
Ο θρυλικός ήρωας ζωντανεύει ξανά
Του Γιάννη Νένε
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Το τριαντάφυλλο της παρηγοριάς για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου  
στο άγαλμα της Κάλλας που κλαίει γοερά από την ημέρα που το στήσανε.

(στο ξέφωτο Ροβέρτου Γκάλη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου)

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

«ΧΩΡΙΣ  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  

ΟΥΤΕ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ  
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ»

(τρικάκι στον κήπο  
του Εθνικού αρχαιολογικού μουσείου,  

τετάρτη πρωί)

Κύριος κάθεται με 
την παρέα του σε  

μεζεδοπωλείο, σε τραπεζάκι έξω.  
Περνώντας από μπροστά τους,  

μία κυρία σταματάει και του λέει: 
«Με θυμάσαι; Ήμουν  

η Μπουμπουλίνα και ήσουν  
ο Κολοκοτρώνης».

(τελικά ήταν συμμαθητές  
και είχαν παίξει μαζί σε σχολική γιορτή.  

μητροπόλεως, τρίτη βράδυ)

«Ναι, έλα.  
Σου βρήκα 

καταπληκτική  
καμπαρντίνα Levis και  

σου την αγόρασα…  
Καλά, αν δεν σου κάνει  

την κρατάω εγώ».
(ηλικιωμένος κύριος στο κινητό του,  

πλατεία μαβίλη,  
παρασκευή βράδυ)

«Όχι σαν τους 
άλλους, που πήρανε 

τα όπλα με τους 
Γερμανούς».

(παππούδες συζητούν  
στα τραπεζάκια του Βενέτη,  

αμπελόκηποι, δευτέρα μεσημέρι)

Βιβλίο σε παλαιοπωλείο.  
Θουκυδίδου, «Πελοποννησιακός 

Πόλεμος μετενεχθείς εις την  
καθομιλουμένην. Εν Αθήναις, 1872». 

Στην υπογραφή του μεταφραστή, 
γραμμένο με το χέρι:

«Παν αντίτυπον μη φέρον  
την ιδιόχειρον υπογραφήν  

μου καταδιώκεται.  
Ουκ αισχύνει;  

Πλαστογράφε;»
(μοναστηράκι, σάββατο πρωί)

«Μπαίνω μέσα, τον 
σκοτώνω, κάνω log out. 

 Ξαναμπαίνω μέσα,  
τον σκοτώνω,  

κάνω log out».
(πιτσιρίκια στο Mall, σάββατο πρωί)

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
Είναι η γιορτή της γειτονιάς. Αφήστε τα γκουρμέ 
και πιάστε τα ταβερνάκια γύρω από το σπίτι σας.

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Το να έχεις φακές για μεσημεριανό τη Δευτέρα 

πρέπει να θεωρείται εγκληματική ενέργεια.  
Η Δευτέρα δεν θέλει φακές, δεν θέλει άλλα  
βαρίδια στην ύπαρξή της. Η Δευτέρα θέλει 

comfort food, η Δευτέρα θέλει σουτζουκάκια.  
Φακές θέλει η Πέμπτη». 

(@KyriosTakis)

ΚΑΡΙΟΚΕΣ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Ξανθιώτικες. Γιατί διανύουμε εβδομάδα  

σοκολατοφαγίας και πρέπει να αναζητάμε  
τα classics.

ΡΙΑΝΑ
Επειδή σταμάτησε να διορθώσει το μέικ-απ της 

στη μέση του σόου στο Σούπερ Μπολ. Θεότητα.

SIOUXIE SIOUX. ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  
ΣΤΟ RELEASE ATHENS.

Από τα λίγα ονόματα που, όποτε ανακοινώνεται 
συναυλία της στην Αθήνα, δημιουργείται πανικός 

σε όλες τις κατηγορίες φανατικών.  
Από χίπστερς μέχρι μπούμερς.

ΕΠΙΚΑΙΡΟ
«Πρέπει να αγαπάμε για να χτυπάει  

η καρδιά – κι ας σπάει, κι ας θρυμματίζεται»
(αγνώστου)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
-Αγάπη μου, σου έχω πει ποτέ  

πόσο καλά μαγειρεύεις;
-Όχι, μωρό μου.

-Τότε γιατί συνεχίζεις και το κάνεις; 

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ  
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ;
«Διαμέρισμα, 50 τ.μ., Κυνοσάργους 
(κέντρο Αθήνας), €1.600/μήνα»
(από το spitogatos.gr)

ΣΕΙΣΜΟΦΟΒΙΑ
Μια και δεν είχαμε άλλες φοβίες, νευρώσεις  
και άγχη σε αυτή τη χώρα.

ΠΑΜΕΛΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ
Αγαπητό Netflix, γιατί έπρεπε  
να μας ενδιαφέρει ένα ντοκιμαντέρ  
για την Πάμελα; 

SURVIVOR
Ποιο παιχνίδι επιβίωσης;  
Χειρότερο και από πρωινάδικο.

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ  
ΣΤΟ VOICE
Her style rocks!
(ζητείται στιλίστας) 

CHOCO FEST
Με συντριβάνια σοκολάτας;  
Έλααα σε παρακαλώ. 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Δέκα ημέρες πριν τη λήξη τους  
μη λυπάστε να κατεβάσετε το 30%, στο 70% .  
Τι θα κάνετε τόσα παντελόνια από βινύλια  
και δερματίνες που θα σας μείνουν; 

ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΑΙ…
…ό,τι έρπει.

ΤΟ ΕΞΩ ΦΥΛ ΛΟ ΜΑ Σ

Αυτήν την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Κώστας Φραγκιαδάκης (Μύθος). Γεννήθηκε το 1969 στη 
Θεσσαλονίκη και σπούδασε Νοσηλευτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ και 25 χρόνια εικονογραφεί 

ιστορίες επικής φαντασίας, μυθολογίας, κοινωνικά, παραμύθια, sci-fi, γουέστερν κ.ά., που έχουν εκδοθεί 
από πολλούς ελληνικούς  εκδοτικούς οίκους, καθώς και ιατρικά βιβλία και παιδικά περιοδικά. Επίσης, 

έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις και συνέδρια κόμικς. Μεταξύ άλλων, έχει σχεδιάσει ιστορίες του 
θρυλικού ήρωα Μπλεκ για τις εκδόσεις Mikros Iros Publications.
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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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FreeVo ices

Σε προηγούμενο άρθρο σε αυτήν εδώ τη 
στήλη, στα μέσα Δεκεμβρίου, γράφαμε για 
τις συνέπειες που θα έχει η Τεχνητή Νοη-
μοσύνη (ΤΝ) στην ανθρώπινη εμπειρία και 
φαντασία. Απ’ ό,τι φαίνεται η απόσταση 
από τη δυστοπική πρόβλεψη στην κανονι-
κοποίηση της δυστοπίας είναι δύο μήνες 
δρόμος. 

έσα σε δύο μήνες από την εμφάνισή 
του στις 30 Νοεμβρίου, το ChatGPT έ-
χει αποκτήσει 100.000.000 (ναι: εκα-
τό εκατομμύρια) χρήστες σπάζοντας 

όλα τα αντίστοιχα ρεκόρ. Στις αρχές Ιανουαρί-
ου άκουσα από πρώτο χέρι την πρώτη περί-
πτωση φοιτητών που έγραφαν τις εργασίες 
τους μέσω του προγράμματος αυτού. 
Στα μέσα Ιανουαρίου τα σχολεία, τα φροντι-
στήρια και τα πανεπιστήμια άρχισαν να συ-
νειδητοποιούν ότι ο μετεωρίτης που «θα» μας 
χτυπούσε κάποια στιγμή στα επόμενα 3-5 χρό-
νια είχε ήδη σκάσει, φέρνοντας τα πάνω κάτω 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ακυ-
ρώνοντας στα μάτια πολλών παιδιών το νόη-
μα του διαβάσματος στο σπίτι, αλλά και τις πε-
ρισσότερες μορφές εργασιών και εξετάσεων. 
(Να προσθέσουμε εδώ ότι σε κάποια πανεπι-
στήμια των ΗΠΑ και της Βρετανίας, οι γραπτές 
εξετάσεις σε πραγματικό χρόνο έχουν ήδη 
καταργηθεί γιατί θεωρείται ότι «πλήττουν» 
τους φοιτητές που, μεταξύ άλλων, βιώνουν 
υπερβολικό άγχος σε αντίστοιχο περιβάλλον 
ή δεν μπορούν να εκφραστούν εξίσου καλά 
μέσω του γραπτού λόγου.)
Σε συνέχεια του άρθρου εκείνου, μια φίλη με 
ρώτησε ποιες είναι οι δεξιότητες που θα πρέ-
πει να αναπτύξουν τώρα τα παιδιά για να επι-
βιώσουν και να επιτύχουν στο νέο εκπαιδευ-
τικό, τεχνολογικό και εργασιακό οικοσύστημα 
που δημιουργείται. 
Απαντάω όσο πιο επιγραμματικά και όσο λιγό-
τερο φαταλιστικά μπορώ (και, όπως θα δούμε 
παρακάτω, το «λιγότερο φαταλιστικά» στην 
προκειμένη περίπτωση είναι το κλειδί).
Η βασική αρχή –η στρατηγική κατεύθυνση– 
που πρέπει να τηρήσει ένας νέος άνθρωπος 
(ή ένας γονιός, ή ένας δάσκαλος, ή το όλον 
εκπαιδευτικό σύστημα) από εδώ και πέρα εί-
ναι το να εξισορροπήσει τις τάσεις που δημι-
ουργεί η ΤΝ: να αναπτύξει και να εξασκήσει, 
δηλαδή, τις δεξιότητες που υπονομεύονται 
και περιθωριοποιούνται από την ΤΝ, ακριβώς 
επειδή αυτές θα είναι οι πιο δυσεύρετες και 
πολύτιμες. Εξηγούμαι αμέσως με πέντε συ-
γκεκριμένα παραδείγματα δεξιοτήτων:

1 Έμφαση στη διαδικασία ή, δανειζόμε-
νοι τον τίτλο βιβλίο της Λίας Μεγάλου-

Σεφεριάδη, «Ο δρόμος είναι η χαρά». Τα 
προγράμματα ΤΝ –όπως και τα συστήματα 
αλγορίθμων στα οποία βασίζεται πλέον όλη η 
οικονομία και δομή των Μέσων Κοινωνικής Δι-
κτύωσης– κρύβουν και καταργούν τη διαδικα-
σία παραγωγής (ενός έργου ή προϊόντος)· μας 
πετάνε, μέσα σε δευτερόλεπτα, κατευθείαν 
στο αποτέλεσμα. Όμως, η διαδικασία, η μέθο-
δος, είναι το παν, είτε μιλάμε για την εκμάθηση 
ενός αντικειμένου, είτε για την αυτοβελτίωση, 
είτε για την ίδια τη ζωή. Ο αναστοχασμός για 
τη διαδικασία είναι η ύψιστη μορφή φιλοσο-
φίας και ευζωΐας. Καταργώντας τα ενδιάμεσα 
στάδια, η ΤΝ δεν δημιουργεί απλώς προβλή-
ματα αδιαφάνειας, αλλά μας στερεί την ου-
σία της εμπειρίας. Επομένως, η πρώτη βασική 
δεξιότητα είναι η έμφαση στη διαδικασία της 
δημιουργίας: στο ταξίδι, όχι στον προορισμό.

2Αυτοπειθαρχία για μακροπρόθεσμους 
στόχους. Ένα απ’ τα κοινότερα χαρακτη-

ριστικά της νέας ψηφιακής κουλτούρας, είτε 
πρόκειται για την παράδοση πακέτων από την 
Amazon μέσα σε λίγες ώρες, είτε για τις γνω-
ριμίες μέσω εφαρμογών, είτε για τις δόσεις 
ντοπαμίνης που παίρνουμε σκρολάροντας 
στο ΤικΤοκ, είτε για τη στιγμιαία παραγωγή 
έργου από την ΤΝ, είναι η άμεση ικανοποίηση 
(instant gratification). Η τάση αυτή αποτελεί 
μία ωρολογιακή βόμβα για τα θεμέλια της κοι-
νωνίας και της οικονομίας: ποτέ και τίποτα που 
έχει αξία ή χρονική συνέχεια δεν επιτεύχθηκε 
χωρίς μακροπρόθεσμο κόπο, χωρίς ασύλλη-
πτα βαρετή και επίπονη επανάληψη, υπομονή 
και επιμονή, χωρίς κόστος ευκαιρίας, δηλαδή 
χωρίς το να θυσιάσεις την άμεση ή βραχυπρό-
θεσμη καλοπέραση. Η ζωή δεν είναι σπριντ. 
Είναι μαραθώνιος. Και, ναι, προφανώς πρέ-
πει κανείς να ζει και το τώρα, το σήμερα. Δεν 
μπορεί όμως να ζει μονίμως στο τώρα, σε ένα 
διαρκές high, γιατί τότε το «τώρα» θα κρα-
τήσει πάρα πολύ λίγο. Επομένως η δεύτερη 
δεξιότητα είναι η ικανότητα του να στερείς 
από τον εαυτό σου τη στιγμιαία ικανοποίηση 
συνεισφέροντας σε έναν απώτερο ατομικό ή 
συλλογικό στόχο. Αυτό ισχύει και σε επίπεδο 
εταιριών και κοινωνιών.

3Επανένταξη στην κοινωνία. Τα τελευ-
ταία 20 χρόνια, αλλά ειδικά μετά την ταυ-

τόχρονη εισβολή των smartphones και των 
ΜΚΔ στη ζωή μας, οι νεότερες γενιές χάνουν 
ταχύτατα, σαν τη μυϊκή μάζα ενός καθηλω-
μένου ανθρώπου, κρίσιμες δεξιότητες κοινω-
νικοποίησης: το να συζητάνε, το να ακούνε, 
το να αποδέχονται άβολες καταστάσεις, το 
να υποτάσσουν το εγώ στο εμείς, το να συ-
νυπάρχουν με το διαφορετικό, το να μην έ-
χουν πάντα τον έλεγχο –της εικόνας τους, της 
επικοινωνίας τους, της κατάστασης– και να 
είναι οκέι με αυτό. Σε έρευνα την οποία τώρα 
δουλεύει (και έκανε προ ημερών διαθέσιμη σε 
συνεργατικό αρχείο) ο Jonathan Haidt παρου-
σιάζει σοκαριστικά γραφήματα που δείχνουν 
απότομη και ραγδαία αύξηση νοσημάτων ψυ-
χικής και πνευματικής υγείας στα παιδιά και 
τους εφήβους από το 2012, τη χρονιά δηλαδή 
απ’ την οποία τα κινητά και τα ΜΚΔ γίνονται 
επέκταση του σώματος. 
Η διδακτική ύλη σχολείων και πανεπιστημίων 
αντί να προσπαθεί να κυνηγήσει και να προ-
λάβει τις τελευταίες εφαρμογές των πέντε 
μεγάλων εταιριών τεχνολογίας –όπως τότε 
που έγινε της μόδας ο προγραμματισμός ή το 
Search Engine Optimization (SEO) και ξαφνικά 
όλα τα σχολεία και τα πανεπιστημιακά τμήμα-
τα ανεξαρτήτως αντικειμένου έπρεπε να διδά-
σκουν προγραμματισμό και SEO (τι ταπείνωση 
κι αυτή, και τι ανελευθερία, ένα ολόκληρο εκ-
παιδευτικό σύστημα να σύρεται πίσω απ’ τις 
ορέξεις συγκεκριμένων εταιριών)– θα πρέπει 
να επικεντρωθεί στο να μάθει τους ανθρώ-
πους να γίνουν... άνθρωποι. Οι ανθρωπιστικές 
σπουδές θα παράσχουν την τρίτη δεξιότητα: 
η φιλοσοφία, η ηθική, η λογική, η ψυχολογία, 
οι τέχνες  μας δίνουν την κριτική σκέψη.

4Και αυτό μας φέρνει στον πιο κρίσιμο 
αντίκτυπο της ΤΝ για τη δημοκρατία 

και την ελευθερία, ατομική και συλλογική: η 
ξαφνική εμφάνιση της ΤΝ, περισσότερο ακόμα 
κι από αυτήν των ΜΚΔ, αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη πράξη αφαίρεσης ισχύος των πολιτών και 
της ελευθερίας της ατομικής του βούλησης. 
Πρόκειται δηλαδή για μία διαδικασία απώλει-

ας πολιτικής συνείδησης (disenfranchisement) 
που βασίζεται στη διάχυτη αντίληψη ότι το 
άτομο πλέον θα γίνεται ολοένα και περισσό-
τερο ανίσχυρο απέναντι στην αδιαφανή και 
πανταχού παρούσα τεχνολογία.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Sunday 
Times, ο διευθυντής του Ινστιτούτου για την 
Ηθική στην ΤΝ, και Καθηγητής Ηθικής και 
Νομικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, Τζον Τασιούλας είπε ότι αυτό που 
τον ανησυχεί δεν είναι μια δυστοπία τύπου 
Μάτριξ, αλλά η σταδιακή διάβρωση της αν-
θρώπινης φύσης μας: «Το σενάριο που πραγ-
ματικά με ανησυχεί είναι το να ζούμε σε έναν 
απ-ανθρωπισμένο κόσμο όπου οι αποφάσεις 
που σε επηρεάζουν λαμβάνονται από αυτόματα 
συστήματα· το ότι δεν παίζεις ενεργό ρόλο σε 
αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αυτό 
σου το πουλάνε σαν ικανοποίηση των προτιμή-
σεών σου. Ότι παραιτούμαστε σκεπτόμενοι ότι η 
ανθρώπινη δράση είναι μάταιη ή αντικαθίσταται 
από την ύπαρξη αυτών των δομών. Ότι υπάρχει 
αυτή η αίσθηση αποξένωσης και παθητικότητας 
και ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι αυτό-
νομοι λογικοί δρώντες που διαμορ-
φώνουν το ίδιο τους το μέλλον».

Σπεύδω να προσθέσω ότι αυτό, 
δυστυχώς, συμβαίνει ήδη.
Στην πολιτική κοινωνικοποίηση ι-
σχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύ-
ουν στο φλερτ και στις επιχειρή-
σεις: όσο πιο υγιή και ανθεκτική 
πίστη στις δυνάμεις σου έχεις, 
τόσο περισσότερο πείθεις τον 
εαυτό σου και τους άλλους και 
τόσο περισσότερα μπορείς να πε-
τύχεις. Είναι μία παράδοξη, κυκλι-
κή διαδικασία – ένα καταπληκτικό 
και, επί της ουσίας του, βαθιά δη-
μοκρατικό φαινόμενο: το πόσα 
μπορεί να καταφέρει ο καθένας στη ζωή του 
(με βάση το πού ξεκίνησε) εξαρτάται καταρ-
χάς από το πόσο αποφασισμένος και δυνατός 
νιώθει, και όχι τόσο από τις αντικειμενικές του 
δυνατότητες ή δεξιότητες, τις οποίες μπορεί 
να βελτιώσει εφόσον έχει το κίνητρο. 
Επομένως, εκτός από τεκτονική αλλαγή κα-
τάργησης της δημοκρατίας και της ελευθε-
ρίας, η μεταβολή που βιώνουμε αποτελεί 
και την πιο ραγδαία πράξη επιβάρυνσης και 
επιτάχυνσης ταξικής ανισότητας των τελευ-
ταίων αιώνων: όσοι πάνε στα καλά σχολεία 
και διδαχθούν καλό διάβασμα και γράψιμο, 
λατινικά, αρχαία και ιστορία, καλλιτεχνικά και 
κοινωνικούς τρόπους –και όλα αυτά τα υποτί-
θεται «περιττά» και «πολυτελή» αντικείμενα–, 
θα αποκτήσουν την τέταρτη δεξιότητα και το 
εργαλείο που πραγματικά χρειάζονται για να 
πετύχουν στη νέα οικονομία: τη συνείδηση 
της ισχύος των πράξεών τους. 
Οι υπόλοιποι –οι μάζες που θα απορροφηθούν 
από αυτό το «όπιο των λαών» (κι αυτό το λέει 
κάποιος που δεν προσδιορίζεται ως Μαρξι-
στής), σε αυτόν τον συνεχή ερεθισμό και στιγ-
μαία ικανοποίηση που σημαίνει ότι δεν έχουν 
την ενέργεια και την υπομονή να κάνουν τίπο-
τε άλλο– θα χάσουν κάθε αίσθηση πολιτικής 
βούλησης, και εν τέλει κάθε αίσθηση ελέγ-
χου πάνω στην ίδια τους τη ζωή. Θα γεννιού-
νται, θα μεγαλώνουν και θα πεθαίνουν και ο 
σκοπός της ζωής τους θα είναι να τροφοδο-
τούν την Apple, την Google, τη Meta, τον Έλον 
Μασκ, την Amazon και τους διαδόχους τους 
με προσωπικά δεδομένα και λεφτά. Αυτό θα 
είναι το Μάτριξ.

5 Αξίες και πνευματικότητα. 
Κάποια πράγματα –άνθρωποι, τόποι, αντι-

κείμενα, ιστορικές στιγμές, θεσμοί, σύμβολα– 
μας εντυπωσιάζουν, μας εμπνέουν, μας δη-
μιουργούν δέος, έχουν βάρος, όταν ξέρουμε 
ότι οι άλλοι τους δίνουν αξία, όταν οι άλλοι τα 
αναγνωρίζουν ως ανώτερα του ταπεινού, α-
τομικού εαυτού τους. Υπάρχει μια άγραφη, κα-
θολική συμφωνία ότι κάποια πράγματα είναι 
ιερά, όχι απαραιτήτως με την κυριολεκτική, 
θρησκευτική έννοια, αλλά με την ευρύτερη: 
τα πράγματα αυτά έχουν μια μεταφυσική α-
ξία, μια μεταφορική αξία, επειδή βασίζονται 
σε συμβολισμούς και παραδοχές που υπερ-
βαίνουν την απόλυτη, ωμή αξία της θνητότη-
τας και της ασημαντότητας των πάντων.

Όταν κάποτε έμπαινες σε μια εκκλησία ή σε 
ένα παλάτι, όταν ερχόσουν αντιμέτωπος με 
έναν ήρωα της αντίστασης ή με έναν πολιτικό 
ηγέτη, όταν ακουμπούσες ένα αρχαίο μάρμα-
ρο ή γνώριζες έναν διάσημο άνθρωπο, όταν 
ήσουν μάρτυρας σε μια κρίσιμη συνάντηση ή 
σε ένα σημαντικό συμβάν, όλα αυτά αποκτού-

σαν αξία. Ένιωθες μέσα σου τη 
συστολή και τον φόβο/σεβασμό 
της συνάντησης με την ιστορία 
– επειδή αξιωματικά γνώριζες ότι 
η κοινότητα έδινε αξία σε αυτά 
τα πράγματα. Είμαστε, άλλωστε, 
κοινωνικά όντα και μαθαίνουμε 
να αξιολογούμε τα πράγματα κοι-
τάζοντας τους άλλους.

Ο κίνδυνος που θέτει η ΤΝ είναι 
η απώλεια όχι μόνο των συγκε-
κριμένων αξιών και συμβόλων με 
τα οποία κοινωνικοποιηθήκαμε 
εμείς, αλλά της έννοιας της αξί-
ας συνολικά: ο θρίαμβος του μη-
δενισμού που πηγάζει από την 

απώλεια των τεσσάρων αξιών που ανέφερα 
πιο πριν: της διαδικασίας, του οράματος, της 
κοινωνίας και της ελευθερίας. 

Επομένως η τελευταία, πέμπτη δεξιότητα, και 
σημαντικότερη όλων επειδή συμπεριλαμβάνει 
και όλες τις προηγούμενες, είναι η (παρά την 
υποτιθέμενη ματαιότητά της) εθελούσια συμ-
μετοχή του ανθρώπου του 21ου αιώνα σε ένα 
πλαίσιο ανθρωπιστικών αξιών. Όχι επειδή «έτσι 
πρέπει» ή «επειδή έτσι λέει το τάδε ή το δείνα 
άγιο κείμενο» αλλά λειτουργικά. Επειδή αυτό 
είναι το μόνο πράγμα που όντως δουλεύει και 
επιτρέπει στο ανθρώπινο είδος να επιβιώνει. 

Κι αν όλα αυτά ακούγονται σαν το παραλήρημα 
ενός (κυκλώνετε όποιο προτιμάτε) τεχνοφοβι-
κού/αντιδραστικού/αριστερού/δεξιού/μπού-
μερ, θα αντέτεινα ότι πραγματικά αντιδραστι-
κός είναι αυτός ο οποίος αρνείται τον ισότιμο 
διάλογο και την κοινωνική εξέλιξη με βάση ό-
λες αυτές τις αρχές και τις δεξιότητες που προ-
ανέφερα. Αντιδραστικοί είναι αυτοί που τώ-
ρα χρησιμοποιούν αδιαφανείς και φασιστικές 
πρακτικές για να υποδουλώσουν εκατομμύρια 
«χρηστών» τους οποίους αντιμετωπίζουν α-
πλώς ως πηγές εσόδων και ματαιοδοξίας. 

Το πρόβλημά μας δεν είναι η τεχνολογία η ί-
δια, αλλά το ποιοι και πώς κερδίζουν (ή χά-
νουν) από αυτήν, και το αν το αποτέλεσμα της 
εκάστοτε τεχνολογίας ή εφαρμογής είναι μια 
περισσότερο ή λιγότερο ευτυχισμένη, ελεύ-
θερη, βιώσιμη, δίκαιη και ασφαλής ανθρωπό-
τητα.  A  

Πέντέ δέξιότητές για τό μέλλόν
Tου ΡωμανόY ΓεΡόδήμόY

M
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Ο κίνδυνΟς της τν 
είναί Ο θρίαμβΟς 
τΟυ μηδενίςμΟυ 

από την απώλεια 4 
αξίών: της δίαδίκα-
ςίας, τΟυ ΟραματΟς, 

της κΟίνώνίας καί 
της ελευθεριας 
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Τον περασμένο μήνα, ο γνωστός Γάλλος φι-

λόσοφος Μισέλ Ονφρέ είχε μακρά συζήτηση 

–49 σελίδες του περιοδικού Front Populaire– 

με τον συγγραφέα Μισέλ Ουελμπέκ γύρω από 

τα σύγχρονα ταμπού: την πολιτική ορθότητα, 

το Ισλάμ, τη μετανάστευση. Το ότι το τεύχος 

του Front Populaire εξαντλήθηκε μέσα σε μία 

ώρα μετά την κυκλοφορία του δίνει πολλές 

πληροφορίες για την τυραννία που υφίστα-

νται οι Γάλλοι στο καθεστώς της πολιτικής ορ-

θότητας. 

ν και αυτά τα δύο δημόσια πρόσω-
πα δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθή 
–τους λείπει η χάρη, το χιούμορ, 
η αυτοκριτική διάθεση– ξεστομί-

ζουν ξανά, μαζί και χωριστά, απλές αλή-
θειες που ενοχλούν το αριστερό κατεστη-
μένο. Στο περιβάλλον των ιδεολογικών 
συρματοπλεγμάτων που έχει επιβληθεί 
–οι κομμουνιστές έχουν γίνει, επισήμως 
πια, ιεροκήρυκες και ιεροεξεταστές: το 
παραδέχονται και οι ίδιοι– μια συζήτηση 
ελεύθερων ανθρώπων παίρνει διαστάσεις 

ηρωικής εξέγερσης: πράγματι, ο Ονφρέ και 
ο Ουελμπέκ παραβιάζουν τις διατάξεις της 
Αστυνομίας της Σκέψης συζητώντας περί 
Μεγάλης Αντικατάστασης, περί μιγαδο-
ποίησης του ευρωπαϊκού πληθυσμού (την 
οποία ο επικεφαλής της ενωμένης αριστε-
ράς, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, έχει χαρακτηρί-
σει θετική εξέλιξη: γιατί άραγε; Δεν ξέρει 
ούτε ο ίδιος), καθώς και περί της νομικής, 
χωρικής και πολιτιστικής επικράτησης 
του Ισλάμ. Κι όπως συμβαίνει συνήθως σε 
μακροσκελείς συνομιλίες που πηγαίνουν 
κόντρα στο ρεύμα, οι δύο διανοούμενοι 
–ο Ονφρέ προερχόμενος από τον μαρξι-
σμό, ο Ουελμπέκ από την ελευθεριακή 
δεξιά– κατάφεραν να στριμώξουν, μετα-
ξύ αληθειών και αυτονόητου, κάμποσες 
ανοησίες: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
«γερμανικής εμπνεύσεως, άρα κατασκευή 
των Αμερικανών», ότι το Brexit σηματοδο-
τεί μια επιτυχία του έθνους-κράτους, ότι η 
συνθήκη του Μάαστριχτ οδήγησε στην 
καταδυνάστευση των λαών. Επίσης, στη 
μακροσκελή συζήτηση των δύο φωστή-

ρων ακούστηκαν μερικές αμπελοφιλοσο-
φίες περί «προπατορικού αμαρτήματος» 
και περί «εκ γενετής κακού ανθρώπου που 
θα τον βελτιώσει ο πολιτισμός». Ό,τι να 
’ναι δηλαδή.

Το κίνημα της πολιτικής ορθότητας είναι, 
αναμφισβήτητα, μια μορφή δικτατορίας·  
σαν μια βαριά διανοητική ασθένεια η ο-
ποία έχει προσβάλει μεγάλο μέρος των 
μαζών και τη νομοθετική και εκτελεστική 
εξουσία που τις ακολουθεί και τις κολα-
κεύει. Ένα από τα εύλογα προβλήματα που 
δημιουργεί το εν λόγω κίνημα –που φαί-
νεται σχετικά καινούργιο αλλά χρονολο-
γείται, με τη συγκεκριμένη μορφή, από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1960– είναι η γε-
λοία και αντιδραστική ανάκρουση: το γε-
γονός ότι η κριτική αντιρατσιστική θεω-
ρία, η θεωρία του κοινωνικού φύλου, η 
ανθρωπολογική αντίληψη της πολιτιστι-
κής ισότητας, η θεωρία των ταυτοτήτων 
εισάγονται από τις ΗΠΑ, φαίνεται ότι οδη-
γούν σε αντι-αμερικανισμό και εθνικισμό· 

σ τ ην  α νά δυ σ η 
δημοσίων προ-
σ ώ π ω ν  τ ύ π ο υ 
Ντόναλντ Τραμπ 
και σε πολιτικές 
μορφές παλαιο-
δεξιάς. Η τυραν-
νία των woke ευ-
νόησε την ανά-
δειξη του Ντό-
ναλντ Τραμπ στις 
ΗΠΑ, ενίσχυσε 
την αμερικανική 
χριστιανική δε-
ξιά και συνεχίζει 
εύθυμα το έργο 
της στην Ευρώπη: 
η παρουσία της 

πολεμοχαρούς άκρας δεξιάς στη Σουηδία 
και στη Δανία μοιάζει με εκείνη των Αμε-
ρικανών proud boys. Οι αιτίες για την ενί-
σχυσή της άκρας δεξιάς δεν λείπουν – ω-
στόσο, πρέπει να διατηρούμε το μέτρο, ένα 
κάποιο ηθικό ανάστημα. Ο Ονφρέ και ο 
Ουελμπέκ φαίνονται τόσο αηδιασμένοι 
από την κουλτούρα των woke ώστε χάνουν 
το μέτρο και μαζί κάθε κανόνα πολιτικής 
ηθικής: καταφεύγουν στον εθνικισμό, στη 
νοοτροπία της ενορίας· και καθώς διακα-
τέχονται από την έμμονη ιδέα της παρακ-
μής δείχνουν ενόχους. Αυτή η βασανιστι-
κή ανησυχία, την οποία φυσικά επιβεβαι-
ώνουν οι woke με τη βαθιά κακοφροσύνη 
τους, εξελίσσεται σε αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία. Με λίγα λόγια, διανοούμενοι 
σαν τον Ονφρέ, τον Ουελμπέκ, τον Ερίκ 
Ζεμούρ και μάζες σαν τον όχλο του Ντό-
ναλντ Τραμπ, παρασύρονται από το συναί-
σθημα anti-woke χάνοντας τη δυνατότητα 
να εκφράζονται με αποχρώσεις: μεταμορ-
φώνονται σε ιδεολογικές μπουλντόζες α-
κριβώς όπως οι εχθροί τους.  A

Κομμουνιστές-ιεροκήρυκες 
και αντιδραστικοί

Πώς μερικοί anti-woke γίνονται ιδεολογικές μπουλντόζες 
ακριβώς σαν τους woke

Tης ΣώτηΣ τριανταφύλλού

A

Μισέλ Ουελμπέκ



FreeVo ices

Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συζητιέται 
εδώ και μια δεκαετία αλλά ακόμα δεν έχει 
ολοκληρωθεί ή, κατά άλλους, δεν έχει 
ξεκινήσει ακόμα! Διότι η λεγόμενη  αυτο-
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας από τη 
διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς της  
μονάδας που έχει ήδη ολοκληρωθεί, αν και 
δόκιμη διεθνώς ως διαδικασία, δεν θεω-
ρείται από πολλούς αξιόπιστη. Και δικαίως. 
Στην Ελλάδα ζούμε. 

υτή η πρωτόγνωρη για τα εκπαι-
δευτικά μας πράγματα διαδικασία 
της αξιολόγησης έγινε διάσημη 
από την σθεναρή αντίδραση που 

συνάντησε εκ μέρους των συνδικαλιστών, 
ικανού τμήματος της πολιτικής νομενκλα-
τούρας, κυρίως αριστερής απόχρωσης και 
φυσικά πολλών εκπαιδευτικών. Η αντίλη-
ψη που υπάρχει στα σχολεία είναι ότι αυτά 
πρέπει να δουλεύουν τυπικά σύμφωνα με 
τους νόμους, αλλά ουσιαστικά σύμφωνα 
με τους κανόνες που επιλέγουν οι διδά-
σκοντες. Και μάλιστα όχι ως σώμα αλλά 
ως άτομα. Αυτός είναι ο άγραφος νόμος. 
Οπότε ποιος είναι αυτός που θα έρθει να 
τους επιθεωρήσει, να τους αξιολογήσει 
και ίσως και να τους τιμωρήσει; Ποιος θα 
τους υποδείξει πώς να κάνουν τη δουλειά 
τους αφού αυτοί τα ξέρουν όλα; Ή ξέρουν 
περισσότερα από τους επιθεωρητές τους,  
πράγμα που συχνά ισχύει, για να λέμε όλη 
την αλήθεια.  

Μια σχολική μονάδα πρέπει να υπακούει 
σε κάποιες σταθερές, αν θέλει να λέγεται 
έτσι. Τις περιγράφω. Να έχει από την 1η 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους διαθέσιμες όλες 
τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Όχι 
την 1η Νοεμβρίου, ούτε την 1η Δεκεμβρί-
ου. Να προσέρχονται εκπαιδευτικοί και 
μαθητές στην αίθουσα κάθε ημέρα την ώρα  
της έναρξης και να αποχωρούν την ώρα 
της λήξης των μαθημάτων. Δηλαδή να ε-
κτελείται το ωράριο. Στα διαλείμματα, να 
εκτελούνται ανελλιπώς οι εφημερίες ώ-
στε να υπάρχει η σχετική ασφάλεια και να 
μη συμβαίνουν παράνομες πράξεις. Την 
ώρα του μαθήματος να γίνεται πραγματικό 
μάθημα, να βγαίνει η διδακτέα ύλη και να 
υπάρχει και χρόνος για επαναλήψεις. Οι 
προφορικές και γραπτές εξετάσεις να είναι 
αξιόπιστες και η βαθμολογία να είναι κατά 
το δυνατόν αντικειμενική. Δηλαδή να μην 
έχουν όλοι «άριστα 10 ή 20». Να έχουν όλοι 
οι μαθητές διαθέσιμα τα απαραίτητα εγχει-
ρίδια και τα ανάλογα εποπτικά μέσα από 
την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα. Να 
υπάρχει σχολικός κανονισμός τον οποίο 
υποχρεούνται να τηρούν όλοι, δάσκαλοι 

A

Κ ώ Σ τα Σ ΜπαρΚ α Σ    
 
«Η ανάπτυξη δεν είναι αριθμός».  
Ο άνθρωπος που κλήθηκε να α-
ναπληρώσει το κενό των Νάσου 
Ηλιόπουλου και Παύλου Χαϊκάλη 
ως υφυπουργός Εργασίας, προ-
χωρά ένα βήμα από το (παρωχη-
μένο) «οι άνθρωποι είναι πάνω από 
τους αριθμούς». Πλέον, δεν υπάρ-
χουν αριθμοί. Η ανάπτυξη είναι 
ιδέα, ο πληθωρισμός το δηλητή-
ριο της ψυχής. Όλα είν’ ατμός. 

