλους τους μεταλάδες, με την υπόθεση 
Κατσούλα, φοβούμενοι ότι είχε έρθει ένα κύμα σατανι-
στών, το οποίο δεν βρήκε προετοιμασμένη την Ελληνική 
Αστυνομία. Αυτό ήταν κωμωδία μεγάλη. 
— Ο αγαπημένος σου αθηναϊκός ήχος ή θόρυβος; Όταν 
πηγαίνω το παιδί μου στο σχολείο το πρωί και ακούω τις 
ανέμελες φωνές των παιδιών. Με γυρνάει πίσω για λίγα 
δευτερόλεπτα στον πλανήτη της παιδικής μου ηλικίας.
— Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο; Το φιλότι-
μο. Γεννήθηκα εδώ αλλά κατάγομαι από τη Μακεδονία. 
Αν και μου δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες να φύγω από την 
πόλη δεν το έκανα. Έχω την οικογένειά μου, τους φίλους 
μου, τους ανθρώπους που θα επισκεφτώ στα δύσκολα. 
Μέσα στον τόπο σου θα πεις «θέλω βοήθεια» και μπορεί 
να τη βρεις. Αν κι έχει χαθεί αρκετά τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, η Αθήνα σε σύγκριση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊ-
κές πόλεις έχει ακόμα αυτό που λένε λίγο «φιλότιμο».
— Πού αλλού θα μπορούσες να ζήσεις στην Ελλάδα; 
Επαρχία, μόνο στα βουνά. Κοντά στον τόπο καταγωγής 
μου, πάνω στα Γρεβενά, που είναι απομονωμένα τελεί-
ως. 
— Ποιο είναι το καλύτερο μέρος για να απομονώνεσαι 
στην Αθήνα; Το σπίτι μου σε κλειστό χώρο. Νέα Φιλα-
δέλφεια σε ανοιχτό, εκεί που πέρασα μεγάλο μέρος της 
εφηβείας μου, με πολλές εμπνεύσεις να με συναντούν 
τις ώρες που καθόμουν μόνος.  
— Το αγαπημένο σου εστιατόριο στην Αθήνα; Θα φα-
νώ γραφικός, δεν θα το πω εστιατόριο, θα πω ότι είναι 
ο φίλος μου ο Αδάμ, ο «Γυρολόγος», στους Αγίους Αναρ-
γύρους. Έχω πάει και πολλές μπάντες εκεί πέρα, είναι 
underground, πολύ καλή κουζίνα και πάνω απ’ όλα σω-
στός άνθρωπος. Δεν έχω μπλέξει πολύ με γκουρμέ. 
— Ο μεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου; Ότι δεν θα 
φτάσω στην ώρα μου. 
— Αγαπημένη σου αθηναϊκή πλατεία; Η πλατεία Εξαρ-
χείων κάποτε. 
— Σε ποιες πόλεις του εξωτερικού έχεις ζήσει; Ένα μει-
ονέκτημα και ένα πλεονέκτημά τους σε σχέση με την 
Αθήνα; Μόνιμα δεν έχω ζήσει πουθενά. Έχω περάσει 
όμως περιοδεύοντας με τους Rotting Christ, από παρά 
πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Ένα πλεο-
νέκτημα αρκετών ευρωπαϊκών πόλεων είναι ότι έχουν 
ποτάμια και πράσινο. Μειονέκτημα; Ότι δεν σου δίνει κα-

νείς σημασία. Όπως και η εγκληματικότητά τους. Πολλές 
φορές λέμε ότι η Αθήνα έχει μεγάλη εγκληματικότητα. 
Όχι, αν πας αυτή τη στιγμή στο Παρίσι, η Αθήνα, πίστεψέ 
με, φαίνεται εκκλησία. 
— Το αγαπημένο σου αθηναϊκό σινεμά; Οποιοδήποτε 
θερινό!
— Αγαπημένο αθηναϊκό θέατρο; Ηρώδειο!
— Το αγαπημένο σου αθηναϊκό βιβλιοπωλείο; Τα βιβλι-
οπωλεία στη Σόλωνος.   
— Αγαπημένος συναυλιακός χώρος; Κάποτε το Ρόδον 
και τώρα το ΑΝ, το Fuzz, το Gagarin 205.
— Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει ακριβώς τους Αθη-
ναίους; Χαοτικοί.
— Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει καθόλου στους Αθη-
ναίους; Οργανωμένοι.
— Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγμιότυπο που θυ-
μάσαι; Όταν με είχε πάρει πιτσιρίκι ο πατέρας μου στο 
κέντρο, να δω την αρχαία πλευρά της Αθήνας. Είχα εντυ-
πωσιαστεί πολύ, βλέποντας ότι τόσα πολλά, σπουδαία 
δημιουργήματα χιλιάδων ετών βρίσκονται στην καρδιά 
της πόλης. Πού αλλού μπορείς να το δεις αυτό; 
— Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια; Μία πόλη - 
Monopoly. Το real estate θα την τσακίσει! Βλέπω μία τάση 
να φεύγει ο κόσμος από το κέντρο, κάτι που οφείλεται 
πιστεύω, πιο πολύ, στα Airbnb. Υπάρχει μεγάλο πρόβλη-
μα εύρεσης στέγης στην Αθήνα αυτή τη στιγμή και είναι 
τραγικό να δίνουν οι άνθρωποι τόσο υψηλά ενοίκια.
— Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής σου ηλικί-
ας; Οι χωματόδρομοι. Και η ελευθερία. Να γυρνάω χωρίς 
να υπάρχει deadline, να με ψάχνει η μάνα μου στις αλά-
νες και στους λόφους.
— Αθηναϊκές λέξεις που δεν υπάρχουν πια; «Δικέ μου», 
«με θυμάσαι», «άντε, σπάσε, ρε μαλάκα», στιγμές 80s, 
λέξεις παρμένες από τη δεκαετία της βιντεοκασέτας.
— Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει μία ταινία 
για την Αθήνα; Ο Κρίστοφερ Νόλαν. 
— Ποιος Αθηναίος θα γινόταν ο καλύτερος πρωθυ-
πουργός της χώρας; O Κανένας.
— Η πιο τυπική αθηναϊκή ταινία που έχεις δει; «Ο Δρά-
κουλας των Εξαρχείων» του Νίκου Ζερβού με τον αθάνα-
το Τζίμη Πανούση.
— Αν η Αθήνα ήταν ένα πρόσωπο, ποιο πρόσωπο θα 
ήταν αυτό; Θα ήταν ένα χαρούμενο πρόσωπο, νευρικό. 
Η θέα Αθηνά.
— Η καλύτερη θέα στην Αθήνα; Ο λόφος της Πνύκας. 
— Τι θα πρωτοέδειχνες στην πόλη σε έναν ξένο καλε-
σμένο σου; Όλη την περιοχή γύρω από το Θησείο.
— Μία συναυλία στην Αθήνα που δεν θα ξεχάσεις πο-
τέ; Pink Floyd, το 1989, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχα κάνει 
κοπάνα από τα Αγγλικά κι έμεινα με ανοιχτό το στόμα. 
Μου έχει μείνει ακόμα χαραγμένη. 
— Ποιος μουσικός δικαιούται να γράψει το soundtrack 
της Αθήνας; Ένας metal μουσικός, διαλέξτε όποιον θέλε-
τε. Για μένα το χάος και η ομορφιά της Αθήνας, παραλλη-
λίζονται με μία metal μπάντα. 
— Ο αγαπημένος σου περίπατος στην Αθήνα; Θα έλεγα 
του Φιλοπάππου. Μου αρέσει γιατί έχει πράσινο. Κάτι 
που λείπει στην Αθήνα, δυστυχώς.
— Αγαπημένη διαδρομή με το αυτοκίνητο στην Αθήνα; 
Λεωφόρος Κηφισίας, πια. Γιατί είναι μια ωραία διαδρομή 
για να δει κάποιος την πόλη και από μια άλλη πλευρά, 
πέρα από αυτή του κέντρου.
— Τι σε ζορίζει και τι σε χαλαρώνει στην Αθήνα; Πολλές 
φορές με ζορίζει ο ανούσιος θόρυβος και με χαλαρώνει 
όταν πέφτει ο ήλιος, ξεκινά το βράδυ και η πόλη αποκτά 
μία ηρεμία, χωρίς την πρωινή κίνηση. Η Αθήνα έχει ακό-
μα αυτήν την ομορφιά, του να λες «γεια» με άλλους αν-
θρώπους, να λες «καλημέρα», να τους γνωρίζεις καλύτε-
ρα. Ξέρω ότι θα πάρω τηλέφωνο εσένα, τον φίλο μου, 
και ανά πάσα στιγμή θα κάνουμε κάτι. Στις megacities δεν 
θα το βρεις αυτό. Αυτή η αίσθηση ελεύθερης επικοινωνί-
ας με κρατά ακόμα εδώ.  A

ε λίγες μέρες ετοιμάζεται να φύγει για άλλη μία περιοδεία με 28 στάσεις στην Αμερική, 
έχοντας ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις του νέου, άτιτλου ακόμα άλμπουμ των Rotting 
Christ στα Devasoundz Studios. «Μαυρομεταλλική» φιγούρα της Αθήνας, ο Σάκης Τόλης, 
κατάφερε να γραφτούν σε πολλούς τοίχους της πόλης οι λέξεις «Non Serviam», να γίνουν 
τατουάζ σε πολλά σώματα και να ακουστούν από τα χείλη χιλιάδων ανθρώπων σε όλον 
τον κόσμο, στις περισσότερες από 2.000 συναυλίες που έχει δώσει στη ζωή του, κάτω από 
αντίξοες συχνά συνθήκες. Περνώντας την περίοδο του lockdown στην Αθήνα, αποφάσισε 

να παρουσιάσει το πρώτο του προσωπικό album, «Among The Fires Of Hell», γεμάτο κιθαριστικές εξάρσεις και 
υποβλητικές ατμόσφαιρες. Συνεχίζοντας αυτήν την ενδιαφέρουσα ροή προσωπικών ηχογραφημάτων, το πρό-
σφατο single «Here Comes The Sun», τον βρίσκει σε έναν κόντρα ρόλο, να εμπιστεύεται τα «καθαρά» φωνητικά, 
σε μια επική σύνθεση. Μία βροχερή μέρα του Ιανουαρίου, ο Σάκης Τόλης, μας ξενάγησε στη δική του Αθήνα… 

— Ποιος 
μουσικός 

δικαιούται 
να γράψει 

το soundtrack 
της Αθήνας;

Ένας metal 
μουσικός, 
διαλέξτε 

όποιον θέλετε. 
Για μένα 

το χάος και 
η ομορφιά 

της Αθήνας, 
παραλληλίζο-

νται με μία 
metal μπάντα. 

O frontman 
των Rotting 

Christ μας 
ξεναγεί 

στην πόλη 
και απαντά 

για τη 
σχέση του 

μαζί της
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Η μεγάλη γιορτή της Ευρώπης είναι έτοιμη να γκαζώσει με μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης 
στο παράκτιο μέτωπο, ένα «πολύχρωμο» διήμερο με εκθέσεις, συναυλίες, DJ πάρτι και εκδη-
λώσεις σε όλη την πόλη. Εκτός από την τέχνη και τον πολιτισμό όμως υπάρχουν και οι άνθρω-
ποι. Όλοι εκείνοι οι εσωτερικοί μετανάστες που εγκαταστάθηκαν κάποτε στην Ελευσίνα, αρχι-
κά για να βρουν δουλειά αλλά την αγάπησαν και την έκαναν πατρίδα τους. 
Η Athens Voice βρέθηκε στην Ελευσίνα λίγο πριν τη λαμπερή γιορτή για να συναντήσει την 
ψυχή της πόλης, τους υπέροχους ανθρώπους πίσω από τους εθνοτοπικούς συλλόγους, να μά-
θει προσωπικά βιώματα και ιστορίες, δικές τους και των παππούδων τους. 

Η ψυχή μιας πόλης
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Λαογραφικός 
Σύλλογος 
Ελευσίνας 
«Το Αδράχτι» / 
Παντελίτσα 
Τσαλιμοπούλου
Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας «Το Αδρά-
χτι», αντιπροσωπεύει τους ντόπιους Ελευσίνι-
ους, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμά τους. Ιδρύ-
θηκε το 2002 από μία ομάδα Ελευσίνιων κυριών, 
της Ομάδας Συνεργασίας του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού, αναγνωρίζοντας και ταυτόχρονα ικα-
νοποιώντας την ανάγκη των ντόπιων Ελευσίνιων 
να έχουν ένα σημείο αναφοράς της ιστορίας τους 
μέσα στην ίδια τους την πόλη, αφού υπήρχε ήδη 
πλήθος συλλόγων που ιδρύθηκαν από ανθρώ-
πους που κατοίκησαν την πόλη ως εσωτερικοί 
μετανάστες.

«Οι Ελευσίνιοι έχουν τις ρίζες τους στους Αρβανί-
τες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μας, τέλη 
του 14ου - αρχές του 15ου αιώνα. Εκείνη την εποχή, 
λόγω των πειρατικών επιδρομών, είχαν αποσυρ-
θεί στα ενδότερα της περιοχής, στα Κούντουρα, και 
ζούσαν ως γεωργοί και ποιμένες. Οι Κουντουριώτες 
Αρβανίτες θα κινηθούν προς τη Μάνδρα, τη Μαγού-
λα και την Ελευσίνα προς το τέλος της Τουρκοκρατί-
ας και θα αφομοιωθούν με τους άλλους κατοίκους 
της Αττικής. Το 1815, ιστορικές πηγές αναφέρουν 
πως στην Ελευσίνα ζούσαν 40 περίπου οικογένειες 
που καλλιεργούσαν την πεδιάδα και στο λιμάνι της 
έφθαναν μικρά πλοία για να φορτώσουν ελιές, ρε-
τσίνι, κρασί και σιτάρι. Τέλος του 18ου - αρχές του 
19ου αιώνα, ξεκινούν οι βιομηχανίες στην Ελευσίνα 
και η πόλη αλλάζει πρόσωπο. Ο κάμπος σταδιακά 
καταστρέφεται, η ρύπανση στην ατμόσφαιρα είναι 
εμφανής και η πόλη γεμίζει εργοστάσια και εργα-
τικό δυναμικό από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Εκεί 
που μύριζε φλισκούνι κι άγρια μέντα κι έβγαζε η γη 
το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύ-
ουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην 
υψικάμινο…

»Η Ελευσίνα έχει μακρά ιστορία σε βάθος χρόνου. 
Είναι μια από τις πέντε Ιερές πόλεις της Ελλάδας. Τα 
Ελευσίνια μυστήρια τελούνταν στον αρχαιολογικό 
χώρο της πόλης μας. Είναι γενέτειρα του Αισχύλου. 
Ο Καραϊσκάκης είχε στρατοπεδεύσει στην Ελευσίνα 

και με τη βοήθεια Ελευσίνιων επιφανών, εμπόδισε 
τους Τούρκους να φτάσουν στην Αθήνα. Ο Βασίλης 
Λάσκος, πλοίαρχος του Υποβρυχίου Κατσώνης, ή-
ταν Ελευσίνιος ήρωας που έδωσε τη ζωή του για την 
ελευθερία της πατρίδας μας. Έχει αναθρέψει πολιτι-
κούς, ανώτατους στρατιωτικούς, επιστήμονες που 
διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λόγω 
της εκβιομηχανοποίησής της όμως, κουβαλά ένα 
“στίγμα” που δεν της αρμόζει. Ποτέ δεν της άρμοζε. 
Μπορεί ο κόλπος της Ελευσίνας να μολύνθηκε, η 
ατμόσφαιρα το ίδιο, η ψυχή της όμως και οι άνθρω-
ποί της συνεχίζουν να δημιουργούν, να προοδεύουν 
και να είναι αντάξιοι της ιστορίας της. Η πόλη είναι 
ζωντανή και δραστήρια μέσα από την πολυπλο-
κότητά της. Εδώ συνυπάρχουν άνθρωποι με δια-
φορετική κουλτούρα, διαφορετικά ήθη και έθιμα, 
όμως όλοι είναι δημιουργικοί και προσπαθούν για 
το καλό. Ονειρευόμαστε αυτή η πόλη να καταφέρει 
να αποδείξει –όχι στους ανθρώπους της, αυτοί το ξέ-

Παντελίτσα 
Τσαλιμοπούλου 

Γεννήθηκα τέλη του 1967 σε μια αστική 
οικογένεια. Oι γονείς μου, έχοντας περά-
σει την εμπειρία του πολέμου στα παιδι-

κά τους χρόνια, προσπάθησαν να δώσουν 
στα παιδιά τους όλα όσα στα δύσκολα δικά τους 
παιδικά χρόνια στερήθηκαν.
Ο μπαμπάς, δεύτερος μηχανικός με πολύ καλή 
φήμη στην τέχνη του, εργάστηκε στο ΤΙΤΑΝ 
και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Από νέος έπαιζε 
κορνέτα στη φιλαρμονική της Ελευσίνας και 
ήταν λάτρης της κλασικής μουσικής και των 
ταξιδιών. Ανοιχτός σε κάθε νεοτερισμό, στις 
νέες τεχνολογίες, στον αθλητισμό και σε ό,τι 
πίστευε ότι έφερνε πρόοδο. Ενεργό μέλος του 
συμβουλίου των Προσκόπων της Ελευσίνας, 
μέλος στο ΔΣ του Ταμείου Τσιμέντων στην Αθή-
να (εκπροσωπώντας πάντα την Ελευσίνα) και 
φυσικά λάτρης της Ελευσίνας. Δεν σταμάτησε 
ποτέ να κολυμπά στην παραλία της Ελευσίνας, 
ακόμα και όταν ο κόλπος έλεγαν πως είναι 

μολυσμένος. Ξεκινούσε με την παρέα του το 
κολύμπι αρχές Ιουνίου και σταματούσε τέλος 
Σεπτεμβρίου. Οι παλιά παρέα των Ελευσινίων 
της γενιάς του, μαζεύονταν στην παραλία, σε 
ένα περίπτερο του δήμου, που το αποκαλού-
σαν «παράγκα» και εκεί καθημερινά, παρατη-
ρούσαν και κουβέντιαζαν τι άλλο; Την Ελευσίνα 
που υπεραγαπούσαν!
 Η μητέρα μου και αυτή ενεργή στον «κύκλο 
των κυριών της Ελευσίνας», πάντα υποστη-
ρικτική στις επιθυμίες μου, μού επέτρεπε να 
τολμώ να πηγαίνω κατασκήνωση από τα 7 μου 
χρόνια και να δοκιμάζω τις αντοχές μου, με 
την ανοχή της. Στα 7 μου, λοιπόν, ξεκίνησα στο 
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών (τότε) στην Ελευσί-
να. Ξεκίνησα από Πουλάκι, Οδηγός, Μεγάλη 
Οδηγός, Αρχηγός της Ομάδας Οδηγών – από 
τα 17 μέχρι τα 27 μου χρόνια, με συμμετοχή σε 
κατασκηνώσεις, τζάμπορι, παγκόσμιες κατα-
σκηνώσεις επιβίωσης και ένα σωρό δράσεις, 
που σου ανοίγουν το μυαλό και τερματίζουν τις 
δεξιότητές σου μέχρι εκεί που μπορείς να τις 
φτάσεις. Ανήσυχο πνεύμα όμως, γύρω στα 20 
χρόνια μου, ψάχνοντας, βρέθηκα να μαθαίνω 
παραδοσιακούς χορούς στο Λύκειο των Ελλη-
νίδων Αθηνών και χωρίς καλά καλά να το κα-
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Το 2023 είναι η χρονιά της Ελευσίνας, μια 
χρονιά-ορόσημο. Η πολυδιάστατη διοργά-
νωση συμπεριλαμβάνει στις εκδηλώσεις 
τής τελετής έναρξης τέσσερις πομπές, «Θα-
λάσσια “Ιερά” Οδός», «Ημεροδρομία 21 χλμ», 
«TimeCircus» και το «Ελευσίνιο Κίνημα», μια 
δράση που αφορά τους απογόνους των ερ-
γατικών μεταναστών στις ποικιλόμορφες 
κοινότητες της Ελευσίνας. Ένα άκρως ενδι-
αφέρον μωσαϊκό των σημερινών κατοίκων 
της που προσπαθούν να διατηρήσουν και να 
αναπτύξουν ακόμα περισσότερο την αίσθη-
ση του ανήκειν.
Στο «Ελευσίνιο Κίνημα» συμμετέχουν 14 ε-
θνοτοπικοί σύλλογοι. Πολλές ταυτόχρονες 
πομπές, σαν ποτάμια στο τοπίο θα ενωθούν 
σταδιακά και θα συνθέσουν ένα νέο, μεγάλο, 
πολυμορφικό σώμα. Ενωμένοι όλοι οι εθνο-
τοπικοί σύλλογοι της πόλης θα σχηματίσουν 
έναν χορό που θα «εκβάλει» στο σημείο των 
εκδηλώσεων της διοργάνωσης «2023 Ελευ-
σίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης» που ξεκινά τo Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 
2023 και ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα. 
Ως ανάμνηση αυτής της εμβληματικής πο-
ρείας θα στηθεί στο παραλιακό μέτωπο της 
Ελευσίνας μια ειδική έκθεση-εγκατάσταση 
σχετική με το εργατικό κίνημα. Όλοι μαζί, 
διατρέχοντας την πόλη, θα φτάσουν στην 
κεντρική πλατεία και από εκεί στο Παλαιό 
Ελαιουργείο. Στη διαδρομή θα υπάρχουν 
δράσεις και ηχητικές αντηχήσεις. Στόχος 
να αναδειχθεί μια ακόμη φορά το ισχυρό 
αποτύπωμα του εργατικού κινήματος στον 
ελευσίνιο τόπο. 
Η μετεξέλιξη της Ελευσίνας από αγροτικό 
χωριό σε βιομηχανική πόλη σηματοδότησε 
αλλαγές τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο 
και στην ανθρωπογεογραφία της περιοχής. 
Η συγκέντρωση των βιομηχανικών μονά-
δων στην παράκτια ζώνη και εντός του αστι-
κού ιστού και σταδιακά κατά μήκος όλης της 
ακτογραμμής από το Σκαραμαγκά στη Βλύχα 
δυτικά της Ελευσίνας, στέρησε στους κατοί-
κους τη δυνατότητα χρήσης της παραλίας. Η 
βιομηχανική δραστηριότητα σε συνδυασμό 
με τις λιμενικές δραστηριότητες και η πα-
ραμονή παροπλισμένων πλοίων στον κόλπο 
της, υποβάθμισαν το τοπίο και επηρέασαν 
τόσο την υγεία όσο και την ποιότητα ζωής. 
Ιδιαίτερα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η 
περιοχή της Ελευσίνας και του Θριασίου συ-
γκέντρωσε τις μεγαλύτερες ρυπογόνες βιο-
μηχανίες της χώρας. 
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας προσέλκυσε 
μεγάλο αριθμό ανθρώπων κι επηρέασε πο-
λύ τον χαρακτήρα της Ελευσίνας, που από 
μικρό αγροτικό χωριό εξελίχθηκε σε πολυ-
πολιτισμική πόλη. Πρόσφυγες από τη Μικρά 
Ασία αλλά και εσωτερικοί μετανάστες από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας εγκαταστά-
θηκαν σε αυτήν. Άνθρωποι με διαφορετική 
κουλτούρα και βιώματα δημιούργησαν τις 
δικές τους γειτονιές, γνωστές με το τοπωνύ-
μιο της καταγωγής τους, και τοπικούς συλ-
λόγους που ανέπτυξαν έντονη πολιτιστική 
δραστηριότητα. Οι αφηγήσεις των γονιών 
τους και των παππούδων τους, οι συνθήκες 
που αντιμετώπισαν όταν πρωτοεγκαταστά-
θηκαν στην πόλη, η δουλειά στα εργοστάσια, 
η καθημερινότητά τους αλλά και οι επιρροές 
από την τοπική κοινωνία, οι γιορτές και τα έ-
θιμα που έφεραν μαζί τους, όλα διατηρούνται 
με πάθος μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτής 
της συγκυρίας βρεθήκαμε στην Ελευσίνα και 
μιλήσαμε με τους ανθώπους της. 

Κείμενο - Φωτογραφίες: 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΣΟύρΗ
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ρουν– ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες. 
Αυτό που χρειάζεται είναι ένας δυνατός άνεμος να 
διώξει την “ομίχλη” και τότε όλοι οι θησαυροί της 
θα φανερωθούν.
»Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ήταν η 
κινητήριος δύναμη για να ασχοληθούμε ακόμα πε-
ρισσότεροι, σοβαρά με την πόλη και ήταν η αφορμή 
που με έπεισε να αναλάβω τη θέση του προέδρου 
στον Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας “Το Αδράχτι”. 
Να ξαναζωντανέψουμε το Λαογραφικό Μουσείου 
του Αδραχτιού, να βάλουμε την Παναγία τη Μεσο-
σπορίτισσα στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς και να προσπαθούμε να 
τη βάλουμε και στον Κατάλογο της UNESCO. Έχο-
ντας εμπειρία από αντίστοιχη ενασχόληση εκτός 
της Ελευσίνας, θεώρησα υποχρέωσή μου να βάλω 
πλάτη για την πόλη μου, με όποιο κόστος. Θεώρησα 
καλό να ενεργοποιήσω και άλλες δυνάμεις εκτός 
της πόλης για να βοηθήσουν στο έργο της πολιτι-

στικής κληρονομιάς. Αυτή η δουλειά θέλει κόπο 
και χρόνο – που πολλές φορές δεν υπάρχει. Τον βρί-
σκουμε όμως γιατί το έργο πρέπει να παραχθεί και 
να παρουσιαστεί στον χρόνο της πολιτιστικής. Οι 
άνθρωποι που ήρθαν στην πόλη για να τη βοη-
θήσουν είναι επαγγελματίες. Ξέρουν τι κάνουν και 
γιατί. Παράγουν έργο και τα αποτελέσματα θα φα-
νούν σύντομα. Και όταν δουλεύεις για κάτι μεγάλο, 
για να αναδείξεις την ιστορία της μιας πόλης, τους 
ανθρώπους της, το παρελθόν και το μέλλον της, 
δεν μπορεί παρά να την αγαπήσεις. Χαίρομαι γιατί 
βλέπω ανθρώπους, επαγγελματίες, καλλιτέχνες 
να δουλεύουν για την πόλη μου και να την αγαπούν 
όπως εγώ. Να μας παρακινούν να δούμε αυτό που 
έχοντας συνηθίσει να βλέπουμε έχουμε ξεχάσει την 
αξία του. Να μας προκαλούν να ανοίξουμε τα μάτια 
μας, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, να κρατήσουμε την 
πόλη ψηλά. Αυτό μου δίνει δύναμη, δεν είμαι μόνη. 
Όλοι μαζί, δεν μπορεί, κάτι καλό θα κάνουμε!»

ταλάβω βρέθηκα να χορεύω και να τραγουδώ 
σε παράσταση στο Ηρώδειο! Αυτό ήταν, μπήκα 
στη χορευτική ομάδα. Άρχισαν τα ταξίδια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επιτόπια έρευνα 
της λαογραφίας και ένα ταξίδι χωρίς τέλος στον 
πλούτο της Ελλάδας μας. Φυσικά εγκατέλειψα 
τον Οδηγισμό για χάρη του Λυκείου των Ελλη-
νίδων και παράλληλα με τις σπουδές και τις ε-
παγγελματικές μου υποχρεώσεις εκτός πόλης, 
εγκατέλειψα και την Ελευσίνα.
 Τα χρόνια περνούσαν, εγώ γέμιζα το σακούλι 
με τις εμπειρίες μου τόσο από την επαγγελμα-
τική μου ενασχόληση σε μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρίες, με το Λύκειο των Ελληνίδων, που 
εκτός από το Κεντρικό –ως δακάλα και χορεύ-
τρια– ήμουν και υπεύθυνη για 13 χρόνια στο 
Περιφερειακό Τμήμα Χορού στον Πειραιά και 
για λίγο στο πρόγραμμα Ιστιοπλοΐας ανοιχτής 
θάλασσας – μεγάλο σχολείο και εκεί. Πέρναγε ο 
καιρός και η Ελευσίνα ήταν στο περιθώριο. Ένα 
περιθώριο όμως που περιείχε το σπίτι μου και 
τους γονείς μου, που συνεχώς μου υπενθύμι-
ζαν ότι τρέχω, κουράζομαι, ξοδεύω τον πολύτι-
μο χρόνο μου και ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΩ 
ΤΙΠΟΤΕ.

Αυτή η μουρμούρα συνεχιζόταν για χρόνια 
και υποσυνείδητα είχε αποτυπωθεί στο μυαλό 
μου. Ώσπου η Ελευσίνα τόλμησε να βάλει υπο-
ψηφιότητα για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης και τότε σκέφτηκα πως 
θα άξιζε τον κόπο να ασχοληθώ και πάλι μαζί 
της. Και ως του θαύματος, η Ελευσίνα κερδίζει 
τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και 
κατά τύχη, μου προτείνουν από τον Λαογρα-
φικό Σύλλογο Ελευσίνας «Το Αδράχτι» να πάω 
να τους μάθω χορούς και γιατί όχι, να βάλω και 
υποψηφιότητα στις εκλογές του συλλόγου.
Αυτό ήταν κίνηση ρουά-ματ! Λες και είχαν συ-
νεννοηθεί με τους γονείς μου να με «γυρίσουν» 
στην πόλη. Έβαλα υποψηφιότητα, εξελέγην 
πρόεδρος και να 'μαι να προσπαθώ τα τελευ-
ταία 7 χρόνια να ξαναζωντανέψω τον σύλλογο 
και να φέρω έναν νέο άνεμο στα πολιτιστικά 
δρώμενα της πόλης. Μη νομίζετε ότι αυτό το 
εγχείρημα είναι εύκολο. Μαθημένη «αλλιώς» 
να προσπαθείς να εξηγήσεις αυτά που εσύ 
θεωρείς αυτονόητα. Μεγάλος μπελάς. 
Τελικά φαίνεται να την αγαπώ πολύ 
αυτή την πόλη – άλλος δεν θα άντεχε 
τις «παραξενιές» της.

Αδελφότητα 
Ρωμανιωτών 
Αττικής Λάκκας 
Σουλίου /
 Θοδωρής 
Τζαρτζούλης
Το 1967 εξαιτίας της ταχείας ανάπτυξης της βιομηχανίας έρ-
χονται οι πρώτοι Ρωμανιώτες στην Ελευσίνα. Αρχικά εγκα-
ταστάθηκαν οι άντρες οι οποίοι αναζητούσαν εργασία για 
την εξασφάλιση των προς το ζην των οικογενειών τους και 
ένα καλύτερο μέλλον μακριά από τις περιορισμένες επιλογές 
της υπαίθρου. Όταν καταφέρνουν να αποταμιεύσουν κάποια 
χρήματα από τη μισθοδοσία τους, αρχίζουν να εγκαθίστανται 
προοδευτικά και οι οικογένειές τους. Βασικός σκοπός του συλ-
λόγου που ίδρυσαν ήταν η μεταξύ τους επαφή και οι διαπρο-
σωπικές τους σχέσεις για τις ανάγκες των χορευτικών παρα-
στάσεων. Το 1995 δημιουργείται βεστιάριο με παραδοσιακές 
φορεσιές ενώ το 2008 γίνεται ο τιμώμενος σύλλογος στο πλαί-
σιο του λαογραφικού Festival, παρουσιάζοντας ένα Σουλιώτικο 
παραδοσιακό γάμο.

«Ο παραδοσιακός πολιτισμός αποτέλεσε μηχανή κοινωνικής ανέ-
λιξης και δικτύωσης της πολυμορφίας της Ελευσίνας και αναπτύ-
χθηκε ταυτόχρονα με τη βιομηχανική της πορεία. Η συνύπαρξη 
εσωτερικών μεταναστών σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής δεν είναι 
απλά μία στατική και μονοδιάστατη δραστηριότητα. Πριν, στην πε-
ριοχή κατοικούσαν μόνο Αρβανίτες. Οι διαφορετικές κοινότητες που 
συνέρευσαν δημιούργησαν το πρώτο μωσαϊκό μιας νέας πόλης και 
ήταν όλοι εργαζόμενοι. Η πορεία του συλλόγου μας, όπως και των 
υπολοίπων εθνικοτοπικών συλλόγων, αναδεικνύει λεπτομερειακά 
την εικόνα σε τοπικό επίπεδο όπως διαμορφώθηκε παράλληλα με 
τα ήθη, τα έθιμα, τα λαϊκά δρώμενα και το σύνολο της εθνογραφίας 
που συγκεντρώθηκε στην Ελευσίνα. Η ύπαρξη και η δράση των πο-
λιτιστικών εθνικοτοπικών συλλόγων αποδίδεται σε ανθρώπους που 
υπηρέτησαν ανώτερους σκοπούς σε δύσκολους καιρούς, μέσα από 
κοινωνικούς αγώνες, με κύριο σκοπό την εθελοντική και ανιδιοτελή 
προσφορά για τη διατήρηση της παράδοσης».



Σύλλογος Συμιακών 
Ελευσίνας «Ο Μιχαήλ 
Αρχάγγελος» / 
Γεωργία Φράγκου
Οι πρώτοι Συμιακοί είναι αυτοεξόριστοι από επιλογή στην Ελευσίνα 
από το 1912, διότι δεν άντεχαν την επιβολή των Ιταλικών αρχών. Δεν 
άργησαν να αφομοιωθούν πλήρως με το τοπικό στοιχείο. Εργάσθη-
καν σκληρά, δημιούργησαν τη δική τους συνοικία, τα Συμιακά και 
ενσωματωθήκαν γρήγορα στο ντόπιο στοιχείο. Εργάστηκαν σαν 
καραβομαραγκοί, δύτες, ξυλόγλυπτες, ψαράδες, εργάτες στα εργο-
στάσια της περιοχής και σαν λιμενεργάτες, ιδρύοντας το σωματείο 
λιμενεργατών Ελευσίνας. Το Νοέμβριο του 1999 πραγματοποιήθη-
κε η ανέγερση του ναού του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην παραλία της 
πόλης. Η υλοποίηση του έργου αυτού ήταν το όνειρο γενεών και  
πήρε σάρκα και οστά μετά από πολλές προσπάθειες. Στις αυλές των  
Συμιακών υπήρχε καθημερινό γλέντι, μεγαλύτερης ηλικίας κυρίες 
έκαναν τη ζωή τους στη Σύμη παραμύθι και το διηγιόταν στα παιδιά 
κι έτσι η αγάπη για το νησί τους διατηρήθηκε ζωντανή. Στους βασι-
κούς σκοπούς του συλλόγου είναι να διασώσει και να αναδείξει τον 
πολιτιστικό πλούτο του νησιού παράλληλα με άλλες κοινωνικές και 
φιλανθρωπικές δράσεις. 

«Οφείλουμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία να συνεργαστούμε προκει-
μένου να εμπνευστούμε για όσα μας υπόσχεται το μέλλον. Είναι καιρός 
να ξεπεραστεί το ασύλληπτο έγκλημα ενάντια στο φυσικό περιβάλλον 
και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, που έφερε ο 
αναπτυξιακός βανδαλισμός έτσι όπως περιγράφει στους στίχους του 
“Kοιμήσου Περσεφόνη” ο Νίκος Γκάτσος. Η Ελευσίνα, αρχαία και σύγ-
χρονη, παρόλα τα δεινά της δεν έχει χάσει την αθωότητά της. Κάτω από 
το έντονο Αττικό φως, η πληθυσμιακή της ποικιλότητα εμπνέει με όσα 
υπόσχεται το ίδιο της το όνομα. Προσπαθούμε να περισώσουμε την 
πολυμορφία και την πολύτιμη απροσδιοριστία της πόλης, να αποτιμή-
σουμε ότι μας κληροδότησε το ιστορικό παρελθόν και σώθηκε παρά 
τις αναπόφευκτες προσμίξεις. Θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί φορείς 
επικοινωνίας της πολιτισμική μας ταυτότητας, χωρίς δογματισμούς και 
με σεβασμό στη διαφορετικότητα, όπως κάποτε που ήρθαν οι πρόγονοί 
μας κι η Ελευσίνα τους αγκάλιασε. Δημιούργησαν φέροντας μαζί τους 
το πνεύμα του τόπου τους με τις ιδιαιτερότητες τους. Η Ελευσίνα, ο 
δικός μας υιοθετημένος τόπος, και η Πολιτιστική Πρωτεύουσα θα μας 
βοηθήσει να συλλέξουμε τα ουσιώδη στοιχεία που θα βρουν προϋπο-
θέσεις εφαρμογής στις σύγχρονες συνθήκες ζωής. Το πρόσωπο ενός 
νέου πολιτισμού μπορεί να αποτελέσει μία νέα αρχή για ένα άλλο είδος 
ζωής προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις των καιρών».

Στην  πόλη της Ελευσίνας και 
γενικότερα στην περιοχή του 
αεροδρομίου, εκαταστάθηκαν 

Πόντιοι οι οποίοι ήρθαν από 
την πρώην Σοβιετική Ένωση το 

1965 και μετά. Η εγκατάστασή τους 
έγινε εδώ γιατί η περιοχή ήταν γε-
ωργική και συνάμα υπήρχαν πολλά 
εργοστάσια για ανεύρεση εργασίας. 
Έχτισαν σπίτια, δούλεψαν σε όλες τις 
μεγάλες επιχειρήσεις του θριάσιου 
πεδίου, όπως Χαλυβουργική, Τιτάνας, 
Ναυπηγεία Ελευσίνας κ.λπ. και πα-
ράλληλα ασχολιόντουσαν με την οικι-
ακή γεωργία και την κτηνοτροφία.
Δημιούργησαν γειτονιές ανθρώπινες 
με μικρά σπίτια και αυλές με πολύ 
πράσινο.
Όλες σχεδόν οι οικογένειες ήταν 
συγγενείς πρώτου βαθμού και εξα-
κολουθούν και οι επόμενες γενιές τη 
συγγένια μεταξύ τους. Εντυπωσιακό 
είναι ότι στις γειτονιές αυτές ομιλείτε 
η αρχαία ελληνική διάλεκτος, η Πο-
ντιακή.
Άνθρωποι καλωσυνάτοι, γεμάτοι όρε-
ξη για δημιουργία και αγάπη για μόρ-
φωση, κατάφεραν να στήσουν αυτό 
που επιθυμούσαν από τότε που 
έφυγαν από την αξέχαστη πατρίδα 
τους, τον Πόντο. Είναι συγκλονιστικό 
να βλέπεις ανθρώπους μεγάλης ηλι-
κίας να σπέρνουν στους κήπους τους 
σπόρους που έχουν φέρει από τον 
Πόντο και ας είχαν μείνει πολύ μεγάλο 
διάστημα στη Ρωσία.
Η κληματαριά με το χαρακτηριστι-
κό όνομα ΑΝΤΕΣΣΑ (ΟΔΥΣΣΟΣ) να 
κυριαρχεί σε όλες σχεδόν τις αυλές 
και δίπλα το δένδρο ΚΟΚΚΟΜΕΛΟΝ 
(δαμασκηνιά), ρίζωσαν και πρόκοψαν 
στη γη της Ελευσίνας με το 
πείσμα που χαρακτηρίζει 
τον Έλληνα.

