
26 ΟΚΤΩβριΟυ - 1 ΝΟΕΜβριΟυ 2017 . ΤΕυΧΟΣ 632 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . free press KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Φθινοπωρινή βόλτα 
στον Χολαργό και 

την Aγία Παρασκευή 
tης ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗ

Γράμμά στην 
Generation Z

Σόρι, αλλά οι γονείς σας είναι πιο κουλ!
Του ΣτέφΑΝΟΥ τΣΙτΣΟπΟΥΛΟΥ

Είναι η Εβίνα Μάλτση 
ο θηλυκός Γκάλης;
Η αρχηγός της έθνικής Μπάσκετ 
Γυναικών μιλάει στη Γλύκα Στόιου

O Παντελής Βούλγαρης σχολιάζει στιγμιότυπα 
της ταινίας του ÇΤελευταίο σημείωμαÈ
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Eκδότης-∆ιευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαφήµισης  
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρµάς

Αρχισυντάκτης 
∆ηµήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιµέλεια  Ύλης: ∆ήµητρα Γκρους

 ∆ιαχείριση Web Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

Αρχισυνταξία Web
∆ηµήτρης Αθανασιάδης

Συντακτική οµάδα: ∆. Αλικάκος,
Ν. Αργυροπούλου, Μ. Βελέντζας, Ντ. 

Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου, N. 
Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, A. 

Γκόρου, Β. Γραµµατικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. 
∆ηµητρακόπουλος, Φ. ∆ηµητριάδη, Θ. Ευθυµίου, N. 

Zαχαριάδης, Μ. Ζουµπουλάκη, Κ. Καϊµάκης, ∆. 
Καραθάνος, M. Kοντοβά,  Μ. Μαρµαρά, Β. 

Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. 
Νένες, Κ. Νιαµονιτάκη, Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. 

Παναγοπούλου, Η. Παρτσακουλάκη, Γ. Παυριανός, 
Κ. Περρή, K.Ρήγος, Ε. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Σ. 

Tριανταφύλλου, Ευ. Τσαβδάρη, Γ. Τσάκαλος, Σ. 
Tσιτσόπουλος, ∆. Φύσσας, Σ. Χαραµή, Λ. Χουρµούζη

Γραµµατεία Σύνταξης Γεωργία Σκαµάγκα
info@athensvoice.gr

Υπεύθυνη οδηγού ∆ανάη Καµζόλα 
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

Β. Γκογκτζιλάς, art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας ∆. Βούτσας, Κώστας Αµοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Γιάννης Οικονόµου

Group Advertising Manager
Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr

Υπεύθυνη Direct Market Βούλα Καραβαγγέλη
Direct Market Θεοδώρα Θεµελή, Ρούλα Μαντή,

Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου
Υποδοχή ∆ιαφήµισης Μαρία Αυγερινού

 marketing@athensvoice.gr
Ροή ∆ιαφήµισης Web Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr 

∆ιεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, 

Μαρία Καραχοντζίτη, Γιώργος Άνθης

∆ιαχωρισµοί - Eκτύπωση 
«Kαθηµερινές Εκδόσεις AE»

∆ιανοµή: Free Sunday

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369
fax: 210 3632.317

∆ιαφηµιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Aγγελίες: 210 3617. 369  

Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σηµεία διανοµής, 
µπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 

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

∆ιευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρµπίλη
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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει 

ο Jack Burton. Γεννήθηκε στο 

Μπάρυ στη Νότια Ουαλία το 1988. 

Αποφοίτησε από το Royal Academy 

το 2017 και έκανε BA στις Καλές Τέ-

χνες στο Chelsea College of Art and 

Design (2010) και MRes σε Cultural 

Studies and Humanities στο London 

Consortium (2010-2011). Ζει και ερ-

γάζεται στο Λονδίνο. Αυτές τις µέρες 

πραγµατοποιεί τη δεύτερη ατοµική 

του έκθεση στην γκαλερί Elika στην 

Αθήνα. Τα έργα του είναι κολάζ πάνω 

σε δικές του φωτογραφίες τυπωµέ-

να σε αλουµίνιο.

i

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 A.V. 3 



∆ήλωση συµµετο-
χής στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα  ή 
µέσω της ιστοσε-

λίδας του Οργανισµού Πολιτι-
σµού, Αθλητισµού & Νεολαίας 
του Δήμου. • Οι ενδιαφερόμενοι 
µπορούν να συµµετέχουν έως 
και δύο ξεναγήσεις το τρίμηνο. • 
Το εισιτήριο επιβαρύνει τους 
συµµετέχοντες στην ξενάγηση. 
• Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι 
ξεναγήσεις στους εξωτερικούς 
χώρους δεν πραγµατοποιού-
νται.  Πληρ. dospi@opanda.gr 
και στο τηλέφωνο 2105151541 
(κ. Ελένη Κονιτσιώτη)

¦°Ä°ªº¶Ë¸ 3/11, 13:00
Βόρεια Κλιτύς Ακρόπολης 
Σηµείο συγκέντρωσης: εκ-
δοτήρια θεάτρου ∆ιονύσου
Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννό-
λα (έως 50 άτοµα)

ª°µµ°ÆÃ 4/11, 10:30,
Επιγραφικό Μουσείο
Σ.σ.: Είσοδος του µουσείου 
(Τοσίτσα 1)/Ξεναγός: Νόρα 
Παντελάκη (έως 35 άτοµα)
11:00, Αρχαία αγορά
Σ.σ.: Αδριανού 25 (έναντι 
Ιερού Ναού Αγ. Φιλίππου)/
Ξεναγός: Στέλλα Γαλανοπού-
λου (έως 50 άτοµα)

ºËÄ¹°º¸ 5/11, 10:30
Νοµισµατικό Μουσείο
Σ.σ.: Είσοδος µουσείου (Πανε-
πιστηµίου 12) 
 Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη 
(έως 35 άτοµα)

¦¶»¦Æ¸ 9/11, 10:30 
Οικία Μπενιζέλων - Λουτρό 
αέρηδων
Σ.σ.: Αδριανού 96, Πλάκα
Ξεναγός: Άρτεµις Σκου-
µπουρδή (έως 50 άτοµα)
11:00, Μουσείο Μπενάκη
Σ.σ.: Είσοδος του µουσείου 
(Κουµπάρη 1, Κολωνάκι)
Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώ-
τη (έως 35 άτοµα)

¦°Ä°ªº¶Ë¸ 10/11, 12:00
«Βόλτα στα µνηµεία της 
Πλάκας»
Σ.σ.: Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης 
(Χαιρεφώντος & Λυσικρά-
τους, Πλάκα)
Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώ-
τη (έως 50 άτοµα)

ª°µµ°ÆÃ 11/11, 10:00 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο (Αιγυπτιακή Συλλογή)
Σ.σ.:Είσοδος του µουσείου 
(Πατησίων 44)
Ξεναγός: Θεώνη Κάµπρα 
(έως 40 άτοµα)
10:30, Λύκειο Αριστοτέλη
Σ.σ.: Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσ-
σης Σοφίας  
Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη

ª°µµ°ÆÃ 18/11, 10:00 
Πινακοθήκη Χατζηκυριά-
κου Γκίκα-Μπενάκη
Σ.σ.: Είσοδος της Πινακοθή-
κης (Κριεζώτου 3, Σύνταγµα)
Ξεναγός: Θεώνη Κάµπρα 
(έως 30 άτοµα)
11:00, Κεραµεικός
Σ.σ.: Είσοδος του αρχαιολο-

γικού χώρου (Ερµού 144)
Ξεναγός: Στέλλα Γαλανοπού-
λου (έως 50 άτοµα)

ºËÄ¹°º¸ 19/11, 11.00
Ακαδηµία Πλάτωνος
Σ.σ.: Ψηφιακό Μουσείο της 
Ακαδηµίας Πλάτωνος (Κρέ-
οντος 1)
Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη

¦°Ä°ªº¶Ë¸ 24/11, 17:00
Νέο Μουσείο Ακρόπολης 
(Αρχαϊκή Συλλογή)
Σ.σ.: Εντός του µουσείου (εκ-
δοτήρια εισιτηρίων)
Ξεναγός: Kασσάνδρα Ποριώ-
τη (έως 50 άτοµα)

ª°µµ°ÆÃ 25/11, 10:00 
Πινακοθήκη Χατζηκυριά-
κου Γκίκα-Μπενάκη
Σ.σ.: Είσοδος της Πινακο-
θήκης  (Κριεζώτου 3, Σύ-
νταγµα) /Ξεναγός: Θεώνη 
Κάµπρα (έως 30 άτοµα)
10:30, Επιγραφικό Μουσείο
Σ.σ.: Είσοδος του µουσείου 
(Τοσίτσα 1) / Ξεναγός: Νόρα 
Παντελάκη (έως 35 άτοµα)
12:00, Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης
Σ.σ.: Είσοδος του µουσείου 
(Ν. ∆ούκα 4, Κολωνάκι)
Ξεναγός:  Kασσάνδρα Πο-
ριώτη (έως 35 άτοµα)

ºËÄ¹°º¸ 26/11, 10:00 
Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης 
Σ.σ.: Είσοδος του µουσείου 
Ξεναγός: Θεώνη Κάµπρα 
(έως 40 άτοµα)
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Γνώρισε την πόλη µέσα από τις δραστηριότητες του ∆ήµου Αθηναίων 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ
Ετοιµάζεται για γενική αναβάθµιση, 

παρέµβαση, καθάρισµα αυτή 
την εβδοµάδα, µε αποκλειστικό 

δωρητή το Ίδρυµα Νιάρχος.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Για την απόφασή του να δείξει 

την έξοδο από τη Ν∆ στους βουλευτές 
που σκέφτονται να διεκδικήσουν 

τα αναδροµικά των αποζηµιώσεών τους.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αυτός ο κορυ-

φαίος έλληνας πρωταθλητής στίβου, 
ο σπουδαίος φωτογράφος µόδας, ο πολύ 

ευγενικός και τρυφερός άνθρωπος, ο φίλος. 
Ήταν µόλις 52 ετών.

ΜΑΡΕΓΚΑ 
Φαγητό ηµέρας σε πολύ καλές τιµές 

και υπέροχη Πάβλοβα.
(στη οδό Σκουφά)

ΓΚΟΡΓΚΙ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
«Αυτή τη στιγµή θα ήθελα να βρίσκοµαι κά-
που όπου ζουν άνθρωποι απλοί, αληθινοί, 

που κάνουν κάτι χρήσιµο». 
(Ο Μάξιµ Γκόργκι τα σαββατοκύριακα από 18/11 

μέχρι 15/4 στη Στέγη με τους «Παραθεριστές» 
του, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη. 

∆είτε αυτό το απίστευτης ευφυΐας 
και τρυφερότητας έργο που γράφτηκε 

το 1903 και είναι σαν να γράφτηκε χθες).

ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ελληνικές παροιµίες 
µεταφρασµένες στα αγγλικά.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Εσάς σας συγκλόνισε το «Mother!» 
του Αρονόφσκι ή σας έκανε έξαλλους; 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
«Πήρες την καρδιά µου, 
πήρες το µυαλό µου, 
πάρε να φοράς και το πουκάµισό µου» 
(Μάκης Χριστοδουλόπουλος)
 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ο Τσίπρας µε αθλητικό σορτσάκι 
κάνει τζόγκινγκ στο µνηµείο 
Λίνκολν στην Ουάσινγκτον.
(Τι τραβάει κι αυτή η χορεύτρια, ε;)

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ
Τζόγκινγκ στο Σύνταγµα, 
∆ευτέρα πρωί, 
ανάµεσα στην κυκλοφορία.

ΜY STYLE ROCKS
Survivor 2017.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ
Νοµίζω ότι γίνεται µόνο και µόνο για να κά-
νει ο Βασίλης Ζούλιας το υπέροχο σόου του 
διαλέγοντας πάντα το πιο ωραίο σηµείο των 
κήπων του Ζαππείου.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Επιµέλεια: Γιάννης Νένες

Πώς βρέθηκες στην Αθήνα; Ήρθαµε µε τους γονείς 
και την αδελφή µου, από µια µεγάλη τουρνέ στην 
Ελλάδα, λόγω των µεταθέσεων του στρατιωτικού 

πατέρα µου. Ο καθένας µας γεννήθηκε σε διαφορετι-
κή πόλη κι είχαµε όνειρο την πρωτεύουσα!

Μια συναυλία στην Αθήνα που δεν θα ξεχάσεις 
ποτέ; Την πρώτη µου ως πιτσιρίκα στο Ολυµπιακό 
στάδιο µε τους  Pink Floyd, και την τελευταία στο 

Terravibe  µε το θεό Robbie Williams. Αξέχαστος θα 
µου µείνει ο Miles Davis στο παλιό Παλλάς.

Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο 
στην πόλη; Τα «βρώµικα» –ηµεδαπά κι αλλοδαπά–, 
τα περίπτερα, τα λουλουδάδικα στη Βουλή, οι πεζό-
δροµοι, ο λόφος του Λυκαβηττού, η θέα απο τα σπί-

τια του κέντρου στη νυχτερινή Αθήνα.

Η πρώτη δουλειά που έκανες; Κορίτσι για όλες τις 
δουλειές σε σούπερ µάρκετ της γειτονιάς! Το επόµε-
νο καλοκαίρι ως γυµνασιοκόριτσο,  αναβαθµίστηκα 

σε παλιό κοσµηµατοπωλείο της Πανεπιστηµίου.

Το πρώτο σου διαµέρισµα; Πρώτο διαµέρισµα 
σε γωνιακή παλιά πολυκατοικία στην Αχαρνών και 
Παρασίου πάνω από ένα µπουζουξίδικο. Τελείωνε 

το πρόγραµµα στις 5, κοιµόµουνα µερικές ώρες και 
πήγαινα στη ∆ραµατική σχολή όπου όλη ξέρανε ότι 

ξενύχτησα µε πενιές!

Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που έχεις ακούσει;
Πολλές οι τρελές αθηναϊκές ιστορίες. Θυµάµαι που 
λέγανε για την τολµηρή περσόνα, τη Ματούλα, που 
κατέβηκε γυµνή πάνω σ’ άλογο στην Πλατεία Κολω-
νακίου, τη Μαλβίνα Κάραλη που ντυνόταν µε εθνικές 
ενδυµασίες λέγοντας ότι ήταν Εβραία, Ηπειρώτισσα, 
ανάλογα µε το ποια καταγωγή υποστήριζε κάθε φο-
ρά. Για τις σύγχρονες κρατάω ασχολίαστα τα τεκται-

νόµενα. Ας µας κρίνουν οι απόγονοι!

Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος/θόρυβος;
Ήχος µεγάλος κι αισιόδοξος τα πουλιά να καλωσορί-

ζουν τη µέρα στα δέντρα του Πεδίου του Άρεως!

Το αθηναϊκό πάρτι που δεν θα ξεχάσεις;
Εννοείται στα Οινόφυτα! Αλλά και του +Soda!

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο;
Αυτός που αγαπά άνευ όρων και φροντίζει την πόλη 
σαν να ’ναι η πατρίδα του, κι όχι να ζει αναγκαστικά 

γιατί στο χωριό του δεν µπορεί!

Πού αλλού θαήθελες να ζήσεις στην Ελλάδα;
Πουθενά αλλού εκτός της Αθήνας! 

Πού ζεις τώρα;  Στην Κυψέλη, αλλά όχι για πάντα! 
Έχω γυρίσει όλη την Αθήνα κι έπεται συνέχεια!

Το αγαπηµένο σου µπαρ; Αγαπηµένο το Drunk 
Sinatra και αιώνια αγαπηµένο το Μπρίκι στη Μαβίλη!

Το αγαπηµένο σου αθηναϊκό θέατρο;
Το Παλλάς στη Βουκουρεστίου, το Ιλίσια, το ιστορικό 
κτίριο του Τσίλλερ στην Αγ. Κωνσταντίνου του Εθνι-

κού Θεάτρου και πολλά άλλα θέατρα µου «ανοίγουν» 
την ψυχή!

* Η Κ.Μ. πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά «Κόκκινο νυφι-
κό» στον Alpha

 
«∆εν το πιστεύω, ρε Ελένη! 
Μα είχε τέτοια µαγαζιά εδώ; 

Καλά η καφετέρια µα και αστειατόριο;»
(Κυρία φορτωµένη µε µπαγκάζια –η πρώτη της 
φορά στα ΚΤΕΛ Κηφισού– στη φίλη της. Κηφι-

σός, ∆ευτέρα πρωί)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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★  ¸  ° £ ¸ Á °  » ¹ ¤ ° ¶ ¹  º ¹  ¶ » ¶ ¹ ª  ° º Ã Ë » ¶  ★

Σε Ταχυδροµείο, πολλοί άνθρωποι 
περιµένουν να εξυπηρετηθούν µε χαρτάκια 
αριθµού προτεραιότητας. Νεαρός µπαίνει 

βιαστικός και ρωτάει µία κυρία:
«Σας πειράζει να περάσω πρώτος; 
Γιατί έχω παρκάρει παράνοµα».

«Από µένα είναι εντάξει. Περάστε» 
απαντάει η κυρία...

…Ο νεαρός πλησιάζει τον γκισέ και τότε 
όλοι οι υπόλοιποι µαζί αρχίζουν να δια-
µαρτύρονται. Ζοχαδιασµένος ο νεαρός 
γυρνάει και φεύγει µουρµουρίζοντας:

«Άµα δεν υπάρχει κατανόηση…»
(Μεσογείων, µεσηµέρι Πέµπτης)

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΣΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 
ΜΗΝ ΟΥΡΕΙΤΕ Ε∆Ω.

(Ταµπέλα σε κολόνα, 
κάπου στην Κηφισιά)

Έξω από τατουατζίδικο, 
δύο αραχτοί, φουσκωτοί κλαρινογα-

µπροί. Από µπροστά τους περνούν 
δύο όµορφες κοπέλες.

«Τι κάνουµε;» τις ρωτάει ο ένας.
Αυτές χαµογελούν χωρίς να 

απαντήσουν και συνεχίζουν…

…Ο φουσκωτός συνεχίζει και σχολιάζει:
«Έτσι είναι ρε, τις χαιρετάς κι αυτές 

σε γράφουν στ’ @ρχίδι@ τους».
(Εξάρχεια, Σάββατο πρωί)

«Το ίδιο σιντί µε εχτές παί-
ζει… Την ίδια Σαντέ».

(Φωνή ανάµεσα στους θαµώνες σε 
café στου Ψυρρή, Κυριακή πρωί)
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Your just too good to be true! Έχεις 

δηλώσει πως το «Can’t Take My Eyes Off 

You» πάει πολύ στην Αθήνα. Μπορείς να 

μου περιγράψεις τη συναισθηματική και 

σωματική παλέτα που σου προξενεί η 

πόλη; Όταν βρισκόμουν στην Κυψέλη το 

2014, υπήρχε ένας πλανόδιος ο οποίος έπαι-

ζε στο σαξόφωνο το «Can’t Take My Eyes Off 

You» έξω από το παράθυρο και το τραγούδι 

έγινε το σάουντρακ της ζωής μου σε εκείνο 

το στούντιο. Τότε συμμετείχα στο Snehta 

Residency, που βρισκόταν στις απαρχές του, 

είχα μόλις φτάσει στην Αθήνα χωρίς να γνω-

ρίζω τι να περιμένω, αλλά την ερωτεύτη-

κα αμέσως, και παραμένω ερωτευμένος. 

Υπάρχει τόση ενέργεια! Οπωσδήποτε η γε-

νικότερη κατάσταση είναι δύσκολη, όμως 

συμβαίνουν πολλά και υπάρχει ακόρεστη 

όρεξη για τις τέχνες, πράγμα που θαυμά-

ζω σε αυτή την πόλη. Όπως και την αίσθησή 

της, έχει κάτι το βάναυσο, με τα πυκνοκατοι-

κημένα διαμερίσματα και το αφόρητο κυ-

κλοφοριακό, ταυτόχρονα όμως τη βρίσκω 

πανέμορφη, με τους λόφους που τη σκεπά-

ζουν και τις νεραντζιές στα δρομάκια. Είναι 

πολύ διαφορετική από τη γενέτειρά μου, 

όπου περνούσα τον μισό χρόνο στην εξοχή 

ή τη θάλασσα και τον υπόλοιπο στην πόλη. 

Σε απασχολεί ο χρόνος; Σε αρκετά από τα 

έργα σου κεντράρεις σε δείκτες και αριθ-

μούς ρολογιών. Τα πρόσωπα - ρολόγια ξε-

κίνησαν να εμφανίζονται, όταν επιχειρούσα 

να δημιουργήσω εικόνες που είχαν την αί-

σθηση του τζετ λαγκ. Είχα περάσει ένα μήνα 

δουλεύοντας στο Πεκίνο και το συναίσθημα 

της αποκόλλησης από το χρόνο καθοδη-

γούσε τις φωτογραφίες που τραβούσα, οι 

περισσότερες νυχτερινές. Επέμενα να σκέ-

φτομαι, πώς δίνεις σε μια εικόνα 

την έννοια του χρόνου; Κατέληξα 

στο ότι ίσως είναι απλούστατο, 

αρκεί να της δώσεις το σχήμα ρο-

λογιού, και έτσι κατέληξα να απο-

λαμβάνω το μοτίβο ως τρόπο να δοθεί δομή 

στα κολάζ. Γενικότερα όμως όλη η δουλειά 

μου σχετίζεται με το χρόνο. 

Πώς είναι το Λονδίνο τώρα; Νιώθεις λόγω 

Brexit πως το ζητούμενο ήταν μια από-

σταση από την Ευρώπη και μια ανάκτηση-

επιστροφή στη «βρετανικότητα»; Το Λον-

δίνο παραείναι ακριβό, επομένως δύσκολο 

να προσφέρει το αίσθημα ελευθερίας που 

χρειάζεται κάποιος σαν εμένα. Ταυτόχρονα 

το αγαπώ, είναι τρομερή πόλη. Σε ό,τι αφο-

ρά το Brexit, θεωρώ ότι το δημοψήφισμα 

είχε σε μεγάλο βαθμό να κάνει με το αίσθη-

μα εγκατάλειψης που κυριαρχούσε στην 

υπόλοιπη επικράτεια. Πιστεύω ότι ο κόσμος 

αντιλήφθηκε σωστά πως μια ψήφος απο-

χώρησης θα δημιουργήσει χάος στην ελίτ, 

η οποία έχασε την επαφή με τη χώρα και α-

πέτυχε να προσφέρει όραμα, αρχές και κα-

θοδήγηση. Σε προσωπικό επίπεδο, το Brexit 

με επηρεάζει βαθιά, με έχει καταρρακώσει. 

Είμαι Ευρωπαίος, ανήκω στην Ευρώπη, 

μοιραζόμαστε όλοι μας κοινή και επώδυνη 

ιστορία, κουλτούρες και παραδόσεις που 

δεν σταματούν σε μια συνοριογραμμή. Πα-

ρότι το δημοψήφισμα αφορούσε τεχνικά τη 

συμμετοχή σε ένα θεσμό, ήταν παράλληλα 

ένα ερώτημα σχετικά με το αν θέλουμε να 

είμαστε εξωστρεφείς ή, αντίθετα, μια χώ-

ρα που γυρίζει την πλάτη στον κόσμο προς 

όφελος μιας παραπλανητικής νοσταλγίας 

για τη Βρετανία του παρελθόντος. Σε επί-

πεδο συμβολισμού, επιλέξαμε το δεύτερο. 

Πιστεύω επίσης ότι το Brexit αποτελεί σύ-

μπτωμα ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου, εθνικι-

στικού τρόπου σκέψης που παρεισφρέει σε 

μια Ευρώπη της οποίας οι πληθυσμοί έχουν 

απολέσει τις μνήμες του Β΄ Παγκοσμίου Πο-

λέμου και ενώ η οικονομική προ-

οπτική τους έχει πάψει να είναι 

οπτιμιστική προ πολλού. 

Jack Burton «Long Journey, Fever Dream», έως 

4/11, Elika Gallery (Ομήρου 27, 2103618045) 

ε αφορμή την έκθεσή του «Long Journey, Fever Dream» στην Elika Gallery της Ομή-

ρου, επιδιώκουμε να διεισδύσουμε στους πυρετούς, τα όνειρα και την κάμερα - τε-

χνική του, προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα τη «δημιουργική» αναταραχή που, 

όπως δηλώνει, είναι ο στόχος της τέχνης του. 