ΓιαννΗΣ τ Σορ τΕΚΗΣ  
 
«Το παιχνίδι είναι στημένο. Τα συμ-
φέροντα είναι τόσο δεδομένα, α-
πλά και μπροστά μας, που το κου-
τόχορτο πρέπει οπωσδήποτε, με 
κάποιο τρόπο, να παραδοθεί στο 
προβατάκι, στον λαό, και αυτός 
να το μασήσει». Ο καλός ηθοποιός 
σηκώνει το λάβαρο της αντίστα-
σης του πνευματικού κόσμου που 
μάχεται για μια (μη καλλιτεχνική) 
θέση στο Δημόσιο και επιχειρεί μια 
πιο λόγια απόδοση της φεϊσμπου-
κικής φράσης «Μπεε, πρόβατααα». 
 
Ro ge R Wate R s    
 
«Κοράκια κάτω τα χέρια από την 
ΒΙΟΜΕ!» Αντιπαρέρχομαι του ότι 
ολόκληρος Waters ασχολείται 
με μια κατάληψη, αλλά πιστώνω 
στον Γιάνη ότι ο κοσμοπολιτισμός 
του έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
ως αντιπολίτευση από τις εμφυλι-
οπολεμικές κραυγές του ΣΥΡΙΖΑ. 
Από την άλλη ο Waters έχει πε-
ριουσία 310 εκ. (σύμφωνα με το 
Wealthy Gorilla). Δεν θα ήταν τίπο-
τα να αγοράσει ένα κτίριο και να 
το δώσει στους αλληλέγγυους, 
θα ήταν μεγάλη μαγκιά του.
  
νιΚοΣ παππα Σ  
 
«Κατηγορούμαι για ένα διαγωνι-
σμό που το Δημόσιο εισέπραξε 
χρήματα». Διερωτώμαι αν διέσχι-
σε το μυαλό του πρώην υπουρ-
γού το γεγονός ότι το επιχείρημά 
του δεν είναι και πολύ στέρεο. 
Θα μπορούσε για παράδειγμα να 
εισέπραξε ως αποτέλεσμα παρα-
νομιών του κράτους. Εκτός και αν 
εκ προοιμίου θεωρούμε το κρά-
τος σοβαρό και τους λειτουργούς 
του νομοταγείς. Θα μπορούσε ε-
πίσης να εισπράξει λιγότερα απ’ 
όσα έπρεπε, εξαιτίας διαφθοράς. 
Εκτός κι αν το ηθικό πλεονέκτημα 
θεωρείται αυτονόητο. 

ΔΗΜοΣ αναΣταΣιαΔΗΣ  
 
«Στα 27 μου φλέρταρα μια κοπέ-
λα στο γυμναστήριο. Μου είπε ότι 
είχαμε δεσμό παλιά και δεν το θυ-
μόμουν». Ο τραγουδιστής ζήλεψε 
τη δόξα του Τατσόπουλου αλλά 
ως προς την απώλεια μνήμης τον 
έχει προλάβει ο αείμνηστος Γκου-
σγκούνης, ο οποίος σε μία από τις 
softcore ταινίες του έχει ρωτήσει 
μια κυρία «σε έχω ̂ %$@ εσένα; δεν 
θυμάμαι». Από εμένα είναι όχι.

700.000 ακίνητα βρί-
σκονται στα 

χέρια των servicers, οι 
οποίοι θα μπορούν πλέον 
να κάνουν πλειστηρια-
σμούς, καθώς ο Άριος 
Πάγος έκρινε ως νόμιμο 
τον σχετικό νόμο που ψη-
φίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα 
ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ζη-
τά από τον πρωθυπουργό 
«να αναστείλει με ΠΝΠ 
κάθε πλειστηριασμό μέ-
χρι τις εκλογές». 

10-15% των ακινήτων θα 
βγουν σε πλει-

στηριασμό τα επόμενα 3-5 
χρόνια. Μιλάμε για 25.000 
ακίνητα τον χρόνο.  

55.900 ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί 

είχαν γίνει από την 1η 
Ιανουαρίου 2018 έως 30 
Νοεμβρίου 2022. Χωρίς 
ο Άρειος Πάγος να δώσει 
το πράσινο φως στους 
servicers (που όλοι τους 
λένε funds). Οι servicers 
αγόρασαν τα δάνεια και 
πάλι με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. 

17.195 πλειστηριασμοί 
ολοκληρώθηκαν 

το 2018 από το σύνολο 
των 29.109 που πραγμα-
τοποιήθηκαν. Πιο επίκαι-
ρο από ποτέ το σύνθημα 
«κανένα σπίτι στα χέρια 
τραπεζίτη». 

51,97% των ψήφων έλα-
βε ο Νίκος Χρι-

στουδουλίδης και εξελέγη 
8ος πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, έχοντας 
βγάλει νοκ άουτ τα δύο 
παραδοσιακά μεγάλα κόμ-
ματα ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός 
Συναγερμός) και ΑΚΕΛ 
(Ανορθωτικό Κόμμα Εργα-
ζόμενου Λαού).  

15.532 ψήφοι ήταν η δι-
αφορά με τον α-

ντίπαλό του στο δεύτερο 
γύρο, Αν. Μαυρογιάννη. 
Οι δημοσκοπήσεις επιβε-
βαιώθηκαν ως προς τον 
νικητή των εκλογών.

50% γυναίκες θα περι-
λαμβάνει το κυβερ-

νητικό σχήμα του νέου 
προέδρου, σύμφωνα με 
εξαγγελία του.  

33.000 έχει φθάσει το 
μακάβριο κο-

ντέρ των απωλειών από 
τον σεισμό στη νοτιοα-
νατολική Τουρκία και στη 
βορειοδυτική Συρία. Ακό-
μη δεν γνωρίζουμε πόσοι 
είναι οι αγνοούμενοι.  

50.000 νεκροί θα είναι 
ο τραγικός απο-

λογισμός στις δύο χώρες, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις 
των Ηνωμένων Εθνών. 

2.000 μετασεισμοί 
έγιναν αισθητοί 

τις πρώτες 7 ημέρες μετά 
τον φονικό σεισμό των 
7,8 ρίχτερ.  

574 παιδιά που ανασύρ-
θηκαν από χαλά-

σματα κτιρίων ήταν ασυ-
νόδευτα. Από αυτά, τα 76 
ενώθηκαν τελικά με μέλη 
της οικογένειάς τους. 

177.000 σετ ρομποτικής 
αναμένεται 

να παραδοθούν σε 
σχολεία της χώρας τους 
επόμενους μήνες. Θα 
αποτελούνται από δομικά 
στοιχεία και λογισμικό, 
που θα επιτρέπουν την 
κατασκευή και τον προ-
γραμματισμό διαμορφώ-
νοντας ένα ολοκληρωμέ-
νο project. 

36.000 διαδραστικοί πί-
νακες θα παρα-

δοθούν επίσης σε σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Γενικής 
και Επαγγελματικής Παι-
δείας. Υποθέτω ότι έχουν 
ξεκινήσει ήδη οι υπολο-
γισμοί για το ισοδύναμο 
των πινάκων σε σχολικά 
γεύματα για τα παιδάκια 
που λιγοθυμάνε (sic) στα 
σχολειά (επίσης sic). 

100 τουλάχιστον συ-
νοριοφύλακες από 

τους συνολικά 250 νεο-
προσληφθέντες έχουν 
υπογράψει σύμφωνα 
συμβίωσης. Το κράτος 
–το οποίο σκοτώνει τον 
έρωτα– διεξάγει έρευνα 
καθώς με τη σύναψη του 

εγγράφου κερδίζουν 
πέντε μόρια και αποφεύ-
γουν τις Φέρες, το Τυχερό 
και το Σουφλί, καθώς 
μπορούν να τοποθετη-
θούν απευθείας στην 
Αστυνομική Διεύθυνση 
Αλεξανδρούπολης. 

9.574 δολάρια κερδίζει 
η Tesla για κάθε 

αυτοκίνητο που πουλάει 
και αυτό εξηγεί εν πολ-
λοίς γιατί οι Κασσάνδρες 
που προέβλεπαν την 
κατάρρευσή της διαψεύ-
σθηκαν. 

108 δολάρια ήταν η τιμή 
εκκίνησης της Tesla 

στην πρώτη συνεδρίαση 
του έτους. 

194,64 δολάρια κόστιζε 
μετά το κλείσιμο 

της συνεδρίασης το βρά-
δυ της Δευτέρας. Γουάου! 

973 δολάρια είναι 
το κέρδος της 

Volkswagen, αντίστοιχα, 
για κάθε όχημα που που-
λάει. Εντάξει, πουλάει 
πολλά και κυρίως φθη-
νότερα οχήματα, αλλά η 
διαφορά είναι χαώδης.  

762 δολάρια χάνει η 
Ford για κάθε αυτο-

κίνητο που πουλιέται και 
απλά ελπίζει σε καλύτε-
ρες ημέρες. 

19.141 δολάρια και 11.735 
δολάρια, αντίστοι-

χα, χάνουν οι κινεζικές 
Nio και Xpeng, οι οποίες 
κατασκευάζουν ηλεκτρι-
κά οχήματα. Πρόκειται 

για Startups οπότε οι ιδιο-
κτήτες τους θεωρούν ότι 
με την αύξηση των πωλή-
σεων θα μπορέσουν να 
βγάλουν κέρδος.  

506% ήταν η άνοδος 
της μετοχής της 

Τράπεζας Αττικής από τις 
12 Δεκεμβρίου μέχρι το 
βράδυ της περασμένης 
Παρασκευής. Το γεγονός 
δεν ανησύχησε κανέναν 
στην Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς. 

30% έχασε η μετοχή τη 
Δευτέρα, μετά από 

μπαράζ δημοσιευμάτων, 
τότε άρχισε κάτι να σα-
λεύει στην Επιτροπή. 

4.709 πλοία (ενεργά και 
υπό παραγγελία) 

απαρτίζουν τον ελληνό-
κτητο στόλο, γεγονός 
που τον κατατάσσει στην 
τρίτη θέση παγκοσμίως, 
σύμφωνα με έρευνα της 
ValueVessels. 

152,69 δισ. δολάρια 
είναι η συνολική 

αξία των πλοίων του στό-
λου ελληνική ιδιοκτησί-
ας. Επίσης κατατάσσεται 
στην τρίτη θέση από 
πλευράς αξίας.  

286,11 εκατ. δολάρια 
είναι η αξία του 

ακριβότερου πλοίου 
ελληνικής ιδιοκτησίας. 
Πρόκειται για το LNG 
Carrier «Clean Copano», 
ιδιοκτησίας Dynagas του 
εφοπλιστή Προκοπίου. 

63,28 εκατ. δολάρια 
είναι η αξία του 

ακριβότερου πλοίου της 
ελληνικής ακτοπλοΐας. 
Πρόκειται για το Blue Star 
Patmos, ιδιοκτησίας του 
ομίλου Attica.  

4 μπαλόνια καταρρί-
φθηκαν τις τελευταίες 

ημέρες πάνω από ΗΠΑ και 
Καναδά, προκαλώντας 
παρ’ ολίγον διπλωματικό 
επεισόδιο αλλά και υστε-
ρία στους ουφολόγους. 
Υπαίτιος είναι ο Κινέζος 
καθηγητής αεροναυπηγι-
κής Γου Ζε, ο οποίος έχει 
συμμετάσχει στο σχεδια-
σμό stealth μαχητικών. 

60.000 πόδια ήταν το 
ύψος πτήσης 

των μπαλονιών και μά-
λιστα ο καθηγητής είχε 
βγάλει και σχετική ανα-
κοίνωση το 2019, όταν 
και τα εκτόξευσε. Η Κίνα 
υποστηρίζει ότι είναι ένα 
αθώο μπαλόνι και δεν τί-
θεται θέμα κατασκοπείας. 
Οι καχύποπτοι δυτικοί 
είναι φανερό ότι δεν τους 
πιστεύουν. 

260.000 δολάρια 
πουλήθηκε 

σε δημοπρασία ένα 
από τα τρία ιδιωτικά 
αεροσκάφη του Elvis, 
ο οποίος πάντως είναι 
γνωστό ότι ζει. 

430.000 δολάρια εί-
χε δαπανή-

σει για την αγορά του 
ο προηγούμενος ιδιο-
κτήτης, Jim Gagliardi. 
Δεν το είχε επισκεφθεί 
ποτέ.  

10.000 ευρώ θα ήταν 
ένα ικανο-

ποιητικό ποσό για τα 
γυαλιά του Ανδρέα 
Παπανδρέου, δήλωσε 
ο γιος του Νίκος. Τα 
γυαλιά βγαίνουν σε 
δημοπρασία από τη 
φιλανθρωπική ορ-
γάνωση της Μαρίνας 
Βερνίκου, με τα έσοδα 
να δίνονται στο σύλ-
λογο Ελπίδα. Δείξτε 
πόσο πρασινοφρου-
ροί είστε, για καλό 
σκοπό. 
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Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού 
έργου Βάστα 

και μικρό 
καλάθι

Του ΛΕΩΝΙΔα ΚαΣταΝα
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Αυτό πόυ δεν 
συζητιετΑι πότε 

στα σχολεία μασ, 
τουλαχίστον επίση-
μα, είναί η ποίοτητα 
κΑι η επΑρκειΑ τησ 

δίδασκαλίασ

και μαθητές. Να ενημερώνονται οι γονείς 
και οι κηδεμόνες καθημερινά για τις απου-
σίες και ανά τακτά χρονικά διαστήματα για 
τις επιδόσεις των παιδιών τους. Τέλος, να 
υπάρχει η αναγκαία ψυχολογική υποστή-
ριξη των μαθητών. Νομίζετε ότι όλα αυτά 
γίνονται; Χλωμό.

Το ζήτημα είναι ποιος και πώς μπορεί να εγ-
γυηθεί αν το σχολείο λειτουργεί με βάση 
αυτές τις εύλογες και στοιχειώδεις προ-
διαγραφές. Προφανώς σε πρώτη φάση η 
διεύθυνση του σχολείου και σε δεύτερη 
οι σχολικοί σύμβουλοι και το Γραφείο της 
Εκπαίδευσης. Και επειδή η διεύθυνση 
είναι επιφορτισμένη με μια ογκώδη και 
πολυπλόκαμη γραφειοκρατία, μάλλον 
χρειάζεται ένα Συμβούλιο Διοίκησης της 
Σχολικής Μονάδας που θα ελέγχει καθη-
μερινά την ορθή λειτουργία και θα μπορεί 
να την εγγυηθεί. Ή και να την επιβάλει. 
Μια περιοδική εξωτερική αξιολόγηση μια 
φορά στα δύο χρόνια προφανώς και δεν 
μπορεί να έχει την ακτινογραφία της σχο-
λικής μονάδας και να προτείνει τις ανάλο-
γες διορθώσεις, αν χρειάζονται. Συνεπώς 
η διεύθυνση πρέπει να λειτουργεί ουσια-
στικά και αντικειμενικά. Δύσκολο, μεταξύ 
συναδέλφων. 

Αυτό που δεν συζητιέται ποτέ στα σχολεία 
μας, τουλάχιστον επίσημα, είναι η ποιότη-
τα και η επάρκεια της διδασκαλίας. Κάνει 
μάθημα ο κάθε εκπαιδευτικός, κάθε ημέρα; 
Λέει σωστά πράγματα και με 
ορθό εκπαιδευτικά τρόπο; Μή-
πως λέει τα δικά του; Μια περι-
οδική αξιολόγηση, όπως αυτή 
που προτείνεται, θα καταγρά-
ψει μόνο ακραίες περιπτώσεις. 
Την ημέρα της αξιολόγησης, 
που θα είναι ήδη γνωστή,  λο-
γικά ο κάθε εκπαιδευτικός κά-
πως θα είναι προετοιμασμένος. 
Είναι όμως κάθε ημέρα; Κατέχει 
επαρκώς το αντικείμενο; Και έ-
χει διάθεση να το διδάξει; Αυτό 
το ξέρουν οι μαθητές του. Ζη-
τάει όμως κανείς τη γνώμη τους; Το ξέρουν 
και οι συνάδελφοί του. Και σίγουρα κάπως 
το γνωρίζει και ο διευθυντής. Συνεπώς θα 
πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να ελέγχεται 
διαρκώς η επάρκεια. Στον ιδιωτικό τομέα 
αυτό είναι λυμένο. «Ο πελάτης έχει πάντα 
δίκιο». Διαμαρτύρεται στον σχολάρχη και 
αυτός αποφασίζει. Στο δημόσιο σχολείο τέ-
τοια διαδικασία δεν προβλέπεται. Αν όμως 
ο μαθητής και οι γονείς του μπορούσαν να 
επιλέξουν σχολική μονάδα τα πράγματα θα 
ήταν διαφορετικά. Και φυσικά «αιτία πολέ-
μου». Αλλά κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό. 

Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης που έχουν συγκεκριμένες ει-
δικότητες δεν αρκεί να έχουν πτυχίο φι-
λολόγου ή μαθηματικού. Θα πρέπει να 
έχουν πλήρη εκπαιδευτική επάρκεια σε 
τουλάχιστον δύο αντικείμενα (π.χ. ο φυσι-
κός σε Φυσική και Χημεία) πιστοποιημένη 
στο τέλος των βασικών σπουδών του. Και 
αυτό επιτυγχάνεται με έναν ειδικό κύκλο 
μεταπτυχιακών σπουδών που πρέπει να 
θεσμοθετηθεί και να λειτουργήσει άμεσα.  
Στη συνέχεια θα πρέπει να επιμορφώνεται 
και να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα ώστε να ενημερώνεται για τις ε-

ξελίξεις και να βελτιώνεται. Και φυσικά θα 
πρέπει να περνάει από ανάλογα ψυχολο-
γικά τεστ. Προβλέπονται αυτά σε κανένα 
νομοσχέδιο; 

Η εκπαιδευτική διαδικασία κορυφώνεται 
με τις εξετάσεις. Είναι όμως αξιόπιστες; 
Η Τράπεζα Θεμάτων υποτίθεται ότι έχει 
στόχο την ολοκλήρωση της ύλης. Και ας 
πούμε ότι αυτή ολοκληρώνεται. Στα χαρ-
τιά ή πραγματικά; Αυτό πώς ελέγχεται; Εί-
ναι οι μέσοι όροι των βαθμών των μαθητών 
στις αδιάβλητες πανελλαδικές εξετάσεις 
δείγμα της ποιότητας της σχολικής διδα-
σκαλίας, όταν υπάρχουν τόσα πολλά και 
εξειδικευμένα φροντιστήρια; Και καλά 
στη Γ΄ Λυκείου. Με τα υπόλοιπα 11 χρό-
νια της σχολικής εκπαίδευσης τι γίνεται; 
Και αρκούν τα 4 εξεταζόμενα μαθήματα 
για να περιγράψουν επαρκώς την εικόνα 
των γνώσεων και δεξιοτήτων ενός μαθητή; 
Φυσικά και όχι. Μπορεί κάποιος να έχει 
όλες τις βασικές γνώσεις ενός απόφοιτου 
λυκείου και να αποτύχει στις Πανελλα-
δικές των οποίων τα θέματα είναι πλέον 
υπερβολικά εξειδικευμένα και εξεζητη-
μένα. Μοναδικά στον κόσμο. Και τα απα-
ντούν μόνο οι εκπαιδευμένοι φροντιστη-
ριακά. 

Τούτων δοθέντων, ούτε η αυτοαξιολόγηση 
της σχολικής μονάδας, ούτε η ατομική α-
ξιολόγηση των διδασκόντων με τον τρόπο 
που προτείνεται, ούτε η δημοσιοποίηση 

των μέσων όρων των μαθητών 
στις πανελλαδικές εξετάσεις 
μπορούν να μας δώσουν μια 
καθαρή εικόνα για το τι συμ-
βαίνει σε κάθε βαθμίδα του 
ελληνικού σχολείου. Ίσως ένα 
υποχρεωτικό τεστ βασικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων στο 
τέλος της κάθε βαθμίδας και σε 
όλη τη διδακτέα ύλη θα μπο-
ρούσε να δώσει εικόνα, αρκεί 
βέβαια οι διαγωνιζόμενοι να 
έχουν ένα κίνητρο ώστε να 
συμμετέχουν σοβαρά. Τα διά-

φορα PISA που δεν έχουν καμία συνέπεια 
δεν είναι αξιόπιστα. Καλόν είναι να γίνο-
νται αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Και 
οι παντός είδους αξιολογήσεις πρέπει να 
γίνονται και σίγουρα βοηθούν αφού κινη-
τοποιούν θετικά τους εκπαιδευτικούς και 
τους μαθητές, αλλά να ξέρουμε τα όρια και 
την αποτελεσματικότητά τους.  

Και εδώ η αξιοπρέπεια είναι η απάντηση. Αν 
ως εκπαιδευτικός σέβεσαι το ψωμί που 
τρως και κυρίως τους μαθητές σου θα κά-
νεις το σωστό. Και το αντικείμενο θα δου-
λέψεις και την καλύτερη δυνατή διδασκα-
λία θα κάνεις και την ύλη θα ολοκληρώ-
σεις και θα σταθείς δίπλα τους με κάθε εν-
δεδειγμένο τρόπο. Δεν υπάρχει όμως τρό-
πος να εξαναγκαστείς, αν δεν το θέλεις ή 
αν δεν μπορείς. Και τότε πρέπει να απο-
χωρήσεις. Μπορείς να είσαι χρήσιμος 
στην πατρίδα και εκτός της σχολικής αί-
θουσας. Το εκπαιδευτικό σύστημα οφεί-
λει να παρέχει όλα τα απαραίτητα και σύγ-
χρονα μέσα και να ελέγχει την εφαρμογή 
τους, αλλά μέχρις εκεί. Τα υπόλοιπα πρέ-
πει να τα έχεις μέσα σου. Ως δάσκαλος και 
ως μαθητής. Κάπου εδώ συναντάμε την α-
τομική ευθύνη και κλείνουμε.   A
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Εθελοντές και διασώστες μόλις έχουν βρει 
μια νεκρή γυναίκα και καλύπτουν το

σώμα της με σεντόνι στη περιοχή 
Καχραμάνμαρας

ΟδΟιπΟρικΟ στα συντριμμια 
με την καμερα τΟυ Άγγελου ΜπΆρΆϊ

Ο βραβευμένος φωτορεπόρτερ αφηγείται ιστορίες πίσω από κάθε συνταρακτικό κλικ, 
ανάμεσα στους γερανούς και τα βουνά από τσιμέντο σε Άδανα και Αντιόχεια

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ - Φωτό: ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΑΪ 
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Δουλειά μας είναι να δείχνουμε αυτά που συμ-
βαίνουν και να λέμε την ιστορία όσο καλύτερα 
μπορούμε. Εγώ πάντα προσπαθώ σαν φωτο-

γράφος να βρίσκω την ελπίδα μέσα στο χάος αλ-
λά σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσα να βρω 

κάτι θετικό, ήταν μια κόλαση.

»Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, μια μέρα δηλαδή μετά 
τον σεισμό, με παίρνει τηλέφωνο ένας δημοσιογράφος 
του εξωτερικού, συγκεκριμένα από ένα αλβανικό κα-
νάλι, και μου λέει: “Φεύγουμε;” Το σκέφτηκα στην αρχή 
αλλά ήταν τόσο μεγάλο το συμβάν, με είχε συγκλονίσει 
από την πρώτη στιγμή που έμαθα γι’ αυτό και του απά-
ντησα: “Ναι, πάμε”. 

»Ξεκίνησα από Αθήνα για Κωνσταντινούπολη το πρωί 
της Τετάρτης, με κακοκαιρία –χιόνιζε στο Ελ. Βενιζέλος– 
και όταν φτάσαμε Τουρκία για να πάρουμε πτήση προς 
Άδανα όλα τα αεροπλάνα ήταν γεμάτα από εθελοντές 
και διασώστες. Πήραμε μαζί μας τρόφιμα και εξοπλισμό, 
προετοιμασμένοι για να διανυκτερεύουμε στο αμάξι. 
Πήγαμε Άγκυρα οδηγώντας περίπου 700 χιλιόμετρα με 
μεγάλη ταλαιπωρία καθώς τα πρατήρια δεν είχαν καύ-
σιμα – ουρές αυτοκινήτων σταματημένες μπροστά τους 
που περίμεναν να γεμίσουν τα ντεπόζιτα, όσο πλησιάζα-
με στα Μαλάτια. 

»Μπαίνοντας στον κεντρικό δρόμο στα Μαλάτια, το 
πρώτο που αντικρίσαμε ήταν ένα κτίριο επτά ορόφων 
που είχαν πέσει οι κολώνες του. Είχε καταρρεύσει ολό-
κληρο και πάνω του διασώστες είχαν ανάψει φωτιές 
για να ζεσταθούν – οι βαθμοί έξω ήταν στους -10 με -12. 
Κάποιοι επιχειρούσαν να ανασύρουν μια ηλικιωμένη 
που φαινόταν ζωντανή μέσα στα συντρίμμια. Ανέβηκα 
στην ταράτσα του κτιρίου και όταν πλησίασα την τρύπα 
είδα ότι οι διασώστες είχαν σκάψει τρεις ορόφους για 
να φτάσουν κοντά στη γυναίκα προκειμένου να την α-
νασύρουν. Η διάσωση είχε ξεκινήσει από τις 6 το πρωί, 
ενώ όλο το βράδυ πάλευαν να ανοίξουν την τρύπα για να 
την πλησιάσουν. Όταν την έβγαλαν, με τη βοήθεια του 
στρατού, την πήρε ασθενοφόρο. Αργότερα γινόταν μια 
μεγαλύτερη επιχείρηση σε έναν ξενώνα εξίσου πολλών 
ορόφων, που είχε καταρρεύσει από το προηγούμενο 
βράδυ και μας είπαν ότι είχε πλακώσει πάνω από 25 ά-
τομα, κυρίως παιδιά. Η επιχείρηση γινόταν από διάφορα 
σημεία –προσπαθώντας να ανοίξουν πολλές τρύπες για 
να τους βρουν– και δίπλα ακριβώς οι συγγενείς τους που 
έκλαιγαν και πενθούσαν καθώς γνώριζαν ότι τα παιδιά 
τους θα βγουν νεκρά, αλλά παρόλα αυτά περίμεναν για 
να πάρουν τα σώματά τους.

»Για μένα ήταν δύσκολο να βλέπω αυτήν την εικόνα 
γιατί ενώ πάντα υπάρχει ελπίδα, ένιωθα ότι εκείνη την 
ώρα είχε εγκαταλείψει τους ανθρώπους αυτούς. Τότε, 
μύρισα για πρώτη φορά αίμα ή σάρκα από τις τρύπες 
που είχαν ανοίξει οι διασώστες στα χαλάσματα. Όσο 
μέναμε στα Μαλάτια περάσαμε πολλές ώρες σε αυτό το 
κτίριο προσπαθώντας να δούμε αν θα υπάρχουν επιζώ-
ντες, αλλά όσο περνούσαν οι ώρες καταλαβαίναμε ότι 
αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο γιατί το κτίριο ήταν πολύ 
μεγάλο και δεν μπορούσαν να εντοπιστούν τα σημεία 
στα οποία βρίσκονταν οι άνθρωποι.

»Ήταν επικίνδυνο και για μας γιατί δεν ξέραμε πού 
πατάμε, και πολλές φορές όταν βρισκόμασταν κάτω από 
κτίρια είχα πάντα στον νου μου να μην κινδυνεύσει και η 
δική μας σωματική ακεραιότητα. 

»Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το Καχραμάν-
μαρας, με πολλή κίνηση στον δρόμο όχι μόνο εξαιτίας 
αυτών που πήγαιναν για βοήθεια, ανάμεσά τους μετα-
φορικά με τρόφιμα, είδη υγιεινής, εξοπλισμό στρατού, 
αλλά και από αυτούς που έφευγαν για να μετακινηθούν 
σε πόλεις που δεν είχαν πληγεί από τους σεισμούς. 

»Φτάνοντας, ήρθαμε μπροστά σε πολύ δύσκολες 
εικόνες. Ήταν η πρώτη φορά που είδα ένα ολόκληρο τε-
τράγωνο ή και δύο, να έχουν καταρρεύσει. Πραγματικά 
δεν ήξερες πού να κοιτάξεις. Όση εμπειρία και αν έχεις ή 
όσο εκπαιδευμένος κι αν είσαι για τέτοιες καταστάσεις, 
όταν φτάνεις εκεί δεν ξέρεις πώς και πού να συγκεντρω-
θείς. Ένα χάος, με ασθενοφόρα να ακούγονται, πολλά 
μηχανήματα να σκάβουν ενώ την πρώτη στιγμή που 
βγήκαμε από το αμάξι και πλησιάσαμε ένα κτίριο που είχε 

καταρρεύσει, έσκασε μπροστά μας ένα αυτοκίνητο που 
πέταξαν τρία πτώματα πάνω του. Κατευθείαν ένιωσα ότι 
σε εκείνη την περιοχή θα υπήρχαν πάρα πολλοί νεκροί. 
Όσο μπαίναμε, βρίσκαμε όλο και περισσότερους, τους 
έπαιρναν οι οικογένειές τους με τα αυτοκίνητά τους και 
έφευγαν, πράγμα σοκαριστικό. Σημασία είχε γι’ αυτούς 
να πάρουν απλά το κορμί των ανθρώπων τους. 

»Μέσα σε αυτό το χάος είδαμε και δύο ανθρώπους που 
σώθηκαν από Τούρκους διασώστες, πατέρας και γιος 
στο ίδιο σημείο. Οι διασώστες ήταν πολύ χαρούμενοι ό-
ταν έβρισκαν ζωντανό έναν άνθρωπο, χειροκροτούσαν, 
φώναζαν: “Ο θεός είναι μεγάλος”. Θεωρούσαν ότι ήταν 
θαύμα το ότι σώθηκαν μέσα από τα ερείπια – απίστευτο 
το συναίσθημα των ανθρώπων. Εκεί έμαθα πώς ξεκινά 
η επιχείρηση διάσωσης. Κάποιος λέει: “Κάντε όλοι ησυ-
χία”, κλείνουν τα φώτα και τα μηχανήματα και κάποιος 
φωνάζει: “Με ακούς, είμαι εδώ, είσαι ζωντανός;” Kαι την 
ώρα που ακούγονταν κάτι, ήταν απίστευτο πόση ησυχία 
έκαναν όλοι. 

»Την επομένη κατευθυνθήκαμε προς Αντιόχεια, στα 
σύνορα με τη Συρία όπου και έγινε η μεγαλύτερη ζημιά 
από τον σεισμό. Η κούρασή μας δεν ήταν μόνο σωματι-
κή, τα συναισθήματα, οι αισθήσεις, το ένστικτο δούλευ-
αν όλα σε μεγάλη ένταση. Μέσα σε λίγες μέρες οι νεκροί 
αυξάνονταν σε χιλιάδες – εξωπραγματικοί αριθμοί. Δεν 
μπορείς να έχεις θετική σκέψη. Κυριαρχεί μόνο κατανό-
ηση και λύπη. Μου ήταν δύσκολο να βγάζω φωτογρα-
φίες γιατί πάντα η προσέγγισή μου έχει να κάνει με το 
κομμάτι της ελπίδας. Όσο μετακινούμασταν από μέρος 
σε μέρος αυτό που με ηρεμούσε ήταν τα τοπία που μπο-
ρούσε το μάτι μου να χαθεί για λίγο, γιατί μετά βρισκόμα-
σταν πάλι στα χαλάσματα. Σταματούσαμε σε διάφορες 
περιοχές, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι υπήρ-
χαν κτίρια που δεν είχαν καταρρεύσει αλλά φαίνονταν 
ότι θα έπεφταν από ώρα σε ώρα, και κτίρια που έγερναν 
και τα κρατούσαν μπουλντόζες για να μην πέσουν στους 
δρόμους και τους κλείσουν.

 »Στο Χατάι, έξω από την Αντιόχεια, είδαμε ένα νεκρό 
σώμα τυλιγμένο με κουβέρτες στο πεζοδρόμιο και φα-
ντάρους, που έκαναν απεγκλωβισμούς από το πρωί, να 
τρώνε δίπλα στον νεκρό. Μας έκανε τρομερή εντύπω-
ση. Σκεφτόμασταν πόσο συνηθισμένο έγινε γι’ αυτούς 
τις τελευταίες μέρες που δεν νιώθουν κάτι γι’ αυτό που 
βλέπουν – ο θάνατος είχε γίνει συνήθεια και αυτό μας 
τρόμαζε. Εκεί, μείναμε σε μια επιχείρηση για να βγάλουν 
το σώμα μιας νεκρής γυναίκας. Η κολώνα της πολυκατοι-
κίας είχε πέσει ακριβώς πάνω της καθώς βρισκόταν στο 
κρεβάτι. Την ώρα του σεισμού πολλοί κοιμόντουσαν και 
πέθαναν στα κρεβάτια τους, όσοι σώθηκαν ήταν αυτοί 
που βρίσκονταν κοντά σε εξόδους. Δεν μπορούσα να 
σηκώσω την κάμερα. Η εικόνα σε συγκλονίζει και βά-
ζεις και τον εαυτό σου σε όλο αυτό, σε φαντάζεσαι να 
κοιμάσαι και να πέφτει πάνω σου ένα ολόκληρο ταβάνι. 
Όσο περπατούσαμε στα ερείπια ο δημοσιογράφος, σο-
καρισμένος, ξεστόμισε μια ικεσία που μου έκανε μεγάλη 
εντύπωση: “Τι σου έκαναν αυτοί, Θεέ μου”, είπε κοιτάζο-
ντας προς τον ουρανό.

»Φτάσαμε στην Αντιόχεια τη στιγμή που βρέθηκαν 
νεκροί ένα ανδρόγυνο ελληνικής καταγωγής και ο γα-
μπρός τους. Εκεί είδαμε εικόνες ολικής καταστροφής, τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, εκεί που οι άνθρωποι είχαν 
τη μεγαλύτερη ανάγκη. Πολλοί λένε ότι δεν θα ξανακα-
τοικηθεί, θα είναι μια νεκρή πόλη καθώς η καταστροφή 
είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούν να ξαναζήσουν εκεί 
άνθρωποι. Στα camps της Αντιόχειας είδαμε τον κόσμο 
να μένει σε σκηνές, τους εθελοντές να μοιράζουν φαγη-
τό, φάρμακα και ρούχα, ήταν οργανωμένοι και βοηθού-
σαν ουσιαστικά, κι αυτό ήταν συγκινητικό. Κάποια στιγ-
μή που περιπλανούμασταν, μας φώναξε μια γυναίκα στα 
τουρκικά: “Τραβήξτε εδώ!” Ήταν με έναν άντρα και μια 
γυναίκα, συγγενείς της μάλλον, και άρχιζε να φωνάζει 
κρατώντας τις φωτογραφίες των 4 παιδιών της και του 
άντρα της που βρίσκονταν μέσα σε ένα κατεστραμμένο 
κτίριο, εξηγώντας ότι δεν έχει γίνει ακόμα επιχείρηση γι’ 
αυτούς και την είχαν αφήσει μόνη της. Ήταν συγκλονι-
στικό να βλέπεις την ένταση, τη λύπη και το πένθος στο 
πρόσωπό της. Σε πολλά από τα κτίρια οι διασώ-
στες ακόμα δεν έχουν προλάβει να ψάξουν. 
Κάθε μέρα όμως υπάρχει και μεγαλύτερη βοή-
θεια στην περιοχή από όλο τον κόσμο.