Σύλλογος 
Ποντίων 
Ελευσίνας «Νέα 
Τραπεζούντα» / 
Σοφία Κοσμίδη
«Από το 1965 έως και το 1969 ήρθαμε και εγκαταστα-
θήκαμε στην περιοχή του πολεμικού αεροδρομίου. Η 
καταγωγή μας είναι από τον Πόντο. Μετά τον διωγμό μας 
από την αλησμόνητη πατρίδα εγκατασταθήκαμε στον 
Καύκασο και από εκεί μας εξόρισε ο Στάλιν στα ενδότερα 
της αχανούς εκτάσεως της τότε Σοβιετικής Ένωσης, και 
συγκεκριμένα στο Καζακστάν. Σαν πρόσφυγες προτιμή-
σαμε να ζήσουμε στην Ελευσίνα διότι βρήκαμε δουλειά 
καθώς και μία περιοχή ελεύθερη για το χτίσιμο των σπι-
τιών μας. Η ίδρυση του συλλόγου μας κρατά τις μνήμες 
από τις αλησμόνητες πατρίδες ζωντανές, με χορούς και 
παραδόσεις που οι νεότεροι έμαθαν από τους γεροντό-
τερους. Χοροί και τραγούδια με την ποντιακή λύρα, με-
γάλη συλλογή με κεντήματα από τις γιαγιάδες, παλιές 
φωτογραφίες, κιλίμια, χρηστικά αντικείμενα, σεμινάρια 
μαγειρικής και γευσιγνωσίας με παραδοσιακά ποντιακά 
φαγητά είναι μόνο μερικά από αυτά που διαφυλάσσου-
με σαν σύλλογος και από τα οποία μπορεί να καταλάβει 
κανείς τον πλούτο της εποχής εκείνης.

»Ο σύλλογός μας ανταποκρίθηκε με χαρά στο κάλεσμα 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Η πρόσκληση έχει θερ-
μή αποδοχή γιατί συμβάλλει στην πνευματική και κοι-
νωνική άνοδο και συγχρόνως καλλιεργεί τον σεβασμό 
στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαι-
οσύνης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του διαλόγου. 
Οι ιστορίες των γονέων μας, οι διηγήσεις του μόχθου 
και του αγώνα για την επιβίωση είναι βαθιά ανθρώπινες. 
Μπορούν να τροφοδοτήσουν μία ευρύτερη συζήτηση 
για ένα κοινωνικό κομμάτι της πόλης που εργάστηκε 
σκληρά και μόχθησε αντιμετωπίζοντας αντιξοότητες, 
οικογενειακές και οικονομικές. Οι εμπειρίες και οι αφη-
γήσεις τους με τους δεσμούς που κατάφεραν να διατη-
ρήσουν αποτελούν παρακαταθήκη για όλους μας».
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Σύλλογος 
Ηπειρωτών 
Θριασίου 
Πεδίου / 
Βασίλης 
Παππάς
Η Ελευσίνα δέχθηκε πολλούς Ηπειρώτες 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50. 
Εκείνη την εποχή η ζωή στην Ήπειρο ή-
ταν πολύ δύσκολη και υπήρχαν κύματα 
μεταναστών σε πολλές περιοχές της Ελ-
λάδας, στην Ευρώπη και στην Αμερική. 
Το 1953 ήταν η πρώτη φορά που ιδρύ-
θηκε ο σύλλογος για τη συνένωση όλων 
των Ηπειρωτών που βρίσκονται στην 
περιοχή, με στόχο την ανάπτυξη κοι-
νωνικών σχέσεων μεταξύ τους, τη συ-
μπαράσταση στις οικογένειες που είχαν 
ανάγκη, τη διατήρηση και διάδοση των 
ηθών και εθίμων αλλά και την προβολή 
τους. Σήμερα λειτουργεί τμήμα πολυφω-
νικού – ένα είδος τραγουδιού που μάλι-
στα χαρακτηρίστηκε άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά από την UNESCO.

«Η τελετή έναρξης της Ελευσίνας Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα 2023 είναι μία συμ-
βολική πράξη που φέρνει στο προσκήνιο 
τον άνθρωπο. Όλοι εμείς οι κάτοικοι γινό-
μαστε οικοδεσπότες του σημαντικότερου 
ευρωπαϊκού πολιτιστικού οργανισμού. Ο-
φείλουμε, λοιπόν, αφενός να αντιμετωπί-
σουμε μαζί και υπεύθυνα τα μεγάλα ζητή-
ματα  και να έχουμε ένα διεθνές σύστημα 
κανόνων λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα 
να είμαστε ξεχωριστοί αναφορικά με τη 
μορφή που δίνουμε στα πράγματα, ώστε 
να υπογραμμίσουμε τις διαφορές, τα ξε-
χωριστά και μοναδικά στοιχεία που κάνουν 
έναν τόπο Τόπο».

Χιακή 
Ένωση 
Ελευσίνας 
«Η Αγία 
Μαρκέλλα» /  
Κώστας 
Μαλαχιάς
«Η Ελευσίνα, η μικρότερη πόλη που έγινε 
ποτέ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης, υποδέχεται τον κόσμο ξανά. Είναι η 
πόλη με τους 30.000 κατοίκους, τα 177 
ενεργά εργοστάσια και βιοτεχνίες. Στην 
ιστορία των τεσσάρων χιλιάδων ετών, 
υπό την επίβλεψη του Μιχαήλ Μαρμα-
ρινού ο οποίος μας οδηγεί από την ιερή 
πόλη της αρχαιότητας στις ιστορίες που 
θα ξυπνήσουν και θα γεννήσουν νέες. Η 
πόλη μας έχει επιλεχθεί να λειτουργή-
σει σαν μοντέλο για την Ευρώπη και τις 
προκλήσεις της. Έχουν περάσει πολλά 
οι κάτοικοι της Ελευσίνας. Η πόλη η ίδια, 
είναι ένα μικρό μοντέλο των προβλημα-
τισμών της εποχής και των προκλήσεών 
της για καθοριστικές λύσεις».

Πανηπειρωτικός 
σύνδεσμος 
Ελευσίνας / 
Ελένη Γκόγκου
Από τους βασικούς σκοπούς του συλλόγου είναι η διατή-
ρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του πολυφωνικού 
και παραδοσιακού τραγουδιού, η φιλανθρωπία αλλά και 
η συμβολή στην ανάπτυξη της πόλης. Τις Κυριακές συ-
γκεντρώνουν τρόφιμα από τα μέλη που διανέμονται σε 
οικογένειες που έχουν ανάγκη. Λειτουργεί φροντιστήριο 
στο οποίο καθηγητές διδάσκουν αφιλοκερδώς μαθήματα. 
Η δράση του Συνδέσμου μέσω των τμημάτων του στοχεύ-
ει στη μεταλαμπάδευση στους νεότερους την ιδιαίτερη 
παράδοση της Ηπείρου. 

«Οι πρώτοι Ηπειρώτες εμφανίστηκαν στην Ελευσίνα το 1922-
23 όταν τα μπουλούκια των χτιστάδων έκαναν την εμφάνισή 
τους στην περιοχή. Αργότερα, με την εμφάνιση του χασέ ήρ-
θαν και οι χτενάδες που έφτιαχναν τα χτένια του αργαλειού. 
Η μεγάλη μετοίκηση των Ηπειρωτών στην Ελευσίνα έγινε 
από τις αρχές δεκαετίας του ’60 και έπειτα όταν οι περισσό-
τεροι ήρθαν να εργαστούν στις βιομηχανίες, τους αγρούς 
και τα ζώα της περιοχής. Σιγά σιγά έστησαν και τις δικές τους 
επιχειρήσεις και από τότε δραστηριοποιούνται ενεργά και 
με πολλή επιτυχία σε διάφορους οικονομικούς τομείς. Για 
σχεδόν 40 χρόνια τα μέλη του Πανηπειρωτικού Συνδέσμου 
Ελευσίνας προάγουν τον πολιτισμό στην πόλη ενώνοντας 
σχεδόν τέσσερις γενιές Ηπειρωτών. Στον Σύνδεσμο λειτουρ-
γούν τρία χορευτικά τμήματα, πολυφωνικό και χορωδιακό 
τμήμα, θεατρική ομάδα, ομάδα φωτογραφίας, ανάγνωσης 
λογοτεχνικού βιβλίου, δανειστική βιβλιοθήκη και εκμάθη-
σης παραδοσιακών μουσικών οργάνων. 
»Η Ελευσίνα δεν έχει εναλλακτικές επιλογές ούτε είναι, ούτε 
μπορεί να γίνει περιοχή αναψυχής όπως προστάζει το κυρί-
αρχο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μπορεί 
μόνο να γίνει πολιτιστικός προορισμός και επιβάλλεται ως 
βιομηχανική πόλη να αναπτυχθεί στους τομείς της καινοτο-
μίας και της γνώσης. Να γίνει πρότυπο δημιουργώντας ένα 
ελκυστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της υπάρχουσας 
βιομηχανίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Σαν  
πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι η μοναδική της 
ευκαιρία να μετασχηματιστεί εντελώς και να αλλάξει μια για 
πάντα σελίδα στην ιστορία της».

Ναπολέων 
Γκόγκος

Γεννήθηκα σε ένα πολύ μικρό 
χωριό της περιοχής Λάκκας 
Σουλίου, του τωρινού Δήμου 
Δωδώνης Ιωαννίνων, που λέ-

γεται Παρδαλίτσα. Στην Ελευ-
σίνα ήρθα το 1962 και εργάστηκα ως 
οικοδόμος εώς το 2006 όταν συντα-
ξιοδοτήθηκα.
Οι ντόπιοι μου φέρθηκαν πολύ καλά 
αν και ήμουν μικρό παιδί όταν ήρθα. 
Μόλις είχα τελειώσει το δημοτικό 
σχολείο.  Δούλεψα τίμια. Την αγάπη-
σα την Ελευσίνα. Τότε ήταν ένα χω-
ριό. Μου δόθηκε η ευκαιρία να φύγω 
μετανάστης στη Γερμανία αλλά προ-
τίμησα την Ελευσίνα και ρίζωσα εδώ.
Τη γυναίκα μου, πήγα στο χωριό μου 
και την «έκλεψα» γιατί ο πεθερός μου 
δεν μου την έδωσε όταν τη ζήτησα 
επειδή είχε μεγαλύτερη αδερφή ανύ-
παντρη. Την έφερα εδώ στην Ελευ-
σίνα, παντρευτήκαμε και απέκτησα 
δύο θυγατέρες, την Ελένη και την 
Βασιλική που μου χάρισαν τέσσερα 
εγγονάκια.
Ασχολήθηκα με την παραδοσιακή 
μουσική –τραγούδι– για πολλά χρό-
νια. Η αγάπη μου για την παράδοση 
και τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα της 
πατρίδας οδήγησε  εμένα και άλλους 
σημαντικους Ηπειρώτες στην ίδρυ-
ση συλλόγου Ηπειρωτών το 1985. Δι-
ετέλεσα πρόεδρος για πάρα πολλά 
χρόνια εκεί, με μεγάλη απήχηση και 
έργο. Επίσης δραστηριοποιήθηκα με 
τα κοινά της περιοχής της Ελευσίνας 
ως μέλος διοικητικών συμβουλίων σε 
εξωραϊστικούς συλλόγους αλλά και 
με το συνδικαλιστικό κίνημα τότε της 
περιοχής. Συνεχίζω να ασχολούμαι 
με τη λαογραφία σε πολλά ε-
πίπεδα. Η επαφή μου με την 
Ήπειρο ήταν είναι και θα είναι 
διαρκής για όσο μεγαλύτερο 
διάστημα.
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Ένωση 
Δωδεκανησίων 
Ελευσίνας Ταξιάρχης 
«Ο Παερμιώτης» / 
Άννα Γερόλυμου
Οι Δωδεκανήσιοι έρχονται στην Ελευσίνα κατά την περίοδο της 
κατοχής της Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς. Η απόφασή τους 
αυτή προερχόταν από την ανάγκη τους να ζήσουν ελεύθεροι και 
να δουλέψουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασικοί σκοποί του 
συλλόγου αποτελούν η διατήρηση των εθίμων και παραδόσεων 
των νησιών της Δωδεκανήσου για αυτό κάθε χρόνο οργανώνουν 
ποικίλα δρώμενα.

«Αν δεν υπάρχει αγάπη δεν γίνεται προκοπή στη ζωή. Με το ίδιο πάθος 
που υπηρετούμε και αφοσιωνόμαστε στον σύλλογό μας που ζούμε 
και μεταφέρουμε όμορφα πράγματα θα κάνουμε κι αυτό το ''ταξίδι'' 
με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Είναι απαραίτητο να συμμετάσχουμε 
και αυτή η συμμετοχή μας θα μας οδηγήσει σε έναν νέο προορισμό. 
Στην Άνω Ελευσίνα ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης ενός νέου χώρου 
πολιτισμού από τον Δήμο μας. Εκεί αναμένεται να στεγαστεί μέρος της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελευσίνας, μία κοιτίδα πολιτισμού στην 
''καρδιά'' του Συνοικισμού μας. Ένα ακόμη σημαντικό έργο για την πόλη 
μόλις ξεκίνησε. Θέλω να πιστεύω πως η πολιτιστική πρωτεύουσα και 
το 2023 είναι το έναυσμα και μόνο η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής στην 
ιστορία του τόπου μας, και διάσωση της μεγάλης μας κληρονομιάς». 

Θεσσαλική Ένωση 
Θριασίου πεδίου / 
Γαληνός Παρζακώνης
Κατά τη δεκαετία του 1950, με την έλευση των Θεσσαλών στην Ε-
λευσίνα για εύρεση εργασίας, ετέθη το ζήτημα της διαφύλαξης και 
συνέχισης των εθίμων τους καθώς και της προβολής τους στην 
τοπική κοινωνία. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού δημιούργησαν 
το 1963 τη Θεσσαλική Ένωση. 

«Η Ελευσίνα αποτελεί προϊόν των ανθρώπων της και των παραγωγικών 
δυνάμεων της πόλης, είναι προϊόν δουλειάς ανθρώπων που γνωρίζουν 
πάρα πολύ καλά τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Πλέ-
ον, με αυτής της ευκαιρίας δοθείσας, εύχομαι να σκεφτόμαστε πολιτι-
σμικά και να μη παρασυρόμαστε από μόδες και αντιγραφές. Είναι η πιο 
χρήσιμη επένδυση σε μια πόλη που χρειάζεται πολλά, πάρα πολλά να 
γίνουν για μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας».  

Κερκυραϊκή Ένωση 
Ελευσίνας Θριασίου 
πεδίου  Μεγαρίδος 
«Ο Άγιος Σπυρίδων» / 
Θεόφιλος Δολιανίτης, 
Στέφανος Λευθεριώτης
Οι πρώτοι Κερκυραίοι εμφανίζονται στην Ελευσίνα περίπου το 1928, 
ωστόσο η μεγάλη κάθοδος γίνεται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Κύριος σκοπός της μετεγκατάστασης τους είναι η αναζήτηση εργα-
σίας σε μια περίοδο που στα νησιά δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. 
Δεν εγκαθίστανται σε μία συγκεκριμένη συνοικία αλλά διασκορπί-
ζονται στην περιοχή της Ελευσίνας. Οι περισσότεροι εργάστηκαν σε 
διάφορες αγροτικές εργασίες αλλά και στις βιομηχανίες. Η ένωση 
ιδρύθηκε το 1957 από ανθρώπους με πολλή αγάπη για την ιδιαίτερη 
πατρίδα τους, την Κέρκυρα. Σκοπός της ένωσης είναι η στενότερη 
σχέση, επικοινωνία, ηθική υποστήριξη και αλληλοβοήθεια, η διατή-
ρηση των θρησκευτικών και ιστορικών παραδόσεων κι εθίμων και η 
διάδοσή τους, η οργάνωση θρησκευτικών και ιστορικών εορτών, οι 
τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα και φορείς που με το επιστημονικό 
καλλιτεχνικό ή φιλανθρωπικό τους έργο έχουν προσφέρει σημαντι-
κό έργο στον τόπο, η οργάνωση διαλέξεων και ομιλιών, η προώθη-
ση και διαφήμιση του κερκυραϊκού τουρισμού.

Άννα Γερόλυμου 
Ο μπαμπάς μου ήρθε από τη Ρόδο μικρό πα-
λικαράκι. Δεν θέλησε να καταπατήσουν τα 
ιδανικά του οι κατακτητές. Κυλούσε το ελλη-

νικό αίμα στις φλέβες του. Με κοντά παντε-
λονάκια, σχολιαρόπαιδο, ανέβηκε σε μια βάρκα 

που τον έβγαλε εδώ, αρνήθηκε να  ζήσει τη ζωή του 
κάτω από την μπότα των κατακτητών της Δωδεκα-
νήσου. Από παιδί δούλευε παντού, όπου έβρισκε, 
σε στάνες με πρόβατα ή σε βιοτεχνίες. Πέρασε από 
όλα τα εργοστάσια ώσπου να φτάσει να εργάζεται 
σταθερά στο βότρυς, στα οινοπνεύματα. Οι εργάτες 
δούλεψαν γενναία, παλικαρίσια, με φιλότιμο για να 
βγάλουν το ψωμί της οικογένειάς τους. Το ωράριο 
εργασίας ήταν 8:00 με 12:00 και 1:00 με 5:00. Η ξα-
κουστή ομάδα της Ζυρίχης, επιστήμονες έφτιαξαν 
το εργοστάσιο για το καλό της Ελευσίνας. Ύστερα 
από τη δυστυχία της Κατοχής ήταν οι πιο πρωτο-
πόροι από όλα τα εργοστάσια στον τομέα αυτό. Για 
να αρχίσει το πρωί η δουλειά σφύριζε η σφυρίχτρα 
του εργοστασίου που ήταν το ρολόι του εργάτη, το 
μεσημέρι πάλι το ίδιο, δεν υπήρχαν ρολόγια τότε να 
πουλιούνται όπως σήμερα. Το προσωπικό δούλευε 
όλη τη βδομάδα Δευτέρα έως Σάββατο, άδειες κα-
λοκαιρινές δεν υπήρχαν ούτε επιδόματα αδείας. Οι 
ξεζουμισμένες σταφίδες πεταγόντουσαν με βαγο-
νέτα για να σαπίσουν σε μία τοποθεσία που λεγόταν 
Σταφίδα και είχε από κάτω της αρχαία. Εργάτες που 
έζησαν οικογένειες, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, τα 
σπούδασαν, γέρασαν, έφυγαν πλέον, αλλα θυμάμαι 
υπήρχε μια νοσταλγία για τη ζωή που πέρασαν σαν 
εργαζόμενοι, κι είναι κρίμα που κατάντησε έτσι το 
εργοστάσιο αυτό. Έστω και αν μόλυνε τη θάλασσα 
και τον αέρα ήταν άλλες εποχές, τότε οι εργαζόμενοι 
πέφτανε στη δουλειά, δεν είναι σαν σήμερα που τους 
κυνηγάς να δουλέψουν, είχαν φιλότιμο! Και επρέπε 
η δουλειά να γίνει για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Έ-
φευγε πολύ νωρίς ο μπαμπάς μου πριν το ξημέρωμα, 
η τσιμινιέρα είχε ανάψει απο πριν στο εργοστάσιο. Οι 
δρόμοι γέμιζαν με εργάτες που τουρτουρίζαν μες τ’ 
αγιάζι που ερχόταν από τη θάλασσα. Όταν ερωτεύ-
τηκε τη μητέρα μου είχανε μεγάλη διαφορά ηλικίας. 
Είπε στον παππού μου «Άμα δεν μου τη δώσεις θα 
στην κλέψω». Φοβήθηκε ο παππούς μου κι είπε το 
ναι. Συνηθιζόταν τότε οι άντρες να παίρνουνε πολύ 
μικρότερες γυναίκες. Αλλά αγαπήθηκαν και αγαπιό-
ντούσαν ως το τέλος. Ήταν Μικρασιάτισσα η μάνα 
μου, νοικοκυρά και πολύ όμορφη, με ένα χαμόγελο 
και έναν γλυκό λόγο. Μας μεγάλωσε όλο γλύκα μέσα 
σε τραγούδια και χορούς. Το σπίτι μας ήτανε πάντα 
πεντακάθαρο,  ασπρισμένο με τις γλάστρες του, μο-
σχομύριζε από τα πεντανόστιμα φαγητά της, τα μπα-
χάρια, τα σουτζουκάκια της. Τότε οι νεαροί της Ελευ-
σίνας ανεβαίναν στην Άνω Πόλη, πάνω από τις γραμ-
μές του τρένου για να γνωρίσουν Μικρασιάτισσες. 
Προτιμούσαν να πάρουν κορίτσια από το συνοικισμό 
κι όχι ντόπιες που έμεναν κι ανύπαντρες. Ξυπνούσε 
πολύ νωρίς  και η μάνα μου και εγώ μαζί της για να 
αρμέξω την κατσικούλα με την ποδίτσα του σχολείου 
μου, που θυμάμαι να εχει τις τρύπιτσές της όλες μπα-
λωμένες και αστραφτερό λευκό γιακαδάκι. Μπορεί 
να μην είχαμε χρήματα αλλά είχαμε αγάπη πάντα, 
νόστιμο φαγητό στο τραπέζι, αυγουλάκια από τις 
κοτούλες, τα λαχανικά μας στον κήπο και τις πιπε-
ρίτσες ανάμεσα στα λουλούδια μας, τα ευωδιαστά. 
Ο πατέρας μου δούλευε σκληρά γιατί είχε τέσσερα 
παιδιά να μεγαλώσει, όπου τον καλούσαν πήγαινε. 
Με έμαθε να είμαι σωστή, να αγαπάω τα Δωδεκάνη-
σα. Με έπαιρνε παντού μαζί του στον σύλλογο, ήταν  
πάντα ο πρόεδρος. Όταν ήρθε η ώρα παντρεύτηκα 
και εγώ Δωδεκανήσιο, ήταν από τα καλύτερα παλικά-
ρια της Ελευσίνας. Έζησα όμορφα χρόνια δίπλα του. 
Τον έχασα πρόσφατα και δεν μπορώ να το ξεπερά-
σω, αλλά μου έχουνε μείνει τα παιδιά μου, τα εγγόνια 
μου και ένα δισέγγονο. Έχω ανίψια εδώ και στην 
Αμερική, στο Λονγκ Άιλαντ, που όλα έχουν πετύχει 
στη ζωή τους με ευτυχισμένους γάμους και καλά 
επαγγέλματα. Με το ποδήλατό μου πάω την 
Ελευσίνα πάνω κάτω. Έχει δουλειά να κρατάς 
έναν σύλλογο, τρέχω συνεχώς.

▶ Θεσσαλική Ένωση 
Θριασίου πεδίου / 

Κώστας Αθανασούλας, 
Γαληνός Παρζακώνης,  

Αλίκη Παπαδοπούλου-
Παντούβερη

Ένωση Κρητών 
Ελευσίνας 
η Μεγαλόνησος  /
 Δημήτρης Δασκαλάκης, 
Μαρία Μαραγκάκη, 
Κατερίνα Μαρινάκη
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Σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα η Ελευσίνα, θα βοηθήσει στην εμψύ-
χωση του τοπικού πληθυσμού σε σχέση με την κρίση, την ανεργία 
και την αβεβαιότητα για το μέλλον με τη δημιουργία θέσεων εργασί-
ας στα δημιουργικά επαγγέλματα για τους νέους μας αλλά και ποικί-
λων επιχειρηματικών ευκαιριών. Θα βοηθήσει επίσης την εδραίωση 
ενός brand name για την πόλη μας, τη μείωση των αρνητικών συνε-
πειών μεγάλης εξάρτησης από τη βιομηχανία, την εξυγίανση του 
φυσικού περιβάλλοντος και την απαραίτητα αυστηρότερη παρακο-
λούθηση των φαινομένων ρύπανσης.  

Σύλλογος Μικρασια-
τών Ελευσίνας / 
Γιαγτζόγλου- 
Γεωργία Αντωνιάδη / 
Ευάγγελος 
Τσακίρογλου 
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας είναι ένα ιστορικό σωματείο με 
90 χρόνια ενεργό παρουσία και δράση. Ιδρύθηκε το 1932 από τους 
Έλληνες της Μικράς Ασίας που ήρθαν πρόσφυγες το 1922 ή με την 
ανταλλαγή πληθυσμών το 1923-24 με σκοπό την απόδοση τιμής 
στη γενιά που ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές της εστίες, 
συμβάλλοντας στο να διατηρηθούν τα ίχνη του παρελθόντος στον 
οικοδομικό ιστό της πόλης. Απαριθμεί περισσότερα από 1.000 μέλη. 
Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκδίδει βιβλία με σκοπό τη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής μνήμης. 
Διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη, τμήματα χορού, θεατρική ομάδα και 
χορωδία. Έχει τιμηθεί και διακριθεί για το έργο του. Δημιούργησε 
την Κιβωτό Μνήμης, ένα μουσείο σε ένα από τα σπίτια του προσφυ-
γικού Συνοικισμού. 

«Το προσφυγικό είναι η πρόκληση και η αναγκαιότητα να υπερβεί κάνεις 
τα εγκλήματα της ανθρωπότητας, μέσα σε πνεύμα υπευθυνότητας. 
Το να είσαι απόγονος κατοίκων της Μεσογείου δεν εξαντλείται στις 
καλοκαιρινές διακοπές αλλά κρύβει και μια παιδευμένη ζωή, την ανα-
τολίτικη ρωμιοσύνη, ένα πέλαγος, το Αιγαίο, μυθικό και την ίδια στιγμή 
θάλασσα ανελέητη. Το 2022 χρονιά Μικρασιατικής Μνήμης μάς δόθηκε 
η δυνατότητα να κοιτάξουμε το παρελθόν από μία σκοπιά ουμανιστική. 
Φέτος θέλουμε να αναδείξουμε τη σημαντική ιστορία του τόπου μας 
στο ευρωπαϊκό κοινό και η μετάβαση στην επόμενη δεκαετία ευχόμα-
στε να είναι γεμάτη πολιτισμό. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα πάρκο στην 
Ελευσίνα κι είμαστε υποχρεωμένοι να μην έχουμε παράκτιο μέτωπο 
γιατί ανήκει στις βιομηχανίες. Κρύβει ένα κομμάτι καταστροφής, μέσα 
της η πόλη ,συνυφασμένο και με τη δική μας ιστορία και θέλουμε να αλ-
λάξει αυτή η εικόνα, να ορίσουμε την επόμενη μέρα μας, να περάσουμε 
επιτέλους σε μια νέα φάση».    

Ένωση Κρητών 
Ελευσίνας 
η Μεγαλόνησος / 
Μαρία Μαραγκάκη
Οι πρώτοι Κρήτες στην Ελευσίνα εμφανίζονται το 1860, όταν η Κρή-
τη ήταν ακόμα υπόδουλη, η μεγάλη όμως εσωτερική μετανάστευση 
ξεκινάει τη δεκαετία του 1950. Η αρχή έγινε από λίγα άτομα που 
ήρθαν για εργασία και στη συνέχεια κάλεσαν συγγενείς και φίλους. 
Οι διευθυντές στον Τιτάνα και στην Ελαιουργική κατάγονταν ή είχαν 
άμεση συγγένεια με την Κρήτη και φρόντιζαν να δίνουν πάντα μία 
θέση εργασίας σε όσους έρχονταν από το νησί.

«Η 4η Φεβρουαρίου 2023 είναι μία ημερομηνία ορόσημο όπου μας δίνε-
ται η ευκαιρία να αλλάξουμε την εικόνα της Ελευσίνας που κάποτε ήταν 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιομηχανία και την καταστροφή του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Όπως έλεγε ο Φίλιππος Κουτσαφτής στο περίφημο 
ντοκιμαντέρ του για την Ελευσίνα Αγέλαστος Πέτρα "όποιος περνάει 
από δω αποστρέφει το βλέμμα". Παρόλο που η πραγματικότητα της 
πόλης πλέον  άλλαξε ριζικά το στερεότυπο της κατεστραμμένης από 
τη βιομηχανία πόλης παραμένει ισχυρό στη συνείδησή του κόσμου. 
Το σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει η εικόνα της πόλης, 
συνδέεται πλέον οριστικά με την τέχνη και τον πολιτισμό, μεταβάλλο-
ντας το στερεότυπο της βιομηχανικής. Η Ελευσίνα γίνεται ένα δυναμικό 
πολιτιστικό κέντρο, η πόλη αλλάζει οριστικά σελίδα στην ιστορία της. 
Φέτος, έτος-ορόσημο για την ανάπτυξη που επιδιώκαμε, ολοκληρώνε-
ται ο στόχος που έχει τεθεί πάνω από μία δεκαετία».

◀ Κερκυραϊκή 
Ένωση Ελευσίνας 
Θριασίου πεδίου 
 Μεγαρίδος «Ο Άγιος 
Σπυρίδων»/ 
Θεόφιλος Δολιανίτης Γεννήθηκα στην Ελευσίνα, τη 

δεκαετία του ’50. Γεννήθηκα 
στην Ελευσίνα και είχα την 
ευτυχία να μεγαλώσω σε 

μια από τις πιο όμορφες γειτο-
νιές της, «Τα Συμιακά». Μια γειτονιά 
κάτω ακριβώς από τις «τσιμινιέρες» 
της Τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ. 
Όλοι οι άνθρωποί της σαν μια μεγάλη 
οικογένεια… καλόχαροι, γελαστοί, 
φιλότιμοι, ανοιχτόκαρδοι. Ήρθαν 
από τη Σύμη, εσωτερικοί μετανάστες 
αναζητώντας καλύτερες συνθήκες 
ζωής. Πόρτες πάντα ανοιχτές όπως 
και οι καρδιές. Μια γειτονιά σαν και 
αυτές που βλέπουμε σήμερα σε 
ταινίες του παλιού ελληνικού κινη-
ματογράφου. Δρόμος με χώμα που 
περνούσε η υδροφόρα του Δήμου να 
τον καταβρέξει για να μην σκονίζο-
νται οι αυλές.
Ο νερουλάς, ο γαλατάς, ο μανάβης 
με τη σούστα του, ο ψαράς με το τρί-
κυκλο… Όλοι τους γνώριζαν τις νοι-
κοκυρές με το μικρό τους όνομα. Μια 
οικειότητα βασισμένη σε αλληλοσε-
βασμό. Το σπίτι μου το πατρικό μεσο-
τοιχία από τη μια μεριά με αυτό της 
κυρά-Γιαννούλας και του κυρ-Γιάννη 
που είχαν δυο παιδιά, τη Μαρία και 
τον Βαγγελάκη, και από την άλλη με 
της κυρά-Βουλιώς, με τρία αγόρια, 
τον Γαβρήλο και τα δίδυμα.
Πολλά παιδιά στη γειτονιά… μα πά-
ρα πολλά. Η Δώρα, η Άντα, η Χαρά, 
ο Μανώλης, η Κούλα… Το παιχνίδι 
ασταμάτητο!
Άρχιζε όταν τελειώναμε το διάβα-
σμα όπως όπως… Κουτσό με τη Μα-
ρία στο πεζοδρόμιο μπροστά από το 
σπίτι, όργωμα του δρόμου με το πα-
τίνι φτιαγμένο από τον πατέρα μου, 
σκαρφάλωμα στην τζιτζιφιά της κυ-
ρά-Βουλιώς… Τα μήλα, τουβλάκια, 
«Βασιλιά-Βασιλιά με τα δώδεκα σπα-
θιά τι δουλειά; Τεμπελιά», κρυφτό, 
κυνηγητό, πάνω κάτω στον δρόμο… 
Και όταν σκοτείνιαζε μαζευόμασταν 
κάτω από τον φωτισμένο στύλο 
της ΔΕΗ να συνεχίσουμε το παιχνίδι 
μέχρι να αρχίσουν να μας φωνάζουν 
έναν έναν να μαζευτούμε στο σπίτι.
Το μπακάλικο του κυρ-Νίκου στην 
άλλη γωνία, φάνταζε σαν παράδει-
σος στα παιδικά μάτια. Τεράστια 
σακιά με όσπρια, ζάχαρη, αλεύρι, 
πίτουρα, κονσέρβες, μπουκάλια.
Και τα βάζα… αχ αυτά τα βάζα γε-
μάτα καραμέλες Τσάρλεστον, γάλα-
κτος, μαρμελάδες. Και όταν η μάνα 
ή η γιαγιά με έστελναν να αγοράσω 
μια δραχμή ντοματοπελτέ για το φα-
γητό… τότε να δεις χαρές.
Ένα κομμάτι λαδόχαρτο, μια κουτα-
λιά πελτές από το τετράγωνο τσίγκι-
νο κουτί του ΚΥΚΝΟΥ και μέχρι να 
φτάσω στο σπίτι είχα φάει το μισό. 
Ο φούρνος της γειτονιάς πιο πάνω 
στον δρόμο, η μυρωδιά του φρέ-
σκου ψωμιού στον αέρα και ταψιά 
με το Κυριακάτικο φαγητό να πηγαι-
νοέρχονται.
Απέναντι μας το σπίτι της θείας 
Ελευθερίας, πάντα ανοιχτό, γεμάτο 
κόσμο και η θεία Ελευθερία μπορού-
σε να στήσει ολόκληρο γλέντι στο τί-
ποτα με το τίποτα. Λίγες αντζούγιες, 
ελιές, πιπεριές τηγανητές, τουρσί 
κεφτέδες και καλό κρασί. Έβαζε μια 
φωνή και μαζευόταν η γειτονιά. Ο 
θείος Μιχάλης στο πικάπ που έπαιρ-
νε φωτιά και το γλέντι ήταν μοναδι-
κό. Κάθε Αποκριά είχε την αποκλει-
στικότητα στο να με μασκαρεύει με 
ό,τι έβρισκε στην ντουλάπα της και 
το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. 

Δίπλα στο σπίτι της θείας Ελευθερίας 
ήταν το σπίτι του κυρ-Γιάννη και της 
κυράς του. Ένα ζευγάρι με καταγωγή 
από ένα χωριό των Δερβενοχωρίων.
Μπροστά το μικρό μπακάλικό τους 
και στο πίσω δωμάτιο κοιμόταν η οι-
κογένεια. Τζάκι στο μικρό κουζινάκι, 
στη θράκα του ψηνόταν το φαγητό 
– ένα φαγητό θεϊκό που τη γεύση 
του δεν την έχω ξεχάσει και ούτε 
πρόκειται. 
Ένα θεόρατο άλογο, μεταφορικό 
μέσο της εποχής, πηγαινοέφαιρνε το 
ζευγάρι από την Ελευσίνα στο χωριό.
Η Ντίνα, η κόρη της οικογένειας, 
εξακολουθεί να κατοικεί εκεί αφού 
μεγάλωσε το σπίτι για να χωράει την 
όμορφη οικογένειά της.
Τα βράδια του καλοκαιριού όλη η 
γειτονιά «αποσπέριζε». Καρέκλες 
και σκαμνάκια έξω στον δρόμο και 
η κουβέντα έπαιρνε και έδινε. Πώς 
πέρασε η ημέρα, αστεία, πειράγματα 
και ύπνος με ορθάνοιχτα παράθυρα 
ή έξω στην αυλή. Η σειρήνα του ΤΙΤΑ-
ΝΑ, συνεπής στην ώρα της, σφύριζε 
για την αλλαγή της βάρδιας και τότε 
ο δρόμος της γειτονιάς γέμιζε με 
ποδήλατα και εργάτες που σχόλαγαν 
και άλλους που πήγαιναν για δουλειά 
αφού η πόρτα του εργοστασίου ήταν 
δέκα βήματα από τα σπίτια μας.
Το εκκλησάκι του Αϊ-Νικόλα στον λό-
φο ακριβώς πίσω από το σπίτι μου.
Κάθε χρόνο στη χάρη του, μικροπω-
λητές με κάθε λογής παιχνίδια ήταν 
ακόμα μια πρόκληση για τα παιδιά της 
γειτονιάς. Μπαλίτσες, σφυρίχτρες, 
κουκλίτσες, βραχιολάκια… κλάματα, 
επιμονή και πείσματα για να τα πά-
ρουμε όλα. Και τα παίρναμε! Και μετά 
η μεγάλη ατραξιόν… «ο γύφτος με 
το ντέφι και τη μαϊμού». «Πώς βάζει 
κραγιόν η Βουγιουκλάκη και πώς χτε-
νίζεται η Μπαρντό;» Το άμοιρο το ζώο 
ανταποκρινόταν και εμείς χειροκρο-
τούσαμε. Ένα τσούρμο παιδιά, χαρά 
γεμάτα, ακολουθούσαμε όλη την πο-
ρεία του και αλλάζαμε γειτονιά κάνο-
ντας γονείς, γιαγιάδες και παππούδες 
να μας ψάχνουν αλαφιασμένοι.
Πολλές οι μνήμες που κατακλύζουν 
το μυαλό και η νοσταλγία μεγάλη γι’ 
αυτήν την ηλικία και την εποχή της.
Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό 
που μπόρεσα και έζησα αυτήν την 
εποχή… που έζησα στην Ελευσίνα 
αυτήν την εποχή. Έλκω την καταγω-
γή από δυο πανέμορφα νησιά της 
Ελλάδας, την Κρήτη από τον πατέρα 
μου και τη Σύμη από τη μητέρα μου.
Αγαπώ τις ρίζες και την καταγωγή 
μου, αλλά άλλο τόσο αγαπώ και τον 
τόπο που γεννήθηκα, που μεγάλω-
σα, που ερωτεύθηκα, παντρεύτηκα 
και γέννησα τα δύο μου παιδιά.
Αγαπώ την Ελευσίνα, αυτή την πόλη 
με τις πολλές αντιφάσεις και τη με-
γάλη ιστορία. Την μια εκ των πέντε 
σημαντικότερων πόλεων της αρχαι-
ότητας. Την πόλη που καλείται να 
αποδείξει ότι το αξίζει και με το παρα-
πάνω που επιλέχθηκε για Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 
2023. Κλείνοντας κάνω μια ευχή, να 
ακουστεί ότι εδώ, στην πίσω αυλή της 
Αττικής, υπάρχει μια πόλη που αξίζει 
την προσοχή όλων, που αξίζει να την 
επισκευθεί κάποιος, να εξερευνήσει 
τον αρχαιολογικό της χώρο, να περ-
πατήσει τους δρόμους της, να φάει 
στα ταβερνάκια της, να δει την κρυμ-
μένη της ομορφιά. Να μην την προ-
σπεράσει γιατί αυτή η πόλη 
έχει πάντα κάτι να πει.