Αστικά τοπία σε φόντο νυχτερινό, βιομηχανικές ζώνες με αχαρτογράφητες μοναχι-

κές και άδειες πολεοδομίες, μητροπολιτικά κτίρια από γυαλί, νέον επιγραφές, στριτ 

αρτ, ποπ κουλτούρα, βομβαρδισμός από εικόνες και μηνύματα: η ζωή στο κέντρο ή τις 

suburbia. Και μετά, όπως τραγουδούν και οι It’s a Material... «Ας οδηγήσουμε μακριά από 
το σπίτι, ογδόντα χιλιόμετρα μα κι ακόμα πιο μακριά». Λιβάδια, ζώα, φύλλα του φθινόπω-

ρου που τα σηκώνει ο αέρας, ημερολόγια ταξιδιών σε εξοχές-βάλσαμο για το μάτι. Από το 

Λονδίνο έως την Αθήνα, η ζωή μοιάζει απαράλλακτα ίδια, καθώς η αρχιτεκτονική των τοπίων 

και των λεωφόρων κινείται σε σχεδιαστικές γραμμές αρμολογημένων πύργων, φτιαγμένων 

από μπετόν, σίδερο και γυαλί. Και τα μέσα που διακτινίζουν τους μπουχτισμένους από τον 

«πολιτισμό» της πόλης στην ύπαιθρο, μοιάζουν μεν να τους αποσυνδέουν από την αστική 

νεύρωση για όσο χρόνο κρατά η εκδρομή, όμως δεν αρκούν για μια πιο ουσιαστική σύνδεση 

με τη φύση. Γιατί όλα συμβαίνουν αποσπασματικά, γρήγορα, όλα μπαίνουν το ένα μέσα στο 

άλλο χωρίς ειρμό. Ε, αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τη γοητευτική φωτογραφοκολαζωγρα-

φική του Jack Burton: εικόνες, χρώματα, αλουμίνια, ποπ, αφαίρεση, εξπρεσιονισμός, νταντά, 

προκαλούν στο θεατή μια συνειδητή από πλευράς καλλιτέχνη «διαταραχή: αδύνατον να 

τα κατηγοριοποιήσεις μα και πολύ εύκολο να αντιληφθείς πως με αποφασιστικές κινήσεις 

ο Burton συντάσσει μια τέχνη που εστιάζει στη λεπτομέρεια. Όμως όλες οι «λεπτομέρειες» 

της έκθεσης «Long Journey, Fever Dream» συνθέτουν πυρετικά και ονειρικά τη μεγάλη εικόνα. 

Που συμβαίνει να είναι και ένα από τα σταθερά μότο του Jack: τα πάντα δείχνει να εισχωρούν 

το ένα μέσα στο άλλο, όπως ένα γρήγορο υπερτρένο που σπιντάρει μπροστά κρασάροντας 

εικόνες και αλλεπάλληλα σύμπαντα που αλληλοδιαδέχονται σαν όνειρα χωρίς αρχή μέση και 

τέλος. Non stop. Ο Burton γεννήθηκε στο Μπάρι της Ουαλίας το 1988, αλλά ζει και εργάζεται 

στο Λονδίνο. Σπούδασε Καλές Τέχνες με μεταπτυχιακό στις πολιτισμικές σπουδές και τις αν-

θρωπιστικές επιστήμες. Αυτή είναι η δεύτερη ατομική του έκθεση στην Αθήνα. Του 

μι λήσαμ ε.  Τον ρωτήσαμε. Είπε!Ο Jack Burton 

στην Αθήνα

Ένας Λονδρέζος που αγαπά την Κυψέλη αλλά και την Αθήνα συνολικά, εκθέτει στο Κολωνάκι

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου
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Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr
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Δηµήτρης Τζανακόπουλος 
«Αν υπάρξει δηµοσιονοµικό κενό, θα 
βρούµε τρόπο να το καλύψουµε». 
Μετάφραση Σιγά που δεν θα δώσουµε το 
επίδοµα των 1.000 ευρώ και να χάσουµε 
τις ψήφους, αφού µπορούµε να βάλουµε 
λίγους ακόµα φόρους. Χαζοί είµαστε;

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

»Ûìï÷ ôè÷ åðéôòïðÜ÷ áçñîá çéá ôèî åðéóôòïæÜ ôè÷ 
ôåôòÀçöîè÷ æöôïçòáæÝá÷ óôá ðòïæÝì ôïù Facebook

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª 
¶µ¢Ã»°¢°ª  

Καλά, αυτός ο 
φερόµενος ως 
τζιχαντιστής που 
συνελλήφθη στην 
Αλεξανδρούπολη, 
αφού υποτίθεται 
δεν έπρεπε να καρ-
φώνεται, γιατί είχε 
στο κινητό του ενο-
χοποιητικά video 
αποκεφαλισµών 
και φωτογραφίες 
µε βαρύ οπλισµό; 
∆εν µπορούσε να 
κάνει χωρίς αυτά;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª 
¶µ¢Ã»°¢°ª Áï 2:

Μήπως αντί να 
βγαίνουν και να 
λένε κάθε τόσο 
ότι ο κόσµος δεν 
τρώει πλέον από 
τα σκουπίδια, θα 
ήταν πιο ασφαλές 
να βάλουν συρµα-
τόπλεγµα γύρω από 
τους κάδους, για να 
είναι τουλάχιστον 
σίγουροι;

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ

Τέλος το δωρεάν φαγητό από τα σκουπίδια. Τώρα όποιος θέλει να δυσφηµίσει την κυβέρνηση τρώγοντας trash food θα το πληρώνει! 

● ∆εν κοστίζει τίποτα. Απλώς πηγαίνεις µια 
Κυριακή στη Μακρόνησο και σηκώνεις το 
χέρι σε γροθιά…
Και έτσι έχεις ταυτιστεί µε εκείνους που 
είπαν κάποια «όχι» στη ζωή τους µε προσω-
πικό κόστος.
Έστω κι αν εσύ είπες µόνο «ναι» όταν πίεζες 
για µια θέση µετακλητού…
…από την οποία θα κατηγορούσες τους 
άλλους ως πουληµένους.  

● Εδώ που τα λέµε, δεν ήταν ανάγκη να 
γίνει τέτοιος χαµός µε τα αναδροµικά των 
πρώην βουλευτών.
Θα αρκούσε αντί για αναδροµικά να τα 
ονοµάσουν «ποσό για αναβάθµιση», που το 
δέχονται όλοι πιο εύκολα.

● Τελικά οι πολιτικοί αρχηγοί χωρίζονται 
σε δύο βασικές κατηγορίες: σε αυτούς 
που χορεύουν ζεϊµπέκικο και σε αυτούς που 
κάνουν τζόκινγκ. 

● Ε, όταν έχεις κάνει λάστιχο την παροιµία 
µε τα σκυλιά που γαβγίζουν αλλά το καραβά-
νι προχωρά, είναι λογικό το πρώτο ζώο που 
σου έρχεται στο µυαλό να είναι µια καµήλα.
Και να αντικαταστήσεις το γάιδαρο της γνω-
στής παροιµίας µε αυτήν. 

● Τελικά δεν χρειάζεται να σταµατήσουν 
να τρώνε οι άνθρωποι από τα σκουπίδια 
στην πραγµατικότητα.
Αρκεί να το ανακοινώσεις µε ύφος σιγουριάς 
σε µια εκποµπή.
Οπότε όποιος στο εξής συλληφθεί σκυµ-
µένος πάνω από κάδο σκουπιδιών, θα είναι 

αναµφίβολα βαλτός από την αντιπολίτευση. 

● Φαντάσου πόσο βαρέθηκε ο Σαρκοζί 
στη συνάντησή του µε τον Προκόπη Παυλό-
πουλο, ώστε µετά, για να ξεσπάσει, βγήκε 
για τρέξιµο στο Σύνταγµα…

● Το επιχείρηµα των φανατικών Χρι-
στιανοταλιµπάν που µαζεύονται κάθε 
βράδυ έξω από την παράσταση «Η Ώρα του 
∆ιαβόλου» είναι ότι κανείς δεν θα τολµούσε 
να κάνει το ίδιο µε τον Μωάµεθ, γιατί θα είχε 
ανατιναχτεί το θέατρο…
Που σηµαίνει είτε ότι πρέπει να τους χρω-
στάµε ευγνωµοσύνη επειδή δεν ανατινά-
ζουν κι εκείνοι το θέταρο…
Είτε ότι κατά βάθος ζηλεύουν πάρα πολύ 
τους µουσουλµάνους φανατικούς και θα 
ήθελαν να είναι κι εκείνοι σαν αυτούς. 

● Προς τους υπεύθυνους του προφίλ του 
Αλέξη Τσίπρα: την επόµενη φορά που θα 
θελήσετε να τον κάνετε να δείχνει δυναµικός 
ηγέτης που γυµνάζεται αλά Πούτιν, κάντε 
κάτι που να µη θυµίζει ΓΑΠ.
Ας πούµε, βάλτε τον να µπαίνει αιφνιδιαστικά 
σε ένα τρόλεϊ και να κάνει κρίκους όπως ο 
Πετρούνιας, µε τις χειρολαβές…

● Αποφυλακίζεται και ο Θεόφιλος Σεχί-
δης, που είχε κατακρεουργήσει την οικογέ-
νειά του πριν 21 χρόνια.
Ε, µε την κατάσταση που επικρατεί τελευ-
ταία στη χώρα, µόνο αυτός έλειπε από 
το παρεάκι.
Θα βγει έξω και θα νιώσει 
σαν στο σπίτι του…

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªBodyguard του Αλέξη Τσίπρα 
κατά τη διάρκεια 

του τζόκινγκ στην 
Ουάσινγκτον 

Θα έπρεπε 
να υπάρχει 
µια λέξη για… 

«Ξινολεπτίλα»
Επίθετο που περι-
γράφει το ξυνισµέ-
νο ύφος των υπαλ-
λήλων στα διόδια, 
όταν στα χρήµατα 
που τους δίνεις 
περιλαµβάνονται 
κέρµατα του ενός 
λεπτού. 

τις ψήφους, αφού µπορούµε να βάλουµε 
λίγους ακόµα φόρους. Χαζοί είµαστε;

βράδυ έξω από την παράσταση «Η Ώρα του 
∆ιαβόλου» είναι ότι κανείς δεν θα τολµούσε 
να κάνει το ίδιο µε τον Μωάµεθ, γιατί θα είχε 
ανατιναχτεί το θέατρο…
Που σηµαίνει είτε ότι πρέπει να τους χρω-
στάµε ευγνωµοσύνη επειδή δεν ανατινά-
ζουν κι εκείνοι το θέταρο…
Είτε ότι κατά βάθος ζηλεύουν πάρα πολύ 
τους µουσουλµάνους φανατικούς και θα 
ήθελαν να είναι κι εκείνοι σαν αυτούς. 

Προς τους υπεύθυνους του προφίλ του 
 την επόµενη φορά που θα 

θελήσετε να τον κάνετε να δείχνει δυναµικός 
ηγέτης που γυµνάζεται αλά Πούτιν, κάντε 
κάτι που να µη θυµίζει ΓΑΠ.
Ας πούµε, βάλτε τον να µπαίνει αιφνιδιαστικά 
σε ένα τρόλεϊ και να κάνει κρίκους όπως ο 
Πετρούνιας, µε τις χειρολαβές…

Αποφυλακίζεται και ο Θεόφιλος Σεχί-
που είχε κατακρεουργήσει την οικογέ-

νειά του πριν 21 χρόνια.
Ε, µε την κατάσταση που επικρατεί τελευ-
ταία στη χώρα, µόνο αυτός έλειπε από 

Θα βγει έξω και θα νιώσει 

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªBodyguard του Αλέξη Τσίπρα 
κατά τη διάρκεια 

του τζόκινγκ στην 
Ουάσινγκτον 

του τζόκινγκ στην 

νο ύφος των υπαλ-
λήλων στα διόδια, 
όταν στα χρήµατα 
που τους δίνεις 
περιλαµβάνονται 
κέρµατα του ενός 
λεπτού. 



Είµαστε ένας πολύ περίεργος λαός που προτι-
µούσε να ζει µε τη µνήµη της «θυσίας», τις Θερ-
µοπύλες, προάγοντας την αρετή της κατάθε-
σης ψυχής ως χαρακτηριστικό της φυλής παρά 
τη νίκη στη Σαλαµίνα και κυρίως στις Πλαταιές. 
Αναφερόµαστε στην Άλωση της Πόλης και τη 
θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ωσάν 
το κάτι αναπόφευκτο που εντάσσεται στο δι-
αχρονικό τρόπο σκέψης του Γένους, έστω και 
αν εκ των υστέρων γνωρίζουµε πως η ήττα θα 
µπορούσε ενδεχοµένως να αποφευχθεί µε α-
νταλλάγµατα που ζητούσε η τότε ∆ύση. Γιορτά-
ζουµε την έναρξη του πολέµου του 1940 και όχι 
την ηµέρα της απελευθέρωσης και της νίκης το 
1944, όπως όλοι οι άλλοι λαοί της Ευρώπης. 

ροφανώς η κυρίαρχη ιδεολογία ως εθνι-
κή επιταγή προτιµά το «ΟΧΙ» του δικτά-
τορα παρά τους δρόµους της Αθήνας 
γεµάτους από αντάρτες, µέλη του ΚΚΕ, 

πανό και συνθήµατα του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Είναι απο-
λύτως ασαφές το πώς δεν γιορτάζεται σε αυτή τη 
χώρα ως ηµέρα µνήµης και συλλογικής ανάτασης 
η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Ο-
θωµανούς, κάτι σαν εθνική εορτή του σύγχρονου 
ελληνισµού. Επιµένουµε στις µαθητικές παρε-
λάσεις, απότοκο θλιβερών ιστορικών περιόδων 
αλλά εκνευριζόµεθα όταν τα κοριτσόπουλα στην 
Κοµοτηνή, µουσουλµανικής καταγωγής, παρε-
λαύνουν µε µπλε µαντήλες. ∆εν κοιτάµε τι σηµαία 
κρατούν (την ελληνική) αλλά τι 
φορούν στην κεφαλή τους, διό-
τι όλα κι όλα, δεν µπορούν και να 
αυτοπροσδιορίζονται! Υπάρχει η 
αίσθηση πως η ελληνική κοινωνία 
δεν τα πάει καλά µε την Ιστορία αλ-
λά συµφιλιώνεται σχεδόν φανα-
τικά µε εκδοχές της Ιστορίας που 
της ταιριάζουν. Μπορεί και να τη 
βολεύουν. Έτσι η έναρξη των διώ-
ξεων της εβραϊκής µειονότητας, 
της σηµαντικότερης, οικονοµικά, 
κοινωνικά και πολιτισµικά εκείνη 
την περίοδο, δεν αποτελεί ηµέρα 
εθνικής µνήµης (η συγκέντρωση των εβραίων κα-
τοίκων της Θεσσαλονίκης στην Πλατεία ∆ηµοκρα-
τίας) αλλά µία απλή αναφορά στο καλαντάρι της 
Ιστορίας. ∆εν λογίζεται το Ολοκαύτωµα ως συλλο-
γική εθνική απώλεια διότι στο κάτω-κάτω «εβραίοι 
είναι αυτοί» και όχι Χριστιανοί σαν κι εµάς, η ιστο-
ρία µάς χρωστά και δεν της χρωστάµε. Είµαστε 
ίσως η µοναδική εθνική οντότητα που είναι ικανή 
να προάγει τον Αλκιβιάδη σε συλλογικό σύµβολο 
µίας παντοκράτειρας, της Αθήνας, να του αναθέ-
σει τη διεκπεραίωση της Σικελικής εκστρατείας 
µε συλλογική απόφαση και άρα ευθύνη, να κατα-
λήξει προδότης, να εκπατριστεί, να λειτουργήσει 
ως ηγέτης των εχθρών (των Λακαιδεµονίων) για 
να καταλήξει φυγάς µε περσικές προδιαγραφές 
αλλά και µε συµβόλαιο θανάτου στην πλάτη του 
που το χρηµατοδότησαν όσοι τον θαύµασαν, τον 
στήριξαν και τον ανέδειξαν. Και όµως σήµερα τον 
λατρεύουµε τον Αλκιβιάδη διότι αντιπροσωπεύει 
αυτό που όλοι προσδοκάµε να είµαστε. Λαµπεροί, 
ευλύγιστοι, µαγκιόροι, ικανοί, ισχυροί, πλούσιοι 
και, το κυριότερο, δήθεν τάχα µου εκτός συστήµα-
τος. Αυτό το τελευταίο κάτι σας θυµίζει.

Όλα τα παραπάνω κατατέθηκαν για να καταδει-
χτεί ότι ο σύγχρονος πολίτης αυτή της χώρας, 
αν και γνωρίζει την εκδοχή της ιστορίας που του 
ταιριάζει, είναι ο πλέον ανιστόρητος πολίτης αυ-
τής της Ευρώπης. Η κρίση του 2008-2009 διαφαι-
νόταν µακρόχρονη και καταδικαστική όχι µόνο 
για µία γενιά, αλλά δυστυχώς για περισσότερες. 

Ολίγοι διαισθάνθηκαν πως ενδεχοµένως αυτή η 
κρίση να αποδεικνυόταν σωτήρια. Μία ευκαιρία 
για συλλογική επανεξέταση των όσων διαδραµα-
τίστηκαν τα τελευταία 80 χρόνια, από τις καταλυ-
τικές εκλογές του 1920. Να καθορίσουµε τις πα-
ραµέτρους εξήγησης των λόγων που οδήγησαν 
στο διχασµό, από εκεί στην ήττα του Σαγγαρείου, 
την άτακτη οπισθοχώρηση, την ανταλλαγή και 
τον ξεριζωµό, την προσφυγιά, στη δεκαετία του 
’30 µε τις καθοριστικές εξελίξεις, τον Εµφύλιο, 
το διχασµό της δεκαετίας του ’50 και του ’60, τη 
Χούντα, την Κύπρο και µετά, έως σήµερα. Να βά-
λουµε κάτω τα αίτια, τα πραγµατικά, της κρίσης, 
τη συλλογική και ατοµική ευθύνη του καθενός. 
Αντίθετα, το 2017 στα καφενεία και τα τηλεπα-
ράθυρα η µόνη απούσα είναι η Ιστορία ενώ πα-
ρόντες είναι κάθε είδους «Αναθεωρητές», λόγω 
άγνοιας, διότι εκτελούν συµβόλαια ή βρίσκονται 
σε διατεταγµένη υπηρεσία. Ορισµένοι, οι λίγοι, 
αυτοί που δεν επιθυµούν να συγκαταλέγονται 
στα «κακοµαθηµένα παιδιά της Ιστορίας», πα-
λεύουν µόνοι τους σε ένα περιβάλλον που τους 
εξορίζει ως κουλτουριάρικα απόβλητα, τους κα-
ταδικάζει πριν τους ακούσει διότι κάθε αναφορά 
στην πραγµατική ιστορία ηχεί ως εχθρική. 
Είναι ίσως σηµαντικό πως µόνο εδώ, ως τελικό και 
καταλυτικό επιχείρηµα ακούγεται ακόµη το «συµ-
µορίτες» ή «γερµανοτσολιάδες». Η νηφαλιότητα 
απουσιάζει, η παρορµητική εκδοχή της ιστορίας 
κυριαρχεί, οι ψεύτικες πληροφορίες κυκλοφο-

ρούν και όλα αυτά βολεύουν µόνο 
τα «κακοµαθηµένα παιδιά της ιστο-
ρίας». Αυτός ο συλλογικός διάλογος 
επιτεύχθηκε σε άλλες κοινωνίες. Στη 
Γαλλία, τη Γερµανία, τη Μ. Βρετανία, 
την Ιαπωνία και σε άλλες πιο κοντι-
νές, στην Ιταλία, την Πορτογαλία. 
Κάθισαν κάτω οι πολίτες, µε κόπο 
και πόνο, µίλησαν διά ζώσης ή διά 
εκπροσώπων, διάβασαν, τσακώθη-
καν και τελικά βγήκε µία συνισταµέ-
νη. Οι αστικοί µύθοι υποχώρησαν, η 
πολιτική της αυτοκριτικής επεβλή-
θη, τα συµπεράσµατα κατατέθηκαν 

στα σχολικά βιβλία. Το λέµε και δηµοκρατική µε-
ταρρύθµιση. Το λέµε και σκέτο µεταρρύθµιση. 
Το λέµε και πολιτική κουλτούρα. Το αισθανόµεθα 
ως ατοµική ευθύνη. Τελικά το αναδεικνύουµε ως 
πολιτικό πολιτισµό. Εκεί. Όχι εδώ.

Τελικά καταφέραµε οι αστικοί µύθοι να αναδει-
κνύονται ως ιστορική αλήθεια, τα συλλογικά σύν-
δροµα να λειτουργούν αταβιστικά, οι «δεδοµένες 
αλήθειες», δηλαδή τα κατά συνθήκη ψεύδη, να 
αποτελούν κώδικα συλλογικής και ατοµικής συ-
µπεριφοράς. Αυτή η κατάσταση ονοµάζεται και 
κατάρρευση του κοινωνικού ιστού.
Μεθαύριο θα εορταστεί η 28η Οκτωβρίου, µε τα συ-
νήθη συνθήµατα, τις αποκαρδιωτικές γενικότητες 
και θα ξεχάσουµε για άλλη µία φορά πως ο πρώ-
τος νεκρός αξιωµατικός του ελληνικού στρατού 
στο Καλπάκι ήταν Εβραίος, δηλαδή ένας από εµάς. 
Κανείς δεν θα µιλήσει για τους εβραίους αντάρτες 
στην ταξιαρχία του Μπέλλες. Θα ξεχάσουµε τι συ-
νέβη στην Ακροναυπλία, πώς λειτούργησε το ΚΚΕ 
µε το σύµφωνο Ρίµπεντροπ Στάλιν, τι έγινε µε την 
υπόθεση του Τάσου Καρατζά στο Επταπύργιο και 
πώς ο αδελφός του ο Βασίλης ή Βάσκο κατέληξε 
µέσω Αλβανίας στην Τασκένδη και από εκεί στα 
Σκόπια, αυτός ο εχθρός του Έθνους, ο Σλαβοµακε-
δόνας που πέρασε τη ζωή του µεταφράζοντας τον 
Σεφέρη, τον Ελύτη, τον Καβάφη, τον Ρίτσο, αυτός 
ο ασυρµατιστής του Μάρκου του Βαφειάδη. Αν δεν 
θέλεις να είσαι «κακοµαθηµένο παιδί» τότε πρέπει 
να αντέχεις τον πόνο. Και τη µοναξιά. A

Να γιατί βαράς το κεφάλι σου 
στον τοίχο
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
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¢
υο ηµέρες αργότερα, περνώντας από το ίδιο παγκάκι, ήταν πάλι 
εκεί.  Το δωµάτιο στο σπίτι του Ηλία ήταν φίσκα στα πράγµατα. ∆εν 
υπήρχε χώρος. Μα, τότε, γιατί του είπε να πάει; Η πρώτη από πολ-
λές ιστορίες γεµάτες κενά.