Ο Άγγελος Μπαράι γεννήθηκε στο Φιέρι της Αλβανίας το 1994 και μετανάστευσε με την οικογένειά του στην Ελλάδα το 1998. Σπούδασε φωτογραφία 
και Iστορία Tέχνης στην Αθήνα. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η μετανάστευση 
στα Βαλκάνια. Η δουλειά του έχει βραβευτεί σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων από την ARTWORKS του προγράμματος υποστήριξης καλλιτεχνών 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης και από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Είναι μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδας και πρέσβης της Fuji Film στην Ελλάδα. Aπό το 2012 ασκεί ελεύθερα 
το επάγγελμα τού φωτογράφου, συνεργαζόμενος με μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και με διάφορα έντυπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Κτίρια στην περιοχή Χατάι

Μια γυναίκα στην πόλη 
Χατάι δείχνει 

φωτογραφίες της 
οικογένειάς της που 

αγνοείται 
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Π άνω άπό 24.000 κτΙΡΙΑ κάτέρρέυσάν σαν 
πύργοι από τραπουλόχαρτα παρασύροντας 
μαζί τους χιλιάδες ζωές στην τουρκία και 
τη συρία. την ίδια ώρα που o αριθμός των 

νεκρών ξεπέρασε τους 30.000, με ανθρώπους να ανα-
σύρονται από τα συντρίμμια ακόμα και 170 ώρες μετά 
τον σεισμό, αυξάνονται τα εντάλματα σύλληψης από τις 
τουρκικές αρχές –στα 100 μέχρι στιγμής– για εργολά-
βους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς που συνδέονται με 
ορισμένα από τα δεκάδες χιλιάδες κτίρια που καταστρά-
φηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς 
των 7,8 και 7,6 βαθμών ρίχτερ.
τα καινούργια κτίσματα με τις σύγχρονες μεθόδους κα-
τασκευής θα έπρεπε θεωρητικά να μπορούν να αντέ-
ξουν περισσότερο και ο αντισεισμικός σχεδιασμός να 
διασφαλίζει τη σχετική αντοχή τους. Γιατί όμως τα κτί-
ρια της τουρκίας μετατράπηκαν σε σωρούς από μπάζα, 
ανάμεσά τους και πολυκατοικίες ενός έτους; και τι θα 
γινόταν σε έναν υποτιθέμενο μελλοντικό σεισμό ανάλο-
γης έντασης στην έλλάδα; Ο διευθυντής Εργαστηρίου 
Αντισεισμικής τεχνολογίας του ΕΜΠ, αναπληρωτής 
καθηγητής Μιχάλης Φραγκιαδάκης απαντά σε μερικά 
βασικά ερωτήματα που άφησε πίσω της η βιβλική κατα-
στροφή στη γείτονα χώρα, πέρα από το πένθος και την 
αγανάκτηση.
σύμφωνα με τον καθηγητή, όπως ο covid πλήττει πρώτα 
τις πιο ευάλωτες ομάδες, έτσι και ο σεισμός θα χτυπήσει 
τα ευάλωτα κτίρια, αυτά με κακοτεχνίες, εκεί που υπήρ-
χαν λάθη, κακά υλικά και με ελλιπή αντισεισμικό σχεδια-
σμό, αλλά και όχι μόνο.
«Είναι αναμενόμενο ένας τόσο ισχυρός σεισμός να οδηγή-
σει σε σοβαρές καταρρεύσεις. Τόσο η Τουρκία όσο και η 
Ελλάδα έχουν σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, 
ωστόσο και στις δύο χώρες υπάρχουν κτίρια –όπως τα πα-
λιά– που δεν συμμορφώνονται με αυτούς. Κάθε κατάρ-
ρευση αποτελεί και μια ξεχωριστή περίπτωση, για παρά-
δειγμα συχνά βλέπουμε έπειτα από έναν σεισμό ένα κτίριο 
να έχει ισοπεδωθεί και το ακριβώς διπλανό του να στέκει 
άθικτο, χρειάζεται έρευνα για να εντοπίσουμε τα ακριβή 

στοιχεία που οδήγησαν στην κατάρρευση. Από τον τρόπο 
που καταρρέει ένα κτίσμα, που βλέπουμε για παράδειγμα 
σε κάποιο βίντεο, μπορούμε να κάνουμε μόνο κάποιες εικα-
σίες. Είδαμε κτίρια να ανατρέπονται, αυτά ενδεχομένως να 
μην είχαν θεμελιωθεί σωστά. Σε περιπτώσεις με πυλωτή, 
δηλαδή μαλακό όροφο, που στους ανώτερους ορόφους υ-
πάρχει τοιχοποιία και κάτω τζάμι ή γκαράζ, είναι πιο ευάλω-
τα κτίρια και η αστοχία θα εμφανιστεί στο ισόγειο. Aπό τα 
χαλάσματα επίσης μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα 
και για την ποιότητα των υλικών με τα οποία ένα κτίριο έχει 
κατασκευαστεί». 

κάθέ έπιπλέόν βάθμόσ τησ κλιμάκάσ ριχτέρ συνε-
πάγεται σεισμούς με εξαιρετικά μεγαλύτερη ένταση, 
που όμως στην έλλάδα έχουν πολύ περιορισμένες πιθα-
νότητες να συμβούν.
«Υπάρχουν διάφοροι γεωλογικοί λόγοι για τους οποίους 
συμβαίνουν σεισμοί, με βασικότερο τη διάρρηξη κάποιου 
ρήγματος. Ρήγματα ανάλογα με της Βόρειας και Aνατολικής 
Ανατολίας δεν υπάρχουν στη χώρα μας, άρα είναι δύσκολο 
να δούμε αντίστοιχες εικόνες. Επίσης, παίζει ρόλο η τοπο-
γραφία και η γεωμορφολογία καθώς το έδαφος επηρεάζει 
την ένταση ενός σεισμού και μπορεί να  μεγεθύνει την ισχύ 
του, τροποποιώντας τα σεισμικά κύματα που καταπονούν τα 
κτίρια όπως σε περιπτώσεις που έχουμε μαλακά εδάφη».

Πόσο αντέχουν τα κτίρια της Αθήνας και σε τι κατά-
σταση είναι σήμερα οι γερασμένες πολυκατοικίες 
της πρωτεύουσας; η τρωτότητα των κατασκευών δια-
φέρει ανάλογα με το πότε κατασκευάστηκε ένα κτίριο, 
σε γενικές γραμμές όμως τα σύγχρονα κτίρια έχουν σχε-
διαστεί αντισεισμικά, θα τονίσει ο κ. Φραγκιαδάκης.
«Αντί για την κλίμακα Ρίχτερ που χρησιμοποιούν οι σει-
σμολόγοι, οι μηχανικοί χρησιμοποιούμε τον όρο επιτα-
χύνσεις, και στην Αθήνα τα καινούργια κτίρια σχεδιάζο-
νται με επιτάχυνση 0,16g, που προσεγγιστικά σημαίνει ότι 
θεωρούμε πως το κτίριο μπορεί να δεχτεί σαν οριζόντια 
δύναμη το 16% του βάρους του. Οι κατασκευές που έχουν 
χτιστεί πριν τη δεκαετία του ’70 και που αποτελούν μεγάλο 

ποσοστό του δομικού πλούτου, υπολογίζουμε άνω του 
60%, συχνά έχουν διατηρηθεί σωστά και δεν παρουσιάζουν 
προβλήματα, αν και δεν πληρούν τις σύγχρονες αντισει-
σμικές απαιτήσεις. Άρα, το πρόβλημα επικεντρώνεται στις 
παλαιότερες κατασκευές, αλλά και σε κρίσιμες υποδομές 
όπως νοσοκομεία, σχολεία, γέφυρες κ.λπ. Στις περιπτώσεις 
κτιρίων που δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι δύσκολο 
να παρθούν αποφάσεις για κοστοβόρες επεμβάσεις που 
θα προκαλέσουν όχληση για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Έπειτα υπάρχει και το κομμάτι της αυθαίρετης δόμησης, 
καθώς εντοπίζονται ολόκληρες γειτονιές, θα λέγαμε, με 
αυθαίρετα και πιθανότατα χωρίς στατική μελέτη. Ανάμεσα 
στις επικίνδυνες κατασκευές, και τα «κίτρινα κτίρια» της Ατ-
τικής από τον σεισμό του ’99, που σε κάποιες περιπτώσεις 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα, είκοσι 
τρία χρόνια μετά.
Mετά από κάθε μεγάλο σεισμό, όπως εκείνος στην Αθήνα 
του ’99 ή ενδεικτικά στην Κεφαλονιά το 1953, στη Θεσσα-
λονίκη το 1978 ή στην Καλαμάτα το 1986, η πολιτεία έκανε 
βελτιώσεις στους κανονισμούς για να φτάσουμε στον ση-
μερινό, σύμφωνα με τον οποίο σχεδιάζονται οι κατασκευές. 
Το 2000 είναι χρονολογία ορόσημο, η οποία έφερε τον νέο 
αντισεισμικό σχεδιασμό που οδηγεί σε κατασκευές που 
παρέχουν σημαντική ασφάλεια».

όι άντισέισμικόι κάνόνισμόι και οι κανονισμοί που 
αφορούν στα δομικά υλικά είναι το όπλο της έλλάδας 
προκειμένου να αποφύγουμε εικόνες κατάρρευσης κτι-
ρίων. Ένα άλλο μέτρο είναι οι προσεισμικοί έλεγχοι, 
που αποτελούν δράσεις του όργανισμού άντισεισμικής 
προστασίας σε συνεργασία με φορείς της τοπικής άυ-
τοδιοίκησης. 
 «Οι Προσεισμικοί έλεγχοι αφορούν σε ελέγχους από κλι-
μάκια μηχανικών που εξετάζουν μακροσκοπικά, την τρω-
τότητα μίας κατασκευής. Οι έλεγχοι αυτοί παρότι δεν είναι 
ακριβείς, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και αποτε-
λούν χρήσιμο εργαλείο. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού 
των κατασκευών, αφορούν κυρίως σε δημόσια και κοινω-
φελούς χρήσης κτίρια» σημειώνει ο καθηγητής. A

Tι σεισμούς 

αντέχουν
τα κτίρια τnς

αθήνας;

Τι έχουμε 
προβλέψει και 
τι να κάνουμε 
ώστε να 
αποφύγουμε 
εικόνες μαζικών 
καταρρεύσεων 
κτιρίων που 
είδαμε σε Τουρ-
κία και Συρία 
μετά από έναν 
μελλοντικό 
ισχυρό σεισμό. 
Ο διευθυντής 
Εργαστηρίου 
Αντισεισμικής 
Τεχνολογίας 
του ΕΜΠ, 
ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 
εξηγεί στην 
ATHENS VOICE.

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΚΑΜΠΟΣΟΥ - Φωτό: 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΑΪ 



— Βγήκα προχθές μ’ αυτόν που σου έλεγα.
— Για πες, λοιπόν! Είδες ρεντ φλαγκς;
— Όχι, όλα καλά, κάνει ψυχοθεραπεία!

άποτε, όταν μας άρεσε κάποιος, 
οι φίλες ρωτούσαν τι ζώδιο είναι, 
προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο 
να μάθουμε τι ώρα είχε γεννηθεί 

ώστε να μάθουμε και τον ωροσκόπο του, 
και ικανοποιούσαμε σε μεγάλο βαθμό την 
εμμονή μας με το πρόσωπο διαβάζοντας τα 
χαρακτηριστικά του εκάστοτε ζωδίου, πό-
σο ταιριάζει με το δικό μας, πώς είναι στο 
κρεβάτι κ.λπ. κ.λπ.
Εκεί αποδίδαμε κάποιες φορές και τα προ-
βλήματα της σχέσης – όσο βρισκόμασταν 
στη φάση της άρνησης, κυρίως. «Τι πε-
ριμένεις, Υδροχόος είναι, δεν δείχνουν 
συναισθήματα αυτοί». «Είναι κάπως εγω-
κεντρικός, αλλά έτσι είναι οι Λέοντες». 
Σιγά σιγά, καθώς τα ζητήματα της ψυχικής 
υγείας συζητιούνται όλο και περισσότερο, 
όλο και πιο ελεύθερα, και η ψυχοθεραπεία 
αρχίζει να γίνεται εξίσου αποδεκτή με το 
να πηγαίνεις στον οδοντίατρο, οι νέοι όροι 
που καθορίζουν τη συζήτηση γύρω από τις 
σχέσεις έρχονται πια κατευθείαν από το 
ντιβάνι του ψυχαναλυτή.
Αναμφίβολα, αυτή η εξέλιξη είναι εντυπω-
σιακή, και εξαιρετικά χρήσιμη. Επιτέλους, 
υπάρχει μια μεγαλύτερη απαίτηση να ε-
ξετάσουν οι άνθρωποι τις συμπεριφορές 
τους, να σκεφτούν πάνω σ’ αυτές, να ανα-
λογιστούν αν και πού φταίνε σε κάτι και 
γιατί, υπάρχει η δυνατότητα για πολλούς 
να βελτιώσουν την ποιότητα των σχέσεών 
τους και την ποιότητα της ζωής τους.
Ωστόσο, ίσως επειδή βρισκόμαστε ακό-
μη στη φάση του ενθουσιασμού με το και-
νούργιο αναλυτικό μας εργαλείο, οι κίνδυ-
νοι είναι πολλοί. Μοιάζει κάπου να υπάρ-
χει μια ιδέα ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν 
να είναι τέλειοι, υπέροχοι, καταπληκτικοί, 
αρκεί να κάνουν αυτή τη δουλειά με τον ε-
αυτό τους. Αρχίζει να σχηματίζεται η αντί-
στροφη –σε σχέση με πριν– ιδέα: πλέον, 
αυτός που δεν βρίσκεται σε ψυχοθεραπεία 

και δεν έχει βρεθεί ποτέ, κινδυνεύει να α-
ντιμετωπιστεί με την καχυποψία που εκ-
φραζόταν παλιότερα απέναντι σε όποιον 
τολμούσε να αναφέρει ότι είχε δει, έστω 
και μια φορά στη ζωή του, ψυχίατρο. Αν 
κάποτε όσοι έκαναν ψυχανάλυση ή ψυχο-
θεραπεία αντιμετωπίζονταν σαν «τρελοί», 
τώρα τρελός είναι όποιος δεν ομολογεί 
ένα, τουλάχιστον, πρόβλημα ψυχικής υ-
γείας, και μάλιστα χρησιμοποιώντας τους 
σωστούς όρους, που κυκλοφορούν πλέον 
παντού. Άλλος έχει αγχώδη διαταραχή, 
άλλος παιδικά τραύματα, άλλος έχει μά-
θει μόνο την αποφευκτική σύνδεση και 
δεν μπορεί να σχετιστεί αλλιώς, άλλος έ-
χει σύνδρομο σωτήρα, και πάει λέγοντας. 
Η εκλαΐκευση των όρων μέσω της ποπ 
κουλτούρας και αναρίθμητων άρθρων σε 
κάθε είδους μέσο, φέρνει για κάποιους τη 
δυνατότητα αναγνώρισης υπαρκτών και 
σοβαρών ζητημάτων και κανονικοποιεί 
–ευτυχώς– την αναζήτηση βοήθειας από 
ειδικούς σε θέματα ψυχικής υγείας.
Ταυτόχρονα, όμως, διανύουμε μια περί-
οδο υπερβολικής, ίσως, ιατρικοποίησης 
κάθε έκφανσης της συμπεριφοράς, υιο-
θετώντας, συχνά, ένα λεξιλόγιο που μας 
τοποθετεί –όλους– σε θέση «ασθενούς». 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λέξη «φρο-
ντίζω», και «φροντιστικός», στο πλαίσιο 
μιας ερωτικής σχέσης. Όπως είπε πρόσφα-
τα η φίλη μου η Β, «δεν θέλω κάποιον να με 
“φροντίζει”, σαν να είμαι άρρωστη ή παιδί. 
Θέλω κάποιον που θα είναι τρυφερός», τι 
έχει απογίνει αυτή η λέξη, άραγε; «Θέλω 
κάποιον που θα με “προσέχει”, θα με έχει 
δηλαδή στο νου του, θα με νοιάζεται, θα 
βρίσκεται σε εγρήγορση για τις ανάγκες 
μου, θα με “βλέπει”».
Είναι εξαιρετικό να μπορούμε να διακρί-
νουμε πιο εύκολα και αποτελεσματικά ψυ-
χοπαθολογικές συμπεριφορές στον εαυτό 
μας και τους άλλους και να θεωρούμε αυ-
τονόητο ότι οφείλει κανείς να αναζητήσει 
βοήθεια για οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υ-
γείας, αλλά ας μη μετατρέψουμε την ψυχι-
ατρική στη νέα αστρολογία.  A

Ναρκισσιστής με ωροσκόπο 
παιδικό τραύμα

Tης Μυρσίνησ Γκανα
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Στο τέλοΣ κάθέ χρονιάΣ 
κάνουμέ τουΣ 
άπολογιΣμουΣ μάΣ. ολά 
οΣά έιδάμέ, άκουΣάμέ, 
γέυτήκάμέ, διάβάΣάμέ, 
θάυμάΣάμέ κάι 
άγάπήΣάμέ. οπωΣ κάθέ 
χρονο τά άνέβάΣάμέ 
Στο athensvoice.gr, κάι 
έΣέιΣ έπιΣήΣ τά ψήφιΣάτέ 
μέ τά δικά ΣάΣ κριτήριά. 
έδω έινάι τά άποτέλέ-
Σμάτά τήΣ δική ΣάΣ 
ψήφοφοριάΣ. 

@evelynkazantzoglou  

billakosssss foodcouple@missy_merida
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FASHION 

@evelynkazantzoglou
( Έβελυν Καζαντζόγλου) 

2. @sopranoblog (Χρυσιάννα Ανδριοπούλου), 
@nadiarapti (Νάντια Ράπτη) 
3. @soakr13 (Σοφία Ακριτίδου)
4. @super.foteini (Φωτεινή Τράκα), 
@minasaidonis (Μηνάς Αηδόνης)
5. @andriasdose (Άντρια Αλετράρη), 
@_heavensgonnaburnyoureyes_ 
(Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη), 
@gina_smarianaki (Τζίνα Σµαριανάκη) 
6. @styleheroine (Ευαγγελία Σµυρνιωτάκη)

EmpOwErEd yOurSElF 

@missy_merida   

2. @the.abstract.girl 
3. @balconystoriesgr 
4. @womenactgreece 
5. @girlpoweracademy_greece, 
@greekwomeninstem 
6.@womentors_gr 
7. @omgyno_gr, @wotgreece 
8. @fac_research  

 
lANdSCApE  

@billakosssss -  Vasilis Chrisanthopoulos 

2. @sofia_d_karagianni - Σοφία Κ. 
3. @eleniflor - Eleni Florou 
4. @nikosaliagas - Νίκος Αλιάγας
5. @thatgreek_traveller - Panos Deligiannis 
6. @aphrodite_ioannou - Aphrodite Ioannou 
7. @stelios_tsirogiannis - Stelios Tsirogiannis, 
@bill_lezos - Βασίλης Λέζος
8. @hi_i_am_drone_6 - Δηµήτρης Καλύβας, @danis_p_gr Danis
 
FOOd   

Food Couple 
(@foodcouple_gr)  

2. Μαριάννα Γκιτσάκη (@surtuko_) 
3. Τάσος Αντωνίου (@mamapeinaogr) 
4. Νίκη Παυλίδου (@nikis_food)
5. Εύα Μονοχάρη (@funkycookgr)
6. The Eaters (@theeaters_gr), PAK SISTERS (@pak.Sisters)
7. Γαβριήλ Νικολαΐδης (@gabnikolaidis), 
Roh Contou (@___eatme___)
8. Παναγιώτης Καρδερίνης (@karderinos)
 

TIk TOk   

@drechos (DreChoS HeLeNa)  

2. @nickosgian (Nickos Gian) 
3. @tsamuraii (Kwstas TSamuraii), 
@giannis_katinakis (Giannis Katinakis) 
4. @georgioschatziefstathiou (Georgios Chatziefstathiou), 
@spiros.margar (ΦΑΤΟ)
5. @vasiliki_tsertseli (Vasiliki Tsertseli )
6. @kupoTV (KupoTV) 
7. @tiga_piga (Tiga Piga) 
8. @bellarivv (Bellarivv) 

I N S T A G R A M Θ Ε Α Τ Ρ Ο

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 

Γιώργος Νινιός, 
ÇΤσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακαÈ (Θέατρο Σταθμός) 

2. Δημήτρης Ήμελλος, «Ο άνθρωπος από το Παντόλσκ» (Εθνικό Θέατρο)

3. Χρήστος Λούλης, «Θείος Βάνιας» (Προσκήνιο)
4. Γιάννης Αναστασάκης, «Σπιρτόκουτο: The musical» (Στέγη Ιδρύµατος 
Ωνάση) /  
Γεράσιμος Γεννατάς «Κόκκαλο» (Θέατρο Τέχνης)

5. Τάσος Λέκκας, «Η νύχτα των µυστικών» (θέατρο Μπέλλος)

6. Αλέξανδρος Μυλωνάς, «Η άλλη πλευρά της καταιγίδας» (Πειραιώς 260 
- Φεστιβάλ Αθηνών)

7. Κώστας Κουτσολέλος, «Μισάνθρωπος» (Θησείον)
8. Σίμος Κακάλας, «Χαλεπάς» (Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση) /  
Έκτορας Λυγίζος «Η νύχτα της κουκουβάγιας» (Κάµιρος - Bios)

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ 

Λένα Παπαληγούρα
ÇΤο κουκλόσπιτοÈ (Θέατρο Πορεία) 

2. Κάτια Γκουλιώνη,  «Σωτηρία, µε λένε» (Μικρό Χορν) /  
Έμιλυ Κολιανδρή, «Amalia Melancholia» (Δηµοτικό Θέατρο Πειραιά) / 
Ηρώ Μπέζου, «Ο θείος Βάνιας» (Προσκήνιο)
3. Κίττυ Παϊταζόγλου «Αντιγόνη» (Θέατρο Τέχνης) / 
Ραφίκα Σαουίς, «Παιχνιδοποιός» (Μικρό Γκλόρια) / 
Εύη Σαουλίδου, «Η Στέλλα µε τα κόκκινα γάντια» (Θέατρο Τέχνης)
4. Γαλήνη Χατζηπασχάλη, «Μήδεια» του Μποστ 
(Εθνικό Θέατρο - Θερινή σεζόν 2022)
5. Ρούλα Πατεράκη, «Αυλή των Θαυµάτων - Το Μιούζικαλ» 
(Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)
6. Δέσποινα Κούρτη, «Μάκιναλ» (Θέατρο του Νέου Κόσµου)

ΣΚηΝΟθΕΣΙΑ  

Μαρία Πρωτόπαππα  
ÇΑντιγόνηÈ του Ζαν Ανούιγ (Θέατρο Τέχνης)

2. Γιάννης  Νιάρρος,  «Σπιρτόκουτο: The musical» (Στέγη Ιδρύµατος 
Ωνάση)

3. Δημήτρης  Τάρλοου, «Το κουκλόσπιτο» (Θέατρο Πορεία)

4 .Ακύλλας  Καραζήσης, «Μικρό αναρχικό καλοκαίρι / Βαρκελώνη ’36» 
(Θέατρο Τέχνης)

5. Γιώργος  Κουτλής, «Ο σκύλος, η νύχτα και το µαχαίρι»  
(Φεστιβάλ Αθηνών - Πειραιώς 260)

6 . Δημήτρης  Καραντζάς, «Θείος Βάνιας» (Θέατρο Προσκήνιο)
7.  Γιάννης  Καλαβριανός, «Μήδεια» του Μποστ (Εθνικό Θέατρο) / 
Μαρία  Μαγκανάρη, «Ο µισάνθρωπος» (Θησείον, ένα Θέατρο για τις 
Τέχνες)
8.  Ιόλη  Ανδρεάδη, «The Artaud Trilogy» (Θέατρο Τέχνης) /  
Ιώ Βουλγαράκη, «Μάκιναλ» (Θέατρο του Νέου Κόσµου)
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Fiction 

Λένα Διβάνη
ÇΟνειρεύτηκα τη ΔιδώÈ 
(Πατάκης) 

2. Απόστολος Δοξιάδης, 
«Το τηλεφώνημα που δεν έγινε» 
( Ίκαρος) / Ιωάννα Καρυστιάνη, 
«Ψιλά γράμματα» (Καστανιώτης)

3. Στέφανος Τσιτσόπουλος,  
«Τα χλωμά σιντριβάνια της  
Φωκίωνος Νέγρη» (Οξύ)

Γιάννης Ξανθούλης,  
«Ονειρεύτηκα τη Σαγκάη»  
(Διόπτρα) / Μεταξία Κράλλη, 
«Σύρα Σάκρα» (Ψυχογιός)

4. Δημήτρης Μαμαλούκας, 
«Τα πτώματα δεν πληρώνουν» 
(Κέδρος)

5. Μανίνα Ζουμπουλάκη,  
«Βουνό των κοριτσιών» 
 (Παπαδόπουλος) / Αλέξης 
Πανσέληνος, «Λάδι σε καμβά» 
(Μεταίχμιο) / Αθηνά Κακούρη, 
«Ξιφίρ Φαλέρ» (Εστία)

  

Νon
Fiction  

Θεόδωρος  
Παπακώστας,  
ÇΑρχαιολογία αγάπη μου έλα 
πάρε με από δωÈ (Key Books)  

2. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, 
Άγγελος Συρίγος, «Μικρασιατική 
καταστροφή - 50 ερωτήματα και 
απαντήσεις» (Πατάκης)

3. Κυριάκος Αθανασιάδης,  
«Μαθήματα ζωής από τον σκύλο 
μου» (Κλειδάριθμος)

4. Μανώλης Ανδριωτάκης, 
«Τεχνητή νοημοσύνη για όλους» 
(Ψυχογιός)

5. Γιώργος Παππάς, «Οι επόμενες 
δύο βδομάδες θα είναι κρίσιμες» 
(Διόπτρα) / Διονύσης Καψάλης, 
«Σάτιρα και Επανάσταση -  
Οι ειρωνείες του Λόρδου  
Βύρωνα» (Άγρα)

6. Σωτήρης Ριζάς, «Το τέλος της 
μεγάλης ιδέας - Ο Βενιζέλος,  
ο αντιβενιζελισμός και η Μικρά 
Ασία» (Καστανιώτης)

7. Ευάγγελος Βενιζέλος, 
«Εκδοχές πολέμου 2009-2022» 
(Πατάκης)

8. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλί-
δης, «Η αυτοκρατορική νοσταλγία 
της Ρωσίας» (Επίκεντρο) / Αχιλ-
λέας Χεκίμογλου, «Ο Ωνάσης και 
ο σμηναγός Χ» (Παπαδόπουλος)

Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ
100 Χρόνια Παπαδοπούλου 

2. ΔΕΗ Αυτή είναι μία stand-up παράσταση χωρίς λόγια και 
υπάρχει λόγος γι’ αυτό  / Pantene #HairHasNoGender
3. Καλοκαιράκι, για το Nescafé Frappé
4. Depon Plus
5. Δεν θέλω να ξέρω της Cosmote
6. Pαyzy για την Cosmote Payments
7. Black Frider για το Πλαίσιο / Greekend από τον ΕΟΤ /
Περιμένετε Μουντιάλ 

Β Ι Β Λ Ι Ο

Τ Η Λ .  Σ Ε Ι Ρ Ε Σ
«Maestro» -MEGA

2. «Νύχτα του Αυγούστου», Alpha TV
3. «Φλόγα και άνεμος», ΕΡΤ
4. «Κάνε ότι κοιμάσαι», ΕΡΤ
5. «Σέρρες», Ant1
6. «Παγιδευμένοι», Ant1
7. «Αυτή η νύχτα μένει», Alpha
8. «Ψέματα», Alpha / 
«Μαύρο Ρόδο», Mega
9. «Σκοτεινή θάλασσα», Mega

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
σκηΝοθεσία 

Σωτήρης Γκορίτσας  
(ÇΕκεί που ζούμεÈ)

2. Γιώργος Γούσης  
(«Μαγνητικά πεδία») /
Ζακλίν Λέντζου 
(«Σελήνη 66 ερωτήσεις»)
3. Πάνος Κούτρας («Dodo»)
4. Δημήτρης Κανελλόπουλος 
(«Αγέλη Προβάτων»)
5. Χρήστος Μασσαλάς 
(«Broadway»)
6. Αρασέλη Λαιμού («Αγία Έμυ»)
7. Βασίλης Δούβλης («18»)
8. Σύλλας Τζουμέρκας - 
Χρήστος Πασσαλής
 («Η πόλη και η πόλη»)

αΝΔΡίκεσ 
εΡΜηΝείεσ 

Προμηθέας 
Αλειφερόπουλος   
(ÇΕκεί που ζούμεÈ)

2. Άρης Σερβετάλης  
(«Αγέλη προβάτων»)

3. Στέλιος Μάινας 
 («Εκεί που ζούμε»)

4. Λάζαρος Γεωργακόπουλος 
(«Σελήνη 66 ερωτήσεις»)

5. Αντώνης Τσιοτσιόπουλος 
(«Μαγνητικά πεδία»), Άκης 
Σακελλαρίου («Dodo»)

6. Δημήτρης Λάλος 
 («Αγέλη προβάτων»)

7. Νικολάκης Ζεγκίνογλου 
(«18»)

8. Χρήστος Πασσαλής  
(«Ησυχία 6-9»)

ΓΥΝαίκείεσ 
εΡΜηΝείεσ 

Έλενα Τοπαλίδου   
(ÇΜαγνητικά πεδίαÈ)
Σμαράγδα Καρύδη 
(ÇDodoÈ) 

2. Μαρίσα Τριανταφυλλίδη
(«Dodo»)
3. Σοφία Κόκκαλη 
 («Σελήνη 66 ερωτήσεις»)
4. Ειρήνη Ιγγλέση («Αγία Έμυ»)
5. Άμπιγκεϊλ Λόμα («Αγία Έμυ»)
6. Αγγελική Παπούλια 
(«Ησυχία 6-9»), 
Έλσα Λεκάκου («Broadway»)Σωτήρης Γκορίτσας, «Εκεί που ζούμε»

Έλενα Τοπαλίδου,   

«Μαγνητικά πεδία»

Σμαράγδα Καρύδη, 

«Dodo»

Προμηθέας 

Αλειφερόπουλος, 

«Εκεί που ζούμε»

Τ Ε Χ Ν Η
«Μικρά Ασία: Λάμψη - Καταστροφή - 
Ξεριζωμός - Δημιουργία»  
Επιμέλεια: Εβίτα Αράπογλου, Πασχάλης Κιτρομηλίδης,  
Γιώργης Μαγγίνης (Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138)

2. «Γιώργος Λάνθιμος, Βληχή» (ΝΕΟΝ & Εθνική Λυρική Σκηνή)
3. «Dream on» (Βουλή των Ελλήνων + ΝΕΟΝ / Πρώην Δημόσιο 
Καπνεργοστάσιο) / 
«Κωνσταντίνος Παρθένης, η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής 
του»(Εθνική Πινακοθήκη)
4. «Love, Solidarity, Death / The Callas» (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση) 
/ «Μodern Love: Η αγάπη στα χρόνια της ψυχρής οικειότητας» 
(ΕΜΣΤ)
5. Κωστής Βελώνης «Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια δάπεδα» 
(Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνα) / Τάσος Βρεττός «To αίνιγμα του 
δάσους» (κτίριο Νόμπελ)

6. «Kaari Upson: Never enough» (ΔΕΣΤΕ)

7. «Brice Marden και ελληνική αρχαιότητα»  
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης)
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«Μικρά Ασία: Λάμψη  

- Καταστροφή - Ξεριζωμός  

- Δημιουργία»,  

Μουσείο Μπενάκη

«Maestro», MEGA 100 Χρόνια Παπαδοπούλου
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K.atou 

2. CJ Jeff
3. Brotein
4. Asto Pasam /
 Δημήτρης Λιλής
5. Lost Chameleon
6. Sigmataf
7. Amor Industrial
8. Chevy / Mr.Z

DJ

ΛΕΞ AIRMAX  

2. Ελένη Φουρέιρα, El Telephone Remix
3. Marina Satti, Yiati Pouli µ' / 
  Σtella, Up and Away
4. Theodore, Voyage
5. Kid Moxie, Creep
6. Ζήνων, Θλιµµένη γοργόνα
7. Septicflesh , Neuromancer
8. Μικρός Κλέφτης,  OG
9. Half Quickie, Ghost Town

ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Φοίβος Δεληβοριάς, 
Anime

2. ΛΕΞ, ΜΕΤΡΟ
3. Sugar for the Pill, Wanderlust
4. Μαρίνα Σάττι, Yenna
5. Sakis Tolis, Among The Fires Of Hell /
 Pan Pan, Φαντασµαγορία τρία / 
Theodore, Voyage
6. Moose, Street Talk / 
Δημήτρης Οικονομάκης, Ulysses’ 
Dance / Μιχάλης Καλκάνης, Emotions

ΑΛΜΠΟΥΜ

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
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Φοίβος Δεληβοριάς 
Μόνο Ψέµατα 

2. Ελένη Φουρέιρα, Poli Ploki 
3. Νίκος Πορτοκάλογλου, Εκεί που 
ζούµε
4. Γιώργος Μαζωνάκης, Tora Tora 
(Boro Boro)
5. Ζήνων, Μικρός Κλέφτης, Εισιτήριο
6. Pan Pan, Ανισόπεδη Ντίσκο
7. Seba Campos, Μαρία Παπαγεωργίου, 
Pandora
8. Σtella, Charmed / Sworr., Down to L
9. NTENTENIS, Plumidisco

ΛΕΞ - Γήπεδο Νέας Σµύρνης  

2. Muse - ΟΑΚΑ Complex, Ejekt Festival
3. Θεόδωρος Κουρεντζής, Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών /
 Pet Shop Boys, Release Athens /
 Iron Maiden, ΟΑΚΑ
4. Iggy Pop, Liam Gallagher, 
Release Athens
5. Dead Can Dance, ΚΠΙΣΝ
6. Slipknot, Release Athens / 
Jack Savoretti, Γήπεδο Tae Kwon Do
7. Asaf Avidan, Ηρώδειο

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Η ATHENS VOICE ψήφισε 
αυτούς που αγάπησε να 
βλέπει, να ακούει, να δια-
βάζει τη χρονιά που πέρασε. 
Όπως τις προηγούμενες 
χρονιές, έτσι και φέτος μέσα 
από το athensvoice.gr 
ανακατέψατε την κατάταξη 
στις δεκάδες σύμφωνα με τα 
δικά σας κριτήρια και 
δώσατε τα δικά σας 
αποτελέσματα.
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Σύγχρονη 
Ελληνικη 
κούζινα 

Varoulko Seaside

2. Cookoovaya 
3. Delta 
4. Βασίλαινας / Aleria 
5. Artisanal 
6. Άνετον / Άλφicon / Kuzina / 
Botrini’s 

ΔιΕΘνηΣ 

Soil

2. Athenee / C.T.C
3. Σπονδή
4. Vezene / Ράτκα
5. Jerar
6. Herve Restaurant
7. Gb Roof Garden
8. Veritable
  
BAR/
RESTAURANT 

The Clumsies

2. TGI FRIDAYS / Balthazar
3. The Line Athens / Έπρεπε
4. Rock ’n’ Roll
5. Iguazu
6. 42 Barstronomy / Εφημερίδα 
ATH
7. Zebra
 
GASTRO 
TAVERN 

Άμα Λάχει

2. Μαύρο Πρόβατο
3. Base Grill
4. Tsiftis
5. Φίτα
6. Dopios
7. Χρύσα Χρύσα
8. Τραβόλτα
9. Λινού Σουμπάσης & Σία /  
Bocas Meze

ASIAN & 
ETHNIC 

Nolan

2. Sushimou
3. Dos Hermanos

4. Rouan Thai
5. Tuk Tuk / Matsuhisa
6. Madame Phu Man Chu
7. Nyx / Mexha
8. Hong Kong

WINE BAR 
RESTO 

By The Glass

2. Paleo
3. Oinoscent / Warehouse
4. Τανίνη αγάπη μου / 
Heteroclito 
5. Drupes & Drips / Karolos 
Wine Bar
6. Materia Prima / Kiki de Grece

ΣΕΦ 

Χριστόφορος 
Πέσκιας   
(Balthazar, Dopios)

2. Μανώλης Παπουτσάκης 

(Χαρούπι, Δέκα Τραπέζια)
3. Αλεξάνδρος Τσιοτίνης (CTC)
4. Άνταμ Κοντοβάς (Saitama)
5. Τάσος Μαντής (Soil) / 
Γκίκας Ξενάκης (Aleria)
6. Σήφης Μανουσέλης 
7. Θάνος Φέσκος (Delta)
8. Μίλτος Αρμένης (Bocas Meze) 
9. Γιώργος Παπαζαχαρίας (Delta)

PASTRy 
SHOPS

Kookoovaya

2. Choureal
3. Madame Fraise 
4. Sweet Nolan
5. Σουίτ by Babis Zidilis
6. Ourse / Α λα Γκρεκ 
7. I Cake You / Sweet Alchemy
8. Zuccherino

STREET FOOD  

Hoocut

2. Κτιστάκης
3. Jackaroo / Feyrouz
4. Mailo’s
5. Black Salami / Βόλβη / Thess 
Bao / Πρίγκιπας 
6. Φάρμα Μπράλου

Γ Ε Υ Σ Η

Soil

Varoulko Seaside

The Clumsies

Hoocut

Kookoovaya

By The Glass

Nolan

Άμα Λάχει

Χριστόφορος 
Πέσκιας 



Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ

ο φετινό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που θα διεξαχθεί 2-12 
Μαρτίου περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά ελληνικά και διεθνή φιλμ 
τεκμηρίωσης που παρουσιάζουν τεράστιο ιστορικό ενδιαφέρον.