Μαραγκάκη Μαρία

2 - 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2023 A.V. 29 

Σύλλογος Μικρασια-
τών Ελευσίνας / 

Γιαγτζόγλου- 
Αντωνιάδη Γεωργία / 

Τσακίρογλου 
Ευάγγελος



Σύλλογος 
Πελοποννησιών 
Ελευσίνας / 
Ντίνα Τριλίκη  
Το 1945 στην Ελευσίνα ιδρύεται ο Σύλλογος Πε-
λοποννησίων Ελευσίνας. Στόχος του να διατηρή-
σει αναλλοίωτα τα ήθη και έθιμα και να προσπα-
θήσει να τα μεταλαμπαδεύσει στους απανταχού 
Έλληνες αλλά και ξένους που αγαπούν την παρά-
δοση, τους λεβέντικους ελληνικούς χορούς και 
τα τραγούδια. 

«Με τον σύλλογό μας καλύπτουμε με χορούς όλη 
την Ελλάδα. Έχουμε χορευτικά συγκροτήματα με 
δικές μας παραδοσιακές στολές με άτομα ηλικίας 
4 έως 84 ετών. Οι νέες και οι νέοι μας έχουν εκπρο-
σωπήσει τη χώρα μας σε διαγωνισμούς λαϊκής πα-
ράδοσης σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Ρώμη, 
Παρίσι, Βερολίνο, Πράγα. Έχουμε διακριθεί στην 
πρώτη και δεύτερη θέση ανάμεσα σε πολλές συμ-
μετοχές. Διαθέτουμε παιδικό χορευτικό τμήμα. Η 
χορωδία μας έχει δικά της κοστούμια και μάλιστα 
διακρίθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τέλος, η δη-
μιουργία Θεατρικού Τμήματος με επαγγελματία 
σκηνοθέτη μας έχει δώσει τη χαρά να ανεβάσουμε 
ήδη δύο θεατρικές παραστάσεις και μάλιστα η τε-
λευταία θα παιχθεί στη Σύρο στις 4 Μαρτίου 2023. 
Έχουμε εκδώσει τα βιβλία “Αρχαία Κωπήλατα Πλοία 
και όχι μόνον”, “Οι φορεσιές της Αττικής” και “Έκθε-
ση Ιστορικών Κειμηλίων”. 

»Στα 18 χρόνια μου εκλέχτηκα Δημοτική Σύμβου-
λος. Διετέλεσα αντιδήμαρχος, πρόεδρος Πολιτι-
στικού Κέντρου με συμμετοχές σε επιτροπές και 
συλλόγους που έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Την 
πόλη μου την έχω ζήσει και τη ζω. Ονειρεύομαι να 
είναι στις πρώτες θέσεις αφού είναι μία από τις 5 
ιερές πόλεις της Ελλάδας. Να συρρέουν τουρίστες 
και να γεμίζει ο αρχαιολογικός χώρος. Να φημίζεται 
για την καθαριότητά της, τον πολιτισμό, τις ιδέες 
της και να είναι μια διαφορετική πινελιά στον όμορ-
φο χάρτη της Ελλάδας. 

»Σήμερα η πόλη μας αποτελεί μία ισχυρή μεταφορά 
των κοινωνικών και γεωπολιτικών 
δυναμικών της μεταβιομηχανικής 
Ευρώπης που επιστρέφει στο αρχαι-
ολογικό και ιστορικό παρελθόν της 
για να σταθεί ξανά όρθια. Λίγα χρό-
νια πριν η υπερσυγκέντρωση των βι-
ομηχανιών δημιουργούσε τεράστια 
προβλήματα στην ποιότητα ζωής 
μας και του περιβάλλοντός μας. Στα 
τέλη του 1970 ο κόλπος της Ελευσί-
νας ήταν η πιο μολυσμένη θάλασσα 
της Μεσογείου αφού είχε καλυφθεί 
με ένα μέτρο λάσπης. Aποτέλεσμα 
αυτού, να κινδυνεύει με εξαφάνιση 
κάθε θαλάσσιος οργανισμός. Η στε-
νή γειτνίαση βιομηχανίας και Ιστο-
ρίας δημιουργούσε ένα τεράστιο 
οπτικό παράδοξο. Είναι πάρα πολύ 
συγκινητικό για εμάς ότι κινητοποι-
ήσαμε το ενδιαφέρον της Διεθνούς 
κοινότητας και η ιστορία  μας έγινε 
κινητήριος δύναμη στα χέρια των 
καλλιτεχνών. Γιατί η Ελευσίνα δεν 
είναι απλά μια βιομηχανική πόλη, 
είναι η πόλη σύμβολο της σύνδεσης 
του ανθρώπου με τη φύση, η πόλη 
της μητέρας γης, της αρχαίας θεάς 
Δήμητρας και της κόρης της Περσε-
φόνης, η Ελευσίνα ταυτίζεται με την 
εργατική τάξη με τον εργαζόμενο 

Ηλίας 
Τσεραχίδης

Από όλες τις ιστορίες που έχω ακούσει, αυτές της γιαγιάς μου 
μού έχουν μείνει στη μνήμη. Ήταν νέα όταν τους βάλαν σε 
βαγόνια για να τους πάνε στον Καύκασο και είχε εφτά παι-
διά. Ήταν ένα ταξίδι χωρίς νερό, χωρίς ψωμί, πέθαναν όλα. 

Μετά τους κατέβασαν από τον Καύκασο στο Καζακστάν και 
τους άφησαν στις αλάνες δίπλα στους ανοργάνωτους Κοζάκους. 
Οι δικοί μας έκαναν προκοπή, δείξανε στους ντόπιους πώς να καλ-
λιεργούν, φτιάξανε παράγκες και μετά σπίτια. Από την πλευρά του 
πατέρα μου, που ήταν έξι αδέλφια, ο παππούς μου τράβηξε για την 
Ελλάδα την Αλεξανδρούπολη – έχουμε πολύ μεγάλα σόγια με τα 
οποία ξαναβρεθήκαμε πάλι στην Ελευσίνα αργότερα, όταν το 1990 
ήρθαμε για να εγκατασταθούμε τελικά το 1997 στον Νέο Πόντο. Οι 
ιστορίες μας δεν είναι χαρούμενες ή ευχάριστες και φαίνεται ότι δεν 
τελειώνουν ποτέ οι δυσκολίες. Δεν είναι μόνο οι διωγμοί και οι γε-
νοκτονίες που έχουν τραβήξει όλοι οι Πόντιοι. Σήμερα κατάσχονται 
τα σπίτια τους. Οι γονείς μας κάνανε τρία σπίτια πούλησαν αυτά του 
Καζακστάν για να έρθουνε στην Ελλάδα και τα χρήματα τους έγιναν 
ρούβλια. Δεν μετρήθηκαν τα χρόνια της εργασίας τους στη Σοβιε-
τική Ένωση και για τα χρόνια που δούλεψαν εδώ πήραν συντάξεις 
πενιχρές. Όταν οι Κοζάκοι ξυπνήσανε και καταλάβανε ότι οι Έλληνες 
είχαν αναλάβει τις καλύτερες θέσεις γιατί είχαν τελειώσει Πανεπι-
στήμια και είχαν γίνει γιατροί και δικηγόροι, τους έδιωχναν. Το ελ-
ληνικό κράτος τους υποσχέθηκε κατοικία, περίθαλψη και εργασία 
τότε με βασιλικά διαβατήρια και δεχόμενοι απίστευτη πίεση από 
το καθεστώς κατέβηκαν στην Ελλάδα, αλλά εδώ χαρακτηρίστηκαν 
ως παλιννοστούντες. «Δεν είσαστε Ρώσοι μεν αλλά δεν είστε ούτε 
Έλληνες. Είστε Ρωσοπόντιοι» μας έλεγαν. 

Οι γονείς μας δουλεύανε σκληρά και εμείς στα σχολεία είχαμε να α-
ντιμετωπίσουμε το ρατσισμό και το bullying. Καταξιωθήκαμε μέσα 
από τα επαγγέλματά μας, τις σπουδές μας. Είμαι χοροδιδάσκαλος 
και πρόεδρος του συλλόγου, ακολουθώ τα βήματά της μητέρας 
μου που ήταν επίσης υπεύθυνη του συλλόγου. Συνεχίζουμε να με-
ταλαμπαδεύουμε τα ήθη και τα έθιμα. Βγαίνουμε, λέμε τα κάλαντα 
σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο –γιατί ακολουθούμε το ρώσικο–, 
αναβιώνουμε την ιστορία μας διαμέσου θεατρικών παραστάσεων  
και σήμερα βλέπουμε το μέλλον πολύ πιο θετικά. Οι παππούδες 
μας χάσανε παιδιά ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά. Όσο και αν 

μας έχουν πατήσει σαν λαός είμαστε δυνατοί. Σηκωνόμαστε και 
συνεχίζουμε. Θέλουμε η πόλη μας να είναι δυνατή να παρέχει στα 
παιδιά  μας γνώση, γιατί η Ελευσίνα δεν είναι μία συνηθισμένη 
πόλη, έχει γνώση και απίστευτη ιστορία. Θέλουμε τα παιδιά μας 
να μείνουν εδώ δεν θέλουμε να γίνουν πάλι φυγάδες – νέοι που 
θα φύγουν στο εξωτερικό. Εδώ, στη Μαγούλα, είναι το δικό μας 
χωριό. Θέλουμε τα παιδιά μας να ριζώσουν και να χτίσουν τη δική 
τους ιστορία. 

Η Ελευσίνα έχει βουνό, θάλασσα. Τα παιδιά μου από μικρά τα πή-
γαινα βόλτες στον αρχαιολογικό, καβάλα στον λαιμό μου για να 
γνωρίζουν τις πέτρες που πατάνε. Η Ελευσίνα είναι γεμάτη αρχαία. 
Η μικρή εκκλησία στην αρχή του συνοικισμού του Τιμίου Σταυρού 
είναι το κέντρο που συγκεντρωνόμαστε στις γιορτές σε γάμους 
και σε βαφτίσεις – έρχεται κόσμος από παντού. Κρατάμε τα έθιμα. 
Όταν βγήκαμε για κάλαντα όλα τα σπίτια μας περιμένανε 
με ανοιχτές πόρτες και στρωμένα τραπέζια, ξέρουμε το 
γείτονά μας και μπορούμε να χτυπήσουμε οποιαδήποτε 
στιγμή την πόρτα του. Είμαστε ενωμένοι, τόσο απλά.

Σύλλογος Ποντίων 
Μαγούλας και 
Περιχώρων / 
Ηλίας Τσεραχίδης
Το μεγάλο κύμα Ποντίων καταφτάνει στη Μαγούλα το 1990. Αρχι-
κά οι πρόσφυγες αγόρασαν αγροτεμάχια για να χτίσουν τα σπίτια 
τους στην περιοχή Τσακάλι επειδή τότε ήταν φτηνά. Σήμερα ο οικι-
σμός ονομάζεται Nέος Πόντος Μαγούλας και αποτελείται περίπου 
από 82 σπίτια. Βασικός σκοπός και όνειρο του συλλόγου ήταν να 
κτιστεί ένας ναός στον οικισμό, όπως είχαν στη Ρωσία. Έτσι, ο ναός 
αφιερωμένος στον Tίμιο Σταυρό τους ένωσε ακόμα περισσότερο. 
Ο σύλλογος έχει τρία χορευτικά τμήματα και θεατρική ομάδα.

«Αγαπούμε την Ελευσίνα, εκτός από "τόπος μας" είναι και ένα σύμβο-
λο. Αντιπροσωπεύει  την προσφυγιά, την εργατικότητα, τα τραύματα 
των πολέμων, τη βαθιά ανθρώπινη αγωνία όσων εγκαταλείπουν τις 
ρίζες τους για να κυνηγήσουν μία καλύτερη τύχη σε ξένο τόπο με δια-
φορετική κουλτούρα, την ανάγκη για επιβίωση, ασφάλεια, ευημερία, 
επικοινωνία, την πάλη ανάμεσα στην παράδοση και στο σύγχρονο. 

»Σήμερα που τα περισσότερα εργοστάσια έχουν σιγήσει και στέκουν 
ως μνημεία βιομηχανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αρχαία και 
σύγχρονα μνημεία μαζί με τις ιστορίες των ανθρώπων που έφτασαν 
εδώ από όλη την Ελλάδα για να βρουν δουλειά, διαμορφώνοντας ένα 
ισχυρό εργατικό κίνημα και φέρνοντας μαζί τους ψηφίδες διαφορετι-
κών πολιτισμών, αυτό το μωσαϊκό της Ελευσίνας με όλες τις ζωντανές 
ιστορίες του, μπαίνει τώρα στην επόμενη φάση του με οδηγό το “2023 
Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης”. Στην πόλη μας, 
μέσα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, βρήκαμε το θάρρος για το πα-
ράτολμο τότε όραμα να μεταβούμε σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. 
Αυτή η μετάβαση, γραμμένη στον ιδρυτικό μύθο της πόλης μας –τον 
μύθο της Περσεφόνης– της εναλλαγής των εποχών και της αέναης 
μετάβασης, είναι μία μικρογραφία της Ευρώπης που προσφέρεται ως 
πεδίο μελέτης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ήπει-
ρος. Όποιος καλλιτέχνης δουλεύει εδώ, αντιλαμβάνεται τη δυναμική 
της πόλης και τη χρησιμοποιεί ως βασική ύλη της δουλειάς του». 
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Το Ελευσίνιο Κίνημα είναι μία δυνατή εμπειρία για όλους όσους 
εμπλεκόμαστε. Δημιουργείται μέσα από τη συνεργασία μας με 
τους 14 πολύ ενεργούς εθνοτοπικούς συλλόγους της Ελευσί-
νας, στο πλαίσιο της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης.
Σε τέτοια συμμετοχικά έργα απαιτείται η άμεση επαφή με τον 
κόσμο, γιατί χρειάζεται να γνωρίζει κανείς το δυναμικό με το 
οποίο θα συνεργαστεί, αλλά και να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
τους. Η επαφή μας με τους συλλόγους έγινε με τη συμμετοχή 
μας σε κάποια από τα μαθήματα χορού και χορωδίας τους. Θα 
πρέπει να επισημάνουμε ότι όλοι οι σύλλογοι ήταν πολύ φιλό-
ξενοι και βοηθητικοί. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
δασκάλους που πέρασαν τη θετικότητα στους μαθητές τους.
Το Ελευσίνιο Κίνημα δημιουργείται απo έναν μεγάλο αριθμό 
περί των 700 ατόμων που συμμετέχει εθελοντικά. Οι άνθρωποι 
αυτοί εργάζονται, έχουν οικογένειες και άλλες υποχρεώσεις. 
Οι ελεύθεροι χρόνοι τους είναι περιορισμένοι και πολύ δύσκο-
λο να συμπίπτουν. Αυτό θέλει χρόνο και προγραμματισμό, ένα 
από τα πιο δύσκολα κομμάτια της υλοποίησης του έργου όπως 
και οι απρόβλεπτες παράμετροι που ποτέ δεν μπορείς να προ-
ϋπολογίσεις.  
Τελικά τα πράγματα  πήραν τον δρόμο τους, μπήκαν σε μια σει-
ρά.
Το ερώτημα πώς εμπλέκουμε και φέρουμε τις παραδόσεις στο 
σήμερα μας έχει απασχολήσει και σε προηγούμενα έργα. Είναι 
μια ιδιαίτερη διαδικασία να συνεργάζεσαι με τους συλλόγους 
που φέρουν τις παραδόσεις τους. Είναι πολύ σημαντικό να σε-
βαστείς τα χαρακτηριστικά αυτά, αλλα και να τα «ξεπεράσεις» 
και εννοούμε να μπορέσεις να οραματιστείς κάτι πέραν αυτών. 
Αυτοί οι σύλλογοι διατηρούν το στοιχεία της παράδοσης πολύ 
έντονα αλλά παράλληλα οι ίδιοι αποτελούν τους σημερινούς 
Ελευσίνιους.
Πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από κάτι απλό και ουσιαστικό μπο-
ρείς να γεφυρώσεις το βάρος και βάθος του παρελθόντος με 
το σημερινό χάος. Και εδώ κρίνεται κανείς για την ειλικρίνειά 
του, γιατί η ιδέα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τις συλλογι-

κότητες για να την υποστηρίξουν. Η μεγαλύτερη πρόκληση 
είναι πώς το καλλιτεχνικό σχέδιο εμπλέκει τους συλλόγους  
χωρίς να αλλοιώσει το δικό τους στοιχείο αλλά μέσα από τη 
συνύπαρξή τους να το μετουσιώσει σε κάτι νέο, ένα επίκαιρο 
συλλογικό έργο που να κινητοποιήσει την πόλη και τους κα-
τοίκους της.  Σε αυτό το ταξίδι φέραμε μαζί μας πολύτιμους και 
έμπειρους συνεργάτες.  
Ο τρόπος με τον οποίο ξεδιπλώνεται η δραματουργία του έρ-
γου είναι χρονικός. Επί της ουσίας ξεκινάει από το παρελθόν 
και έρχεται στο παρόν. Σημείο έναρξης του έργου αποτελούν 
τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των συλλόγων και οι διαδρο-
μές τους που καταλήγουν σε ένα σημείο. Μεταφορικά, λοιπόν, 
είναι σαν να βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο με τις διαφορετικές 
καταγωγές και κουλτούρες να έρχεται από τα διαφορετικά 
σημεία της Ελλάδος στην πόλη της Ελευσίνας. Σημείο συνά-
ντησης αυτών είναι η θάλασσα ένα απ' τα στοιχεία που συνέ-
βαλε στο να πάρει η Ελευσίνα τον βιομηχανικό χαρακτήρα, και 
άρα περνάμε στην πιο σύγχρονη ιστορία και στον κοινό σκοπό 
που έφερε τον κόσμο αυτόν στην Ελευσίνα, την εργασία. Στη 
θάλασσα, λοιπόν, τα σώματα αυτά ενώνονται και δημιουργούν 
ένα νέο που κάνει μια κοινή πορεία πάνω στην οδό Κανελλο-
πούλου. Τελικό σημείο η είσοδος του κόσμου στο Ελαιουργείο, 
μας φέρνει πλέον στο εδώ και το τώρα, σε έναν κοινό χορό 
που ενώνει τον κόσμο. Οι άνθρωποι του Ελευσίνιου Κινήματος 
είναι οι κάτοικοι της πόλης, άτομα διαφορετικών ηλικιών και 
ιδεολογιών, που μπορεί να έχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά 
στο τέλος έστω για λίγο τις αφήνουν πίσω τους και  χορεύουν 
όλοι μαζί σε ρυθμούς που έχουν αναγωγή βαθιά μέσα στον 
χρόνο, ίσως και στα ελευσίνια μυστήρια. Γιορτάζουν μαζί την 
πόλη τους που έγινε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
και ως οικοδεσπότες υποδέχονται επισκέπτες από όλον τον 
κόσμο.
Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο στοίχημα του έργου, πώς θα ενώσει 
όλους αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους ώστε να ακού-
σουν ο ένας τον άλλον και να  κάνουν κάτι από κοινού. Είναι κάτι 
πολύ δυνατό και συγκινητικό και στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας.

Μανούσος 
Κλαπάκης
Μουσικός Επιμελητής 
Ελευσίνιου Κινήματος

Στα χρόνια που ζω και εργάζομαι ως μου-
σικός των κρουστών, έχω συμπράξει ε-
κτός της μουσικής με πολλές και διαφο-
ρετικές καλλιτεχνικές ομάδες στον χώ-
ρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, 
των εικαστικών τεχνών, του σύγχρονου 
αλλά και του παραδοσιακού χορού. Το 
«κλειδί» γι' αυτές τις συμπράξεις είναι ο 
ρυθμός. Ο ρυθμός στον λόγο, στη μου-
σική, στο σώμα. Στο σώμα που χορεύει 
συναντώντας παλιές και νέες μουσικές 
φόρμες και κώδικες. Τους κώδικες που 
φτιάχνονται αιώνες τώρα σε μικρές και 
μεγάλες κοινότητες ανθρώπων, σε ανα-
ζήτηση έκφρασης και συνεύρεσης. Με 
αυτό το κλειδί έρχομαι και εδώ σήμερα 

στο Ελευσίνιο κίνημα.
 Μετά από την πρόσκληση της Τζένης 
Αργυρίου και του Βασίλη Γεροδήμου και 
με έναν τρόπο σαν συνέχεια της συνερ-
γασίας μας στο έργο τους «Αποθέματα: 
Inventory» που πραγματοποιήθηκε το 
2018, επιστρέφουμε στην Ελευσίνα για 
την τελετή έναρξης της 2023 Ελευσίς 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 
συνθέτοντας αυτό το «Ελευσίνιο Κίνη-
μα» και πάλι με την ενεργό συμμετοχή 
κατοίκων και συλλόγων της πόλης.
Παρατηρούμε, λοιπόν, πως τα τελευταία 
χρόνια, όλο και περισσότερο, τον λόγο 
στον παραδοσιακό χορό έχουν πάρει οι 
εθνοτοπικοί σύλλογοι. Αυτό συμβαίνει 
για διάφορους λόγους. Κυρίως διότι ερ-
χόμενοι στο άστυ, οι άνθρωποι κουβα-
λώντας τις μουσικές, τους χορούς και τις 
παραδόσεις απ’ τον τόπο τους, θέλουν 
να συνεχίσουν να επικοινωνούν μέσω 
αυτών. Άρα ο κάθε εθνοτοπικός σύλλο-
γος έχει και τον ρόλο μιας κοινότητας-
μικρής η μεγάλης – ακόμα και μεταφε-

ρόμενης σε άλλον τόπο.
Η Ελευσίνα είναι πραγματικά ένα μωσαϊ-
κό τέτοιων ενεργών κοινοτήτων.
Στην πόλη αυτή, των 25.000 κατοίκων, 
συνυπάρχουν Ηπειρώτες, Κρήτες, Πό-
ντιοι, Δωδεκανήσιοι, Πελοποννήσιοι, 
Χιώτες, Μικρασιάτες, Αρβανίτες, Θεσ-
σαλοί, Επτανήσιοι και όλοι αυτοί, είναι 
Ελευσίνιοι.
Ερχόμενοι σε συνεργασία μαζί τους κά-
θε φορά μπαίναμε στην κοινότητά τους. 
Κάθε επίσκεψη σε διαφορετικό σύλλογο 
σήμαινε έναν κώδικα ξεχωριστό. Σαν να 
μιλάς άλλη γλώσσα κάθε φορά. Άλλοτε 
κοντινή η μια με την άλλη και άλλες φο-
ρές αρκετά διαφορετική.
Ως συμμετοχικοί επισκέπτες κι εμείς, 
μπαίναμε ακούγοντας τις ταυτότητες 
της μουσικής και των χορών τους και 
ταυτόχρονα ακούγαμε τον παλμό αυτής 
της πόλης, της ιερής πόλης της αφίξεως, 
του ερχομού, της παρουσίας, της απο-
κάλυψης. Της πόλης της Ελευσίνας. A

ως φορέα ανάπτυξης και πολιτισμού. Οι συνδικα-
λιστικές διεκδικήσεις των αρχών του 20ου αιώνα 
κληροδοτούν στην πόλη τη συνείδηση του ενερ-
γού πολίτη που εκφράστηκε μέσα από τη μορφή 
συλλογικοτήτων. Η Ελευσίνα λειτουργεί σαν ένα 
επιπλέον σύμβολο: όπως στη σύγχρονη εποχή η 
πόλη διαμορφώνεται από μετανάστες εργάτες, 
έτσι και στους αρχαίους χρόνους στην πόλη λα-
τρευόταν μία θεά μέτοικος, η Δήμητρα –που δεν 
είχε γεννηθεί στην Ελευσίνα όπως ο Απόλλωνας 
στη Δήλο όπου και λατρευόταν–, που έφτασε στην 
Ελευσίνα στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής της, 
τη στιγμή που βίωνε την απώλεια της κόρης της και 
εδώ αναζήτησε τη θεραπεία στην εργασία και έγινε 
υπηρέτρια στο παλάτι του βασιλιά. Τα Ελευσίνια 
μυστήρια ήταν η μόνη τελετή στην αρχαιότητα, 
ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως 
προέλευσης, φύλου και κοινωνικής τάξης. 

»Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η Ελευσίνα εί-
ναι μία πόλη μεταναστών και προσφύγων, από τη 
γεωργική μέχρι τη μεταβιομηχανική επανάσταση 
η Ελευσίνα αφηγείται τέσσερις χιλιάδες χρόνια ι-
στορίας του ανθρώπου ως παραγωγού δημιουρ-
γού και ως εργαζόμενου. Από τότε μέχρι σήμερα 
η Ελευσίνα είναι σύμβολο του ανθρώπου που κι-
νείται από την αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο 
και το δημιουργεί με τα ίδια  του τα χέρια παράγο-
ντας ταυτόχρονα υλικό και πνευματικό πλούτο για 
τους συνανθρώπους του. Η πόλη μας μπορεί να 
γίνει ένας ιδανικός τόπος για τις μεγάλες κοινωνι-
κές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
σήμερα η γηραιά Ήπειρος γιατί αποτελείται από 
ανθρώπους που προέρχονται από πολλά διαφορε-
τικά μέρη και πολλούς λαογραφικούς συλλόγους. 
Οι σύλλογοι αυτοί δεν συνδέονται μεταξύ τους με 
δεσμούς παρελθόντος λόγω καταγωγής κοινωνι-
κών ηθών και εθίμων, αλλά με δεσμούς παρόντος 
και μέλλοντος. Μέσα από την κοινή τους επιθυμία 
οικοδομούν ένα κοινό τόπο μέσα στον οποίο ζούνε 
αυτοί και τα παιδιά τους. Ο τίτλος που μας δόθηκε 
ευελπιστώ να προσφέρει στην Ελευσίνα ώθηση 
για μία αναγέννηση της εικόνας της, την καθιέρω-
ση της ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου και 
λειτουργεί καταλυτικά για την καθιέρωση νέας ει-
κόνας της πόλης στα εθνικά και διεθνή μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης. Σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να 
επιδράσει σημαντικά στο πώς προσλαμβάνουν οι 
ίδιοι οι κάτοικοι τη πόλη τους, στην ανάπτυξη ενός 
αισθήματος υπερηφάνειας και επιτελικά ανάδειξης 
της, συνεπώς στη δημιουργία μιας νέας ισχυρής 
ταυτότητας».

Τζένη Αργυρίου - Βασίλης Γεροδήμος
Καλλιτεχνικη Επιμέλεια Ελευσίνιου Κινήματος
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Οι ιστΟριεσ πΟυ λεμε 
στΟν εαυτΟ μασ 

Αν σου μαθαίνει κάτι μία γοητευτική storyteller που δεν 
φοβάται να τσαλακώσει την ωραία της εικόνα, είναι ότι 

την ιστορία μας την ξαναγράφουμε λέγοντάς την 

Της Δήμήτρας Γκρους - Φωτό: ΘαΝαςής καρατΖας

ο ρΑντεβού μΑς με την Αγγελικη κοςμοπούλού, μεσημέρι παρασκευής, εξελίχθηκε 
σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση ανταλλαγής ιστοριών. Ήξερα για εκείνη ότι είναι διευ-
θύντρια του κοινωφελούς ιδρύματος Αθανάσιος κ. λασκαρίδης και ότι ανάμεσα σε άλλα με ένα 
πλοίο καθαρίζουν τις ακτές όλης της χώρας, ότι στο podcast της «Μηδενικό αποτύπωμα» στην 
A.V. μιλά για μερικά από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα και ότι κάθε εβδομάδα στις 
«Ιστορίες για τη γυάλινη οροφή» στο athensvoice.gr παρουσιάζει μία γυναίκα που μιλάει για το πώς 
έσπασε τα αόρατα εμπόδια ξεχωρίζοντας στο επάγγελμά της – ήξερα, με άλλα λόγια, ότι έχει 
σημαντική παρουσία στον κοινωφελή χώρο και ασχολείται με το περιβάλλον και τη γυναικεία εν-
δυνάμωση. εκείνη τη μέρα θα συναντιόμασταν με αφορμή το βιβλίο της «Πώς να πεις μια ιστορία» 
(εκδ. λιβάνη). Αυτό που δεν ήξερα, λοιπόν, ήταν πως το θέμα του βιβλίου της διαπερνά εγκάρσια 
την επαγγελματική της δραστηριότητα και την ιδιοσυγκρασία της, το παρελθόν της και τα σχέδιά 

της, τον τρόπο της να παρουσιάζει τον εαυτό της και να αφήνει το αποτύπωμά της. για τις επόμενες ώρες 
θα είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που θα μου εξηγούσε τη σημασία του πώς λέμε μια ιστορία –όταν θέ-
λουμε να πείσουμε, να εξηγήσουμε, να προβάλουμε τη δουλειά μας–, αλλά κυρίως μία storyteller που θα 
μου έδειχνε ότι είμαστε πολλά περισσότερα από όσα προδίδει η εικόνα μας, εξιστορώντας τις πιο μύχιες 
δικές της ιστορίες. Όλοι έχουμε σκοτεινά σημεία και την ίδια στιγμή όλοι είμαστε οι ιστορίες μας. Tο να τις 
αναγνωρίσουμε και να μάθουμε να τις λέμε, τόσο στον εαυτό μας όσο και στους άλλους, είναι όμως ο μόνος 
τρόπος να μας γνωρίσουμε, αλλά και να συστηθούμε, να εμπνεύσουμε, να κινητοποιήσουμε.

Ιστορίες είναι… 
Σχεδόν τα πάντα, αποτελούμαστε από ιστορίες. Έχουμε 
μία μεγάλη αφήγηση για το ποιοι είμαστε και έχουμε και 
τις μικροϊστορίες που είναι ο τρόπος μας να φωτίζουμε 
πλευρές της ζωής μας, να συστηνόμαστε, να επικοινω-
νούμε. Με ιστορίες εξηγούμε την αρχή ή το τέλος μιας 
σχέσης, τι συνέβη και δεν είμαστε καλά, γιατί είμαστε 
χαρούμενοι, τα συναισθήματά μας, ακόμα αυτό που λέμε 
κουτσομπολιό – τι μάθαμε, τι μας είπαν, τι έγινε χθες το 
βράδυ… Οι ιστορίες είναι δηλαδή η αξιοποίηση της αφή-
γησης στην καθημερινότητά μας – το 70% αυτών που μοι-
ραζόμαστε καθημερινά με τους άλλους σε ένα οικείο πε-
ριβάλλον. Ιστορίες είναι επίσης οι ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, 
οι σειρές, τα κόμικς και βέβαια τα βιβλία που διαβάζουμε. 

Η δύναμη των ιστοριών  
Πέρασε καιρός μέχρι να αρχίσω να λέω τις δικές μου ιστο-
ρίες. Μέχρι τότε είχα επαφή με τον χώρο του περιεχομέ-
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να πηγαίνει σε μια πιο μεγάλη πόλη για να σπουδάσει. Άρ-
χισα να συνειδητοποιώ ότι αυτό που έθελγε έναν ακροατή 
δεν ήταν ο σκοπός, αλλά οι ιστορίες κι ότι οι άνθρωποι 
αφηνόμαστε στη δύναμη των ιστοριών γιατί έτσι είμαστε 
φτιαγμένοι. Όταν ακούμε μια ιστορία που έχει συναίσθη-
μα και παραπέμπει στις αισθήσεις μας, ο εγκέφαλός μας 
φωτίζεται σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ όταν με-
ταφέρουμε στον άλλο μια πληροφορία ενεργοποιείται 
μόνο το κέντρο του λόγου, που επεξεργάζεται τις ψηφίδες 
δεδομένων. Και έπειτα, η ιστορία του ενός έχει πολύ μεγά-
λη δύναμη, εντυπώνεται στο μυαλό μας και μας συγκινεί, 
ειδικά αν αλλάζει την τύχη του πρωταγωνιστή της.

Εκπαιδεύοντας την κοινωνία 
των πολιτών
Άρχισα να διαβάζω μανιωδώς και να παρακολουθώ σεμι-
νάρια στο εξωτερικό, μελετώντας και αποκωδικοποιώ-
ντας τις τεχνικές της αφήγησης. Είχα πάντοτε ένα προσω-
πικό ενδιαφέρον, αλλά έβλεπα και από τη δουλειά μου ότι 
υπήρχε ένα κενό. Στα ιδρύματα μας ενδιαφέρει ο αντίκτυ-
πος της δουλειάς μας και αναζητούμε τους καλύτερους 
τρόπους να μιλήσουμε για αυτόν. Ένας τρόπος π.χ. είναι 
να πεις ότι φέτος χρηματοδοτήσαμε 10 υποτροφίες, αλλά 
ο αριθμός δεν λέει πολύ περισσότερα από την οικονομική 
δέσμευση. Είναι πολύ διαφορετικό να εξηγήσουμε πώς 
μία υποτροφία μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού, 
και να αφηγηθούμε την ιστορία του, δείχνοντας το πριν 
και το μετά, πάντα με σεβασμό, με αλήθεια, χρησιμοποι-
ώντας τους κώδικες της συγκίνησης με μέτρο.  Άρχισα 
να το κάνω σαν πείραμα, στη δική μου δουλειά, και μετά 
να διδάσκω τις εφαρμοσμένες χρήσεις της αφήγησης σε 
δεκάδες οργανώσεις του κοινωφελούς χώρου, εκπαιδεύ-
οντάς τες να μπορούν να μιλήσουν για τη δουλειά τους, ή 
σε νέους επιχειρηματίες και επιστήμονες που ήθελαν να 
φτάσουν σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο. Το 2020, είχα 
πια πειστεί ότι έπρεπε να καταγράψω με συστηματικό 
τρόπο όλη αυτή τη γνώση, να κωδικοποιήσω όσα είχα 
μάθει και να γράψω ένα βιβλίο που θα είναι χρήσιμο σε 
όσους θελήσουν να εφαρμόσουν τις τεχνικές της αφήγη-
σης στα δικά τους πεδία. Στην καραντίνα, η αλλαγή στον 
ρυθμό της ζωής μού έδωσε αυτή τη μοναδική ευκαιρία 
και κάπως έτσι γεννήθηκε το «Πώς να πεις μια ιστορία».

Οικογενειακές ιστορίες 
γυναικείας ενδυνάμωσης 
Ο μπαμπάς μου ήταν φοβερός παραμυθάς κι αυτή είναι 
η αφετηρία και του δικού μου storytelling. Κι η μαμά μου 
έλεγε ιστορίες, απλώς πιο άτσαλα, είναι όμως όλες μέ-
σα στο κεφάλι μου. Η ιστορία της μητέρας της που την 
πάντρεψαν 12 χρονών και γέννησε τη μαμά μου στα 15, 
η συνέχεια της ιστορίας αυτής, που η γιαγιά μου απο-
φάσισε να χωρίσει, να πάρει τα 4 παιδιά της και να φύγει 
από το σπίτι (το ’50!), η ιστορία της μαμάς μου που έκανε 
την επανάστασή της για να σπουδάσει, το πώς πήγαινε 
το πρωί στο πανεπιστήμιο και το βράδυ για δουλειά στο 
τυπογραφείο όπου εκδιδόταν το Βήμα (ήταν λινοτύπης 
το ’60, η μόνη γυναίκα στην Ελλάδα που έκανε αυτή τη 
δουλειά), η ιστορία για το πώς την αντιμετώπιζε ο σεξι-
στής διευθυντής της στην εφημερίδα που θεωρούσε ότι 
οι γυναίκες πρέπει να είναι διακοσμητικές… Όλες αυτές 
οι ιστορίες με διαμόρφωσαν, γιατί ο τρόπος της μαμάς 
μου ήταν να με μεγαλώνει όχι με νουθεσίες, αλλά λέγο-
ντάς μου «έλα να σου πω τι συνέβη στη δική μου ζωή». 
Οι γονείς μου μού επέτρεψαν με τον τρόπο τους να ξανα-
γράψω τη δική μου  ιστορία  μου, κάνοντας διαφορετικές 
επιλογές, όπως το να παντρευτώ στα 23 μου τον άντρα 
που ήθελα εγώ. Ελπίζω και το δικό μου παιδί να ξαναγρά-
ψει τις ιστορίες που του λέμε εμείς, να τις κάνει δικές του.

Οι ιστορίες που λέμε 
στον εαυτό μας
Τώρα γράφω τo επόμενο βιβλίο, με θέμα τις ιστορίες 
που λέμε στον εαυτό μας – ένα πολύ σημαντικό κομμά-
τι του storytelling. Στην πραγματικότητα, όλοι είμαστε 
storytellers, η ζωή μας είναι ένα άθροισμα ιστοριών που 
περιλαμβάνουν συγκρούσεις και ήρωες, καλές και κα-
κές στιγμές. Το πώς θα τις αποδομήσουμε και θα τις συν-
θέσουμε ξανά, δίνοντάς τους νόημα, γίνεται κομμάτι της 
ταυτότητάς μας και είναι ο τρόπος να κατανοήσουμε το 
ποιοι είμαστε. Οι πιο δύσκολες ιστορίες μας είναι αυτές 
που κατεξοχήν μας ορίζουν, μας υπαγορεύουν τι μπο-
ρούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε.
Άρχισα λοιπόν να δουλεύω με τους κώδικες που έμαθα 
στο storytelling, δηλαδή πώς κάνεις ερωτήσεις στον 
εαυτό σου για να θυμηθείς συγκεκριμένες μικροϊστορί-
ες, οι οποίες, αν συνδεθούν μεταξύ τους, μπορούν να 
εξηγήσουν μεγαλύτερα πράγματα για σένα. Ξαφνικά 
άρχισα να θυμάμαι πολλά. Κάνοντας αυτή τη δουλειά κά-
θε μέρα βλέπεις ότι η μνήμη είναι σαν το μυϊκό σύστημα. 
Αν την εξασκείς, δυναμώνει. 