∆εν προσφέρθηκα αµέσως να τον φιλοξενήσω, ούτε κατά διάνοια. 
Του πρόσφερα τσιγάρο, τον άκουσα, είπα «Τι κρίµα», και τον άφησα στη 
µοίρα του. Αν, στα 25 του, είχε διασχίσει Αφγανιστάν, Ιράν και Τουρκία 
για να φτάσει µέχρι το Πεδίον του Άρεως, ε, βάσταγε. 
Είχα όµως µια σακούλα µε ρούχα που ήθελα να διώξω, ένα ζευγάρι 
παλιά αθλητικά, ένα δερµάτινο τζάκετ που είχε δει καλύτερες εποχές. 
Τα άφησα βράδυ στο γνωστό παγκάκι, όπου µερικές φορές κοιµόταν. 
Με είδε από µακριά. Ενθουσιάστηκε µε τα παπούτσια, τα δικά του, µου 
έδειξε, είχαν ανοίξει και το τζάκετ ζήτησε να του το φυλάξω για όταν 
ψύχραινε ο καιρός, αλλιώς θα του το έκλεβαν, όπως είχε συµβεί στο 
παρελθόν. «Ήρθαν δυο ένα βράδυ, µε φακό. “Γιατί εσύ κοιµάσαι εδώ;” “∆εν 
έχω σπίτι”. “Α, δεν έχει σπίτι”. Και πήραν την τσάντα κι έφυγαν». 
Η αφήγηση στεγνή, δηµοσιογραφική, χωρίς καµία αυτολύπη. Όπως 
και όλα τα θραύσµατα που ακολούθησαν από τον αόρατο κόσµο των 
παράνοµων µεταναστών. Για το να βρίσκεις φαγητό στο δρόµο, για 
τις ταράτσες στην Οµόνοια που κοιµίζουν 15-20 άτοµα προς 6 ευρώ το 
κρεβάτι, για τις συναλλαγές µε κλεµµένα είδη – ποδήλατα, πιστωτικές 
κάρτες, κινητά... Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τις διασυνδέσεις 
που έχεις, ή µπορείς να αποκτήσεις, µε συντοπίτες σου ήδη µπασµέ-
νους στα κόλπα. 
Τον έβλεπα στην περιοχή σχεδόν καθηµερινά πλέον. Η πρώτη κρούση 
που έκανε για να έρθει σπίτι µου, ήταν για να κάνει ένα µπάνιο. Ηλίου 
φαεινότερο ότι το χρειαζόταν. Αρνήθηκα. Βρήκα στο ∆ιαδίκτυο ένα χώ-
ρο αφιερωµένο ακριβώς σε αυτό, µπάνιο για άστεγους, στην Ευριπίδου. 
Πήγε και έφυγε άπρακτος, διότι του ζήτησαν χαρτιά. 
Εκεί κάµφθηκαν οι αντιστάσεις µου. 
Φρόντισα να είναι στο σπίτι ένας φίλος, όταν θα ερχόταν, για να µην 
του µπουν ιδέες βλέποντας τον καναπέ στο καθιστικό. Του άναψα θερ-
µοσίφωνα, τον βοήθησα να βρει άκρη µε τα σαµπουάν και του άφησα 
δικά µου ρούχα, καθώς τα δικά του ήταν για κάψιµο. Έµεινε µέσα µισή 
ώρα µε το ρολόι, µέχρι νοµίζω να εξαντληθεί όλο το ζεστό νερό. Κάνο-

ντας µετά ένα τσιγάρο µαζί µας, έβαλε το χέρι στην καρδιά· «Μου έδωσε 
καινούργια ζωή», είπε.
Έχω να τον δω πάνω από δυο βδοµάδες. Φυσικά και τον άφησα τελικά 
να µείνει στο σπίτι, όταν έπιασαν οι πρώτες βροχές και µου ανακοίνωσε 
επιπλέον ότι είχε βρει δουλειά σ’ ένα ραφτάδικο. ∆εν γίνεται να κουτου-
λάς στη δουλειά από τη νύστα, ποιος θα βρεθεί να διαφωνήσει; Και, φυ-
σικά, παραβίασε όλους τους κανόνες. «∆εν θ’ ανοίγεις τα συρτάρια µου, 
ούτε τις ντουλάπες, δεν θα µπεις στον υπολογιστή, όταν βγαίνω από το 
σπίτι και είσαι µέσα θα κλειδώνω...» Εις µάτην. 
Μετά από δέκα ηµέρες, µια Κυριακή µεσηµέρι, τον περιµένω εκνευρι-
σµένος να εµφανιστεί αφού απουσίασε χωρίς εξηγήσεις όλο το βράδυ, 
µαζί µε το δεύτερο σετ κλειδιών του σπιτιού που βρίσκονταν καταχω-
νιασµένα στο βάθος του συρταριού. ∆εν ετίθετο κανένα θέµα για το αν 
θα του επέτρεπα να µείνει. 
Όσο ήµουν παρών, ήταν ένας πράος και συνεργάσιµος φιλοξενούµε-
νος (έστω και αν ανέβαινε στην τουαλέτα αντί να καθίσει, και µετά την 
έπλενε µε το ντους του µπάνιου γεµίζοντας τον τόπο νερά). Μόλις όµως 
γυρνούσα την πλάτη, τότε έδειχνε την πιο αµέριµνη αδιαφορία για τους 
κανόνες και τα όρια που επιχειρούσα να βάλω. 
∆εν τον αδικώ και ούτε του αποδίδω δόλο. Ίσως µόνο χαµαιλεοντισµό, 
την άµυνα των αδυνάτων. Όταν ζεις για µήνες σαν αγρίµι αποφεύγοντας 
σε κάθε γωνία την αστυνοµία· όταν έχεις περπατήσει µέσα σε χιόνι τόσο 
πυκνό που χρειάζεται κάθε τόσο να σηκώσεις το πόδι µε τα χέρια για 
να κάνεις το επόµενο βήµα· όταν έχεις πέσει να κοιµηθείς σ’ ερηµιές 
όπου κανείς δεν είχε ιδέα που βρισκόσασταν («µόνο ο Θεός που µας 
κοιτούσε»)· όταν έχεις περάσει όλη την ενήλικη ζωή σου επιβιώνοντας, 
µου φαίνεται ευνόητο ο µικρόκοσµος ενός νοικοκυριού, το καθεστώς 
της ιδιωτικότητας και της ιδιοκτησίας, να είναι έξω και µακριά από τον 
τρόπο λειτουργίας σου.  
∆εν ήταν ποτέ η πρόθεσή µου να τον σώσω, δεν επωµίστηκα τη µοίρα 
του, µια στοιχειώδη αλληλλεγγύη µόνο, ένα πάτηµα για να πάει παρα-
κάτω. Όσο για µένα, θεωρώ τον εαυτό µου ωφεληµένο από αυτήν τη 
συναλλαγή µε κάποιον που ζητάει το ελάχιστο, αλλά µε πλήρη προσή-
λωση. Που οι συνεχόµενες απώλειές του δεν κατάφεραν να γείρουν τη 
ζυγαριά προς την παραίτηση. A

R Α Ζ Α 
Everything is 
different in your 
house 

- Συγγνώµη, µπορώ 
να πάρω µε τηλέφω-
νό σου;
- Πού;
- Εδώ, Ελλάδα.
- Οκ.
Έτσι γνωριστήκα-
µε. Τον άκουσα να 
µιλάει σ’ έναν Ηλία, 
να του λέει ότι ήρθε 
ξανά Ελλάδα, να ρω-
τάει αν µπορεί να φι-
λοξενηθεί. «Εντάξει, 
σε µισή ώρα εγώ είµαι 
εκεί» κατέληξε, µε τα 
προσεκτικά, ελάχι-
στα χρωµατισµένα, 
ελληνικά του.
-Από πού ήρθες; 
ρωτάω.
-Πίσω από Αφγανι-
στάν.
-Πήγες εκεί και ξανα-
ήρθες;
-Ναι.
-Πώς;
-Με πόδια.

Αφήνεις 
έναν Αφγανό 
να μείνει 
σπίτι σου; 
∆εν ήταν ποτέ η πρόθεσή µου 
να τον σώσω, µια στοιχειώδη 
αλληλεγγύη µόνο…
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
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Ένα «ταξίδι» γνώσης, μάθησης και αξέχαστων εμπειριών με πολλή
 αγάπη από την οικογένεια της Stoiximan 

Οι ΜικρΟι Ήρωες
 ερχΟνται πιΟ 

κΟντα ςτα 
μεγάλά όνειρά 

τΟυς

Γνώρισέ τους στο 

www.iroes.gr

Γνώρισέ τους στο www.iroes.gr
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Δ
ημιουργώντας ένα ξεχωριστό και ζωντανό εκπαι-
δευτικό ταξίδι μέσα από δύο δράσεις, η Stoiximan 
εμπνέεται από εκείνους που συνηθίζουμε να αποκα-
λούμε «μικρούς» αλλά είναι ήρωες, γιατί δεν σταμα-
τούν να ονειρεύονται όσες δυσκολίες κι αν αντιμε-
τωπίζουν. 

«Η δέσμευσή μας για τα μεν παιδιά της ακριτικής Ελλάδας μέσω 
του προγράμματος “Οι Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν” είναι να τους 
παρέχουμε τα ερεθίσματα εκείνα να ανοίξουν τα φτερά τους, 
για τα δε παιδιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μέσω του 
προγράμματος “Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν”, να εμπλουτίσουν 
το γνωστικό τους πεδίο με επιμορφωτικές επισκέψεις χωρίς οι 
γονείς και δάσκαλοι να έχουν το οικονομικό βάρος για αυτές τις 
δράσεις» σημειώνει ο  Πάνος Κωνσταντόπουλος, Διευθυντής 
Marketing & Επικοινωνίας της Stoiximan.   

 Οι Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν 

Η ενέργεια «Οι Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν» χάρισε μοναδικές 
εμπειρίες σε 50 μαθητές που μεγαλώνουν σε πέντε μικρές γω-
νιές της Ελλάδας, καταργώντας τα γεωγραφικά χάσματα.
Στην πλατφόρμα κοινωνικών δράσεων www.iroes.gr μπορείτε 
να ανακαλύψετε το μεγάλο και συναρπαστικό ταξίδι τους μέχρι 
την Αθήνα, που αποτυπώθηκε σε ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ. 
Για 4 μέρες συμμετείχαν σε προγράμματα στο Αστεροσκοπείο 
Αθηνών, το Μουσείο Ακρόπολης, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, 

το Κέντρο Πολιτισμού  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηνών και επέστρεψαν με αξέχαστες εικόνες. 
Ο Θοδωρής και ο Μάριος, μαθητές στο μονοθέσιο σχολείο της 
Ηρακλειάς, δεν μπορούν να ταξιδέψουν όταν υπάρχει απαγο-
ρευτικό και περίμεναν με ανυπομονησία αυτή την εκδρομή. Αυ-
τό που τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το διάφανο 
πάτωμα στην είσοδο του Μουσείου της Ακρόπολης.   
Ο Ταξιάρχης, η Λέλα και η Σοφία, τρεις Μικροί Ήρωες της Κά-
σου, έχουν μάθει να ξεπερνούν καθημερινά δυσκολίες και δι-
ψούν για να μάθουν νέα πράγματα. Στο Αττικό Ζωολογικό Πάρ-
κο είδαν για πρώτη φορά από κοντά μια καμηλοπάρδαλη και 
έναν μπαμπουίνο. 
Στο σχολείο της Βάγιας και του Κωνσταντίνου, στο ορεινό και 
απομακρυσμένο Τρανόβαλτο Κοζάνης, οι μαθητές είναι επτά 
αλλά είναι μια πραγματική οικογένεια. Έκαναν το πρώτο τους 
ταξίδι με αεροπλάνο και είδαν από κοντά όσα διδάχτηκαν στο 
σχολείο από τη δασκάλα τους. 
«Δασκάλα, με δ κεφαλαίο, η Ιωάννα Τζουκοπούλου που με την 
επιστολή που μας έστειλε πέρυσι τέτοιο καιρό αποτέλεσε την έ-
μπνευση για τη δημιουργία του προγράμματος “Μικροί Ήρωες”. 
Το ήθος της, η σεμνότητά της και η διάθεσή της να προσφέρει 
στα παιδιά της (γιατί σαν παιδιά της τα βλέπει, όχι σαν μαθητές) 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση» τονίζει η Ιωάννα Κοζαδίνου, 
Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Stoiximan.
Ο Παναγιώτης από τους μικροσκοπικούς Αρκιούς, ο ένας από 
τους δύο μόλις μαθητές του σχολείου (ο δεύτερος είναι ο αδερ-
φός του), δεν έχει τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης που έχουν 

τα παιδιά των μεγάλων πόλεων. Έκανε το μεγαλύτερο ταξίδι της 
ζωής του και έγινε ο μοναδικός κάτοικος των Αρκιών που επι-
σκέφτηκε το Μουσείο της Ακρόπολης.  

Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν 

Εξασφαλίζοντας τη δωρεάν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα Μουσείων και Ιδρυμάτων, η Stoiximan έχει προσφέ-
ρει σε περισσότερους από 10.000 μαθητές δημοτικών σχολείων 
της Αττικής και της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα ξεχωριστών 
βιωματικών εκπαιδευτικών εμπειριών. 
Το πρόγραμμα «Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» συνεχίζεται και 
με τη νέα σχολική χρονιά και θα ξεκινήσει αρχές Νοεμβρίου, 
δίνοντας τη δυνατότητα και σε άλλα δημοτικά σχολεία των ευ-
ρύτερων περιοχών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης να συμμε-
τέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Ήρωας είναι αυτός που κάνει ό,τι μπορεί 

Δημιουργώντας το πρόγραμμα υποτροφιών «Μικροί Ήρωες», η 
Stoiximan επιβραβεύει και δίνει ευκαιρίες στους μελλοντικούς 
επιστήμονες και πολίτες της Ελλάδας. Σε έναν κόσμο που δεν 
δίνει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους, οι «Μικροί  Ήρωες», τα παιδιά 
όλης της Ελλάδας, έχουν ένα μεγάλο σύμμαχο δίπλα τους και 
τώρα γνωρίζουν πως μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο 
μέλλον. Επισκεφτείτε το www.iroes.gr και γνωρίστε τις ιστο-
ρίες τους.  

Γνώρισέ τους στο 

www.iroes.gr

Γνώρισέ τους στο www.iroes.gr
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Γεννήθηκες µεταξύ 1995 και 2005. Κωδικός Gen Z, iGen, Centennials, 
µιας κι έτσι κατηγοριοποιούν τη γενιά σου οι κοινωνιολόγοι και οι δι-
αφηµιστές, µε τους πρώτους να σε σκανάρουν προσπαθώντας να ακτι-
νογραφήσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σου και τους δεύτερους να 
σε λιγουρεύονται σαν ξερολούκουµο, προκειµένου να σου πουλήσουν 
όλα αυτά που τους µαρτυρούν οι cool κυνηγοί της επόµενης τάσης και οι 
Google αναλυτές. Φταις κι εσύ, βέβαια, που προδίδεσαι. Μάλλον σόρι, 
«προδίδοµαι» είναι λέξη που θα χρησιµοποιούσαν η µαµά κι ο µπαµπάς 
σου, πάµε πάλι: φταις κι εσύ που δεν διάβασες τον «Κύκλο» του Ντέιβ 
Έγκερς (εκδόσεις Κέδρος). Καταγράφει αυτή την εποχή της διαφάνειας, 
όπου όλα στον ψηφιακό κόσµο που χρησιµοποιείς και µέρος του είσαι, 

µιας κι έµαθες να πληκτρολογείς και να συνδέεσαι παράλληλα σχεδόν 
µε τη στιγµή που µάθαινες και την κανονική αλφαβήτα, µαρτυρούν ό,τι 
κάνεις. 
Καταγράφεσαι, µωρό µου. Και κάποιοι το εκµεταλλεύονται µε το αζηµίωτο. 
Αφού είναι δεδοµένο πως δεν έχεις θέµα µε τους ιστοτόπους που χρησι-
µοποιούν cookies, όπου πας κάνεις check in, ποστάρεις σε συνεχή ροή τη 
ζωή σου σε insta και fb. Ενώ η µαµά και ο µπαµπάς σου, που, αν δεν ήταν 
πολιτικοί ή ηθοποιοί, κάθε που κάποιος πήγαινε να τους φωτογραφίσει αυ-
θαίρετα έλεγαν «µη, µη, µη», εσύ κάνεις το αντίθετο: me, me, me!!! Τυπική 
selfish προσέγγιση, όµοια µε αυτή των Millennials, που µέχρι και εξώφυλ-
λο στο «Time» έγιναν µε αυτή τη συµπεριφορά: Generations Me Me Me. 

14 A.V. 5 - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

GENERATION Z
Σόρι, αλλά οι γονείς σας είναι πιο κουλ!

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Σιγα μην κλαψειΣ, 
σιγα μη φοβηθειΣ!

Και για να παίξουµε τίµια, άκου και µερικά πράγµατα 
για µένα. Άρα και για τη µαµά και τον µπαµπά σου. Ούτε 
κι εµείς τη γλιτώσαµε, αυτό έλειπε. Όπως η Wikipedia 
σε καναλιζάρισε σαν Centennials generation, εµάς µας 
κρέµασαν την ταµπέλα της Generation X. Καµιά σχέση 
ανάµεσά µας. Εσύ τρελαίνεσαι για «σέλφι», εµείς πάλι 
όχι. (Παλιά, δηλαδή, όταν ήµασταν στην ηλικία σου. 
Τώρα γάµα τα, νέοι, γέροι, όλοι είµαστε στο ανέβασµα 

και το «να εγώ εδώ»). 
Τότε όµως θέλαµε να τη βγάλουµε σχεδόν αόρατοι, 
µιας και µόνο έτσι θα µπορούσαµε να κάνουµε τα «δι-
κά µας»! Κουρεµατάκια πανκ, φερ’ ειπείν, που εκείνες 
τις εποχές ήταν απαγορευµένα, όπως κι όλα τα αξε-
σουάρ του τότε που τώρα τα φοράει χωρίς τον κίνδυ-
νο να στιγµατιστεί η γενιά σου: fly jackets ή πέτσινα 
περφέκτο, για τη γενιά της µαµάς και του µπαµπά σου, 
ήταν, µαζί µε τα µαύρα Dr. Martens, κακά σηµάδια. 
Ήθελε µαγκιά να αυτοπροσδιοριστείς πανκιό, ήταν 
επικίνδυνη «ταυτότητα», τώρα οκ, όλες οι βιτρίνες των 

πολυεθνικών ένδυσης στη φετινή κολεξιόν τα λανσά-
ρουν για σούπερ γούαου dress φάση. Φοράς, κοινώς, 
πράγµατα χιπ τώρα, που όµως παλιά ανήκαν στο περι-
θώριο. Πάλι θα τσιτάρω ένα βιβλίο από εκείνα που δεν 
θα διαβάσεις ποτέ, µιας και οι Centennials, οτιδήποτε 
δεν «εκπέµπει» σε σµάρτφον, ούτε που του δίνουν 
σηµασία: «Υποκουλούρα - Το νόηµα του στιλ» (εκδόσεις 
Γνώση) αλλά και το «Φέτος θα φορεθεί πολύ το µπλε» του 
Ρολάν Μπαρτ (εκδόσεις Πλέθρον). 

Εν τάχει, αυτό που τώρα είναι αποδεκτό και µέινστριµ, 
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GENERATION Z



φάση πήγαινε έτσι για τα αγόρια: «δεν 
γαμούν οι ωραίοι, μα οι γενναίοι». Ενώ 
η τώρα μαμά σου, επίσης κάποτε «κουλ 
τσικ», καυτό μωρό, έμαθε στο πίσω κά-
θισμα του αυτοκινήτου όσα τώρα μαθαί-
νεις εσύ στο δωμάτιό σου, μιας κι η μα-
μά σου δεν είναι όπως η γιαγιά σου, που 
δεν άφηνε στο δωμάτιό της να «παίζει 
φάση». Δυο φορές κουλ η μαμά σας, 
Centennials: και γιατί κάνει τα στρα-
βά μάτια όταν «βγάζετε τα μάτια σας» 
στο σπίτι μα και γιατί τότε δεν είχε ούτε 
tools ούτε apps για να πετύχει φάσωμα. 

Πaψε να νιωθεισ 
ÇκομπλεÈ, γιατi δεν…

Είστε μια «Peter Pan Generation»: λόγω 
οικονομικής κρίσης νιώθετε καλά που 
μένετε ακόμα σπίτι με τους γονείς σας. 
Λογικό και θεμιτό, να μη θέλετε να με-
γαλώσετε ποτέ. Όμως θυμηθείτε: το ό-
νειρο των γονιών σας να φύγουν από τα 
17 μακριά από το σπίτι δεν επιδοτήθηκε 
ούτε «προικοδοτήθηκε» από τους παπ-
πούδες σας. «Την έκαναν»! Στα κουτου-
ρού και χωρίς δίχτυ ασφαλείας επίσης. 
Νοίκιαζαν τρεις τρεις σαν συγκάτοι-
κοι, κάνοντας εξίσου κακοπληρωμένες 
δουλειές σε μπαρόκλαμπα ή ταβερνο-
αλυσίδες φαστ φουντ. Όπως εσείς τώ-
ρα. Αλλά τη γλεντούσαν τη «φτώχεια» 
τους. Ξέρεις γιατί; Γιατί απλούστατα δεν 
ένιωθαν «φτωχοί». Η σωστή λέξη είναι 
πως ένιωθαν «μποέμ». 

Γιατί  ινδαλματάκι στην ηλι-
κία τους έπαιζε ο Ματ Ντίλον 
στον  «Αταίριαστο» του Κό-
πολα κι όχι η Κιμ Καρντά-
σιαν με τη σπιταρόνα στο 
Μαλιμπού. Όχι 8άρι iPhone 

αλλά «πάρε το μηδέν» 
στα παλιά τηλέφωνα, 
κι άντε μετά κάτι κι-

νητά πρωτόγονα – πρώτης γενιάς σαν 
παντόφλα στο μέγεθος. Ούτε on line 
shopping, ούτε «ζήσε την εμπειρία σαν 
να είσαι εκεί». Ήταν εκεί. Συνεχώς και 
με τίμημα. Μέσα στη φάση χωρίς να υ-
πολογίζουν κόστος, χωρίς δίχτυ ασφα-
λείας, μέσα στη φάση, για τη φάση. 

Η μαμά σου κι ο μπαμπάς σου, κι εγώ 
μέσα, ήμασταν παιδιά της εποχής μας. 
Όπως κι εσύ είσαι παιδί της εποχής σου. 
Και ίσως μιας σκληρότερης εποχής από 
τη δικιά μας. Δεν μιλώ για το οικονομικό, 
ποτέ τα φράγκα δεν περίσσευαν στις νέ-
ες γενιές πλην εξαιρέσεων. Αλλά στους 
γονείς σου περίσσευε η περιέργεια. Το 
τι υπήρχε πέρα από αυτό που τους έδει-
χναν. Και το ανακάλυπταν μόνοι. Εσείς;

Για εσάς τα πάντα, είναι εδώ. Νομίζετε. 
Η Αθήνα, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο, η Κυ-
ψέλη, το Μανχάταν και η Γλυφάδα είναι 
«τόσο εδώ» που κυριολεκτικά σε κά-
νουν να βαριέσαι. Αυτό είναι το κουμπί: 
τίποτα δεν είναι εδώ κι ας λάμπει στην 
οθόνη. Κι αυτό η μαμά σου κι ο μπαμπάς 
το ήξεραν καλά. Και γι’ αυτό κυνηγού-
σαν τα ακατόρθωτα και κατάφερναν 
-λέμε τώρα- να τα ζουν. Εσύ; 

Όλα τα έχεις και σε τεχνικές δυνατότη-
τες - υπερσύνδεση και σε χρόνο, μιας 
κι ακόμα είσαι νέος. Νέος. Πάνω τους, 
λοιπόν. Κάν’ το. Μπορείς. Αμαρτία 
μετά από τόσο «κήρυγμα», αγαπητοί 
Centennials, να είναι οι γονείς σας πιο 
κουλ από εσάς. Εκτός κι αν μου απο-
δείξετε το αντίθετο. Στο χέρι σας είναι. 
Με το «χέρι» δεν εννοώ τα κινητά και 
το σκρολ. Εννοώ αυτό: βγείτε έξω και… 
(γαμήστε τους, δείξτε τους, κάντε τα δι-
κά σας, συμπληρώστε τέλος πάντων το 
ρήμα κατά βούληση). Κομπλέ; A

κάποτε ανήκε στη ζώνη του επικίνδυ-
νου, γιατί ανήκε σε  φυλές και μη απο-
δεκτά κοινωνικοπολιτικά και αισθητι-
κά πλαίσια. Τατουάζ και «μανίκια», για 
να αλλάξουμε κατηγορία, είχαν μόνο οι 
ναυτικοί και οι κατάδικοι. Βλέπεις πάλι 
πόσο πιο κουλ ήταν οι γονείς σου, που 
βάραγαν τατού όχι σε clean cut τατου-
αζερί με βιτρίνα και κατάλογο σχεδίων, 
αλλά με κουκουρούκου βελόνα που δεν 
τη χειριζόταν tattoo artist μα νταλαβερ-
τζής συμμαθητής, που δήθεν έμαθε την 
τέχνη από ένα φίλο ζωγράφο, που είχε 
μια θεία, που ο άντρας της ήταν ναυτι-
κός στα υπερωκεάνια και έμαθε την τέ-
χνη στο ζωγράφο, που από τη «σχολή» 
του αποφοίτησε ο νταλαβερτζής συμ-
μαθητής; Πόσο πιο πολύ το γούσταραν 
και το «επικινδύνως» πουσάροντάς το 
και κρατώντας το αληθινό; 

ΙσχYει;

Έχεις μια γκάμα από «δισκοθήκες» σε 
YouTube και Spotify, όλη τη μουσική 
του κόσμου, ενώ οι «γέροι» μόνο μερι-
κά βινύλια ή κασέτες για να ακούν. Όμως 
η μουσική, αυτή η λίγη που είχαν στην 
κατοχή τους, γάμαγε. Τους ξερίζωνε την 
καρδιά ο Iggy Pop στο «Lust for Life» ή οι 
Prodigy στο «Jilted Generation». Τα τρα-
γούδια ήταν ταμ-ταμ για να μαζεύεται η 
φυλή τους, όχι ένα σκέτο ηχητικό περι-
βάλλον για να προωθηθούν τα νέα items 
και τα φρέσκα gadgeτόπουλα. Η μαμά σου 
κι ο μπαμπάς σου, ευτυχώς που ο Iggy 
ήρθε κάποτε στη Ριζούπολη ή το Rock in 
Athens της Φρεαττύδας, αλλιώς δεν το 
είχαν σε τίποτα να καβαλήσουν ένα τρέ-
νο για να τον πετύχουν στο Βερολίνο. 

Τρένα. Κωλότρενα. Βρωμερά και κα-
πνισμένα, όχι σαν τώρα με τα φτηνά α-
εροπορικά εισιτήρια, που χάρη στις αε-
ροπορικές εταιρείες - πτήσης χαμηλού 
κόστους μπορείς να πας παντού. Οκ, εί-
στε ωραίοι κι ευλογημένοι που βλέπετε 
ό,τι ώρα γουστάρετε Τζάστιν Μπίμπερ, 
όπου και να παίξει στην Ευρώπη. Ευλο-

γία είναι οι πτήσεις χαμηλού κόστους 
και τα διαμερισματάκια Airbnb με τζετ 
τζάμπα σχεδόν διαμονή παντού. 