Στα τρία διαγωνιστικά τμήματα (διεθνές διαγωνιστικό, Newcomers >>FilmForward) 34 
ταινίες διεκδικούν τα βραβεία και ανάμεσά τους συναντάμε 9 ελληνικές παραγωγές. 
Στο διεθνές διαγωνιστικό 12 φιλμ φλερτάρουν με τον Χρυσό Αλέξανδρο (και μαζί ένα 
εν δυνάμει εισιτήριο για τα επόμενα Όσκαρ) εκ των οποίων τέσσερα έχουν ελληνικό 
ενδιαφέρον: τo «Mighty Afrin: In the Time of Floods» του Άγγελου Ράλλη με θέμα 
τη συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης ενός 12χρονου κοριτσιού από το Μπαγκλαντές, 
το «Queen of the Deuce» της Βάλερι Κοντάκος αφορά το πορτρέτο μιας βασίλισσας 
της βιομηχανίας του πορνό των 70s, το νέο φιλμ του Φίλιππου Κουτσαφτή («Αγέλα-
στος πέτρα») είναι μια ακόμη έρευνα πάνω στη σημασία του χρόνου και της μνήμης 
με τίτλο «Ζάκρος» και τέλος η εν μέρει αυτοβιογραφική δημιουργία της Ευθυμίας 
Ζυμβραγάκη «Light Falls Vertical» αναφέρεται στο δυστυχώς διαχρονικό θέμα της 
ενδοοικογενειακής βίας. Με μεγάλο ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο τμήμα περιμέ-
νουμε να δούμε και το αυστραλέζικο «Στρατηγός Ηρακλής / GeneralHercules» του 
Μπρόντι Πουλ, που κάνει στη Θεσσαλονίκη τη διεθνή του πρεμιέρα. Θέμα του φιλμ η 
προεκλογική εκστρατεία δύο υποψηφίων για τη δημαρχία που ξεκινά ως μια πολιτική 
μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ και σκιαγραφεί το πορτρέτο μιας ολόκληρης χώρας που 
έχει βυθιστεί στη δίνη της εκμετάλλευσης, του ρατσισμού και της απληστίας. Πρό-
κειται για ένα εικαστικά συναρπαστικό ντοκιμαντέρ, που συνδυάζει το χιούμορ, τον 
προβληματισμό, τη μελαγχολία και μια ανατριχιαστική αίσθηση αλλόκοτου με φόντο 
τις αυστραλιανές δημοτικές εκλογές.

Όμως και τα υπόλοιπα τμήματα έχουν τη δική τους αξία. Ειδικά το αφιέρωμα στο Ολο-
καύτωμα και το εβραϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλέψει τα φώτα, 
ενώ οι ορκισμένοι σινεφίλ δεν θα παραλείψουν να απολαύσουν τις ρετροσπεκτίβες 
σε δύο κορυφαίους ντοκιμαντερίστες δημιουργούς, τον Σταύρο Ψυλλάκη και τον Νι-

κολάους Γκεϊρχάλτερ, που θα τιμηθούν με τον Χρυσό Αλέξανδρο για την 
προσφορά τους στον κινηματογράφο.

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και οι ταινίες στο αγαπημένο τμήμα 
των Ανοιχτών Οριζόντων. Τέσσερα φιλμ που δεν θα χάσουμε με τίποτα (και 
σας παρουσιάζουμε σε αποκλειστική… Α’ προβολή) είναι το «Monicain the 
South Seas» των Φινλανδών Σάμι βαν Ίνγκελ και Μίκα Ταανίλα, όπου πα-
ρουσιάζεται η απόπειρα της Μόνικα Φλάερτι, κόρη του Ρόμπερτ Φλάερτι, 
δημιουργού του εμβληματικού «Νανούκ του βορρά» να δημιουργήσει μια 
τέλεια ηχητική εκδοχή της βωβής ταινίας «Moana» (1926) στο νησί Σαμόα. 
Το γαλλοαργεντίνικο φιλμ «The Castle» του Μαρτίν Μπενσιμόλ, έχει ως 
πρωταγωνίστρια την 60χρονη Χουστίνα, η οποία έπειτα από 50 χρόνια 
δουλειάς ως υπηρέτρια λαμβάνει  κληρονομιά από τον διά βίου εργοδότη 
της μια έπαυλη σε μια ερημωμένη περιοχή στην Πάμπα της Αργεντινής, με 
τον μοναδικό όρο να μην την πουλήσει ποτέ. Η Χουστίνα και η κόρη της, η 
17χρονη Αλέξια, αφήνουν την πόλη και μετακομίζουν σε αυτή την εγκα-
ταλειμμένη έπαυλη, όπου καλούνται να επιβιώσουν αντιμετωπίζοντας 
τις δυσκολίες της νέας τους ζωής. Η απειρία τους γύρω από τις εργασίες 
της υπαίθρου έχει τραγελαφικό αντίκτυπο στη ζωή τους. Ενώ ξεκινούν να 
πουλούν τις λίγες αγελάδες που απομένουν προκειμένου να καλύψουν το 
κόστος επισκευής της οροφής, είναι αναγκασμένες να υπηρετούν ακόμα 
την οικογένεια του πρώην ιδιοκτήτη, η οποία χρησιμοποιεί την έπαυλη 
ως εξοχικό τα Σαββατοκύριακα και απαιτεί μια εξαιρετική μεταχείριση! 

Ο «Θεός και οι μαχητές των λούνα παρκ» (God & Lunaparks Warriors) του Πολωνού 
Μπαρτλιομέι Ζμούντα, αφηγείται τη θρησκευτική φρενίτιδα που καταλαμβάνει 
έναν νεαρό άνδρα στην προσπάθειά του να προσηλυτίσει τον πατέρα του. Αυτό το 
εγχείρημα αποδεικνύεται μάλλον παράτολμο, μιας που ο πατέρας του δεν είναι άλλος 
από τον Αντρέι Ρόνταν – συγγραφέα μιας πασίγνωστης σειράς σκανδαλιστικών μυθι-
στορημάτων που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του ’80, και ορκισμένο άθεο. Το κοινό 
τους ταξίδι ανά την Πολωνία θα ξυπνήσει αναρίθμητες αναμνήσεις, αλλά κυρίως θα 
γίνει αφορμή για ακόμα περισσότερες συγκρούσεις μεταξύ τoυς. Το πάθος του φα-
νατισμένου νεοφώτιστου θα δοκιμαστεί ακραία από τον εριστικό αντικληρικό, αλλά 
στο τέλος της διαδρομής παραμονεύει ένα βιβλικών διαστάσεων ερώτημα: υπάρχει 
κάποια ανάγκη του πνεύματος (επουράνιου ή γήινου) που μας καθοδηγεί και μας κάνει 
να αισθανόμαστε μέλη μιας μεγαλύτερης οικογένειας, ακόμα κι αν δεν είναι «εκ του 
πατρός εκπορευόμενο»;

Τέλος, ο «Κύριος Γκράβερσεν» του Δανού Μίκαελ Γράβερσεν παρουσιάζει πώς ο κα-
θαρός μετά από χρόνια κατάχρησης ουσιών πατέρας του σκηνοθέτη είναι ξαφνικά γε-
μάτος ενέργεια και αποφασισμένος να κερδίσει ξανά την αγάπη της γυναίκας του. Ό-
μως εκείνη νιώθει πλήρης στη συντροφιά του σκύλου της και δυσκολεύεται να δεχτεί 
πίσω τον άντρα της. Όταν το οικογενειακό τους σπίτι βγαίνει στην αγορά προς πώληση, 
ένα σκοτεινό κεφάλαιο του παρελθόντος ξαναζωντανεύει και ο Σβεντ εκμεταλλεύεται 
την ευκαιρία για να καλύψει το κενό εμπιστοσύνης που είχε δημιουργήσει. A«The Castle»

«Θεός και οι μαχητές των λούνα παρκ» «Monicain the South Seas» 

«Στρατηγός Ηρακλής/GeneralHercules»

«Κύριος Γκράβερσεν»

Πολιτική και 
Ιστορία

Φεστιβάλ
ΝτοκιμάΝτερ
ΘεσσάλοΝικησ
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«Η ιδέα ήταν του κ. Καρυτινού. Την επεξεργασθήκαμε 
αρχικά οι δυο μας, με τη συνδρομή του κ. Παπαγεωργίου. 
Στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί σειρά παραστάσεων 
στις οποίες θα παρουσιάζονταν διάφορα είδη κλασικής 
μουσικής με έναν τρόπο που τόσο ο μυημένος όσο και 
ο αμύητος ακροατής –και ανήκω στους δεύτερους!–θα 
μπορούσε να κατανοήσει όλες τις πτυχές του κάθε εί-
δους. Πέρυσι παρουσιάσθηκε το Συμφωνικό Ποίημα και 
το Κονσέρτο, τώρα είναι η σειρά της Συμφωνίας, το δε 
Μάιο θα ακολουθήσει η Σουίτα. Εγώ αναδεικνύω τα ι-
στορικά στοιχεία που κρίνω ότι συνδυάζονται με το εκά-
στοτε παρουσιαζόμενο μουσικό είδος, ο κύριος Παπα-
γεωργίου –πιανίστας, συνθέτης και βαθύτατος γνώστης 
της κλασικής μουσικής–  μιλά για τη δομή της σύνθεσης 
δίνοντας παραλλήλως βιογραφικά στοιχεία του εκάστο-
τε συνθέτη, ο δε κ. Καρυτινός παίρνει ενίοτε και αυτός 
τον λόγο, προσθέτοντας στοιχεία που κρίνει χρήσιμα 
και απαραίτητα. Ακολουθεί η Ορχήστρα που ερμηνεύει 
αποσπάσματα έργων δίνοντας υπόσταση στα όσα εμείς 
εισαγωγικά λέμε». Οι τρεις τους δηλαδή συνεισφέρουν, 
ο καθένας από την πλευρά του, συναρμολογώντας προ-
σωπικές ιστορίες, ιστορική συγκυρία, κρυφούς συμβο-
λισμούς και μοτίβα αυτού που φθάνει στα αυτιά μας ως 
μουσική. Με τις σκηνοθετικές οδηγίες της Κατερίνας 
Ευαγγελάκου, «που ο δικός της ρόλος είναι σημαντικός 
καθώς δίνει θεατρικότητα στο όλο εγχείρημα κάνοντάς 
το παράσταση, ούτως ώστε να έρθει εγγύτερα η κλασική 
μουσική στο ευρύ κοινό», όπως λέει η κα Ευθυμίου.

Συνήθως –της λέω– τη μουσική δεν την συνδυάζουμε 
με ιστορίες. Είναι, ωστόσο, ενδιαφέρον να μαθαίνεις, 
για παράδειγμα, ότι, όταν ο Μάλερ συνέθετε την Πρώ-
τη του Συμφωνία, βίωνε έναν έρωτα για την σοπράνο 
Γιοχάννα Ρίχτερ, και ότι η ατμόσφαιρα του πρώτου μέ-
ρους τής Συμφωνίας παραπέμπει στον μοναχικό πε-
ρίπατο ενός νέου μιαν ανοιξιάτικη ημέρα στην φύση, 
με σκοπό να γιατρέψει τις πληγές του από έναν ανεκ-
πλήρωτο έρωτα, ενώ το φινάλε ανοίγει με ένα ηχηρό 
ξέσπασμα, σαν αστραπή από σκοτεινό σύννεφο. Ο ί-
διος ο Μάλερ, όπως διαβάζω, είχε πει πως «είναι απλά η 
κραυγή μίας πληγωμένης ψυχής», και φαντάζομαι την 
φωνή του Χρίστου Παπαγεωργίου να μας τα δείχνει 
όλα αυτά, πριν η Ορχήστρα ερμηνεύσει το κομμάτι. «Ο 
συνθέτης επηρεάζεται από τα γεγονότα της ζωής του, 
αλλά είναι πολλά όσα συντελούν στη δημιουργία των 

συνθέσεών του», τονίζει η κα Ευθυμίου. «Ας πούμε, ο 
19ος αιώνας, ο σπουδαιότερος αιώνας της παγκόσμιας 
Ιστορίας – και στην μουσική– είναι γεμάτος με πολλές 
τάσεις, ανάμεσα στις οποίες και ο Ρομαντισμός. Έτσι 
μπορούμε να καταλάβουμε και το ρομαντικό πνεύμα 
της συμφωνίας του Μάλερ, που αναφέρατε. Ωστόσο θα 
πρέπει κανείς να έχει, παραλλήλως, στον νου του ότι ο 
Μάλερ ήταν Εβραίος του γερμανικού κόσμου, σε μιαν 
εποχή που ο εβραϊσμός, ζώντας μέσα στο γενικότερο 
κλίμα Εθνισμού που συνέπαιρνε χιλιάδες ανθρώπων 
σε Ευρώπη και Αμερική, αναζητούσε, με το κίνημα του 
Σιωνισμού, τον δικό του δρόμο για τη δημιουργία εθνι-
κού ανεξάρτητου εβραϊκού κράτους. Κάτι τέτοιο, τόσο 
δυνατό, δεν μπορούσε να μην είχε παίξει ρόλο στον ψυ-
χισμό  του Μάλερ επηρεάζοντας, αναπόφευκτα, και τη 
μουσική του».

Ο μοναδικός τρόπος που έχει η Μαρία Ευθυμίου να ζω-
ντανεύει την Ιστορία κάνοντας συνδέσεις εδώ ξεδι-
πλώνεται σε μια εξίσου συναρπαστική εκδοχή. «Η μου-
σική είναι ένα μαγικό καράβι που σε πάει από μόνο του 
στο πιο υπέροχο ταξίδι. Αλλά αν γνωρίζεις τα στοιχεία 
της δομής της μουσικής, της εποχής του συνθέτη, της α-
τομικής και κοινωνικής του ιστορίας, έχεις πληρέστερη 
εικόνα και αποκωδικοποιείς βαθύτερα το μουσικό έργο 
και το κλίμα του. Είναι ένας τρόπος να συνδεθείς με τη 
μουσική. Κι εσύ άλλωστε άνθρωπος είσαι. Ενσυναισθα-
νόμενος τον συνθέτη, συνομιλείς με τον ίδιο σου τον 
εαυτό. Γι’ αυτό και από το πρόγραμμα δεν θα μπορού-
σε να λείπει ο Μπετόβεν, που έχει συγγράψει θρυλικές 
συμφωνίες, αλλά κι ο Μότσαρτ, ο Ντβόρζακ, ο Μάλερ, ο 
Τσαϊκόφσκι, ο Έλγκαρ – και βέβαια ο Σοστακόβιτς, που 
θεωρείται ο Μπετόβεν του 20ού αιώνα. Για ένα είδος, 
τη Συμφωνία, που, ως μουσική φόρμα ξεκινά τον 17ο 
αιώνα, ωριμάζει τον 18ο, αλλά εκτινάσσεται στον 19ο, 
συνεχίζοντας να παράγεται και στον 20ό».

Της ζητάω να μας πει μια ιστορία για έναν από τους 
συνθέτες που θα παρουσιάσουν. «Ας πούμε για τη Συμ-
φωνία του Νέου Κόσμου που γράφθηκε το 1893, όταν 
ο Ντβόρζακ είχε κληθεί να δώσει μαθήματα Μουσικής 
στη Νέα Υόρκη, για αυτό και λέγεται Ραψωδία του Νέου 
Κόσμου. Ένας συνθέτης της Κεντρικής Ευρώπης, που 
είχε συντελέσει στη διαμόρφωση της τσεχικής εθνικής 
ταυτότητας, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-

Έ 
χοντας τελειώσει τη συνομιλία με τη Μαρία Ευθυμίου, όχι μόνον έχω ενθουσιασθεί, αλλά αντι-
λαμβάνομαι τη σημασία του εγχειρήματός τους. Η προετοιμασία μου για τη συζήτηση μαζί της 
ήταν να ακούσω κάποια από τα μέρη των συμφωνιών που θα παιχθούν στο Μέγαρο Μουσι-
κήςστις 3 και 4 Μαρτίου, στην συναυλία-παράσταση «Ταξίδι στο Κέντρο της Μουσικής», και 
να διαβάσω μερικά από τα συνοδευτικά κείμενα που μου έστειλαν από την Κρατική Ορχήστρα 

«για να εμπνευσθώ». Όταν ξεκινάμε την συζήτηση, έχω ήδη μπει στο πνεύμα, γνωρίζοντας πως η συνομιλήτριά μου 
έχει αυτήν τη μαγική ικανότητα να σου μεταδίδει το πάθος της, τη γνώση, αλλά και τη χαρά ζωής. Μία χαρισματική 
αφηγήτρια σε ένα εγχείρημα «εντελώς πρωτόγνωρο και για μένα», όπως μου λέει, για παραπάνω από έναν λόγους. 
Κυρίως, γιατί εδώ είναι στη θέση που και η ίδια μαθαίνει, καθώς οι δύο εκλεκτοί μουσικοί, ο Χρίστος Παπαγεωργίου, 
γνωστός μας και από τις εκπομπές του στο Τρίτο «Η κυρία με τη στρυχνίνη», και ο Λουκάς Καρυτινός, διευθυντής 
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, άνθρωποι με βαθιά γνώση και αγάπη για την κλασική μουσική, της φωτίζουν 
έναν μαγικό κόσμο τον οποίον, μετά, οι τρεις τους παρουσιάζουν, με τη συνδρομή της Ορχήστρας, στο κοινό. 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα: Χρήστος Λαμπράκης, Διοργάνωση: ΚΟΑ, 3&4 Μαρτίου 

κής – μια σπουδαία χώρα που ήδη είλκυε εκατομμύρια 
μεταναστών, στήνοντας μια οικονομία που επρόκειτο 
να την εκτινάξει στην κορυφή του κόσμου στον 20όν 
αιώνα. Και είναι  συγκλονιστικό, με τη βοήθεια του κ. 
Παπαγεωργίου, να συνειδητοποιείς πόσο ενδιαφέρου-
σα είναι η μουσική που συνέθεσε ο Ντβόρζακ για αυτήν 
τη Συμφωνία και να προσπαθείς κι εσύ να εντοπίσεις τις 
επιρροές που δέχθηκε από τους πολλούς πολιτισμούς 
με τους οποίους ήρθε, αναπόφευκτα, σε επαφή, στη Νέα 
Υόρκη και στις ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τόσο αγα-
πητή η Συμφωνία αυτή παγκοσμίως. Ίσως γιατί όλοι κάτι 
βρίσκουμε σε αυτήν». 

Οι ιστορίες, η αφήγηση, είναι ο καλύτερος τρόπος να 
απολαμβάνουμε κάτι και να το θυμόμαστε. Καταλα-
βαίνω ακριβώς τι εννοεί ο κ. Καρυτινός λέγοντας ότι 
το εγχείρημά τους χρειάζεται πολλούς, πάνω και κάτω 
από την σκηνή, γιατί η δύναμή του κρύβεται στη δια-
δραστικότητα. Δικό του ήταν το όραμα που οδήγησε σε 
αυτόν τον σημαντικό κύκλο παραστάσεων-συναυλιών 
προκειμένου να ανοίξει η κλασική μουσική σε περισσό-
τερους ανθρώπους. Η αποκαλούμενη ΜεγάληΜουσική 
δεν είναι μόνον για λίγους και εκλεκτούς καιδεν χρειά-
ζονται ειδικά εφόδια για να την απολαύσεις. Το «Ταξίδι 
στο Κέντρο της Μουσικής» είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα, 
σε μυημένους και μη, και η Μαρία Ευθυμίου μοιάζει 
ιδανική πρέσβειρα λόγω της απήχησης και της αγάπης 
που της έχει ο κόσμος, αλλά και της αυθεντικότητάς 
της που δημιουργεί αυτήν τη σχέση εμπιστοσύνης. 
«Αυτή τη φορά, εγώ έχω το μεγάλο προνόμιο να είμαι η 
πρώτη που μαθαίνει!» μου λέει, «σε μια μαγική διαδικα-
σία που μου αποκαλύπτεται ο κόσμος της μουσικής! Και 
πόσο υπέροχα προκύπτουν νέες ιδέες στις πρόβες, όταν 
ξεκινάμε τη συζήτηση με τον κ. Παπαγεωργίου! Είναι πα-
νέμορφη, σχεδόν ηδονική πνευματική διαδικασία! Που 
γίνεται πλουσιότερη όταν έρχεται ο κ. Καρυτινός να συμ-
μετάσχει στην πρόβα μαζί μας. Τι να σας πω, όλο αυτό 
το αισθάνομαι σαν ένα πνευματικό πανηγύρι, ιδιαίτερα 
μάλιστα καθώς και οι τρεις εμπιστευόμασθε και χαιρό-
μασθε ο ένας τον άλλον, με αποτέλεσμα να προκύπτει 
κάτι όμορφο και ουσιαστικό. Ευγνωμονώ τη ζωή που 
μου έδωσε την δυνατότητα να ζήσω όλο αυτό!».

Σίγουρα, το ότι οι ίδιοι χαίρεστε τόσο είναι κάτι που με-
ταφέρεται και στο κοινό, της λέω κλείνοντας τη συνομι-
λία μου μαζί της. «Μάλλον έτσι εξηγείται και η απήχηση 
που είχαν οι προηγούμενες παραστάσεις», μου απαντά-
ει, «που ήταν και είναι αλλόκοτη». Μου κάνει εντύπωση 
η λέξη που χρησιμοποιεί. Εννοεί προφανώς τη μεγάλη 
συμμετοχή του κοινού και πώς αυτό αγκάλιασε το εγ-
χείρημά τους μια και εισιτήρια εξαντλούνται αμέσως, 
όπως και τώρα. Για αυτό οι συντελεστές του Μεγάρου 
έβαλαν –εκτός από την Παρασκευή 3 Μαρτίου, για την 
οποία τα εισιτήρια έχουν προ πολλού εξαντληθεί– και 
μια δεύτερη ημέρα παράστασης, το Σάββατο 4 Μαρ-
τίου, για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότε-
ροι να συμμετάσχουμε σε αυτήν την εμπειρία μύησης, 
γνώσης και απόλαυσης της μουσικής. Ανυπομονούμε! 

ΑκούγοντΑς κλΑςική μούςική με τή Μαρία ΕυθυΜίου

Ένα «ταξίδι στο 
κέντρο της μουσικής» 
με την κρατική 
ορχήστρα Αθηνών
Της ΔήμήτρΑς Γκρους
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ΑκούγοντΑς κλΑςική μούςική με τή Μαρία ΕυθυΜίου

Στιγμιότυπο από την περσινή συναυλία του κύκλου 
«Ταξίδι στο Κέντρο της Μουσικής». Η Μαρία 

Ευθυμίου επί τω έργω, ο Χρίστος Παγεωργίου 
ερμηνεύει ζωντανά αποσπάσματα και ο Λουκάς 

Καρυτινός λίγο πριν ανέβει στο πόντιουμ.



Δήμητρα Νικολαΐδη
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70 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, 
ο θρυλικός ήρωας επιστρέφει με μία μεγάλη 

έκθεση. Ο εγγονός του δημιουργού, 
Λεωκράτης Ανεμοδουράς, 

διηγείται στην A.V. συναρπαστικές ιστορίες. 

ζωντανεύει 
ξανά

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ - Φωτό: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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Ο Μικρός  Ήρως κι εγώ
To 1985, μικρός και έτοιμος για όλα, σαν τον 
Γιώργο Θαλάσση, ξεκίνησα την πρώτη μου 
δουλειά σαν γραφίστας και σκιτσογράφος 
στο ατελιέ των εκδόσεων Περιοδικός Τύ-
πος του αείμνηστου Στέλιου Ανεμοδουρά, 
μίας εταιρίας που έσφυζε από ζωή και απο-
λάμβανε τη χρυσή εποχή των (εφηβικών 
της) περιοδικών – Κατερίνα, Σούπερ Κατερί-
να, Αφισόραμα, Γρίφος, Μπλεκ κ.ά. Μία από 
τις πρώτες μου αναθέσεις ήταν όταν ένας 
από τους συνεργάτες του, μυθικού στα μά-
τια μου, εκδότη και δημιουργού του Μικρού 
Ήρωα, μου έφερε παλιά, φθαρμένα τεύχη 
του γνωστού, πολυαγαπημένου, μεταπο-
λεμικού αναγνώσματος, για «αναστύλωση» 
των σκίτσων των εξωφύλλων. 
Ήταν μία συναρπαστική δουλειά, με τον ρα-
πιντογράφο και με σταθερό χέρι, να πρέπει 
να ακολουθήσω τη γραμμή του δυναμικού 
σκίτσου του Βύρωνα Απτόσογλου, που α-
πεικόνιζε τη δράση του Γιώργου Θαλάσση, 
της Κατερίνας και του Σπίθα εναντίον «της 
μπότας του κατακτητή». 
Στο παλιό μου παιδικό δωμάτιο, κάπου στοι-
βαγμένοι με τους Μικρούς Καουμπόηδες, τη 
Μάχη, το Τανκς και τα Μίκυ Μάους βρίσκονταν 
και οι Μικροί μου Ήρωες, περασμένοι από τα 
χέρια μπαμπάδων, παππούδων και θείων 
μου, τώρα πια σε μένα. Ήταν ένα «ιερό» α-
νάγνωσμα. Ο παππούς μου το έδινε σχεδόν 
επιτακτικά να το διαβάσω και να διδαχθώ 
από τον πατριωτισμό του Μικρού Ήρωα που, 
ίσως διέβλεπε σε μένα να εκλείπει, μέσα στα 
80s, κυρίως λόγω «ξενόφερτων» μουσικών 
μου προτιμήσεων. 
Όμως το περιοδικό εκείνο ασκούσε επάνω 
μου μία περίεργη γοητεία, με αναστάτω-
νε να ξέρω ότι αυτές οι περιπέτειες είχαν 
συμβεί σε εκείνους τους ίδιους δρόμους και 
τις γειτονιές της Αθήνας που ήξερα και περ-
πατούσα. Κι αργότερα, Ο Μικρός Ήρωας με 
συγκινούσε γιατί ήταν κάτι βγαλμένο από 
τα ράφια της παιδικής μου ηλικίας, ήταν το 
pulp fiction των αντρών της οικογένειάς 
μου και ξαναήρθε μπροστά μου, με μισο-
σκισμένα και τρεμάμενα τα εξώφυλλα των 
πρώτων του τευχών, για να το ξαναζήσω με 
εκείνον τον ιδιαίτερο τρόπο, μια και οι εκ-
δόσεις Ανεμοδουρά ετοίμαζαν, εκείνη τη 
χρονιά, το ’85, την ανατύπωση των τευχών 
που είχαν γράψει ιστορία.

Σήμερα, 2023, ήρθε και πάλι μπροστά μου 
ο Γιώργος Θαλάσσης μέσα από τα χέρια νέ-
ων, εξαιρετικών Ελλήνων εικονογράφων 
που ξανασχεδίασαν με τον τρόπο τους το 
σύμπαν του ήρωα με αφορμή μία μεγάλη 
επετειακή έκθεση για τα 70 χρόνια του περι-
οδικού. Μαζί ήρθε και ο εγγονός του Στέλιου 
Ανεμοδουρά, ο Λεωκράτης Ανεμοδου-
ράς, επικεφαλής των Εκδόσεων Μικρός 
Ήρως, συνέχειας των εκδόσεων Ανεμοδου-
ρά που ξεκίνησαν το 1949, όταν ο Στέλιος 
Ανεμοδουράς έκανε τα πρώτα του βήματα 
στον χώρο, με την έκδοση του περιοδικού 
Νυχτερίδα και λίγα χρόνια αργότερα (1953) 
με τη συγγραφή και έκδοση του θρυλικού 
αναγνώσματος Ο Μικρός Ήρως – τα σκίτσα 
του οποίου φιλοτεχνούσε ο Βύρωνας Απτό-
σογλου. Ο Μικρός Ήρως γαλούχησε τέσσε-
ρις γενιές αναγνωστών, μια επιτυχία που 
οφειλόταν στη λιτή και κατανοητή γλώσσα 
του, αλλά και στην ανάδειξη αισθήματος 
πατριωτικής υπερηφάνειας και ομόνοιας 
μέσα από τις περιπέτειες τριών ηρωικών ελ-
ληνόπουλων –του Γιώργου Θαλάσση, της 
Κατερίνας και του Σπίθα– κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής και του αγώνα τους απέναντι 
σε Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους φα-
σίστες. Κυκλοφόρησε για μία ολόκληρη 
δεκαπενταετία, από τις 24 Φεβρουαρίου 
του 1953 έως τις 18 Ιουνίου του 1968, όταν 
και διακόπηκε απότομα στο τεύχος 798 για 
να συνεχισθεί άμεσα σαν κόμικ, με σελίδες 
πλήρους εικονογράφησης. 
Ο Λεωκράτης ήρθε κρατώντας στα χέρια 
του παλιά, φθαρμένα τεύχη του περιοδικού 
σαν να ήταν το ’85, για να με βρει και να μι-

λήσουμε για αυτήν τη θαυμάσια περιπέτεια 
και παράδοση που θα την τιμήσουμε όλοι, 
με αγάπη, στην έκθεση «70 χρόνια Μικρός 
Ήρως» που θα τρέχει στο Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης, από 21 έως 28 Φεβρουαρίου 
2023.

Από τον παππού 
στον εγγονό
Ο Λεωκράτης Ανεμοδουράς, όταν έκλεισε 
το 2010 η μαμά-εταιρία, αποφάσισε να πιά-
σει πάλι από την αρχή, πίσω στις ρίζες, την 
ιστορία. Το 2013, όταν Ο Μικρός Ήρως μπήκε 
σαν ένθετο στο Πρώτο Θέμα και μίλησε για 
αυτό στην τηλεοπτική εκπομπή του ο Θέ-
μος Αναστασιάδης, «έγινε ένα μπαμ» που 
πυροδότησε την επανακυκλοφορία του Μι-
κρού αλλά και άλλων επιτυχημένων ηρώων 
που εξέδιδε ο Ανεμοδουράς παλιά: Μπλεκ, 
Ζαγκόρ, Μίστερ Νο, Κοκομπίλ κ.λπ. Η λίστα ε-
μπλουτίστηκε σήμερα και με άλλες επιτυχη-
μένες εκδόσεις: Κόρτο Μαλτέζε, Μπλάκσαντ, 
Ερίκ Καστέλ κ.ά.

Για τη φετινή επέτειο, λέει ότι δεν θα ήθελε 
ο Μικρός Ήρωας να μείνει ένα μουσειακό εί-
δος. Για αυτό ζήτησε από περίπου πενήντα 
νέους, διακεκριμένους σκιτσογράφους να 
εκθέσουν ένα μονοσέλιδο έργο σχετικό με 
το ιστορικό ανάγνωσμα –από μια εικονο-
γράφηση έως ένα μονοσέλιδο κόμικς– με τη 
δική τους οπτική. Και εντυπωσιάστηκε από 
την ανταπόκρισή τους, τη ζεστασιά και την 
αγάπη που το κάνανε. «Αντιλήφθηκα» λέει 
«ότι και καλλιτέχνες που δεν είχανε διαβάσει 
τον Ήρωα, τους είχε μεταφερθεί από τους γο-
νείς τους η αγάπη με την οποία μεγάλωσαν 
συντροφιά με αυτό το ανάγνωσμα και πόσα 
πολλά τους είχε δώσει. Αυτό το δέσιμο του 
παρόντος με το παρελθόν χάρισε κάτι πολύ 
ωραίο και ευελπιστούμε να έρθει ο κόσμος και 
να το δει».

Μαζί, στην έκθεση, θα υπάρξει και ένα Λεύ-
κωμα το οποίο θα είναι τα Άπαντα του Μικρού 
Ήρωα που έχει γράψει «ο μεγαλύτερος Μι-
κρο-Ηρωολόγος», ο Γιώργος ο Βλάχος, ο 
οποίος είχε γράψει και το Λεξικό του Μικρού 
Ήρωα το 2005, μία εκπληκτική δουλειά με 
λήμματα, τοπωνύμια, χαρακτήρες, λέξεις, 
αποδελτίωση όλου του αναγνώσματος, πε-
ριλήψεις όλων των ιστοριών και ανάλυση 
όλων των κακών, όλων των μικρών αναλώ-
σιμων ηρώων. «Κάτι παρόμοιο θα είναι και 
το φετινό Λεύκωμα: ένα πανόραμα με τα πά-
ντα για τον Μικρό Ήρωα συν μία ιστορία του 
παππού Ανεμοδουρά» λέει ο Λεωκράτης «την 
οποία μου τη διηγούνταν όταν ήμουν πολύ 
μικρός – πώς βασανίστηκε για να μην καρφώ-
σει έναν συμφοιτητή του. Στην αρχή την αντι-
λαμβανόμουν σαν παραμύθι αντίστασης ενός 
φοιτητή, αλλά σιγά σιγά μου έβαζε στη διή-
γηση πιο σκληρές λεπτομέρειες και, τελικά, 
πολύ μεγαλύτερος αντιλήφθηκα πόσο πολύ 
είχε βασανιστεί. Αυτήν την εμπειρία την οποία 
την έγραφε προς το τέλος της ζωής του, την 
πήραμε από χειρόγραφο, τη γράψαμε ξανά, 
την εμπλουτίσαμε με σκίτσα και την παρουσι-
άζουμε σαν το τεύχος μηδέν του Μικρού Ήρωα 
γιατί, κατ’ εμέ, αυτά τα βιώματα είναι η αρχή 
αυτού του ταξιδιού». 

Ο αντιστασιακός 
Μικρός Ήρωας
«Το περιστατικό που περιγράφουμε μέσα στο 
Λεύκωμα είναι το εξής: Το 1936, όταν ο Στέλιος 
Ανεμοδουράς ήταν 19 χρονών, είχανε κάνει, 
μαζί με έναν συμφοιτητή του ένα υπόμνημα 
στο οποίο έλεγαν ότι ο τρόπος με τον οποίο 
θέλουν να πατάξουν το φασισμό είναι λάθος 
και αυτό πρέπει να γίνει τρομοκρατικά. Αυτό 
το υπόμνημα διέρρευσε και δημοσιεύτηκε 
στις εφημερίδες – και λόγω αυτού, ήταν κα-
ταζητούμενος επί Κατοχής και βασανίστηκε. 
Αργότερα, μόλις τελείωσε το στρατιωτικό του, 
ο Ανεμοδουράς έφυγε για την Ιταλοκρατού-
μενη τότε Σίφνο όπου δούλευε ο πατέρας του 
ως τελώνης. Εκεί ανέπτυξε και μία αντιστασι-
ακή οργάνωση και οποιαδήποτε κίνηση των 

Ειρήνη Σκούρα

Βασίλης Γκογκτζιλάς



Γερμανών τη μετέφεραν σε έναν Νεοζηλανδό 
που ζούσε στο βουνό και αυτός την πήγαινε εκεί 
που έπρεπε να την πάει. Τότε λοιπόν είχε έρθει 
μία γερμανική φρεγάτα και αναθέσανε στον Α-
νεμοδουρά να εκμαιεύσει από τους Γερμανούς 
–επειδή ήταν και γλωσσομαθής– τον επόμενο 
σταθμό. Ο ίδιος έλεγε “κοιτάξτε, δεν ήμουνα 
ήρωας, ήμουνα τρομοκρατημένος αλλά το έ-
κανα”. Έμαθε, λοιπόν, ότι ο επόμενος σταθμός 
ήταν η Σύρος και το μετέφερε. Την άλλη μέρα 
βλέπανε φλόγες από εκεί, είχανε έρθει συμμα-
χικά πλοία και είχαν αφανίσει τους Γερμανούς. 
Η θάλασσα ξέβραζε Γερμανούς. Κι εκεί αναφέ-
ρει πόσο ένοχος ένιωσε, πόσο αντικρουόμενο 
ήταν να ξέρει ότι αυτοί οι άνθρωποι, “για τους 
οποίους εγώ πήρα μία απόφαση και είπα κάτι”, 
είχαν οικογένειες και, εν τέλει, τι δεινά φέρνει 
ο πόλεμος».