Η ταμπέλα της αποτυχίας
Θα σου πω μια ιστορία. Το 2010 έζησα μια τραγική σκηνή. 
Επιστρέφοντας στο σπίτι, Πάσχα, μες στη χαρά, με ένα 
μωρό στο καρότσι, βρήκα να με περιμένει κάτω από την 
πόρτα ένα κατασχετήριο ακίνητης περιουσίας για χρέη 
στο δημόσιο. Ανακάλυψα ότι ο λογιστής μου, τον οποίο 
εμπιστευόμουν τυφλά, δεν πλήρωνε τις υποχρεώσεις 
μου, σωρεύοντάς μου ένα πολύ μεγάλο χρέος. Και δεν ή-
ταν μόνο το χρέος. Ξαφνικά άρχισα να χαρακτηρίζω τον 
εαυτό μου αποτυχημένο – μια ταμπέλα που υιοθέτησα 
για πολλά χρόνια. Το πένθησα αυτό αρκετά, μετά άρχισα 
να το παλεύω. Το οικονομικό βάρος θα το έχω για πάντα, 
απλώς το διαχειρίζομαι καλύτερα, ωστόσο κάποια στιγ-
μή βρέθηκα σε μια πολύ καλή επαγγελματική θέση που 
δεν μαρτυρούσε ότι έχω ένα τέτοιο τραύμα και τέτοια 
προβλήματα. Όταν άρχισα να μιλάω για αυτό δημόσια, 
κατάλαβα ότι αυτό λειτουργούσε θεραπευτικά όχι μόνο 
για μένα αλλά και για άλλους ανθρώπους. Στο άκουσμα 
αυτής της ιστορίας, πάντα ερχόταν κάποιος από το α-
κροατήριο και μου έλεγε, “σας ευχαριστώ που το είπατε 
αυτό, έχει συμβεί σε μένα ή σε κάποιον δικό μου”. Ήταν 
σαν οι άνθρωποι να έψαχναν να κολλήσουν την ιστορία 
τους στη δική σου, έβλεπαν τον εαυτό τους σε αυτό που 
έλεγες εσύ, ένιωθαν αυτό που ένιωθες κι εσύ. Επιβεβαί-
ωνα ακόμα περισσότερο ότι έχει σημασία να μιλάς, όπως 
επίσης να επιλέγεις τις ιστορίες που θα συμπεριλάβεις 
στην αφήγηση για τον εαυτό σου.

Οι δύσκολες ιστορίες 
μάς διαμορφώνουν
Γνωρίζοντας τη δύσκολη ιστορία ενός ανθρώπου, κα-
ταλαβαίνεις περισσότερα πράγματα για αυτόν. Πολλές 
φορές μας διαφεύγει η πορεία κάποιου που έχουμε απέ-
ναντί μας, δεν ξέρουμε τι τον έχει φέρει ως εδώ. Αν με 
δεις τώρα εμένα και ξέρεις τον επαγγελματικό μου τίτλο 
θα σχηματίσεις μια πολύ διαφορετική εικόνα για το ποια 
είμαι από αυτή που καταλαβαίνεις ακούγοντας τις ιστο-
ρίες μου. Το storytelling μάς βοηθάει να αναγνωρίζουμε 
τη διαδρομή μας ως ένα συνεχές αφήγημα που περιλαμ-
βάνει και τα ωραία και τα δύσκολα. Να αποδεχόμαστε ότι 
η ζωή έχει και πάνω και κάτω, και όταν είσαι πάνω πρέπει 
να ξέρεις ότι θα έρθει το κάτω, και όταν είσαι κάτω ότι θα 
έρθει το πάνω. Μπορεί ανά πάσα στιγμή, από ένα γύρισμα 
του τροχού, να βρεθείς σε πολύ δύσκολη κατάσταση, 
αυτό λέει η ανθρώπινη εμπειρία και είναι σημαντικό να 
το ξέρεις, αλλά βέβαια δεν θέλεις να διαλύσεις τον άλλο 
με αυτή τη γνώση. Θέλεις να του πεις ότι υπάρχουν και 
όλες αυτές οι πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων που 
τα κατάφεραν. 

Η καλύτερη ομιλία ήταν η πρώτη

Η πρώτη μου ομιλία ήταν σε μια εκδήλωση που με είχαν 
καλέσει να μιλήσω για την αποτυχία. Ήταν αρχές του 2016, 
ήμουν ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος από ό,τι τώρα. 
Η θεματική ήταν ασυνήθιστη, κανείς δεν θέλει να ανέβει 
στο βήμα και να πει ότι δεν τα κατάφερε. Βγήκα λοιπόν 
σε μια εκδήλωση στο Higgs και μίλησα για την αποτυχία, 
χρησιμοποιώντας τη δική μου ιστορία. Το έκανα άτεχνα, 
ξεκινώντας την ιστορία, βάζοντας τα κλάματα, μαζεύο-
ντας τη σκέψη μου και ξανά πάλι. Κατάφερα ωστόσο να 
πω τα 2-3 πράγματα που ήθελα, που ήταν κοιτάξτε να 
δείτε, δεν τα πήγα πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα, αλλά είμαι 
στα πόδια μου, προσπαθώ, και είμαι εδώ. Από τότε έχω 
μιλήσει πολλές φορές για την αποτυχία, αλλά τότε αισθα-
νόμουν ένα τίποτα, και ήταν μια πρωτιά. Με γνώρισε ένα 
κοινό το οποίο ακόμα και σήμερα μου μιλάει για αυτή την 
ομιλία, και δεν ήταν τόσο η ποιότητα της τοποθέτησης, 
όσο η αποδοχή της αδυναμίας, το ότι βγαίνει ένας άνθρω-
πος μπροστά που παίρνει το ρίσκο να πει, παιδιά, δεν είναι 
όλα τέλεια. Και πραγματικά, αν πάρεις τη ζωή μου και τη 
μετρήσεις με το μέτρο του επαγγελματικού τίτλου, θα τη 
βρεις σούπερ, της πετυχημένης σχέσης, επίσης σούπερ 
(η ζωή μού έφερε έναν ξεχωριστό άνθρωπο), της οικο-
γένειας το ίδιο, έχουμε ένα καταπληκτικό παιδί. Με πάρα 
πολλά μέτρα, η ζωή μου είναι μια πετυχημένη ιστορία, και 
μου πήρε χρόνια να το καταλάβω, αλλά έχει κι ένα σωρό 
σκοτεινά πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς, και κάποια 
που δεν τα λέω ούτε εγώ σε εμένα. 
Όλοι έχουμε σκοτεινά σημεία, απλώς αν δεν τα βγάλουμε 
στο φως και δεν αποφασίσουμε να τα ξαναγράψουμε 
προς όφελός μας, θα είναι πάντα εκεί να μας τραβάνε πί-
σω. Και δεν υπάρχει λόγος, γιατί στόχος είναι να είμαστε 
πλήρεις όσο γίνεται και ευτυχείς, και να συμπαρασύρου-
με κι άλλους ανθρώπους σε αυτή την κατεύθυνση, με τα-
πεινότητα – δηλαδή, εγώ που μπορώ εύκολα να τσαλακώ-
νομαι, θα βγω να το κάνω. Το παρελθόν μας εμπεριέχει τις 
ιστορίες που μας έφεραν ως εδώ. Το να τις αναγνωρίσου-
με και να μάθουμε να τις λέμε προϋποθέτει ότι παίρνουμε 
ένα ρίσκο έκθεσης, είναι όμως ο μόνος τρόπος που έχου-
με για να συστηθούμε, να εμπνεύσουμε και να κινητοποι-
ήσουμε. Να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στον κόσμο. A

νου (content) με πολλούς τρόπους. Όταν μπήκα στη δια-
φήμιση και την επικοινωνία έγραφα κείμενα για πελάτες 
και πολιτικές ομιλίες, έγραφα δηλαδή είτε ανυπόγραφα 
είτε λόγια που θα εκφωνούσαν άλλοι, έχοντας μελετήσει 
την ψυχοσύνθεσή τους και τον τρόπο σκέψης τους. Ένα 
από τα πιο συναρπαστικά πράγματα της καινούργιας μου 
δουλειάς στον κοινωφελή χώρο, το 2015, ήταν όταν στα 
διάφορα φόρα που πήγαινα στο εξωτερικό έβλεπα να α-
νεβαίνουν στη σκηνή εκπρόσωποι οργανώσεων από όλον 
τον κόσμο για να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα κοινό 
το οποίο θα μπορούσε, αν το έπειθαν, να τους στηρίξει και 
να τους χρηματοδοτήσει. Όντας στην πλευρά του χρημα-
τοδότη, έβλεπα πως κάποιοι, ενώ έκαναν κάτι εξαιρετικά 
σημαντικό, δεν έπειθαν καθόλου, ενώ άλλοι μπορούσαν 
να σε μαγέψουν. Στο Skoll Foundation Forum, που γίνεται 
κάθε χρόνο στην Οξφόρδη, ήταν συναρπαστικό να βλέ-
πεις στη σκηνή ένα κορίτσι να περιγράφει πώς χάρη σε ένα 
ποδήλατο που της έδωσε η οργάνωση World Bicycle Relief 
μπορούσε από την καλύβα της, διασχίζοντας την έρημο, 

Το story-
telling μάς 
βοηθάει νά 
άνάγνωρι-
ζουμε Τη 
διάδρομη 

μάς ως ενά 
ςυνεχες 
άφηγημά 
που περι-
λάμβάνει 

κάι Τά ωράιά 
κάι Τά 

δυςκολά
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5 fashion accounts 
σκανδιναβικής μόδας

Τ
ο σκανδιναβικό στιλ, που ενσωματώνει χα-
ρακτηριστικά που έχουν κοινά η Νορβηγία, 
η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία και η Ισλαν-

δία, είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή αι-
σθητική. Μια φιλοσοφία που περιλαμβάνει την 
τέχνη, τη νοοτροπία, τη στάση ζωής και τα πο-
λιτιστικά πρότυπα, όπως αποτυπώνονται στη 
λέξη “hygge”: δανέζικη και νορβηγική, περιγρά-
φει μια διάθεση θαλπωρής και «άνετης συνανα-
στροφής» με αισθήματα ευεξίας και ικανοποίη-
σης. Ενώ η άνοδος του hygge έκανε δημοφιλές 
το μινιμαλιστικό στιλ της Σκανδιναβίας, τώρα 
σειρά έχει η άνοδος των influencers που βοη-
θούν στον επαναπροσδιορισμό του στιλ της πε-
ριοχής, καθώς εξελίσσεται σε πιο παιχνιδιάρικο 
και ταυτόχρονα πιο βιώσιμο, διατηρώντας πά-
ντα το μότο “comfort comes first”.

@pernilleteisbaek Με 1 εκατ. followers 
και μέσο όρο 3.600 εβδομαδιαίων αναζητήσεων, 
η Pernille Teisbaek είναι η βασίλισσα των σκανδι-
ναβικών influencers, καθώς πρωτοπορεί στο στιλ 
που ενσωματώνει αταίριαστα χρώματα. Πρώην 
μοντέλο και ιδρύτρια του Social Zoo, ενός πρα-
κτορείου μάρκετινγκ influencer με έδρα την Κο-
πεγχάγη, η Teisbaek έγραψε πρόσφατα το Dress 
Scandinavian, έναν πρακτικό οδηγό για το πώς να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο την γκαρνταρόμπα σας 
και να ακολουθήσετε τον σκανδιναβικό τρόπο. Η 
σημαντικότερη συμβουλή της; Επενδύστε με σύ-
νεση σε διαχρονικά κομμάτια.

@emilisindlev Αντικατοπτρίζοντας την τά-
ση «ότι το σκανδιναβικό στιλ πλέον είναι πιο μαξιμα-
λιστικό», η Emili Sindlev είναι η κορυφαία στιλίστρια 
της Κοπεγχάγης, γνωστή για την αντισυμβατική της 
προσέγγιση στην ανάμειξη χρωμάτων και prints 
στην γκαρνταρόμπα της, η οποία βασίζεται πάντα 
στην άνεση. Με το παρατσούκλι «Carrie Bradshaw 
της Κοπεγχάγης», η Sindlev συνδυάζει συχνά διακο-
σμημένα Manolo Blahniks με ρούχα με πρωτότυπα 
σχέδια, όπως αυτό της εφημερίδας και ζώνες σε 
έντονα χρώματα. Η προσέγγισή της; Όσο πιο παιχνι-
διάρικη, πολύχρωμη και ατρόμητη γίνεται.

@sophiaroe Με 2.500 εβδομαδιαίες ανα-
ζητήσεις κατά μέσο όρο, η Sophia Roe είναι μια τα-
λαντούχα στιλίστρια που κατακτά τη σκηνή της 
Σκανδιναβίας. Γνωστή για το μινιμαλιστικό της στιλ 
και τις υπερμεγέθεις σιλουέτες της, η Roe επηρεά-
ζει τα κορυφαία ονόματα της βιομηχανίας, καθώς 
οι οπαδοί της κυμαίνονται από τη Moda Operandi 
μέχρι την Danielle Bernstein. Η Roe ίδρυσε το The 
Garment, ένα βιώσιμο brand με έδρα την Κοπεγχά-
γη, το οποίο υιοθετεί μια προσέγγιση χωρίς τάσεις 
και εποχές για τη δημιουργία κλασικών ρούχων για 
τη γυναικεία γκαρνταρόμπα. 

@_jeanettemadsen_ Ως δημιουργι-
κή διευθύντρια και συνιδρύτρια της Rotate Birger 
Christensen, ενός cult brand ρούχων, η Jeanette 
Madsen έχει πάθος με τη μεταστροφή του σκανδι-
ναβικού στιλ. Με έδρα την Κοπεγχάγη, η μάρκα της 
δημιουργεί εντυπωσιακά κομμάτια κατάλληλα για 
glam έξοδο, κάτι που συνήθως δεν πρωταγωνιστεί 
στη σκανδιναβική μόδα. Γνωστή για την ανάμειξη 
υλικών και σχεδίων, δεν είναι περίεργο που η μάρ-
κα της Madsen έχει σχολιαστεί πολύ θετικά από το 
Forbes, το Elle και το Lyst. 

@annawinck H Anna Winck, την οποία α-
κολουθεί και η Kaia Gerber, είναι blogger με έδρα 
τη Στοκχόλμη, η οποία προσφέρει ένα διαφορετι-
κό στιλ με κάθε ρούχο που φοράει. Συνδυάζοντας 
ροζ παντελόνια από λουστρίνι και bucket hats 
με ψυχεδελικά μοτίβα, η Anna έχει ως στόχο να 
εκφράζεται αυθεντικά μέσα από μια fresh και ξε-
χωριστή αισθητική που έχει πολλές 90s επιρροές. 
Είναι νέα και ωραία. 

Επιμέλεια: MΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΟΥ

Η γιαγιά μου 
πάντα έλεγε 
ότι η βροχή 

είναι ο τρόπος 
της φύσης για 

να κάνει τα πάντα 
να γυαλίζουν
-Mehmet Murat Ildan 
(Τούρκος θεατρικός 

συγγραφέας)

KALOGIROU
Τσάντα χειρός HOGAN 
€133 μετά την έκπτωση

MARKS & SPENCER
Πουλόβερ fleeche €55,99

CALZEDONIA
Κοντές κάλτσες με ριγέ μοτίβο €4

TED BAKER
Ομπρέλα ABIS €60

ESSENCE
Αδιάβροχη μάσκα 

Lash Like a Boss

ΙΚΕΑ 
Κουβέρτα, 120x160 cm, € 7,99

ZADIG ET 
VOLTAIRE

Κασκόλ

MODIVO
Σκούφος ONLY Alpha Life Patch €14

MODIVO
Μπουφάν πουπουλένιο Pinko €227 μετά την έκπτωση

PEDRO GARCIA 
Shirley boots €480

HUAWEI
Ακουστικά Bluetooth 

FreeBuds Pro 2

SWATCH
Ρολόι Misty Cliffs
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O Γιάννης 
Γαΐτης και 
η ουσία του 
απρόσωπου
Πάνω από 100 έργα του γνω-
στού ζωγράφου ξεδιπλώνουν 

την καλλιτεχνική διαδρο-
μή του έναν αιώνα από 

τη γέννησή του 

Α
ντλούσε έμπνευση από την 
καθημερινότητα και, με το 
χαρακτηριστικό του εκφρα-
στικό ιδίωμα, προσέγγιζε με 

σαρκασμό και χιούμορ το πρότυπο του ε-
φησυχασμένου ανθρώπου, που επιζητεί μια ζωή 

χωρίς μεγάλες ευθύνες και θυσίες, χωρίς εξάρσεις 
και πάθη. Εκατό χρόνια από τη γέννηση τού Γιάννη 
Γαΐτη (1923-1984) –και 17 από την αναδρομική στο 
Μουσείο Μπενάκη– τα διάσημα ανθρωπάκια του θα 
παρελαύνουν στην έκθεση με τίτλο «Η ουσία του α-
πρόσωπου» που διοργανώνεται στο Ίδρυμα Β. & Μ. 
Θεοχαράκη, σε συνεργασία με την κόρη του ζωγρά-
φου, Λορέττα. 
«Η ανθρωπογεωγραφία της καθημερινότητας του Γα-
ΐτη, με εκατοντάδες “Ανθρωπάκια”, που άλλοτε τα συ-
ναντάμε στην επιφάνεια μιας κονσέρβας και άλλοτε 
βγαίνουν μέσα από αυτή, αποτυπώνουν το προσωπικό 
του ύφος», σημειώνει ο επιμελητής του αφιερώμα-
τος, Τάκης Μαυρωτάς, και συνεχίζει: «Ο ίδιος έχεις 
την αίσθηση ότι επιθυμεί να έχει το δικό του διάλογο 
με την pop art. Είναι Έλληνας, βαφτισμένος στο Αι-
γαίο και, με τη δική του αμεσότητα, δίνει τις απαντή-
σεις του στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Τα 
ανθρωπάκια του ταξιδεύουν στο μακρινό χθες, στο 
αρχαίο μας παρελθόν, σαν να ζητούν να ταυτίσουν 
την οντολογική τους παρουσία με την ιστορία ή να 
αισθανθούν την αναγκαιότητά της, φτιάχνοντας, με 
τα σώματά τους, τη δική του Ακρόπολη».
Καλύπτοντας τη δημιουργική του πορεία από το 
1944, με την περίφημη «Αυτοπροσωπογραφία», έως 
το τέλος της δράσης του, περιλαμβάνει πάνω από 
100 έργα από σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές 
συλλογές. Δημιουργίες γνώριμες όπως οι «Σειρήνες 
- Οδυσσέας», «Ω! Θεοί», «Οι Συμπληγάδες», «Παρέλα-
ση», «Μοτοσικλετιστής», συνθέσεις του με έντομα, 

αλλά και τις πιο πρώιμες ρεαλιστικές αυτοπροσωπο-
γραφίες και τα αποδοσμένα με κυβιστική και σουρε-
αλιστική διάθεση πορτρέτα οικείων του. Στη διαδρο-
μή θα συναντήσουμε επιπλέον τα αινιγματικά κολάζ 
και έργα από γύψο, πολυεστέρα και ορείχαλκο της 
συντρόφου του Γαβριέλλας Σίμωσι με την οποία ερ-
γάστηκαν στο Παρίσι – μια ματιά στον ονειρικό κόσμο 
της γλύπτριας που βρίσκεται σε αντιθετική τροχιά με 
το έργο του Γαΐτη.  - Ιωάννα Γκομούζα

INFΟ Γιάννης Γαΐτης, H ουσία του απρόσωπου
Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 
Κολωνάκι / Διάρκεια έκθεσης: 8 Φεβρουαρίου - 28 Μαΐου
Δευτέρα-Κυριακή 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-20:00

Μοτοσικλετιστής, 
περ. 1967, λάδι σε 
μουσαμά, 132 x 99 
εκ., Συλλογή Εθνικής 
Τράπεζας
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➎ Μίκης, αυτός ο άγνωστος
Το 1969, κατά τη διάρκεια της εξορίας του στη Ζάτου-
να, ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε το ποίημα «Ο 
επιζών» του Τάκη Σινόπουλου. Αυτήν την καντάτα-
τραγούδι ποταμός ερμηνεύει για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα η Μαρία Φαραντούρη. Μαζί της ο διακεκρι-
μένος βαθύφωνος Τάσος Αποστόλου για να ξεδιπλώ-
σουν, επίσης, γνωστά τραγούδια του μεγάλου συνθέ-
τη από τους κύκλους «Οδύσσεια», «Poetica», «Asmata», 
«Σερενάτες», «Μαουτχάουζεν», «Μπαλάντες». Τις ενορ-
χηστρώσεις και τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο 
γνωστός πιανίστας Αχιλλέας Γουάστωρ.

Μέγαρο Μουσικής, Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στις 20:00

Μ
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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

➍ 80 χρόνια 
Κρατική 

Ορχήστρα 
Αθηνών

Οκτώ δεκαετίες πριν 
έδινε την πρώτη 

της συναυλία στο 
κατάμεστο Ολύμπια 
λίγες ώρες πριν την 
κηδεία του Κωστή 
Παλαμά. Αυτή την 

Παρασκευή γιορτάζει 
τη γόνιμη διαδρομή 

που μεσολάβησε. Με 
τον βιρτουόζο Βαντίμ 
Ρέπιν, να αναμετρά-
ται με το απαιτητικό 
Κοντσέρτο για βιολί 
και ορχήστρα σε ρε 
μείζονα του Πιότρ 

Ίλιτς Τσαϊκόφκυ. Την 
Τσέλια Κοστέα να 

ερμηνεύει το Vocalise 
για υψίφωνο και ορ-

χήστρα του Νέστορα 
Ταίηλορ, μια σύνθεση 
που αντιμετωπίζει τη 
φωνή ως ορχηστρικό 
όργανο. Και τον Λου-
κά Καρυτινό να ηγεί-

ται μίας νέας ανάγνω-
σης της «τιτάνιας» 
Πρώτης Συμφωνίας 

του Μάλερ, μίας από 
τις πλέον δημοφιλείς 
συμφωνίες του ύστε-

ρου ρομαντισμού.
Μέγαρο Μουσικής,  

3 Φεβρουαρίου στις 20:30



➌ Το φάντασμα της όπερας 
είναι εδώ

Στην 35χρονη πορεία του έχει κεντρίσει 140.000.000 θεατές σε όλο 
τον κόσμο. Ξεκινώντας τη φετινή του περιοδεία, το «The phantom 
of the opera», το διάσημο μιούζικαλ του Άντριου Λόυντ Βέμπερ με 
τις μελωδίες που έχουν γράψει ιστορία, κάνει την πρώτη στάση του 
στην Αθήνα. Τον μυστηριώδη άνδρα που κρύβεται στα σκοτάδια των 
παρασκηνίων και χειραγωγεί την τραγουδίστρια Κριστίν ερμηνεύει 
ο Tim Howar των Mike + The Mechanics και τη νεαρή πριμαντόνα, η 
ηθοποιός και σοπράνο Harriet Jones (γνωστή και από την κινηματο-
γραφική «Πεντάμορφη και το τέρας» με την Emma Watson). 

Christmas Theater, από τις 8 Φεβρουαρίου

➋ «Ταξιδεύοντας» με τον Τheodore
Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε με τον γνωστό τραγουδοποιό, αφού η χρονιά του ανοίγει συναυλιακά στο 
κλαμπ της Ηρακλειδών 61 όπου είχε εμφανιστεί και τον Δεκέμβριο. Προσκαλώντας μας σ’ ένα ταξίδι στο δι-
άστημα ή στον βαθύτερο εαυτό μας, τα ατμοσφαιρικά ηχοτοπία του τελευταίου του άλμπουμ «The Voyage» 
θα συνοδεύουν προβολές βίντεο τέχνης και ένα εκρηκτικό light show. Μια συναυλία με την υποστήριξη του 
ATHENS VOICE Radio 102.5. 

Oddity Club, 3 Φεβρουαρίου στις 21:30

➊ Ο Γιάννης Χουβαρδάς ανεβάζει Καμύ
Μια μητέρα (Μαριάννα Κάλμπαρη) με την κόρη της (Πηνελόπη Τσιλίκα), που ληστεύουν και δολοφονούν 
τους πελάτες του πανδοχείου τους λαχταρώντας μια ζωή ηλιόλουστη, μπροστά στη θάλασσα. Και  
ο γιος (Αναστάσης Ροϊλός) ο οποίος, επιστρέφοντας μετά από 20 χρόνια στα πάτρια, πέφτει θύμα τους. 
«Αν θέλετε να ξέρετε, υπήρξε κάποια παρεξήγηση. Όσο άμαθη κι αν είστε στη ζωή, αντιλαμβάνεστε  
ότι αυτά συμβαίνουν» ξεστομίζει η Μάρθα στη σύζυγο τού αδερφού της, τον οποίο –χωρίς να αναγνω-
ρίζει– έχει δηλητηριάσει. Πάνω σε αυτή τη σαρκαστική ατάκα και με τον Blaine L. Reininger να σολάρει 
επί σκηνής, ο Γιάννης Χουβαρδάς χτίζει μέσα σε μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα την προσέγγισή του 
στην «Παρεξήγηση» του νομπελίστα Γάλλου συγγραφέα.

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, 3 Φεβρουαρίου - 9 Απριλίου
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➐ Ρέα Γαλανάκη στη σκηνή
Ποια είναι σήμερα η σχέση μας με τα χρόνια της κρίσης; Πώς άλλαξαν οι ζωές μας 
έκτοτε; Με το βραβευμένο μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη «Η άκρα ταπείνωση» 
καταπιάνεται ο Παντελής Φλατσούσης. Στο μεταίχμιο ανάμεσα στη μυθοπλασία 
και την πραγματικότητα, η παράστασή του θα επιχειρήσει να αναψηλαφήσει τη 
μνήμη των πρώτων ετών της περασμένης δεκαετίας και συνολικότερα την ελλη-
νική κοινωνία κατά τα μεταπολιτευτικά χρόνια, στην προσπάθεια να βρει απαντή-
σεις για το μέλλον. 

Θέατρο Θησείον, πρεμιέρα στις 8 Φεβρουαρίου

➏ Ο Κωνσταντίνος Ντέλλας  
σκηνοθετεί το Γκιακ

Ο λασπωμένος κόσμος του ανδρικού λόγου τιμής, της βεντέτας από τα διηγήμα-
τα του Δημοσθένη Παπαμάρκου ζωντανεύει ξανά στο θεατρικό σανίδι. Και είναι  
ο δημιουργός του «Έλληνα βρυκόλακα» και της «Insomnia Greca» που εστιάζει 
σκηνοθετικά στις έννοιες του ηρωισμού, του αρσενικού προσώπου της βίας αλλά 
και στο τραύμα του πολέμου. 

Θέατρο 104, 3 Φεβρουαρίου - 9 Απριλίου, κάθε Παρασκευή-Κυριακή
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➒ Το «Θέατρο 
της μνήμης» 

της Μάγια Τζόρτζεβιτς
Την έννοια της ευθραυστότητας εξερευνά 
στα νέα ζωγραφικά και βίντεο έργα της η Σέρ-
βα καλλιτέχνιδα στα οποία εκθέτει τις γυμνές 
φιγούρες της, επίμονους πρωταγωνιστές των 
ζωγραφικών της επινοήσεων, στη σκηνογρα-
φία μιας φαντασιακής εικόνας που αναπτύσ-
σεται σε σχέση με την ιδέα του θεάτρου της 
μνήμης. Επιμένοντας να ζωγραφίζει καμβά-
δες καμουφλαρισμένους με ράστερ γραφι-
κών υπολογιστή και τοποθετημένους ως αντι-
κείμενα στον εκθεσιακό χώρο, καταθέτει ένα 
σχόλιο για την ανεξέλεγκτη και συχνά χαοτική 
κυκλοφορία των ψηφιακών εικόνων. 

Δύο Χωριά, 4 Φεβρουαρίου - 14 Μαρτίου

Τσολιάς εν δε 
Τσόλια Μπαντ!

Μετά τις φθινοπωρινές εμφανίσεις του στον Σταυρό 
του Νότου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης ξαναχτυ-

πά με το εκλογικό βιβλιάριο στο χέρι και «Αριστεία 
καπαμά». Σ’ έναν αθυρόστομο και καυστικό μονόλο-
γο, μπλεγμένο με σατιρικά τραγούδια και live νότες 

από την ορχήστρα, ο punk φουστανελάς καυτηριάζει 
την πολιτική επικαιρότητα. Συμμετέχει ο δημοσιο-

γράφος-ΜΑΤ Μπαλούρδος.

Κύτταρο Live, κάθε Παρασκευή στις 22:00, 
3 Φεβρουαρίου  - 10 Μαρτίου

Όλος ο Φοίβος (Δεληβοριάς) 
σε μια συναυλία

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η αυλή της Τεχνόπολης 
ήταν γεμάτη για την πρώτη παρουσίαση του «Α-

ΝΙΜΕ», του νέου δίσκου του. Τώρα, με τη γνώριμη 
μουσική παρέα (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χρι-
στοδούλου, Κώστας Παντέλης, Yoel Soto) και τον 

Χρήστο Λαϊνά μας δίνουν ραντεβού για μια μουσική 
παράσταση βασισμένη σε όλη την τραγουδοποιία 

του Φοίβου από τα 16 του έως σήμερα.

Κύτταρο Live, κάθε Σάββατο στις 22:30, 
4 Φεβρουαρίου - 8 Απριλίου

 Στο Κύτταρο με Φοίβο και Αποστόλη
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Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

Φοίβος Δεληβοριάς
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Ξέρει από… 
«Slalom» 
η Ηώ Αγγελή;
Στη ζωγραφική της τα όρια διαρρηγνύ-
ονται το έξω μπορεί να βρίσκεται μέσα, 
ο αστικός χώρος συναντά την ύπαιθρο, 
αγριολούλουδα και θαλεροί κήποι ξε-
φυτρώνουν σε πλακόστρωτα δωμάτια. 
Στην έκθεση «Slalom -Μια διαδρομή αλ-
λιώς», η γνωστή εικαστικός καταστρώ-
νει χώρους πέρα από τους τυπικούς 
οπτικούς κανόνες, διαταράσσοντας την 
ομαλότητα της πορείας του βλέμματος, 
πάνω σε τελάρα με κάθε λογής πράσινα, 
φαιά και μπλε της νύχτας και ασπρόμαυ-
ρα σχέδια. Η ATHENS VOICE είναι χορη-
γός επικοινωνίας της έκθεσης.

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, 
2 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου

➑ Ευθύμης Φιλίππου στον Νέο Κόσμο
Σ’ ένα ζαχαροπλαστείο στην Αθήνα, σε απροσδιόριστο χρόνο, δυο άνθρωποι προ-
σπαθώντας να επικοινωνήσουν, γελάνε, θυμώνουν, λένε ιστορίες κι όταν πιέζονται, 
παίζουν. Παραμένουν καθισμένοι εκεί, πολλές φορές σκεπτόμενοι να φύγουν. Ίσως 
σ’ αυτή την απόφαση συμφωνήσουν σε κάτι. Θα προλάβουν, όμως, να αποφασί-
σουν; Η Τζωρτζίνα Λιώση και η Νάνσυ Μπούκλη, δύο ηθοπ οιοί της νεότερης γενιάς, 
παίζουν και σκηνοθετούν το «Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα» 
του βραβευμένου σε Κάννες και Βενετία σεναριογράφου και συγγραφέα. 

Θέατρο του Νέου Κόσμου, πρεμιέρα 6 Φεβρουαρίου, κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

 Η Αλεξία 
Ιμάνο 

Μαρούλη 
και η άγρια 

φύση
Στο κοινωνικό ασυ-

νείδητο «Η άγρια 
φύση και η αδάμαστη 

γυναίκα» εκλαμβά-
νονται ως υπάρξεις 

επικίνδυνες και 
αρπακτικές. Αρχέτυ-
πα που προκαλούν 

φόβο και που έχουν 
κυνηγηθεί, κάποιες 
φορές μέχρι και την 
εξάλειψή τους. Στην 

ομότιτλη έκθεσή 
της, η ζωγράφος 

επιδιώκει να αποδο-
μήσει την προδιάθε-

ση του ανθρώπου 
για κυριαρχία πάνω 
στην «εξωτική φύ-

ση» και να συνδέσει 
τον θεατή με την 

αίσθηση της απώ-
λειας, του φόβου, 
της μοναξιάς, του 

ανήκειν, πυροδοτώ-
ντας ένα υπαρξιακό 
δέος για κάτι πολύ 

μεγαλύτερο  
από εμάς.  

Η ATHENS VOICE  
είναι χορηγός  
επικοινωνίας  
της έκθεσης.

Γκαλερί Άλμα, 2-25 
Φεβρουαρίου

Stay with me, and don't look back

 Οι θαλασσινές
περιπλανήσεις του 

Γιάννη Μίχα
Μεταφέρει σταθερά στον καμβά όσα βί-
ωσε στα ναυπηγεία, στα λιμάνια και μαζί 

με ανθρώπους που αφιερώθηκαν στη 
θάλασσα, ισορροπώντας την παλέτα του 

σε τόνους θερμούς και ψυχρούς, με γραφή 
ρεαλιστική που εμβολιάζεται από κυβιστι-

κά στοιχεία. Στη νέα του έκθεση με τίτλο 
«Από σκουριά και αλμύρα» ο Γιάννης Μίχας 

αντιπαλεύει, όπως δηλώνει, «τη λήθη και το 
ξεθώριασμα ψυχής και εικόνας».

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 
εγκαίνια 8/2 στις 19:00, μέχρι 18 Φεβρουαρίου
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Street food

M ια Παρασκευή με (λίγο) ήλιο, στο κέντρο της 
Αθήνας όλος ο κόσμος γύρω μου έτρωγε πράγ-
ματα στο χέρι, από σουβλάκια, γύρους και τυ-
ρόπιτες μέχρι κρέπες, εντσιλάδας, φαλάφελ, 
σαλάτες-σε-ποτήρι και δεν συμμαζεύεται. Λέω 

«δεν συμμαζεύεται» γιατί το φαγητό στον δρόμο τα τελευταία 
χρόνια έχει τον ασυμμάζευτο – το ωραίο κλισέ, «το φαγητό μάς 
ταξιδεύει σε όλη την Υφήλιο», ισχύει και με το παραπάνω, μια και 
σήμερα μπορείς να απολαύσεις με το κομμάτι, στο χέρι/πόδι, 
δείγματα της κάθε έθνικ κουζίνας, από την Άπω Ανατολή μέχρι 
την Αραβική Χερσόνησο, κι από τα εγγλέζικα fish’n’chips μέχρι τα 
γερμανικά λουκάνικα. Όχι ότι πήρε το μάτι μου κανέναν σήμερα 
να τρώει γερμανικά λουκάνικα, απλώς είναι βέβαιο ότι υπάρχουν 
στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που συναντιούνται διακόσιοι σαρά-
ντα πέντε πολιτισμοί, και σερβίρονται στο χέρι ακόμα και γερμα-
νικά λουκάνικα, ίσως με συνοδεία μπίρας και σάουερκραουτ.

Η εξέλιξη του street food είναι διεθνής – στη Νέα Υόρκη, λέει 
μια φίλη που μόλις βγήκε από υπερατλαντική πτήση, βρίσκεις 
μέχρι και ιταλική αυθεντική πίτσα με το κομμάτι/μέτρο, όπως 
στη Ρώμη, ακόμα και με κολοκυθάκια ή με μπάμιες! Τα γωνιακά  
μαγαζάκια που πουλάνε πίτσα-μερίδα της Ρώμης έχουνε πο-
λύ εκκεντρικές γεύσεις και τολμηρούς συνδυασμούς, που δεν 
τις υποψιάζονται καν οι κοινοί πιτσαδόροι. Τώρα, τους ίδιους 
συνδυασμούς τους βρίσκει κανείς στη Νέα Υόρκη και ίσως στην 
Αθήνα, που δεν τους τσέκαρα, αλλά γιατί όχι, είμαστε και πιο 
κοντά στη Ρώμη. 

Είδα λοιπόν ουρά έξω από τα φαλάφελ του κέντρου, έξω από 
τα πιτάδικα του Συντάγματος, ακόμα μεγαλύτερη ουρά για σου-
τζουκάκια, κόσμο και κοσμάκη στους λουκουμάδες, ουρές στην 
Αγίας Ειρήνης σ’ αυτό που πουλάει μαρίδα τηγανητή σε χωνί και 
στο άλλο που πουλάει πίτσες, άλλες ουρές σε παγωτατζίδικα (αυ-
τά που φτιάχνουν artisanal, ή τα χαζευτικά με το ρολό-παγωτό), 
σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους, καφέ και γυράδικα, σε κινέζικα, 
ασιατικά, τουρκικά, κουρδικά, μεσογειακά, ελληνικά, ισπανικά, 
γαλλικά και μεξικανικά φαγάδικα. Το μεγαλύτερο μέρος της πε-
λατείας για φαγητό-στο-δρόμο είναι νέοι, μαθητές και φοιτητές, 
με γυαλιστερά μαλλιά και σκουλαρίκια – σκεφτόμουν να γράψω 
για τα μαλλιά των ανθρώπων, ακριβώς επειδή εντυπωσιάστηκα 
από την πιτσιρικάδα, που έχει τόσο γυαλιστερά μαλλιά ενώ περι-
μένει να αρπάξει μια κιμαδόπιτα στον αέρα…

Πριν πολλά χρόνια ένας Έλληνας πρέσβης στην Πολωνία μου 
είχε πει: «Καταλαβαίνεις πόσο ευτυχισμένος είναι ένας λαός 
από το πόσο συχνά βλέπεις ανθρώπους να τρώνε στον δρόμο». 
Τότε η Πολωνία μόλις έπαιρνε βαθιές ανάσες με τον Λεχ Βαλέσα 

πρωθυπουργό, και οι άνθρωποι όντως είχανε αρχίσει να τρώνε 
στον δρόμο πολύ ορεξάτοι. Αγόραζαν φαγητό από υπαίθρια 
κιόσκια και σταντς, που δεν υπήρχαν ως πριν λίγους μήνες, και α-
πολάμβαναν την πολωνέζικη άνοιξη με πατατόπιτες, πιερότζι και 
λουκάνικα, αλλά κυρίως με κέφι, αν όχι με ευτυχία. Το σκέφτηκα 
πολλές φορές  – οι άνθρωποι τρώνε στον δρόμο και παίρνουν 
φαγητό-στο-χέρι όταν ζούνε ή βρίσκονται σε χώρες με ήπιο 
κλίμα, γιατί το σηκώνει το κλίμα, τόσο το φαγητό-στο-χέρι όσο 
και τον περίπατο στη λιακάδα, όπως και το άραγμα σε παγκάκι, 
ντουβαράκι και τοιχάκι. Το φαγητό γίνεται αφορμή επικοινωνί-
ας, βόλτας, αφορμή εξόδου και συναναστροφής με άλλα άτομα. 
Δεν χρειάζεται πολλά λεφτά, ένα σνακ στο χέρι σε χορταίνει με 
λιγότερα από πέντε ευρώ (αν το έχεις ερευνήσει λίγο το θέμα και 
δεν πας καρφωτά όπου να ’ναι). 