Όμως ρισπέκτ στους γονείς σου, ήταν 
πιο κουλ. Πήγαν Παρίσι για να δουν 
τους Clash στο «Gibus», μετά το λάιβ 
κοιμήθηκαν κάτω από μια γέφυρα στον 
Σηκουάνα και την άλλη μέρα συνέχισαν 
για Στοκχόλμη με Interail, μιάμιση μέ-
ρα δρομολόγιο, πάλι με εκείνο. Το ίδιο 
παλιοτρένο. Και καραγούσταραν. Όχι 
σαν εσένα που και φθηνά πετάς, αλλά 
σε χαλάει η economy class, γιατί δήθεν 
πιάστηκαν τα πόδια σου τρεις ώρες πτή-
ση για Σουηδία. Respect your elders! 

Born to troll

Ναι, οι γονείς σου ίσως ήταν αρχετυπι-
κά κουλ, τότε που η λέξη-ορισμός είχε 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδι-
ότητες: ζωή χωρίς πολλά γκάτζετ και α-
ξεσουάρ, πληροφορίες-ενημέρωση από 
περιοδικά του «εξωτερικού» που κόστι-
ζαν μια περιουσία, αν ήθελαν να ακούν 
χιπ χοπ από το Compton ή να ντύνονται 
όπως «στα Λονδίνα». Εσύ; Έλεος! Τα έ-
χεις στην οθόνη σου 24 ώρες στις 24. 
Ακολουθείς τον ινφλουένσερ που δίνει 
τη γραμμή. Οι «άλλοι» ακολουθούσαν 
την αφίσα και το εξώφυλλο. Και φράγκα 
δεν τους περίσσευαν για να μάθουν την 
«τάση» μιας κι ο ξένος Τύπος βαρούσε 
με τιμές στο κεφάλι.

Λεφτά τότε δεν έπαιζαν, μα έπαιζε 
καύλα αληθινή. Και πέρα από τα 
ρούχα και τη μουσική, ήταν και 
το σεξ, δικέ μου, το σεξ. Ούτε 
τσατ, ούτε ματ, ούτε porn tube, 
ούτε σέξτινγκ: τσοντάδικα, κλε-
φτές ματιές, χυλόπιτες που την 
έτρωγες κι έπεφτες στο 
κρεβάτι άρρωστος για 
μια εβδομάδα. Τώρα; 
Οκ, δεν κάθεται αυ-
τός-αυτή, θα κάτσει 
ο επόμενος-επόμενη. 
Έχεις tinder, badoo 
και insta stories κο-
ρίτσι και αγόρι iGen. 
Σε αντίθεση με τους 
«γέρους» σου, που η 

G e n e r a t i o n  Z
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Είναί η 
Εβίνα 
Μαλτση 
ο θηλυκος 
Γκαλης;
η αρχηγός της Εθνικής 
Μπάσκετ Γυναικών 
μιλάει για όλα με την 
ντοκιμαντερίστρια  
Γλύκα στόιου*

Εβίνα Μάλτση κι εγώ 
γεννηθήκαμε και μεγα-
λώσαμε στη Γουμένισ-
σα, στην κωμόπολη της 
Κεντρικής Μακεδονίας 
που είναι γνωστή για τα 
κρασιά, τα νερά και τα 
χάλκινά της. Ο θρίαμβος 
του ’87 ενέπνευσε πολ-
λά παιδιά και τα οδήγησε 

στο μπάσκετ. Μας ενέπνευσε κι εμάς. «Είχαμε πάρει τη 
ρόδα από ένα ποδήλατο, είχαμε βγάλει τη σαμπρέλα 
και τις ακτίνες, την είχαμε καρφώσει με σκουριασμένα 
καρφιά ψηλά σε ένα πεύκο και παίζαμε μπάσκετ μαζί 
με τα παιδιά στη γειτονιά» θυμάται η Εβίνα. Ήμασταν 
τυχερές, η Γουμένισσα είχε κλειστό γυμναστήριο, α-
θλητικά τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες, αγό-
ρια, κορίτσια.

Η Εβίνα ήταν η καλύτερη στη μικρή μας ομάδα. Και 
δύο δεκαετίες μετά θεωρείται η κορυφαία ελληνίδα 
παίκτρια και μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Με 
σκληρή δουλειά και αφοσίωση. «Τίποτα δεν σου χα-
ρίζεται» μου λέει. Έχει παίξει σε ευρωπαϊκές ομάδες, 
στο WNBA, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε ευρωπαϊ-
κές και παγκόσμιες διοργανώσεις, παίζει στην Εθνική 
Ελλάδας από το 1998. Με διακρίσεις, κύπελλα, πρω-
ταθλήματα. Αν δεν είναι αυτή η αθλήτρια παράδειγμα 
προς μίμηση, τότε δεν ξέρω τι είναι.

Τη συνάντησα τον Αύγουστο στο ποτάμι της Γου-
μένισσας, εκεί που αράζουμε για λίγη δροσιά τα κα-
λοκαίρια, λίγο μετά την επιτυχία της 4ης θέσης στο 
Ευρωμπάσκετ Γυναικών. Ήταν χαρούμενη, περήφανη 
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για την κατάκτηση και ηλιοκαµένη. Τη ρώτησα πώς α-
ξιολογεί η ίδια τη µεγάλη αυτή διάκριση: «Το γυναικείο 
µπάσκετ δεν είναι προβεβληµένο στην Ελλάδα και η 
πλειοψηφία του κόσµου αγνοούσε ποια είµαι και τι 
έκανα µέχρι φέτος το καλοκαίρι. Η 4η θέση ήταν µια 
µεγάλη επιτυχία σε εθνικό επίπεδο και είχε τεράστια 
προβολή λόγω της τηλεοπτικής κάλυψης. Αλλά είχα 
την ευλογία στη µέχρι τώρα καριέρα µου να έχω πολ-
λές διακρίσεις. Για µένα δεν άλλαξε τίποτα. Άλλαξε η 
συµπεριφορά του κόσµου απέναντί µου. Μετά που 
γυρίσαµε από την Πράγα µάς αναγνώριζαν παντού: 
στο αεροδρόµιο, στο ταξί, στο γυµναστήριο. Γίνεσαι 
δηµόσιο πρόσωπο ξαφνικά και πρέπει να το διαχειρι-
στείς όλο αυτό. Είµαι τυχερή που το ζω στα 39 και έχω 
τα πόδια µου πάνω στη γη. Οι γυναίκες που παίζουµε 
µπάσκετ δεν είχαµε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Για τους 
άντρες είναι αλλιώς. Τους ξέρουν όλοι. Έχουν προβο-
λή. Είναι στην τηλεόραση συνέχεια».

Την ξανασυνάντησα το φθινόπωρο στη βροχερή 
Αθήνα. «Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, ε;» αστει-
εύτηκα µόλις την είδα. Φυσικά, η Εβίνα δεν είναι παί-
κτρια που κάθεται στον πάγκο κι εγώ… έχω πλέον τον 
«πάγκο» µου στην ιταλική και όχι στην ελληνική πρω-
τεύουσα. Γελάσαµε και καθίσαµε ώρα πολλή να πού-
µε τα νέα µας. Η Εβίνα ετοιµάζεται για το Παγκόσµιο 
του χρόνου µε την Εθνική Γυναικών ως αρχηγός της 
οµάδας και παίζει στον Ολυµπιακό, κάτοικος πλέον Α-
θηνών µετά από 12 χρόνια σε οµάδες του εξωτερικού. 
Εγώ πάλι είµαι στην Αθήνα αυστηρά για 6 εβδοµάδες, 
κάτοικος πλέον της Ρώµης, για να σκηνοθετήσω την 
παιδική παράσταση «Κι Όµως Κινείται» στο Μουσείο 
Τηλεπικοινωνιών στην Κηφισιά και τον «Άνθρωπο στη 
Σοφίτα» του Τίµοθι Ντέιλι στο θέατρο Αγγέλων Βήµα 
που ξεκινάει 23 Οκτωβρίου. 

«Γουµένισσα ολέ»! Κάνουµε σαν µικρά παιδιά. 
«Σκέφτεσαι να γυρίσεις ποτέ πίσω στο χωριό»; «Να 
ζήσω; ∆εν ξέρω. Αν αποφάσιζα να κάνω παιδιά, στη 
Γουµένισσα θα ήθελα να µεγαλώσουν, όπως µεγα-
λώσαµε κι εµείς. Ελεύθερα. Έχω όµως πολλά ακόµα 
να δώσω στο άθληµα. Ο αθλητικός µου κύκλος δεν 
έχει κλείσει. Είναι ακόµα ανοιχτός». Και ακµαίος! Θε-
ωρώ ότι η Εβίνα είναι στα καλύτερά της. «Έτσι νιώθω 
κι εγώ. Προσέχω το σώµα µου, φροντίζω το πνεύµα 
µου. Το εργαλείο της δουλειάς µου είµαι… εγώ. Όπως 
και στο δικό σου χώρο. Κάνω τις προπονήσεις µου, α-
σκώ το σώµα µου. ∆ιαβάζω, συζητώ, παρατηρώ, φιλ-
τράρω, ασκώ το νου µου. Όπως και στο θέατρο. Μου 
αρέσει να διαβάζω και να µη σκέφτοµαι τα δικά µου. 
Γιατί θα πάρει η σκέψη µου τη µορφή του ύπνου µου 
και ή θα βλέπω καλά όνειρα ή θα βλέπω εφιάλτες»!

Η Εβίνα µε ρωτάει συνεχώς πράγµατα για τη δου-
λειά µου. Θέλει να µάθει πώς βρίσκω τα έργα, πώς 
παίρνω τα δικαιώµατα, πώς επιλέγω τους ηθοποιούς, 
για τα είδη του θεάτρου, για το θέατρο στην Ιταλία και 
στην Αλάσκα, πώς γίνεται µια θεατρική παραγωγή. 
«∆εν απέχει τελικά και πολύ ο αθλητισµός από το θέα-
τρο…» µου λέει. «Εσύ δίνεις συνεντεύξεις για τη δου-
λειά σου»; Της απαντάω ότι ναι, φυσικά και δίνω και ότι 
µια από τις ερωτήσεις που µου κάνουν σχεδόν πάντα 
οι δηµοσιογράφοι είναι για την οικονοµική κρίση. «Και 
στο εξωτερικό;» Ναι, για την κρίση στην Ελλάδα. «Εµέ-
να µε ρωτάνε συνέχεια πότε θα παντρευτώ, πότε θα 
κάνω παιδιά και µέχρι πότε θα παίζω µπάσκετ. Έχουµε 
στερεότυπα εδώ στην Ελλάδα. Στις άλλες χώρες δεν 
µε ρωτάνε τέτοια πράγµατα. Σέβονται απεριόριστα 
αυτό είµαι. Παίζω ακόµα. Αγωνίζοµαι. Από τη στιγµή 
που δεν έχω ανακοινώσει ότι κρεµάω τα παπούτσια 
µου δεν θα µου κάνουν τέτοια ερώτηση. Αυτά µόνο 
εδώ. Στο εξωτερικό σέβονται πολύ τους αθλητές».

«Πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδί και 
µέχρι πότε θα παίζεις µπάσκετ», τη ρωτάω µε ύ-
φος. «Εγώ µεγαλώνω το παιδί που έχω µέσα µου. Για 
να κάνω ένα παιδί πρέπει να εξετάσω πολλές παρα-
µέτρους. Και θα παίζω µπάσκετ µέχρι να µην µπορώ 
άλλο. Βέβαια, να σου πω πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις 
µεγαλώσει; Όταν βλέπεις τους συµµαθητές σου να 
έχουν παιδιά. Από την άλλη, έχουν αλλάξει λίγο οι 
εποχές. Πλέον, λέω την ηλικία µου και δεν παραξενεύ-

εται κανείς. Παλιά την έλεγα και όλοι µε ρωτούσαν: 
και παίζεις ακόµα; Και δεν έχεις παιδιά; ∆εν ζω στον 
κόσµο µου, αλλά επιλέγω ποιους θα αφήσω να µου 
ασκήσουν κριτική. Εγώ ξέρω τι κάνω και πώς θέλω 
να το κάνω. Ο καθένας έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία 
και παίρνει τις αποφάσεις βάσει του χαρακτήρα του. 

Εγώ βάζω πάνω από όλα την καριέρα µου, αλλά µε 
προϋποθέσεις, όπως κάνεις κι εσύ. Ήθελα και θέλω να 
παίζω. Όταν ήµουν πιο νέα και µε έπαιρνε από κάτω, 
µετά από ένα κακό παιχνίδι ή µετά από µία αποτυχία, 
σκεφτόµουν ότι µπορώ να το αλλάξω, να βελτιώσω 
τον εαυτό µου στο επόµενο παιχνίδι, στην επόµενη 
προπόνηση. Ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω. Έ-
χουµε γυρίσει όλο τον κόσµο, Γλύκα. Θα µπορούσαµε 
να τα κάνουµε όλα αυτά αν είχαµε παιδιά»; 

Έχω την απορία να µάθω ποιος λαός της ταίριαξε 
πιο πολύ. Έχει µείνει σε τόσες χώρες... «Οι Τούρκοι. 
∆εν το περίµενα. Πέρασα φανταστικά στην Τουρκία. 
Έµεινα 4 χρόνια και έπαιξα σε διάφορες οµάδες. Θα 
µπορούσα να είµαι ακόµα εκεί. Θα µπορούσα να σκε-
φτώ τη ζωή µου εκεί. ∆εν έχω ξεκαθαρίσει µέσα µου 
τους λόγους που επέλεξα να γυρίσω στην Ελλάδα, 
πάντως όχι επειδή βαρέθηκα. Η αγάπη του κόσµου 
ήταν απερίγραπτη. Η Τουρκία έχει από τα καλύτερα 
πρωταθλήµατα µπάσκετ στην Ευρώπη. ∆υσκολεύτη-
κα να προσαρµοστώ στην Ελλάδα. Άλλο να έρχεσαι 
για διακοπές και άλλο να µένεις εδώ. Πρέπει να είσαι 
µακριά, να µη σε αγγίζουν. Είτε είναι γεωγραφική η 
απόσταση είτε µε το χαρακτήρα σου». 

«Αγαπώ την Αθήνα. Κυρίως το κέντρο της. Είναι µία 
από τις οµορφότερες πόλεις του κόσµου. Αυτά που 
σου προσφέρει δεν µπορείς να τα συναντήσεις αλ-
λού. Ξέρεις ότι, αν έχεις κοντά τους φίλους σου, θα 
βγεις, θα φας, θα πιεις καφέ, θα δεις βιτρίνες, θα είσαι 
όλη µέρα έξω. Είµαστε λαός που θέλουµε να ανταµώ-
νουµε. Ήρθα στη Ρώµη να σε δω, θέλαµε µετά τις 11 το 
βράδυ να πάµε κάπου να φάµε, όλα κλειστά. Εδώ έχει 
ζωή 24 ώρες το 24ωρο. Θέατρο, σινεµά, µπουζούκια, 
µουσικές σκηνές. Τα έχει όλα. Το µόνο που δεν αντέ-
χω είναι το κυκλοφοριακό πρόβληµα της Αθήνας». 

Της λένε συνέχεια ότι είναι ο θηλυκός Γκάλης. «Κι 
εγώ τους λέω συνέχεια ότι αυτό είναι ιεροσυλία. Ο 
Γκάλης είναι αυτός που είναι. Έχει τη δική του ιστορία, 
τη δική του πορεία, τη δική του ταυτότητα. Όπως κι 
εγώ. Μακάρι να καταφέρω να κάνω αυτό που έκανε ο 
Γκάλης: να εµπνεύσω παιδιά να µπουν µέσα στα γήπε-
δα. Αυτό είναι πιο σηµαντικό από όλα τα µετάλλια του 
κόσµου. Γενικά στη ζωή µου αυτό θέλω: να εµπνέοµαι 
και να εµπνέω». 

Συζητάµε για το αντρικό και το γυναικείο µπάσκετ. 
Αναρωτιέµαι αν θα ήθελε κάποια στιγµή να παίζουν 
άντρες και γυναίκες µαζί. «Εγώ θα το ήθελα πάρα πο-
λύ! Αλλά δεν γίνεται. Η µυϊκή δύναµη των αντρών 
είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή των γυναικών. Το 
µπάσκετ είναι άθληµα επαφών. Επίσης, οι άντρες λό-
γω φυσικών ικανοτήτων έχουν µεγαλύτερο άλµα και 
παίζουν πάνω από τη στεφάνη, γι’ αυτό και βλέπεις 
καρφώµατα. Από εκεί και πέρα όµως, σε υψηλό επίπε-
δο, το γυναικείο µπάσκετ είναι εξίσου θεαµατικό. ∆εν 
βλέπεις καρφώµατα, αλλά βλέπεις όλα 
τα άλλα». 

Είναι κάτι που µε ενδιαφέρει πολύ: 
αν, πέρα από τις µεγάλες αγωνιστι-
κές διακρίσεις, έχει βιώσει άλλου τύ-
που διάκριση, αν την έχουν υποτιµήσει 
επειδή είναι γυναίκα. «Πρέπει να µιλάς 
στον καθένα τη γλώσσα του. Η µαµά µου 
δεν συµφωνεί µαζί µου. Αλλά εγώ θέλω να 
µε σέβονται όπως τους σέβοµαι. Κάποιοι ά-
ντρες που δεν µπορούν να αντέξουν τη δυναµι-
κότητά µου, θα πουν κάτι που θα µε προσβάλει. Το 
κατανοώ. Αν για κάποιους το να είσαι δυναµική γυναί-
κα µεταφράζεται ως αντράκι, ε τότε ναι, είµαι αντρά-
κι. Έχει τύχει φορές άντρες που δεν ξέρουν ποια είµαι, 
να µε υποτιµήσουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όσες 
φορές τυχαίνει, το διασκεδάζω µε την ψυχή µου».

Αναρωτιέµαι γιατί ακούω τον κόσµο να λέει ότι το 
γυναικείο µπάσκετ στην Ελλάδα έχει χαµηλό επίπεδο. 
«Υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Ένας αθλητής δεν γεννιέται 
και γίνεται τοπ. Θέλει πολλή δουλειά: µε το σωστό προ-
πονητή, τη σωστή προπόνηση, τις σωστές παροχές, µε 
καλά γήπεδα. Λόγω οικονοµικής κρίσης –και όχι µόνο– 
ο αθλητισµός έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, αποµακρύν-
θηκαν οι άνθρωποι από το γυναικείο µπάσκετ, αποδυ-
ναµώθηκαν οι σύλλογοι και οι παίκτριες που ήθελαν να 
δουλέψουν. Άλλαξε και το εκπαιδευτικό σύστηµα, τα 
παιδιά άρχισαν να δίνουν Πανελλήνιες από τη Β΄ Λυκεί-
ου και έπρεπε να αποφασίσουν από νωρίς ποιο δρόµο 
θα ακολουθήσουν. ∆εν µπορείς να κάνεις και τα δύο. 
Ο πρωταθλητισµός είναι σαν να θέλεις να περάσεις 
Ιατρική. Πρέπει να κάνεις κάθε µέρα προπόνηση µε τις 
καλύτερες συνθήκες, να µαθαίνεις τεχνικές, να βελ-
τιώνεσαι. Μετά την καλοκαιρινή επιτυχία εύχοµαι να 
αλλάξουν τα δεδοµένα στο γυναικείο µπάσκετ. Είναι 
µια καλή ευκαιρία. Θέλω να είµαι αισιόδοξη».

Τη ρωτάω, αν σκέφτεται το µέλλον. «Αυτό που θέλω 
είναι να είµαι υγιής και να συνεχίσω να παίζω µπάσκετ 
σε υψηλό επίπεδο – οι διακρίσεις δεν είναι αυτοσκο-
πός, αλλά καλοδεχούµενες. Το αγαπώ τόσο πολύ, που 
δεν µπορώ να φανταστώ τη ζωή µου χωρίς αυτό. Θα 
ήθελα να βοηθήσω νέα παιδιά µε τις γνώσεις µου να 
βελτιωθούν και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Το 
µπάσκετ είναι για µένα τρόπος έκφρασης, όπως είναι 
για σένα το θέατρο. ∆εν µε ενδιαφέρει να µάθω σε ένα 
παιδί να παίζει µπάσκετ. Με ενδιαφέρει να το βοηθή-
σω να πραγµατοποιήσει τα όνειρά του. Να έχει όνειρα, 
φιλοδοξία, διάθεση, να θέλει να ταξιδέψει, να µάθει 
πράγµατα. ∆εν µου αρέσουν οι παίκτες που παίζουν 
µπάσκετ µόνο για να παίξουν. Για µένα πρέπει ο άνθρω-
πος να έχει όραµα, στόχους. Υπάρχει βέβαια µεγάλος 
ανταγωνισµός και βλέπω αρκετά συχνά τους ανθρώ-
πους να γίνονται αδίστακτοι στην προσπάθειά τους να 
γίνουν καλύτεροι. ∆εν θέλει πολύ να αρρωστήσει το 
µυαλό και να αρχίσει να δουλεύει διαφορετικά». 

Συγχωρεί τους ανθρώπους που προσπαθούν να 
τη βλάψουν; «∆υσκολεύοµαι, αλλά το δουλεύω. ∆εν 
στενοχωριέµαι πια για µικρά πράγµατα. Έχω βγει απ’ το 
µικρόκοσµό µου. Κοιτάω και λίγο γύρω µου. Πιστεύω 
πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ο Θεός συγχωρεί, προσφέρει 
και αγαπάει. ∆ύσκολα πράγµατα. ∆εν είµαστε έτσι οι 
άνθρωποι. Σε κάποια πράγµατα είµαι κοντά, σε κάποια 
άλλα απέχω πλανήτες. Όλα πάντως είναι στο µυαλό 
µας. Κι εγώ πιστεύω ότι έχουµε το Θεό µέσα µας». 

Η Εβίνα είναι από τους ανθρώπους που όταν σου 
µιλούν σε κοιτούν στα µάτια, σε ακούν προσεκτικά, 
σε αφήνουν να τελειώσεις. «Πώς είναι να σκηνοθε-
τείς µια παράσταση» µε ρωτάει. Φαντάζοµαι, της λέω, 
πως είναι όπως στο µπάσκετ, όταν είσαι αρχηγός µια 
οµάδας. «∆εν µπορούν όλοι να γίνουν αρχηγοί µιας ο-
µάδας. Οι προπονητές µάς λένε: λίντερ γεννιέσαι, δεν 
γίνεσαι. ∆ιαφωνείς»; Της λέω ότι µπορεί τώρα να η-
γούµαι θεατρικά, αλλά όταν έπαιζα µπάσκετ δεν µπο-
ρούσα να διανοηθώ ότι θα ηγηθώ της οµάδας. Αφού 
δεν ήµουν καλή σ’ αυτό. «Καταλαβαίνω τι εννοείς και 
έχεις δίκιο. ∆εν µπορούµε να είµαστε αρχηγοί σε όλα. 

Ούτε γεννιόµαστε έτοιµοι. Περνάς από φά-
σεις, µαθαίνεις. Έχεις πρότυπα 

προς µίµηση και πρότυπα προς 
αποφυγή. Αλλά και ως παιδί έ-
µπαινα µπροστά. Είχα πάντα 
δυναµική προσωπικότητα. Ά-

ντεχε το στοµάχι µου να πάρω 
την ευθύνη».
 
«Πηγαίνεις θέατρο;» «Ναι. Μου 
αρέσουν οι κωµωδίες. Μου έ-

λειπε το ελληνικό χιούµορ, όταν 
ήµουν έξω. Μου αρέσει πιο πολύ το θέατρο από 

το σινεµά. Είναι πιο ζεστή η ατµόσφαιρα. Θα πάρω 
την ανιψιά µου και θα έρθουµε να δούµε τον “Άνθρω-
πο στη Σοφίτα”. Το στόρι έχει πολύ ενδιαφέρον».  A

* Η Γλύκα Στόιου είναι πρακτικός του θεάτρου και ντοκιµαντε-
ρίστρια. Ο «Άνθρωπος στη Σοφίτα» του Τίµοθι Ντέιλι σε δική της 
µετάφραση και σκηνοθεσία κάθε ∆ευτέρα στις 19.00 και κάθε 
Τετάρτη στις 21.00 στο θέατρο Αγγέλων Βήµα. 

είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή των γυναικών. Το 
µπάσκετ είναι άθληµα επαφών. Επίσης, οι άντρες λό-
γω φυσικών ικανοτήτων έχουν µεγαλύτερο άλµα και 
παίζουν πάνω από τη στεφάνη, γι’ αυτό και βλέπεις 
καρφώµατα. Από εκεί και πέρα όµως, σε υψηλό επίπε-
δο, το γυναικείο µπάσκετ είναι εξίσου θεαµατικό. ∆εν 
βλέπεις καρφώµατα, αλλά βλέπεις όλα 

Είναι κάτι που µε ενδιαφέρει πολύ: 
αν, πέρα από τις µεγάλες αγωνιστι-
κές διακρίσεις, έχει βιώσει άλλου τύ-
που διάκριση, αν την έχουν υποτιµήσει 
επειδή είναι γυναίκα. «Πρέπει να µιλάς 
στον καθένα τη γλώσσα του. Η µαµά µου 
δεν συµφωνεί µαζί µου. Αλλά εγώ θέλω να 
µε σέβονται όπως τους σέβοµαι. Κάποιοι ά-
ντρες που δεν µπορούν να αντέξουν τη δυναµι-
κότητά µου, θα πουν κάτι που θα µε προσβάλει. Το 
κατανοώ. Αν για κάποιους το να είσαι δυναµική γυναί-
κα µεταφράζεται ως αντράκι, ε τότε ναι, είµαι αντρά-
κι. Έχει τύχει φορές άντρες που δεν ξέρουν ποια είµαι, 
να µε υποτιµήσουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όσες 
φορές τυχαίνει, το διασκεδάζω µε την ψυχή µου».

γούµαι θεατρικά, αλλά όταν έπαιζα µπάσκετ δεν µπο-
ρούσα να διανοηθώ ότι θα ηγηθώ της οµάδας. Αφού 
δεν ήµουν καλή σ’ αυτό. «Καταλαβαίνω τι εννοείς και 
έχεις δίκιο. ∆εν µπορούµε να είµαστε αρχηγοί σε όλα. 

Ούτε γεννιόµαστε έτοιµοι. Περνάς από φά-

ήµουν έξω. Μου αρέσει πιο πολύ το θέατρο από 
το σινεµά. Είναι πιο ζεστή η ατµόσφαιρα. Θα πάρω 

την ανιψιά µου και θα έρθουµε να δούµε τον “Άνθρω-
πο στη Σοφίτα”. Το στόρι έχει πολύ ενδιαφέρον». 

* Η Γλύκα Στόιου είναι πρακτικός του θεάτρου και ντοκιµαντε-Γλύκα Στόιου είναι πρακτικός του θεάτρου και ντοκιµαντε-Γλύκα Στόιου
ρίστρια. Ο «Άνθρωπος στη Σοφίτα» του Τίµοθι Ντέιλι σε δική της 
µετάφραση και σκηνοθεσία κάθε ∆ευτέρα στις 19.00 και κάθε 
Τετάρτη στις 21.00 στο θέατρο Αγγέλων Βήµα. 

Έχει τύχει 
πολλές 
φορές 
άντρες 

που δεν ξέ-
ρουν ποια 
είμαι, να με 
υποτιμή-

σουν στον 
αγωνιστικό 
χώρο, αλλά 
όσες φορές 
τυχαίνει, το 
διασκεδά-
ζω με την 
ψυχή μου
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ο «Τελευταίο σημείωμα», 

η νέα ταινία του Παντελή 

Βούλγαρη σε σενάριο δικό 

του και της Ιωάννας Καρυ-

σ τιάνη που κυκ λοφορεί 

στις 26/10, αφορά στα γεγονότα της Καισα-

ριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Τότε που 

οι Γερμανοί εκτέλεσαν 200 έλληνες αγωνι-

στές σε αντίποινα για το φόνο του Γερμανού 

Κρες, στρατιωτικού διοικητή Λακωνίας, και 

της τριμελής συνοδείας του (η εκτέλεση 50 

Ελλήνων για κάθε ένα Γερμανό ήταν πρωτό-

γνωρα σκληρή και απάνθρωπη ακόμη και 

για μερίδα των ναζί) σε χαράδρα της περι-

οχής των Μολάων. Το φιλμ εστιάζει στις τε-

λευταίες στιγμές του Ναπολέοντα Σουκατζί-

δη, διερμηνέα του Καρλ Φίσερ, διοικητή του 

στρατόπεδου συγκέντρωσης Χαϊδαρίου, 

που βρίσκεται στη λίστα των 200 μελλοθά-

νατων. Την ημέρα της εκτέλεσης βρίσκεται 

μπροστά στο μεγάλο δίλημμα όταν ο Φίσερ, 

που έτρεφε σεβασμό για τον έλληνα διερ-

μηνέα, του δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί 

βάζοντας στη θέση του κάποιον άλλον…

Κάθε ταινία εποχής είναι ένα σημείωμα 

στο σήμερα.  Σημείωμα μνήμης, αισθημά-

των, στοχασμού, προβληματισμού. Η ταινία 

δεν είναι ντοκιμαντέρ. Με σύμμαχο τη μυ-

θοπλασία επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία 

της Ιστορίας, να φέρει στο παρόν πρόσωπα, 

στιγμές και πράξεις που αξίζει να μη λησμο-

νηθούν. Ο τίτλος του φιλμ αναφέρεται στο 

τελευταίο γράμμα που άφησε ο Σουκατζί-

δης στην αγαπημένη του Χαρά Λιουδάκη. 

Ο Παντελής Βούλγαρης επιστρέφει στο 

ιστορικό φιλμ εποχής μετά από τη «Μικρά 
Αγγλία», τις «Νύφες» και τα «Πέτρινα χρόνια»,  
νιώθοντας την ανάγκη «να ενημερωθεί κυ-

ρίως η νέα γενιά αλλά και όσοι αγνοούν τα 

γεγονότα για τη σπάνια γενναιοψυχία και 

την αυτοθυσία του Σουκατζίδη». 

O Παντελής 
Βούλγαρής 

σχολιάζει 
στιγμιοτυπά 

τησ τάινιάσ 
του

Το «Τελευταίο σημείωμα» αναμένεται ως μία 
από τις πιο επιτυχημένες ταινίες της σεζόν. Ο 

σκηνοθέτης επιλέγει για την ATHENS VOICE 
στιγμιότυπα από τα γυρίσματα και τα σχολιάζει.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνοσ ΚαϊμαΚησ
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Θάλαµος των 
ανδρών διά χειρός 
του σκηνογράφου 
µας Σπύρου 
Λάσκαρη. 
Αναγκαία βοήθεια 
στο σκηνοθέτη για 
την ατµόσφαιρα 
του χώρου.

 Χώρος εκτελέσε-
ων. Λίγο πριν βγει ο 
ήλιος. Η τελευταία 
αναµέτρηση Ναπο-
λέων Σουκατζίδη 
και Καρλ Φίσερ 
(Αντρέ Χένικε).

Σκίτσο του Σπύρου 
Λάσκαρη. Ο χώρος 
των εκτελέσεων. 
Για καιρό µελετού-
σα αυτό το σκίτσο 
πολύ πριν το δύ-
σκολο γύρισµα. O 
«τοίχος» βρέθηκε 
στις Μουρνιές των 
Χανίων. 

Πάλι η βοήθεια 
του σκηνογράφου 
µας σε ένα από τα 
άπειρα σκίτσα του. 
Νύχτα, προβολείς, 
ο εφιάλτης των φυ-
λακών Χαϊδαρίου. 
Στο «Τελευταίο 
σηµείωµα» το 
Χαϊδάρι έγινε το 
Ιτζεδίν στα Χανιά, 
ένα ιστορικό κτίριο 
που πρέπει πάση 
θυσία να διασωθεί. 

Επισκεπτήριο της 
Χαράς (Μελία 
Κράιλινγκ) στον 
Ναπολέοντα 
(Ανδρέας Κων-
σταντίνου). Ένας 
κατηφές, τρυφερή 
χειρονοµία του Να-
πολέοντα, που κα-
τάφερε να της τον 
δωρίσει µέσα από 
τα σύρµατα.

Αναµνηστική φωτο-
γραφία µε τους «α-
ντάρτες» που έστησαν 
καρτέρι στον υποστρά-
τηγο Κρεχ και τη συνο-
δεία του. Ικανοποιηµέ-
νοι από την «επιχείρη-
ση», οι αντιστασιακοί, 
η µακιγιέζ της ταινίας 
(Εύη Ζαφειροπού-
λου), η ενδυµατολόγος 
(Γιούλα Ζωϊοπούλου) 
µε τις δυο βοηθούς της 
και ο σκηνοθέτης.

Ο ούγγρος βασανιστής 
Κόβατς (Λουκάς 
Κυριαζής) τροµοκρα-
τεί ένα 13χρονο αγόρι. 
Ο Μίλτος (Μανώλης 
Ψαρουδάκης) ήταν ο 
νεότερος κρατούµενος 
στις φυλακές.
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Μ
πορεί ο μεγαλύτερος, 

κεντρικότερος και πιο 

διάσημος δρόμος του 

Χολαργού να είναι η 

Περικλέους, μπορεί στη 

διασταύρωσή της με 

τη Μεσογείων να βρίσκεται το, όπως 

λέγεται, μοναδικό ολόσωμο άγαλμα του 

Περικλή (και πριν για δεκαετίες υπήρχε 

η προτομή του), όμως η πληροφορία ότι 

ο Περικλής γεννήθηκε στον Χολαργό 

θεωρείται ότι πρόκειται περί ημι-μούφας 

αφού αυτό που τότε έλεγαν Χολαργό 

βρισκόταν στην περιοχή του Μενιδίου. 

Παρόλα αυτά ο Περικλής ο Χολαργεύς, 

όπως τον ονόμαζαν, εξακολουθεί να 

είναι κάτι σαν τη μασκότ της περιοχής 

και η Περικλέους ο δρόμος που ξέρει και 

ο πιο άσχετος ταξιτζής της Αθήνας. Επι-

βλητική και διπλή με ένα ανθισμένο με-

γάλο διάζωμα στη μέση, η οδός Περικλέ-

ους διαθέτει εκτός από πολυκατοικίες, 

πολλά ιατρεία, σχολείο, το μεγαλύτερο 

εμπορικό κέντρο, το δημαρχείο, το μεγα-

λύτερο πάρκο, το γνωστό ηρώο με την 

επιγραφή «Ανδρών Επιφανών Πάσα Γη 

Τάφος», δύο γήπεδα, τράπεζες και μεγά-

λο σούπερ μάρκετ. Στο ίδιο αυτό σχολείο 

λειτουργεί και θερινό σινεμά κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ το κλει-

στό σινεμά βρίσκεται λίγα μέτρα μετά τη 

γωνία Περικλέους και Μεσογείων. 

Ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια το κέντρο 

του κέντρου της ευρύτερης περιοχής 

βρίσκονταν εκεί, στην Περικλέους, 

εδώ και λίγο καιρό ξεπετάχτηκε μία νέα 

λωρίδα ζωής, αυτό που οι ντόπιοι λένε 

«παραλιακή» και είναι ουσιαστικά κρυμ-

μένη στον παράδρομο της Μεσογείων, 

«γλείφοντας» τα κάτω όρια του δήμου. 

Εκεί, έχουν εμφανιστεί ξαφνικά καφέ, 

εστιατόρια, μπαράκια και καταστήματα 

που δεν αδειάζουν ποτέ, ζωντανεύο-

ντας μία μέχρι πρόσφατα αδιάφορη 

περιοχή και αλλάζοντας τον χάρτη δια-

σκέδασης της περιοχής. Με το βλέμμα 

στο μέλλον και με βάση το νέο αυτό 

στέκι, ο δήμος σχεδιάζει να δημιουργή-

σει ένα ανοιχτό κέντρο εμπορίου, ή επί-

σημα Open Mall, ενώνοντας ουσιαστικά 

την ευθεία συνολικού μήκους 2 χλμ. 

του παράδρομου της λεωφόρου από 

τη στάση μετρό Εθνική Άμυνα μέχρι τη 

στάση Νομισματοκοπείο, περνώντας 

από τη στάση Χολαργός. Με επεκτά-

σεις πεζόδρομων, δημιουργία θέσεων 

στάθμευσης και χώρων πρασίνου με 

παγκάκια, ελπίζουν να δημιουργήσουν 

ένα ανοιχτού τύπου εμπορικό δρόμο 

για τους πολίτες με πολλά καταστήματα 

που θα ενισχύσει και άλλο την «παραλι-

ακή» της Μεσογείων. 

 

Γεμίζοντας το
δημοτικό κουμπαρά

Η κρατική επιχορήγηση έχει μειωθεί 

από την αρχή της κρίσης –δηλαδή από 

το 2009– περίπου κατά 60%. Επιπλέον 

από το 2015 οι δήμοι ξεκίνησαν να πλη-
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ρώνουν ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους, 

κάτι που για το συγκεκριμένο δήμο 

σημαίνει περίπου 350.000 το χρόνο. 

Το 2014, όταν ο σημερινός δήμαρχος 

ανέλαβε τα ηνία της πόλης, βρήκε ένα 

αποθεματικό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

Αυτό αφορά τον ενοποιημένο καλλι-

κρατικό δήμο Παπάγου - Χολαργού, 

αφού πριν τον Καλλικράτη ο δήμος 

Παπάγου ήταν πλεονασματικός ενώ 

ο δήμος Χολαργού ήταν χρεωμένος. 

Η νέα δημοτική αρχή δεν έχασε καθό-

λου χρόνο και έτσι στο πρώτο μόλις 

τρίμηνο αύξησε τα αποθεματικά κατά 

700.000 ευρώ περίπου. Πώς έκανε 

αυτό το μαγικό; Απλούστατα αποφά-

σισε να μαζευτούν όλα τα χρόνια χρέη 

προς το δήμο από ιδιώτες, προμη-

θευτές, πρόστιμα, καταστήματα κ.λπ. 

που συχνά οι ίδιοι δεν ήξεραν καν ότι 

τα χρωστούν. Τα εντόπισε (επίσημα 

αυτό ονομάζεται σύνταξη νέων βεβαι-

ωτικών καταλόγων απαιτήσεων από 

τρίτους), τα μάζεψε και έστειλε μία 

προσωπική επιστολή στον καθένα δί-

νοντας τη δυνατότητα αποπληρωμής 

του χρέους με δόσεις και συγχρόνως 

κούρεμα των τόκων. Η πλειοψηφία 

των χρεών αυτών τακτοποιήθηκε 

άμεσα, χαρίζοντας έτσι στο δήμο μία 

μικρή πρώτη νίκη και 700.000 επι-

πλέον στον κουμπαρά. Από τότε, ο 

κουμπαράς αυτός γεμίζει κάθε χρόνο 

και περισσότερο και υπολογίζεται ότι 

για το έτος 2017 ο δήμος θα κλείσει 

με αποθεματικό 15-17 εκ. ευρώ. Η 

εξοικονόμηση όμως δεν ήρθε μόνο 

από εκεί. Προσπαθώντας να καταπο-

λεμήσει τη γραφειοκρατία αλλά και τη 

διαπλοκή, ο δήμος για κάθε νέα προ-

κήρυξη ανεβάζει ονλάιν όλα μα όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα γλιτώνοντας 

τον κάθε ενδιαφερόμενο από το να 

αναγκαστεί να έρθει στην αντίστοιχη 

υπηρεσία, να ζητήσει και τελικά να 

κουβαλήσει μια χαρτούρα, κάτι που 

συχνά λειτουργούσε αποτρεπτικά. Αυ-

τό φυσικά οδήγησε σε περισσότερες 

προσφορές για κάθε διαγωνισμό, άρα 

χαμηλότερες τιμές λόγω της αύξησης 

του ανταγωνισμού, άρα ανάθεση του 

έργου στο μειοδότη και κέρδος για το 

δήμο. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρου-

με το παράδειγμα του πολυιατρείου, 

όπου στην προκήρυξη ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός με βάση το τιμολόγιο 

του δημοσίου ήταν 350.000 και μετά 

από 17 προσφορές το έργο δόθηκε 

για μόλις 75.000 ευρώ. Ένα αντίστοιχο 

κόλπο αποφάσισε να κάνει ο δήμος και 

σε αυτά που λέμε «απευθείας αναθέ-

σεις», δηλαδή σε έργα μικρότερα των 

20.000 ευρώ. Παρόλο που δεν είχε 

καμία υποχρέωση να αναρτήσει την 

προκήρυξη, το έκανε πάντα, κάνοντας 

έτσι ουσιαστικά ένα μικρό διαγωνισμό 

και χτυπώντας ξανά τη χαμηλότερη 

τιμή – συχνά τη μισή από την αρχικά 

προβλεπόμενη. Του έκατσε βέβαια και 

μία καλή, ένα δωράκι των 5,5 εκατομ-

μυρίων ως αποζημίωση από την Αττι-

κή Οδό μετά από χρόνια δικαστική δια-

μάχη για την απαλλοτρίωση δημόσιας 

έκτασης που έγινε για την κατασκευή 

του δρόμου. 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
& ΑΡΙΘΜΟΙ
Μόνιμοι κάτοικοι ανά έτος

1951: 2.775 

1981: 31.703 

2011: 30.840

Ηλικίες (κοινά στοιχεία για τον 

καλλικρατικό πλέον δήμο Χο-

λαργού - Παπάγου)

40-49 ετών: 14,75%

30-39 ετών: 14,64%

50-59 ετών: 14,14%

Παιδιά έως 9 ετών: 8%

Άνω των 70 ετών: 17,58%

Μόρφωση (κοινά στοιχεία για 

τον Καλλικρατικό πλέον δήμο 

Χολαργού - Παπάγου)

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: 45% 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

37,75%

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 

21,27%

 

ΑΡΙΘΜΟΙ
20 πλατείες και δημόσιοι ελεύθεροι 
χώροι
27 πάρκα και άλση
1 ΚΑΠΗ
2 δημοτικά πολυιατρεία
263 οφελούμενες οικογένειες από 
το κοινωνικό παντοπωλείο
2 πάρκα σκύλων
454 δικαιούχοι παίρνουν προνοιακά 
επιδόματα
11.591 περιστατικά αντιμετωπί-
στηκαν δωρεάν από τα δημοτικά 
πολυιατρεία
1 αστυνομικό τμήμα
2 άτομα υπηρετούν στη δημοτική 
αστυνομία
5% περίπου του πληθυσμού είναι 
αλλοδαποί
3 υπαίθρια γυμναστήρια
2006 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβου-
λος για πρώτη φορά ο σημερινός 
δήμαρχος
50 μαθητές φοιτούν δωρεάν στο 
Κοινωνικό Φροντιστήριο
65% το ποσοστό του Ηλία Αποστο-
λόπουλου στο δεύτερο γύρο των 
εκλογών του 2014
3πλάσιος αριθμός κατόχων με-
ταπτυχιακού και διδακτορικού 
τίτλου ζει στο δήμο σε σχέση με 
το μέσο όρο της Περιφέρειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία γέννησης:

 1963 (αναγνωρίστηκε σαν Δήμος)

Έκταση: 3,95 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος (με το ν. 

3852/2010 ενώθηκε σε καλλικρατικό δήμο με τον Παπάγου)

Πληθυσμός: 30.840

Διοικητική θέση: Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα 

Αττικής

Γεωγραφική θέση: Βορειοδυτικοί πρόποδες Υμηττού

Δήμαρχος: Ηλίας Αποστολόπουλος

 (κοινός δήμαρχος με Παπάγου πλέον)

Χολαρ-go

Ε
δώ στον Χολαργό αγαπούν το ίντερνετ. Σε έξι κεντρικά σημεία 
του δήμου από τον Φεβρουάριο του 2017 προσφέρεται δωρεάν wifi 
με σήμα τζιτζί (όχι από αυτά τα ψεύτικα που κάνεις μία ώρα για 
να μπεις ή σε πετάει έξω σε δύο λεπτά). Μπορεί ακόμα η ακτίνα 

που καλύπτεται να είναι μικρή αλλά επειδή τα σημεία είναι πραγματικά 
κεντρικά, ουσιαστικά καλύπτει τους χώρους που οι κάτοικοι περνούν 
πολύ χρόνο όπως τα μεγάλα πάρκα, οι παιδικές χαρές, η λαϊκή, κάποια 
σχολεία, γήπεδα κ.λπ. 
Ο Δήμος Χολαργού διαθέτει τη δική του, αποκλειστική εφαρμογή. Πρό-
κειται για ένα ειδικό application που κατεβάζεις στο κινητό, το τάμπλετ 
ή απλώς χρησιμοποιείς από τον υπολογιστή σου και ουσιαστικά σου 
εμφανίζει ένα χάρτη αφού εντοπίσει ακριβώς το σημείο που βρίσκεσαι 
μέσω gps. Η εφαρμογή λειτουργεί κάπως σαν ψηφιακή πλατφόρμα του 
τύπου «τα παράπονά σου στο δήμαρχο» αφού σου επιτρέπει να ανεβάσεις 
φωτογραφία και σχόλιο για μία λάμπα που δεν δουλεύει, μία λακκούβα 
που σε ταλαιπωρεί, ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και πολλά άλλα. 
Εντός 24ώρου, οι υπεύθυνοι του δήμου σου απαντούν και ενημερώνουν 
την αρμόδια υπηρεσία για το θέμα. Από το 2016, που ανέβηκε η εφαρμο-
γή, μετράει 1.200 χρήστες, δεν έχει λάβει κανένα fake μήνυμα και όποιο 
πρόβλημα μπορούσε να λυθεί, έχει λυθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει ενη-
μερωθεί ηλεκτρονικά. 
Ειδική εφαρμογή έχει επίσης φτιαχτεί και για το Φεστιβάλ Χολαργού - 
Παπάγου, που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στο Κηποθέατρο του 
δήμου και έτσι ο καθένας μπορεί από το κινητό του να δει αναλυτικά ό,τι 
θέλει για κάθε παράσταση, να κλείσει εισιτήρια κ.λπ.

Ο Χολαργός είναι μία πράσινη πόλη. 
Κι αυτό δεν το λέμε μόνο όσοι τον ξέ-
ρουμε, αλλά το επιβεβαιώνουν και οι 
αριθμοί. Η αναλογία κοινόχρηστων χώ-
ρων και αστικού πρασίνου ανά κάτοικο 
στον Χολαργό είναι 10, όταν στο Παρίσι 
για παράδειγμα είναι μόλις 9,5, στο 
Λονδίνο 9, στο δήμο Αθηναίων 2 και στο 
δήμο Ζωγράφου 1,8! Το πράσινο αυτό 
προφίλ δεν τεκμηριώνεται μόνο από τις 
πρασινάδες, τα δέντρα, τα πάρκα και 
τα άλση που βρίσκονται παντού στην 
περιοχή, αλλά και από την πολιτική του 
δήμου για τα σκουπίδια και την ανακύ-
κλωση.
Στον Χολαργό, τους παραδοσιακούς 
πράσινους κάδους σκουπιδιών (σύνο-
λο 1.500) συνοδεύουν πάντα οι μπλε 
κάδοι. Επιπλέον 350 κάδοι συλλογής 
έχουν τοποθετηθεί από το δήμο σε 
όλες τις σχολικές αίθουσες και στις 
δημοτικές υπηρεσίες και μόνο το 2016 
ανακυκλώθηκαν 6,5 τόνοι καθαρό 
χαρτί με βάση το πιστοποιητικό ανακύ-
κλωσης που πήρε ο δήμος. Παράλληλα, 
τρέχει πιλοτικά ένα πρόγραμμα οικια-
κής κομποστοποίησης όπου συμμετέ-
χουν 160 νοικοκυριά στα οποία έχουν 

μοιραστεί κομποστοποιητές κήπου 
(όλο το σετ, μέχρι και τα σκουλίκια, 
παρακαλώ!) και άμεσος στόχος είναι 
η αγορά 300 επιπλέον τέτοιων κάδων. 
Για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές υπάρχουν 13 σημεία με ειδι-
κούς κάδους σε κεντρικά σημεία της 
πόλης όπου πέρσι μαζεύτηκαν 7 τόνοι 
συσκευών. Για τις μεγάλες συσκευές 
τύπου ψυγεία, κουζίνες κ.λπ. δεν χρει-
άζεται να ταλαιπωρείται κανείς, αφού 
με ένα τηλέφωνο κλείνει ραντεβού και 
άμεσα έρχονται από το δήμο και μαζεύ-
ουν από την κουζίνα σου ό,τι θέλεις να 
ξεφορτωθείς. Για να ενισχυθεί αυτό το 
πρόγραμμα, κάθε τρίμηνο ο δήμαρχος 
στέλνει μία προσωπική ευχαριστήρια ε-
πιστολή σε κάθε πολίτη που αποφάσισε 
να δώσει κάποια μεγάλη συσκευή στην 
ανακύκλωση. Το γυαλί συγκεντρώ-
νεται ξεχωριστά σε ειδικούς κάδους 
- καμπάνες που βρίσκονται συνήθως 
έξω από καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος και φτάνει περίπου στους 
9 τόνους το χρόνο. Τέλος, στον ενιαίο 
δήμο Χολαργού - Παπάγου λειτουργούν 
ήδη 6 υπόγειοι κάδοι και άμεσα θα βυθι-
στούν άλλοι 9.  