«Για μένα» λέει ο εγγονός του «Ο Μικρός Ήρω-
ας, αν μπορούσε να απομονωθεί σε μία λέξη θα 
ήταν “Αντίσταση”. Η ιστορία του Στέλιου Ανεμο-
δουρά με τον βασανισμό είναι μία ιστορία αντί-
στασης. Εκεί που τον βασανίζανε να καταδώσει 
το όνομα του συνεργάτη του, ήρθε αντιμέτω-
πος με τις αρχές του και αντιστάθηκε – και αυτό 
προσπαθούσε να μου το περάσει, ότι η ζωή είναι 
αντίσταση». 

Τα πρώτα χρόνια του Μικρού Ήρωα, όταν ήταν 
ακόμα νωπές οι μνήμες από τον Εμφύλιο και 
χρειαζόταν ιδιαίτερη μαεστρία για να μπορεί 

να κρατάει μία ευθεία, υπήρ-
ξε κάποια αντίδραση από την 
αριστερά που θα προτιμούσε 
να είναι πιο εμφανής η πολιτι-
κή τοποθέτηση του Γιώργου 
Θαλάσση. Ο Λεωκράτης λέει 
ότι: «Τον παππού, τον είχανε 
προσεγγίσει και οι δύο μεριές, 
αλλά Ο Μικρός Ήρωας ήταν μία 
ενωμένη ομάδα απέναντι σε έ-
ναν κατακτητή. Δεν υπήρχαν ε-
κεί αποχρώσεις ούτε από τη μία 
πλευρά ούτε από την άλλη. Αυτό 
βέβαια μπορεί να το έκανε γιατί 
εξυπηρετούσε και το αφήγημά 
του. Ήτανε και μία εκδοτική πολι-
τική, αλλά ήταν και μία πολιτική 

του “πρέπει να είμαστε ενωμένοι”. Μάλιστα, σε 
πολλά αποσπάσματα αναφέρει για τα δεινά του 
εμφυλίου και τα τονίζει ακόμα περισσότερο και 
από τα δεινά του κατακτητή. Ο Μικρός Ήρωας 
ένωνε, δεν δίχαζε». 

Ο υπερήρωας Γιώργος 
Θαλάσσης
Τον ρωτάω αν έχει κάποια αγαπημένη ιστορία 
και, πολύ σωστά, απαντάει σαν συνεπής κό-
μικ-φαν: «Την πρώτη ιστορία, που δίνει τον όρκο 
ότι θα υπερασπιστεί την πατρίδα. Αυτή είναι η 
πιο χαρακτηριστική ιστορία αλλά υπάρχουν και 
αμέτρητες άλλες, όπως εκείνη που κατεβάζει 
τη σημαία των Γερμανών από την Ακρόπολη – 
κάνει μία αντιστοιχία με τον Μανώλη Γλέζο και 
τον Λάκη Σάντα. Μια άλλη ωραία ιστορία είναι 
εκείνη που χάνει την όρασή του ο Γιώργος Θα-
λάσσης και όταν την ξαναβρίσκει αποκτάει και 
την ικανότητα να βλέπει στο σκοτάδι». 

Ήταν άλλωστε η εποχή που κυκλοφορούσαν 
τα κόμικς με τους υπερήρωες. Ο Στέλιος Α-
νεμοδουράς, πριν τον Μικρό Ήρωα έκανε τον 
Υπεράνθρωπο  και ήταν και στη Μάσκα. 
«Όλα τα στοιχεία του Γιώργου Θαλάσση, αν το 
σκεφτείς, είναι υπερηρωικά: βλέπει στο σκοτά-
δι, γνωρίζει ξένες γλώσσες, γνωρίζει πολεμικές 
τέχνες, σφυρίζει και εξημερώνει σκυλιά, λύνει 
κωδικούς, και παρόλα αυτά είναι ανθρώπινος. 
Έκανε έναν υπερήρωα Έλληνα. Αν τα παιδιά ταυ-
τίζονταν με έναν Σούπερμαν, πόσο μάλλον με 
αυτό το ιδανικό ελληνόπουλο που “θα ήθελα να 
είμαι εγώ”».

Η Κατερίνα σέξι:
ναι ή όχι; 
«Η Κατερίνα, ενώ ξεκινάει σαν κοριτσάκι βοηθη-
τικού χαρακτήρα, στη συνέχεια εξελίσσεται σε 
υπερηρωίδα κι αυτή. Γυμνάζεται, γίνεται η Νίκη, 
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Οι χειρόγραφοι στίχοι 
του τραγουδιού από το 
προσωπικό αρχείο του 
Λουκιανού Κηλαηδόνη 
(www.loukianoskilaido-
nis.gr). Μόλις κυκλοφό-
ρησε ο νέος δίσκος-
αφιέρωμα στον Λουκια-
νό Κηλαηδόνη με τίτλο 
«Σ’ ευχαριστώ Λουκιανέ» 
με πολλές συμμετοχές, ο 
οποίος περιέχει επανε-
κτέλεση του τραγουδιού 
του «Μικρού Ήρωα» από 
το συγκρότημα Ρεβάνς.

Αγγελική Σαλαμαλίκη

Δημήτρης Κάσδαγλης



24 Φεβρουαρίου 1953 Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του 
Μικρού Ήρωα με τίτλο «Ελεύθερος Σκλάβος» και θέμα τη 
δράση μερικών παιδιών στη διάρκεια της Κατοχής. 

15 Ιανουαρίου 1955 Κυκλοφορεί το 100ό τεύχος του 
περιοδικού («Το Παιδί-Φάντασμα Τιμωρεί»). Η ταυτότητα 
αναγνώστη του Μικρού Ήρωα που δινόταν με αυτό το τεύ-
χος, καθώς και το εντυπωσιακό 100 στην αρίθμησή του, το 
έκαναν γρήγορα ανάρπαστο και εξαφανισμένο από κάθε 
στοκ.  

4 Μαρτίου 1958 Ο Θέμος Ανδρεόπουλος αναλαμβάνει την 
εικονογράφηση του εξωφύλλου των τευχών του Μικρού 
Ήρωα (#263, «Το Γάντι της Εκδικήσεως»), ενώ από το #253 
είχε αναλάβει και την εσωτερική εικονογράφηση.

24 Ιουνίου 1958 O Byron (Βύρων Απτόσογλου) αναλαμβά-
νει και πάλι την εικονογράφηση και των εξωφύλλων του 
Μικρού Ήρωα από το #279 («Ο… Βομβαρδισμός»), όπου θα 
παραμείνει ο μοναδικός εικονογράφος του περιοδικού 
έως το τέλος της έκδοσης.  

18 Οκτωβρίου 1960 Με το #400  («Ο Άσσος των Άσσων») 
ορθώνεται πλέον ευδιάκριτα ένα ορόσημο καμπής στην 
κυκλοφοριακή ιστορία του Μικρού Ήρωα που θα αποτιμη-
θεί μετά το πέρας του εκδοτικού του κύκλου της πρώτης 
περιόδου. 

1 Απριλίου 1961 Το Σάββατο της εβδομάδας που κυκλο-
φορεί στα περίπτερα το #423 («Νταχάου»), ο Ανεμοδουράς 
ρίχνει στην εκδοτική πιάτσα ένα ακόμα όπλο συσπείρωσης 
του καινούργιου αναγνωστικού του κοινού. Με διακριτική 
ετικέτα «Ανατύπωσις» αρχίζει την επανακυκλοφορία των 
τευχών του Μικρού Ήρωα από το πρώτο τεύχος. 

8 Σεπτεμβρίου 1966 Παράλληλα με την πρώτη έκδοση 
της οποίας κυκλοφορούσε την ίδια εβδομάδα, το #707 και 
με την «Ανατύπωση» της οποίας κυκλοφορούσε το #285, 
ξεκινά και η Γ’  Έκδοση του Μικρού Ήρωα, κάθε Πέμπτη, με 
ανασύνθεση του αυθεντικού εξωφύλλου της πρώτης έκ-
δοσης και βελτιωμένο στους χρωματισμούς του. 

Τρίτη 25 Απριλίου 1967 Μετά από 739 εβδομάδες συνε-
χούς κυκλοφορίας, το #740 δεν κυκλοφορεί! Η επιβολή 
του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου ανα-
στέλλει για λίγες μέρες την έκδοση όλων.   

18 Ιουνίου 1968 Το #798 («Ένας Μικρός, Μικρός, Μικρός 
Ήρως») είναι το τελευταίο τεύχος του Μικρού Ήρωα ως 
ανάγνωσμα στην πρώτη περίοδο των εκδόσεών του 
(1953-1968). Η διακοπή επήλθε απροειδοποίητα και από-
τομα. Ταυτόχρονα, διακόπηκαν και η Ανατύπωση και η Γ΄ 
Έκδοση.  

2 Ιουλίου 1968 Δύο εβδομάδες αργότερα κυκλοφορεί ο 
Εικονογραφημένος Μικρός Ήρως με αναγνώσματα ξένης 
προέλευσης και δεκαεξασέλιδο τετράχρωμο κόμικς με 
περιπέτειες του Παιδιού-Φάντασμα και της παρέας του. Η 
έκδοση είναι δεκαπενθήμερη και θα διαρκέσει 66 τεύχη. 

10 Ιανουαρίου 1976 Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος της 
Τρίτης Περιόδου του Μικρού Ήρωα. Είναι σε μορφή ανα-
γνώσματος εβδομαδιαίας συχνότητας (κάθε Σάββατο) και 
κυκλοφόρησε σε είκοσι οχτώ τεύχη.  

Καλοκαίρι 1976 Ο Μικρός Ήρως αποκτά τον ύμνο του. Είναι 
το «Τραγούδι του Μικρού Ήρωα» σε ρυθμό εύθυμου εμβατη-
ρίου για τον κύριο ήρωα του αναγνώσματος, Γιώργο Θαλάσ-
ση, που έγραψε ο Λουκιανός Κηλαηδόνης για ένα σκετσάκι 
στην επιθεώρηση του Ελεύθερου Θεάτρου «Το τραμ το τε-
λευταίο». Τραγουδήθηκε όσο κανένα άλλο επιθεωρησιακό 
τραγούδι στα σχεδόν πενήντα χρόνια της ζωής του. 

Απρίλιος 1982 Σε συνέντευξή του, στο λογοτεχνικό περι-
οδικό Ωλήν, ο Στέλιος Ανεμοδουράς παραδέχεται επίσημα 
ότι του ανήκει η συγγραφική πατρότητα των περιπετειών 
του Μικρού Ήρωα τις οποίες έγραφε ο ίδιος για περισσότε-
ρα από 15 χρόνια και τις υπέγραφε ως Θάνος Αστρίτης.  

Πέμπτη 11 Απριλίου 1985 Αρχίζει η κυκλοφορία της τε-
τάρτης έκδοσης των περιπετειών του Μικρού Ήρωα της 
πρώτης περιόδου. Η σειρά, με εβδομαδιαία συχνότητα 
κυκλοφορίας, θα ολοκληρωθεί στα 100 τομίδια των οκτώ 
τευχών έκαστο, διαφέροντας, ωστόσο, από τους παλιούς 
οκτάτευχους τόμους στο ότι το κείμενο είναι σε συνεχό-
μενη ροή από τεύχος σε τεύχος σαν σε βιβλίο και όχι σαν 
εβδομαδιαίο περιοδικό. 

26 Σεπτεμβρίου 1990 Πεθαίνει ο βασικός εικονογράφος 
του Μικρού Ήρωα, ο Βύρων Απτόσογλου (Byron).  5 Μαΐου 
1995: Η Πολιτική Επιθεώρηση ΑΝΤΙ, αφιερώνει στον Μικρό 
Ήρωα ένα ολόκληρο τεύχος της, το #577. Επίσης, προσφέ-
ρει μαζί με το κύριο τεύχος και δύο τευχίδια του Μικρού 
Ήρωα με πρωτοδημοσιευμένες περιπέτειες, όπου για το 
αριθμητικό στρογγύλεμα της σειράς της πρώτης περιόδου 
το μεν ένα, που γράφτηκε από ομάδα συγγραφέων, αριθ-
μείται ως #799 και το άλλο, που γράφτηκε από τον ίδιο τον 
Στέλιο Ανεμοδουρά, ως #800.  

6 Νοεμβρίου 1997 Ο Δήμος Αθηναίων, διά του δημάρχου 
του Δημήτρη Αβραμόπουλου, τιμά και βραβεύει τον Στέλιο 
Ανεμοδουρά για την επί δεκαεξαετία συνεχή συγγραφή 
του αναγνώσματος Μικρός Ήρως με κύριο επίκεντρο δρά-
σης του την κατοχική Αθήνα, απονέμοντάς του το μετάλλιο 
της πόλης των Αθηνών.  

5 Μαΐου 2000 Ο Στέλιος Ανεμοδουράς, πατέρας του 
Μικρού Ήρωα, αλλά και άλλων χαρακτήρων ελληνικής 
γραφής, είτε ως δημιουργός και συγγραφέας τους είτε ως 
εκδότης τους, πεθαίνει σε ηλικία 83 χρονών.  

17 Ιουνίου 2001 Πρεμιέρα θεατρικού έργου με κείμενα 
από τις περιπέτειες του Μικρού Ήρωα. Την παράσταση επι-
μελήθηκε και ανέβασε στο θέατρο Λυκαβηττού η Εταιρία 
Θεάτρου Commedia με τον Δημήτρη Πιατά. 

17 Μαρτίου 2003 Ιδρύεται ο Σύλλογος Φίλων του Μικρού 
Ήρωα με 98 ιδρυτικά μέλη. 

24 Φεβρουαρίου 2005 Ανήμερα της 52ης επετείου της 
«γέννησης» του Μικρού Ήρωα στο Μουσείο Μπενάκη, 
παρουσιάζεται σε συνέντευξη Τύπου, το δίτομο Λεξικό 
του Μικρού Ήρωα σε σύνταξη και επιμέλεια του Γιώργου 
Βλάχου. 

Νοέμβριος 2015 Παρουσίαση του βιβλίου αναφοράς «Οι 
Ήρωες του Στέλιου Ανεμοδουρά», στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Αθηναίων. Ως ξεχωριστό αφιέρωμα στον εκδό-
τη και συγγραφέα Στέλιο Ανεμοδουρά, εντάσσεται στην 
ύλη του έργου και μια ιστορία του Μικρού Ήρωα με πρω-
τότυπο σενάριο από τον Γιώργο Βλάχο και εικονογράφηση 
από τον Κώστα Φραγκιαδάκη.  

Μάιος 2017  Ένας τόμος 170 σελίδων με πέντε ακόμα 
ιστορίες με τον Μικρό Ήρωα στο ίδιο στιλ και με τίτλο «Η 
Ακρόπολη Κινδυνεύει» παρουσιάζονται στη Λέσχη Φίλων 
Κόμικς και από την επόμενη χρονιά, η έκδοση μιας νέας πε-
ριπέτειας του Μικρού Ήρωα κάθε χρόνο, στην επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου, μέσω της Εφημερίδας των Συντακτών, κα-
θιερώνεται με συνεχιστές της αυθεντικής μικροηρωικής 
παράδοσης τον Γιώργο Βλάχο στο κείμενο και τον Κώστα 
Φραγκιαδάκη στην εικονογράφηση. 

Οι 23 σταθμοί του Μικρού Ήρωα
Οι Εκδόσεις Μικρός Ήρως μοιράζονται 23 σημαντικούς σταθμούς  

από την ιστορία του πιο αγαπημένου ελληνικού λαϊκού αναγνώσματος

γίνεται η Γαλάζια Θύελλα. Θα έλεγα ότι, εδώ, εξυπηρετείται κάτι εκδοτικό γιατί 
ο Μικρός Ήρωας διαβαζόταν εξίσου και από κοριτσάκια εκείνη την εποχή. Δίπλα 

στο τέλειο ελληνόπουλο κόλλησε την τέλεια ελληνοπούλα. Μέχρι το τεύ-
χος 16, λοιπόν, ο Στέλιος Ανεμοδουράς αποτυπώνει τον Γιώργο Θαλάσση 
γύρω στην ηλικία των 12-13. Τα λαϊκά αναγνώσματα συνήθως εκεί ήταν 
ηλικιακά. Αντιλαμβάνεται όμως ότι ο ήρωας έχει απήχηση και στις μεγα-

λύτερες ηλικίες, 16-17. Ξαφνικά, εν μία νυκτί, ο Γιώργος Θαλάσσης –και η 
Κατερίνα αργότερα– ενηλικιώνεται εικονογραφικά. Γίνεται 19-20. Έτσι και στα 

σκίτσα, οι δύο ήρωες γίνονται πιο ώριμοι. Ο Ανεμοδουράς έλεγε κάτι το οποίο για 
μένα είναι η αρχή μου εκδοτικά. Έλεγε ότι τον Μικρό Ήρωα δεν τον γράφουν οι 
συγγραφείς και οι εκδότες, τον γράφουν οι αναγνώστες. Είχε, λοιπόν, μία έντονη 
επαφή με τους αναγνώστες, έπαιρνε το feedback και το προσάρμοζε. Έτσι έκανε 
και με τον ήρωά του που, εικονογραφικά, τον μεγάλωσε από το 16ο τεύχος κιό-
λας. Η Κατερίνα ενηλικιώθηκε πιο μετά. Επίσης, πάντα υπήρχε ανάμεσά τους ένα 
αδιόρατο φλερτ, για τα πλαίσια και τα δεδομένα της εποχής. Ένας ανεκδήλωτος 
και ανεκπλήρωτος έρωτας, ένα παιχνίδι». 

Μιλάμε για τη φανερή τάση στα σκίτσα του Βύρωνα Απτόσογλου να κάνει 
όλο και περισσότερες καμπύλες στην Κατερίνα και ο Λεωκράτης λέει ότι 
αυτό ήταν η αφορμή μιας διαμάχης ανάμεσα στον δημιουργό και τον εικο-
νογράφο.
«Εκεί γύρω στο 200ό τεύχος είχανε μια κόντρα και σταματήσανε τη συνεργα-
σία τους για περίπου 20 τεύχη και τότε ανέλαβε την εικονογράφηση και των 
εσωτερικών σελίδων και των εξώφυλλων ο Θέμος Ανδρεόπουλος, ο μετέπειτα 
σκιτσογράφος του Μικρού Σερίφη. Η κόντρα τους, εικάζω ότι ήτανε οικονομική. 
Αυτό που ανέφερε ο ίδιος ο Απτόσογλου στα ντοκιμαντέρ είναι ότι όλα ήταν καλά, 
μόνο που ήθελε να κάνει την Κατερίνα λίγο πιο σέξι. Πάντως η συνεργασία τους 
ήταν πολύ καλή και ο Ανεμοδουράς πάντοτε τον εκθείαζε και ως άνθρωπο και ως 
καλλιτέχνη».
Ο Βύρωνας Απτόσογλου, εξαιρετικός σκιτσογράφος και γρήγορος, θεωρείται 
ότι υπό μία έννοια «εκπαιδεύτηκε» μέσα από τα αναγνώσματα του Στέλιου 
Ανεμοδουρά, εξελίσσοντας πολύ το σκίτσο του. Τα πιο τελευταία τεύχη σε 
σχέση με τα παλαιότερα δείχνουν πόσο ζωντανά είναι πια τα χρώματα, πόσο 
έχει βελτιωθεί η γραμμή του. Ο Λεωκράτης λέει ότι τα πιο ώριμα και τα πιο 
ωραία σκίτσα του είναι σε μία επανέκδοση του ’76, που είναι σαν πίνακες. 

Ο Σπίθας, το comic relief της ιστορίας
«Ο Σπίθας ήταν ο πιο δημοφιλής ήρωας. Και τα γράμματα που λάμβανε ο Στέλιος 
Ανεμοδουράς, συνήθως αφορούσανε τον Σπίθα. Πάντοτε έλεγε ότι σε ένα ανά-
γνωσμα υπάρχει η δράση και υπάρχει και η κωμική πινελιά την οποία αποτύπωνε 
ο Σπίθας με βάση τα δεδομένα της εποχής. Ήταν ένα παιδί αθώο, ελαφρύ, όχι και 
πολύ έξυπνο και δημιουργούσε αυτές τις εύθυμες καταστάσεις».

Του λέω ότι, για μένα, ο Σπίθας ήταν ένας τραγικός χαρακτήρας γιατί έπαιζε 
επάνω στο μεγάλο ταμπού της δεκαετίας του ’50 και του ’60, στην πείνα της 
Κατοχής. Αυτή η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα τον έκανε πιο ανθρώπινο κάτι 
που φάνηκε ακόμα και στις αναπαραστάσεις που έγιναν αργότερα θέατρο, 
τηλεόραση, ιδιαίτερα εκείνος ο Σπίθας του Δημήτρη Πιατά. Ο γνωστός ηθο-
ποιός είχε «υιοθετήσει» με πολλή αγάπη τον ρόλο, «τον έπαιζε ως παιδί» σε 
ένα αφιέρωμα του Mega, το ’90, με τον Νινιό, την Καφαντάρη και τον ίδιο.

Μιλάμε για τους μικρούς, αναλώσιμους χαρακτήρες και τους κακούς, τα 
ονόματα των οποίων ανέκαθεν με ενθουσίαζαν: Σέιταν Αλαμάν, Γιαχαμότο 
Κοτούλα, Πράκτωρ Ντράκουλα, Φρόιλάιν Χι, Καμικάζι κ.λπ. Ο Λεωκράτης λέει 
ότι οι πράκτορες και οι αναλώσιμοι χαρακτήρες ήταν πολλοί, πάνω από 50. 

«Στην ουσία, μετά το ’60 το ιστορικό πλαίσιο απομακρύνεται λίγο από την Κατοχή. 
Αν πούμε ότι 7 χρόνια είναι μία γενιά εκδοτική, μετά το ’60 φεύγει η γενιά που έχει 
αυτά τα βιώματα. Δηλαδή, το αστείο ότι ο Σπίθας από την πείνα έτρωγε τις λεμο-
νόκουπες, ίσως να μη λέει κάτι στο παιδί που το διαβάζει στα 60s. Οπότε, θεωρώ 
ότι ο παππούς προσπαθούσε να βρει τρόπους, αφηγηματικούς μηχανισμούς, 
για να ανανεώνει το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού. Κάπου εκεί λοιπόν, μετά το 
300ό τεύχος, συνεχώς υπάρχουν αναλώσιμοι χαρακτήρες, μικροί, όπως Τζιτζίκι, 
Διαβολάκος, Χαζούλης κ.λπ., οι οποίοι υπάρχουν για 3-4 τεύχη μόνο. Το ίδιο έκανε 
και με τους πράκτορες κατά κάποιον τρόπο».

«Πού είσαι τώρα και σ’ έχω χάσει...»   
Στα μέσα των 70s άρχισε και το πρώτο κύμα νοσταλγίας του Μικρού Ήρωα. 
Ήταν η εποχή που η γενιά που μεγάλωσε μαζί του ήταν πλέον στα πράγματα 
π.χ. οι ηθοποιοί του Ελεύθερου Θεάτρου κι ο Λουκιανός Κηλαηδόνης που 
ήταν οι πρώτοι που τον νοστάλγησαν. Τότε, το ’76, στην επιθεώρηση «Το τραμ 
το τελευταίο» που είχε ανεβάζει η παρέα των Φασουλή, Παναγιωτοπούλου, 
Αρζόγλου κ.λπ., είχαν το νούμερο για τον Μικρό Ήρωα όπου ο Σπίθας (Γιώρ-
γος Σαμπάνης), η Κατερίνα (Υβόνη Μαλτέζου) και ο Γιώργος Θαλάσσης (Ντί-
νος Λύρας) τραγουδούσαν το κλασικό πια τραγούδι του Λουκιανού «Πού είσαι 
τώρα και σ’ έχω χάσει / καλέ μου φίλε, Γιώργο Θαλάσση». 
Ο Λεωκράτης λέει ότι μίλησε με τη Γιασεμή και τη Μαρία Κηλαηδόνη και έχουν 
δώσει για την έκθεση το χειρόγραφο με τους στίχους που είχε γράψει ο Λου-
κιανός, το οποίο θα υπάρχει και μέσα στο Λεύκωμα. 
Στην έκθεση θα προβάλλεται και ένα βίντεο στο οποίο μιλούν, από παλιά ντο-
κιμαντέρ, ο Ανεμοδουράς, ο Πιατάς, ο Γλέζος, ο Σαββόπουλος και διάφοροι 
άλλοι μαζί με νέους, σημερινούς καλλιτέχνες.

Ο Γιώργος Θαλάσσης, στη σύγχρονη εποχή, πηδάει σαν να κάνει παρκούρ 
από τις ταράτσες της κατοχικής Αθήνας στους βιντεοτοίχους του Ιδρύματος 
Μιχάλη Κακογιάννη, από τα μισοσκισμένα παλιά εξώφυλλα των πρώτων τευ-
χών, στα λαμπερά, θεαματικά illustrations των νέων δημιουργών και από τις 
κιτρινισμένες σελίδες του σε μία, γιατί όχι, νέα ζωή σε animation.
Αυτό το παιδί τα καταφέρνει παντού. A
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ε μότο «All That You Are» και πρόσωπο της 

καμπάνιας την παγκόσμια super star Jenna 

Ortega, η συλλογή adidas Sportswear έρ-

χεται δυναμικά στο προσκήνιο εμπνευσμένη από την 

αισθητική του ποδοσφαίρου των 90s. Η νέα Sportswear 

σειρά εξυμνεί την άνεση ως τρόπο και μέσο αυτοέκ-

φρασης προτείνοντας κομμάτια που μπορούν να φο-

ρεθούν τόσο στην προπόνηση, όσο και στις casual βόλ-

τες μας. Απλές και minimal γραμμές συνδυάζονται με 

το relaxed fit. Οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς –τα 

παπούτσια AVRYN και το Tiro Suit (track top & track 

pants)– δημιουργούν την τέλεια «στολή» μέσα από ένα 

αισθητικό αποτέλεσμα που επαναπροσδιορίζει την εμ-

βληματική σιλουέτα στις φόρμες της adidas.

adidas Γιορτάζουμε αll that we are 

Επιμέλεια: 
MΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΣΙΓΑΛΟΥ
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Επιμέλεια:  
MΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΟΥ

«Τη μία εβδομάδα 
φοράει πουά  

και την επόμενη 
εβδομάδα  

φοράει ριγέ. Γιατί 
είναι φανατικός  

οπαδός της  
μόδας»

Στίχοι από το «Dedicated 
follower of fashion» 

των Kinks, 1966

G l a m a z o n
Κεριά που  

μυρίζουν φαγητό
Μπέργκερ, τηγανητές πατάτες,  
νερό από σπαγγέτι που βράζει,  
σοταρισμένο σκόρδο, βούτυρο  
και κουρκουμάς η νέα τάση

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
ε μια προσπάθεια να δώσεις ατμόσφαιρα 
θαλπωρής και ζεστασιάς στο σπίτι σου, να το 
κάνεις πιο σέξι ή πιο cosy, εκτός από το να το 
καθαρίσεις, ανάβεις απλά ένα και δύο και τρία 

και τέσσερα κεριά. Τα έχεις καταφέρει και έχεις 
πιάσει και το hygge. Δεν νομίζω ότι θα επέλεγα 
το κερί της Γκουίνεθ Πάλτροου. Πώς θα ήταν να 
διαχέεται το άρωμα του this smells like my vagina 
candle της Γκουπ; Μπορεί να είμαι προκατειλημμέ-
νη. Δεν το έχω ανάψει και λίγα ξέρω.

Θα προτιμούσα κάτι πιο κλασικό, πιο παραδοσια-
κό, ένα άρωμα καθαριότητας, το άρωμα του ταλκ, 
της παιδικής πούδρας, θα μπορούσε να είναι και 
κανέλα ή μελομακάρονο που «κάηκε» πολύ φέτος 
στα καθιστικά. Πάντα υπάρχει χώρος για καινούρ-
για πράγματα, για καινούργια ταξίδια και για και-
νούργια κεριά. Φρέσκα και ευφάνταστα χρώματα 
και λιμπιστερά αρώματα. 

Τα κεριά και τα αρώματά τους δεν περιορίζονται 
στις κλασικές νότες βανίλιας και σε μυρωδιές που 
φέρνουν στο νου μακαρόν και κρέμα πατισερί. Η 
ανάγκη του διαφορετικού ως λαχτάρα και φυσικά 
το επιχειρηματικό δαιμόνιο μαζί με τη φαντασία 
εγκαινιάζουν μια νέα γενιά κεριών. 

Το κερί μπέργκερ είναι μια επιλογή για πεινασμέ-
νους, το σπαγγέτι που βράζει επίσης, ενώ και η 
σάλτσα ντομάτας θα μπορούσε να είναι μια ωδή 
στη μεσογειακή κουζίνα. Το βούτυρο και ο κουρ-
κουμάς είναι επίσης δημοφιλή αρώματα.

Μάλλον είναι πιο εύκολο να μυρίζεις τη σάλτσα 
ντομάτας παρά να τη μαγειρεύεις. Αντί να βράσεις 
τα μακαρόνια ανάβεις το κερί με το άρωμα σπαγ-
γέτι που βράζει. Μπαίνεις στην εφαρμογή και πα-
ραγγέλνεις το μακαρόνι και το μπέργκερ. Και στο 
μεταξύ έχεις κάνει ατμόσφαιρα στο σπίτι. 

Η εταιρία αρωμάτων D.S. & Durga και το εστιατό-
ριο Jupiter δημιούργησαν ένα κερί που μυρίζει σαν 
το ζεστό, εμπλουτισμένο με σιμιγδάλι νερό που 
μένει μετά το μαγείρεμα των ζυμαρικών.

Τα κεριά με άρωμα φαγητού μπορεί να φέρνουν 
στο μυαλό σας εικόνες από τον γίγαντα Yankee 
Candle και τη ζαχαρένια πραμάτειά του, όπως η 
καρυκευμένη κολοκύθα ή το cupcake βανίλιας. 
Αλλά αυτά τα κεριά, αυτή η νέα εκδοχή είναι δια-
φορετική: τα αρώματά τους είναι αλμυρά, είναι 
κομψά συσκευασμένα και έχουν σχεδιαστεί για να 
απευθύνονται στο είδος των ανθρώπων που ξο-
δεύουν χρήματα σε φανταχτερά κεριά και ακριβό 
ελαιόλαδο (το δικό μας είναι το καλύτερο).

Οι πωλήσεις των highend κεριών στις Ηνωμένες 
Πολιτείες έχουν αυξηθεί κατά 53% από το 2019, 
σύμφωνα με τον όμιλο NPD. Χάρη σε αυτήν την 
άνοδο, τον πολλαπλασιασμό των εμπορευμάτων 
τροφίμων και εστιατορίων και ένα όλο και πιο 
ενημερωμένο κοινό που γευματίζει, τα κεριά τρο-
φίμων έχουν απογειωθεί.

Από τότε που η εταιρία ευεξίας Flamingo Estate 
παρουσίασε τα κεριά ντομάτας Romaheir loom το 
2020, έχουν γίνει το πιο δημοφιλές είδος της, με 
περισσότερες από 20.000 πωλήσεις. Στην εταιρία 
αρωμάτων Joya Studio, το κερί με τις περισσότε-
ρες πωλήσεις μυρίζει σοταρισμένο σκόρδο – μια 
συνεργασία του 2022 με την καταξιωμένη πιτσα-
ρία Lucali του Μπρούκλιν.

Ένα κερί κρουασάν, σε μοβ χρώμα και με άρωμα 
κρουασάν από την πολυτελή εταιρία παραγωγής 
αρωματικών κεριών Overose, αναφέρεται ως  
κορυφαίο σε πωλήσεις στον ιστότοπό της.  
Πέρυσι, η αρχική σειρά δύο κεριών εμπνευσμέ-
νων από το Shake Shack –Burger in the Park  
και Shake N Fries– από την εταιρία οικιακών  
αρωμάτων Apotheke εξαντλήθηκε μέσα σε  
48 ώρες! Δεν θέλεις απλά να το μυρίσεις,  
θέλεις να το φας. Κεριά, θα σας φάμε. ●

MISSONI
Knit trousers 

multicolour €650

MARC JACOBS
Πουλόβερ ριγέ

FALCONERI
Αμάνικο πουπουλένιο μπουφάν 100% cashmere 

€249 μετά την έκπτωση

SWATCH 
Ρολόι Color the 
Sky €75

BENETTON
Φόρεμα ριγέ

HARALAS
Μποτάκι Carrano πόνι 

 €153 μετά την έκπτωση

CALZEDONIA
Κάλτσες με ριγέ ντεγκραντέ σχέδιο 

και γκλίτερ €6

KATERINA 
MAKRΙYIANNI
Σκουλαρίκια Sparkle 
mini fan €110

MCM 
Τσάντα Dessau Drawstring  

in Meta Safari Canvas

TORY BURCH
Πόπλιν midi φούστα €205 μετά την έκπτωση

TEZENIS 
Σετ εσωρούχων ζεμπρέ  

Tezenis Club

MODIVO
Πουλόβερ Silvian Heach €150 

CAROLINA 
HERRERA 

Γυαλιά Ηλίου
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INFO Elenit
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107,
16-19 Φεβρουαρίου στις 20:30

Μ
ια πανύψηλη κυρία με  
ιδιαίτερη κώμη και ακό-
μη πιο… θεληματική μύτη 
σηκώνει το τηλέφωνο, 

τραγουδάει μόνη της και συνανα-
στρέφεται άλλα παράξενα όντα, 
μιλώντας τους σε μια ολόδική 
της γλώσσα. Στον κόσμο της συ-
νυπάρχουν δεινόσαυροι και ανε-
μογεννήτριες, ο Στίβεν Χόκινγκ 
και μια στοίβα από λαμαρίνες, 
το βάθρο ενός dj και η Νίκη της 
Σαμοθράκης… Είναι, φυσικά, η 
αξέχαστη περσόνα που μας πρω-
τοσύστησε ο Ευριπίδης Λασκα-
ρίδης μέσα από το «Elenit» πριν 
από τέσσερα χρόνια. Μετά από 
sold out εμφανίσεις στο Βέλγιο 
και στην Ολλανδία, στη Γαλλία και 
στον Καναδά, στην Πορτογαλία 
και στην Ιταλία, και λίγο πριν τον 
τέταρτο κύκλο περιοδείας της 
παράστασης στο εξωτερικό, το 
«αναρχικό σωματικό θέατρο» του 
Λασκαρίδη επιστρέφει στη Στέγη. 
Για τέσσερα βράδια θα μας ταξιδέ-
ψει σ’ ένα ιδιοσυγκρασιακό δημι-
ουργικό σύμπαν που κινείται στα 
όρια του χάπενινγκ, του μπουρ-
λέσκ και του σύγχρονου χορού, 
«καλώντας το βλέμμα μας να στα-
θεί στο μεταμορφωτικό “εδώ και 
τώρα” της κάθε σκηνικής στιγμής 
που καθιστά το γνώριμο ανοίκειο 
και το παράλογο θαυμαστό».

Ο Ευριπίδης 
Λασκαρίδης  
και η επιστροφή 
του Elenit
Ένας θίασος με παράξενα 
πλάσματα καταλαμβάνει 
την Κεντρική Σκηνή της 
Στέγης. Δείτε τα λίγο πριν 
βγουν ξανά για περιοδεία 
στο εξωτερικό.
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➎ Με τον φακό  
του Σατγιαζίτ Ρέι
«Αν δεν έχεις δει το σινεμά του Ρέι, είναι σαν να μην έ-
χεις δει ποτέ σου τον ήλιο ή το φεγγάρι» είχε δηλώσει ο 
Ακίρα Κουροσάβα. Μια σειρά από βαρύτιμες διακρίσεις 
(στη Βενετία, στη Μπερλινάλε, στις Κάννες, αλλά κι ένα 
τιμητικό Όσκαρ) ήρθαν να επιβραβεύσουν το όραμα τού 
ανανεωτή του ινδικού κινηματογράφου. Εννέα μεγάλου 
μήκους ταινίες μυθοπλασίας του –ανάμεσά τους και η 
σπουδαία «Τριλογία του Απού»– παρουσιάζονται στη 
Λαΐδα. Σε πρώτο πλάνο ένα κινηματογραφικό corpus 
πολυποίκιλο και ετερόμορφο, ρεαλιστικό και λιτό 
στη φόρμα του, αλλά βαθιά ανθρωπιστικό που θίγει 
ζητήματα όπως η θέση της γυναίκας, η αποικιοκρατία 
και οι άκαμπτες δομές της ινδικής κοινωνίας. 