Το σημαντικό είναι ότι εκτός από το να κάνεις «ταξίδι σε όλο τον 
κόσμο μέσω του street food»… μπορείς να φας και τέλεια πράγ-
ματα, υψηλής γαστρονομίας, «ψαγμένα» μεζεδο-ειδή με ακόμα 
πιο ψαγμένα ντιπ (και υπόσχομαι ότι η λέξη «ψαγμένα» πάει στον 
διάολο από δω και πέρα, την ξεφορτώνομαι μαζί με το «ταξίδι 
σε όλο τον κόσμο». Ουστ!) Διάφοροι σεφ και μανιακοί 
με την κουζίνα σκύβουν πάνω από σχάρες, τηγά-
νια και φούρνους μέχρι να τελειοποιήσουν τις 
συνταγές τους, προσθέτουν μπαχαρικά, 
φρέσκα λαχανικά, χορταρικά, καπνιστά 
κρέατα, δοκιμάζουν συνδυασμούς και 
φτιάχνουν μικρά, οικονομικά αρι-
στουργήματα. Που απέχουν χιλιό-
μετρα από τις «παντόφλες» της 
νεανικής μου ηλικίας, όταν το 
Street food είχε μόλις μπει, δι-
στακτικά και λαδιάρικα, στην 
ελληνική πραγματικότητα. 
Το σημερινό Street food είναι 
ό,τι επιθυμεί ο πελάτης όσον 
αφορά την καταγωγή, αλλά 
καλής ποιότητας, κεντημένο 
προσεκτικά και προχωρημέ-
νο πέρα από τα πιο προχωρη-
μένα διεθνή πρότυπα.

Με άλλα λόγια, και χωρίς να 
μπορούμε να πούμε ακόμα «τύ-
φλα να ’χει η Ρώμη» –ως βασίλισσα 
του fine street food που θεωρείται–, 
όλο και πάμε προς τα εκεί, στο φαγητό-
του-δρόμου μας…

Ξεχάστε το παραδοσιακό «βρόμικο» ή θυμηθείτε το χωρίς νοσταλγία.
Το «φαγητό στον δρόμο» πια είναι τα πάντα όλα, από έθνικ μέχρι γκουρμέ.

Της Μανίνας ΖουΜΠουλακΗ - Φωτό καταστημάτων: ΒαΓΓΕλΗς ΤαΤςΗς

Revolution
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Τ ι κάνει ένα burger τέλειο; Τρία πράγματα: 1. Το μπιφτέκι από 100% μοσχα-
ρίσιο κιμά. 2. Το αφράτο, βουτυρένιο ψωμάκι. 3. Τα φρέσκα υλικά. Τα Pax 
Burgers ακολουθούν αυτά τα τρία μυστικά της επιτυχίας κατά γράμμα, γι’ 

αυτό και έγιναν ανάρπαστα από την πρώτη στιγμή που άνοιξαν στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. Τα φοβερά αυτά νόστιμα burgers φτιάχνονται με 100% φρέσκο μο-
σχαρίσιο κιμά και αφού ψηθούν (και μάλιστα ακριβώς τη στιγμή που θα τα πα-
ραγγείλεις), μπαίνουν μέσα σε αφράτα ψωμάκια που παρασκευάζονται με μία α-
ποκλειστική συνταγή, χωρίς ίχνος συντηρητικών, και φτάνουν καθημερινά στα 
καταστήματα ώστε να είναι πάντα ολόφρεσκα. Αν δίπλα σε αυτό προσθέσουμε 
τις χειροποίητες sauces και τις φρέσκες τηγανητές πατάτες, καταλαβαίνεις γιατί 
για τα Pax Burgers μιλάει όλη η πόλη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι θεωρείται το 
πιο value for money μπεργκεράδικο με πολλές βραβεύσεις κοινού στο ενεργητι-
κό του.  Τώρα, ανάμεσα στα burgers που δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις βρίσκε-
ται το Dirty Bastard με το νοστιμότερο pulled beef που έχεις δοκιμάσει ποτέ και 
ένα άκρως ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι. Το Original και το Cheesy Original είναι 
δύο burgers που θα σε κερδίσουν με την καθαρότητα της γεύσης τους, ενώ το 
Oldboy με το διάσημο butter milk chicken των Pax Burgers, sriracha glaze, queso 
και μαριναρισμένα λαχανικά είναι (χωρίς καμία υπερβολή) το απόλυτο chicken 
burger! Δοκίμασέ το και θα καταλάβεις τι εννοούμε.

PAΧ 
BURGERS
Το must-eat 
στο κέντρο της πόλης

 Αιόλου 34 & Αθηναΐδος 12, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, 2103238151

www.paxburgers.gr   PaxBurgersBrand   @paxburgers

GRANELLO 
Ναπολιτάνικη πίτσα 
στο ιστορικό κέντρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ VOICE

Ό λα προσεγμένα στην παραμικρή τους 
λεπτομέρεια στη φιλόξενη πιτσερία 
Granello στο ιστορικό κέντρο της πό-

λης και στην οδό Περικλέους, που όσο πάει 
νοστιμίζει και ομορφαίνει! Το Granello (που στα 
ιταλικά σημαίνει κόκκος), μένει πιστό στην αυ-
θεντική ναπολιτάνικη φιλοσοφία για την πίτσα 
και χρησιμοποιώντας άριστες πρώτες ύλες, 
που κατά κύριο λόγο έρχονται από την Ιταλία, 
μας προσφέρει αληθινά γευστικά θαύματα. 
Το αλεύρι τύπου 00, ιδανικό για πίτσα, εδώ 
«παντρεύεται» με φυσικό προζύμι και μαζί δη-
μιουργούν ένα φανταστικό μαστιχωτό ζυμάρι, 
που έχει ωριμάσει για 48 ώρες πριν μπει στον 
custom made φούρνο, που έχει έρθει με ειδι-
κή παραγγελία από την Νάπολη. Και πάνω σε 
αυτό το ονειρεμένο ζυμάρι τοποθετούνται τα 
πιο νόστιμα: σάλτσες και ντομάτες αποκλει-
στικά San Marzano από τα μέρη του Βεζούβιου, 
‘nduja, το τοπικό αλλαντικό της Καλάμπρια, 
prosciutto crudo, που στεγνώνεται στον αέρα 
από 9 μήνες έως και δύο χρόνια, gorgonzola 

και πολλά άλλα, με την κουζίνα του Granello 
να δίνει μεγάλη βάση στην εποχικότητα. Έτσι, 
στις χειμερινές επιλογές θα βρούμε και τη 
φανταστική πίτσα Zucca, με κρέμα κολοκύ-
θας, καπνιστή πανσέτα, καπνιστή μοτσαρέλα, 
ricotta, φρέσκο θυμάρι, ρίγανη και μαύρο πιπέ-
ρι! Οι επιλογές, βέβαια, είναι πολλές, ενώ στον 
κατάλογο θα βρεις πολλά ακόμη ορεκτικά και 
φρέσκες σαλάτες, τα οποία μπορείς να συνο-
δεύσεις με μπίρες Noctua και Blame the Sun 
και κοκτέιλ Mai Tai ή με κάποια ετικέτα από τον 
ελληνικό αμπελώνα. 

Όλα αυτά θα τα απολαύσεις στον εξωτερικό, 
με urban διάθεση, χώρο, με το ινσταγκραμικό 
graffiti στον τοίχο που σε κάνει να ξεχνάς πως 
βρίσκεσαι στην Αθήνα, ή στην εσωτερική σάλα 
που λειτουργεί εδώ και δύο μήνες, στο μεγάλο 
μοναστηριακό τραπέζι ή στην μπάρα. Σημείω-
σε ότι το Granello συνεργάζεται με τη Wolt για 
delivery και είναι ανοιχτά καθημερινά από τη 
μία μετά το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα. 

 Περικλέους 18, 2103226542

  granellopizza   @granellopizza
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www.fridays.gr

 tgi.fridays.greece   @tgifridaysgr

TGI FrIdays™ 
Handcrafted Burgers στο αγαπημένο 

στέκι της πόλης
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Μ ε τα δά χ τυλα, αγ γίζεις 
το ψωμάκι brioche, τόσο 
αφράτο που μοιάζει με 

μικρό σύννεφο. Είναι ακόμα ζεστό. 
Ύστερα το δαγκώνεις και φανερώ-
νεται ο αληθινός παράδεισος: ένα 
ζουμερό μπιφτέκι, που δεν μπορείς 
να το μπερδέψεις με κανένα άλλο. 
Έτσι γίνεται όταν μπροστά σου έχεις 
ένα handcrafted burger, σαν εκείνο 
των TGI Fridays™.
Τα burgers των TGI Fridays™ έχουν 
αφήσει εποχή, ακριβώς γιατί κα-
νένα συστατικό τους δεν έχει αφε-
θεί στην τύχη. Αντίθετα, κρύβουν 
πίσω τους δεξιοτεχνία και μεγάλη 
φροντίδα στην κάθε παρασκευή. 
Το φρέσκο μπιφτέκι είναι από 100% 
μοσχαρίσιο κιμά, χωρίς συντηρη-
τικά, πρόσθετα ή μπαχαρικά, όπως 
θα έπρεπε να είναι το μπιφτέκι που 
μπαίνει σε κάθε burger. Το ψωμάκι 
brioche που το αγκαλιάζει, παρα-
σκευάζεται καθημερινά χωρίς κα-
θόλου συντηρητικά, ενώ τα λαχα-
νικά είναι ολόφρεσκα και οι sauces 
αυστηρά χειροποίητες. 
Όσο για τις συνταγές των burgers 
αυτό είναι ένα άλλο, πεντανόστιμο 
κεφάλαιο…  Τα TGI Fridays™ πά-
ντα ακολουθούν τις διατροφικές 
τάσεις, τα trends της κάθε εποχής, 
και το αποτέλεσμα είναι λαχταρι-
στά burgers που δεν μπορεί κανείς 
να τους αντισταθεί. Δοκίμασε το 
Philly Cheesesteak Burger με φρέ-
σκο μοσχαρίσιο μπιφτέκι και τρυ-
φερό μοσχαρίσιο κρέας, ψημένο 
στη σχάρα, που τόσο καλό ταίρι 
κάνει με τα σοταρισμένα κρεμμύ-
δια, το cheddar και τη λιωμένη 
Queso Cheese sauce… Το Truffle 
Parmesan Burger, με καπνιστό τυρί 
Gouda και Truffle Parmesan sauce 
θα σου μείνει αξέχαστο χάρη στη 
μοναδική, χαρακ τηρισ τική του 

γεύση, ενώ το Californian Chicken 
Dream με στήθος κοτόπουλου σχά-
ρας και φρέσκο guacamole είναι για 
εσένα που λατρεύεις το κοτόπουλο. 
Τι θα έλεγες για ένα ταξίδι στο μα-
κρινό Τέξας; Παράγγειλε το Texan 
Cowboy με μοσχαρίσιο burger, σι-
γομαγειρεμένο μοσχάρι φούρνου 
και τραγανά frizzled onions κι είσαι 
ήδη εκεί! Αν, τώρα, είσαι vegetarian, 
πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις 
το Homemade Quinoa Burger με χει-
ροποίητο μπιφτέκι λαχανικών από 
τρίχρωμη quinoa, κόκκινα φασόλια, 
Soya sauce και θυμάρι, αλλά και το 
Beyond Meat Cheeseburger Burger, 
το πρώτο παγκοσμίως Plant-Based 
Burger με φυτική πρωτεΐνη, χωρίς 
σόγια και χωρίς γλουτένη.
Τα καλύτερα μυστικά τα κρατήσα-
με για το τέλος… Σε αυτά ανήκει το 
απολύτως μοναδικό The Italian Job 
Burger! Με διπλή Mozzarella, Garlic 
Parmesan sauce, φέτες Pepperoni 
και Spicy Pizza sauce είναι η λύση ό-
ταν δεν μπορείς να απαντήσεις στο 
δίλημμα “burger ή pizza”. Και φυσι-
κά, κλασική αξία αποτελεί πάντα το 
Fridays™ Signature Glazed Burger με 
την αυθεντική Fridays™ Signature 
Glazed με Jack Daniel’s®  Tennessee 
Whiskey και τραγανά Onion Rings. 
Δεν λείπει σχεδόν ποτέ από την top 
λίστα των επιλογών!
Όλα αυτά τα λαχταριστά burgers 
μπορείς να τα συνδυάσεις με τα 
signature cocktails που ετοιμά-
ζουν οι έμπειροι bartenders των 
TGI Fridays™, όπως τη θρυλική 
Fridays™ Classic Margarita, τη Spicy 
Pineapple Margarita ή το φρουτώ-
δες Tropical Island. Κι έτσι, με αξέ-
χαστα νόστιμα burgers και άπαιχτα 
cocktails, ούτε που θα καταλάβεις 
πώς ήρθε τόσο γρήγορα η Παρα-
σκευή…
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Α ποκλείεται να έχετε περάσει πρό-
σφατα από την οδό Κολοκοτρώνη 
στο ιστορικό κέντρο και να μην έχετε 

προσέξει το νέο «βρόμικο» στέκι της πόλης. 
Άνοιξε τα Χριστούγεννα και λειτουργεί με 
διευρυμένο ωράριο που εξυπηρετεί όσους 
εργάζονται ή βολτάρουν στην καρδιά της 
Αθήνας, μέχρι και τους ξενύχτηδες. Mιλά-
με φυσικά για το απόλυτα ινσταγκραμικό 
Junky the Foodtruck, το οποίο από την πρώ-
τη στιγμή κέρδισε τα βλέμματα όλων των 
περαστικών στην περιοχή και πώς αλλιώς 
θα μπορούσε να γίνει αφού το σερβίρισμα 
του πελάτη γίνεται μέσα από μια καντίνα-
αυτοκίνητο Mini Cooper! 
Το Junky the Foodtruck χρησιμοποιεί ολό-
φρεσκα υλικά και δημιουργεί πρωτότυπες 
γεύσεις, ιδανικές για να σας «κρατήσουν» 
στη διάρκεια της ημέρας αλλά και να ολο-
κληρώσουν με τον πιο νόστιμο τρόπο τη νυ-
χτερινή σας έξοδο. Όλα τα σάντουιτς είναι 
έξτρα περιποιημένα και γενναιόδωρα, με 

χειροποίητα ψωμάκια ατμού, που ανάλογα 
την όρεξή σας μπορεί να έχουν σουβλάκι, 
ταλιάτα, λουκάνικο, τσορίθο, πανσέτα, κο-
τομπουκιές, ακόμα και (το δικό τους) χειρο-
ποίητο vegan λουκάνικο. Αυτό που σίγουρα 
ξεχωρίζει είναι το Γίγας βρόμικο μέσα σε 
ψωμάκι σε σχήμα …Μini Cooper (είναι για 
3 άτομα!)
Αν δυσκολεύεστε να επιλέξετε, προτείνουμε 
ένα Jack Sparrow με πανσέτα, τυρί, λάχανο-
καρότο, πατάτες και Jack Daniels σος ή ένα 
Spetzofai, με σπετζοφάι (λουκάνικο χωριάτι-
κο, κρεμμύδι, ντομάτα, πράσινη και κόκκινη 
πιπεριά), μους φέτας και πατάτες! Φυσικά 
δεν λείπουν και τα hot dog, σαν το Mexican, 
με λουκάνικο τσορίθο, νάτσος, γουακαμόλε 
και σος τσένταρ!  

Όλες τις παραπάνω λιχουδιές μπορείτε να τις 
απολαύσετε καθημερινά από τις 14.00 μέχρι 
αργά το βράδυ, είτε take away, είτε delivery 
μέσω e-food, wolt και Box. 

JUNKY THE 
FOODTRUCK
Η καντίνα-Mini Cooper 
που σερβίρει από τα πιο νόστιμα 
«βρόμικα» της πόλης

 Κολοκοτρώνη 15, Αθήνα, 6946926954, 2130474067

 @junkythefoodtruck

TUK TUK
 Από τα στενά της Μπανγκόκ 
στο Κουκάκι

T uk tuk λένε στην Ασία τα τρίτροχα 
μηχανοκίνητα που χρησιμεύουν ως 
ταξί. Στην Αθήνα όμως η μικρή αυτή, 

χαριτωμένη λέξη έγινε συνώνυμο με την 
αυθεντική ταϊλανδέζικη κουζίνα. Τοίχοι 
σε απαλό ροζ, χάρτινα φαναράκια και α-
ριστουργηματικές βεντάλιες, τυχερές γά-
τες και ξύλινα chopsticks παντού. Μπαίνεις 
από την είσοδο στη Βεΐκου και σε ένα μόλις 
βήμα είσαι στην Μπανγκόγκ. Το λιλιπού-
τειο αυτό μαγαζάκι στάθηκε η αφορμή για 
να γνωρίσουν και να αγαπήσουν οι Αθηναί-
οι την ταϊλανδέζικη κουζίνα. Όλα ξεκίνησαν 
το 2002 όταν ο Μπάμπης, ο ιδιοκτήτης του 
μαγαζιού, αποφάσισε να περάσει 6 μήνες 
στη νοτιοανατολική Ασία, ταξιδεύοντας 
μεταξύ Καμπότζης, Βιετνάμ, Μιανμάρ (που 
τότε λεγόταν Βιρμανία), Λάος και Ταϊλάν-
δης. Αυτό ήταν. Πυροτεχνήματα στο στο-
μάχι του Μπάμπη και έρωτας με την πρώτη 
ματιά. Έμαθε τα πάντα για τις παραδοσια-
κές συνταγές. Έκανε σεμινάρια μαγειρικής 

στην Μπανγκόκ με ταϊλανδό σεφ, βρήκε 
παινεμένες ντόπιες μαγείρισσες να του δεί-
ξουν τα μυστικά των υλικών και σιγά-σιγά 
άρχισε να κατανοεί, να ξεδιαλύνει, να κάνει 
όλα αυτά που έμαθε δικά του μαγειρεύο-
ντας στο Tuk tuk στο Κουκάκι. Στα λιγοστά 
τραπέζια του –πάντα γεμάτα– ή στον ξύλι-
νο πάγκο μπροστά στην ανοιχτή κουζίνα θα 
δοκιμάσεις αυθεντικά πιάτα της Ταϊλάνδης, 
τόσο νόστιμα που σύντομα θα γυρίσεις 
για να τα δοκιμάσεις ξανά. Ο κατάλογος, 
όπως και στην Ταϊλάνδη, χωρίζεται σε Tom 
(σούπες), Yam (σαλάτες), Aahaan Wouan 
(μικρά πιάτα), Kaeng (πιάτα με κάρι) και Sen 
(noodles).Εμείς επιστρέφουμε πάντα για 
την Tom Ka Khai (μιας απίστευτη σούπα με 
κοτόπουλο, γάλα καρύδας, τρυφερό καλα-
μπόκι, λεμονόχορτο, φύλλα kaffir, galangal 
και κόλιανδρο) και το Pad Thai (noodles με 
λαχανικά, κοτόπουλο, χοιρινό ή γαρίδες), 
που είναι από τα καλύτερα που έχουμε φά-
ει στην Αθήνα. 

 Βεΐκου 40, 2114051947, Κουκάκι   tuktuk.thai.street.food.athens

   Tuk Tuk Thai Street Food

ΑΦΙΕΡΩΜΑ VOICE
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www.mailos.gr   Mailo’s – The Pasta Project

 @mailos_pasta

Δ εν γίνεται να μιλάμε για 
street food και να μην ανα-
φέρουμε το στέκι που καθι-

έρωσε στην κατηγορία το αγαπημέ-
νο μας φαγητό: τις αχνιστές μακα-
ρονάδες! Δεν είναι ότι πριν το 2019, 
όταν και άνοιξε το πρώτο κατάστη-
μα Mailo’s στο Κολωνάκι, δεν υπήρ-
χαν μαγαζιά που σου έδιναν τη μα-
καρονάδα σου σε πακέτο. Υπήρχαν. 
Αλλά κανένα σαν αυτό. Στο Mailo’s 
τα ζυμαρικά φτιάχνονται μπροστά 
σου από βιολογικό σιμιγδάλι και νε-
ρό, στη Mailo’s Fresh Pasta Machine, 
όπου αποκτούν τα μοναδικά τους 
σχήματα: rigatoni, campanelle και 
casarecce. Αφού διαλέξεις το ζυ-
μαρικό που ταιριάζει καλύτερα 
στα γούστα σου, έχεις να επιλέξεις 
ανάμεσα σε δέκα μοναδικές, ολό-
φρεσκες και signature σάλτσες οι 
οποίες φτιάχνονται καθημερινά 
στην ανοιχτή κουζίνα του Mailo’s με 
πρώτες ύλες από πιστοποιημένους 
έλληνες και ιταλούς παραγωγούς. 
Fresh sauce & fresh pasta, λοιπόν, 
ολόφρεσκα κάθε μέρα, και μέσα σε 
λίγα λεπτά κρατάς στα χέρια σου 
την τέλεια μακαρονάδα.

Ας μιλήσουμε όμως για αυτές τις 
θεϊκές μακαρονάδες… Οι θαμώνες 
του Mailo’s (και είναι πολλοί) ορκί-
ζονται στη νοστιμιά του Beef Ragu, 
και πώς να μην το κάνουν; Με σιγο-
μαγειρεμένο μοσχαράκι σε σάλτσα 

φρέσκιας ντομάτας που λιώνει στο 
στόμα, αυτή η μακαρονάδα είναι 
δύσκολο να σε αφήσει ασυγκίνητο. 
Το ίδιο ισχύει και για το Parmesan 
Chicken, όπου η πλούσια κρέμα 
παρμεζάνας μπλέκεται με κοτόπου-
λο, φρέσκα μανιτάρια και εστρα-
γκόν. Όσο για το Pastitsio, με σιγο-
μαγειρεμένο μοσχαρίσιο κιμά και 
απίστευτα κρεμώδη μπεσαμέλ τυ-
ριών, αυτό έρχεται σταθερά πρώτο 
στις προτιμήσεις των pasta lovers! 
Αν, όμως, ψάχνεις εκείνη τη μακα-
ρονάδα που φωνάζει «Ιταλία», σου 
προτείνουμε την Pesto Genovese, 
με αυθεντικό πέστο βασιλικού.

Ειδικά για τους ερωτευμένους, ό-
μως, το Mailo’s παρουσιάζει μία 
limited edition μακαρονάδα, αφιε-
ρωμένη στη γιορτή του Αγίου Βαλε-
ντίνου.  Η Valentine’s pasta έχει μία 
πλούσια “hot” pink sauce και πλη-
θωρικά meatballs και θα τη βρεις σε 
όλα τα καταστήματα Mailo’s από τις 
7 έως και τις 17 Φεβρουαρίου.  

Όλες τις μακαρονάδες του Mailo’s 
μπορείς να τις παραγγείλεις απο-
κλειστικά μέσω Wolt, να τις πάρεις 
take away για να τις απολαύσεις 
συνεχίζοντας τη βόλτα σου ή να 
τις ευχαριστηθείς επιτόπου σε ένα 
από τα 26 καταστήματα Mailo’s, που 
συνεχώς αυξάνονται – σύντομα και 
στη δική σου γειτονιά! 

MAILO’S 
THE PASTA PROJECT

 H τέλεια μακαρονάδα που έγινε street food 
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Ε δώ και λίγες εβδομάδες ένα και-
νούργιο λαχταριστό στέκι βρήκε τη 
θέση του στον Χολαργό. Από το πά-

σο της κουζίνας του βγαίνουν τα smash 
burgers όπως θα έπρεπε να είναι: ζουμε-
ρά, πληθωρικά, απίστευτα νόστιμα. Αν 
είσαι λάτρης των burgers, μάλλον γνω-
ρίζεις ήδη την «Μπουμπού» από το προη-
γούμενο πόστο της και πιθανότατα έχεις 
οδηγήσει πολλές φορές μέχρι την Παια-
νία για τη χάρη αυτού του smash. Τι κάνει 
αυτά τα burgers να διαφέρουν; Πρώτα 
απ’ όλα το μπιφτέκι. Από ολόφρεσκο κι-
μά, μπλέκει τρεις διαφορετικές ράτσες 
μοσχαριών, έχει 80% περιεκτικότητα σε 
κρέας και 20% σε λίπος, ψήνεται με την 
τεχνική του smash και είναι από μόνο του 
ένα μικρό αριστούργημα. Έπειτα, είναι τα 
λαχανικά (όλα από έλληνες παραγωγούς) 
και το χειροποίητο brioche ψωμάκι με 
buttermilk. Όλα αυτά συνδυάζονται σε 

πρωτότυπες συνταγές που δύσκολα θα 
βρεις αλλού. Ας πούμε, έχεις ξαναφάει 
ποτέ burger με αυγά καγιανά ή με μοσχα-
ρίσια ουρά που σιγοψήνεται για 12 ώρες 
στον φούρνο; Εμείς όχι! Εκτός από αυτά 
τα δύο (πραγματικά ασύγκριτα) burgers, 
προτείνουμε επίσης να δοκιμάσεις το BBQ 
Bacon Cheeseburger, αλλά και το Classic 
Cheeseburger με τη μυσ τική σάλτσα 
«Μπουμπού» που περιέχει 13 (!) διαφο-
ρετικά υλικά. Όλα τα burgers συνοδεύ-
ονται με τις τέλειες τηγανητές πατάτες 
(διπλοτηγανισμένες και πασπαλισμένες 
με αλάτι και δεντρολίβανο), ενώ αξίζει να 
σημειώσουμε και τη μεγάλη ποικιλία σε 
Plant Based smash burgers. Μπορείς να 
απολαύσεις το burger σου με αναψυκτικά 
από ένα μικρό εργοστάσιο της Λιβαδειάς 
ή με μία ελληνική μπίρα (την Κυρία Τού-
λα) από τα Σούρμενα, ενώ για το τέλος θα 
βρεις (θεϊκά) γλυκά από το Django

ΜπουΜπου
Το καινούργιο στέκι του 
Χολαργού έχει τα τέλεια 
smash burgers

 Φανερωμένης 8, Χολαργός, 210 6565573

 Μπουμπού Comfort Food   @mpoumpoucomfortfood

«I f you love the american burger, disco 
music and vintage miniatures come and 
meet Sam». Eκεί που ενώνονται η Δη-

μητρακοπούλου με τη Ζίννη, σε μια νέα κατα-
κόκκινη γωνιά με disco μουσική, εντυπωσια-
κό design με μινιατούρες από την προσωπική 
συλλογή του Sam από το Μέμφις – θα απολαύ-
σεις τα πιο ζουμερά, αυθεντικά και χειροποί-
ητα αμερικάνικα burgers με ολόφρεσκα υλικά 
και μια μεγάλη γκάμα από επίσης χειροποίητες 
bbq sauce (Mississippi, Apple, Sweet, Pickles). 
Το famous μπεργκεράδικο «Sam Burgers» σε 
μεταφέρει με τη μία στο κλίμα του Αμερικα-
νικού Νότου, ειδικά όταν κρατάς στα χέρια το 
(μούρλια) X Large Sam Burger με διπλό μοσχα-
ρίσιο μπιφτέκι, αφράτο βουτυράτο handmade 
ψωμί, διπλό τσένταρ, mayo, BBQ mississippi 
σος «του ονείρου», 4 τεμάχια μπέικον, σωστά 
καραμελωμένα κρεμμύδια και χρυσαφένιες 

πατατούλες. Ένα αληθινό… έργο τέχνης για το 
οποίο μιλούν όλοι με ενθουσιασμό! Από νωρίς 
το μεσημέρι ξεκίνα με το ακαταμάχητο Cheese 
burger, το λαχταριστό burger New York με σος 
ροκφόρ που ξεχειλίζει, το Americano που απο-
τελεί αυθεντική γεύση από τις ΗΠΑ με κέτσαπ, 
κρέμα τσένταρ και πίκλα, το μπαμπάτσικο 
Black Hole Burger με αυγό στο κέντρο, μπέι-
κον, κρέμα τσένταρ, μαγιονέζα, μπάρμπεκιου 
μήλου και άισμπεργκ, όλα με μοσχαρίσιο μπι-
φτέκι – medium προς well done ψήσιμο. Συνέ-
χισε με τo παραδοσιακό αμερικάνικο hot dog 
με αφράτο ψωμάκι, λουκάνικο, κέτσαπ, mayo 
και μουστάρδα που όμοιό του δεν έχεις γευτεί, 
αλλά και τα άκρως εθιστικά chicken strips. Το 
σίγουρο είναι πως ό,τι κι αν δοκιμάσεις νιώθεις 
από την πρώτη μπουκιά ότι ξεχωρίζει, ενώ μά-
θε πως σύντομα σε περιμένουν και νέες μονα-
δικές αμερικάνικες γεύσεις!

Sam 
BurgerS
Αυθεντικά αμερικάνικα 
burgers από το Μέμφις 
στο Κουκάκι

 Δημητρακοπούλου 82 & Ζίννη, Κουκάκι, 2109228999 - 2109223999

 Sam Burgers   @samburgers_gr
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 Χρυσοσπηλιωτίσσης 1, 2103214183

 mozzartpizza   @ mozzart.athens

Τ ο αγαπημένο σε όλους μας ιταλικό street 
food έχει βρει το στέκι του στο κέντρο 
της Αθήνας. Το όνομα του είναι Mozzart, 

χαριτωμένο λογοπαίγνιο που  παίρνει έμπνευ-
ση από τη μοτσαρέλα και την τέχνη. Ο Μαρί-
νος Σταμούλης, ο Αλέξανδρος Περδικογιάν-
νης και ο Αλέξανδρος Τζότζολας, με κοινό πα-
ρανομαστή την αγάπη τους για την αυθεντική 
καλή πίτσα, έφτιαξαν ένα δημοφιλές πόστο 
στο οποίο θα την απολαύσεις έτσι ακριβώς ό-
πως πρέπει να είναι: με χειροποίητο, λεπτό και 
crispy ζυμάρι που παραμένει για τουλάχιστον 
48 ώρες σε ειδική θερμοκρασία στο ψυγείο 
πριν ψηθεί και ολόφρεσκες, πεντανόστιμες 
πρώτες ύλες που έρχονται κατευθείαν από 
την Ιταλία. 
Από τον ειδικό φούρνο του Mozzart για τις πί-
τσες ξεφουρνίζονται όλες οι γεύσεις που ξέ-
ρεις και αγαπάς αλλά και νέες προτάσεις, όλες 
τους συνοδεύονται από δροσερές σαλάτες. 
Εκτός από τις κλασικές –υπέροχη margarita–, 
θα βρεις και πολλές ακόμα που θα σε συναρ-
πάσουν με τη νοστιμιά τους, όπως αυτή με το 
λουκάνικο και τα χόρτα αλλά και αυτή με τη 
ντούγια, το παντζάρι και τη ρόκα. Η Vegana 
με σάλτσα ντομάτας, μελιτζάνα, μπρόκολο 
και κρεμμύδι είναι η επιλογή που θα λατρέ-
ψουν οι vegan, ενώ η πίτσα με μοτσαρέλα, 
gorgonzola, κολοκυθάκια και καρύδια είναι κι 
αυτή ένας ακαταμάχητος συνδυασμός με φα-
νατικούς οπαδούς. Στο Mozzart πάντα υπάρ-
χουν και εποχικές επιλογές που δεν θα βρεις 
στο μενού, οπότε μη διστάσεις να ρωτήσεις 
περισσότερα τον pizzaiolo. 
Τώρα ξέρεις: την επόμενη φορά που θα βρε-
θείς στο ιστορικό κέντρο της πόλης πάρε στο 
χέρι το κομμάτι της πίτσας που λαχταράς και 
απόλαυσέ το κάνοντας βόλτες στα πέριξ ή κά-
τσε στα τραπεζάκια, στο όμορφο και πάντα 
ζωντανό περιβάλλον του Mozzart.  

Mozzart Pizza
 Η καλή και αυθεντική ιταλική πίτσα 

θέλει την τέχνη της
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Ό λοι αγαπούν τα sandwiches. Όμως, 
για να καταφέρει να φτιάξει κανείς 
ένα πραγματικά νόστιμο sandwich, 

πρέπει να επιλέξει τα σωστά υλικά. Το στοί-
χημα είναι ακόμη πιο μεγάλο, όταν στόχος 
είναι το sandwich να είναι και πρωτότυπο και 
ποιοτικό. Το Subbie, το νέο street food στέκι, 
ανταποκρίθηκε στη μεγάλη πρόκληση δημι-
ουργώντας το βασίλειο του sandwich μέσα 
στο κέντρο της Αθήνας.
Ζυμωτό ψωμί, τέλειο ψήσιμο και αλλαντι-
κά πρώτης ποιότητας δίνουν τις βάσεις 
για τη δημιουργία των διαφόρων εκδοχών 
sandwich του Subbie. Οι δημιουργοί του, ο 
Παναγιώτης και ο Βαγγέλης, μαζί με τον chef 
Μάρκο Μαρματάκη έχουν διαλέξει κάποια 
από τα πιο εκλεκτά υλικά της μεσογειακής 
κουζίνας και τα έχουν συνδυάσει με μονα-
δικό τρόπο με αποτέλεσμα το αγαπημένο 
σε όλους concept του sandwich να πάει σε 
άλλο επίπεδο. Άλλωστε, είναι λάτρεις του 

είδους από «κούνια» και έτσι έχουν εντοπί-
σει το κλειδί για το τέλειο sandwich, το ψω-
μί. Γι’ αυτό τον λόγο, φροντίζουν να παρα-
σκευάζουν το ψωμί εξ ολοκλήρου στο κα-
τάστημα. Ακόμη και τα αλλαντικά κόβονται 
τη στιγμή που θα παραγγείλει ο πελάτης. 
“Mortadella Pistacchio”, “ Meat the Caprese”, 
“I Love Cyclades ” είναι μόνο μερικοί από τους 
«ψαγμένους» συνδυασμούς του μενού του 
καταστήματος. Όποια επιλογή και να κάνεις, 
μην παραλείψεις να τη συνοδέψεις με κά-
ποιο από τα Subbie’s Signature Cocktails, τα 
οποία υπογράφει ο Παναγιώτης Φράγκος. 
Το design του χώρου κινείται στην ίδια φιλο-
σοφία: σύγχρονο, προσεγμένο και οικείο. Με 
όνομα που προέρχεται από τον συνδυασμό 
του δημοφιλούς submarine sandwich και 
της charcuterie, το Subbie αποδεικνύει ότι το 
σωστό το sandwich δεν είναι καθόλου απλή 
υπόθεση αλλά θέλει τους μαστόρους του. 
Και εδώ τους βρήκε! 

Subbie
Εκεί που το αγαπημένο 
μας sandwich
μετατρέπεται σε 
premium εμπειρία

 Αθηναΐδος 3, Αθήνα, 2103218371

www.subbie.gr   Subbie   @subbie_sandwich

MayMan 
aSian Street Food
Συνάντηση ανατολής και 
δύσης μια φοβερή fusion street 
food κουζίνα

Π ολλά, ωραία και νόστιμα μας έχει 
μάθει το Mayman Asian Street Food 
από τον Σεπτέμβριο που άνοιξε. Το 

εύκολο μάθημα είναι η λέξη Mayman (μα-
ϊμάν), που στα βιετναμέζικα σημαίνει τυ-
χερός. Το λιγότερο εύκολο είναι ότι δεν θα 
πρέπει να διστάζουμε σε κάτι που μας αρέ-
σει και πιστεύουμε. Έτσι, το Mayman Asian 
Street Food, ακολουθώντας μια διαφορε-
τική, στιλιστική ας το πούμε, προσέγγιση, 
άφησε μακριά τα διάφορα εξωτικά που έ-
χουμε συνηθίσει στα ασιατικά εστιατόρια, 
ντύθηκε στις αποχρώσεις του μπλε και 
του ροζ, αγκάλιασε την anime κουλτούρα, 
δημιουργώντας ένα ανεπιτήδευτο, νεανι-
κό, απόλυτα κεφάτο περιβάλλον. 

Η επόμενη διαφορά στην προσέγγιση 
αφορά το φαγητό. Καθώς η ιδιοκτήτρια 
και σεφ, Κατερίνα Λόζου, με πολυετή ε-
μπειρία στην ασιατική κουζίνα, προσδίδει 
στις ασιατικές γεύσεις δυτικές επιρροές. 

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα αμε-
ρικάνικο πιάτο με ασιατικές γεύσεις ή το 
ανάποδο, με φοβερό, όμως, πάντα απο-
τέλεσμα. 

Με ποιοτικές πρώτες ύλες από την Ασία 
αλλά και από την Ελλάδα, καθώς και με 
χειροποίητα dressings, ο κατάλογος χω-
ρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Στα εξαιρετικά 
banh mi, τα οποία είναι βιετναμέζικα σά-
ντουιτς, με πάπια, λουκάνικο, τηγανητό 
κοτόπουλο αλλά και vegan, που χάνετε 
αν δεν έχετε ήδη δοκιμάσει, αλλά και στα 
πεντανόστιμα finger foods (φανταστικό 
το κορεάτικο corn dog με λουκάνικο και 
μοτσαρέλα). Οι φίλοι Περιστεριώτες και 
γείτονές τους είναι… πολύ mayman που 
το έχουν δίπλα, είτε για take away είτε για 
να απολαύσουν όλες τις υπέροχες γεύσεις 
του στο κατάστημα, αλλά και για όλους 
τους άλλους υπάρχει το delivery, μέσα 
από τις πλατφόρμες e-Food και Wolt. 

 Δωδεκανήσου 1, Περιστέρι, 2130464890  mayman_asian_street_food 
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TaranTino 
Burgers

Το μπεργκεράδικο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Pizza Dough
Αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα και νεοϋορκέζικη 

αισθητική στο Κουκάκι

Σ τον τοίχο ζωγραφισμένη με μαύ-
ρη μπογιά μια προτροπή: “Keep 
Tarantino Weird”. Από κάτω της κολ-

λημένες χρωματιστές αφίσες, συνθήματα,  
μικρά, κρυφά μηνύματα. Η τζαμαρία είναι 
επίσης ολόκληρη καλυμμένη με stickers, 
τα τραπέζια πάντα γεμάτα με χαμογελα-
στές φάτσες. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες 
μαρτυρούν ότι το Tarantino δεν είναι απλά 
ένα μπεργκεράδικο. Είναι ένα στέκι ανοιχτό 
για όλους – κυρίως για εκείνους που ψά-
χνουν ένα burger να ξεφεύγει από τα συ-
νηθισμένα. Δεν είναι μόνο οι πρώτες ύλες 
(μπιφτέκια από 100% κιμά black angus, αυ-
στηρά χειροποίητες σάλτσες και ψωμάκια 
που δεν θα βρεις αλλού) που κάνουν αυ-

τά τα μπιφτεκόψωμα ακαταμάχητα. Είναι 
και το μπλέξιμο των υλικών, που έχει σαν 
αποτέλεσμα να φτάνει στα χέρια σου το 
τέλειο burger. Θα βρεις burger με smoked 
pulled pork και provolone, με chorizo, με 
σιγομαγειρεμένη καπνιστή χοιρινή σπάλα, 
bbq sauce και μήλο… Δίπλα στα burgers θα 
βρεις και άκρως πληθωρικά σάντουιτς (σ.σ. 
δοκίμασε οπωσδήποτε το Philly Steak με 
μοσχαρίσια ταλιάτα από black angus, κα-
ραμελωμένα κρεμμύδια, cheddar και bbq 
sauce), όπως και φο-βε-ρές τηγανητές πα-
τάτες! Συνοδεύεις με εξίσου επικές μπίρες, 
ακούς μουσικάρες (το Tarantino έχει μεγά-
λη παράδοση στη… μουσική παιδεία) και 
επιστρέφεις πάντα. 