Πράσινη πόλη
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Το tattoo δεν είναι μια τυχαία υπόθεση, θέλεις 
αυτός που θα στο κάνει να είναι καλός, ο καλύ-
τερος αν είναι δυνατόν. Στο Uncle Chronis Tattoo 
μπορείς να είσαι σίγουρη/ος ότι θα συναντήσεις 
ανθρώπους με εμπειρία, ικανότητα και αγάπη 
για το tattoo – δεν είναι τυχαίο ότι η καλή δου-
λειά τους έχει γίνει γνωστή στόμα με στόμα σε 
όλη την Αθήνα. Με πορεία που ξεκινά από το 
2011, το Uncle Chronis Tattoo βρίσκεται πλέον 
σε νέο, μεγαλύτερο χώρο, όπου τέσσερις tattoo 
artists και άλλοι δύο επαγγελματίες στο body 
piercing θα ακούσουν τις ιδέες σου, θα σου προ-
τείνουν σχέδια, θα το συζητήσετε και θα πάρεις 
την καλύτερη απόφαση. Οι καλλιτέχνες του 
Uncle Chronis Tattoo ειδικεύονται στα custom 

σχέδια, freehands, realistic, cover up, cosmetic 
tattoos, καθώς και στα ιδιαίτερα projects / 
modifications, σε ό,τι αφορά το body piercing, 
ενώ σχεδόν παροιμιώδης είναι η εμμονή με την 
υγιεινή, με την αποστείρωση να είναι νοσοκο-
μειακού επιπέδου – ίσως το μόνο τατουατζίδικο 
με ξεχωριστό χώρο αποστείρωσης. Να γίνετε 
φίλοι στο Facebook για να μαθαίνετε ό,τι νεό-
τερο συμβαίνει στο χώρο, αλλά και για τις κατά 
καιρούς guest εμφανίσεις tattoo artists από το 
εξωτερικό.

Φανερωμένης 7, Χολαργός, 2114007736, 
www.unclechronis.com, fb: UncleChronisTattoo
Instagram: unclechronistattoo

Uncle Chronis Tattoo
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Ατµοσφαιρικός all day χώρος, πολύ προσεγµένος 
σε όλα του, µε όνοµα που έχει πάρει από την εποχή 
της ποτοαπαγόρευσης στην Αµερική. Με δυνατό 
σηµείο τα εξαιρετικά κοκτέιλ, είτε πρόκειται για τα 
κλασικά είτε για τις δηµιουργίες των ταλαντούχων 
bartenders του, το Bootleg έχει καθιερώσει το πολύ 
επιτυχηµένο After Office, τις καθηµερινές 6 µε 9, 
όπου όλα τα κοκτέιλ κάνουν €6. Το Bootleg είναι 
προορισµός από το πρωί, ο καφές είναι ποιοτικός 
και καλοφτιαγµένος, εξαιρετική ιδέα τα ροφήµατα 
µε σοκολάτα και καφέ, τα brunch χορταστικά, µε 
οµελέτες, πιάτα µε αυγά, φρέσκα pancakes και 

άλλα νόστιµα κάθε µέρα έως τις 6, αλλά και κου-
ζίνα που σερβίρει όλη τη µέρα φρέσκιες σαλάτες, 
sandwiches, mini burgers, πίτσες, ζεστή και κρύα 
ποικιλία. Στην ωραία του µπάρα θα ταιριάξετε τα 
ολόφρεσκα fingerfoods, όπως spring rolls, mini 
tapas, tortillas, µαζί µε τα κοκτέιλ αλλά και την ενη-
µερωµένη λίστα κρασιών, οι µουσικές κινούνται σε 
σόουλ, φανκ και τζαζ (µε συχνά events), ο κόσµος 
χαλαρός, µπορεί εύκολα να γίνει το στέκι σας. 

Φανερωµένης 8, Χολαργός, 210 6511288, 
www.bootlegathens.gr , fb: Bootleg Athens

Bootleg

Συγκοινωνίες
Ο δήµος Χολαργού εξυπηρετείται από δύο 

κυκλικά τοπικά δροµολόγια των γνωστών 

µπλε λεωφορείων που µεταφέρουν τον 

κόσµο στο µετρό αλλά και µέσα στο δήµο, 

τον οµώνυµο σταθµό µετρό Χολαργού 

αλλά ουσιαστικά και από τους σταθµούς 

Εθνική Άµυνα και Νοµισµατοκοπείο που 

βρίσκονται στα όρια του δήµου. Επιπλέον, 

δύο δηµοτικά λεωφορεία συνδέουν κα-

θηµερινά κεντρικά σηµεία της πόλης µε 

το µετρό, το νεκροταφείο που βρίσκεται 

στον Υµηττό, ενώ το πρωί µεταφέρουν 

φοιτητές στην Πανεπιστηµιούπολη Ζω-

γράφου – µία απόσταση σχετικά κοντινή 

που όµως δεν εξυπηρετείται από τις κλα-

σικές συγκοινωνίες και δηµιουργεί πρό-

βληµα. Στα σχέδια του δήµου βρίσκεται η 

αγορά ηλεκτροκίνητων λεωφορείων για 

την επέκταση του στόλου και την καλύτε-

ρη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

ΕΖΗΣΑΝ / ΖΟΥN
ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ

Ελένη Ράντου, Βασίλης Παπακων-
σταντίνου, Βύρων Πολύδωρας, ∆ήµος 

Βερύκιος, Λίλα Καφαντάρη, Γωγώ 
Μπρέµπου, Γρηγόρης Ψαριανός, 

Τζίµης Πανούσης, Αιµίλιος Λιάτσος, 
Γιάννης Φλερύ, Κώστας Γκουσγκού-

νης, Αλέξης Γεωργούλης, Μάκης 
Τριανταφυλλόπουλος, Σπύρος Κου-
βέλης, Σήφης Βαλυράκης, Ελένη Κα-
λογεροπούλου, ∆ηµήτρης Μεντζέλος, 

Εύη Αδάµ, Γιάννης Ραγκούσης, 
Βαγγέλης Βέκιος
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Το όνομά του πάει να πει «αυτός που φτιάχνει την 
πίτσα» και δεν θα μπορούσε να του ταιριάζει πε-
ρισσότερο. Οι πληθωρικές πίτσες ψήνονται στον 
ξυλόφουρνο με ξύλα ελιάς, φέρνοντας έντονα 
στο μυαλό τα ταξίδια σου στην Ιταλία. Από το 
χειροποίητο ζυμάρι (που ωριμάζει από 24 έως 48 
ώρες) έως τη σπιτική σάλτσα ντομάτας που φτιά-
χνεται εδώ καθημερινά, τα πάντα συνωμοτούν 
για να φτιάξουν μια πίτσα που θα τη θυμάσαι για 
καιρό. Μην μείνεις μόνο στην πίτσα όμως. Ξεκίνα 
από τις γιγαντιαίες σαλάτες και πέρνα γρήγορα 
στις λουκούλλειες, λαχταριστές μακαρονάδες. 
Από την αυθεντική καρμπονάρα με πανσέτα και 

αυγό και την κλασική aglio olio peperoncino, 
μέχρι τα κολασμένα τορτελίνι (με σάλτσα ντομά-
τας, παρμεζάνα και μπέικον) ψημένα στον ξυλό-
φουρνο, τα πάντα θα σε κάνουν να αναφωνήσεις 
“Mamma mia!”. Η επιλογή θα είναι δύσκολη, για 
αυτό την πρώτη σου φορά επίλεξε την ποικιλία 
ζυμαρικών που συγκεντρώνει 4 αχνιστές μακα-
ρονάδες στο ίδιο πιάτο! Tip: Οι μερίδες είναι τερά-
στιες. Σοβαρά, όμως. Extra tip: Κάθε Τετάρτη όλες 
οι πίτσες προσφέρονται με 50% έκπτωση.

Ασπασίας 63, Χολαργός, 210 6548700, 
Fb: @pizzaiolo.gr

Pizzaiolo

Πλακόστρωτο που θυμίζει νησιώτικη αυλή, ρομαντικά φαναρά-
κια, νοσταλγικά ξύλινα πατζούρια στους τοίχους και μια μεγάλη 
αδυναμία στις ελληνικές γεύσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε. Η Φυ-
σαρμόνικα αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο γιατί έλειπε 
ένα τόσο καλό μεζεδοπωλείο από τη γειτονιά του Χολαργού, αλλά 
κυρίως γιατί εδώ νιώθεις οικεία, σαν να βρίσκεσαι στην αγκαλιά 
ενός ζεστού σπιτικού. Θα δοκιμάσεις πιάτα από όλη την Ελλάδα, 
ιδωμένα όμως με μια πιο δημιουργική μαγειρική ματιά. Έτσι θα α-
νακαλύψεις λαχταριστές λιχουδιές, όπως τη φορμαέλα Αράχοβας 
με κρούστα δημητριακών και γλυκό του κουταλιού, τον τραγανό 

βουβαλίσιο καβουρμά Σερρών με κρέμα μουστάρδας και πίκλες 
σιναπόσπορου, τη φωλιά πατάτας με τηγανητά αυγά, γραβιέρα 
Ηπείρου και ψιλοκομμένο απάκι Κρήτης, τα μπιφτεκάκια γαλοπού-
λας με καραμελωμένα κρεμμύδια, κατσικίσιο τυρί και πράσινο μήλο 
και πολλά, πολλά ακόμη. Ζήτησε να σου πουν τα πιάτα ημέρας και 
κράτα οπωσδήποτε χώρο για τα υπέροχα, άκρως λαχταριστά γλυ-
κά τους. Τι παραπάνω θα βρεις; Ωραία αποστάγματα, καλή μουσική 
και προσωπικό, κάτι παραπάνω από πρόθυμο να σε εξυπηρετήσει. 
Μεσογείων 180, Χολαργός, 2106564388, www.fysarmonika.gr, 
fb: Φυσαρμόνικα Μεζεδοποτείον

Φυσαρμόνικα
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Από τα πιο ωραία εστιατόρια της πόλης, εµπνεύστηκε το όνοµά του από 
το τεράστιο πεύκο-σήµα κατατεθέν στην είσοδο. Στη σκιά του θα δοκιµά-
σεις µερικά από τα πιο ωραία πιάτα της ελληνικής δηµιουργικής κουζίνας 
που υπογράφει ο σεφ Τάσος Σταµατιάδης. ∆ιάσηµα είναι το κοντοσούβλι 
µε τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης, τα φρέσκα και χειροποίητα 
ζυµαρικά (στα οπωσδήποτε βάλε το ραβιόλι µε απάκι και κρέµα γραβιέ-
ρας αρωµατισµένη µε σκόρδο) και τα ευφάνταστα ορεκτικά. Από όλη 
την Αθήνα όµως έρχονται για να δοκιµάσουν το χοιρινό κότσι σε τραγανή 
κρούστα αλατιού που σιγοψήνεται για 8 ώρες στη γάστρα και λιώνει στο 
στόµα. Οι πρώτες ύλες είναι εξαιρετικής ποιότητας και µόνο φρέσκιες, 
ενώ τα γλυκά παρασκευάζονται εδώ από την αρχή. Μη φύγεις χωρίς να 
δοκιµάσεις το χειροποίητο εκπληκτικό παγωτό τους που φτιάχνουν οι 
ίδιοι σε ειδικά διαµορφωµένες παγωτοµηχανές του ’30. 
Μεσογείων 262, Χολοαργός, 2106540400, www.koukounari-restaurant.gr, 
Fb: @koukounari

Κουκουνάρι

Στον 4ο χρόνο λειτουργίας του το ιδιαίτερο αυτό all day wine 
bar restaurant µπαίνει ακόµα πιο δυναµικά στο παιχνίδι της 
γεύσης. Μπορείς να έρθεις από το πρωί για έναν καλό καφέ 
και πλούσιο brunch (καθηµερινά 10.00-18.00), αλλά και εξαι-
ρετική µεσογειακή κουζίνα µε ethnic πινελιές. ∆οκίµασε το 
ρολό κοτόπουλο µε τραγανή πολέντα αρωµατισµένη µε φέ-
τα και σάλτσα µανιταριών, τον ψητό σολοµό µε πολύχρωµη 
κινόα και σος εσπεριδοειδών αρωµατισµένη µε εστραγκόν 
και οπωσδήποτε το χοιρινό φιλέτο µε πουρέ πατάτας floyd 
και σάλτσα κόκκινου κρασιού, που θα σε καταπλήξει. Τα 
κρασιά βεβαίως και έχουν την τιµητική τους. Θα ανακαλύ-
ψεις περισσότερες από 50 ετικέτες του ελληνικού αµπελώ-
να, ενώ πολύ συχνά γίνονται και παρουσιάσεις οινοποιείων. 
Πλούσια και η cocktail list. Tip: Στον ατµοσφαιρικό χώρο του 
φιλοξενεί πολλά events (από ξεσκηκωτικά lives µέχρι stand 
up comedy). Για να τα µάθεις όλα µείνε συντονισµένος στη 
σελίδα τους στο Facebook.  Περικλέους 4 και Κεραµεικού, 
Χολαργός, 210 6565115, Fb: FLOYD, 
instagram: floyd_foodandwine

FloydΗ µικρή µονοκατοικία της γιαγιάς, µε την αυλίτσα της που 
µοσχοβολάει γιασεµιά και το ψηφιδωτό βοτσαλάκι στο 
πάτωµα, έγινε ένα παρεΐστικο µεζεδοπωλείο. Αυτό είναι το 
Φάνη Μεζέ που θα σου κλέψει την καρδιά µε τα ονειρεµέ-
να µεζεδάκια του από κάθε γωνιά της Ελλάδας. ∆οκίµασε 
ταλαγάνι από τη Μάνη, τραγανές πίττες µε παστουρµά από 
τον Αραπιάν, κεφτεδάκια… σαγανάκι (µε ούζο, ντοµάτα και 
φέτα), µεθυσµένα µανιτάρια (µε θυµάρι, κρασί και λεµόνι), 
µερακλήδικες τηγανιές, τέλειο γαύρο µαρινάτο και αυθεντι-
κό µπουγουρντί! Τι καλύτερο για να τα συνοδέψεις όλα αυτά 
από ούζο Μυτιληνιό, κρασί από τη Λήµνο, τσίπουρο από τον 
Τύρναβο και τσικουδιά από το Ρέθυµνο; ∆ίπλα σε αυτά βάλε 
τον αµαρτωλό κορµό σοκολάτας και τις πραγµατικά πολύ 
καλές τιµές και θα καταλάβεις γιατί οι θαµώνες του ορκίζο-
νται στο όνοµά του. 
Ασπασίας 91, Χολαργός, 2106511124, 
www.fanimeze.gr, 
Fb: @fanimeze
www.instagram.com/fani_meze

Φάνη
Μεζέ

ΔΕΣ - ΑΚΟΥ
Ηµισκούµπρια: Ο ∆ιάβολος κατέβηκε στον Χολαργό («Ο ∆ιά-
βολος κατέβηκε κάτω στον Χολαργό και πρόλαβε το λάντα 

µου που ήτανε αργό…»)

Αφροδίτη Μάνου: Μου το ’χαν πει από µικρή («Κι εγώ που 
τόσα έχω περάσει ε, ας κάνω, είπα, µια στάση κάπου στον 

Χολαργό»)

Αντώνης Μουστάκας - Πίτσα Παπαδοπούλου: Σε ζητούσα 
στην Αθήνα («Χολαργό και Κολωνάκι, Καλλιθέα, Κηφισιά σε 

ζητούσα στην Αθήνα κι ήσουνα στον Πειραιά»)

Θέµης Ανδρεάδης: Πώς να σε ξεχάσω («Και τώρα µόνος στην 
οδό Σταδίου, τη βίλα σκέφτοµαι στο Χολαργό»)
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Εξαιρετική για ιταλική κουζίνα σε comfort 
εκτέλεση. Ο προσεγμένος και ταυτόχρονα 
χαλαρός all day & night χώρος, με τις κρεμα-
στές λάμπες και τους αναπαυτικούς κανα-
πέδες, συνδυάζει privacy και comfort ατμό-
σφαιρα που θα σας ταξιδέψει μέχρι και την 
κοντινή Ιταλία. Επισκεφθείτε το από το πρωί 
για καφέ, πρωινό (Pizzette, panini, αυγά κ.ά.) 
και brunch, μέχρι το βράδυ για απολαυστι-
κές ιταλικές γεύσεις, βιολογικό vino di casa 
και κλασικά αγαπημένα κοκτέιλ. Το πλούσιο 
μενού, που έχει επιμεληθεί ο executive 
chef Ηλίας Γώγος(freshid), φημίζεται για τις 
χειροποίητες πίτσες, τα ιταλικής φινέτσας 

burger και τις λαχταριστές μακαρονάδες, 
που φτιάχνονται καθημερινά με άριστης 
ποιότητας πρώτες ύλες από την ιταλική και 
την ελληνική αγορά. Θα γίνει στέκι σας όχι 
μόνο για την ιταλική γαστρονομία, τον ποιο-
τικό καφέ του και τα πλούσια πρωινά, αλλά 
και για τις θεματικές βραδιές, τα γαστρο-
νομικά events και parties, για τα οποία μπο-
ρείτε να ενημερώνεστε από το Facebook. 
Reservation/Delivery service/Catering 
services/Private parties: 2114024319.

Σαρανταπόρου 1, Χολαργός, fb: 1one

-1- (one) 

Το Mελιτίνι, το αγαπημένο μας bistrot, βρί-
σκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 266, στον 
Χολαργό. Πρόκειται για μία όαση δροσιάς και 
γεύσεων όπου κυριαρχούν η ζεστασιά του ξύ-
λου και οι μυρωδιές από φυτά και πολύχρωμα 
λουλούδια, ενώ όμορφα αντικείμενα στολίζουν 
τον κλειστό κήπο του που στην καλοκαιρία 
ανοίγει και γίνεται υπαίθριος.  Στις γεύσεις του 
περιλαμβάνονται μαγειρευτά πιάτα ημέρας 
που καθημερινά ποικίλλουν, αλλά και πλούσιος 
κατάλογος με πιάτα της ώρας. Σαλάτες, ψητά , 
ζυμαρικά, χειροποίητη pizza και γλυκά. 
 Όλα αυτά ντύνονται με όμορφη μουσική 

mainstream, «ψαγμένο» latin, κλασικό rock, 
διασκεδαστικά, αγαπημένα και νοσταλγικά 
κομμάτια.  Τι να πούμε παραπάνω; Η μουσική, η 
φιλική ατμόσφαιρα, ο όμορφος και φιλόξενος 
χώρος, η ποικιλία και ποιότητα των πιάτων, το 
πρωινό που προσφέρει, τα χειροποίητα γλυκά, 
τα cocktail και το μεράκι του προσωπικού, είναι 
αυτό που επιθυμούμε. Καλώς ήρθατε!

Μεσογείων 266 & Πυθαγόρα 2, Χολαργός, 
2106535020, 2106535021,
 www.melitinibistrot.com

Μελιτίνι



Φθινοπωρινή 
βόλτα στην 

Aγία Παρασκευή
 Tης ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗ - Φωτό: BΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕ∆ΡΑΣ
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Μ
ία «βόλτα στην εξοχή» 

θεωρούνταν το ταξίδι στην 

Αγία Παρασκευή κάποτε και 

αυτό το κάποτε δεν είναι και 

τόσο μακρινό όσο νομίζεις. 

Σκόρπιες παραθεριστικές 

κατοικίες και αγροκτήματα 

με αμπέλια φιλοξενούσαν 

συχνά φυματικούς για ανάρ-

ρωση λόγω κλίματος και χα-

μηλών ποσοστών υγρασίας. Το 1931 ιδρύεται 

επίσημα ο συνοικισμός και η πόλη πλέον ανα-

πτύσσεται. Το 1963 γίνεται πλέον δήμος και η 

αστικοποίηση συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς. 

Ως έδρα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, 

από το 1973 συγκεντρώνονται εκεί πολλές 

υπηρεσίες, όπως ΙΚΑ, Πολεοδομία, Εφορία 

κ.λπ., που εξυπηρετούν καθημερινά όλους 

τους δημότες των γύρω περιοχών, δίνοντας 

στην Αγία Παρασκευή ένα ρόλο «διοικητικής 

πρωτεύουσας». 

Περίπου την ίδια εποχή κάνουν την εμφάνισή 

τους στην περιοχή και μερικά κτίρια – σταθμοί, 

όπως το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Δημόκριτος 

και το Αμερικάνικο Κολλέγιο. Η γεωγραφική 

θέση της Αγίας Παρασκευής της προσφέρει την 

ευκαιρία να είναι κέντρο - απόκεντρο αλλά και 

κόμβος μεταξύ της Αθήνας και των Μεσογείων. 

Γειτνιάζει με την Αττική Οδό, απέχει μόλις 15 λε-

πτά από το Αεροδρόμιο, 20 λεπτά από το λιμάνι 

της Ραφήνας και 20 από το κέντρο της Αθήνας. 

Σε αντίθεση με τις γύρω περιοχές, η λεωφόρος 

Μεσογείων για την Αγία Παρασκευή δεν απο-

τελεί όριο αφού έχει αναπτυχθεί αμφίπλευρα 

από τη λεωφόρο, με καρδιά θα λέγαμε την ο-

μώνυμη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Λόγω 

της μεγάλης του έκτασης, ο δήμος χωρίζεται σε 

πολλές γειτονιές - οικισμούς κατά τον ακόλου-

θο τρόπο: νοτιανατολικά, στους πρόποδες του 

Υμηττού εκτείνεται ο οικισμός του «Αϊ-Γιάννη», 

νοτιοδυτικά η γειτονιά της «Νέας Ζωής» και δυ-

τικότερα, στα σύνορα με τον Χολαργό, ο «Τσα-

κός». Στο βόρειο τμήμα της Αγίας Παρασκευής 

υπάρχει το «Κοντόπευκο» (που αποτελεί και 

σύνορο με το Χαλάνδρι), βορειανατολικά ο «Πα-

ράδεισος» και ανατολικότερα, τα «Πευκάκια», 

που συνορεύουν με τον Γέρακα.

ΤαυΤόΤηΤα
Ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου με βάση 

την τελευταία απογραφή είναι 59.704 κάτοικοι, 

ωστόσο εκτιμάται ότι φιλοξενεί και εξυπηρετεί 

γύρω στους 90.000-100.000 ανθρώπους. Η 

μέση ηλικία του πληθυσμού είναι τα 42 χρόνια, 

διαθέτει 23.667 νοικοκυριά με μέσο μέγεθος 

νοικοκυριού τα 2,47 άτομα. Η Αγία Παρασκευή 

δεν έχει σταματήσει να μεγαλώνει, αφού μόνο 

την περίοδο 1991-2011 ο πληθυσμός της αυξή-

θηκε κατά 26%. Θεωρείται και είναι ένας πολύ 

πυκνοκατοικημένος δήμος αφού τα στοιχεία 

δείχνουν ότι αντιστοιχούν 6.785 άτομα ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο, όταν ο μέσος όρος 

της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα 

Αθηνών είναι μόλις 4.263 άτομα. Αντίστοιχα οι 

αστικοί ελεύθεροι χώροι είναι μόλις 9 στρέμ-

ματα, ενώ με βάση τον πληθυσμό θα έπρεπε να 

φτάνουν τα 450 στρέμματα, και οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις 60 στρέμματα, ενώ θα έπρεπε 

να είναι 310!

Το μποτιλιάρισμα και το πρόβλημα με τα σταθ-

μευμένα αυτοκίνητα –κυρίως στον κεντρικό 

δρόμο της Αγίου Ιωάννου– είναι τεράστιο, αν 

και όλες οι δημοτικές αρχές προσπάθησαν να 

το λύσουν. Το γεγονός ότι εκεί και γύρω από την 

κεντρική λεγόμενη «κάτω πλατεία», αυτής της 

εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, βρίσκονται 

συγκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, κατα-

στήματα, ιατρεία, γυμναστήρια, σχολεία, εστι-

ατόρια, καφέ, μπαρ, εμπορικά κέντρα και άλλα 

κάνει τον δρόμο να μοιάζει με διαστημόπλοιο 

καμιά φορά από τα πολλά «προσωρινά» αλάρμ 

των αυτοκινήτων που παρκάρουν όπου βρουν. 

Το μήκος του αστικού οδικού δικτύου του δή-

μου είναι 128 χιλιόμετρα ενώ τα πεζοδρόμια 

καλύπτουν 270 χιλιόμετρα. 

Εκτός από τα λεωφορεία, η περιοχή εξυπηρε-

τείται και από 4 σταθμούς μετρό που βρίσκο-

νται στην περίμετρό της: το Νομισματοκοπείο, 

την Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι και τη Δου-

κίσσης Πλακεντίας. 

Τα στέκια της περιοχής απλώνονται στις δύο 

μεγάλες πλατείες, τις λεγόμενες «πάνω» και 

«κάτω». Και οι δύο πλατείες βρίσκονται επάνω 

στον κεντρικό δρόμο της Αγίου Ιωάννου.