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 16-20 Φεβρουαρίου

Μ
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Της IΩΑΝΝΑΣ
ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Θέατρο,  
συναυλίες, 

εκθέσεις.  
Πολιτιστικές 

προτάσεις 
που μας  

ιντριγκάρουν 
αυτό το  

επταήμερο

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 Μπέκετ 
από 

Στρούμπο 
και Σέγκλια 
στην ΕΛΣ

Δύο γυναίκες αναδύ-
ονται από έναν κρα-

τήρα και αναβλύζουν 
έναν λεκτικό χείμαρ-
ρο που πυροδοτείται 

στον απόηχο ενός 
τραυματικού γεγο-
νότος, εγγεγραμμέ-

νου στο σώμα και 
απωθημένου χρόνια 
από τη μνήμη. Όταν 

το κείμενο, ο μονόλο-
γος «Όχι εγώ», από τις 
πιο δαιμονιώδεις και 
απαιτητικές σελίδες 
του παγκόσμιου θεα-
τρικού ρεπερτορίου, 
φέρει την υπογραφή 
του Σάμιουελ Μπέκετ 
και η ανάγνωσή του 

την προσέγγιση 
του συνθέτη Ζήση 

Σέγκλια και του 
σκηνοθέτη του ε-

ρευνητικού θεάτρου 
Σάββα Στρούμπου, η 
σκηνική πρό(σ)κλη-
ση δεν μπορεί παρά 
να μας ιντριγκάρει. 

Τον ρόλο του στόμα-
τος κρατούν η Έλλη 
Ιγγλίζ και η Έβελυν 

Ασουάντ της Ομάδας 
Σημείο Μηδέν. 

Εναλλακτική Σκηνή 
Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, 18,24,25 

Φεβρουαρίου & 2,3 
Μαρτίου στις 20:30, 
19 Φεβρ. στις 19:30



➋ Ελληνική πρεμιέρα για τη «Ράβδο» του Μαρκ Ρέιβενχιλ
Ένας καθηγητής (Δημήτρης Καταλειφός) στα πρόθυρα της σύνταξης βλέπει το σπίτι όπου ζει με την υποταγ-
μένη σύζυγό του (Ζωή Ρηγοπούλου), να πολιορκείται από εξαγριωμένους μαθητές. Γιατί τα βάζουν μαζί του; 
Και όλα αυτά ενώ το σχολείο του περνά από αξιολόγηση και εμφανίζεται η αποξενωμένη κόρη του (Αλεξία Καλ-
τσίκη). Μετά το «Shopping and fucking», τις «Τολμηρές Πολαρόιντ» και «Το προϊόν», ένα ακόμα έργο του Βρετανού 
επιδραστικού συγγραφέα συναντά το ελληνικό κοινό. Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σκεύα, «Η ράβδος» έρχεται 
να αποτυπώσει το πρόσωπο της βίας μέσα στην οικογένεια αλλά και στο σχολείο. 

Αμφιθέατρο, πρεμιέρα: 17 Φεβρουαρίου, Παρασκευή στις 20:30,  
Σάββατο στις 18:00 & 21:00, Κυριακή στις 18:00

➊ Η Μαρία Ζοάο Πίρες ερμηνεύει Μπετόβεν
Μετά το ρεσιτάλ της τον περασμένο Απρίλιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης, η θρυλική πιανίστα από την Πορτογαλία επιστρέφει στα μέρη μας.  

Αυτήν τη φορά συμπράττει με την ορχήστρα Festival Strings Lucerne, ένα από τα καλύτερα σύνολα μουσικής δωματίου διεθνώς, σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο  
στον Γερμανό εμβληματικό συνθέτη. Η Πίρες θα ερμηνεύσει το «Τρίτο κοντσέρτο», ένα έργο μοναδικής κομψότητας που άνοιξε νέους δρόμους  

στους συνθέτες της ρομαντικής εποχής. Από το αναλόγιο, ο Ντάνιελ Ντοντς θα καθοδηγήσει το διακεκριμένο ελβετικό σύνολο επιπλέον  
στη διάσημη ορχηστρική Εισαγωγή «Κοριολανός» και στην κοσμαγάπητη «Ηρωική» συμφωνία σε μι ύφεση μείζονα.

Μέγαρο Μουσικής, 18 Φεβρουαρίου στις 20:30 

➌ Ο Χάρης Φραγκούλης 
σκηνοθετεί Μπότο Στράους
«Τίποτα πιο βασανιστικό από ό,τι να μένεις μόνος σου 
με τη μιαν άκρη του διαλόγου. Ακούς τον εαυτό σου 
διαρκώς να μιλά μαζί της!» γράφει ο Ρίχαρτ στα ανε-

πίδοτα γράμματά του στη Χάννα που τον εγκατέ-

λειψε. Μαζί με το φευγιό της, άρχισε και η δική του 

απόσυρση στο διαμέρισμά του, όπου παύει να πλέ-

νεται για βδομάδες και αδειάζει τις σκέψεις του σε 

σημειώσεις. Μια αφήγηση στοιχειωμένη από τον 

πόνο της ερωτικής απώλειας, το μυθιστόρημα του 

Μπότο Στράους γίνεται αφετηρία για τη νέα σκη-

νοθετική δουλειά του διακεκριμένου ηθοποιού. 

Ερμηνεύουν οι Μαρία Αρζόγλου, Σοφία Κόκκαλη, 

Ανδρέας Κοντόπουλος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, 

Κορνήλιος Σελαμσής, Μιχάλης Τιτόπουλος.

Θέατρο Σφενδόνη, πρεμιέρα: 18 Φεβρουαρίου ,

Πέμπτη - Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 19:30
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Ντάνιελ Ντοντς Μαρία Ζοάο Πίρες
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➐ «Ο παγοπώλης έρχεται»  
από τον Ακύλλα Καραζήση

Καλοκαίρι του 1912, σ’ ένα μπαρ σε μια λαϊκή συνοικία της Νέας Υόρκης όλοι πε-
ριμένουν τον πλασιέ Χίκυ. Όμως αυτήν τη φορά έρχεται μεταμορφωμένος…  
Ο Ακύλλας Καραζήσης σκηνοθετεί το κλασικό έργο του Ευγένιου Ο’Νηλ, σε μια πα-
ράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο αστυνομικό και στο κοινωνικό δράμα, στο 
φανταστικό και στο ρεαλιστικό, στο νουάρ και σε ένα «road movie δωματίου». Μαζί 
του οι Έλενα Τοπαλίδου, Γιώργος Κατσής (ο Λουκάς του Σπιρτόκουτο: The Musical), 
Χαρά Μάτα Γιαννάτου, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Ελίνα Ρίζου, Gary Salomon.

Θέατρο Προσκήνιο, πρεμιέρα: 22 Φεβρουαρίου, Τετάρτη & Κυριακή στις 19:00,  
Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 & 21:00

➏ Στον κόσμο της Shirin Neshat 
Μέσα από τη δουλειά της, που έχει βραβευτεί δύο φορές στη Βενετία (στην Μπιε-
νάλε Τέχνης το 1999 αλλά και στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ δέκα χρόνια αργό-
τερα), το γυναικείο βλέμμα γίνεται ένα ισχυρό και επικίνδυνο όργανο επικοινωνίας 
σε μιαν ανδροκρατούμενη κουλτούρα, όπως αυτή της πατρίδας της, του Ιράν. 
Δύο χαρακτηριστικά βίντεο της Νεσάτ, από ιδιωτική συλλογή, τα Fervor (2000) και 
Passage (2001), θα προβάλλονται στην γκαλερί της Ελευθερίας Τσέλιου. Είναι το 
ξεκίνημα για το σπονδυλωτό αφιέρωμα The Video Project, που θα εστιάζει για μια 
εβδομάδα κάθε φορά στο έργο ενός διαφορετικού καλλιτέχνη.

Eleftheria Tseliou Gallery, από 16 Φεβρουαρίου

Μ Η Ν
Τ Ο

Χ Α Σ Ε Ι Σ

➑ Χορός από την Ιταλία
Δύο «φωνές» της ιταλικής σκηνής του σύγχρονου χορού, η Ambra Senatore και ο Marco 

D’Agostin, έρχονται στο Ολύμπια. Την αυλαία του κύκλου Viva l’Italia ανεβάζει αυτή την 

εβδομάδα η καταξιωμένη χορογράφος και διευθύντρια του Centre Chorégraphique 

της Ναντ με το «A Posto». Τρεις γυναίκες (η ίδια και οι χορεύτριες Caterina Basso και 

Claudia Catarzi) μπαίνουν και βγαίνουν από τη σκηνή, αναζητώντας κάτι ή κάποιον. Όλα 

μοιάζουν να τους διαφεύγουν, οι χειρονομίες τους, τα αντικείμενα. Μια ρευστή χορο-

γραφία που γλιστράει με μικρές πινελιές σε ένα πιο δραματικό σενάριο.

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», 22 Φεβρουαρίου στις 20:30

➒ Ο 
Θανάσης 
Σαράντος 
ανεβάζει 
Οιδίποδα 
Τύραννο

Μετά τον «Αμερικάνι-
κο βούβαλο»  

ο γνωστός ηθοποιός 
και σκηνοθέτης 

στρέφεται στο εμ-
βληματικό έργο του 
αρχαίου ελληνικού 
δράματος, επιχει-

ρώντας να φωτίσει 
τις αναλογίες του με 
την εποχή μας. «Τα 

πάθη που διαδραμα-
τίζονται στη σκηνή, 

τα εγκλήματα, τα 
μίση και οι αυτο-

καταστροφές είναι 
σημερινά» δηλώνει 

επισημαίνοντας πως 
«βασικός άξονας της 
παράστασης είναι η 
σύνδεση πολίτη και 
πολιτείας σε βαθιά 

κρίση». Ο ίδιος κρατά 
τον ομώνυμο ρόλο, 

ενώ την Ιοκάστη 
και τον Τειρεσία 

ερμηνεύει η Μάνια 
Παπαδημητρίου. 

Από Μηχανής Θέατρο, 
πρεμιέρα 21/2,  

Δευτέρα & Τρίτη  
στις 21:00

 Οι Bonnie Nettles και οι Cosmonuts live 
Έγιναν γνωστοί για την αγάπη τους στον ψυχεδελικό βρετανικό ήχο της δεκαετίας του 1960, τα κρουστά, τις 
κιθάρες με δυνατά riffs και τους χορευτικούς jungle ρυθμούς, και εν μέσω πανδημίας κυκλοφόρησαν το πρώτο 
LP τους. Καθώς δουλεύουν το νέο τους άλμπουμ που αναμένεται το φθινόπωρο, οι Bonnie Nettles κάνουν μια 
στάση στη σκηνή της Αβραμιώτου. Με κομμάτια από την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, παλιά αγαπημένα 
και νέες κυκλοφορίες. Στην παρέα τους και οι Cosmonuts που παρουσιάζουν τα revisited Holidays in Andromeda 
και Leaps of Fate, αλλά και ακυκλοφόρητο υλικό.

six d.o.g.s, 17 Φεβρουαρίου από τις 21:00

 Ο 
Γιωργής 
Τσουρής 
«Μακριά 

από παιδιά»
Κι ενώ για να βρεις  

εισιτήρια για τα «170  

τετραγωνικά» του 

πρέπει να μπει για 

τα καλά η άνοιξη, ο 

βραβευμένος με «Δη-

μήτρης Χορν» (το 2020) 

ηθοποιός και συγγρα-

φέας «χτυπά» και με 

νέο έργο στο Ιλίσια. 

Κωμωδία, δράμα και 

μυστήριο συμπλέκο-

νται στο «Μακριά από 

παιδιά», το κλείσιμο 

της τριλογίας του 

γύρω από τη θεματική 

πατρική εστία και οι-

κογένεια στην Ελλάδα 

του σήμερα. Μια ιστο-

ρία για τα παιδιά που 

δεν έγιναν γονείς και 

για τους γονείς που 

παρέμειναν παιδιά,  

με τον ίδιο και τους 

Ελεάνα Καυκαλά,  

Θανάση Ζερίτη,  

Μιχαήλ Μελίσση και  

Χριστίνα Τσάφου. 

Θέατρο  

Ιλίσια Βολανάκης,  

πρεμιέρα από 21  

Φεβρουαρίου, Δευτέρα 

& Τρίτη στις 21:15

 Underwater: όλα τα μωρά στη σκηνή
Δεν βρήκατε θέση τον περασμένο Οκτώβριο; Το χοροθέατρο για βρέφη και γονείς που δημιούργησαν οι 
Ξένια Αηδονοπούλου και Γεωργία Τέγου επιστρέφει για να σας παρασύρει σε ένα μαγικό ταξίδι στη βαθιά 
γαλάζια θάλασσα. Πρωταγωνιστές σ’ αυτόν τον πολύχρωμο, γεμάτο μπουρμπουλήθρες κόσμο, μια μπαλαρί-
να και ο νέος της φίλος, ένα χταπόδι, που χορεύουν κάτω από τα κύματα, στον ρυθμό μιας μουσικής γεμάτης 
κουδουνίσματα αλλά και με γνώριμες μελωδίες…

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ, 19 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου, Σάββατο & Κυριακή, πλην 11/3, στις 10:00, 11:30, 13:00

Passage (2001) 
Παραχώρηση: Ιδιωτική συλλογή

©
V

io
la

 B
er

la
n

d
a

©
Α

ν
δ

ρ
έ

Α
ς 

ςι
μ

ό
π

ό
υλ

ό
ς

©
γκ

έ
λ

υ
 κ

Α
λ

Α
μ

π
Α

κ
Α

Ε. Αγαπάκη, Μ.  Κώστογλου, Α. Ρογκόβσκα

Cosmonuts
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13 στέκια
Cafe και bar που θα ζήλευε το Βερολίνο. 

Νόστιμες στάσεις για τον πρωινό καφέ ή το τελευταίο 
ποτό.  Καινούργιες, υπέροχες ιδέες σε κάθε γωνιά.

Υπάρχει λόγος που τα Εξάρχεια είναι η πιο πολύχρωμη 
γειτονιά  της Αθήνας. Είναι οι άνθρωποι και τα φοβερά 
της στέκια  που κρατούν αυτή την περιοχή ολοζώντανη.

Να κάτι που αξίζει να ανακαλύψεις. 
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ - Φωτό: ΒΑγγέληΣ ΤΑΤΣηΣ 
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 Ιπποκράτους 188, Αθήνα, 2160700825

 Organic Growshop   organic_growshop

Ε ντυπωσιακές ανοιχτές ή κλειστές οικολο-
γικές γυάλες με σαρκοφάγα φυτά ή bonsai 
στολίζουν τη βιτρίνα του γωνιακού minimal 

χώρου που θυμίζει παράδεισο εσωτερικών φυτών. 
To πράσινο Οrganic Growshop στην Ιπποκράτους, 
με εμπειρία 15 χρόνων από τα διάσημα spots της 
Θεσσαλονίκης, δεν είναι ένα τυπικό ανθοπωλείο 
αλλά αποτελεί κορυφαία επιλογή των καλλιεργη-
τών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Τα αυτο-
θρεφόμενα terrariums και τα αερόφυτα εδώ έχουν 
την τιμητική τους, μεγάλα, μικρά με φελλό ή χωρίς, 
ανοιχτές ή κλειστές γυάλες αποτελούν ιδανική λύ-
ση για τους λάτρεις των φυτών που διατηρούνται 
πολύ εύκολα. 
Σε ένα χώρο 580 τετρ. μέτρων θα βρεις πάνω από 
2.000 κωδικούς άμεσα διαθέσιμους σε stock, εξειδι-
κευμένο εξοπλισμό για την καλλιέργεια εσωτερικών 
φυτών όπως τεχνητό φωτισμό για την καλλιέργεια 
φυτών εσωτερικού χώρου και σε θερμοκήπια, έτοι-
μα kit φωτισμού όπως τα Lumatek Led, Dimlux, Mars 
Hydro LED, Ortoled, Asterix Led Growlights, έξυπνες 
επιλογές σε λαμπτήρες βλάστησης και ανθοφορί-
ας, ανακλαστήρες, μετασχηματιστές, χρονοδιακό-
πτες, ανακλαστική ταπετσαρία mylar, καλώδια, kit 
εξαερισμών, kit οργανικών λιπασμάτων όπως το 
Guanokalong και υδροπονίας που μπορούν πραγμα-
τικά να «αναστήσουν» ένα φυτό, αλλά και υδροπονι-
κά συστήματα οικιακών προδιαγραφών. 
Τα growtents, oι θάλαμοι εσωτερικής καλλιέργειας 
όπως το HOMEbox ή το Ecotent για σημεία στο σπίτι 
που δεν έχουν καθόλου φως, συμβάλλουν στη βελ-
τίωση των αποτελεσμάτων ανάπτυξης των φυτών 
και βοηθούν να πρασινίσεις το σημείο του χώρου 
σου που επιθυμείς. Ο κήπος παθητικής υδροπονίας, 
ο λαχανόκηπος κουζίνας LED, τα υποστρώματα, οι 
γλάστρες, τα δραστικά εντομοαπωθητικά, τα μικρο-
σκόπια είναι μερικά μόνο από όσα χρειάζεσαι για να 
βελτιώσεις τις συνθήκες ζωής των εσωτερικών φυ-
τών σου και αποτελούν αξιόπιστη επιλογή προσφέ-
ροντας σημαντική απόδοση στους καλλιεργητές. 
Το αγαπημένο spot με εξοπλισμό για την καλλιέργεια 
εσωτερικών φυτών παρέχει δωρεάν μεταφορικά 
για αποστολές σε όλη την Ελλάδα άνω των 50 ευρώ 
σε διακριτικές συσκευασίες.

Οrganic 
growshop

Εντυπωσιακά terrariums με σαρκοφάγα φυτά 
ή bonsai, αερόφυτα και εξοπλισμός 

για φυτά εσωτερικού χώρου που ξεχωρίζουν
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 Χαρ. Τρικούπη 33 & Ναυαρίνου, 2103827278/ Αλωνίων 2, Κηφισιά, 2111829692

 LIVING GREEN SHOP   living_green_shop

«Ν ever refuse to reuse» είναι το μό-
το της ομάδας του αγαπημένου 
eco concept store «Living Green 

Shop» στην καρδιά των Εξαρχείων. Σε ένα 
minimal χώρο με σύγχρονη αισθητική και 
design όπου κυριαρχεί το ξύλο, εδώ και 14 
χρόνια βρίσκεις ευρεία γκάμα πρωτότυπων 
οικολογικών προϊόντων γύρω από το «πρά-
σινο ευζήν» από όλο τον κόσμο για το σπίτι, 
το γραφείο, τον κήπο, την ομορφιά, την υγεία 
αλλά και το παιδί. Μοντέρνα κεραμικά βάζα 
όπως το χειροποίητο κασπό για το φυτό σας 
ή κηροπήγια, κεριά που θα φωτίσουν υπέρο-
χα τις μέρες και τις νύχτες σας, διακοσμητικά 
από ανακυκλώσιμο χαρτόνι (top χάρτινα βά-
ζα), σακίδια και τσάντες σε πρωτότυπα σχέδια 
από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια, υ-
φάσματα ή ανακυκλώσιμο μαλλί που ξεχωρί-
ζουν, θερμός, πολύχρωμες κούπες σιλικόνης 
ή εμαγιέ, παγούρια και φυσικά lunch box ό-
πως το Bento Box, ανθεκτικά και ιδανικά για να 

τα χρησιμοποιείτε καθημερινά στο σπίτι άλλα 
και για να τα παίρνετε μαζί σας στις μικρές και 
μεγάλες αποδράσεις σας. 
Πάμε στα πιο πρωτοποριακά; Το μολύβι που 
ανθίζει το έχετε ακουστά; Χρησιμοποιήστε το, 
φυτέψτε το, ποτίστε το και δείτε το να ανθίζει, 
ενώ το κουτί με τον «λαχανόκηπο» με χώμα 
κομπόστ, βιολογικούς σπόρους και ξύλινα τα-
μπελάκια φύτευσης που ανθίζει στο ίδιο το 
κουτί είναι σίγουρα αυτό που αξίζει να δοκι-
μάσουν όλοι. Αν θέλετε να υιοθετήσετε έναν 
πιο eco friendly τρόπο ζωής και για το παιδί 
σας προτιμήστε τα παιχνίδια outdoor τους για 
ατελείωτο messy play, αξεσουάρ, ρούχα αλλά 
και είδη χειροτεχνίας οικολογικά (sos το κου-
τί με τα πρώτα παπούτσια). Όλα τα προϊόντα 
τους είναι ανακυκλώσιμα, ενώ όσα δεν είναι 
στοχεύουν στην επαναχρησιμοποίηση.
To Living Green Shop συνεχίζει το ταξίδι του 
στην αειφορία με οικολογική συνείδηση δίνο-
ντας «δεύτερη ζωή» σε ποικίλα προϊόντα.

Living 
green Shop
Στο eco concept store 
των Εξαρχείων θα βρεις 
τα πιο πρωτότυπα 
οικολογικά προϊόντα 

 Ιπποκράτους 126, 6947622949, www.kyklozerowaste.com

 kyklozerowaste   kyklo_athens

C  oncept store που όμοιό του δύσκολα 
θα βρεις αλλού, με τη Χλόη Κάρτσω-
να, η ζωή της οποίας έχει μοιραστεί 

ανάμεσα σε Αθήνα και Παρίσι, να μας συ-
στήνει και να μας προσφέρει οικολογικά 
και φυσικά προϊόντα, χωρίς συσκευασίες. 
Όπως, άλλωστε, λέει και η ίδια, πόσο νόημα 
έχει η χρήση ενός οικολογικού προϊόντος 
εάν βρίσκεται μέσα σε μια συσκευασία που 
θα πεταχτεί στα σκουπίδια, επιβαρύνοντας 
το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. 

Στο Kyklo - Slow Living & Zero Waste 
θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από είδη 
μπάνιου, όπως καλλυντικά, σαμπουάν, 
σαπούνια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρ-
τσες. Επίσης, παιδικά eco friendly προϊό-
ντα, αλλά και πράγματα για την κουζίνα 
(φοβερά τα κερομάντηλα, που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν αντί του αλουμινό-
χαρτου). Ακόμη, χειροποίητα διακοσμη-
τικά από ξύλο και πηλό για το σπίτι ή για 

δώρο (να τσεκάρετε τα φοβερά κεραμικά 
από την Αίγυπτο), μέχρι τρόφιμα, όπως 
κακάο, σοκολάτα Βελγίου, αποξηραμένες 
μπανάνες Κρήτης, ζάχαρη καρύδας, μέλι 
και πολλά άλλα! 

Θα τα βρείτε όλα στη θέση τους καλοβαλ-
μένα και περιποιημένα κι εσείς θα τα προ-
μηθευτείτε χύμα, βάζοντάς τα στο βαζάκι 
που θα έχετε μαζί σας ή σε κάποιο βαζάκι 
ή μια συσκευασία από χαρτί που επανα-
χρησιμοποιείται και θα σας δώσει η φιλό-
ξενη, ευγενέστατη και πολύ εξυπηρετική 
Χλόη. Να πάτε να το δείτε από κοντά, θα 
το αγαπήσετε και, ποιος ξέρει, μια επίσκε-
ψη εκεί μπορεί να αλλάξει και τη δική σας 
ζωή προς το slow living! 

Tip: Στα συν, η μεγάλη ποικιλία από αξε-
σουάρ βιώσιμης μόδας, τσάντες, waist 
bags και παιχνίδια, όλα από ανακυκλω-
μένο υλικό.  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

KyKLo 
Slow living &
Zero waSte
Οικολογικά, φυσικά προϊόντα 
χωρίς συσκευασία! 
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 Μαυρομιχάλη 53, Εξάρχεια, 2103636732

 Miss Tartu   misstartuathens

Λ ένε πως δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το 
να ξεκινάς την ημέρα σου με ένα καλό πρωινό. 
Πόσο μάλλον αν αυτό το απολαμβάνεις στο α-

γαπημένο σου καθημερινό στέκι, με ανθρώπους που 
γίνονται η αγαπημένη σου παρέα. Το friendly σποτ των 
Εξαρχείων, MissTartu, είναι το παρεΐστικο και ανεπιτή-
δευτο project στο οποίο δίνουν ραντεβού όλες οι η-
λικίες και όλα τα στυλ ανθρώπων και έτσι δημιουργεί-
ται ένα πολύ ενδιαφέρον «μωσαϊκό», που όλοι οι καλοί 
χωράνε. Η χαμογελαστή και ενθουσιώδης ομάδα της 
MissTartu μας υποδέχεται καθημερινά από το πρωί για 
νόστιμες επιλογές brunch (έως τις 16.00), μέχρι το βρά-
δυ για dinner και κρασί. 

Όλα τα πιάτα του μενού είναι new entry και έχουν την 
υπογραφή του σεφ Θανάση Γκουγκουλιά. Για να ξεκινή-
σεις την ημέρα σου καλά, δοκίμασε τη χειροποίητη φο-
κάτσια με δενδρολίβανο γεμισμένη με παστράμι, Dijon 
και πίκλα αγγουριού ή μπουράτα με μορταδέλα – μία 
πολύ χορταστική και νόστιμη επιλογή. Και τα αυγά ποσέ 
με προζυμένιο ψωμί ή brioche είναι εξίσου λαχταριστά 
με ό,τι και αν τα συνδυάσεις – προσούτο, σπαράγγια, 
αβοκάντο κλπ. Το βραδάκι σου προτείνουμε το καρέ 
ψητού παντζαριού μαριναρισμένο με γιαούρτι, ξύδι, 
σκόρδο, χειροποίητη πίτα και σοταρισμένο απάκι και 
τα μοσχαρίσια μάγουλα με τηγανητό gnocchi και κρέμα 
γραβιέρας. Άλλο να στα λέμε, άλλο να τα τρως. 

Όλα τα πιάτα είναι φτιαγμένα από φρέσκα και ποιοτικά 
υλικά ντόπιας παραγωγής από όλη την Ελλάδα, όπως 
βιολογικά avocado και μαζεμένο θαλασσινό αλάτι από 
τα Χανιά και βιολογικό ελαιόλαδο από τη Σπάρτη. Συ-
νόδευσε το γεύμα σου με ένα κρασί από την πλούσια 
και ειδικά επιλεγμένη λίστα κρασιών από εγχώριους 
και παγκόσμιους αμπελώνες – προτιμήσεις του ενός εκ 
των ιδιοκτητών που είναι και sommelier. Φυσικά, αν δεν 
θες να τσιμπoλoγήσεις κάτι –πράγμα δύσκολο με αυτό 
το δημιουργικό μενού– μπορείς να χορέψεις στο μπαρ, 
με ένα ποτό –και δύο– στο χέρι στους ρυθμούς της pop, 
folk, swing μουσικής. Το μαγαζί διοργανώνει βραδιές 
live μουσικής, κυρίως με jazz ακούσματα και φιλοξενεί 
διάφορα μουσικά events, αλλά και μικρές θεατρικές πα-
ραστάσεις στη σκηνή –με το juke box– που πρωταγω-
νιστεί στο κέντρο του χώρου. Ωστόσο και όλες τις υπό-
λοιπες μέρες ο DJ κρατάει το hype ανεβασμένο. Από την 
άλλη, η Tartu ξέρει τι πάει να πει συγκέντρωση για διά-
βασμα ή work from “home”, για αυτό και προσφέρει τον 
επάνω –ήσυχο– όροφο που ενδείκνυται για κάτι τέτοιες 
στιγμές που θα νιώσεις σαν το σπίτι σου. Σίγουρα βο-
ηθάει και το σκηνικό: αναπαυτικός καναπές, cozy χαλί, 
βιβλιοθήκη. Νέο project της Tartu είναι μια delicatessen 
γωνιά με νοστιμιές και κρασιά που προσφέρονται και 
στο μαγαζί της. Θα μπορείς να τα προμηθευτείς και να 
τα απολαύσεις στο σπίτι σου.

Miss TarTu
To αγαπημένο local στέκι των Εξαρχείων

Α
Φ
ΙΕ
Ρ
Ω
Μ
Α

16 - 22  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 A.V. 35 



 Γλάδστωνος 2, Πλ. Κάνιγγος, 2103832431, www.mimisgialia.gr

 mimisgialia   mimisoptics

MiMis 
Ο ναός των γυαλιών ηλίου 
από το 1962 στην Κάνιγγος

Α ν έχεις αδυναμία στα γυαλιά 
ηλίου, αν αγαπάς τα vintage 
σχέδια ή αν απλώς κινείσαι στο 

κέντρο, σίγουρα έχεις ακούσει για τον 
Μίμη, το αγαπημένο μαγαζί της νεο-
λαίας εκεί στον πεζόδρομο της Γλάδ-
στωνος. Αυτή η ελληνική οικογενειακή 
επιχείρηση έχει τεράστια παράδοση 
στην κατασκευή γυαλιών ηλίου, αφού 
η ιστορία της ξεπερνά πλέον τον μισό 
αιώνα. Ήταν το 1962 όταν ο Δημήτρι-
ος Μαρτζούκος σήκωσε την ταμπέλα 
«Η πηγή των γυαλιών “Ο Μίμης”», λίγα 
μέτρα πιο πέρα από όπου βρίσκεται το 
σημερινό μαγαζί, και άρχισε να που-
λάει τα γυαλιά που ο ίδιος έφτιαχνε. Ο 
Μίμης εμπνεόταν από σχέδια γυαλιών 
γνωστών ξένων κατασκευαστών εκεί-
νης της εποχής, τροποποιώντας και 
επανασχεδιάζοντας, όμως, τα κομμά-
τια με το δικό του γούστο. Από το κα-

τάστημά του πέρασε όλη η Αθήνα και 
δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε 
ότι τα γυαλιά του Μίμη άφησαν εποχή. 
Σήμερα η τρίτη γενιά παραμένει πιστή 
στην κατασκευή κοκκάλινων γυαλιών 
με αναφορά σε σχέδια παλαιότερων 
δεκαετιών. Η ποικιλία είναι εντυπωσι-
ακή, ακόμα πιο εντυπωσιακή, όμως, 
είναι η σχέση ποιότητας και τιμής τους. 
Στον Μίμη θα βρεις χειροποίητα κοκά-
λινα γυαλιά ηλίου, πάντα διαχρονικά κι 
επίκαιρα, αλλά και μία μεγάλη συλλογή 
vintage σχεδίων παλαιότερων ετών. 
Όλα τα μοντέλα πωλούνται σε εξαιρε-
τικά οικονομικές τιμές, κάτι που σε συν-
δυασμό με τον άψογο σχεδιασμό και 
την άριστη κατασκευή τους τα κάνει 
ιδιαίτερα δημοφιλή στις νέες ηλικίες, 
αλλά και σε όλους όσοι αγαπούν ένα 
πραγματικά ξεχωριστό ζευγάρι γυα-
λιών ηλίου.

 Ιπποκράτους 32, Εξάρχεια, 2103631937, www.petitjewels.gr

 Petit Jewelry   petitjewelryathens

Petit 
Jewels
Το ξεχωριστό
κοσμηματοπωλείο 
της Ιπποκράτους

Σ τον αριθμό 32 της Ιπποκράτους υ-
πάρχει ένα κοσμηματοπωλείο που 
είναι από μόνο του… κόσμημα. 

Ξύλο, απαλός φωτισμός, και μία κομψή 
γυάλινη πρόσοψη. Το Petit Jewels έχει 
γράψει τη δική του ιστορία στην περιο-
χή καθώς υπάρχει στο ίδιο σημείο από το 
1995. Για την ακρίβεια, υπήρξε ένα από 
τα πρώτα κοσμηματοπωλεία της Αθήνας 
που ενέταξε στις προθήκες του κοσμή-
ματα ελλήνων σχεδιαστών. Όχι ότι δεν 
έχει και τα δικά του μικρά αριστουργήμα-
τα… Ο Κωστής, ιδιοκτήτης και χρυσοχό-
ος ο ίδιος, έχοντας μακρά εμπειρία πάνω 
στο χειροποίητο κόσμημα, σχεδιάζει και 
κατασκευάζει χρυσά κοσμήματα, μονό-
πετρα, βέρες και βαπτιστικούς σταυρούς 
(σύντομα μάλιστα θα ανοίξει ακόμα ένα 
κατάστημα ακριβώς δίπλα στο Petit απο-

κλειστικά με είδη γάμου και βάφτισης). 
Επιπλέον, μπορεί να σχεδιάσει και το κό-
σμημα των ονείρων σου, αν απλώς του 
το ζητήσεις. Μέσα στα χρόνια από τις 
προθήκες του Petit Jewels έχουν περάσει 
κοσμήματα ελλήνων δημιουργών που 
αργότερα έμελλε να γίνουν γνωστοί σχε-
διαστές, και το ίδιο συμβαίνει μέχρι και 
σήμερα. Μπορείς να βρεις δαχτυλίδια, 
σκουλαρίκια, περιδέραια, βραχιόλια και 
σεβαλιέ, φτιαγμένα κυρίως με ασήμι ή 
χρυσό, από νέους έλληνες σχεδιαστές. 
Δεκάδες μοναδικά σχέδια σε περιμένουν 
και το κυριότερο; Σε πραγματικά εξαιρε-
τικές τιμές!

Extra tip: To Petit Jewels διαθέτει και 
eshop, μέσα από το οποίο αποστέλλει 
παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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 Ζωοδόχου Πηγής 100, 2103300397, www.alterathens.gr 

 alterathenshotel   alterathens 

Σ την εποχή των social media και της τεχνολογίας είναι 
μάλλον εύκολο να διακρίνουμε το μέτριο από το κα-
λό, το καλό από το καλύτερο και το καλύτερο από το 

τέλειο. Αναζητώντας ξενοδοχείο, για παράδειγμα, η διαδι-
κασία είναι εύκολη: μπαίνεις στο Booking.com και διαβάζεις 
τα σχόλια. Το Alter Athens Hotel, λοιπόν, είναι χωρίς καμία 
αμφιβολία ο leader των δυάστερων ξενοδοχείων στην Α-
θήνα, με την εκπληκτική βαθμολογία των 9,3 βαθμών, με 
περισσότερες από 350 κριτικές. Ορίστε μία τυχαία (γιατί 
όλες έτσι είναι): «Άψογη εξυπηρέτηση. Ο κύριος Άρης στη 
ρεσεψιόν είναι υπέροχος. Να μας εξυπηρετήσει σε όλα. 
Νιώσαμε λες και γνωριζόμαστε χρόνια». 

Ο Άρης Θεοδωρόπουλος είναι ο ιδιοκτήτης του Alter Athens 
Hotel, στη Ζωοδόχου Πηγής στα Εξάρχεια, στην καρδιά της 
Αθήνας. Μιλάει για το ξενοδοχείο του σαν να είναι παιδί του. 
«Το κάναμε αγνώριστο. Το ανακαινίσαμε το 2018 από το 
μηδέν, από τα μπετά», μας λέει και βλέποντας και μόνο τις 
φωτογραφίες δεν μένουν αμφιβολίες. Υπέροχο design, κο-
ρυφαία αισθητική και άνεση, άψογη λειτουργικότητα στην 
παραμικρή λεπτομέρεια. Το Alter Athens Hotel φιλοξενεί 
κατά κύριο λόγο επισκέπτες από το εξωτερικό, απ’ όλο τον 
κόσμο, προσελκύει όμως και πολλούς Έλληνες, επαγγελ-
ματίες, όπως γιατρούς, δικηγόρους, ιατρικούς επισκέπτες, 
έχοντας ένα ανεπανάληπτο πλεονέκτημα: είναι δίπλα σε 
όλα. Το μετρό είναι 10 λεπτά με τα πόδια, είναι πολύ κοντά 
νοσοκομεία και δικαστήρια και, φυσικά, βρίσκεται σε μια 
από τις πιο ατμοσφαιρικές και σίγουρα την πιο εναλλακτική 
γειτονιά της πόλης, τα Εξάρχεια, με εστιατόρια και μπαράκια 
για όλα τα γούστα, θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία. 