Έ χεις φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου 
να περπατάει στους δρόμους της 
Νέας Υόρκης και να σταματάει έξω 

από μία νεοϋορκέζικη πιτσαρία, για να κα-
ταβροχθίσει επί τόπου ένα αχνιστό κομ-
μάτι πίτσα που μόλις ξεφουρνίστηκε; Αν 
η απάντηση είναι ένα ηχηρό «ναι!», πέρνα 
μία βόλτα από το Κουκάκι, εδώ που πριν 
από λίγους μήνες εμφανίστηκε το Pizza 
Dough με αισθητική Νέας Υόρκης και νο-
στιμιά… Νάπολης! Το ζυμάρι αυτής της πί-
τσας ωριμάζει αργά, ζυμώνεται γρήγορα 
κι ύστερα ψήνεται σε φούρνο από πέτρα 
μέχρι να σου σπάσει τη μύτη. Αλλά το με-
γάλο μυστικό, κρύβεται στα υλικά: σάλτσα 
ντομάτας San Marzano, ιταλική αγελαδινή 
mozzarella, αυθεντικό prosciutto crudo, 

gorgonzola, taleggio, η παρμεζάνα που ο-
νειρευόσουν. Στην Pizza Dough θα δοκιμά-
σεις την τέλεια Margherita, θα συνειδητο-
ποιήσεις ότι είναι αδύνατον να μοιραστείς 
τη Famous Pepperoni και θα επιστρέψεις 
ξανά (και ξανά) για την αρωματική Tartufo 
με την ιταλική mozzarella, τα φρέσκα, 
άγρια μανιτάρια και την πάστα μαύρης 
τρούφας. Όλες οι πίτσες ακολουθούν όλα 
τα απαραίτητα (και πολύ αυστηρά) βήμα-
τα ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν 
«αυθεντικά ναπολιτάνικες», ύστερα σερ-
βίρονται σε old school μιλιμιτρέ χαρτί για 
να τις απολαύσεις επί τόπου στα ρετρό 
τραπεζάκια της Δημητρακοπούλου, μαζί 
με cocktails από την ομάδα του Clumsies. 
Oh #yesidough!

 Κουκάκι: Δημητρακοπούλου 17, 2109221659 • Παγκράτι: Ευφράνορος 8, 2107517532

www.tarantino.gr,  Tarantino Burgers Athens   @tarantinoathens

 Δημητρακοπούλου 17, Κουκάκι, 2109224091

 Pizza Dough   @dough.athens



48 A.V. 2 - 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2023

BUSTY’S
BURGER
11 burgers το ένα καλύτερο 
από το άλλο

Θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ή  κ α ν τ ί ν α -
μπεργκεράδικο, με 11 φοβερά 
burgers, όλα τους ένα κι ένα! Η 

Busty’s Burger λειτουργεί εδώ και τρει-
σήμισι χρόνια, πάντα στο ίδιο σημείο, ένα 
σημείο που έχει φέρει πολύ κόσμο από 
κάθε γωνιά της Αθήνας για τα λαχταριστά 
burgers – τα οποία όλα έχουν γυναικεία 
ονόματα. Ο ιδιοκτήτης της Νίκος Γεντίμης 
έχει γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Έζη-
σε 17 χρόνια στο εξωτερικό, αλλάζοντας 
χώρα κάθε έξι μήνες. Από τις εμπειρίες 
αυτών των ταξιδιών προέκυψαν και όλες 
οι συνταγές, με όλα τα υλικά να είναι χει-
ροποίητα και τις πρώτες ύλες προσεκτικά 
διαλεγμένες. 

Ο κατάλογος έχει μόνο burgers (και πα-
τάτες τηγανητές) και όλα τους έχουν 
μπιφτέκι 200 γραμμαρίων από φρέσκο 
μοσχαρίσιο κιμά. Από εκεί και πέρα ε-
ναλλάσσονται τα υλικά. Η πεντανόστιμη 

Mary, για παράδειγμα, εμπλουτίζεται με 
τυρί τσένταρ, μπέικον, τηγανητό αυγό, 
καραμελωμένα κρεμμύδια και άισμπεργκ. 
Θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίσετε και 
την Alyssa, με μπέικον, τυρί τσένταρ, ωμό 
κρεμμύδι, ρόκα, χαλαπένιος και σος γου-
ακαμόλε, αλλά και την Pamela, το μόνο 
burger του καταλόγου που είναι με κοτό-
πουλο παναρισμένο, μαζί με μπέικον και 
τσένταρ. Σίγουρα θα τις λατρέψετε όλες! 

Σημειώστε ότι η Busty’s Burger λειτουρ-
γεί από Τετάρτη έως και Σάββατο από τις 
18.00 έως τις 24.00 και εκτός από take 
away μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφω-
νο για να παραγγείλετε, προκειμένου να 
μην περιμένετε. Κι ένα extra tip: έτσι κι 
αλλιώς κάντε ένα τηλέφωνο πριν, εάν 
πρόκειται να πάτε αργά Παρασκευή ή 
Σάββατο, γιατί, είπαμε, τα burgers της 
Busty’s γίνονται ανάρπαστα και μπορεί 
να έχουν τελειώσει! 

 Πεντέλης & Δάφνης, Μαρούσι, 6985630823   bustysburger  bustysburger

PIZZA 
ΛΑΪΚΟΝ 
Πίτσα, πεϊνιρλί, κλαμπ 
σάντουιτς και burgers 
σπιτικά μαγειρεμένα! 

Π ολλές φορές είναι η ίδια η ζωή 
που σε πάει εκεί που πρέπει και 
κάπως έτσι συμβαίνει και με την ι-

στορία του Pizza Λαϊκόν, το οποίο άνοιξε 
πολύ πρόσφατα, στις αρχές του 2023. Η 
αρχή έγινε πριν από 18 χρόνια, όταν μια 
οικογένεια που ήρθε από την Κρήτη ά-
νοιξε ένα μικρό παραδοσιακό τυροπιτά-
δικο στον από πάνω δρόμο, στην Αγίου 
Θωμά 36, που εξακολουθεί να υπάρχει. 
Το τυροπιτάδικο αυτό αγαπήθηκε, έγινε 
γνωστό στόμα με στόμα και η απαίτηση 
ήταν λαϊκή: κάντε και delivery. 
Αυτό ακριβώς κάνει το Pizza Λαϊκόν, το 
οποίο ετοιμάζει καθημερινά εκλεκτές 
γεύσεις, σπιτικά μαγειρεμένες, που μπο-
ρείτε να απολαύσετε είτε take away είτε 
μέσω delivery. Πεντανόστιμες πίτσες, 
ανεπανάληπτα πεϊνιρλί, κλαμπ σάντου-
ιτς και μπιφτέκια, μαζί φυσικά με καλο-

φτιαγμένους καφέδες αλλά και ένα φο-
βερό κέικ βανίλια που παρασκευάζεται 
και σερβίρεται ολόφρεσκο καθημερινά. 

Να σας προτείνουμε τη λαχταριστή 
πίτσα Λαϊκόν special, με χειροποίητη, 
όπως και όλα σχεδόν τα προϊόντα, σάλ-
τσα Λαϊκόν, γκούντα, φέτα, μπέικον, 
πεπερόνι, κρεμμύδι, πιπεριά και μανι-
τάρια, το πεντανόστιμο πεϊνιρλί με σπι-
τικά μαγειρεμένο κιμά και μιξ τυριών, 
αλλά και το burger σε φωλιά, με σάλτσα 
ντομάτας Λαϊκόν, λαχταριστό μπιφτέκι, 
μιξ τυριών και καπνιστό μπέικον, που 
συνοδεύεται από τηγανητές πατάτες 
και dip cocktail σος (θα βρείτε και μερί-
δα μπιφτέκι). Κρατήστε και τις ώρες λει-
τουργίας και απολαύστε το: Καθημερινά 
08.00 με 12.00. 

 Φαραντάτων 42, Γουδή, 2107759839  pizzalaikon
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 Πλατεία Κουντουριώτου 3 & Ευρώπης 11, Κουκάκι, 2109229944

 kountouriotiko    @kountouriotiko

www.kountouriotiko.gr

Α πό όλες τις κουζίνες του κόσμου, 
αυτή που σίγουρα ξεχωρίζει για τα 
υλικά της και τα μπαχάρια της είναι 

η ελληνική, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι προ-
σεγμένη και ποιοτική. Στη γραφική γειτονιά 
του Φιξ, στο Κουκάκι, θα γευτείς ψητές και 
όχι μόνο νοστιμιές στο δημοφιλές Κουντου-
ριώτικο. Ψητομεζεδοπωλείο από τα λίγα, με 
εκλεκτά κρέατα, άριστες πρώτες ύλες και 
φαγητό που στ’ αλήθεια το… ερωτεύεσαι. 
Ο κατάλογος είναι μεγάλος και φτιαγμένος 
με μεράκι, αφού έτσι μερακλήδες είναι και 
οι άνθρωποι του Κουντουριώτικου. Από ο-
ρεκτικά, δοκίμασε τις κοτομπουκιές με τυ-
ρί Philadelphia και τα κεφτεδάκια. Μέγας 
πρωταγωνιστής είναι, αυτό που όλοι αγα-
πάμε, το σουβλάκι, το οποίο εδώ θα βρεις 
σε πολλές γεύσεις και εκδοχές (με πίτα, με 
τορτίγια, με κυπριακή πίτα, με σκεπαστή 
– φημίζονται για τις σκεπαστές τους!). Αν 
πεινάς πολύ, τότε προτίμησε ένα τυλιχτό 
γίγας, ή μια κυπριακή παντόφλα (γίγας κι 
αυτή) – και χορταστικά και λαχταριστά... Απ’ 
όλα τα καλά έχει το Κουντουριώτικο, εννο-
είται και μερίδες, καθώς και μικρή και με-
γάλη ποικιλία κρεατικών, για όσους αμφι-
ταλαντεύονται στο τι να προτιμήσουν ή και 
θέλουν να τα γευτούν όλα. Δοκίμασε και τα 
μοσχαρίσια μπιφτέκια που είναι γεμιστά με 
φέτα αλλά και τα σούπερ νόστιμα και χειρο-
ποίητα καλαμάκια. Ανανεωμένες είναι και οι 
vegan επιλογές (vegan κεφτεδάκια, nuggets 
κ.λπ.). Το κατάστημα διαθέτει υπηρεσίες 
delivery και δυνατότητα take away. Όμως, 
όταν ο καιρός είναι καλός, αξίζει να χαρείς 
όλα αυτά τα νόστιμα στα εξωτερικά τραπε-
ζάκια του μαγαζιού με θέα την πλατεία Κου-
ντουριώτου, όπου το καλοκαίρι γίνεται το 
αγαπημένο spot των local καλοφαγάδων. 
Λειτουργεί καθημερινά από τις 12.00 το με-
σημέρι μέχρι τις 02.00 το βράδυ. 
Extra tip: Εάν σε πιάσει μεταμεσονύχτια 
λιγούρα, το delivery του Κουντουριώτικου 
είναι εδώ για σένα έως τις 2.30 το βράδυ.

ΚουντουριώτιΚο
Το καλύτερο “meating” στο πιο μερακλίδικο 

ψητοπωλείο του Κουκακίου
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Ε ίναι τόσο γευστικό και χορταστικό που 
«Love at first bite», αυτό άλλωστε εί-
ναι και το σλόγκαν τους. Nαι ναι, καλά 

κατάλαβες, μιλάω για το ζουμερό smash 
burger με το πιο αφράτο και χειροποίητο 
potato bun (δηλαδή πατατόψωμο) με γεύ-
ση, ποιότητα και κυρίως με την «ταυτότητα» 
του «29». Και μιλάμε για ταυτότητα μιας και 
εδώ κάθε ψωμάκι έχει πάνω του σφραγίδα 
με ανάγλυφο το logo του αγαπημένου μπερ-
γκεράδικου που έχει γίνει το απόλυτο στέκι 
στα νότια προάστια, ειδικά πριν ή μετά από 
μια βόλτα στο πάρκο του ΚΠΣΝ. Στον μοντέρ-
νο και friendly χώρο του θα ευχαριστηθείς 
όλα τα κλασικά burger που ξέρεις και εμπι-
στεύεσαι ή ακόμα μπορείς να ζητήσεις να 
σου φτιάξουνε το burger που ονειρεύτηκες 
το προηγούμενο βράδυ! Δικά μας αγαπη-
μένα το Magic Melt με λευκό bun, ζουμερό 

καραμελωμένο μπιφτέκι, χειροποίητη σος 
τσένταρ, μανιτάρια σωτέ, κρεμμύδια καρα-
μελωμένα σε μπαλσάμικο ξύδι και τραγανό 
μπέικον Σπάρτης, τo λαχταριστό The Blue 
Ranger με sauce blue cheese, homemade 
πίκλες, καραμελωμένα κρεμμύδια και μπέι-
κον, αλλά και το «διαβολικό» El Diablo με τσέ-
νταρ, διπλό μπέικον Σπάρτης, καυτερή σος 
magma (φτιαγμένη από 4 διαφορετικά είδη 
πιπεριάς), homemade BBQ και παναρισμένο 
κρεμμύδι. Συνολικά υπάρχουν πάνω από 14 
προτάσεις σε burger ενώ μπορείς να συνο-
δεύσεις τέλεια το γεύμα σου με λαχταριστές 
τηγανητές πατάτες με cheddar melt και μπέι-
κον ή τραγανές κοτομπουκιές πανέ με τη σος 
της επιλογής σου. Στα «οπωσδήποτε» και η 
εξαιρετική μπίρα Fonias από τη Σαμοθράκη 
που αφήνει μια ευχάριστη επίγευση και ολο-
κληρώνει απόλυτα το γεύμα σου!

Burger 29
Superb 
burgerS 
& bunS
Ακαταμάχητα smash burgers 
με το πιο αφράτο και 
χειροποίητο πατατόψωμο 

 Επαμεινώνδα 29, Καλλιθέα, 2130116842

 &  @burger29sbb

Μ πορεί στην Ελλάδα να αγαπάμε το 
μαμαδίστικο φαγητό, όμως άλλο τό-
σο ενθουσιαζόμαστε και με το street 

food! Όλες αυτές τις νόστιμες, ποιοτικές και 
προσιτές επιλογές που συντροφεύουν τις α-
θηναϊκές μας βόλτες. Ένα νέο street food στέκι 
είναι το No Mama’s Boy στους Αγίους Αναργύ-
ρους. Εκεί θα γευτείς «εκρηκτικό» φαγητό, με 
την υπογραφή του Γιάννη Ζώη, αποκλειστι-
κά φτιαγμένο “for the streets” και όχι από την 
κουζίνα της μαμάς παρότι μπορεί και να στη 
θυμίσει μια και όλες οι παρασκευές (μπιφτέκια, 
κρέατα, σάλτσες, παναρίσματα) είναι σπιτικές 
και οι πρώτες ύλες πάντα φρέσκες. Έχεις φάει 
ποτέ προβατίνα σε burger; Αν όχι, τότε παράγ-
γειλε το Local Cheese burger: brioche bun με 
μπιφτέκι προβατίνας, κρέμα φέτας, μαρμε-
λάδα ντομάτας και πίκλα κρεμμυδιού– απλά 
λιώνει στο στόμα! Μεγάλη νοστιμιά και τα fried 
chicken boxes: original, με καπνιστή ή καυτερή 
σάλτσα στη single ή family –και μεγαλύτερη– 
εκδοχή, αν πας με την παρέα σου. Στα must 

είναι και το Crunchy Cloud: αφράτο ψωμάκι 
brioche με τραγανό φιλέτο κοτόπουλο, μπέ-
ικον, gouda, iceberg, ντομάτα και No mama’s 
sauce.
Όμως, τι είναι ένα meal αν δεν περιλαμβάνει 
τραγανές τηγανητές πατάτες; Μισό! Για αυτό 
διάλεξε και ένα από τα potato meals: Κλασι-
κές, Sticky με cheddar και μπέικον και Meaty 
με cheddar, BBQ sauce και όποιο κρεατικό θες. 
Μια παγωμένη μπίρα είναι ό,τι πρέπει για αυ-
τό το street γεύμα. Προτιμάς Jasmine, Chloe ή 
Νύμφη; Αν κάποια νύχτα σε βγάλει ο δρόμος 
σου προς τα εδώ και το στομάχι στέλνει σήμα 
μεταμεσονύχτιας λιγούρας, ξέρεις σε ποιον να 
απευθυνθείς. Στο μαγαζί με τα πορτοκαλί χρώ-
ματα που σου ανοίγουν την όρεξη και με τη 
neon πινακίδα. To No Mama’s Boy λειτουργεί 
Κυριακή - Πέμπτη 18.00-01.00 και Παρασκευή - 
Σάββατο 19.00-02.00, ενώ σύντομα θα ανοίγει 
από τις 13.00. Εκτός από τα self service τραπε-
ζάκια του για επιτόπιες απολαύσεις έχει υπη-
ρεσίες delivery και take away. 

No 
MaMa’s 
Boy
Στο νέο ethnic street food 
στέκι είναι όλα σπιτικά

 Λ.Δημοκρατίας 60, Άγιοι Ανάργυροι, 2102626296

 Nomama’sboy   @no.mamas.boy
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 www.foodtruck.cooking, 6932333615 

 Food Truck   @foodtruckgr

Α ρχές του 2015, το νέο μεταδόθηκε από στόμα 
σε στόμα: «είναι μία καντίνα φοβερή, που κάθε 
τόσο σταθμεύει και σε άλλο σημείο. Τέτοιο νό-

στιμο street food δεν έχεις ξαναφάει!». Και κάπως έτσι, 
η Αθήνα άρχισε να ψάχνει στις γειτονιές της την καντίνα 
του αστροφυσικού Γιώργου Γληνού. To Food Truck ήταν 
η πρώτη καντίνα της Ελλάδας με γνήσιο «φαγητό του 
δρόμου» (και μάλιστα υγιεινό!), αφού το φαγητά του 
παρασκευάζονται σε τέσσερις ρόδες και τρώγονται 
επί τόπου.
Μέσα στα χρόνια που κύλησαν το νόστιμο αυτό Food 
Truck εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο. «Πάρκαρε» για 
έναν χρόνο στο «Νιάρχος», πήρε ξανά τους δρόμους, ε-
μπλούτισε το μενού του, απέσπασε πολλά βραβεία (με-
ταξύ των οποίων το “Top Street Food” από το Restaurant 
100 και το Estia Award για το καλύτερο Street Food) και 
πλέον δεν χρειάζεται να παραμονεύουμε στις γειτο-
νιές για να το βρούμε, αφού μπορεί να έρθει ακόμη και 
στον… κήπο μας!
Εκτός από το γεγονός ότι το Food Truck σταθμεύει σε 
μερικές από τις πιο διάσημες «συναντήσεις» της πόλης 
(όπως για παράδειγμα στο “Meet Market” όπου έχει πά-
ντα μία θέση), αναλαμβάνει επίσης κάθε μικρή ή μεγάλη 
εκδήλωση, από ένα πάρτι, μια βάφτιση ή έναν γάμο μέ-
χρι corporate events με χιλιάδες καλεσμένους. Όπως 
μας είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γληνός: «Καμία δου-
λειά δεν είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη για εμάς».
Όσο για το μενού, η ναυαρχίδα του είναι οι ξακουστοί 
ποντιακοί γκεζλεμέδες: μια ατομική πίτα με εκλεκτά 
υλικά σε χειροποίητο φύλλο που φτιάχνεται μπροστά 
στον πελάτη. Είναι μια λιχουδιά που έφαγε πρώτη φορά 
ο Γιώργος όταν γύρισε τη Μεσόγειο με τη μοτοσικλέτα 
στα 26, και του «έμεινε». Τους γκεζλεμέδες του δεν θα 
τους βρείτε πουθενά αλλού! Ακόμη, αφράτα burgers, 
λαχταριστά hot dogs, πληθωρικά burritos, δροσιστι-
κό παγωτό μηχανής ή όποια άλλη street food λιχουδιά 
επιθυμείς εσύ για την εκδήλωσή σου. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι τα πάντα μαγειρεύονται με τις καλύτερες 
και ολόφρεσκες, μόνο ελληνικές, πρώτες ύλες και 
μάλιστα επί τόπου, πράγμα που σημαίνει ότι το μενού 
προσαρμόζεται ακριβώς στις επιθυμίες αλλά και στον 
προϋπολογισμό του κάθε πελάτη. Έτσι, χάρη σε αυτό 
το νόστιμο Food Truck κάθε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση 
μετατρέπεται αυτόματα σε ένα Street food party, το 
οποίο οι καλεσμένοι θα θυμούνται για καιρό ως «εκείνο 
το φοβερό party με την καντίνα»!

Food Truck 
Η πιο διάσημη κινητή καντίνα της πόλης

 μετατρέπει κάθε event σε μία αξέχαστη γιορτή
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Φ οβερό μπεργκεράδικο με χα-
ρακτήρα σε όλα του, σε ένα 
από τα καλύτερα σημεία της 

αγαπημένης γειτονιάς του Ψυρρή. 
Αμερικάνικο στιλ, proto metal μου-
σικές από τα late 60s και από τα 70s, 
ωραίοι και χαλαροί άνθρωποι που δί-
νουν προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. 
Στο Monster Burgers & Beers, που δεν 
λείπει από κανένα Athens Street Food 
Festival, οι πρώτες ύλες είναι άριστες, 
οι σάλτσες χειροποίητες, οι τηγανιτές 
πατάτες φρέσκες σαν να τις έφτιαχνες 
στο σπίτι σου και τα burgers μια μα-
γεία, ενώ έχουν πάρει το όνομά τους 
από metal μπάντες! 
Τι να πάρεις; Τι να πρωτοπάρεις να λες 
καλύτερα, γι’ αυτό κι εμείς θα σου προ-
τείνουμε το πεντανόστιμο Ram Jam, 
με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, μπέικον, τσέ-
νταρ, ντομάτα, καραμελωμένα κρεμ-

μύδια, κόκκινο λάχανο τουρσί, spicy 
jam και τριμμένα cuba cones,  αλλά και 
το αξεπέραστο Atomic Rooster, με στή-
θος κοτόπουλο παναρισμένο σε panko, 
μανιτάρια σοτέ, crispy κρεμμύδια, ρό-
κα, jalapenos, sweet chili mayo και beer 
sauce! Μην παραλήψεις να δοκιμάσεις 
τα λαχταριστά sides, γλυκοπατάτες 
με truffle mayo, πατάτες τηγανιτές με 
pulled pork και cheddar sauce, αλλά και 
τα τραγανά chicken strips που συνο-
δεύονται με μαγιονέζα sweet chili.

Όλα αυτά μπορείς να τα συνδυάσεις τέ-
λεια με κάποια από τις εξαιρετικές του 
μπίρες, από κρητική μπίρα Draft μέχρι 
επιλεγμένες ετικέτες από αμερικανικές 
και αγγλικές ζυθοποιίες, αλλά και με 
draft κοκτέιλ Μαργαρίτα! Ανοιχτά από 
Τρίτη έως και Κυριακή 13.00 – 24.00, και 
delivery μέσω Wolt και e-Food. 

MONSTER 
BURGERS 
& BEERS
Τρομερά burgers, ψαγμένες 
μπίρες και heavy μουσικές! 

 Πρωτογένους 8, Ψυρρή, 2103250324

www.monsterburgers.gr  monsterburgersnbeers  @monster_burgers_n_beers
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 Μαρασλή 21, Ευαγγελισμός, 2107291438

Η αλήθεια είναι ότι έλειπε από τη 
γειτονιά του Κολωνακίου ένα 
αυθεντικό ιταλικό στέκι, μια 

ζεστή «παρέα» για τις ώρες ή και τις η-
μέρες που λίγο πολύ οι περισσότεροι 
από εμάς έχουμε περάσει από εκεί. Το 
The Sopranos έχει λίγους μόνο μήνες 
που άνοιξε, από τον Σεπτέμβριο, και 
έχει ήδη καταφέρει να γίνει αγαπητό 
σε πολύ κόσμο. Πριν περάσουμε στα 
νόστιμα που μας προσφέρει, σημει-
ώστε το διευρυμένο ωράριο λειτουρ-
γίας: Από Δευτέρα έως και Σάββατο 
από τις 6 το πρωί έως τις 12 τα μεσά-
νυχτα και όταν το νοσοκομείο έχει 
εφημερία, οποιαδήποτε ημέρα, και 
Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 3 
μετά τα μεσάνυχτα. 

Στο The Sopranos λοιπόν, όπου η μέ-
ρα ξεκινάει από πολύ νωρίς, θα απο-
λαύσετε πραγματικά καλοφτιαγμένο 
καφέ, από ξεχωριστά χαρμάνια της 
φημισμένης εταιρείας Barbera ή έναν 
φυσικό φρεσκοστυμμένο χυμό, τα ο-
ποία μπορείτε να συνδυάσετε τέλεια 
με κάποιο από τα πεϊνιρλί του κατα-
λόγου, όπως τον φανταστικό συνδυ-
ασμό με μπέικον, αυγό, σάλτσα san 
marzano και μοτσαρέλα.  
Το δυνατό σημείο του The Sopranos 
βέβαια, στο οποίο τα πάντα είναι χει-
ροποίητα, είναι η πίτσα, με ζυμάρι 
που έχει ωριμάσει για δύο ημέρες. 
Θα σας προτείνουμε κάποιες γεύ-
σεις, αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτήν 

για την οποία θα σας μιλούσε κι ένας 
πραγματικός γνώστης: Μαργαρίτα. 
Με σάλτσα san marzano, μοτσαρέλα 
και βασιλικό. Μια πίτσα που δεν είναι 
«φορτωμένη» με πολλά υλικά και που 
δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθού-
με τη φρεσκάδα και την ποιότητα των 
υλικών, αλλά και την άριστη τεχνική! 
Τη Μαργαρίτα εκτός από ολόκληρη 
μπορείτε να την πάρετε και σε κομμά-
τι, αλλά σημειώστε και αυτές: την υ-
πέροχη Tartufo με σάλτσα τρούφας, 
λάδι τρούφας, φρέσκα μανιτάρια, 
παρμεζάνα, μοτσαρέλα και ρόκα, την 
πεντανόστιμη Arabiata, με λουκάνι-
κο, μοτσαρέλα, σάλτσα san marzano, 
πιπεριές και μπούκοβο, αλλά και την 
ξεχωριστή Porchetta, με καπνιστό 
χοιρινό που κόβεται εντός του κατα-
στήματος! 

Στο The Sopranos, με τους φιλόξενους 
και ευγενέστατους ανθρώπους, θα 
βρείτε ακόμη εξαιρετικές φοκάτσια 
(και σε vegan ή vegetarian επιλογές), 
σάντουιτς που φτιάχνονται την ώρα 
της παραγγελίας σας, καθώς επίσης 
και πιο ελαφριά αλλά εξίσου δυνα-
μωτικά γεύματα, όπως γιαούρτι με 
φρούτα του δάσους αλλά και εξαιρε-
τική σαλάτα με πλιγούρι. Να θυμάστε 
ότι όλα αυτά τα ωραία μπορείτε να τα 
απολαύσετε όχι μόνο περνώντας από 
τη γειτονιά, αλλά και στο γραφείο ή 
στο σπίτι, μέσα από τις πλατφόρμες 
delivery Wolt και e-Food. 

THE 
SOPRANOS PIZZA
Ιταλικό street food στη γειτονιά του Κολωνακίου 
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Melt 
Burger
Aυθεντικό smash burger 
από τον Αμερικάνικο Νότο 

 Λεωφόρος Κηφισίας 59, Μαρούσι 15124, 2102209096

 MeltSmashedBurgers   @meltsmashedburgers

Ο 
καθένας από εμάς έχει το αγα-
πημένο του πιάτο, αλλά εάν σας 
έλεγε κάποιος ότι από εδώ και στο 

εξής θα τρώγατε ένα μόνο φαγητό, ποιο θα 
ήγαν αυτό; Να είστε σίγουροι ότι εκατομμύ-
ρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα έλεγαν 
κοτόπουλο! Τα καλά νέα, μάλιστα, είναι ότι 
το κοτόπουλο, σε διάφορες εκδοχές, έχει 
αναδειχθεί σε νέα τάση στο street food. 
Το ξεχωριστό Chick ‘n Fries λειτουργεί 
από τον Σεπτέμβριο, στον ίδιο χώρο με το 
Melt, και ήδη μας έχει κλέψει την καρδιά! 
Πριν σας μιλήσουμε για τις φοβερές του 
γεύσεις, κρατήστε ότι ναι μεν βρίσκονται 
δύο «κουζίνες» στον ίδιο χώρο, η μία για 
burgers και η άλλη για κοτόπουλο, αλλά ε-
σείς μπορείτε να απολαύσετε και τα δύο. 
Κοτόπουλο, λοιπόν. Φιλέτο στήθους, τέλεια 
παναρισμένο, σε μορφή strips, σε λωρίδες 
δηλαδή. Με διάφορες ενδιαφέρουσες σος 
και πεντανόστιμες τηγανιτές πατάτες. Τα 

τέλεια αυτά strips κοτόπουλου μπορούν να 
μπουν σε burgers (και αποδομημένα) αλλά 
και σε box – όπως και να τα προτιμήσετε, 
θα σας εκπλήξουν ευχάριστα! 
Θα ξετρελαθείτε με το Chick’n Bun Box, 
που είναι bun με κοτόπουλο, μαγιονέζα 
και iceberg, ενώ συνοδεύεται από πατάτες 
και ένα αναψυκτικό, αλλά και με το Finger’s 
Box, με ψωμάκι, σος, coleslaw, 3 strips κι ε-
πίσης πατάτες και αναψυκτικό! Υπάρχουν, 
βέβαια, κι άλλα τέτοια λαχταριστά box και 
μάλιστα για δύο, για τέσσερις, ακόμη και 
για πάρτι! Και μαζί με αυτά και τα φοβερά 
burgers με strips παναρισμένου φιλέτου 
στήθους, σαν το ανεπανάληπτο Caesar’s 
Bun, με τρία strips, μπέικον, Caesar’s σος 
και iceberg. Να το επισκεφθείτε οπωσδή-
ποτε για να απολαύσετε όλες αυτές τις 
λιχουδιές στον φιλόξενο χώρο του, αλλά 
υπάρχουν και οι δυνατότητες για take away 
και delivery μέσω e-Food και Wolt.  

Ε ίναι η τάση που τα τελευταία χρόνια 
έχει κερδίσει τους λάτρεις του street 
food και μια επίσκεψη σ το Melt 

Burgers θα σε πείσει ότι βρίσκεσαι στον 
ναό των αυθεντικών smash burgers. Το 
«πατημένο» μπιφτέκι με την ξεροψημένη 
κρούστα που ζυμώνεται καθημερινά από 
ολόφρεσκα υλικά άριστης ποιότητας είναι 
ο απόλυτος πρωταγωνιστής, το αμερικά-
νικο παλαιωμένο τσένταρ λιώνει στο στό-
μα και τα αφράτα ψωμάκια από πατάτα 
απογειώνουν την γεύση.

Στο μενού θα βρεις πληθώρα επιλογών, με 
κλασικές γεύσεις όπως το Cheese & Bacon 
Burger, ενώ αξίζει να δοκιμάσεις το ομώ-
νυμο Melt burger με μοσχαρίσιο μπιφτέ-

κι, λόλα και melt burger mayo. Δικό μας 
αγαπημένο το πληθωρικό special Smoked 
Burger με μπιφτέκι, λόλα, μαρμελάδα μπέ-
ικον, melt burger mayo και πίκλες που κά-
νουν την διαφορά. Όλα αυτά μπορείς να τα 
συνοδεύσεις με καταπληκτικές πατάτες σε 
διάφορες εκδοχές: μόνο με cheddar, μόνο 
με μπέικον, καθώς και με cheddar, μπέικον 
και Nashville sauce. Μην παραλείψεις να 
επιλέξεις κάποια από τις δροσερές σαλά-
τες ενώ υπάρχουν διαθέσιμες και vegan 
επιλογές. Το κατάστημα διαθέτει υπηρε-
σία delivery, μέσω e-Food και Wolt, αλλά 
αν είσαι σε πιο dine-in διάθεση, μπορείς να 
αράξεις στα τραπεζάκια είτε μέσα είτε έξω, 
και να απολαύσεις το γευστικό ταξίδι σου 
στο Aμερικάνικο Νότο. 

ChiCk 
‘n Fries
Αυτό το κοτόπουλο 
θα σου μείνει αξέχαστο! 

 Λεωφόρος Κηφισίας 59, Μαρούσι 15124, 2102209096

 @chickn_fries

ΑΦΙΕΡΩΜΑ VOICE
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Χτύπος στην καλύβα 
(KnocK at the cabin)**

ΣκηνοθεΣία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν ΠρωταγωνίΣτούν: Ντέιβ Μπαουτίστα, Μπεν Όλντριτζ, Τζόναθαν 

Γκροφ, Νίκι Αμούκα-Μπερντ, Άμπι Κουίν, Ρούπερτ Γκριντ

Έ
να μικρό κορίτσι με τους δύο μπαμπάδες του φτάνουν σε μια απομα-

κρυσμένη κατοικία μέσα στο δάσος για να περάσουν ολιγοήμερες 

διακοπές. Ύστερα από λίγες ώρες τέσσερις οπλισμένοι άγνωστοι ει-

σβάλουν στο σπίτι, αιχμαλωτίζουν την τριμελή οικογένεια και απαι-

τούν από αυτή να προβεί σε μια αδιανόητη επιλογή προκειμένου «να σωθεί η 

ανθρωπότητα».   

Από την πρώτη του κιόλας ταινία, την αξεπέραστη για πολλούς θιασώτες 

του μεταφυσικού θρίλερ αλλά και για εκείνον, «Έκτη αίσθηση» από το 1999, 

ο Ινδός σκηνοθέτης Μ. Νάιτ Σιάμαλαν δεν έχει σταματήσει να φτιάχνει 

ένα σινεμά δυνατής ατμόσφαιρας, έντονων ανατροπών αλλά και απλοϊκών 

συμβολισμών (κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου) οι οποίοι δύσκολα δέ-

νουν με την τελική λύση του μυστηρίου. Δυστυχώς το «Χτύπος στην καλύβα» 

δεν είναι η εξαίρεση στην αλυσίδα των προβλέψιμων πλέον θρίλερ του 

Σιάμαλαν που έχουν σαν αφετηρία μια καλή ιδέα, αλλά η συνέχεια είναι 

σχεδόν καταστροφική. Το πιασάρικο σενάριο τυλίγεται γύρω από το ψευ-

τοδίλημμα «οικογένεια ή ανθρωπότητα». Είναι μια συνθήκη που θεωρη-

τικά προσφέρει υλικό για αρκετή αγωνία και εκπλήξεις αλλά στην πράξη 

δεν έχει πολύ ψαχνό. Ο Σιάμαλαν στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει 

με κάθε τρόπο τον θεατή, πέφτει ο ίδιος θύμα των υπέρμετρων φιλοδοξι-

ών του και της μανίας του για έξυπνες (σύμφωνα με τα δικά του στάνταρ) 

ανατροπές. Φυσικά και η νέα του ταινία διαθέτει την άνεση της αφήγησης 

που ρέει χωρίς πρόβλημα όσο το μυστήριο της ταυτότητας και των προ-

θέσεων των δραστών παραμένουν στην ομίχλη. Από τη στιγμή όμως που 

στην προσπάθεια των ομήρων να ξεφύγουν από τα χέρια των «φανατικών 

θρησκόληπτων» προστίθενται οι γνωστές θρησκευτικές αλληγορίες γύρω 

από τον ερχομό της Αποκάλυψης, το (ούτως ή άλλως γεμάτο τρύπες) σενά-

ριο γίνεται αληθινός αχταρμάς. Οι τέσσερις Καβαλάρηδες της Αποκάλυ-

ψης αναλαμβάνουν να εκτελέσουν το θεάρεστο έργο τους με μια συνέπεια 

που κραυγάζει από μακριά πόσο ψεύτικη είναι. Η μοναδική αποκάλυψη 

της ταινίας είναι πως ο «σκηνοθέτης των ανατροπών» –ο οποίος κάνει 

κλασικά το cameo πέρασμα του και στο φιλμ αυτό– την έχει «ακούσει» 

κανονικά από θρησκευτικής άποψης, φέρνοντας μνήμες από «Οιωνό» και 

«Συμβάν» στο βαρύγδουπο, εσχατολογικό σενάριό του με θέμα (τι άλλο;) 

την καταστροφή της ανθρωπότητας.

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ το ÇAvatar: The Way of WaterÈ  
απειλεί τον ÇτιτανικόÈ 

Η αυτοκρατορία του φωτός (empire of light)**—
ΣκηνοθεΣία: Σαμ Μέντες ΠρωταγωνίΣτούν: Ολίβια Κόλμαν, Μάικλ Γουόρντ, 
Τόμπι Τζόουνς, Κόλιν Φερθ

Σε μια πόλη της Αγγλίας στις αρχές 
του '80, η μοναχική Χίλαρι, που 

εργάζεται στον κινηματογράφο 
«Empire» και ταλαιπωρείται 
από θέματα ψυχικής υγείας, 
έρχεται σε επαφή με τον Στί-
βεν που κατάγεται από το Τρι-
νιντάντ κι έχει μόλις πιάσει 

δουλειά στο ίδιο σινεμά.

Ο Σαμ Μέντες υπογράφει ένα τρυ-
φερό αλλά και άνισο δράμα γύρω 

από την ανάγκη δύο μοναχικών αν-
θρώπων  για ουσιαστική επαφή. H ερωτι-

κή ιστορία αρχικά χρησιμοποιείται ως μέσο κριτικής για τη θατσερι-
κή Αγγλία του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Στη συνέχεια γίνεται 
όχημα για τη γυναικεία χειραφέτηση και εντέλει καταλήγει να γίνει 
ένας ύμνος για τη μαγεία του κινηματογράφου. Το πρόβλημα με 
το φιλμ είναι πως δεν δένουν πειστικά οι τρεις παράμετροι του 
σεναρίου: το ρομαντικό στοιχείο δεν διαθέτει τον απαιτούμενο ρε-
αλισμό, η κοινωνικοπολιτική ματιά είναι προσχηματική και οριακά 
αφελής και μένει μόνο η ευφυής ανάδειξη της ψευδαίσθησης του 
σινεμά ως φάρος που ζεσταίνει τις ψυχές των μοναχικών ηρώων.  