Πρασινη Πόλη
Η Αγία Παρασκευή, αν και πολύ πυκνοκατοι-

κημένη με αποτέλεσμα να αναλογεί μόνο λίγο 

πράσινο ανά κάτοικο, έχει αρκετούς λόγους 

να καυχιέται για το πράσινο προφίλ της. Δύο 

συνεχόμενες χρονιές έχει βραβευτεί από το 

Best City Awards, την πρώτη για το «κινητό 

πράσινο σημείο» (ένα αυτοκίνητο που μαζεύει 

ανακυκλώσιμα υλικά σε τακτικά δρομολόγια 

ή όποτε το καλεί ο δημότης), και τη δεύτερη 

για τις «Περιπέτειες της Κυρίας Χάρτινης», ένα 

παραμύθι για την ανακύκλωση που δημιούρ-

γησε η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου 

και μοιράστηκε σε όλα τα παιδιά της περιοχής 

ενώ έγινε και βίντεο (www.youtube.com/

watch?v=Uk0EWAobGTI). 

Παράλληλα, χάρη στις δράσεις του δήμου, η 

Αγία Παρασκευή είναι η τρίτη μεταξύ 66 δήμων 

της Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία του φο-

ρέα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων του 

ΕΔΣΝΑ, για το ποσοστό ανακύκλωσης απορριμ-

μάτων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανακύκλω-

σης ανέρχεται στο 6,76% όταν ο μέσος όρος 

των άλλων δήμων είναι 4,16%. 

Εδώ και λίγα χρόνια, στην περιοχή του Κο-

ντόπευκου έχει φτιαχτεί και ένας σύγχρονος 

ποδηλατόδρομος με το χαρακτηριστικό μπορ-

ντό χρώμα επίστρωσης και ειδική σήμανση, 

ο οποίος είναι ενταγμένος στο πλάνο της 

Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Κοντόπευκου 

και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Το βασικό 

χαρακτηριστικό του, που τον κάνει να ξεχωρίζει 

από άλλους σε άλλες περιοχές, είναι ότι δεν 

πρόκειται για διάσπαρτα κομμάτια, αλλά για 

ολοκληρωμένη διαδρομή που φτάνει μέχρι το 

σταθμό μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας με την 

προοπτική να συνδεθεί εκεί και με τους αντί-

στοιχους του Χαλανδρίου και των Βριλησσίων. 

Απλώνεται σε περίπου 8 χιλιόμετρα και συν-

δέει σχολεία, πλατείες, εμπορικά κέντρα ενώ 

παράλληλα με την κατασκευή του έγιναν και 

δεντροφυτεύσεις 1.600 δέντρων σε διάφορα 

σημεία. Η κατασκευή του έχει γίνει έτσι ώστε να 

μη μετατραπεί σε επιπλέον χώρους στάθμευ-

σης, αφού το μεγαλύτερο μέρος του είναι κλει-

στό και προστατευμένο και δεν μπορούν να 

μπουν καθόλου αυτοκίνητα. Αξίζει να πούμε ότι 

τον τελευταίο καιρό κάθε Κυριακή διοργανώνο-

νται ποδηλατοβόλτες με μεγάλη επιτυχία. 

ΕΖΗΣΑΝ / ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ
 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ιόλας, Γλυκερία, Γιάννης Μπο-
σταντζόγλου, Μποστ, Θανάσης 
Βέγγος, Μήτσος Κασόλας, 
Μαρία Αλιφέρη, Μαίρη Συνα-
τσάκη, Ευσταθία, Μαρία Καρα-
μολέγκου, Σπύρος Ζαγοραίος, 
Γιάννης Μπέζος, Βλαδίμηρος 
Κυριακίδης, Ι. Μ. Παναγιωτό-
πουλος
 

Ο Δήμος
 Αγίας Παρασκευής
 διαθέτει
3.000 πράσινους κάδους 
827 κάδους ανακύκλωσης
2 δημοτικά ιατρεία
13 πιστοποιημένες παιδικές 
χαρές
3 κλειστά γυμναστήρια
2 γήπεδα
3 αθλητικά κέντρα
1 ΚΕΠ
2 ΚΑΠΗ
5 γυμνάσια
4 λύκεια (+1 ΕΠΑΛ)
10 δημοτικά σχολεία
14 νηπιαγωγεία 
1 νεκροταφείο

ΑΡΙΘΜΟΙ
140 τόνοι απορριμμάτων παρά-
γονται κάθε ημέρα
Από το 1923 λειτουργεί ο 
θερινός κινηματογράφος Α-
μαρυλλίς (το 1997 κηρύχθηκε 
διατηρητέος) 
2 φορές το μήνα προσφέρει 
δωρεάν τρόφιμα το κοινωνικό 
παντοπωλείο
150 μερίδες φαγητού μαγει-
ρεύονται καθημερινά στο κοι-
νωνικό μαγειρείο
2 θερινά σινεμά λειτουργούν στο 
δήμο
5 υποψηφιότητες έχει πίσω του 
ο Γιάννης Σταθόπουλος μέχρι 
να εκλεγεί δήμαρχος το 2014
12% μειώθηκαν συνολικά τα δη-
μοτικά τέλη από το 2014
53% των δημοτών είναι γυναί-
κες και 47% άνδρες
30-39 είναι η μεγαλύτερη ομάδα 
πληθυσμού που περιλαμβάνει 
9.519 άτομα
 

Ιστορίες
• Το όνομα του δήμου προέρ-

χεται από την ομώνυμη εκκλη-

σία επί της Λεωφόρου Μεσογεί-

ων. Αρχικά ήταν ένα μικρό ξωκ-

κλήσι, με εμβαδόν μικρότερο 

από 40 τ.μ. στην άκρη ενός χω-

ματόδρομου σε ένα περιφραγ-

μένο οικόπεδο 4 στρεμμάτων. 

Δεν διέθετε ιερέα ή ψάλτη και το 

φώτιζαν μόνο τα καντήλια του. 

Το 1931 αποφασίστηκε η πρώτη 

επέκταση και κάπου το 1950 η 

εκκλησία πήρε τη σημερινή της 

μορφή. Η αγιογράφησή της κρά-

τησε πάνω από 15 χρόνια. 

• Η κατασκευή του ΕΚΕΦΕ - 

Δημόκριτος ξεκίνησε το 1950. 

Ιστορική στιγμή η 27η Ιουλίου 

1961, όπου λέγεται ότι γύρω στις 

10 το βράδυ ακούστηκε μία φω-

νή να λέει «Προσοχή! Αντιδρα-

στήρ κρίσιμος!». Οι μαγικές αυ-

τές λέξεις που ήρθαν από το δω-

μάτιο ελέγχου σηματοδοτούσαν 

την πρώτη και μοναδική μέχρι 

σήμερα λειτουργία πυρηνικού 

αντιδραστήρα της Ελλάδας μαζί 

με τη γέννηση του μεγαλύτερου 

δημόσιου ερευνητικού κέντρου. 

• Ο Θανάσης βέγγος έζησε 

πολλά χρόνια στην Αγία Παρα-

σκευή. Οι γείτονές του έχουν 

πολλές ιστορίες να διηγηθούν 

για αυτόν, μέχρι και τα τελευταία 

του που πλέον δεν έβγαινε πολύ 

και ήταν σε κακή κατάσταση και 

πάντα τους αποκαλούσε με το 

θρυλικό του πλέον «καλέ μου άν-

θρωπε!». Ο μπακάλης δίπλα στο 

σπίτι του τον θυμάται πάντα να 

αγοράζει καραμέλες και γλυκά 

με τις χούφτες και να κερνάει τα 

παιδιά που έπαιζαν στο δρόμο. 

• Το Αμερικάνικο Κολλέγιο που 

είναι χτισμένο σε έκταση 240 

στρεμμάτων στις πλαγιές του 

Υμηττού, πήρε το όνομά του από 

την Orlinda Childs Pierce, σύζυγο 

του μεγάλου δωρητή William 

Pierce για να τον τιμήσει το 1936. 

Η ιστορία του σχολείου ξεκινά το 

1875 στη Σμύρνη. Στη συνέχεια, 

το 1923 μεταφέρεται στο Φάλη-

ρο και εννιά χρόνια αργότερα 

πηγαίνει σε μία μεγάλη έκταση 

στο Ελληνικό. Το 1965 ήρθε πλέ-

ον και εγκαταστάθηκε στην Αγία 

Παρασκευή, σε εγκαταστάσεις 

που έφτιαξε ο αρχιτέκτονας 

Κωνσταντίνος Δοξιάδης εμπνευ-

σμένος από τα μινωικά ανάκτο-

ρα με τα πολλά αίθρια. 
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Δεν είναι μαγαζί, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγ-
ματικότητα. Όχι μόνο για το λαχταριστό brunch, 
αλλά κυρίως γιατί εδώ οι άνθρωποι δείχνουν 
συμπόνια και κατανόηση σε όλους εμάς που δεν 
είμαστε και τόσο πρωινοί τύποι. Βλέπεις, το brunch 
του Wall Street σε περιμένει όποια στιγμή κι αν 
ξυπνήσεις (επιτέλους!), κάθε μέρα από τις 8.00 το 
πρωί έως τις 21.30 το βράδυ! Τι θα βρεις; Τα άπαντα 
του σάντουιτς και όλες τις εκδοχές που ονειρεύεσαι 
σε αυγό, πληθωρικά burgers (βάλε στα οπωσδήπο-
τε το “Loose Tie”), βουνά από κολασμένα pancakes 
και μερικά Brunch Plates για εσένα που δεν μπορείς 
να διαλέξεις αμαρτία (ενδεικτικά αναφέρουμε το 

“Ties Up” που περιλαμβάνει pancakes, δύο αυγά 
μάτια, λουκάνικο, bacon, maple syrop και σαλάτα 
εποχής). Το καλύτερο; Το Brunch in a Box, που σου 
φέρνει ένα ολόκληρο brunch σπίτι σου (από τις 
8.30 έως τις 22.30) με ένα τηλεφώνημα. Εκτός από 
τον κατάλογο του brunch όμως, θα ανακαλύψεις 
επίσης υπέροχα ζυμαρικά (πες «ναι» στη Hangover 
Carbonara), τεράστιες σαλάτες, εξίσου κολασμένα 
κυρίως πιάτα και γλυκά που κάνουν θραύση σε όλα 
τα Βόρεια Προάστια. Το βραδάκι, πέρνα ακόμα μια 
βόλτα για τέλεια cocktails και ψαγμένες μουσικές. 
Ελπίδος 2Α και Γούναρη, Αγία Παρασκευή, 
210600384, Fb: WallStreet Food and Bar

Wall 
Street

 Για όσους αγαπούν το κρέας εδώ τα πράγματα 
αρχίζουν και σοβαρεύουν. Οι άνθρωποι του Steak-I 
είναι ειδικοί και ως τέτοιοι ξεκινούν από το πρώτο 
βήμα, που είναι ο φούρνος. Πρόκειται για τον 
ξακουστό Josper, που έρχεται από την Ιβηρική χερ-
σόνησο και εγγυάται εξαιρετική επίγευση καπνί-
σματος και ζουμερό αποτέλεσμα. Από εκεί και μετά, 
το μενού είναι προσεγμένο και προσφέρει μεγάλη 
ποικιλία επιλογών, με σούπερ ορεκτικά και ευφά-
νταστες σαλάτες, αλλά είπαμε, πρωταγωνιστής 

είναι το κρέας, με μοναδικές κοπές από black angus 
βοδινό αλλά και τρυφερά χοιρινά, με εξαιρετικά 
κομμάτια Ribeye, T-Bone, Picanha. Ασυγκίνητους 
δεν θα σας αφήσουν ούτε τα πλουσιοπάροχα 
burgers, ενώ αντάξια του μενού είναι και τα φαντα-
στικά γλυκά, σαν το “The ice cream Burger”.

Πλατεία Κοραή 5 & Μεσογείων 366, Αγ. Παρασκευή, 
2130370700, www.steaik-i.gr, fb: Steak_i

Steak-I
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Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

ΣΤΟ SCOOP 
ΓΙΑ PILATES
Αέρας ανανέωσης χρόνο µε το χρόνο
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T
ο Scoop είναι ένας χώρος που επίκεντρό του έχει τη 

σωµατική εκγύµναση και έκφραση µέσω διαφορετι-

κών τεχνικών και προσεγγίσεων. Εγκαινιάστηκε το 

φθινόπωρο του 2014 και στεγάζεται σε έναν ευρύχω-

ρο και ανακαινισµένο χώρο στα Άνω Πετράλωνα. Στόχος ή-

ταν και παραµένει η επικοινωνία τόσο σε κόσµο µε εµπειρία 

στην κίνηση όσο και σε κόσµο που πάντα ήθελε να αποκτή-

σει σχέση µε το σώµα του αλλά ποτέ δεν είχε την ευκαιρία. 

Έτσι στο Scoop τρέχουν σταθερά καθηµερινά µαθήµατα 

Pilates και σύγχρονου χορού για αρχάριους και προχωρηµέ-

νους. Θέλοντας να εµπλουτίσει το πρόγραµµά του, από φέ-

τος πρόσθεσε µαθήµατα Aerial και Stretching. Ταυτόχρονα, 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνται σεµινά-

ρια από δασκάλους άλλων ειδικοτήτων: yoga, αυτοσχεδια-

σµός, γυναικεία αυτοάµυνα, Feldenkrais κ.ά.

Χρόνο µε το χρόνο νέα πρόσωπα ενσωµατώνονται στις δρα-

στηριότητες του χώρου δίνοντας έναν αέρα ανανέωσης και 

αναδιαµόρφωσης τόσο στους δασκάλους όσο και στους 

παλιούς µαθητές.

Το Scoop είναι ανοιχτό σε οµάδες και άτοµα που θέλουν να 

πραγµατοποιήσουν πρόβες και αναζητούν ένα φιλικό χώρο 

για τη δηµιουργική τους διαδικασία.
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STR8 
WHAT YOU WANT IS AHEAD

▶ Το STR8 και ο Γιάννης Αντετοκούνµπο 

έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους κάτω από 

έναν κοινό σκοπό: να παρακινήσουν κάθε νέο 

σήµερα να προσπαθεί να κατακτήσει τα όνει-

ρά του και να µην το βάζει ποτέ κάτω. Με µήνυ-

µα “What you want is ahead” καλούν κάθε νέο 

άνδρα να αγωνιστεί για αυτό που πραγµατικά 

επιθυµεί. Ο Γιάννης Αντετοκούνµπο είναι ένα 

παράδειγµα που δικαιολογεί τα αποτελέσµατα 

που έρχονται από τη σκληρή δουλειά, την επι-

µονή και την αποφασιστικότητα, καθώς έχει 

τα µάτια του πάντα στραµµένα στο στόχο του. 

Το STR8 δίνει σε όλους τους fans του την ευκαι-

ρία να τον απολαύσουν από κοντά. Αναζητή-

στε τα σετ δώρου STR8 στα super markets και 

τις αλυσίδες καλλυντικών και βρείτε το µονα-

δικό κωδικό που υπάρχει σε κάθε σετ. Κατα-

χωρώντας τον στο Str8myway.com µπαίνετε 

αυτόµατα στην κλήρωση για ένα ταξίδι στην 

Αµερική, για να δείτε ζωντανά τον Γιάννη να 

παίζει µε τους Milwaukee Bucks, σε έναν αγώ-

να του NBA!

∆ΕΣ ΤΟΝ 
¡¹°ÁÁ¸ 

ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ
Βρες τον κωδικό στα 

σετ δώρου STR8, 

συµπλήρωσέ τον 

στο Str8myway.

com και διεκδίκησε 

ένα ταξίδι στην 

Αµερική, για να δεις 

από κοντά έναν 

αγώνα των 

Milwaukee Bucks!
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SPRINGFIELD
Υφασµάτινο παντελόνι €29,99

MAH JONG
Smartpen, µολύβι που ό,τι 

γράφεις το περνάει µε 
application στο κοµπιούτερ, 

της Moleskine

SAFILO
Γυαλιά ηλίου Marc Jacobs

VANS
Καρό πουκάµισο 
µε κουκούλα 

REEBOK
Club C 85 Vintage sneaker €99,95

NAPAPIJRI
Σακίδιο πλάτης €52 

MERRELL
Αθλητικό παπούτσι €92

SWATCH
Farfallette σκουλαρίκια 

από ατσάλι µε επίστρωση 
ροζ-χρυσού €35

SCHOTT
Μπουφάν µε επένδυση

Τα φουλάρια της Βλαχογιάννη 
στο ΙANOS ARTSHOP

Την Τρίτη 31/10 στο χώρο του 
ΙΑΝΟS ΑRTSHOP στο Golden 
Hall θα παρουσιαστεί ολό-
κληρη η φετινή συλλογή 
των µεταξωτών φουλαριών 
που έχει σχεδιάσει η εικαστι-
κός και µάχιµη δικηγόρος 
Πηνελόπη Βλαχογιάννη και 
έχει τυπώσει πάνω σε µε-
ταξωτό ύφασµα Σουφλίου. 
Στην ουσία πρόκειται για 
τυπώµατα από λεπτοµέρειες 
ή και ολόκληρα θέµατα από 
τους υπέροχους πίνακες 
που ζωγραφίζει ή και σχέδια 
αποκλειστικά φτιαγµένα για 
να γίνουν µαντήλια. Μας λέ-
ει η Πηνελόπη Βλαχογιάννη 
για τη δουλειά της: 
«Το φουλάρι είναι ένα είδος 
απόλυτα προσωπικό και 
φορτισµένο. ∆ύσκολα το 
αποχωριζόµαστε κι εύκολα 
το διαλέγουµε ως δώρο µε 
προσωπικότητα. “Ρούχο”  
καµβάς για το ζωγράφο, 
προσφέρεται από τη φύση 
του να “κοινωνήσει” την 
τέχνη, τοποθετώντας την 
στο κέντρο της καθηµερινής 
µας ζωής. 
Η ιδέα της αποτύπωσης µιας 
ζωγραφιάς µου πάνω σε ένα 
είδος τόσο στενά δεµένο 
µε αυτόν που το επιλέγει 

έµοιαζε συναρπαστική. Είναι 
η δυνατότητα στην Τέχνη 
να κυκλοφορεί, να υπάρχει 
ανάµεσά µας, να γίνεται 
µέρος της καθηµερινότητας 
και κοµµάτι της εικόνας µας 
που µε µάγεψε. Κάπως έτσι 
ξεκίνησαν όλα, ως αποτέ-
λεσµα ενός προσωπικού 
διαλόγου µε κλασικές ελλη-
νικές φιγούρες, στιγµές της 
σύγχρονης καθηµερινότη-
τάς που έγιναν τέχνη κι αυτή 
µε τη σειρά της επιστρέφει 
εκεί που δηµιουργήθηκε. 
Γύρω µας.
Για το Φθινόπωρο και τον 
Χειµώνα, επέλεξα για τα 
φουλάρια µου χρώµατα µε 
δύναµη, να δώσουν ζωντά-
νια στις µουντές µέρες, ή 
αποχρώσεις µε τη γλυκιά 
αναπόληση του φθινοπώ-
ρου και την υπόµνηση της 
επόµενης Άνοιξης.
Το µετάξι Σουφλίου, το ελ-
ληνικό µετάξι, παραµένει 
ένας ακόµη ελάχιστα αξιο-
ποιηµένος θησαυρός µας. Η 
µικρή συµµετοχή µου στην 
ανάδειξή του, µέσα από τα 
σχέδια και τις ζωγραφιές 
µου, είναι τιµή, πρόκληση 
και κυρίως µια απολαυστική 
διαδικασία».

ART&FASHION

IANOS ARTSHOP στο ισόγειο του Golden Hall 
(Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι) 

∆ιάρκεια έκθεσης 31/10 έως 10/11
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Η παράσταση «kalakuta Republik» του µπουρκινέζου χορογράφου Σερζ Αιµέ 
Κουλιµπαλύ στη Στέγη είναι ένας ανεµοστρόβιλος κίνησης, ποίησης, πολιτικού 
προβληµατισµού και λατρείας για τη ζωή και την ελευθερία.

«Ο Σερζ Αιµέ ανήκει σε µια γενιά συναρπα-
στικών καλλιτεχνών που επιχειρούν να χτί-
σουν καλλιτεχνικές γέφυρες ανάµεσα στην 
Ευρώπη και την Αφρική. Πώς βρίσκει κανείς 
τη σωστή ισορροπία ανάµεσα στις αναφο-
ρές σε µια κοινή ιστορία (µε όλες της τις φρί-
κες), στην ενσωµάτωση πολιτιστικών και 
πρωτότυπων παραδόσεων και στη θεµελί-
ωση ενός σύγχρονου προβληµατισµού; Ο 
Σερζ Αιµέ καταφέρνει να τη διατηρήσει, κι 
αυτό δεν µπορεί παρά να προξενεί θαυµα-
σµό» ειπώθηκε για το χορογράφο που δηµι-
ούργησε µια παράσταση εµπνεόµενος από 
το νιγηριανό ακτιβιστή Φέλα Κούτι.

Ο Φέλα Κούτι γεννήθηκε το 1938, στην Α-
µπεοκούτα της Νιγηρίας. Μέσα από τη µου-
σική του (Afrobeat) αντιστάθηκε στα κα-
ταπιεστικά καθεστώτα της χώρας του, γι’ 
αυτό και συνελήφθη πάνω από 200 φορές, 
υπέστη βασανισµούς και φυλακίσεις, αλλά 
δεν σταµάτησε ποτέ να γράφει πολιτικο-
ποιηµένους στίχους και επαναστατική µου-
σική. Πέθανε τον Αύγουστο του 1997 στο 
Λάγος της Νιγηρίας.
Στην παράσταση, υπό τους ήχους ενός σα-
γηνευτικού σάουντρακ βασισµένου στη 
µουσική του Κούτι, επτά χορευτές θα γρά-
ψουν ιστορία µε τα σώµατά τους.

Σ Ι Ν Ε Μ ΑΒ Ι Β Λ Ι ΟΓ Ε Υ Σ ΗΘ Ε Α Τ Ρ ΟΜ Ο Υ Σ Ι Κ ΗΤ Ε Χ Ν Η

INFO
25-27/10, 21.00, Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση, 

Λεωφόρος Συγγρού 107, 210 9005800
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The Trap + »å·åî, áùôÞ åÝîáé
ôï îÛï óôÛëé óôï ªàîôáçíá!

¦
ερπατώ στην Όθωνος γυρεύοντας τη στοά µε το The Trap + ΜεΖεν κι είναι ήδη 
αυτή η βόλτα από µόνη της συναρπαστική. Το Σύνταγµα τελευταία δεν παί-
ζεται, ανοίγουν συνέχεια καινούργια και, ω, τι ευχάριστη έκπληξη για όλους 
µας, είναι τα περισσότερα ωραία! Έτσι ωραίο είναι και το The Trap, µπαρ µε τα 

όλα του, µε τους υπέροχους «τρελούς» Γιάννη Σαµαρά, ∆ηµήτρη Μπενάκη, Στέ-
φανο ∆ραγανιδάκη, ιδιοκτήτες, µπάρµεν και αλχηµιστές µαζί, «αυτοί, παιδάκι µου, 
είναι τώρα πάνω από τα κουκούτσια της φράουλας και βγάζουν αποστάγµατα» µου λέει ο 
Γρηγόρης Χέλµης την ώρα που εµένα µου ακουµπάει στο τραπέζι ένα τσίπουρο. Ας 
τα πάρω από την αρχή... Greg Χέλµης και Αντρέας ∆ιακοδηµήτρης είναι οι τροµεροί 
τύποι που έχουν τα προχωρηµένα και επιτυχηµένα τσιπουράδικα ΜεΖέν στον Βόλο 
και στη Λάρισα. Το ψάχνουν τροµερά µε την πρώτη ύλη, καπνίζουν σκουµπριά, πα-
στώνουν αλλαντικά, φτιάχνουν µαύρα σκόρδα, γυρνάνε την Ελλάδα και κορφολο-
γάνε ό,τι καλύτερο. Πέρυσι έκαναν µια διήµερη κάθοδο-σύµπραξη µε το The Trap 
κι ο κόσµος έκανε ουρές. Μετά από τέτοιο σουξέ, φέτος η συνεργασία γίνεται πιο 
µόνιµη και το νέο σχήµα δίνει πολλαπλές δυνατότητες µια και όλα, κατά τις ορέξεις 
του καθενός, παίζουν. Το πρωί προσφέρει πρωινό µε ωραιότατα, της καλής διατρο-
φής yogurt bowls καθώς και σάντουιτς. Κατά τη 1 και µέχρι τις 8 το βράδυ βγαίνουν 
οι µεζέδες και τα τσίπουρα. Αργότερα, ανοίγει το Bar Food µε µεζεδοειδή πιατάκια 
και πάλι, σε λίγο πιο «κυρίως» µορφή. Εγώ και δύο φίλες, απόγευµα προς βράδυ, 
ξεκινήσαµε µε τσίπουρα. Υπάρχουν 4-5 επιλογές από εξαιρετικά τσίπουρα, άλλες 
τόσες σε παλαιωµένα, premium ούζα, ενώ στην πορεία θα προστεθούν κι άλλα. 
Ξεκινήσαµε µε κάτι περίφηµα παστά δικά τους, τσίρο πολίτικο, ρέγγα µε καυτερή 
πιπεριά, κολιό, σκουµπρί ηµίπαστο, κοπανιστή µε καπνιστή φέτα. Περάσαµε σε 
γίγαντες τουρσί, γαλέο σεβίτσε, µικρό γαριδάκι και ζαργάνες στο (αλάδωτο) τηγάνι. 
Στον τρίτο γύρο τσίπουρα δοκιµάσαµε φάβα Ηρακλειάς, πολίτικα κεφτεδάκια-
ποίηµα, γίδα παστή σκληρούτσικη αλλά πεντανόστιµη µε ένα τηγανητό αυγό από 
πάνω, καβρουµά µε ντοµατούλα και φέτα-όνειρο, το βράδυ τον βγάζουν πιο «αµπι-
γιέ» µε σιρόπι εσπρέσο και αφρό σοκολάτας, το φάγαµε κι αυτό. Μετά ζητήσαµε από 
το µπαρ και κοκτέιλ µε ελληνικό «touch» κι ήπιαµε το Made from Grapes µε παλαι-
ωµένο τσίπουρο, καµπάρι, αρωµατισµένη ρετσίνα και θυµάρι που συνοδεύσαµε µε 
τσιµπητά γιαπωνέζικα φασόλια edamame σε βερσιόν ελληνικού αθάνατου λαδερού 
µε σάλτσα ντοµατούλας και φέτα! Τέτοια ωραία συµβαίνουν στα πέριξ φίλοι µου, 
σε λίγο βλέπω και αρκετούς από τους 300 της Βουλής να πετάγονται για κάνα µεζέ, 
µε πολλά ακόµη τσίπουρα (;), κοκτέιλ (;), θα σας γελάσω, η µνήµη µε απατά, φύγα-
µε ώρα προχωρηµένη. Α, έχουν και brunch τις Κυριακές µε ωραία ελληνικά όπως 
ελιές, τυριά, αυγά, δικά τους αλλαντικά και ζυµωτά ψωµιά... «Άντε, γιατί πολύ αυγό 
µπένεντικτ µου τρώτε εσείς οι Αθηναίοι και µου γίνατε Φραντσέζοι», µας λέει ο Γρηγόρης 
λίγο πριν δώσουµε το φιλί και την υπόσχεση για ταχεία επάνοδο.  ●
Όθωνος 10, (εντός στοάς), 2103215561, κάθε µέρα  
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POLICE

Της ΝΕΝΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΕΛΕ

»ðÝòá Ü ëòáóÝ 
íå ðïéëéìÝá,  œ10!