Με φιλόξενο και καταρτισμένο προσωπικό, το Alter Athens 
Hotel θα σας προτείνει διαμονή σε κάποιο από τα 14 πανέ-
μορφα, άνετα και περιποιημένα δωμάτιά του κι εσείς, αν 
θέλετε μια «βασιλική» παραμονή, μπορείτε να επιλέξετε 
αυτό που έχει μπανιέρα-υδρομασάζ ή εκείνο με το Κing-size 
κρεβάτι. Και καθώς τα πάντα είναι γενναιόδωρα εδώ, ακό-
μη και το single δωμάτιο έχει διπλό κρεβάτι! Σημειώστε ότι 
όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματιστικό και τηλεόραση ε-
πίπεδης οθόνης, θα βρείτε δωρεάν προϊόντα περιποίησης, 
βραστήρα, καφετιέρα, καφέ και τσάι, θα απολαύσετε το 
χειροποίητο, δυναμωτικό, πεντανόστιμο πρωινό σας στο 
κρεβάτι και έχοντας δωρεάν wifi (200Μbps) θα δουλέψετε 
με την ησυχία σας, όποια ώρα της ημέρας το επιλέξετε. 

Ας τελειώσουμε, όπως αρχίσαμε, με μία ακόμα κριτική: 
«Πολύ ικανοποιημένοι από όλα! Υπέροχη υποδοχή. Μας 
υποδέχτηκε ο κύριος Άρης, ο οποίος ήταν πολύ φιλικός και 
ευχάριστος. Υπέροχος! Τα πάντα ήταν ωραία και την επόμε-
νη φορά που θα έρθουμε Αθήνα θα προτιμήσουμε το Alter! 
Τα δωμάτια πολύ ωραία διαμορφωμένα και πολύ άνετα. 
Όσο όμορφο φαίνεται απ' έξω, τόσο τέλειο είναι και μέσα. 
Όμορφο ξενοδοχείο και με λογικές τιμές!». Ένα υπέροχο 
ξενοδοχείο, πραγματικά, που ομορφαίνει τη ζωή μας! 

ALTER 
ATHENS HOTEL 

Ένα Alternative ξενοδοχείο στην πιo εναλ-
λακτική περιοχή της Αθήνας! 

Α
Φ
ΙΕ
Ρ
Ω
Μ
Α
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 Καλλιδρομίου 8 & Ιπποκράτους, 2103606488

www.kaissagames.com   Kaissa Athinas

KAISSA 

Τα επιτραπέζια παιχνίδια  
για όλη την παρέα!

H Κάισσα θεωρείται η Μούσα του 
σκακιού και το ομώνυμο κατά-
στημα των Εξαρχείων είναι αυτό 

που έκανε πολλούς Αθηναίους να αγα-
πήσουν τα επιτραπέζια παιχνίδια και να 
τα κάνουν κομμάτι της καθημερινότη-
τάς τους.
Ξεκίνησε από μια παρέα σκακιστών 
και σαν χώρος αφιερωμένος στο σκάκι 
και τα πνευματικά παιχνίδια. Πολύ σύ-
ντομα εξελίχθηκε σε κατάστημα που 
αναζητά και συγκεντρώνει όλα τα είδη 
επιτραπέζιων παιχνιδιών: δημιουργικά 
οικογενειακά, διασκεδαστικά παρέας, 

στρατηγικής για έμπειρους παίκτες, 
αλλά και παιχνίδια ρόλων και παιχνίδια 
με συλλεκτικές κάρτες.
Aποδείξτε την ταχύτητα και παρατη-
ρητικότητά σας με το Jungle Speed, τη 
φαντασία και την επινοητικότητά σας 
με το Dixit, χτίστε τον πολιτισμό σας 
με τα 7 Θαύματα, φτιάξτε μεσαιωνικέs 
καστροπολιτείες με το Carcassonne, ε-
ξιχνιάστε υποθέσεις σαν συνεργάτης 
του Σέρλοκ Χολμς. Γιατί τα επιτραπέζια 
παιχνίδια είναι hobby κοινωνικό και 
χαρίζουν όμορφες βραδιές με φίλους 
αλλά και την οικογένεια.

 Βαλτετσίου 50-52, Αθήνα •  www.evergreenyogastudios.com 

 EvergreenYogaStudios   evergreen.yoga.studios 

EvErgrEEn 
Yoga 
StudioS
Εδώ η Yoga γίνεται απόλαυση! 

Σ ε ένα περιβάλλον ζεστό και οικογε-
νειακό, τα Evergreen Yoga Studios 
φέρουν τη γιόγκα όχι σαν ένα εί-

δος πολυτελείας, αλλά ως ένα πολύτιμο 
εργαλείο ζωής και μέρος της καθημερι-
νότητας όλων, ανεξάρτητα από τη φυσι-
κή κατάσταση, την ευλυγισία, τη δύναμη 
ή το σωματότυπο.
Η σχολή ειδικεύεται στο σύστημα της 
Vinyasa Yoga, ένα είδος που συνδυάζει 
την αναπνοή με την κίνηση και σταδιακά 
προετοιμάζει το σώμα να προσεγγίσει 
τις στάσεις με ασφάλεια. Παρέχονται κα-
θημερινά εβδομαδιαία μαθήματα γιόγκα 
διαφορετικών επιπέδων, ιδιαίτερα μα-
θήματα και μαθήματα αποκατάστασης, 
τμήματα εναέριας γιόγκα με πανιά (aerial 
yoga), μαθήματα περιγεννητικής και με-
ταγεννητικής γιόγκα (pre & post-natal 
yoga), παιδικής γιόγκα, διαδικτυακά ε-

βδομαδιαία μαθήματα από νωρίς το πρωί 
έως το βράδυ. Επίσης παρέχονται μαθή-
ματα και υπηρεσίες σε εταιρείες, χώρους 
πολιτισμού και ξενοδοχεία. Κεντρικό χα-
ρακτηριστικό των EYS αποτελούν τα πι-
στοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα στο σύστημα της Vinyasa Υoga 200hrs 
& 300hrs, Prenatal Yoga και Aerial Yoga. Οι 
υπηρεσίες των ΕYS διευρύνονται και στο 
χώρο της συμβουλευτικής, προς δασκά-
λους ή ιδιοκτήτες σχολών, ενώ προσφέ-
ρονται και συνεδρίες δραματοθεραπείας 
και μάλαξης.
Extra Tip: Μπορείτε να δοκιμάσετε την 
πρακτική της Vinyasa Yoga στις αίθουσες 
της Αθήνας, στα Εξάρχεια και στη Νέα Ιω-
νία, αλλά και στην αίθουσα της Πάτρας, 
με την απεριόριστη συνδρομή 2 εβδομά-
δων για τα νέα μέλη της σχολής στην τιμή 
των 30 ευρώ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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 Ιπποκράτους 69, Αθήνα, 2114244934   mrsdalloways_athens 

Η Miley Cyrus τραγουδώντας «I can 
buy myself flowers» έσπασε ρε-
κόρ στο Spotify. Επτά μήνες πριν 

από αυτό όμως, το νέο concept store 
που άνοιξε στην περιοχή των Εξαρχεί-
ων, μας είχε ήδη πείσει να βάλουμε τα 
λουλούδια στην καθημερινότητά μας ως 
μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας. 
Στην πραγματικότητα, το όνομα «Μrs 
Dalloway’s» και το σλόγκαν του κατα-
στήματος «Mrs Dalloway said she would 
buy the flowers herself» είναι εμπνευ-
σμένο από το βιβλίο «Οι ώρες» του Μά-
ικλ Κάνιγχαμ και θέλει να ενισχύσει ένα 
πολύ σημαντικό κίνημα με αφετηρία τα 
λουλούδια.
Στο concept store Μrs Dalloway’s της ο-
δού Ιπποκράτους θα βρείτε κάθε λογής 
φυσικά αποξηραμένα λουλούδια είτε 
για το σπίτι ή το γραφείο σας είτε για ένα 
φανταστικό δώρο σε κάποιο αγαπημένο 
σας πρόσωπο. Οι επιλογές συνθέσεων 

είναι αμέτρητες, ενώ οι βαφές στα χρω-
ματισμένα λουλούδια είναι υδατοδιαλυ-
τές και άρα αβλαβείς. Τα φυσικά αποξη-
ραμένα λουλούδια του Μrs Dalloway’s 
το δίχως άλλο αποτελούν μια ιδιαίτερη 
επένδυση με διάρκεια στον χρόνο, ενώ 
συγχρόνως «κρύβουν» και μια οικολογι-
κή φιλοσοφία. Ακόμη, τα αρωματικά χώ-
ρου, τα κεριά και τα φυσικά σαπούνια εί-
ναι κάποιες ακόμη οικολογικές επιλογές 
προϊόντων, που διαθέτει το κατάστημα. 
Αν κανείς δεν μπορεί να διαλέξει, τότε η 
δημιουργία εξατομικευμένων και ειδικά 
διακοσμημένων πακέτων δώρου είναι 
μια επιπλέον παροχή του concept store. 
Το Μrs Dalloway’s, αν και new entry, έχει 
ήδη αγαπηθεί από τον κόσμο, γι’ αυτό 
και η ιδιοκτήτριά του, Κατερίνα Αγγελί-
τσα, αποκαλύπτει ότι θα εξελίξει ακόμη 
περισσότερο το πρωτότυπο concept, 
επιφυλάσσοντας νέες εκπλήξεις στους 
flower lovers – και όχι μόνο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μrs 
Dalloway’s
Το νέο concept store
 που έβαλε ξανά τα λουλούδια
 στη ζωή μας! 

 Ζωοδόχου Πηγής 71 & Μεθώνης

 www.theblacksalami.com   the_black_salami_microbakery

Black 
salami 
Το σύγχρονο microbakery, 
εμπνευσμένο από 
τα αρτοποιεία της Ρώμης

Ο λόφρεσκα ψωμιά και νόστιμες πίτες 
βγαίνουν από τους φούρνους μιας 
ανοιχτής κουζίνας. Η μυρωδιά είναι 

έντονη από την άλλη γωνία. Έρχεται από 
το Black Salami, το σύγχρονο και καλαί-
σθητο microbakery, εμπνευσμένο από τα 
αρτοποιεία της Ρώμης. Στο γευστικό hot 
spot των Εξαρχείων, το προζύμι έχει την 
τιμητική του –δεν χρησιμοποιούν μαγιά–, 
ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ποι-
οτικές πρώτες ύλες, με τα άλευρα να έρ-
χονται από έναν οικογενειακό πετρόμυλο 
στο Τορίνο και όλα τα υλικά από μικρούς 
παραγωγής της Ελλάδας: ξινομηζύθρα 
από την Κρήτη, πανσέτα από τις Σέρρες, 
λάδι από τη Μάνη κ.λπ. Από αυτό το φούρ-
νο που εστιάζει στην third wave αρτοποιία, 
δεν θα φύγεις ποτέ ούτε πεινασμένος ούτε 
παραπονεμένος. Έχεις να διαλέξεις ανά-
μεσα σε ψωμάκια ημι-ολικής με προζύμι, 

καρβέλι πολύσπορο –οι σπόροι αλέθονται 
με το άλευρο–, pala romana, απολαυστικές 
φοκάτσιες και sandwich ή χειροποίητες πί-
τες, όλα με την υπογραφή της 12μελούς 
ομάδαςτου Black Salami. Το νούμερο ένα 
στις προτιμήσεις του κόσμου είναι το BLT 
sandwich, απλό και πεντανόστιμο, με παν-
σέτα, παλαιωμένο τσένταρ, ντομάτα και 
μαρούλι. Ακόμη, το Black Salami καινοτομεί 
και εισάγει την έννοια του “brunch on the 
go”, με πολλές επιλογές από αυγά Benedict, 
καγιανά και το αγαπημένο avocado toast, 
πάντα με πρωταγωνιστή το προζυμένιο 
ψωμί. Δεν θα βρεις τραπεζοκαθίσματα, 
γιατί έτσι διατηρείται ο χαρακτήρας του 
φούρνου, αλλά μπορείς να απολαύσεις το 
brunch σου και στον εξωτερικό πάγκο του 
μαγαζιού, δύο βήματα από την Καλλιδρομί-
ου. Τρίτη-Σάββατο  09.00-17.00 και Κυριακή 
10.00-17.00, Δευτέρα κλειστά.
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 Μαυρομιχάλη 174, 2130472575, www.okeydoggy.gr

 Okey Doggy – Self Service Pet Bath   okey_doggy_gr

Okey 
DOggy
Πλύνε μόνος σου τον 
σκύλο σου γρήγορα, 
πανεύκολα και οικονομικά

Α ν έχετε σκυλάκι, τότε το πιθανό-
τερο είναι πως η ώρα του μπάνιου 
δεν κυλάει ευχάριστα ούτε για ε-

κείνο, ούτε για εσάς. Αλλά να που εδώ και 
λίγες μέρες ήρθε το Okey Doggy να τα κά-
νει όλα πιο εύκολα και διασκεδαστικά! Σε 
αυτή τη χαριτωμένη γωνιά των Εξαρχείων 
μπορείτε να κάνετε μπάνιο τον σκύλο σας 
μέσα σε λίγα λεπτά, πανεύκολα και πολύ 
οικονομικά, χωρίς να λερώσετε τον χώρο 
σας και χωρίς να τραυματιστείτε οι ίδιοι. 
Χάρη στο ειδικό μηχάνημα που διαθέτει 
το Okey Doggy, το μπάνιο γίνεται (όντως!) 
παιχνιδάκι. Η διαδικασία έχεις ως εξής: μέ-
σα σε μία υπερυψωμένη αυτόματη μπα-
νιέρα (αντίο πόνοι στη μέση!) θα βάλετε το 
σκυλάκι σας και αφού το ασφαλίσετε στις 
ειδικές δέστρες ξεκινάτε το μπάνιο. Το κό-
στος είναι 1€/λεπτό, ενώ στα 10 λεπτά έ-
χετε ακόμα 5’ δώρο. Χρόνος υπεραρκετός 
για να πλύνετε το σκυλάκι σας με προϊόντα 

υψηλής ποιότητας και νερό στην απολύ-
τως ιδανική θερμοκρασία, αλλά και για να 
το στεγνώσετε με την επαγγελματική φυ-
σούνα. Το Okey Dogie αναλαμβάνει επίσης 
να κάνει μπάνιο το σκυλάκι σας (όπως και 
τον καλλωπισμό του), αλλά μην ξεχνάτε 
ότι το μπάνιο είναι ακόμα ένας τρόπος για 
να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με τον α-
γαπημένο μας φίλο. Επίσης να πούμε ότι 
εδώ θα βρείτε ακόμα ολιστικές τροφές και 
organic λιχουδιές, προϊόντα καλλωπισμού 
και ιδιαίτερα αξεσουάρ, όπως και ότι το 
Okey Doggy αναλαμβάνει τη φύλαξη του 
κατοικιδίου σας σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο με μόλις €2/ώρα.

Tip: Για το self service πλύσιμο δεν χρειά-
ζεται ραντεβού, ενώ μπορείτε να έρθετε 
για μπανάκι ακόμα και την Κυριακή! Επί-
σης, το κατάστημα διαθέτει δωρεάν χώρο 
στάθμευσης.

 Στουρνάρη 43, 2103300030

 WhiteTurtleCoffeeHouse   whiteturtlecoffeehouse

Ν έο αέρα στη γειτονιά του Πολυ-
τεχνείου έφερε το White Turtle, 
που άνοιξε πριν από 8 μήνες στη 

γωνία της Στουρνάρη με την Κάνιγγος. 
Χαλαρό, φωτεινό, με τζαμαρίες ολόγυ-
ρα, με τραπεζάκια μέσα - έξω κι ένα πολύ 
ατμοσφαιρικό παταράκι όπου μπορείς 
να διαβάσεις ή να δουλέψεις με την η-
συχία σου και με φοβερές προτάσεις σε 
καφέ, γλυκά και διάφορα σνακ! Το White 
Turtle είναι μια δημιουργία του Στέλιου 
Αγκαράι, ο οποίος παρά το νεαρό της 
ηλικίας του έχει προλάβει να αποκομί-
σει πολλές εμπειρίες από τον χώρο της 
εστίασης, επιλέγοντας να χρησιμοποιεί 
άριστες πρώτες ύλες. Έτσι, ο καφές είναι 
specialty, με το White Turtle να συνερ-
γάζεται με την πολύ γνωστή εταιρεία 
Cafeistas, έχοντας ως βασικό καφέ ένα 
εξαιρετικό blend από τη Λατινική Αμε-
ρική (και το καλοκαίρι από την Αφρική), 

ενώ κάθε εβδομάδα έρχονται και διαφο-
ρετικά χαρμάνια απ’ όλο τον κόσμο τόσο 
για εσπρέσο όσο και για καφέ φίλτρου. 

Πέρα από τον καφέ, όμως, αυτά που θα 
σας κλέψουν την καρδιά είναι τα χειρο-
ποίητα γλυκά! Θα λατρέψετε το carrot 
cake (και σε vegan εκδοχή), τα cookies, 
τα brownies, θα βρείτε κρουασάν και 
μπάρες, αλλά και κάποιες επιλεγμένες 
προτάσεις σε σνακ, όπως μπαγκέτες και 
wraps – και σε vegan εκδοχές! Σημειώ-
στε ακόμη ότι το White Turtle, το οποίο 
προμηθεύεται αρκετά από τα προϊόντα 
του από καταστήματα της γειτονιάς 
(π.χ. delicatessen κ.λπ.), σύντομα θα μας 
προσφέρει και brunch αλλά και ακόμα 
περισσότερες προτάσεις σε χειροποί-
ητα σνακ. Δευτέρα έως Παρασκευή 
07.00-19.00, Σάββατο 08.00-18.00, Κυ-
ριακή 10.00-18.00. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

WHITe
TURTLe 
COFFEEHOUSE
Cozy στέκι με specialty καφέ
 και φοβερά γλυκά
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 Χαριλάου Τρικούπη 11, 2103814323   bancacafe_   Banca Cafe 

BANCA 
CAFE 
Μια διακριτική όαση
 στο κέντρο της πόλης 

Ί σως το πιο παλιό καφέ της γειτο-
νιάς, καθώς λειτουργεί ήδη από το 
1999, μια ανάσα από τη γωνία που 

σχηματίζουν οι πολυσύχναστες Χαρι-
λάου Τρικούπη και Ακαδημίας. Κι όμως, 
παρότι βρίσκεται σε ένα από τα πιο κε-
ντρικά σημεία της πόλης, μοιάζει με μια 
μικρή όαση! 
Ο ευρύχωρος εξωτερικός του χώρος 
μοιάζει με κήπο με τα φυτά και τα δε-
ντράκια, προστατευμένος από τις και-
ρικές συνθήκες όταν χρειάζεται, ενώ 
το εσωτερικό είναι εξίσου καλαίσθη-
το, σαν ένα περιποιημένο και διακρι-
τικό σαλόνι που τους χωράει όλους. 
Το Banca cafe, άλλωστε, έχει βρει τον 
τρόπο να προσελκύει τους πάντες. Στα 
τραπέζια του θα δείτε περαστικούς και 
κατοίκους της γειτονιάς να απολαμβά-

νουν την καθημερινή τους συνήθεια, 
φοιτητές να εργάζονται, επαγγελμα-
τίες να τα λένε σε ένα μικρό coffee 
break. Κι ανάμεσα σε όλους αυτούς, το 
φιλόξενο και ευγενέστατο προσωπικό, 
να ετοιμάζει και να προσφέρει καλο-
φτιαγμένους καφέδες, τους οποίους 
μπορείτε να συνδυάσετε τέλεια με 
φοβερά κουλουράκια, με ή χωρίς ζά-
χαρη, πεντανόστιμα cookies, αλλά και 
αξέχαστα κρουασάν βουτύρου! Μαζί 
με όλα αυτά τα ωραία θα βρείτε ακόμη 
ποικιλία από σφολιατοειδή αλλά και 
διάφορα σνακ, από τοστ μέχρι δυνα-
μωτικά σάντουιτς. 

Extra tip: Το Banca cafe είναι ο ιδανικός 
χώρος για να οργανώσετε τη γιορτή της 
ορκωμοσίας της αποφοίτησής σας!

 Ιπποκράτους 37, 2103636136, www.kalopsimeno.gr   kalopsimeno.gr 

ΚΑΛΟ
ΨΗΜΕΝΟ
Χειροποίητα, πεντακάθαρα
και πεντανόστιμα σουβλάκια! 

Δ εν υπάρχει πραγματικός καλοφα-
γάς που να μην έχει απολαύσει 
έστω για μια φορά τα φημισμένα 

σουβλάκια του Καλοψημένου! Οι τρεις 
ιδιοκτήτες του, με μεγάλη εμπειρία στο 
χώρο της εστίασης, έκαναν πραγματι-
κότητα κάτι που ακούγεται απλό, αλλά 
είναι πάρα πολύ δύσκολο: χρησιμοποί-
ηση αποκ λειστικά και μόνο άριστων 
πρώτων υλών, φιλόξενος και μοντέρνος 
χώρος, δηλαδή καμία σχέση με αυτό που 
μπορεί να έχει κανείς στο μυαλό του για 
«σουβλατζίδικο», άμεση εξυπηρέτηση 
και πολύ, πάρα πολύ διευρυμένο ωρά-
ριο λειτουργίας, που «πιάνει» και τους πιο 
ορκισμένους ξενύχτηδες! 
Έτσι, λοιπόν, τα πάντα στην κουζίνα του 
Καλοψημένου είναι χειροποίητα, φτιά-
χνονται καθημερινά εδώ και όχι μόνο αυ-
τό, αλλά η διαρρύθμιση του χώρου, με 

την ανοιχτή κουζίνα, μας δίνει τη δυνα-
τότητα να βλέπουμε τα φρέσκα κομμάτια 
χοιρινού και κοτόπουλου να μπαίνουν 
στα καλαμάκια, τα κεμπάπ και τα μπιφτέ-
κια να πλάθονται την ώρα της παραγ-
γελίας μας, την ώρα που ο λαχταριστός 
γύρος μας καλεί όπως οι Σειρήνες τον Ο-
δυσσέα! Σε όλα αυτά τα γευστικά θαύμα-
τα προσθέστε και τις φοβερές τηγανητές 
πατάτες, χειροποίητες και αυτές, καθώς 
κόβονται στο κατάστημα, και κρατήστε 
τις ώρες: καθημερινά από τις 11 το πρωί 
έως τις 4 τη νύχτα είτε για να απολαύσετε 
όλα αυτά τα λουκούμια στον όμορφο χώ-
ρο του Καλοψημένου, είτε για take away, 
είτε για delivery (τα Σαββατοκύριακα, 
μάλιστα, ο χώρος και το take away λει-
τουργούν και πέρα από το συνηθισμένο). 
Όχι μόνο Καλοψημένο, λοιπόν, αλλά και 
πεντανόστιμο!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Αγαπάμε Ρέυμοντ Κάρβερ. Τον διαβάζουμε ξανά και ξανά. 

Τον έχουμε σε τιμητική θέση στη βιβλιοθήκη μας. (Ο επα-

ναλαμβανόμενος εδώ πληθυντικός δεν είναι της μεγαλει-

ότητας, αλλά εκφράζει –ευελπιστώ– εκείνο το πλήθος των 

αναγνωστών που έχουν θαυμάσει την πεζογραφία του.)

Το συγκεκριμένο βιβλίο που έχω στα χέρια μου, σε πολύ 

καλή μετάφραση του Άκη Παπαντώνη, δεν έχει να κάνει 

με πεζογραφία. Πρόκειται για το ποιητικό του έργο, ένα 

απάνθισμα του ποιητικού του έργου για την ακρίβεια, που 

μας συστήνει έναν άλλον Κάρβερ. Τον ποιητή Κάρβερ. 

Ομολογώ, χωρίς να ερυθριώ, ότι εδώ και αρκετά χρόνια 

απέχω της ποίησης. Υπάρχουν βέβαια αρκετά –έως πολ-

λά– τομίδια ποίησης στη βιβλιοθήκη μου, Ελλήνων και 

ξένων. Μένουν να σκονίζονται έως κάποιο ευγενικό χέρι 

αποφασίσει να τα απαλλάξει του γκρίζου μανδύα των. 

Ενίοτε ανασύρω τα ποιήματα του Καβάφη και τα διαβάζω 

ξανά με συγκίνηση – είναι τα μόνα. 

Η ποίηση του Κάρβερ, ωστόσο, δεν μπορεί παρά να θέλ-

ξει έναν πεζογράφο (εμένα) γιατί ακριβώς τα ποιήματά 

του είναι πεζογραφία μεταμφιεσμένη σε ποίηση. Και για 

να σας δώσω  να καταλάβετε τι εννοώ, θα παραθέσω εδώ 

ένα ποίημά του:

Η γυναίκα μου

Η γυναίκα μου έχει εξαφανιστεί μαζί με τα ρούχα της.

 Άφησε πίσω της δυο νάιλον καλσόν και 

μια βούρτσα μαλλιών ξεχασμένη πίσω απ’ το κρεβάτι.

Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή

σε αυτά τα καλοφτιαγμένα καλσόν και στις χοντρές

σκούρες τρίχες που έχουν πιαστεί στη βούρτσα.

Πετάω τα καλσόν στη σακούλα των σκουπιδιών· τη βούρτσα

θα την κρατήσω και θα τη χρησιμοποιώ. Μόνο το κρεβάτι 

μοιάζει παράξενο κι είναι αδύνατον να εξηγήσω το γιατί.

Ο Ρέυμοντ Κάρβερ παντρεύτηκε δύο φορές. Το ανωτέρω 

ποίημα το έγραψε προφανώς για την πρώτη του γυναίκα 

που δεν άντεξε άλλο τον μέθυσο και ακαμάτη σύζυγό της 

κι έβαλε πλώρη για άλλα λιμάνια αφήνοντας πίσω της 

δυο νάιλον καλσόν και μια βούρτσα μαλλιών ξεχασμένη 

πίσω από το κρεβάτι.

Ο Κάρβερ, που κάποτε είχε παρακολουθήσει ο ίδιος μα-

θήματα δημιουργικής γραφής, βρίσκεται τώρα να διδά-

σκει ο ίδιος σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Και τυχαίνει να γνωρίσει την Τες Γκάλλαχερ, 

ποιήτρια κι αυτή, στο πρόσωπο της οποίας βρίσκει την 

αδελφή ψυχή του και μένει μαζί της ως το τέλος του βίου 

του – που δεν είναι μακρύς, πεθαίνει στα πενήντα του, 

αφού πρώτα παντρεύεται ξανά με την καινούργια του 

αγαπημένη. Σε αυτήν αφιερώνει και το παρακάτω ποίημα 

που με συγκίνησε με την απλότητά του και το μεταφέρω 

προς αναγνωστική απόλαυση.

Κολιμπρί

Για την Τες

Ας πούμε πως λέω καλοκαίρι,

γράφω τη λέξη «κολιμπρί»,

τη βάζω σ’ ένα φάκελο,

και κατηφορίζω το λόφο

ως το γραμματοκιβώτιο. Όταν ανοίξεις

το γράμμα μου θα σου έρθουν στο νου

εκείνες οι μέρες και το πόσο πολύ,

απλώς το πόσο πολύ σε αγαπώ.

Ο Κάρβερ στηρίζεται 
σε προσωπικά 
βιώματα και για 
την ποίησή του
Του Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ

Ρέυμοντ 
Κάρβερ, 
Εκεί που 
είχαν ζήσει
εκδ. Κίχλη

Κριτική του 
Δημητρη τΣΆτΣούλη

ΘΕΑΤΡΟ

χειμερινή παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ 
Κρήτης, χάρη στη σύμπραξη του Θε-
άτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, παρου-
σιάζεται και στην Αθήνα. Πρόκειται 

για το γνωστό έργο του ανατρεπτικού 
Γερμανού σκηνοθέτη, σεναριογράφου 

και ηθοποιού Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (1945-
1982) «Ελευθερία στη Βρέμη», το οποίο ανέβασε 
ο ίδιος το 1971 στο Θέατρο της Βρέμης. Η υπόθεση 
στηρίζεται σε πραγματική ιστορία που συνέβη στις 
αρχές του 19ου αιώνα, όταν η Γκέεσε Γκότφριντ, μια 
καθόλα θεοσεβούμενη και υπεράνω πάσης υποψίας 
γυναίκα, δολοφόνησε δεκαπέντε άτομα. Στην ουσία, 
όλους εκείνους, άντρες και γυναίκες, που θέλησαν 
να της επιβάλουν ηθικούς κανόνες σχετικούς με την 
πλήρως ανελεύθερη θέση της γυναίκας στην κοινω-
νία. Έτσι η Γκέεσε, μέσω της δραματουργικής από-
δοσης του Φασμπίντερ, αναδεικνύεται σε σύμβολο 
της γυναικείας χειραφέτησης, της διεκδίκησης της 
ελευθερίας της βούλησης που εξαλείφει οποιονδή-
ποτε θα σταθεί εμπόδιο στη δική της αυτοπραγμά-
τωση, φθάνοντας –ως μόνη λύση– στον φόνο.
Ο Νίκος Μαστοράκης διασκευάζει τη μετάφραση 
του Γιώργου Δεπάστα, δίνοντας σταδιακά έναν επι-
ταχυνόμενο στις δράσεις ρυθμό, κινούμενος στη 
σκηνοθετική του κατάθεση μεταξύ ρεαλισμού και 
παιγνιώδους αποστασιοποίησης. Ήδη κάτι τέτοιο γί-
νεται αντιληπτό από το σκηνικό του σκηνοθέτη: στο 
βάθος της σκηνής φωτιστικές ράβδοι νέον μοιάζουν 
να πλαισιώνουν έναν ευμεγέθη σταυρό, που βρίσκε-
ται πάνω σε επιδαπέδια εταζέρα, έχοντας μπροστά 
του αναμμένα κεριά, τόσα όσα και οι μετέπειτα δο-
λοφονημένοι. Μετά τον κάθε φόνο, η Γκέεσε σβήνει 
και ένα κερί, απαγγέλοντας τρυφερά και ένα ποιητι-
κό λογύδριο. Στο κάτω ράφι βρίσκονται τα σύνεργά 
της: το πρόχειρο φαγητό, η καφετιέρα, τα φλυτζάνια 
με τον δηλητηριασμένο καφέ. Αλλά, στον εμπρό-
σθιο χώρο της σκηνής βρίσκονται τοποθετημένες α-
ντικριστά δύο παραδοσιακές πολυθρόνες και δίπλα 
τους από ένα βοηθητικό τραπεζάκι, παραπέμποντας 
ελλειπτικά σε αστικό σαλόνι. 
Η υποκριτική γραμμή που ακολουθεί η Μαρία Κε-
χαγιόγλου στον ρόλο της Γκέεσε κινείται μεταξύ 
ανάλαφρης αποστασιοποίησης και φωνητικής, σχε-
δόν κοριτσίστικης αφέλειας, η οποία εντείνεται κατά 
την εξέλιξη τής υπόθεσης με τα επαναλαμβανόμενα 
μοτίβα των πανομοιότυπων φόνων. Όποιος βρεθεί 
στο σαλόνι της, ασκώντας της κριτική για τον τρόπο 
ζωής της ή απλώς πράττει ενάντια στα θέλω της, θα 
σερβιριστεί τον δηλητηριασμένο καφέ. Σύζυγος, 
εραστές, γονείς, παιδιά, φίλη θα έχουν την ίδια τύχη 
μέσω μιας σχεδόν ειρωνικής επαναληπτικότητας και 
μιας ξένης προς συναισθηματισμούς υποκριτικής 

γραμμής της Κεχαγιόγλου, η οποία –αν και κατανο-
ητή ως προς το αποτέλεσμα στο οποίο αποβλέπει– 
δεν παύει να μένει μετέωρη ως προς το εάν το επι-
τυγχάνει.
Ανάμεσα στην κάθε σκηνική εικόνα που καταλήγει 
σε φόνο, παρεμβάλλεται μια βουβή ανάπαυλα, στην 
οποία συμμετέχουν όλα τα πρόσωπα της ιστορίας, 
ακολουθώντας μια χειρονομιακή χορογραφία, η ο-
ποία εντείνει την αίσθηση ενός σαρκαστικού σχολί-
ου επί των τεκταινομένων και συναινεί με την έννοια 
της αποστασιοποιητικής οπτικής του σκηνοθέτη 
πάνω στο έργο. 
Βέβαια, ο ρεαλισμός με τις εντάσεις και τις μάλλον 
ενοχλητικές κραυγές θα επικρατήσει στην αρχή, 
θέλοντας ίσως να κάνει αισθητή την καταπίεση της 
Γκέεσε από τον άντρα της (Διαμαντής Καραναστά-
σης), αν και μπορεί να φανταστεί κανείς και άλλους 
τρόπους απόδοσης μιας τέτοιας κατάστασης. Σταδι-
ακά η έντονη ρεαλιστικότητα υποχωρεί, ειδικά στις 
σκηνές με τον πρώτο εραστή (Γιωργής Τσαμπουρά-
κης), όπου η παράσταση δείχνει να βρίσκει υποκρι-
τικά την ισορροπία της: πρόκειται για την ωραιότερη 
σκηνική εικόνα – που οι δύο ηθοποιοί βρίσκουν την 
πλήρη λεκτική και κινησιολογική αρμονία μεταξύ 
τους, με αποκορύφωμα τη χορογραφημένη σκηνή 
του φιλιού τους (κίνηση της Μαρίζας Τσίγκα). 
Στις υπόλοιπες εικόνες, ο Χάρης Τσιτσάκης (Πατέ-
ρας) ακολουθεί μια αναμενόμενα σωστή ρεαλιστική 
υποκριτική, ενώ η Μαριάννα Δημητρίου (Φίλη) δίνει 
την αναγκαία κωμική νότα, παραπέμποντας στο στε-
ρεότυπο της καθωσπρέπει επικριτικής κουτσομπό-
λας, με τους κατάλληλους φωνητικούς τονισμούς 
και την κωδικοποιημένη κινησιολογία. Τα πρόσωπα 
συμπληρώνουν οι Καίτη Μανωλιδάκη (Μητέρα) και 
ο Άγης Εμμανουήλ (Εραστής).
Τα κοστούμια του σκηνοθέτη σύγχρονα, χαρακτηρι-
στικά των προσώπων, με ιδιαίτερο εκείνο των πολ-
λαπλών στρώσεων της Γκέεσε, η οποία, μετά από 
κάθε φόνο, αφαιρεί και ένα κομμάτι. 
Οι φωτισμοί του Τάσου Παλαιορούτα στηρίζονται 
στις εναλλαγές ημίφωτος στις παύσεις, εκτυφλω-
τικού φωτισμού από τις στήλες νέον καθιστώντας 
τους ηθοποιούς απρόσωπες δρώσες σκιές και μάλ-
λον ψυχρού φωτισμού του σαλονιού, που –με τις 
φωτοσκιάσεις του βάθους– προβάλλει καλύτερα τις 
εκάστοτε έμπροσθεν δράσεις. 
Μια μάλλον μονόχορδη παράσταση, αμφίθυμη μετα-
ξύ σκωπτικότητας και ρεαλιστικής αναπαράστασης.

Κατά συρροήν ανδροκτονίες
(και όχι μόνο) 
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INFO
Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, «Ελευθερία στη Βρέμη». 
Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης. ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης - 
Θέατρο Τέχνης (Υπόγειο).
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Ant-Man και Wasp:  
Κβαντομανία 

(Ant-MAn AnD the WAsp: QuAntuMAniA) **—
ΣκηνοθεΣία: Πέιτον Ριντ ΠρωταγωνίΣτούν: Πολ Ραντ, Εβάντζελιν Λίλι, Κάθριν Νιούτον,  

Τζόναθαν Μέιτζορς, Μισέλ Φάιφερ, Μάικλ Ντάγκλας, Μπιλ Μάρεϊ

η 
ζωή είναι ωραία για καθημερινούς σούπερ ήρωες όπως ο Σκοτ Λανγκ και η Χό-
ουπ Βαν Ντάιν. Μετά από τα τελευταία κατορθώματά τους έχουν αφιερωθεί 
στη συγγραφή ενός αυτοβιογραφικού βιβλίου ο πρώτος, και σε αγαθοεργίες 
η δεύτερη, καθώς και στην κάλυψη του χαμένου χρόνου με την κόρη τους, Κά-

σι. Η επιστροφή της Τζάνετ, της μητέρας της Χόουπ, από τον κβαντικό κόσμο όπου 
ήταν εξαφανισμένη για αρκετό καιρό, ολοκληρώνει την ευτυχία της οικογένειας 
που είναι για πρώτη φορά πλήρης. Όμως τα πειράματα της Κάσι με τον παππού της, 
Χανκ, με σκοπό τη δημιουργία υποατομικού τηλεσκoπίου για την εξερεύνηση του 
κβαντικού σύμπαντος, θα ανοίξουν μια πύλη στον χωροχρόνο που «ρουφάει» όλη 
την πενταμελή οικογένεια στον επικίνδυνο κόσμο που πέρασε η Τζάνετ τα τελευ-
ταία 30 χρόνια της ζωής της.  
 