Αστερίξ & Οβελίξ: Στον δρόμο για την Κίνα 
(astΕrix & obΕlix: l' empiredumilieu) ** 
ΣκηνοθεΣία: Γκιγιόμ Κανέ ΠρωταγωνίΣτούν: Γκιγιόμ Κανέ, Ζιλ Λελούς,  
Μαριόν Κοτιγιάρ, Βενσάν Κασέλ

Στα 50 π.Χ. η αυτοκράτειρα της 
Κίνας φυλακίζεται ύστερα από 

ένα πραξικόπημα και η μονα-
χοκόρη της το σκάει χάρη στη 
βοήθεια ενός απατεωνίσκου 
εμπόρου που την οδηγεί στο 
γνωστό μικρό γαλατικό χω-
ριό για να ζητήσει βοήθεια. 

Οι Αστερίξ και Οβελίξ με χαρά 
προσφέρονται να ταξιδέ-

ψουν στη μακρινή Κίνα για να 
αποδώσουν δικαιοσύνη.

Ο Γκιγιόμ Κανέ κάνει μια ταινία που όχι μό-
νο σέβεται το πνεύμα και τη χάρη των διάσημων ηρώων των Ου-
ντερζό - Γκοσινί αλλά προσφέρει και την απαιτούμενη φρεσκάδα 
με το ανάλογο χιούμορ στην περιγραφή των περιπετειών τους. 
Μάλιστα το μπριόζικο σενάριο παίζει και με κάποια σύννεφα που 
προκύπτουν στην πορεία για τους ερωτοχτυπημένους ήρωες που 
βλέπουν τη σχέση τους να δοκιμάζεται πιο πολύ από ποτέ. Στο φιλμ 
παίζει σχεδόν όλη η εθνική του γαλλικού σινεμά.

Μέρες ξηρασίας (KuraK gunler) **—
ΣκηνοθεΣία: Εμίν Αλπέρ ΠρωταγωνίΣτούν: Σελαχατίν Πασαλί, Εκίν Κοτς, 
Ερόλ Μπαμπάογλου

 
Στη μικρή τουρκική επαρχιακή πόλη 

Γιανικλάρ, φτάνει ο νεοφερμένος 
εισαγγελέας Εμρέ για να ερευ-

νήσει τα πολιτικά σκάνδαλα 
που συνδέονται με το πρόβλη-
μα της ξηρασίας της περιοχής. 

O Εμίν Αλπέρ αντλεί έμπνευση 
από το εντυπωσιακό φυσικό 

τοπίο, με τη στιλιζαρισμένη φόρ-
μουλα ενός νουάρ. Ο νεαρός ήρω-

ας, ένας ιδεαλιστής και αφοσιωμέ-
νος στο καθήκον του εισαγγελέας, αρ-

χικά θεωρεί ότι η εξουσία του αρκεί για να 
αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σύντομα συνειδητοποιεί με τον πιο σκληρό 
τρόπο ότι τα γρανάζια της πραγματικής εξουσίας είναι ανίκητα. Ο 
Εμρέ με οδύνη θα ανακαλύψει ότι πίσω από τη φαινομενική γαλήνη 
κρύβεται το φριχτό πατριαρχικό πρόσωπο ενός κόσμου παραδομέ-
νου στη βία, την ομοφοβία και τον ρατσισμό. Η ταινία έκανε πρεμιέρα 
στις Κάννες, με διευθυντή φωτογραφίας τον Χρήστο Καραμάνη. 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

JUST THE FACTS
Χτύπος στην καλύβα **½
το τέλος του κόσμου (και 
πάλι) διά χειρός Σιάμαλαν

 
Η αυτοκρατορία  

του φωτός **½
ρατσισμός, μισογυνισμός 

αλλά και σινεφιλία  
στην Αγγλία των 80s

 
Αστερίξ & Οβελίξ:  

Στο δρόμο για την Κίνα **
Κρίση στις σχέσεις  
Αστερίξ και οβελίξ

 
Μέρες ξηρασίας **½
δίψα για την αλήθεια  

στην τουρκική ενδοχώρα
 

Καθαρτήριο (-)
η πολλαπλή κρίση  

στη σημερινή έλλάδα
 

Δύο φίλοι κι ένας 
ασβούλης (-) 

Μουσικό animation  
από τη Νορβηγία

criticÕs CHOICE

▶ ▶ ▶ Στο σπονδυλωτό «Καθαρτήριο» του Βασίλη Μαζωμένου με τους Μαρία Ζορμπά, 
Θοδωρή Κατσαφάδο, Γιάννη Κοκιασμένο, Κώστα Μπάρα και Νεφέλη Κουρή, επτά ιστο-
ρίες μιλούν για την αγάπη στη σύγχρονη Ελλάδα έχοντας ως βασικούς πρωταγωνιστές 
ανθρώπους που την αναζητούν με κάθε τρόπο. ▶ ▶ ▶ Το νορβηγικό animation «Δύο φίλοι 
κι ένας ασβούλης» αντλεί έμπνευση από το πετυχημένο στη Σκανδιναβία μουσικό δίδυμο 
των Τούτσον και Λούντιγουντ.  

AkOmH
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E ξαιρετικά ευγενής, πράος και αισιόδοξος, 
o βραβευμένος στις Κάννες σκηνοθέτης 
μας μίλησε για την ποικιλομορφία των 
ταινιών του, για τον κινηματογράφο που 
ο ίδιος αγαπά, για την επιτυχία της σειράς 
«Irma Vep» και για τις πρωταγωνίστριες 
των ταινιών του, αλλά για το πώς η Μάγκι 
Τσενγκ του άλλαξε τη ζωή, σε μια άκρως 

ενδιαφέρουσα κουβέντα εφ’ όλης της ύλης. 
Η μικρού μήκους ταινία του «Laissé Inachevé 
à Tokyo» (“Left Incomplete in Tokyo”) καθώς 
και όλο το πρόγραμμα του 13ουMy French Film 
Festival είναι διαθέσιμα στο Cinobo.

Είναι μια ευτυχής συγκυρία, στην οποία συνα-
ντιόμαστε, στο MyFFF, ένα φεστιβάλ που έχει 
στόχο την προώθηση γαλλικών ταινιών σε όλο 
τον κόσμο. Φυσικά, οι δικές σας ταινίες είναι 
ήδη γνωστές και αγαπημένες σε κοινό και κρι-
τικούς. Συμμετέχετε στη φετινή διοργάνωση, 
εκτός συναγωνισμού, με τη μικρού μήκους ται-
νία σας «Left Incomplete in Tokyo» την οποία 
γυρίσατε το 1982. Γιατί επιλέξατε να συμμετά-
σχετε με αυτή την ταινία; Ω, δεν το επέλεξα εγώ, 
με προσκάλεσαν να συμμετάσχω, οπότε εξεπλά-
γην και ήμουν πολύ χαρούμενος που η UniFrance 
επέλεξε να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα αυτήν 
τη μικρού μήκους ταινία μου. Ξέρετε οι ταινίες μι-
κρού μήκους έχουν περίεργες ζωές, εννοώ ότι 
προβάλλονται σε παράλληλους κύκλους, και σε 
αυτή την περίπτωση είναι μια ταινία που έκανα 
πολύ καιρό πριν και είμαι απλά χαρούμενος που έ-
χει κάποιου είδους διάρκεια ζωής και μια στο τόσο 
ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Ήταν η πρώτη φορά 
που έκανα μια ταινία μικρού μήκους φυσικά χωρίς 
πολλά χρήματα, αλλά τουλάχιστον δεν ήταν χωρίς 
καθόλου μπάτζετ. Μπόρεσα να χρησιμοποιήσω 
εργαλεία στα οποία δεν είχα ποτέ πριν πρόσβα-
ση και να προσπαθήσω να χτίσω μια αφήγηση ε-
μπνευσμένη περισσότερο από τη σινεφιλία μου 
παρά από τη ζωή μου. Νομίζω ότι έγινα ένας πολύ 
διαφορετικός σκηνοθέτης και ένας πολύ διαφορε-
τικός άνθρωπος σε σύγκριση με αυτό που ήμουν. 
Αλλά ήταν το σημείο εκκίνησης, και, ναι, το ξέρω 
(γέλιο), δυσκολεύομαι να το φέρω στο μυαλό, αλ-
λά ναι, ήταν πριν από σαράντα χρόνια.

Η ταινία, την οποία θα έχει την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσει το ελληνικό κοινό, είναι μια μι-
κρού μήκους ταινία κατασκοπίας, η οποία μοιά-
ζει κάπως με b-movie με στοιχεία φιλμ νουάρ. 
Η αίσθηση είναι ότι υπάρχει κάποια εκκρεμό-
τητα, σαν κάτι να έμεινε ημιτελές, ανείπωτο. Ό-
πως υποδηλώνει και ο τίτλος, «Left Incomplete 
in Tokyo», άλλωστε. Νομίζω, ήταν η ταινία ενός 
σινεφίλ και επίσης η ταινία ενός επίδοξου συγγρα-
φέα, ενός κριτικού κινηματογράφου. Και ήθελα 
να πειραματιστώ, να δοκιμάσω πράγματα, δεν ή-
μουν σίγουρος τι ακριβώς έκανα. Προσπαθούσα 
να αποκτήσω πρόσβαση στον ονειρικό κόσμο της 
παραγωγής ταινιών, τον οποίο είχα καταφέρει μέ-
χρι τότε να παρακολουθήσω μόνο απ' έξω. Κι έτσι, 
ανακάτεψα πολλά στοιχεία. Αλλά επηρεάστηκα 
πολύ από κάποιου είδους μεταμοντέρνας αντίλη-
ψης του κινηματογράφου, κάτι μεταξύ Nouveau 
Roman και της συγκίνησης των ταινιών Noir. Αλλά 
και πάλι, ονειρευόμουν να φτάσω στο σημείο να 
κάνω τη δική μου ταινία, οπότε είχα συσσωρεύσει 
πολλές ιδέες, επιθυμίες, φαντασιώσεις. Και είχα 

σε να ξαναπείτε αυτήν την ιστορία; Να την ε-
πεκτείνετε στο σήμερα; Κάποια στιγμή είχα στα 
χέρια μου μια πρόταση από την HBO και την A24. Η 
HBO θα πλήρωνε για να κάνω μια σειρά βασισμένη 
στην ταινία μου «Irma Vep» του 1996 και που θα 
μπορούσε να είναι οκτώ επεισόδια και θα είχα α-
πόλυτη δημιουργική ελευθερία. Πώς το αρνείσαι; 
Είχα πρόσβαση σε έναν μπάτζετ που ποτέ δεν είχα 
πριν, ποτέ δεν είχα κάνει ξανά μια ταινία τόσο α-
κριβή και τόσο μεγάλη. Μου έλεγαν «απλά κάνε το 
με τον τρόπο σου», «βρες το, διάλεξε το μονοπάτι, 
θα σε ακολουθήσουμε, σε εμπιστευόμαστε». Και 
ήταν για μένα τιμή, ενθουσιάστηκα και φοβήθηκα, 
γιατί όταν έχεις απόλυτη ελευθερία, ξαφνικά εί-
σαι μόνος σου. Παίρνεις τις αποφάσεις και μερικές 
φορές ηλίθιες αποφάσεις. Αλλά σε αυτή την περί-
πτωση, ήταν εξαιρετικά συναρπαστικό και τελικά 
πολύ δύσκολο. Δε νομίζω ότι θα κάνω ξανά σειρά 
σύντομα, γιατί σε στραγγίζει. Το έγραψα όλο μό-
νος μου, το ετοίμασα, το σκηνοθέτησα, τεράστιο 
εγχείρημα…

Ήταν μια τρελή επιτυχία. Tο πρωτότυπο «Irma 
Vep» βασίστηκε στην πολύ απλή ιδέα μιας ξένης η-
θοποιού η οποία ανακαλύπτει τον περίεργο κόσμο 
του γαλλικού ανεξάρτητου κινηματογράφου. Δεν 
το έπαιρνα στα σοβαρά εκείνη την εποχή, για μένα 
ήταν κωμωδία. Και νομίζω ότι δεν είμαι ακριβώς 
σκηνοθέτης κωμωδίας, αλλά ένιωσα ότι μια φορά 
στη ζωή μου είχα μια ιδέα για μια κωμωδία, οπότε 
έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Το να φτιάχνω 
αυτή την ταινία ήταν πραγματικά μια απόλαυση. 
Σε όλη τη διαδικασία υπήρχε και πάλι η συγκίνηση 
του να κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει, 
επειδή είχε να κάνει με την εμπιστοσύνη που μας 
έδειξε το HBO. Μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει γαλ-
λική παραγωγή, γιατί ήταν γαλλικό το συνεργείο, 
το γυρίσαμε στο Παρίσι, μέρος του είναι στα γαλ-
λικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια 100% 
αμερικανική παραγωγή και δεν θα είχα ποτέ την 
ίδια ελευθερία στο πλαίσιο μιας γαλλικής κινημα-
τογραφικής παραγωγής. Κανείς δεν θα μου εμπι-
στευόταν τέτοιο μπάτζετ, για να κάνω αυτού του 
είδους την ταινία, με τέτοια ελευθερία. 

Λοιπόν, είμαστε ενθουσιασμένοι που κάποιος 
το έκανε. Η σειρά «Irma Vep» χτύπησε το 100% 
στο Rotten Tomatoes meter, κάτι που είναι ε-
ξαιρετικά σπάνιο. Δεν το ήξερα αυτό! 

Η επόμενη ταινία σας; Είναι κάτι που έχω πει μερι-
κές φορές. Αφού έκανα το «Carlos» με τον Έντγκαρ 
Ραμίρεζ...

Μια βιογραφία. Θυμάμαι πως ήμασταν στο 
Telluride στο φεστιβάλ κινηματογράφου και όλοι 
ήταν ενθουσιασμένοι με το «Carlos», το λάτρεψαν, 
και ήταν μια υπέροχη στιγμή και ο Edgar είπε: «Ε-
ντάξει, ποια είναι η επόμενη κίνηση; » Και του α-
πάντησα: «Έντγκαρ, ας το παραδεχτούμε, θα τους 
απογοητεύσουμε» (γέλιο). Λοιπόν, θα προσπαθή-
σω να μην τους απογοητεύσω, αλλά ξέρετε, υπάρ-
χει πάντα αυτή η περίπτωση. Θα γυρίσω μια πολύ 
μικρή ταινία που έγραψα κατά τη διάρκεια του 
lockdown και θα την γυρίσω χωρίς χρήματα. Το 
χρειάζομαι κάπως, μια στο τόσο για να επιστρέφω 
στα βασικά. Και μετά από αυτό, τώρα εργάζομαι σε 
ένα έργο που βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα που 
ονομάζεται «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και το οποίο 

φίλους που ήθελα να χρησιμοποιήσω... Άρα ήμουν 
στη διαδικασία του να εφεύρω τον εαυτό μου, να 
μεταμορφωθώ σε έναν κινηματογραφιστή.

Νομίζω ότι το κοινό θα απολαύσει ξανά αυτή 
την ταινία. Οι κριτικοί σάς έχουν περιγράψει ως 
έναν από τους πιο ταλαντούχους, ευέλικτους, 
ευπροσάρμοστους Γάλλους σκηνοθέτες της 
γενιάς σας. Η αλήθεια είναι ότι κινείστε άνε-
τα ανάμεσα σε εντελώς διαφορετικά κινημα-
τογραφικά είδη. Μερικοί έχουν μιλήσει για 
άνοιγμα εκ μέρους σας προς τον εμπορικό κι-
νηματογράφο. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ένας 
σκηνοθέτης που θέλει να μιλά τη γλώσσα του 
σήμερα. Τι πιστεύετε για όλα αυτά; Μερικοί κινη-
ματογραφιστές βρίσκουν έναν κόσμο και κάνουν 
τις ταινίες τους σε αυτόν τον κόσμο. Σπουδαίοι κι-
νηματογραφιστές όπως ο Άκι Καουρισμάκι ή ο Κεν 
Λόουτς και πολλοί άλλοι, οι αδερφοί Νταρντέν… Η 
προσέγγισή μου ήταν πάντα διαφορετική, νομίζω 
ότι ο κόσμος είναι πολύπλοκος, έχει διαφορετικά 
στρώματα και προσεγγίσεις. Χρησιμοποιούσα τον 
κινηματογράφο ως εργαλείο για να εξερευνήσω 
την ποικιλομορφία της πραγματικότητας. Δεν εί-
ναι οι ταινίες μου που έχουν ποικιλομορφία, αλλά 
ο κόσμος που είναι διαφορετικός και προσπάθησα 
να είμαι σε επαφή με τη διαφορετικότητα του κό-
σμου.  Για μένα, η εμμονή μου ήταν πάντα να μην…

Να μην επαναλάβετε τον εαυτό σας. Να μην επα-
ναλάβω τον εαυτό μου. Όταν τελειώνω μια ταινία, 
θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Όταν έχω ζήσει στον 
κόσμο της «Irma Vep» για αρκετό καιρό, η επόμενη 
κίνησή μου είναι ότι πρέπει να τροφοδοτήσω την 
επιθυμία μου. Που σημαίνει να επανεφευρίσκω 
τον εαυτό μου, να ανακαλύπτω ξανά κάτι που μου 
δίνει τον ενθουσιασμό, την επιθυμία και τη συγκί-
νηση του να βρίσκομαι σε έναν χώρο, με τον οποίο 
δεν είμαι εξοικειωμένος. 
Αυτό είναι ενδιαφέρον και θαρραλέο ταυτό-
χρονα. Τι είναι αυτό που βρίσκετε γοητευτικό 
όταν θέλετε να μιλήσετε για ταινίες. Αυτό που 
βρίσκω γοητευτικό είναι η δυνατότητα να προ-
σεγγίσεις τον κόσμο, τον εσωτερικό κόσμο της 
φαντασίας, που έχει να κάνει με τη δική σου σχέση 

με το αόρατο. Νομίζω ότι ο κινηματογράφος, όπως 
και οι περισσότερες τέχνες, αποτυπώνει κάτι που 
είναι πέρα από την πραγματικότητα, μέσαστην 
οποία ζούμε. Το να αποκτήσεις πρόσβαση σε έ-
ναν αφηρημένο κόσμο, που έχει να κάνει με αυτό 
που έχειςστο βάθος του εαυτού σου. Νομίζω ότι 
με κάθε ταινία που κάνω, νιώθω ότιπροσπαθώ να 
πλησιάσω όλο και πιο κοντά στο να εκφράσω κάτι 
κοινό που όλοι έχουμε και που αυτό μας οδηγεί. 
Και ξέρω ότι για να το πετύχεις αυτό δεν μπορείς 
να το κάνεις εμπιστευόμενος την πραγματικότητα, 
πρέπει να εμπιστεύεσαι τη φαντασία. Και νομίζω 
ότι με έναν τρόπο ο κινηματογράφος για τον οποίο 
νοιάζομαι περισσότερο, ορίζεται από αυτή την α-
ναζήτηση του αόρατου. Από αυτήν την αναζήτηση 
κάποιου είδους αλήθειας, στην οποία άλλες τέχνες 
ή η πραγματικότητα, δεν μας δίνουν πρόσβαση.

Κάτι μακριά από τον ρεαλισμό αλλά απολύτως 
αληθινό. Νομίζω πως έχεις από τη μια πλευρά μια 
πραγματικότητα που είναι η απτή πραγματικότητα 
αυτού του τραπεζιού, αυτής της οθόνης ή οτιδή-
ποτε άλλο, αυτού του στυλό, με το οποίο δουλεύ-
ουμε, με το οποίο λειτουργούμε. Αλλά αυτό που 
κάνει η τέχνη είναι να τηνυπερβαίνει. Και αντί να α-
ναπαριστά έναν ρεαλιστικό χώρο αποτυπώνει τον 
χώρο και τα πνεύματα που τον κατοικούν. Και τα 
πνεύματα που τον κατοικούν είναι ο εαυτός σου.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο το μυαλό σου επεξερ-
γάζεται το τραπέζι, το βιβλίο, το στυλό. Και το μυα-
λό σου θα το επεξεργαστεί με τρόπο διαφορετικό 
από το δικό μου ή από οποιουδήποτε άλλου.
Νομίζω ότι η δημιουργία ταινιών είναι ένας τρόπος 
για να εξερευνήσεις την αντίληψη, την ίδια τη φύ-
ση της αντίληψης και αυτή είναι η ομορφιά του κι-
νηματογράφου. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, και 
νομίζω ότι τελικά, όταν κάνω ταινίες για την τέχνη, 
όταν κάνω ταινίες για τον κινηματογράφο, είναι 
επειδή μου δίνουν πρόσβαση σε διαφορετικά, πιο 
μυστηριώδη στρώματα της πραγματικότητας.

Αυτή είναι μια εξαιρετική απάντηση. Μένοντας 
για λίγο στη σειρά «Irma Vep», την τελευταία 
σας δημιουργία, είναι μια πρόσφατη επιτυχία 
που κέρδισε κοινό και κριτικούς. Τί σας ώθη-

Ο O l i v i E r  A s s A y A s    αναζητα  τΟ  αΟρατΟ
Με αφορμή το «Laissé Inachevé à Tokyo» που θα δούμε στο 13ο My French Film 
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είναι ένα πολύ επιτυχημένο γαλλικό μυθιστόρημα, 
για την άνοδο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι ταινίες σας πολύ συχνά λαμβάνουν την οπτι-
κή των γυναικείων χαρακτήρων. Τι πιστεύετε 
για την εποχή του κινήματος #metoo, της εν-
δυνάμωσης των γυναικών και της κουλτούρας 
ακύρωσης, σε σχέση με τον κινηματογράφο; 
Είμαι από άλλη εποχή. Η κουλτούρα της ακύρω-
σης δεν είναι καθόλου η κουλτούρα μου. Καθόλου. 
Νομίζω ότι όταν είσαι καλλιτέχνης –φυσικά όλοι 
έχουν δικαίωμα να έχουν εντελώς διαφορετική 
γνώμη–, αλλά νομίζω ότι όταν κάνεις ταινίες, όταν 
είσαι καλλιτέχνης, πρέπει να νιώθεις άνετα με το 
να αντιμετωπίζεις το κακό, νομίζω ότι δεν μπορείς 
να το αποφύγεις. Αν δεν σε ενδιαφέρει το κακό ή 
αν δεν σε προβληματίζει το πώς εκφράζεται και 
αν ενδιαφέρεσαι μόνο για τη ορθότητα, ειλικρινά 
πιστεύω ότι κάτι θα σου διαφύγει. Θα υπάρχει κάτι 
ουσιαστικό που θα λείπει από την τέχνη σου. Και 
νομίζω ότι, υπό αυτή την έννοια, υπάρχουν πολλά 
που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, στα οποία απλά 
δεν θέλω να είμαι μέρος, γιατί δεν είναι ο κόσμος 
μου. Έχω κάνει ταινίες με επίκεντρο τις γυναίκες 
για τον πολύ απλό λόγο ότι αισθάνομαι ότι στον 
σύγχρονο κόσμο η μεταμόρφωση της ταυτότητας 
των γυναικών, των δυνατοτήτων οι οποίες είναι α-
νοιχτές στις γυναίκες, ο τρόπος με τον οποίο άλλα-
ξε η γυναικεία κατάσταση στη διάρκεια της ζωής 
μου, για μένα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, 
συναρπαστικά στοιχεία που έχω δει. Για αυτό πά-
ντα πίστευα ότι οι γυναίκες είναι πιο ενδιαφέρου-
σες από τους άνδρες, όσον αφορά στην αφήγηση, 
στη δραματοποίηση. Ίσως αλλάξει αυτό, αλλά αυ-
τή τη στιγμή νομίζω ότι οι ερωτήσεις και τα θέματα 
που αφορούν αποκλειστικά στις γυναίκες είναι 
αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο.

Έχετε ήδη συνεργαστεί με την αφρόκρεμα του 
κινηματογραφικού κόσμου. Ζιλιέτ Μπινός, Κρί-
στεν Στιούαρτ, Πενέλοπε Κρουζ, Αλίσια Βικά-
ντερ, η λίστα είναι ατελείωτη. Έχετε ξεχωρίσει 
ποτέ κάποια από αυτές τις συνεργασίες; Λοιπόν, 
η συνάντηση με τη Μάγκι Τσενγκ, άλλαξε τη ζωή 
μου. Επειδή ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί, κάναμε ται-
νίες, παντρευτήκαμε, οπότε ναι, δεν μπορείς να 
το ξεπεράσεις αυτό. Και όλα τελείωσαν άσχημα, 
τέλος πάντων όχι με ευχάριστο τρόπο.

Τουλάχιστον έχουμε τις ταινίες. Έχετε την ταινία. 
Η ταινία το λέει καλύτερα από ό,τι θα το έλεγα εγώ. 
Αλλά νομίζω ότι θα δυσκολευόμουν να ξεχωρί-
σω μια άλλη σχέση, γιατί... Όλες οι ηθοποιοί που 
ανέφερες ήταν οι κινητήριες δυνάμεις στις ταινί-
ες που έκανα. Με την Άζια Αρτζέντο όταν κάναμε 
το «Boarding Gate», με την Αλίσια όταν κάναμε το 
«Irma Vep», με την Πενέλοπε όταν κάναμε το «Α-
βάνα: Η Πόλη των Κατασκόπων». Ήταν όλες ζωτι-
κά μέρη της δημιουργικής διαδικασίας… αυτές οι 
ταινίες, από πολλές απόψεις τους ανήκουν. Οπότε, 
δεν τις βαθμολογώ.

Πείτε μου λίγα περισσότερα για την ταινία για 
τον Πούτιν. Μόλις άρχισα να το γράφω, το προ-
σαρμόζω από το μυθιστόρημα. Συνεργάζομαι με 
έναν φίλο που είναι διάσημος Γάλλος μυθιστοριο-
γράφος, τον Εμμανουέλ Καρέρ. Τον ξέρω από πά-
ντα, και έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον. Χρειάζομαι 
κάπως, μετά το «Irma Vep», κάπως να επισκεφτώ 
διαφορετικές περιοχές, να αλλάξω τον τρόπο 
λειτουργίας μου. Είναι επειδή σε στραγγίζει πάρα 
πολύ όταν ασχολείσαι με τη δουλειά σε αυτή την 
κλίμακα. Πρέπει να εφεύρεις ξανά τον εαυτό σου 
και να βρεις στρατηγικές για να αναδημιουργήσεις 
τον εαυτό σου και να φτιάξεις κάτι εντελώς διαφο-
ρετικό. Είμαι σε αυτή τη διαδικασία.

Οπότε είναι κάτι που θα βγει την επόμενη χρο-
νιά, ή ίσως και σε δύο χρόνια; Ναι, κάτι τέτοιο.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Χάρη-
κα που σας γνώρισα.  Ήταν χαρά μου.

Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά θα 
το κάνουμε αυτοπροσώπως. Το ελπίζω. 

Στο Παρίσι!

Στο Παρίσι, ή στις Κάννες. Ή στις Κάννες, ναι σί-
γουρα, ή όπου αλλού!

Ο O l i v i e r  A s s A y A s    αναζητα  τΟ  αΟρατΟ
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ότι η μετα-

μόρφωση της 
ταυτότητας 

των γυναικών 
στον σύγχρο-
νο κόσμο είναι 
από τα πιο συ-
ναρπαστικά 
στοιχεία που 

έχω δει 

Διαβάστε όλη  
τη συνεντευξη

www.athens voice.gr
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Διαβαζουμε ολοι

 Φωναχτα!

Σε ποιον Διαβαζουμε;
Σε οποιον ειναι εκει να μαΣ ακουΣει.

Διαβάζουμε 
φωναχτά 

σε ένα παιδί.

μεγαλοΦωνη
 αναγνωΣη:

 ο #1 τρόπος για
 να δημιουργηθούν 
νέοι αναγνώστες.

Η μεγαλόφωνη ανάγνωση είναι αυτή 

που έφτιαξε τον κόσμο όπως τον ξέρουμε!
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Σε ποιον διαβαζουμε;
Σε οποιον ειναι εκει να μαΣ ακουΣει.
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Γύρω από τη φωτιά, ειπώθηκαν τα πρώτα παραμύθια στα παιδιά του ανθρώπου − και ειπώθηκαν μεγαλόφωνα.

Πάρτε ένα βιβλίοκαι διαβάστε το στο παιδί σας.

Κάντε το συνήθειά, 

μιά ρουτινά, ενά βάσι
Κο μεροσ

 του οιΚογενειάΚου 
σάσ πλάνου.

Δεκαπέντε

 λεπτά μεγαλό-

φωνης ανάγνω-

σης την ημέρα 

φτάνουν και 

περισσεύουν.

Να περνάτε σούπερ οι δυο σας με τα βιβλία σας!

να το απολαμβάνετε. να το χαίρεστε. να γελάτε-και να συγκινείστε.

διαβαΣτε ο,τι ΣαΣ κανει κεφι – δεν υπαρχουν περιοριΣμοι.

Μη διαβάζετε μονότονα. 

αλλάξτε τις φωνές,
κάντε μιμήσεις, 
παίξτε τους ήρωες!

βρειτε μια πολυθρονα, εναν καναπε, ενα Συγκεκριμενο 
Σημειο, και καντε το φωλια μεγαλοφωνηΣ αναγνωΣηΣ.

Πού να προσανατολιστείτε;

Οτιδήποτε απευθύνεται 

στην ηλικία του παιδιού σας είναι τέλειο.
Δεν χρειάζεται να διαβάσετε 
όλο το βιβλίο: διαβάστε όσο

 θέλετε και οι δύο.

Αν θέλετε, επίσης
 και οι δύο,

 διαβάστε ξανά και ξανά το 
ίδιο κομμάτι τις επόμενες 

μέρες!
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Ένα πικρό απόσταγμα  
των σκοτεινών στιγμών  

της Ιστορίας
Της Μιλένας αποςτολακη

Π
ώς μια ιστορία ενός μικρού χαρισματικού ανάπηρου παι-
διού συναντά τη μεγάλη Ιστορία; Την Ιστορία που σφραγί-
ζει τη μεταπολεμική Ευρώπη, με τις ζώνες επιρροής –που 
καθόρισε η Γιάλτα–, και τα δύο μπλοκ που συγκρότησαν 

μέχρι το 1989 ή σύμφωνα με άλλους μέχρι το 1991, την ευρωπαϊ-
κή αντανάκλαση του Ψυχρού Πολέμου.

Το νέο μυθιστόρημα της Μάιρας Παπαθανασοπούλου, από τις 
εκδόσεις Πατάκη, πετυχαίνει ακριβώς αυτή τη σύζευξη της μι-
κρής και της μεγάλης Ιστορίας. Σ’ έναν ποταμό λογοτεχνίας κα-
θίσταται προφανές από τις πρώτες κιόλας σελίδες ότι έχει ως 
θεμέλιο τη μακρόχρονη και ουσιαστική έρευνα της συγγραφέως 
προκειμένου να προχωρήσει στη συγγραφή του βιβλίου.

Η γέννηση ενός αγοριού τη μέρα που τα γερμανικά στρατεύματα 
κατευθύνονται από τα βουλγαρικά σύνορα εναντίον της Ελ-

λάδας, είναι ο μίτος του μυθιστορηματικού κου-
βαριού που ξετυλίγεται στις σελίδες του βιβλί-
ου. Η μετεμφυλιοπολεμική επαρχία της βόρειας 
Ελλάδας στις αρχές της δεκαετίας του πενήντα 
είναι η «φυλακή» από την οποία μια άρρωστη μά-
να –αληθινή Γερακίνα σύμφωνα με τη συγγρα-
φέα– επιλέγει να απελευθερώσει το μονάκριβο 
παιδί της. Θα το στείλει μαζί με άλλα παιδιά στην 
ανατολική Γερμανία – εκεί όπου, με πρωτοβουλία 
των ηττημένων του εμφυλίου, βρέθηκαν πολλά 
Ελληνόπουλα πριν δεκαετίες. Είναι τα παιδιά του 
Μάρκου Βαφειάδη, του αρχηγού του Δημοκρατι-
κού Στρατού, όπως έχουν καταγραφεί, τα οποία 
στάλθηκαν σε χώρες επιρροής τής τότε Σοβιετι-
κής Ένωσης σ’ ένα ταξίδι το οποίο η κάθε πλευρά 
της ιστορίας βάφτισε με τον δικό της τρόπο.

Για τον Σταύρο, τον ήρωα του μυθιστορήματος, 
το ταξίδι αυτό είναι το οδοιπορικό μιας διπλής α-
πώλειας: της μάνας και της πατρίδας που ξαφνικά 
και για πάντα θα χαθούν σφραγίζοντας την, έτσι 

κι αλλιώς, δύσκολη πορεία του.
Στο Ροντεμποϊλ, ένα προάστιο της Δρέσδης, θα υφανθεί ο μυ-
θιστορηματικός καμβάς με διαδοχικά flash back που περιλαμ-
βάνουν τη Μάνη, ένα χωριό της βόρειας Ελλάδας, την Ξάνθη, 
τη Λειψία, τη Νορβηγία. Εκεί το ελληνικό τραύμα του εμφυλίου 
συναντιέται με την ευγονική του Χίμλερ, μια ακόμη εκδοχή της 
ναζιστικής θηριωδίας. Ο ήρωας της ιστορίας θα συναντηθεί με 
ένα κορίτσι το οποίο η ευγονική του Χίμλερ άθροισε στις στρα-
τιές των «εξαίρετων» προκειμένου να ενισχυθεί το κυρίαρχο 
γένος. Από αυτήν την έντονη συνάντηση θα οδηγηθούμε στον 
επίλογο του βιβλίου που δεν είναι συμβατικός. 
Το βιβλίο δεν τελειώνει. Ένα κυρίαρχο και πρωτεύον, σε σχέση 
με τη μυθιστορηματική πλοκή, ερωτηματικό κλείνει την αφή-
γηση προδικάζοντας τη συνέχειά της. Είναι προφανές ότι η συγ-
γραφέας «χρωστά» στο κοινό της ένα κάποιο τέλος στην τριλογία 
που ξεκίνησε με την «Ιεραποστολική στάση», συνεχίζεται με «Τα 
παιδιά της μεγάλης σιωπής» και θα κλείσει με ένα αντίστοιχα 
σημαντικό μυθιστόρημα.
Ο μύθος περιλαμβάνει όλο το πικρό απόσταγμα των σκοτεινών 
στιγμών της ελληνικής και ευρωπαϊκής μεταπολεμικής Ιστο-
ρίας. Όμως, και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο ταλέντο της 
συγγραφέως, το χιούμορ αναβλύζει ξαφνικά σαν ιαματικό χάδι 
από τις σελίδες του βιβλίου. Έτσι η μεγάλη Ιστορία με τη μικρή 
ιστορία δεν λειτουργούν μόνον ως αναστοχασμός στο συλλογικό 
τραύμα, αλλά και ως ένα ευχάριστο άνοιγμα της σκέψης στην επί 
γης ανθρώπινη περιπέτεια. ●

Μάιρα 
Παπαθανασοπούλου
Τα παιδιά της 
μεγάλης σιωπής
εκδ. Πατάκη

Υπάρχουν κάποιες φορές που το σύμπαν φροντίζει να φτάσει 
στα χέρια σου ένα βιβλίο που από τις πρώτες κιόλας σελίδες 
του –για να μην πω από τις πρώτες αράδες– αντιλαμβάνεσαι 
ότι βρίσκεσαι μπροστά σε ένα μεγάλο δώρο. Ενίοτε το σύμπαν 
κάνει τέτοια δώρα – όχι συχνά, είναι η αλήθεια. Ίσως το σύμπαν 
να νιώθει ότι οφείλει να σου αντιγυρίσει κάτι για τις χιλιάδες σε-
λίδες γλίσχρας λογοτεχνίας που έχεις διαβάσει και σου χαρίζει, 
πες λόγω γενεθλίων, ένα μυθιστόρημα χρυσής πεζογραφίας. 
Ένα μυθιστόρημα που ενώ δεν μπορείς να μη συνεχίζεις να το 
διαβάζεις, από την άλλη θα ήθελες να μην τέλειωνε ποτέ. Και 
αφού τελειώσει, σπεύδεις να αναζητήσεις κάποιο άλλο βιβλίο 
του ίδιου συγγραφέα.
Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωσή μου. Διάβασα το «Όλα για το 
τίποτα», του Βάλτερ Κεμπόφσκι, κι έψαξα αμέσως στο δίκτυο 
μήπως υπήρχε μεταφρασμένο κάποιο άλλο βιβλίο του. Τίποτα 
για τίποτα. Έμεινα να χαϊδεύω αυτήν την όμορφη έκδοση, σε 
πολύ καλή μετάφραση της Δέσποινας Κανελλοπούλου, και ανα-
ρωτιέμαι αν οι εκδόσεις Δώμα είχαν σκεφτεί να συμπεριλάβουν 
και κάποιο άλλο έργο του Κεμπόφσκι στον κατάλογό τους. Στο 
μεταξύ, έπιασα να ξαναδιαβάζω το «Όλα για το τίποτα».
Στο μότο του βιβλίου ο συγγραφέας εξηγεί τον τίτλο χρησιμο-
ποιώντας ένα ασματίδιο του Μαρτίνου Λούθηρου:
 «Είναι η ψυχή μας βρώμικη,
 τα έργα μας ξετσίπωτα.
 Μακριά απ’ την αγάπη Σου
 όλα είναι για το τίποτα».

Προσυπογράφω ευλαβώς το μότο και το αφιερώνω αρμοδίως.
Το θέμα του μυθιστορήματος είναι η Ναζιστική Γερμανία λίγους 
μήνες πριν το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το ανατολικό 
μέτωπο καταρρέει, οι Σοβιετικοί αντεπιτίθενται και μάλιστα με 
σφοδρή αγριότητα κατά του απόλεμου πληθυσμού, η Γερμανία 
του Χίτλερ προσπαθεί να σώσει τον απωλεσθέντα παράδεισο 
(Κόλαση για πολλούς), την ίδια στιγμή που στο αρχοντικό της οι-
κογένειας φον Γκλόμπιχ η ζωή μοιάζει να διατηρεί την αγροτική 
ραστώνη της.
Σιγά σιγά, ωστόσο, αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτοι κατα-
τρεγμένοι: ένας χωλός οικονομολόγος που συλλέγει γραμμα-
τόσημα ως ανταλλάξιμο είδος την ώρα της καταστροφής, μια 
νεαρή βιολίστρια που εμψύχωνε ως τότε με τη μουσική της τους 
τραυματίες του Γ' Ράιχ, μια οικογένεια προσφύγων. 
Ήρθε άραγε η ώρα να εγκαταλείψουν οι Γκλόμπιχ το αρχοντι-

κό τους και να ακολουθήσουν το μεγάλο 
ρεύμα των προσφύγων προς τη μητέρα 
πατρίδα;
Ιδού μια σκηνή από το άδειασμα ενός μου-
σείου έργων τέχνης για να μην πέσουν 
στα χέρια του Κόκκινου Στρατού:
«Αριστερά από την πόρτα κρεμόταν το 
πορτρέτο μιας εύσωμης πριγκίπισσας με 
γούνινο γιακά στο καταγάλανο φόρεμά της 
και την ταινία στο στήθος. Ήταν η μετέπειτα 
τσαρίνα Μεγάλη Αικατερίνη, που μπορεί να 
είχε ακόρεστη ερωτική δίψα, αλλά ήταν φί-
λη των Πρώσων. Είχε περάσει από εκεί καθ’ 
οδόν προς την Πετρούπολη, και ο κόσμος 
είχε ακόμα να διηγείται χορταστικές ιστορί-
ες για κείνη.
Και αυτόν τον πίνακα τον ξεκρέμασαν και 
τον τύλιξαν σε μια κουβέρτα. Και αυτόν τον 
πήραν μαζί τους, αν και πιθανότατα θα ήταν 

πιο συνετό να τον περιφέρουν επιδεικνύοντάς τον στους μαινόμε-
νους Ρώσους: “Θυμηθείτε τη μεγάλη φίλη του γερμανικού έθνους!”
Βέβαια υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα: ήταν και η ίδια Γερμανίδα».
Βγάζω το καπέλο στον συγγραφέα και τιμώ τις εκδόσεις Δώμα.