Είναι προφανής η ανησυχία των ανθρώπων της Marvel να εγκαινιάσουν τη 
νέα, 5η φάση, του ηπερηρωικού πολυσύμπαντός τους με μια εντυπωσιακή ε-
πιτυχία που θα κάνει να ξεχαστούν γρήγορα τα πρόσφατα λάθη του παρελθό-
ντος. Η επιλογή του Ant-Man μπορεί να μοιάζει ριψοκίνδυνη καθώς ο ήρωας 
που αλλάζει συνεχώς μέγεθος χάρη στην ειδική στολή του, δεν διαθέτει το 
εκτόπισμα των πρωτοκλασάτων Avengers (ειδικές αναφορές γίνονται στο 
φιλμ για τον Κάπτεν Αμέρικα και τον Θορ) αλλά διαθέτει το βασικό θεμέλιο 
πάνω στο οποίο θα χτιζόταν η πρώτη ταινία της νέας φάσης: το χιούμορ. Εκεί 
ο Σκοτ Λανγκ –απολαυστικός για άλλη μια φορά ο Πολ Ραντ– είναι πραγμα-
τικός πρωταθλητής. Όμως το χιούμορ για να είναι το κλειδί της επιτυχία θα 
πρέπει να συνδυαστεί με μια δυνατή περιπέτεια στην οποία ο κακός θα κάνει 
τη διαφορά. Κι εδώ είναι που φαίνεται ότι έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά 
οι άνθρωποι της Marvel, πριν καταλήξουν στον εκλεκτό τους. Ο Κανγκ ο 
Κατακτητής (Τζόναθαν Μέιτζορς) δεν είναι μόνο θανάσιμος εχθρός αλλά κι 
ένας από τους ισχυρούς αντιπάλους των Avengers καθώς απολαμβάνει να 
«τους σκοτώνει ξανά και ξανά». Το όπλο του είναι ο χρόνος και η μεταφορά 
του από το ένα σύμπαν στο άλλο χωρίς καμιά δυσκολία. Η ιστορία του (αρκε-
τά σκοτεινή και με ψήγματα δράματος καθώς βρέθηκε παγιδευμένος στην 
κβαντική «φυλακή» λόγω εξορίας) δένει πειστικά με εκείνη της εξαφανι-
σμένης Τζάνετ και οι μεταξύ τους διάλογοι δίνουν το ψαχνό στην ιστορία. Η 
αίσθηση του ανίκητου Κανγκ δίνεται χωρίς πολλά εφέ, οι καλύτερες ατάκες 
(«Με ρωτάς ποιος είμαι; Είμαι κάποιος που έχει πολύ χρόνο») του ανήκουν. Η 
έννοια του χρόνου και κυρίως η αξιοποίησή του («Ο χρόνος δεν είναι αυτό που 
νομίζεις» λέει στην Τζάνετ-Μισέλ Φάιφερ) είναι το κυρίαρχο μοτίβο του φιλμ 
και συνδέεται με τη σημασία της οικογένειας, καθώς ο επιπόλαιος Σκοτ δεί-
χνει μετανιωμένος για τα γενέθλια της κόρης του που έχασε την τελευταία 
πενταετία. Μη νομίζετε πάντως ότι το φιλμ του Πέιτον Ριντ, σκηνοθέτη και 
στις δύο προηγούμενες περιπέτειες του «Ant-Man», είναι γεμάτο από κου-
ραστικές φιλοσοφίες. Το θέαμα εντυπωσιάζει όπως αναμενόταν: το βασίλειο 
του κβαντικού κόσμου είναι ένα μεγαλειώδες σκηνικό (με ξεκάθαρα δάνεια 
από το «Star Wars» και το «Avatar») όπου το θέμα των επαναστατών απέναντι 
στον σατράπη άρχοντα επαναδιατυπώνεται χωρίς καμιά έκπληξη και με την 
καταιγιστική δράση να έχει τον πρώτο και βασικότερο λόγο.

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Σαμπάνιες στις αίθουσες: σκίζουν ÇTárÈ, ÇτιτανικόςÈ,  
ÇΦάλαιναÈ και ÇαστερίξÈ

Close ***
ΣκηνοθεΣία: Λούκας Ντοντ ΠρωταγωνίΣτούν: Ίντεν Νταμπρίν, Γκουστάβ 
Ντε Βελ, Εμιλί Ντεκέν, Λεά Ντρακέρ

Δύο 12χρονα αγόρια είναι κολλητοί 
από μικρά παιδιά και απολαμ-

βάνουν να κάνουν συνεχώς 
πράγματα μαζί. Όταν όμως 
πηγαίνουν στο γυμνάσιο, η 
σχέση τους παρεξηγείται από 
τους συμμαθητές τους και η 
ζωή τους αλλάζει.
 

Ο 32χρονος Bέ λγος Λούκας 
Ντοντ υπογράφει μια ακόμη σκλη-

ρή ιστορία ενηλικίωσης, η οποία δεν 
χάνει σπιθαμή από το ποιητικό χάρισμα 

ή την ανόθευτη ειλικρίνειά της. Όπως συνέ-
βη και στο προηγούμενο φιλμ του, ο σκηνοθέτης στηλιτεύει τη μι-
σαλλοδοξία και την ομοφοβία του κοινωνικού περίγυρου αλλά δεν 
αφήνει το έργο να γίνει μελό ή διδακτικό. Το συγκινητικό και ανθρώ-
πινο «Close» δεν γίνεται ποτέ κραυγαλέο και επιλέγει τη συνέχιση 
της ζωής ως βασικής δύναμης σε έναν κόσμο που όχι μόνο δεν είναι 
τέλειος αλλά και παραμένει βαθιά συντηρητικός και άδικος. Ειδικά 
απέναντι σε δύο αθώα παιδιά που βρίσκονται στο κατώφλι της εφη-
βείας και αναγκάζονται να βρεθούν σε καταστάσεις που όχι μόνο τα 
καταπιέζουν, αλλά και τα ξεπερνούν. 

Ξεκουράσου (BeD Rest) **
ΣκηνοθεΣία: Λόρι Έβανς Τέιλορ ΠρωταγωνίΣτούν: Μελίσα Μπαρέρα,  
Γκάι Μπάρνετ, Έντι Ίνκσετερ

Μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προ-
σπάθειες, η Τζούλι μένει έγκυος 

και μετακομίζει με τον άντρα 
της σε καινούργιο σπίτι. Όταν 
κάποιες επιπλοκές δημιουρ-
γούν προβλήματα, ο γιατρός 
της την υποχρεώνει να  περά-
σει τις επόμενες οκτώ εβδο-
μάδες στο κρεβάτι.

 
Η νεόκοπη σκηνοθέτρια έχει κατά 

νου κλασικά ψυχολογικά θρίλερ και 
ποντάρει στο κλίμα αγωνίας λόγω της 

εύθραυστης ψυχολογίας της ηρωίδας. Μια 
τραγική ιστορία που έχει σημαδέψει το ζευγάρι, είναι το όχημα για 
να δέσει τις αμφιβολίες με την πιθανή ψύχωση της ηρωίδας, που 
όσο είναι καθηλωμένη στο κρεβάτι αρχίζει να βλέπει παράξενα ορά-
ματα ή να μπερδεύει τη φαντασία με την πραγματικότητα. Αρκετά 
πειστικό και υποβλητικό, δεν αποφεύγει βέβαια κάποια αχρείαστα 
jumps cares, αλλά στην κορύφωση της ενορχήστρωσης του τρό-
μου η μεταφυσική ανατροπή του σεναρίου διαθέτει τσαγανό.  

Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος (WoRlD WAR iii) ***
ΣκηνοθεΣία: Χουμάν Σεγιέντι ΠρωταγωνίΣτούν: Μόχσεν Ταναμπάντε,  
Μαχσά Χετζάζι, Νέντα Τζεμπραεϊλί, Ναβίντ Νοσράτι

Ένας φτωχός και άστεγος εργάτης 
προσλαμβάνεται για την κατα-

σκευή των σκηνικών σε μία 
ταινία με θέμα τις φρικαλεότη-
τες των ναζί κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Όταν οι συντελεστές αναζη-
τούν κάποιον να υποδυθεί 
τον Χίτλερ βρίσκουν στα χα-

ρακτηριστικά του εργάτη όσα 
χρειάζονται για τον ρόλο.

 
«Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Κάνει 

όμως ομοιοκαταληξίες». Η φράση που απο-
δίδεται στον Μαρκ Τουέιν δίνει το στίγμα της ταινίας που αποτέλε-
σε την πρόταση του Ιράν για το διεθνές όσκαρ αλλά δεν κατάφερε 
να μπει στην τελική πεντάδα. Ιδιοφυής σύζευξη του ακατέργα-
στου ρεαλισμού με ένα διαφορετικό love story στο ανατρεπτικό 
και πολυεπίπεδο πολιτικό σχόλιο του σκηνοθέτη, για τα ολοκλη-
ρωτικά καθεστώτα και την αλληλεπίδραση μύθου και ιστορίας. 
Δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας.

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

JUST THE FACTS
Ant-Man και  Wasp: 
Κβαντομανία * * ½ 

ο Κανγκ ο Κατακτητής 
εισβάλλει στο σύμπαν  

της Marvel
 

Close *** 
Ένα από τα 5 υποψήφια 

φιλμ για το φετινό  
διεθνές όσκαρ

 
Τρίτος Παγκόσμιος 

Πόλεμος *** 
Όταν ψέμα και 

πραγματικότητα 
μπερδεύονται

 
Ξεκουράσου ** 

Ποιος είπε ότι η ξεκούραση 
δεν προκαλεί εφιάλτες;

 
1976 (-)  

η Μανουέλα Μαρτέλι  
και η χούντα του Πινοσέτ

 
Η παρέα των  
θαυμάτων (-)  

Από τους δημιουργούς  
των «Ουπς: ο Νώε έφυγε» και 

«Ο Λούης και  
οι εξωγήινοι».

▶ ▶ ▶ Το «1976» (-) της ηθοποιού Μανουέλα Μαρτέλι είναι το σκηνοθετικό της ντεμπούτο 
χάρη σε μία ιστορία που εμπνεύστηκε από τη γιαγιά της και τις αφηγήσεις της για τη Χού-
ντα του Πινοσέτ κι έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στις Κάννες. ▶ 
▶ ▶ To animation «Η παρέα των θαυμάτων» (-) περιγράφει τις περιπέτειες μιας νεαρής μα-
θητευόμενης νεράιδας δοντιών, η οποία χάνει τις μαγικές ικανότητές της και μεταφέρεται 
στον κόσμο των ανθρώπων. 

AkomH

criticÕs CHoICE
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● Το «Tár» του Todd Field είναι μια 
μεγάλη ταινία. Μια ταινία που ξεσηκώ-
νει συζητήσεις, γεννά ερωτηματικά, 
ανάβει καβγάδες, και κάνει πολλά μο-
ντέρνα πράγματα με έναν τρόπο που 
ταυτόχρονα θυμίζει πολύ μεγάλους 
δημιουργούς του παρελθόντος — που 
βέβαια και εκείνοι έκαναν πολλά μο-
ντέρνα πράγματα στον καιρό τους.

● Ακόμη και όταν βρίσκεσαι να παρα-
κολουθείς έναν διάλογο που κρατά 
πέντε λεπτά, ή όταν βλέπεις τα μινι-
μαλιστικά σκηνικά, ή τους πνιγηρούς 
διαδρόμους, ή τη συμμετρία της αί-
θουσας δοκιμών, ή όταν ο εαυτός σου 
καταλαβαίνει υποσυνείδητα πόσο 
αλλάζει το πρόσωπο της πρωταγωνί-
στριας ανάλογα με τον φωτισμό που 
επιλέγεται (ο Florian Hoffmeister θα 
πάρει το Όσκαρ), ΞΕΡΕΙΣ ότι εδώ έχεις 
να κάνεις με μεγάλο σινεμά, με τέχνη.

● Είναι αληθινός, υψηλού ειδικού 
βάρους κινηματογράφος που αξίζει 
να επισκεφθεί κανείς παραπάνω από 
μία μόνο φορά. Τη δεύτερη θα δει μιαν 
άλλη ταινία. Την τρίτη θα του αποκα-
λυφθούν νέα μυστικά. 

● Δεν είναι μια ταινία για να περάσεις 
την ώρα σου. Ή μάλλον ψέματα: δεν 
είναι ΜΟΝΟ μια ταινία για να περάσεις 
την ώρα σου. Γιατί η ώρα σου θα περά-
σει γεμάτη όσο λίγες. Μιλάμε για την 
απόλυτη ψυχαγωγία εδώ — με την 
πρωταρχική έννοια: μπαίνουμε σε μια 
βάρκα, και ο Χάρων μάς πηγαίνει στον 
Άδη. Είναι μία ταινία για τον θάνατο, το 
αναπόδραστο, αλλά και για την αντί-
σταση στο αναπόδραστο. 

● Δεν παίζει ρόλο αν ο θεατής ξέρει εκ 
των προτέρων κάποια πράγματα από 
την πλοκή. Ούτε ακόμη αν ξέρει και το 
τέλος! Προς Θεού, δεν μιλάμε για σπό-
ιλερ σε τόσο σπουδαίο σινεμά. Δεν 
γίνεται να υπάρξουν σπόιλερ στον 
Κιούμπρικ και στον Ταρκόφσκι. Αλλά 
ούτε και στο «Tár». Μιλάμε για μία «ο-
λιστική» εμπειρία (ας μου συγχωρεθεί 
ο σαχλός όρος) που επαναλαμβάνεται 
διαφορετική και πιο πλούσια κάθε φο-
ρά που της ανοίγεις την πόρτα, απο-
καλύπτοντάς σου πολύ περισσότερες 
λεπτομέρειες. Έχουμε να κάνουμε με 
μία φούγκα. 

● Από τις δημόσιες συζητήσεις, τους 
διαξιφισμούς, τα πικρόχολα ή χονδρο-
ειδώς σεξιστικά σχόλια ανθρώπων 
που τη ζήλεψαν ή που ένιωσαν άβολα 
από περιφερειακά της στοιχεία, όλοι 
ξέρουν ότι η ταινία έχει να κάνει με την 
πτώση (στην Κόλαση) μίας τρομερά 
επιτυχημένης, πλούσιας και διάσημης 
μαέστρου —είναι διευθύντρια της 
συμφωνικής ορχήστρας του Βερολί-
νου, ενώ έχει υπάρξει εθνομουσικολό-
γος— που θα βρεθεί στη δίνη κάποιων 
υπονοιών και κατασκευασμένων 
σκανδάλων, και πολύ γρήγορα θα 
αποκαθηλωθεί. Ακόμα περισσότερο: 
θα χάσει τα πάντα, θα μείνει μόνη, θα 
συντριβεί από την επίθεση του κό-
σμου. Αλλά δεν θα αφεθεί να κυλήσει 
στην καταστροφή. Η Ταρ παραείναι 
δυνατή για να το βάλει κάτω, ακόμη 
και στην Κόλαση.

● «Υπονοιών και κατασκευασμένων 
σκανδάλων»: το βίντεο στο οποίο 
υποτίθεται κάνει αντισημιτικά και 

ρατσιστικά σχόλια και πυροδοτεί το 
«cancel culture» εναντίον της είναι 
100% κατασκευασμένο, ενώ η Κρί-
στα, που υποτίθεται ότι οδηγήθηκε 
εξαιτίας της στην… αυτοκτονία, ήταν 
ενδεχομένως ένας διαταραγμένος, 
επικίνδυνος stalker που είχε το κινητό 
της στραμμένο διαρκώς επάνω της 
για να την τραβάει στο βίντεο, και να 
στέλνει μηνύματα με πικρόχολα και 
ειρωνικά σχόλια στο Face Time.

● Η Λίντια είναι απαιτητική από τους 
γύρω της, όπως όλοι οι άνθρωποι. 
Είναι χειριστική και συμφεροντολόγα, 
όπως όλοι οι άνθρωποι. Τσιλιμπουρδί-
ζει όποτε της δίνεται η ευκαιρία, όπως 
όλοι οι άνθρωποι. (Εκτός από εμένα). 
Λέει ψέματα, όπως όλοι οι άνθρωποι, 
για να φανεί πιο άξια και πιο ικανή. 
Ξεχνά συχνά, όπως επίσης όλοι οι 
άνθρωποι, πως δεν είναι το κέντρο 
του κόσμου, κι ας είναι η ίδια πολύ «πιο 
πάνω» από τον μέσο άνθρωπο. Ναι, τα 
ελαττώματά της (για τα οποία γίνεται 
τόσος λόγος!) είναι τόσο κοινά και 
τόσο τετριμμένα —όλοι έτσι είμαστε, 
χωρίς μάλιστα να έχουμε την εξου-
σία να παγώνουμε τον χρόνο με την 
μπαγκέτα μας. Αλλά κανείς δεν θα τα 
συγχωρέσει αυτά από την Ταρ. Γιατί; 
Γιατί όλοι τη θέλουν για λογαριασμό 
τους· θέλουν να την έχουν μόνο εκεί-
νοι, αλλιώς δεν τους ενδιαφέρει αν ζει 
ή αν πεθαίνει. Και γιατί η ίδια δεν εν-
διαφέρεται να κερδίσει τη συμπάθεια 
κανενός. Θέλει να τη δέχονται όπως 
τούς παρουσιάζεται ότι είναι. Σαν μία 
fucking bitch.

● Η ταινία μιλά για τον κόσμο της κλα-

σικής μουσικής. Και έχει τρομερά με-
γάλη έρευνα από πίσω — προφανώς. 
Αλλά δεν είναι ένα σχόλιο 160 λεπτών 
για τους μαέστρους, όπως μία ταινία 
με εξωγήινους δεν μιλά για τους… ε-
ξωγήινους: μιλά για εμάς. Η Λίντια/Λί-
ντα είμαστε εμείς. Κι εμείς δεν είμαστε 
και τόσο καλοί όσο νομίζουμε. Αλλά 
ίσως να αξίζουμε περισσότερα. Ίσως.

● Η Λίντια Ταρ αποζητά απεγνωσμέ-
να την ησυχία, και μισεί τον θόρυβο. 
Όμως δεν είναι δυνατόν να ξεφύγεις 
από τον θόρυβο. Ίσως μόνο αν σηκώ-
σεις την μπαγκέτα σου σε μια πρόβα 
και σταματήσεις όλα τα όργανα, και 
όλο τον κόσμο. Όμως για πολύ λίγο.

● Είναι κοινός τόπος πως η τέχνη δεν 
είναι εδώ για να δίνει απαντήσεις, αλ-
λά για να θέτει ερωτήματα. Ο τρόπος 
που το υποστηρίζει αυτό ο Φιλντ μάς 
έκανε να του βγάλουμε το καπέλο. 
Αφήνει την ταινία του ανοιχτή στα πά-
ντα. Κλείνοντάς μας διαρκώς το μάτι.

● Κατανοούμε ότι πολλοί θα έχουν 
μία σειρά από ιδεολογικές/αισθητι-
κές/ηθικές διαφορές με πράγματα 
που λέγονται ή εννοούνται στο φιλμ, 
ή που αφήνονται να υπονοηθούν. Ο-
ρισμένως, είναι ένας λάθος τρόπος να 
δεις αυτή την ταινία, και ενδεχομένως 
και οποιαδήποτε άλλη. Αν μη τι άλλο, 
τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα 
από το αν η Λίντια λέει την περίφημη 
πλέον ατάκα, «Ο ναρκισσισμός των 
μικρών διαφορών οδηγεί στον πιο 
βαρετό κομφορμισμό». Πράγμα που 
εμείς βρήκαμε έξοχο, καθώς είναι μία 
κοινή αλήθεια. Άλλοι πάλι έχουν βρει 

ήδη άλλους λόγους για να μισήσουν 
την ταινία, ή έστω για να πουν πως δεν 
πετυχαίνει τους στόχους της, ότι έχει 
χαοτικό (!) σενάριο κ.τ.π., συχνά μά-
λιστα και εντελώς αντικρουόμενους 
μεταξύ τους. Συμβαίνει αυτό με όλα τα 
μεγάλα έργα.

● Τι γίνεται όμως στο τέλος, όταν η 
Lydia Tár —σαν Linda Tarr πλέον: το 
πραγματικό της όνομα— διευθύνει 
μια ορχήστρα στις Φιλιππίνες για τη 
ζωντανή εκτέλεση του σάουντρακ 
που συνοδεύει ένα γιαπωνέζικο game, 
ενώπιον ενός κοινού από… cosplayers 
ντυμένων τέρατα; Η απάντηση 
είναι μπροστά μας. Η συναυλία του 
«Monster Hunter», στην προετοιμασία 
της οποίας η Ταρ δίνεται με… μαλερι-
κό πάθος, είναι ένας ακόμη τρόπος για 
να μοιραστείς τη χαρά της μουσικής 
(και της αλήθειας της) με τους άλλους. 
Και κάτι παραπάνω: μόνο αν αφιερω-
θεί και πάλι σ’ αυτό που αγαπά πα-
ράφορα, θα μπορέσει να επιστρέψει 
στην κορυφή. Ακόμη και αν η κορυφή 
είναι απλώς η ησυχία μέσα της.

● Όσο για τα Όσκαρ… Ναι, την αγαπώ 
τη Μισέλ Γεό και την ακολουθώ πιστά 
από το 2000 και το «Crouching Tiger, 
Hidden Dragon» (ενώ δεν είμαι φαν 
της Μπλάνσετ), αλλά είναι σαν να 
συγκρίνεις τον Άρη με τη Ρεάλ. Και 
εγώ είμαι Άρης, και θεωρώ απλώς 
αναγκαίο κακό τις υπόλοιπες ομάδες 
του πλανήτη. Για να το πω και αλλιώς: 
κανονικά φέτος δεν έπρεπε να υπάρ-
ξουν άλλοι υποψήφιοι πρώτου γυναι-
κείου ρόλου. Ή υποψήφιοι ηθοποιοί 
γενικά. Φτάνει η Μπλάνσετ στο «Tár».

To Tár  και η 
Κέιτ 

Μπλάνσετ

Του ΚυριάΚου άθάνάσιάδη

Σκέψεις πάνω στην τελευταία ταινία του Todd Field και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
που ερμηνεύει καταιγιστικά η Κέιτ Μπλάνσετ. Μια ταινία που διχάζει και συζητιέται παντού.

ΣΙΝΕΜΑ
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Αγαπητό μου Μανεκέν, μια φίλη μου 
ενημερώθηκε για τη στήλη σου, αλ-
λά δεν έχει social media (ναι μπορεί 
να είναι μία στις εκατό) και θέλει να 
μοιραστεί το πρόβλημά της. Είναι δι-
ορισμένη σε ένα σχολείο. Είναι καθη-
γήτρια αγγλικών και έχει κόλλημα με 
τη δουλειά της. Είναι single και άμαθη 
εδώ και πολλά χρόνια. Στο σχολείο 
τους, πρόσφατα, ήρθε ένας νέος καθη-
γητής γύρω στα 40. Η φίλη μου 32. Της 
αρέσει, μιλάνε αρκετά στα διαλείμμα-
τα και μου είπε ότι την ψιλοφλέρτα-
ρε, μέχρι που μαθαίνει από κάποιους 
μαθητές της ότι τη θάβει πίσω από την 
πλάτη της. Της ήρθε κεραμίδα! Πώς το 
χειριζόμαστε;

Η αλήθεια είναι ότι με έχει πιάσει ένας εκνευ-
ρισμός τώρα με τον τύπο, αλλά προτού τον 
δικάσουμε, χρειάζεται να δούμε αν οι μαθη-
τές της λένε την πάσα αλήθεια. Είναι 
λογικό να έχει αιφνιδιαστεί από 
όλο αυτό η φίλη σου, αφού 
μου γράφεις ότι είναι και ά-
μαθη στα γκομενικά, αλλά 
–αν αληθεύει– είναι και ένα 
«καμπανάκι» που ευτυχώς 
το άκουσε νωρίς για το κα-
λό της. Και πώς θα μάθει 
την αλήθεια; Μόνο μιλώ-
ντας ειλικρινά στον τύπο και 
παίρνοντας την κατάσταση στα 
χέρια της. Το ξέρω ότι πολλές 
φορές προτείνω μία δύσκολη 
λύση στα θέματα σας (είμαι κι 
έξω από τον χορό), αλλά πιστεύω ακράδαντα 
πως εμείς οδηγούμε τη ζωή μας, μόνο εμείς 
είμαστε υπεύθυνοι για να μας φέρουμε όσα 
επιθυμούμε και μόνο εμείς χρειάζεται να μας 
προστατεύουμε. Ας σταματήσουμε να περι-
μένουμε βοήθεια από το σύμπαν, τα ζώδια και 
τους πλανήτες.

Τον τελευταίο χρόνο, αποφάσισα να αλ-
λάξω τις διατροφικές μου συνήθειες και 
έχω επιλέξει ότι η vegan διατροφή μου 
ταιριάζει περισσότερο και μου αρέσει 
πολύ. Ειδικότερα τους τελευταίους 
μήνες, έχω δει τεράστια διαφορά στο 
σώμα μου, αλλά δεν το κάνω μόνο για 
αυτό. Πραγματικά, νιώθω πιο «καθα-
ρή» και γεμάτη ενέργεια. Αλλά το ση-
μαντικότερο, η ηθική και συνείδησή 
μου δεν μου επιτρέπουν να καταναλώ-
σω κρέας. Αγαπώ πολύ τα ζώα, σκέψου 
όποτε περνάω έξω από χασάπικα ή στα 
ψυγεία με τα κρέατα του σούπερ μάρ-
κετ αηδιάζω. Το κακό είναι, βέβαια, 
ότι το αγόρι μου δεν μπορεί να δεχτεί 
με τίποτα τις διατροφικές μου επιλο-

γές, λέγοντας ότι δεν γίνεται να ζή-
σω έτσι. Αυτός είναι το άλλο άκρο. Τις 
προάλλες, έφερε στο σπίτι μπιφτέκια 
και μου είπε: «Τώρα που θα σου μυρί-
σουν να δω πώς θα κρατηθείς». Έχει 
καταντήσει πολύ κουραστικό όλο αυ-
τό. Κριτική για κάθε τι που βάζω στο 
στόμα μου, σου λέω! Δεν είχα σκεφτεί 
ποτέ ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι αι-
τία χωρισμού…

Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη στήλη! Εξή-
γησε στον φίλο σου ότι αυτή η επιλογή αφορά 
μόνο εσένα και κανέναν άλλον. Ο σύντροφος 
που επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας χρει-
άζεται να υποστηρίζει τις επιλογές μας και να 
μας εμπνέει. Είναι υποχρεωμένος να το σε-
βαστεί. Δεν θα απολογηθείς σε κανέναν επει-
δή προτιμάς το τόφου από τη φέτα! Δηλαδή, 
έλεος! Ξεκαθάρισέ του ότι σε έχει κουράσει 
αυτή η συμπεριφορά και, αν δεν το καταλάβει, 

τότε ναι! Το να μη στηρίζει ο σύντρο-
φος σου τις επιλογές σου, είναι μια 

χαρά αιτία χωρισμού. 

Τζένη μου, έχω θέμα με 
τη μία μου φιλενάδα. 
Έχουμε χαθεί τελείως. 
Να φαν τασ τείς είναι 
κολ λ ητή μου από το 

σχολείο. Δεν ξέρω τι έ-
χει πάθει. Καταλαβαίνω 

ότι πλέον έχουμε και οι δύο 
τις ζωές μας, τις δουλειές μας, 

καινούργιους φίλους κλπ, αλλά 
δεν με παίρνει ποτέ (κυριολεκτικά) τη-
λέφωνο, αν δεν την πάρω εγώ και ποτέ 
δεν μου ζητάει να πάμε να πιούμε έναν 
καφέ ή να κάνουμε μια βόλτα. Τη θέλω 
στη ζωή μου, αλλά έχω εκνευριστεί και 
πάρα πολύ με τη συμπεριφορά της.

Το συγκεκριμένο θέμα σου, φίλη, δεν λύνεται 
με διαφορετικό τρόπο, παρά μόνο με κατά μέ-
τωπον «επίθεση». Χρειάζεται να ξεπεράσεις 
τον εκνευρισμό σου (εφόσον τη θέλεις στη 
ζωή σου) και να την πάρεις ένα τηλέφωνο ή 
(για πιο εύκολα) να της στείλεις ένα μήνυμα 
και να τη ρωτήσεις 
ευθέως: «Πού έχεις 
χ α θ ε ί ,  φ ι λ ε ν ά δ α ; 
Θέλω να τα πούμε. 
Νιώθω πως μόνο 
εγώ σε παίρνω. 
Συμβαίνει κάτι; 
Έχω κάνει κάτι 
που να σε έχει 
ενοχλήσει; Έχεις 
κάτι εσύ; Μου έ-
χεις λείψει. Θέλω να 
βλεπόμαστε περισσό-
τερο. Είμαι εδώ και σε 
θέλω στη ζωή μου». Πάρ’ το copy paste και 
προχώρα. Μόνο με ειλικρίνεια και μοίρασμα 
μπορούν να κρατηθούν οι δυνατές σχέσεις, 
γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό πού και πού 
να χανόμαστε, αλλά θέλει αληθινή προσπά-
θεια για να ξαναβρισκόμαστε. 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

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

➽ Έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια ένας κύκλος όπου μου-
σικοί με τους οποίους μεγαλώσαμε, φεύγουν από τη ζωή. Κι 
αν έχουμε χάσει τον Cohen, τον Bowie ή τον Beck, αυτές ήταν 
μεγάλες απώλειες, μουσικών που αρχίσαμε να ακούμε στη δε-
καετία του ’70. Η απώλεια του Mark Lanegan ήταν κάτι ολότελα 
διαφορετικό καθώς εκείνος εκπροσωπούσε μια μεταγενέστερη 
γενιά, τη δική μας γενιά.

➽ Ο Lanegan έφυγε πριν από έναν περίπου χρόνο, στις 22 Φε-
βρουαρίου, κι από τότε ξανάκουσα πολλές φορές τους δίσκους 
του, ξαναδιάβασα τα βιβλία του και τελικά κατάφερα να κατανο-
ήσω γιατί η απώλειά του με στενοχώρησε τόσο: ήταν ακριβώς ο 
τρόπος που αισθανόταν κι ο τρόπος που μετέτρεπε το συναίσθη-
μά του σε μουσική, σε ποίημα ή σε πεζό. Να τος εδώ από το «Sing 
Backwards And Weep»: «Το γέλιο της, το πόσο ανοιχτή ήταν, εκείνη η 
καλά κρυμμένη μελαγχολική της πλευρά, μ’ έκανε να θέλω να τη δω 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η άνεση με την οποία έρεε η κουβέντα 
μ’ έκανε να της πω πράγματα που δεν είχα πει σε κανέναν πιο πριν. 
Σκορπώντας τη συνηθισμένη μου φιλύποπτη φύση στον άνεμο, ήξε-
ρα ότι εκείνη θα ήταν κάτι καλό για μένα». O Lanegan μιλάει για την 
πρώτη τηλεφωνική του συνομιλία με τη Selene Vigil, τραγουδί-
στρια των 7 Year Bitch, μιας αγριεμένης punk μπάντας από το 
Seattle. «Κι ένα βράδυ που είχε έρθει να μείνει ξανά για λίγο μαζί μου 
στο Los Angeles, έτσι όπως ήμασταν κι οι δύο μέσα στην μπανιέρα, 
μου είπε κάτι που έφτασε βαθιά μέχρι τον πυρήνα μου: “Τι είναι αυτό 
που σου έχει συμβεί και σ’ έχει κάνει τόσο θλιμμένο;” Με χτύπησε σαν 
σφυρί. Συνειδητοποίησα ότι ακόμη και τις στιγμές που ένιωθα χα-

ρούμενος και άνετα με τον 
εαυτό μου –και θυμόμουν 
αρκετές τέτοιες– η ενοχή 
και η ντροπή που φορού-
σα σαν θηλιά στον λαιμό 
μου ήταν ορατή σ’ αυτήν 
την ευαίσθητη κοπέλα. 
Έκλεισα τα μάτια μου. Εί-
χα υπάρξει μια απίστευτα 
αρνητική, μια τοξική επιρ-
ροή – σκεφτόμουν όλα 
αυτά που είχα κάνει κι όλα 
αυτά που δεν είχα κάνει, 
αυτά που είχαν πληγώσει 
τους ανθρώπους που είχα 
αγαπήσει και ειδικά εκεί-
νους που είχα χάσει. Σε μια 
στιγμή σπάνιας, ωμής, α-
κραίας ευαισθησίας, άρχι-
σα να κλαίω. Με κρατούσε 
σφιχτά καθώς τα δάκρυα 
έτρεχαν ποτάμι από τα 
κλειστά φλεγόμενα μάτια 
μου. Σ’ εκείνη τη στιγμή ο 
λυσσασμένα θλιμμένος 
από την αρρώστια σκύλος 

που κουβαλούσα τόσα χρόνια μέσα μου έσπασε κάθε εμπόδιο που 
του είχα βάλει κι ελευθερώθηκε. Δεν είχα κλάψει ποτέ μπροστά σε 
κάποιον άλλον. Το πένθος για όλον τον πόνο που είχα προξενήσει 
στον εαυτό μου και τους άλλους μέσα στα χρόνια, ξέσπασε σαν 
καταρράκτης». 

➽ Σαν καταρράκτης είναι κι η ποίησή του. Διαβάζω το Beloved 
από τη split ποιητική συλλογή με τον Wesley Eisold (Nightmare, 
Cold Cave), που κυκλοφόρησε το 2020 με τίτλο «Plague Poems»: 
«Είναι μια μελαγχολική βροχή / κι είναι ένα μαύρο πουλί βαμμένο 
κόκκινο / πάνω στο περβάζι / ενός κήπου από νέον / πνιγμένου στα 
μαλλιά της αγαπημένης». 

➽ Είναι η βροχή που επανέρχεται συνεχώς στην ποίηση και τα 
τραγούδια του Mark Lanegan και δημιουργεί αυτήν την αίσθη-
ση της βαθιάς θλίψης που είδε μέσα του η Selene: «Φίξαρε / είν’ 
αλήθεια / συνεχίζει να βρέχει / είναι κρυστάλλινα τα λόγια σου στο 
κεφάλι μου / Θα κοιτάξω απ’ το μπαλκόνι / τραγούδα ανάποδα και 
κλάψε».

➽ Έναν χρόνο μετά τη μέρα που δραπέτευσε, ο Mark Lanegan 
βρίσκει τον τρόπο να είναι ακόμα εδώ. Τραγουδάει τα πεσμένα 
φύλλα του φθινοπώρου, τη μελαγχολική πλευρά των Χριστου-
γέννων, κάθε –μα κάθε– βροχή του χειμώνα, αγριεύει με τους 
Screaming Trees, συναντά την Isobel Campbell ή τον Duke 
Garwood, απλώνει τους ψαλμούς του στο ημίφως και τις πιο 
κρύες νύχτες κερνάει ένα whiskey όσους ξενυχτούν στο όνομα 
ενός ανίερου Αγίου Πνεύματος.

Σημειώσεις
Ενός Μονομανούς 
CXLXXIII Του ΓΙώρΓου ΦΛώρΑκΗ



Κείμενα	γραμμένα	με	μία	και	μόνη	οδηγία:	
να	μπορούν	να	διαβαστούν	από	κάποιον	ενώ	
κρέμεται	από	μια	χειρολαβή	στο	τρόλεϊ. Μια	συνέκδοση	της	Athens	Voice	Books	

και	του	Free	Thinking	Zone.

Ο	βραβευμένος	αστροφυσικός,	
επίτιμος	διευθυντής	του	Ευγενιδείου	Πλανηταρίου,	

συζητάει	με	τον	

Ένα	άναρχο	υβριδικό	Lesbo-Western	
που	δεν	θέλει	να	έχει	καμία	
λογοτεχνική	αξιοπρέπεια.	
Όλα	στα	μούτρα!

Η	ποιητική	συλλογή	του	ιδρυτή	
της	Ελληνικής	Greenpeace	&	
πρώην	υφ.	ΠΕΧΩΔΕ.

Ένα	μυθιστόρημα	για	τη	ματαίωση,	
την	απώλεια	–	και	τη	λύτρωση.

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

Κ ΕΝ ΤΡ Ι ΚΗ 	Δ Ι ΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ	ATHENS	VOICE	BOOKS
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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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