Το μεγάλο μυθιστόρημα 
της γερμανικής ήττας
Του αρη ςφακιανακη

Βάλτερ Κεμπόφσκι
Όλα για το τίποτα
εκδ. ΔΩΜΑ

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ
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Γλυκιά μου Τζένη, σου στέλνω γιατί έχω 
προβληματιστεί με τη συμπεριφορά 
κάποιων συναδέλφων μου. Δουλεύω 
σε μία μεγάλη εταιρία δύο χρόνια τώρα 
και τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει 
δύο κοπέλες που δεν με συμπαθούν 
καθόλου και δεν μπορώ να καταλάβω 
τον λόγο. Δεν τους έχω κάνει κάτι. Έχω 
ψυλλιαστεί από καιρό ότι κάτι δεν πάει 
καλά με αυτές. Εν τω μεταξύ, είναι αυ-
τοκόλλητες στη δουλειά και όλο ψου 
ψου, μου μου και γελάκια είναι. Τις 
προάλλες, πήγα στο κυλικείο και η μία 
από αυτές μπήκε κατευθείαν μπροστά 
μου, λες και θα της έπαιρνα τον καφέ, 
χωρίς να μου πει ούτε καλημέρα. Το 
αποκορύφωμα ήταν όταν ήμουν στην 
τουαλέτα και για κακή τους τύχη αυτές 
ήταν απ’ έξω, και τις άκουσα να σχο-
λιάζουν το ντύσιμό μου. Κλείστηκα 
μέσα μέχρι να φύγουν. Στενο-
χωρήθηκα πάρα πολύ. Είναι 
πάρα πολύ τοξικές και 
έχω μια ανακατωσούρα 
στο στομάχι, όταν πάω 
για δουλειά. Δεν θέλω 
καθόλου. Έχω σκεφτεί 
μέχρι και να παραιτη-
θώ. Τι με συμβουλεύεις 
να κάνω;

Καλησπερίζω τη φίλη και 
στέλνω αγωνιστικούς χαιρε-
τισμούς. Δεν υπάρχει κάτι, 
που να με εκνευρίζει περισσό-
τερο από γυναίκες που πολεμάνε άλλες γυναί-
κες. (Καλά υπάρχουν 2-3 πραγματάκια ακόμη, 
αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης.) Αυτό 
που βιώνεις λέγεται εργασιακό bullying και 
θα βρούμε εδώ και τώρα τρόπους να το πα-
τάξουμε. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις στη 
δουλειά σου με αυτήν την ψυχολογία για δύο 
τύπισσες που απ’ ότι φαίνεται έχουν τσακωθεί 
με τη λέξη «ενηλικίωση» και ζουν ακόμα σε 
καθεστώς λυκείου. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι 
κανένα κομπλεξικό άτομο και να επηρεάζε-
σαι από μικρότητες. Θα σου πρότεινα τις εξής 
δύο λύσεις: είτε τις αντιμετωπίζεις ευθέως και 
βάζεις ένα τέλος, γιατί οι ίδιες δεν νομίζω να 
αλλάξουν στάση από τη μία μέρα στην άλλη, 
είτε –μιας και μιλάμε για μεγάλη εταιρεία– α-
πευθύνεσαι στο τμήμα προσωπικού και λες 
ευθέως τι έχει συμβεί και από εκεί και πέρα 
αναλαμβάνουν εκείνοι. Στείλε μου εξελίξεις. 
Καίγομαι να μάθω.

Είπα να απευθυνθώ στο εθνικό μας Μα-
νεκέν, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα μου 
δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Έχω 
ένα crush τον τελευταίο καιρό με ένα 

παλικάρι. Μιλάμε 
συχνά μέσα στην 
ημέρα με dm, α-

παντάμε ο ένας στα 
stories του άλ λου 

και πάει καλά η φάση. 
Εγώ ασχολούμαι αρκε-

τά με τα ζώδια και γενικά 
έχω βάλει κάποιες προϋπο-

θέσεις στον εαυτό μου, για να 
κάνω σχέση. Το θέμα μου είναι ότι 

αυτός είναι δίδυμος και το λέω γιατί και 
οι δύο πρώην μου ήταν δίδυμοι και με 
είχαν απατήσει ουκ ολίγες φορές. Εί-
χα πολύ κακές εμπειρίες. Ίσως με πεις 
περίεργη, αλλά έχω κάποιες φοβίες με 
αυτό το ζώδιο. Είμαι σε σκέψεις. Λες να 
το προχωρήσω ή να το σταματήσω όσο 
πιο γρήγορα γίνεται;

Αχ, πέτυχες τον άνθρωπο. Εγώ και τα ζώδια 
είμαστε μαλωμένοι χρόνια τώρα. Δεν τα πα-
ρακολουθώ, δεν με παρακολουθούν. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, καταλαβαίνω και συμμερί-
ζομαι το άγχος σου στο κομμάτι της απιστίας 
στη σχέση. Όχι γιατί ήταν δίδυμοι οι πρώην 
σου βέβαια, αλλά γιατί έπεσες σε μ@!@&#&. 
Εφόσον είχες αυτές τις δύο «τραυματικές» 
εμπειρίες, είναι λογικό να ξεκινάς φοβισμέ-
νη. Αλλά αφού και για όσο, ο νέος φίλος μας 
δεν μας δίνει κανένα αρνητικό δείγμα, ας 
μην τον τσουβαλιάσουμε στον σάκο με τους 
«άπιστους διδύμους». Ας του δώσουμε μια 

ευκαιρία.

Χώρισα και είμαι στα down 
μου. Είχα σχέση με ένα 
παιδί  6  μ ήν ες,  α λ λά 
τον χώρισα, γ ιατί το 
Ιnstagram του είναι μό-
νο γυμνό. Ζήλευα πά-
ρα πολύ και θεωρούσα 
ότι προκαλούσε γενικά. 

Πίσ τευα θα σ ταματή-
σει να ανεβάζει τέτοιου 

είδους φωτογραφίες όταν 
κάναμε σχέση, αλλά αυτός συ-

νέχιζε. Του το είπα μία, του το είπα 
δύο, βαρέθηκα. Δεν άντεχα κυρίως να 
σκέφτομαι ότι θα του στέλνουν κι άλ-
λοι ανάλογες φωτογραφίες, γιατί είμαι 
σίγουρος ότι αυτό συνέβαινε και του 
είπα bye, bye, ξεκουbye. Από την άλλη, 
νιώθω ακόμα πράγματα γι’ αυτόν και 
σκέφτομαι ώρες ώρες να του στείλω. 
Αυτός δεν έχει στείλει τίποτα από τότε 
που χωρίσαμε. Τι να κάνω;

Δεν ξέρω τι ακριβώς θα αλλάξει αν του στείλεις 
και τα ξαναβρείτε. Σε λίγο καιρό τα ίδια πράγ-
ματα που σε ενοχλούσαν όταν τον χώρισες, 
θα σε ενοχλήσουν εκ 
νέου. Νομίζω το θέμα 
είναι σχετικά απλό: 
ή αποδέχεσαι τον 
άνθρωπό σου με 
τα «χούγια» του 
και  λες «αυτό 
είναι  πάμε να 
το δοκιμάσουμε 
ξανά», ή εφόσον 
σε ενοχλεί αρκού-
ντως, εμμένεις στην 
πρωταρχική σου α-
πόφαση. Είναι ακόμα 
φρέσκο, οπότε είναι λογικό να νιώθεις έτσι. 
Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και σκέψου τι θες 
περισσότερο χωρίς επιπολαιότητες. Πάντα 
κάτι χάνεις και κάτι κερδίζεις. 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 
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Το «Μίλα μου βρόμικα» κάνει τα 
ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 
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Pink Floyd: H επιτυχία του «Dark Side Of The Moon» και η γνώμη 
του Nick Mason

➽ Το «Dark Side Of The Moon» είναι ένα από τα σπουδαιότερα 
album του rock. Δοκιμάστηκε από την μπάντα αρκετά στη σκηνή 
και κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1973, για να γίνει και ένα από 
τα πιο εμπορικά albums του rock. Καθώς συμπληρώνονται 50 
χρόνια από την κυκλοφορία του δίσκου, περιμένουμε μερικές 
πολύ σημαντικές εκδόσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και ένα 
εντυπωσιακό box set, που περιλαμβάνει ένα διπλό cd, ένα διπλό 
lp, blu-ray, dvd, βιβλίο και 2 επτάιντσα.

➽ Όμως σε τι οφείλει την επιτυχία του αυτός ο δίσκος; Έχουν 
γραφτεί δεκάδες σελίδες πάνω στο θέμα. Πιστεύω όμως ότι η 
άποψη του drummer της μπάντας Nick Mason, έχει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον. Στο βιβλίο του «Inside Out, A Personal History Of Pink 
Floyd» (Phoenix) γράφει: «Ο καθένας έχει μια γνώμη για τον λόγο 
που αυτός ο δίσκος πούλησε και συνεχίζει να πουλάει. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα (2011) ο δίσκος έχει πουλήσει 35 
εκατομμύρια αντίτυπα κι έχει υπολογιστεί ότι ένα στα τέσσερα 
αγγλικά σπίτια τον έχει. Τη στιγμή αυτή που γράφω, το “Dark 
Side…” είναι στα αμερικανικά charts σχεδόν συνεχόμενα από το 
1973. Σε γενικές γραμμές, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας αλλά ένα 
σύμπλεγμα παραγόντων που λειτούργησαν ώστε να προκύψει 
αυτό το αποτέλεσμα. Ο πρώτος παράγοντας –που ισχύει για κά-
θε δίσκο– είναι η δύναμη των τραγουδιών. Το “Dark Side…” είχε 
πολύ δυνατά τραγούδια. Επιπλέον, η κεντρική ιδέα που βρισκό-
ταν πίσω από τα τραγούδια –η πίεση της σύγχρονης ζωής– βρή-
κε ανταπόκριση σε ολόκληρο τον κόσμο και ακόμη βρίσκει. Οι 

στίχοι είχαν βάθος κι άγ-
γιζαν τους ανθρώπους 
και ταυτόχρονα ήταν 
κατανοητοί και απλοί για 
όλους όσους η μητρική 
τους γλώσσα δεν ήταν 
τα αγγλικά, πράγμα που 
εξηγεί και την απήχηση 
που είχε ο δίσκος στο 
εξωτερικό. Στο μουσικό 
κομμάτι, με την κιθά-
ρα και τα φωνητικά του 
David και τα πλήκτρα 
του Rick είχαμε έναν ήχο 
που ήταν αναγνωρίσι-
μος ήχος Pink Floyd. Οι 
επιπλέον τραγουδιστές 
και το σαξόφωνο τού 
Dick Parry έδιναν ένα 
πολύ εμπορικό ύφος. Ο 
ήχος ήταν εξαιρετικός κι 
αυτό ήταν ένα επίτευγμα 
του Alan Parsons και του 
Chris Thomas. Αυτό ήταν 
πολύ σημαντικό γιατί την 
ίδια εποχή που έβγαινε ο 

δίσκος, γίνονταν προσιτά στο ευρύτερο κοινό τα συστήματα hi-
fi, που μπήκαν σε πολλά σπίτια στη δεκαετία του ’70. Ως αποτέλε-
σμα αυτού, οι αγοραστές δίσκων μπορούσαν να εκτιμήσουν τη 
στερεοφωνία και τις ηχητικές ποιότητες του δίσκου. Ο δίσκος εί-
χε την αγαθή τύχη να γίνει ένας από τους απόλυτους test δίσκους 
που χρησιμοποείτο για να αποδείξει την ποιότητα του ηχητικού 
τους συστήματος.

➽» Το πακετάρισμα του δίσκου από τη Hipgnosis ήταν επίσης κα-
θαρό, απλό, και άμεσο με μια ευκολομνημόνευτη εικόνα, το πρί-
σμα. Στα εξώφυλλα συναντούσε επίσης κάποιος τις Πυραμίδες, 
που για εκείνους που δημιούργησαν το εξώφυλλο ήταν το κοσμι-
κό αντίστοιχο του πρίσματος… Last και ενδεχομένως not least, 
ένας κριτικός έγραψε κάπου ότι ήταν ένας ιδεώδης δίσκος για να 
κάνεις έρωτα ακούγοντάς τον, με αποτέλεσμα κάποια sex club 
στην Ολλανδία και τη Σουηδία –έτσι μου είπαν τουλάχιστον– τον 
χρησιμοποιούσαν για τις ζωντανές παραστάσεις τους. Πιστεύω 
ότι ξέραμε ότι το “The Dark Side Of The Moon” ήταν ένας πολύ κα-
λός δίσκος όταν τον ολοκληρώσαμε –σίγουρα πολύ καλύτερος 
απ’ ότιδήποτε είχαμε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή– αλλά πραγ-
ματικά δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να πουλήσει τόσο πολύ και 
νομίζω ότι εκπλαγήκαμε όλοι όταν απογειώθηκε. Όταν η Lindy κι 
εγώ αποφασίσαμε να μετακομίσουμε από το Camden και να πάμε 
στο Highgate, πήγα στον πράκτορα της τράπεζάς μου και ζήτησα 
ένα μικρό δάνειο. Με ρώτησε τι θα μπορούσα να προσφέρω ως 
εξασφάλιση. Του απάντησα ότι έχω έναν δίσκο στο Νο. 1 των 
αμερικανικών charts. Δεν εντυπωσιάστηκε και μου είπε ότι θα 
ήταν καλό να έχει στα χέρια του κάτι πιο συγκεκριμένο». 

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

Η εβδομάδα που ξεκινά είναι χωρισμένη σε δύο 
«μέρη», με το πρώτο να είναι σαφώς πιο ευνοϊκό σε 
σχέση με το δεύτερο, που εκτείνεται από την Παρα-
σκευή και έπειτα. Έτσι με τα τρίγωνα Ήλιου-Άρη και 
Ερμή-Ουρανού τις πρώτες μέρες να συμβάλλουν 
στο να διατηρήσεις ένα μέτρο ενθουσιασμού και 
διάθεσης συνεργασίας στη δουλειά, μπορείς να επι-
κεντρωθείς στους στόχους σου, να αναλάβεις πρω-
τοβουλίες, να κλείσεις εκκρεμότητες, αλλά και να 
κάνεις προσπάθειες για να αποκαταστήσεις επαγ-
γελματικές σχέσεις που είχαν πληγεί. Αν μάλιστα 
κρατήσεις αυτή τη διάθεση «σύμπνοιας» χωρίς α-
στερίσκους, θα ανταποκριθείς πολύ καλύτερα στις 
περιστάσεις, καθώς στη συνέχεια το κλίμα αλλάζει 
με τα τετράγωνα Ήλιου-Ουρανού (4/2) και Αφροδί-
της-Άρη (5/2) που μπορούν εύκολα να αποσταθερο-
ποιήσουν την κατάσταση σε προσωπικές και επαγ-
γελματικές σχέσεις. Αιτία οι αυξημένοι εγωισμοί και 
η ανάγκη επιβολής της κάθε πλευράς, που αρνείται 
να δει τα δικά της λάθη και περνά στην επίθεση και 
την πολεμική. Αυτό μπορεί να γίνει ιδιαίτερα έντο-
νο σε συζητήσεις με γονείς, ανώτερους ή κάποιο 
πρόσωπο εξουσίας. Η Πανσέληνος στον Λέοντα 
(5/6) τονώνει το ερωτικό σου ενδιαφέρον, βοηθώ-
ντας σε να έρθεις πιο κοντά με το ταίρι σου ή να κά-
νεις πιο τολμηρές κινήσεις στο κομμάτι του φλερτ. 
 
Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Η διάθεσή σου στο ξεκίνημα της εβδομάδας με τα 
βοηθητικά τρίγωνα Ήλιου-Άρη και Ερμή-Ουρανού 
είναι να ασχοληθείς εστιασμένα με τα ζητήματα της 
καριέρας σου, βρίσκοντας λύσεις σε χρονίζοντα 
προβλήματα. Μέχρι και την Πέμπτη είναι καλές μέ-
ρες για να βάλεις ό,τι σημαντικές συζητήσεις έχεις, 
καθώς και για να στείλεις βιογραφικά και να περά-
σεις από συνέντευξη για δουλειά. Ίσως μάλιστα 
προκύψει και κάποια θετική εξέλιξη που σχετίζεται 
και με τα οικονομικά σου, αν για 
παράδειγμα περιμένες μια απά-
ντηση για μια χρηματοδότηση, 
μια πίστωση κ.λπ. Αν πάλι είσαι 
σε ηλικία σπουδών, τα μελλοντι-
κά σου σχέδια αναφορικά π.χ. 
με ένα μεταπτυχιακό θα απαιτή-
σουν αρκετό από τον χρόνο σου. 
Και πάμε στα δύσκολα, αφού 
Παρασκευή με Κυριακή τα πράγ-
ματα στενεύουν εξαιτίας των 
τετραγώνων Ηλιου - Ουρανού 
(4/2) και Αφροδίτης - Άρη (5/2) 
που παίζουν με τις αντοχές σου, 
βγάζοντας νευρικότητα και εκνευρισμό που μπορεί 
να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για εντάσεις. 
Επειδή κανένας δεν θα έχει διάθεση υποχώρησης, 
είναι προτιμότερο να το αποφύγεις εντελώς, αν και 
με την Πανσέληνο της Κυριακής στον Λέοντα να 
μεγεθύνει το συναίσθημα, το κλίμα στο σπίτι/στα 
οικογενειακά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. 
 
ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Δυναμικά ξεκινάς την εβδομάδα σου με τα υποστη-
ρικτικά τρίγωνα του Ήλιου με τον Άρη από το ζώδιο 
σου και του Ερμή με τον Ουρανό να σε ωθούν να 
οραματιστείς το μέλλον σου με πιο αισιόδοξες προ-
οπτικές για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά 
σου. Είναι μέρες μέχρι και την Πέμπτη που θα έχεις 
ένα abundance ενέργειας να «τρέξεις» δουλειές, να 
κλείσεις εκκρεμότητες, να κάνεις συζητήσεις, να 
περάσεις από συνέντευξη, να διαπραγματευτείς 
τους όρους μιας συμφωνίας, να υπογράψεις ένα 
συμβόλαιο κ.λπ., ενώ αν ασχολείσαι με τα Μ.Μ.Ε., 
τη διαφήμιση, τις εκδόσεις και το εμπόριο, μπορεί 
να υπάρξουν πολλές φρέσκες ιδέες, αλλά ίσως και 
κάποιες ευκαιρίες εξέλιξης. Αν πάλι είσαι σε ηλικία 
σπουδών μπορεί να επεξεργάζεσαι σχέδια για να 
εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου μέσω κάποιου μετα-
πτυχιακού, ενώ δεν αποκλείεται να οργανώνεις πα-
ράλληλα κάποιο ταξίδι. Η συνέχεια διαφοροποιεί-
ται αρκετά, με τα τετράγωνα Ήλιου-Ουρανού (4/2) 
και Αφροδίτης-Άρη (5/2) που βγάζουν μια δυσκολία 
στο να «συμφιλιώσεις» τον εαυτό σου με τους στό-
χους σου. Οι επαφές με φίλους, σύντροφο, συνερ-
γάτες, συγγενείς χάνουν την «ομαλότητά» τους, 
καθώς η επικοινωνία κινείται σε πιο νευρικούς ρυθ-
μούς και λόγω της Πανσελήνου στον Λέοντα (5/2) 
που αυξάνει τις απαιτήσεις στην καθημερινότητα.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Η αρχή της εβδομάδας με τα τρίγωνα Ήλιου-Άρη 
και Ερμή-Ουρανού σου δίνει την ευκαιρία να ρυθ-
μίσεις καλύτερα τις ισορροπίες στις φιλίες, στην 
προσωπική σου ζωή, αλλά και στις επαγγελματικές 
σου σχέσεις, αρκεί να αποφύγεις όσο μπορείς τις 
«καταφάσεις» από ευγένεια ή λόγω της γνωστής 
μάστιγας του people-pleasing που τόσο σε χαρα-
κτηρίζει. Το να διατηρήσεις δηλαδή τα προσχή-
ματα ως έναν βαθμό είναι ok, το να συμφωνήσεις 
όμως σε συζητήσεις, προτάσεις και συμφωνίες 
βιαστικά ενώ ξέρεις ότι θα είναι δύσκολο να επιτευ-
χθούν μετέπειτα, that’s not ok. Από την άλλη, μέχρι 
και την Πέμπτη είναι μέρες που μπορείς να ασχο-
ληθείς πιο ανεμπόδιστα με πιθανά θέματα υγείας 
που έχουν ανακύψει lately, δικά σου ή αγαπημένων 
προσώπων, κινώντας διαδικασίες που θα σε φέ-
ρουν πιο κοντά σε μια λύση/θεραπευτική προσέγ-
γιση. Ασχέτως πάντως του όποιου προβλήματος, η 
φυσική σου κατάσταση θέλει ένα boosting, εντάσ-
σοντας μια μορφή άσκησης στην καθημερινότητά 
σου που θα μπορείς να ακολουθήσεις επί μακρόν. 
Η συνέχεια της εβδομάδας έχει αρκετή νευρικότη-
τα και ένταση, κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο 
με τα τετράγωνα Ήλιου-Ουρανού (4/2) και Αφροδί-
της-Άρη (5/2) που μπορούν να βγάλουν παιχνίδια 
εξουσίας μέσα σε σχέσεις.

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Το ξεκίνημα της εβδομάδας έχει μια ομαλότερη και 
ποιοτικότερη προσέγγιση σε θέματα σχέσεων και 
συνεργασιών, που καλά θα κάνεις να εκμεταλλευ-
τείς, αφού η συνέχεια δεν θα είναι στο ίδιο «μοτίβο». 
Έτσι με το τρίγωνο του Ήλιου απέναντί σου με τον 
Άρη καθώς και με το τρίγωνο Ερμή-Ουρανού απο-
κτάς περισσότερο θάρρος για να κυνηγήσεις στό-
χους, να κάνεις συζητήσεις και επαφές που απέφευ-
γες ίσως καιρό, αποκαθιστώντας σχέσεις με συνερ-

γάτες, σύντροφο, φίλους στη 
βάση μιας «ελαστικότητας» και 
συνάμα κατανόησης της άλλης 
πλευράς. Και από διάθεση είσαι 
σε πιο «ανεβασμένη» φάση και 
το εκπέμπεις naturally στο περι-
βάλλον σου. Σταδιακά το πράγ-
μα αλλάζει και από Παρακευή θα 
διαπιστώσεις μια αντίθετη εικό-
να στην καθημερινότητά σου με 
τα τετράγωνα Ήλιου-Ουρανού 
(4/2) και Αφροδίτης-Άρη (5/2), 
που βγάζουν τον «κακό εαυτό» 
όλων, μειώνοντας την υπομονή, 

με όλο αυτό να κορυφώνεται την Κυριακή με την 
Πανσέληνο στο ζώδιό σου. Το καλύτερο είναι να 
κρατήσεις χαμηλούς τόνους αποφεύγοντας να τσι-
μπήσεις σε προκλήσεις. Η Πανσέληνος θα σε βάλει 
στη διαδικασία να δεις τι δεν σ’ αρέσει στις σχέσεις 
σου αλλά και στον εαυτό σου, κάνοντας αλλαγές, 
ώστε να είσαι πιο χαρούμενος.
 
Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Οι θετικές όψεις Ήλιου-Άρη και Ερμή-Ουρανού στο 
ξεκίνημα της εβδομάδας σε προτρέπουν να πάρεις 
πρωτοβουλίες και να λειτουργήσεις αποφασιστικά 
σχετικά με την εξέλιξη των επαγγελματικών σου, 
δημιουργώντας συνθήκες καλύτερης συνεννόη-
σης με συνεργάτες, συναδέλφους, πελάτες, προϊ-
σταμένους. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξουν 
και κάποιες προτάσεις που θα σε βοηθήσουν να 
ανοίξεις τα φτερά σου, τόσο σχετικά π.χ. με μια νέα 
δουλειά, όσο και με ζητήματα σπουδών που φαίνε-
ται να «ρολάρουν» τώρα καλύτερα. Είναι, ωστόσο, 
σημαντικό να δράσεις γρήγορα, εκμεταλευόμενος 
τη ροή της ενέργειας μέχρι και την Πέμπτη, καθώς 
στη συνέχεια δημιουργείται μια αρκετά ασταθής 
κατάσταση με τα τετράγωνα Ήλιου-Ουρανού (4/2) 
και Αφροδίτης-Άρη (5/2).  Η στάση και η δράση του 
συντρόφου σου ή και κάποιων συνεργατών μπορεί 
να σε προβληματίσει έντονα, γεννώντας καχυπο-
ψία και αμφιβολίες, με τον τρόπο αντίδρασής σου 
να είναι περιοριστικός και εκρηκτικός ταυτόχρονα. 
Αυτό οφείλεται και στην Πανσέληνο της Κυριακής 
στον Λέοντα που προκαλεί εσωτερικό αναβρα-
σμό, δείχνοντας ίσως και κάποιο παρασκήνιο στα 
επαγγελματικά. Καλό θα ήταν να δώσεις τη δέουσα 
προσοχή στην υγεία σου, κάνοντας όχι αυτά που 
θέλεις, αλλά αυτά που (ξέρεις ότι) χρειάζονται.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Οι καθημερινές σου επαφές και συνδιαλλαγές, 
καθώς και το επικοινωνιακό κομμάτι γενικότερα, 
πάει καλύτερα στις αρχές της εβδομάδας με τα τρί-
γωνα Ήλιου-Άρη και Ερμή-Ουρανού. Έχεις άφθονη 
ενέργεια και διάθεση να τη διοχετεύσεις δημιουρ-
γικά και όχι αυτοκαταστροφικά, συζητώντας ιδέες, 
βρίσκοντας λύσεις σε προβλήματα με συνεργά-
τες, βάζοντας μπρος σε νέα επιχειρηματικά σχέδια, 
ασχολούμενος με κινήσεις που αφορούν το μέλ-
λον των σπουδών σου ή την εξέλιξη μιας νομικής 
υπόθεσης. Και στο προσωπικό κομμάτι όμως, αν 
υπήρχε μια γνωριμία που είχε «κολλήσει» ή είχαν 
δημιουργηθει κάποιες «αρρυθμίες» στη σχέση με 
τον σύντροφό σου ή τα παιδιά σου, θα μπορέσεις 
να αποκαταστήσεις τα πράγματα, βρίσκοντας και 
συναισθηματικές διεξόδους. Στο τέλος της βδο-
μάδας έχει πιο συγκρουσιακή δυναμική, με τα τε-
τράγωνα Ήλιου-Ουρανού (4/2) και Αφροδίτης-Άρη 
(5/2). Μπορεί να βρεθείς ξαφνικά αντιμέτωπος με 
παράπονα και «τσιγκλίσματα» μέσα σε σχέσεις, χω-
ρίς ίσως να ξέρεις τις «εκκρεμείς υποθέσεις» που τα 
δημιουργούν, ενώ θα σου είναι μάλλον δύσκολο να 
διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Η Πανσέληνος της 
Κυριακής στον Λέοντα μπορεί μάλιστα να δείξει ένα 
«escalate» στην αλληλεπίδραση με κάποιον φίλο.
 
ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Το κλίμα στην αρχή της εβδομάδας είναι πιο «γλυ-
κό» και ευνοϊκό τόσο για τα προσωπικά όσο και 
για τα επαγγελματικά σου σχέδια με τα τρίγωνα 
Ήλιου-Άρη και Ερμή-Ουρανού, που δημιουργούν 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να «τρέξεις» 
θέματα που αφορούν δοσοληψίες με το δημό-
σιο, εμπορικές συναλλαγές, επαφές, σημαντικές 
συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, κλείνοντας 
ίσως και κάποια συμφωνία ή προχωρώντας με 
την υπογραφή ενός συμβολαίου, που μπορεί μά-
λιστα να αφορά και μια αγοραπωλησία ακινήτου 
μεταξύ άλλων. Καλά θα κάνεις λοιπόν να τις εκμε-
ταλλευτείς και να μην αφήσεις «ουρές» για μετά 
την Πέμπτη, που η ενέργεια διαφοροποιείται ε-
ντελώς με τα τετράγωνα Ήλιου-Ουρανού (4/2) και 
Αφροδίτης-Άρη (5/2), που επηρεάζουν ιδιαίτερα 
το 2ο δεκαήμερο. Θα σου είναι δυσκολότερο να 
δικαιολογήσεις πράγματα και συμπεριφορές σε 
φίλους, συντρόφους, παιδιά, συνεργάτες, αλλά 
και να πάψεις να απογοητεύεσαι με όσα θα ήθελες 
να κάνεις, που ομως δεν φαίνεται να γίνονται. Το 
«πρόβλημα» βασικά είναι ότι δεν έχεις διάθεση να 
χαμηλώσεις τα στάνταρτς και τις προσδοκίες σου 
και στα ερωτικά και στα οικονομικά και στα επαγ-
γελματικά, ωστόσο δεν είναι η κατάλληλη στιγμή 
όλο αυτό να βγει με επιθετικότητα, γιατί οι άλλοι 
θα αντιδράσουν. Η Πανσέληνος στον Λέοντα (5/6) 
μπορεί να φέρει κάποια απρόοπτα στη δουλειά, 
ίσως όμως και μια συμφέρουσα πρόταση.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Θετικό ξεκίνημα κάνει η εβδομάδα, με τα τρίγωνα 
Ήλιου-Άρη και Ερμή-Ουρανού να δημιουργούν 
ένα ευχάριστο και δημιουργικό πλαίσιο στην κα-
θημερινότητα σου. Μπορείς ευκολότερα να αφή-
σεις τους εξωτερικούς «αντιπερισπασμούς» και να 
συγκεντρωθείς σε όσα είναι σημαντικά για σένα 
προσωπικά και επαγγελματικά. Το επικοινωνιακό 
κομμάτι δείχνει να «ρέει» περισσότερο «αβίαστα», 
γεγονός που σου επιτρέπει να συνεννοηθείς με 
συνεργάτες και συναδέλφους, προωθώντας τις ι-
δέες και τα σχέδιά σου, προβάλλοντας με μεγαλύ-
τερη αυτοπεποίθηση τα ταλέντα σου και τις ικανό-
τητές σου, ιδιαίτερα αν ασχολείσαι με τους τομείς 
του εμπορίου, της διαφήμισης, της εκπαίδευσης, 
των ΜΜΕ και των εκδόσεων, ενώ αν βρίσκεσαι σε 
ηλικία σπουδών μπορεί να έχεις και πρακτικές 
εξελίξεις που αφορούν το μέλλον σου. Από την 
Παρασκευή και μέχρι το τέλος της εβδομάδας 
το όλο κλίμα «αντιστρέφεται» με τα τετράγωνα 
Ήλιου-Ουρανού (4/2) και Αφροδίτης-Άρη (5/2) που 
μπορούν να «τσιτώσουν» και τον πιο φιλήσυχο 
του ζωδίου σου. Η συνειδητοποίηση πως το να 
κινείσαι στα άκρα συναισθηματικά και ενεργειακά, 
τελικά σου κοστίζει σε ηρεμία και ικανοποίηση, 
μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να ξε-
σπάσεις τα νεύρα σου, παίζοντας το «παιχνίδι» 
των άλλων. Η Πανσέληνος άλλωστε στον Λέοντα 
(5/2) σε καλεί να χαλαρώσεις ουσιαστκά.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η ενέργεια τις πρώτες μέρες της βδομάδας κινείται 
υποστηρικτικά προς την κατεύθυνση των στόχων 
σου, με τα τρίγωνα Ήλιου-Άρη και Ερμή-Ουρανού 
να σου κάνουν «λιανά» το τι πραγματικά χρειάζε-
ται να κάνεις στα οικονομικά και τα επαγγελματικά 
σου για ένα αισθάνεσαι ασφαλής, δίνοντάς σου και 
το «drive» να βάλεις την έξτρα προσπάθεια, αντί 
να εγκαταλείψεις και να αρκεστείς με το minimum 
του αποτελέσματος. Φαίνεται ότι τώρα μπορείς να 
κάνεις πιο αισθητή την παρουσία σου, προσελκύ-
οντας το βλέμμα αλλά και τη στήριξη ανθρώπων 
που μπορούν να δώσουν ευκαιρίες στην καριέρα 
σου και σίγουρα είναι καλές μέρες για να στείλεις 
βιογραφικά, να περάσεις από συνέντευξη, ενώ δεν 
αποκλείεται να υπάρξει και κάποια συμφέρουσα 
πρόταση για ορισμένους. Οι υποχρεώσεις και το 
τρέξιμο θα είναι for real, η παραγωγικότητά σου 
όμως θα είναι αυξημένη. Από την Παρακευή καλεί-
σαι να αποδείξεις τη φήμη σου ως το πιο ψύχραιμο 
και λογικό παιδί του ζωδιακού, αφού τα τετράγωνα 
Ήλιου-Ουρανού (4/2) και Αφροδίτης-Άρη (5/2) βγά-
ζουν νευρικότητα και απρόοπτα στα οικονομικά. Το 
να είσαι «ελαστικός» με τους άλλους αποδεικνύεται 
δύσκολο, σε συνδυασμό και με την έντονη συναι-
σθηματικά Πανσέληνο στον Λέοντα (5/2).

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Η εβδομάδα κάνει έναρξη με τις ευνοϊκές όψεις τρι-
γώνου Ήλιου-Άρη και Ερμή-Ουρανού, βοηθώντας 
σε να εστιάσεις στην επιθυμία σου για καλύτερη 
ποιότητα στην καθημερινότητά σου, στον προσω-
πικό σου χρόνο, στον έρωτα, στις φιλίες, στη σχέση 
με τα παιδιά σου κ.λπ. Μάλλον αφήνεις άγχη, απαισι-
οδοξίες και ανασφάλειες στην άκρη και καταπιάνε-
σαι με αυτά που θέλεις εσύ για σένα. Μια καινούργια 
γνωριμία που είχε αφήσει «ερωτηματικά» σχετικά 
με την εξέλιξή της, θέματα που αφορούν επιχειρη-
ματικά και δημιουργικά σχέδια, καθώς και ζητήματα 
σπουδών, θα σε απασχολήσουν περισσότερο, ενώ 
δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποιες απτές, 
θετικές εξελίξεις. Αυτά στο πρώτο μέρος, γιατί το 
δεύτερο, που ξεκινά από την Παρακευή, είναι ο-
μολογουμένως αρκετά «ζόρικο» με τα τετράγωνα 
Ήλιου-Ουρανού (4/2) και Αφροδίτης-Άρη (5/2), ιδι-
αίτερα για τους γεννημένους του 2ου δεκαημέρου. 
Ο τομέας του σπιτιού και των σχέσεών σου βγάζει ε-
ντάσεις και ίσως και κάποια απρόοπτα προς διαχεί-
ριση, με τη λογική του τύπου «δε με μοιάζει» να μη 
βρίσκει τώρα πρακτική εφαρμογή, καθώς ακόμα κι 
αν εσύ δεν θες να εμπλακείς σε συγκρούσεις και τα 
σχετικά, chances are ότι θα θέλουν οι άλλοι. Add to 
that και την Πανσέληνο απέναντί σου στον Λέοντα 
την Κυριακή και μπορεί να αναγκαστείς να αποφασί-
σεις ότι είτε θα είσαι εντάξει με ορισμένα πρόσωπα 
και καταστάσεις, είτε θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. 
 
ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Εβδομάδα «mixed grill» αυτή που ξεκινά, αφού 
στο πρώτο μισό της δίνει σαφώς περισσότερες 
βοήθειες για να διαχειριστείς πρακτικά θέματα 
της καθημερινότητας, της δουλειάς και της προ-
σωπικής σου ζωής, με το δεύτερο που ξεκινά 
από την Παρασκευή, να είναι ένα τριήμερο «για 
γερά νεύρα». Έτσι λοιπόν αξίζει να αξιοποιήσεις 
την ενέργεια των τριγώνων Ήλιου-Άρη και Ερ-
μή-Ουρανού τις πρώτες μέρες για να κλείσεις 
εκκρεμότητες και να τελειώνεις με ό, τι απαιτητι-
κό, αφού σταδιακά από το απόγευμα της Παρα-
κευής θα αισθανθείς μια ποιοτική διαφορά και 
στα επίπεδα των αντοχών σου και της διάθεσής 
σου. Αιτία τα τετράγωνα Ήλιου-Ουρανού (4/2) και 
Αφροδίτης-Άρη (5/2) που δημιουργούν ευερεθι-
στότητα και ασταθές κλίμα στην επαφή με τους 
γύρω σου, συντρόφους, συγγενείς, φίλους ή συ-
νεργάτες, ιδιαίτερα για τους γεννημένους στο 2ο 
δεκαήμερο. Όλοι θα είναι «κάπως» και θα έχουν 
λυμένο το «ζωνάρι» τους για καβγά, κάτι που καλό 
θα ήταν να προσπαθήσεις να αποφύγεις, όσο κι 
αν σου είναι δύσκολο να μη θυμώσεις ή να μη στε-
ναχωρηθείς με ό,τι δεν γίνεται όπως σε βολεύει 
ή με όσους δεν πάνε με τα «νερά» σου. Εκεί που 
σίγουρα πρέπει να εστιάσεις είναι στο κομμάτι της 
υγείας και της ψυχολογικής σου ισορροπίας, με 
την Πανσέληνο στον Λέοντα (5/6) να σε βοηθά να 
κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές, ανακτώντας τη 
δύναμη σου.  A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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ΓΙΟΒΑΝΝΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10.00-12.00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18.00-20.00

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20.00-22.00

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΕΝΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

16.00-18.00

ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12.00-14.00

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΝΔΟΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

14.00-16.00

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

07.00 - 08.00

KEEP IT REAL 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ  

00.00 - 02.00

FLIPSIDE 
ΝΙΚΟΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

00.00 - 02.00
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