Από τα ελάχιστα πράγµατα που 
µπορούν να απαλύνουν τη µελαγ-
χολία του φθινοπώρου είναι τα 

ραντεβού µε φίλους. Κατά προτίµηση γύρω 
από ένα τραπέζι µε λαχταριστά µεζεδάκια. 
Αυτό τώρα, µπορεί να συµβεί σε κάποιο σπί-
τι φιλικό, στο στέκι της παρέας ή σε ένα από 
τα πιο όµορφα σηµεία του κέντρου 11 ορό-
φους πάνω από την Πανεπιστηµίου.
Από τις 26 Οκτωβρίου το ξενοδοχείο Τιτάνια 
βάζει στα δύο εστιατόριά του (στο όµορφο 
La Brasserie και στο Olive Garden µε την πα-
νοραµική θέα) µια προσφορά στην οποία δύ-
σκολα αντιστέκεσαι. Με ένα ποτήρι µπίρας 
ή κρασιού (από τα βιολογικής καλλιέργειας 
κρασιά του Κτήµατος Μωραΐτη στην Πάρο) 
απολαµβάνεις µαζί µια λαχταριστή ποικιλία 
µε γνήσια ελληνική ταυτότητα. Χωριάτικο 
λουκάνικο και λουκάνικο µε γραβιέρα Νά-
ξου, καπνιστό χοιρινό Θράκης µε µυρωδικά, 
µορταδέλα µε προσούτο, µαρινάτα µανιτά-
ρια Κορινθίας µε φρέσκα βότανα και µοσχο-
λέµονο και λαδοτύρι Μυτιλήνης σαγανάκι 
µε ελιές, ντοµατίνια, κριτσίνια και σπιτική 
BBQ σος, είναι όλα όσα θα ευχαριστηθείς. 
Το καλύτερο; Η τιµή/ άτοµο είναι µόλις στα 
€10. Με την µπίρα ή το κρασί σου! 
Πανεπιστηµίου 52, 2103326000

°æòÞ÷, η καινούργια 
ρετσίνα του ºåøòÜ 
βγήκε και κερνάει!

Η καινούργια σοδειά της ρετσί-

νας βγήκε και το θεσσαλονικιό 

οινοποιείο Κεχρής το γιορτά-

ζει! Στήνει κινητό µπαρ και κερνάει κο-

κτέιλ µε ρετσίνα στις 26/10, 6-11µ.µ. στον 

πεζόδροµο της Αριστοτέλους & Β. Ηρα-

κλείου, στις 27-28/10, 6-11 µ.µ. µε φόντο 

τον Λευκό Πύργο, στις 29/10, 5-10 µ.µ. 

στον Προβλήτα 1 του λιµανιού. Ανήµερα 

του Αγίου ∆ηµητρίου, πολιούχου της πό-

λης, το οινοποιείο προσφέρει µια φιάλη 

ρετσίνα Αφρός στους 100 ∆ήµητρες και 

∆ηµήτρηδες που πρώτοι θα επισκεφτούν 

το κινητό µπαρ αλλά κι ένα ποτήρι ρετσί-

να Αφρός σε αγαπηµένα εστιατόρια της 

πόλης. Στην υγειά µας!

¸ ëïéîöîéëÜ 
äòÀóè ôïù 

¼òåóëïàìè

Tο έργο 12 φιλανθρω-
πικών σωµατείων 
σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη στηρίζει 
ο Φρεσκούλης, κα-
λύπτοντας τις ηµε-

ρήσιες ανάγκες 390 
παιδιών και ενηλίκων 

µε µία αποστολή 
που περιλαµβάνει 15 
διαφορετικά είδη ο-

πωρολαχανικών, συν 
αυγά και επιπλέον 2-3 
προϊόντα εποχής. Πα-
ράλληλα, από φέτος 
θα δίνει µία υποτρο-
φία σε φοιτητή της 
Αµερικάνικης Γεωρ-
γικής Σχολής για το 

µονοετές βιωµατικό 
πρόγραµµα επαγγελ-
µατικής εκπαίδευσης 

«Σύγχρονες Γεωρ-
γικές Πρακτικές», 

στην κατεύθυνση της 
Φυτικής Παραγωγής. 
Όλα αυτά στο πλαίσιο 

της κοινωνικής του 
δράσης.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ã 
Thurston Moore γράφει πλέον την προ-
σωπική του ιστορία. Με το πρόσφατο 
άλµπουµ «Rock ’n Roll Consciousness», 
3 χρόνια µετά το πρώτο σόλο «The Best 

Day», που δηµιούργησε µε τρεις µουσικούς, µε 
ένα υπεργκρούπ στα αλήθεια να τον συνοδεύ-
ει. Μιλάµε για την µπασίστρια των Μy Bloody 
Valentine, Debbie Googe, τoν από πάντα συ-

ντονισµένο ντράµερ των Sonic Youth, 
Steve Shelley, και τον κιθαρίστα των 
Chrome Hoof, James Sedwards. Λί-
γο πριν τη συµµετοχή του στο πρώτο 
Fraternity of Sound Festival, που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα από τις 
26 ως τις 29 Οκτωβρίου, η ψυχή των 
Sonic Youth µιλά από το Κολοράντο εν 
µέσω της αµερικανικής περιοδείας του 
για τη µετα-Sonic Youth εποχή, τον 
Iggy Pop, τους Suicide και τα σταυρό-
λεξα των «New York Times»…

»Ξεκινήσαµε την περιοδεία από ένα µεγάλο φεστι-
βάλ Desert Daze στην Καλιφόρνια µαζί µε Iggy Pop, 
Τerry Riley, Spiritualized, John Cale. Θα πετάξουµε 
πίσω στην Αγγλία και µετά ερχόµαστε στην Αθήνα 
πριν πάµε στη Γερµανία. Ο Iggy είναι πάντα φαντα-
στικός και τρελαίνει το κοινό. Έπαιξε τραγούδια των 
Stooges. Kάποια στιγµή παίζει το «I’m Sick Of You», 
ένα φοβερό κοµµάτι που έβγαλαν σε επτάιντσο 
στα τέλη των 70s σε µια µικρή εταιρεία που λεγόταν 
Bomp. ∆εν τον είχα ξαναδεί να το παίζει Live. Tι άσο 
έβγαλε από το µανίκι, σκέφτηκα. Μου φάνηκε πολύ 
κουλ. Παίζει κοµµάτια των Stooges µαζί µε τραγού-
δια από το «Lust for life» και το «Ιdiot». Στα 70 του είναι 
ένα καταπληκτικός περφόρµερ. To καλύτερο live 
που είδα ήταν η Hope Sandoval, πραγµατικά υπέρο-
χη, και µου άρεσε πολύ και το γκρουπ The Μake-up 
από την Ουάσινγκτον.

»Μπορεί να ακούσει διακρίνει τον ήχο των Sonic 

Youth και στα δικά µου άλµπουµ. Πολλά από τα τρα-
γούδια προήλθαν από κιθαριστικές µου ιδέες που 
έφερα στο στούντιο. Είναι κάτι που ποτέ δεν έκρυ-
ψα ή προσπάθησα να αλλάξω. Με χαρακτηρίζει. 
Είναι ο ήχος µου. ∆εν θα ακουστεί ποτέ βέβαια το 
ίδιο µε τον ήχο των Sonic Youth γιατί ήταν 
αποτέλεσµα της συνεργασίας 4 µοναδι-
κών ανθρώπων µε δηµοκρατικό τρόπο. 
Το τελικό αποτέλεσµα ήταν συλλογικό. 
Κανείς από µας δεν θα ζητήσει προσωπι-
κό credit για τα τραγούδια αυτά. 
 
»Αφήνω την καρδιά µου να µε οδηγεί 
στις συναυλίες. Υπάρχουν 3-4 κοµµατια 
που µένουν ανοιχτά σε αυτοσχεδια-
σµούς. Τη µια βραδιά µπορεί να είναι ήρε-
µα και την άλλη χαοτικά. Εξαρτάται από 
τη διάθεση, το κοινό, την αρχιτεκτονική, 
το φεγγάρι, τα βιβλία που διαβάζεις…

»Αυτή την εποχή έχω ξεκινήσει ένα και-
νούργιο βιβλίο για την Πάτι Σµιθ που λέ-
γεται «Devotion». Πολύ ωραίο βιβλίο για 
τη δηµιουργική διαδικασία. ∆ιαβάστε το.

»Στις περιοδείες παίρνω τους «Νew York 
Τimes» για να λύνω το σταυρόκεξο το ο-
ποίο γίνεται σταδιακά και πιο δύσκολο µέσα στην ε-
βδοµαδα. Περνώ πολλές ώρες για να το κοιτάω µόνο 
προσπαθώντας να βρω την άκρη. Με έναν τρόπο τα 
σταυρόλεξα µοιάζουν µε το γράψιµο των τραγου-
διών. Υπάρχουν σύνδεσµοι στη γλώσσα και στη δο-
µή. Μου θυµίζει τη σύνθεση στη µουσική. Θέλω να 
γράψω ένα βιβλίο µε σταυρόλεξα ποιήµατα.

»Την εποχή του «Best Day» δεν ήµασταν καν ακόµη 
γκρουπ, γνωριζόµασταν σιγά-σιγά, παίξαµε πρώ-
τη φορά στο στούντιο. Αµέσως όµως διέκρινα τη 
µαγεία. Το «Rock ’n Roll Consciousness» έρχεται µετά 

από ενάµιση χρόνο που παίζουµε µαζί live. Θα κά-
νουµε ένα καινούργιο άλµπουµ αµέσως µετά τα τέ-
λη της χρονιάς. Ανυποµονώ γιατί θα παίξω πολύ µε 
12χορδες κιθάρες σε αυτό. Θα είναι το πιο δυνατό. 

»Παίζουµε πάρα πολύ καλά µαζί. Αυτή τη φορά 
θα παίξουµε περισσότερο τα καινούργια και δυο 
τρία από το «Best Day» και ίσως 1-2 από το άλµπουµ 
που έκανα το 1995 «Psychic Hearts» .

» Η δεκαετία του ’70 και του ’80 στη Νέα Υόρκη ήταν 
η τελευταία περίοδος που µπορούσες 
να ζεις µεν φτωχικά αλλά να µπορείς να 
έχεις ένα δηµιουργικό τρόπο ζωής. ∆εν 
µπορείς να το κάνεις σήµερα γιατί πλέον 
είναι υπερβολικά ακριβή. Λόγω ίντερ-
νετ µπορείς πλέον να δηµιουργείς από 
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. Μου 
αρέσει να ταξιδεύω και να διασχίζω τα 
σύνορα παρατηρώντας διαφορετικές 
παραδόσεις ανά χώρα ή περιοχή. Με τις 
προσµείξεις και τις νέες ιδέες που προ-
σφέρουν οι πρόσφυγες από τόπο σε 
τόπο. ∆εν µπορείς να δηµιουργείς τείχη 
δαιµονοποιώντας αυτούς τους λιγότερο 
τυχερούς ανθρώπους, είναι έγκληµα κα-
τά της ανθρωπότητας. Πάντα θα το πο-
λεµάω. Η δυνατότητα να ταξιδεύω στον 
κόσµο παίζοντας µουσική είναι για µένα 
τιµή και προνόµιο. Την ίδια στιγµή δεν θα 
έλεγα όχι να µπορώ να κρυφτώ σε ένα 
βουνό για ένα χρόνο.

»Για τους Suicide. Ένα από τα πρώτα γκρουπ που 
είδα στη Ν. Υόρκη. Λόγω ονόµατος νόµιζα ότι θα παί-
ζουν hard rock. Tελικά είδα δύο superfreaks στη σκη-
νή. Με έναν τρόπο ήταν ιδανική εισαγωγή στη φύση 
της πόλης αυτής. Γίναµε φίλοι µε τον Alan Vega στα 
τέλη των 70s, όταν ήµουν στους Coachmen. Παίζαµε 
µαζί στα loft spaces. Ήταν πάντα υποστηρικτός. Με 
προέτρεπε να γράψω ένα άλµπουµ. Μην παίζεις τρι-
γύρω µονο, πρέπει να ηχογραφήσεις τις ιδέες σου.  
∆εν κρατήσαµε στενή σχέση τα τελευταία χρόνια, 
παρά µόνο όταν διασταυρωνόµασταν κατά καιρούς. 
Στενοχωρήθηκα όταν έφυγε από τη ζωή.  ●

T H U R S T O N  M O O R E 
Η ψυχή των Sonic Youth συνεχίζει το µύθο και µας µιλάει για την επόµενη µέρα 

I N F O
Οι Thurston Moore 
Group είναι headliner 
στην τρίτη µέρα 
(29/10) του Fraternity 
of Sound µαζί µε τους 
Ben Frost, Zonal, 
Drew McDowall και 
Αfformance.
Fuzz,  Πατρ. Ιωακείµ 
1, Ταύρος. Είσοδος: 
€37 (Τετραήµερο: 
€95) Προπώληση 
Syd Records, Rhythm 
Records,  Sound 
Effect,  Le Disque Noir, 
11876, Reload Stores, 
Media Markt, Seven 
Spots, Ευριπίδης και 
viva.gr. Στις 29/10.
(∆είτε όλο το πρόγραµ-
µα του Φεστιβάλ στο 
site της Α.V.)

»áàòï÷ ¡Àôï÷
 7th Birthday 

Party 

7 χρόνια φαγούρας 
στον Μαύρο Γάτο µε 
party γενεθλίων το 

Σάββατο 28 Οκτωβρί-
ου. Αγαπηµένοι djs, 

ποτά, cocktails και χο-
ρός µέχρι το πρωi.

Μαύρος Γάτος, Kωλέτ-
τη 42, Εξάρχεια. Έναρξη 
21.00. Eίσοδος ελεύθε-

ρη. Στις 28/10.

»áàòï÷ ¡Àôï÷

»¸ 
Ì°ª¶¹ª
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Κάιρο εµπιστευτικό (THE NILE HILTON INCIDENT) (***)

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ταρίκ Σαλέχ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Φάρες Φάρες, Γκερ Ντουάνι, Σλιµάνε Ντάζι, Μοχάµεντε 

Γιούρσι

Ο Νορέντιν, διεφθαρµένος αστυνοµικός στο Κάιρο λίγο πριν ξεσπάσει η Αιγυπτιακή 

Επανάσταση, ερευνά την υπόθεση δολοφονίας µιας τραγουδίστριας και ανακαλύπτει 

ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιδιώκουν να µπει η υπόθεση στο αρχείο.

Ο Σαλέχ κέρδισε µε αυτό το σφιχτοδεµένο και νευρώδες αστυνοµικό θρίλερ το 
Μεγάλο βραβείο στο τµήµα «World Cinema» του φεστιβάλ Σάντανς. Η µοντέρνα 

αφήγησή του δεν επιτρέπει στην ιστορία –ένα αρχετυπικό noir ειδωµένο όµως από 
το πρίσµα της σύγχρονης πραγµατικότητας– να κάνει κοιλιά, αφού όλα είναι τακτοποι-

ηµένα, ανεπιτήδευτα και µε φρέσκες ιδέες. Γρήγορα ο συµβολισµός του φιλµ ξεφεύγει από 
το αναµενόµενο κλισέ της αστυνοµικής λύσης του µυστηρίου µε τα παραδοσιακά όπλα και µετατρέπεται σε ένα 
ισχυρό πολιτικό σχόλιο που βουτάει στα βαθιά. Πιο συγκεκριµένα, στην καρδιά του αιγυπτιακού σκότους λίγο 
πριν από την έκρηξη της Αιγυπτιακής Επανάστασης στις αρχές του 2011. Πολιτική σήψη, διαφθορά στους κύ-
κλους της αστυνοµίας, εξαθλίωση και παρακµή στους βρώµικους δρόµους της αιγυπτιακής πρωτεύουσας είναι 
ο χώρος που κινείται καθηµερινά ο µπερδεµένος ήρωας που θέλει να αλλάξει τα πράγµατα –και µαζί τον εαυτό 
του– αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει αυτό. Η µετατόπιση του κεντρικού βάρους από την πλευρά του θρίλερ σε ε-
κείνη της κοινωνικοπολιτικής θεώρησης προσδίδει στο φιλµ µια ξεχωριστή και συναρπαστική αίσθηση του στιλ 
που φέρνει στη µνήµη µεγάλα έργα του είδους (από τον «Άνθρωπο της Γαλλίας», µέχρι το «Σέρπικο» και την «Έντα-
ση»), διαποτισµένα όµως µε ειλικρίνεια και αυθεντικό ενδιαφέρον γύρω από την αδικία της ζωής που βιώνουν 
καθηµερινά χιλιάδες κόσµου, όχι µόνο στην καυτή από πολλές απόψεις Αίγυπτο, αλλά σε όλη τη Γη. 

Σπίτι µου, σπιτάκι µας (HOME AGAIN) (*1/2)

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Χέιλι Μέγιερς-Σίερ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Ρις Γουίδερσπουν, 

Νατ Γουλφ, Τζον Ρουντνίτσκι, Πίκο Αλεξάντερ
Η 40χρονη Αλις χωρίζει και µετακοµίζει µε τις δύο ανήλικες 
κόρες της στη γενέτειρά της, το Λος Άντζελες. Εκεί συναντά 
τρεις φιλόδοξους νέους κινηµατογραφιστές και τους φιλοξε-
νεί προσωρινά ενώ έχει και µια σύντοµη ερωτική περιπέτεια 

µε έναν από αυτούς.

Κοµεντί που θέλει να συνδυάσει πολλά άσχετα µεταξύ 
τους θέµατα (το όνειρο καριέρας στο L.A., ο αληθινός 

έρωτας, το χάσµα γενεών, η κρίση µέσης ηλικίας κ.λπ.) 
κι ενώ περιµένεις ότι όλα θα πάνε κατά διαόλου, τελικά 
το αποτέλεσµα δεν είναι και τόσο απογοητευτικό. Η  πα-
ρουσία της Ρις Γουίδερσπουν είναι ο καταλύτης για να 
σχεδιαστεί ένα στόρι που είναι κατηγορίας φτερού αλ-
λά παρακολουθείται µε άνεση και σχετικό ενδιαφέρον. 
Αν και όσα βλέπουµε είναι δανεικά από χιλιάδες άλλες 
κοµεντί (βγαλµένες από το καλούπι του Hollywood), 
αυτό το «Σπίτι» αποτελεί πρόταση για τις µελλοντικές 
οικογένειες ακολουθώντας την προτροπή «όλοι οι κα-
λοί χωράνε».

▶ Το «Suburbicon» του σκηνοθέτη Τζορτζ 
Κλούνεϊ, σε σενάριο των αδελφών Κοέν και 
µε πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιµον, είναι µια 
µαύρη κωµωδία µε στοιχεία θρίλερ γύρω από 
το περίφηµο αµερικανικό όνειρο και την Αµε-
ρική του Τραµπ (κριτική του φιλµ θα βρείτε 
στο σάιτ της A.V.) ▶ Τα «Γενέθλια θανάτου  (*) 
(Happy death day) του Κρίστοφερ Μπ. Λάντον 
είναι µια ελεύθερη –και όχι τόσο έξυπνη παρά 
την εισπρακτική επιτυχία του φιλµ στις ΗΠΑ– 
µεταφορά της βασικής ιδέας του καλτ «Μέρα 
της µαρµότας» στο σχήµα του φιλµ τρόµου µε 
θέµα το θάνατο µιας κοπέλας που επαναλαµ-
βάνεται διαρκώς. ▶ Η «Ταινία Lego Ninjago» 
(*) δεν θυµίζει σχεδόν σε τίποτα το ευφυέστα-
το «The Lego Movie», που είχε πρωταγωνιστή 
τον Lego Batman, καθώς το παιδικό στόρι της 
φετινής ταινίας κινείται γύρω από τη µονο-
µαχία κάποιων Ninja σχολιαρόπαιδων µε ένα 
προβληµατικό κακό που τυγχάνει να είναι 
µπαµπάς του πράσινου Ninja. ▶ Στην «Απα-
γωγή» (Kidnap) του Λούι Πριέτο η Χάλι Μπέρι 
αναζητά εκτός από τη σπείρα που έκλεψε το 
γιο της και το µυστικό της επιτυχίας που έχει 
να γευτεί εδώ και πολύ καιρό.

«Suburbicon» του σκηνοθέτη Τζορτζ 

AºÃ»¸
JUST THE FACTS

Το τελευταίο σηµείωµα 
(***)

Μαθήµατα ελληνικής 
ιστορίας 

Κάιρο εµπιστευτικό (***)
Αριστοτεχνικό αιγυπτιακό 

νουάρ

Σπίτι µου σπιτάκι µας 
(*1/2)

Η αµερικανική οικογένεια 
σε κρίση

Καυγάς στο Μπλοκ 99 (***)
To άλλο (βίαιο) πρόσωπο 

του Βινς Βον

Suburbicon
Όταν ο Κλούνεϊ 

ξανασυνεργάστηκε µε τους 
Κοέν και τον Ντέιµον 

Γενέθλια θανάτου  (*) 
Η τροµακτική 

Μέρα της µαρµότας

Ταινία Lego Ninjago (*) 
Παιδικά τραύµατα

Η Απαγωγή
Run Halle, run
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 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Το τελευταίο σηµείωµα (***)

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Παντελής Βούλγαρης ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μελία Κράιλινγκ, 

Αντρέ Χένικε, Τάσος ∆ήµας 

Η εκτέλεση 200 λαϊκών αγωνιστών από τους ναζί την Πρωτοµαγιά του 1944 στην Καισαριανή, 
ως αντίποινα για τη δολοφονία του ναζί διοικητή της Λακωνίας από την ελληνική Αντίσταση, 
σηµαδεύεται από την άρνηση του κρητικού Ναπολέοντα Σουκατζίδη, µεταφραστή του γερµα-
νού διοικητή στις φυλακές Χαϊδαρίου, όταν ο τελευταίος του προτείνει να του χαρίσει τη ζωή και 

στη θέση του να εκτελεστεί κάποιος άλλος.

¸ 
επιλογή του Παντελή Βούλγαρη να ταξιδέψει στο παρελθόν και την εποχή της ναζιστικής 
Κατοχής έχει διπλό στόχο. Αφενός να ενηµερώσει το θεατή για τις παραµέτρους µιας ιστο-
ρίας µοναδικής αυτοθυσίας και ψυχικής δύναµης κι αφετέρου να τον συγκινήσει µε τις 
λεπτοµέρειες των τελευταίων έντονων ωρών που οι µελλοθάνατοι ζουν καθώς έρχονται 

αντιµέτωποι µε όλο το νόηµα της περήφανης και ασυµβίβαστης στάσης τους που δεν αφορά 
µόνο στο ναζιστικό καθεστώς, αλλά και τους προηγούµενους αγώνες τους (οι περισσότεροι από 
τους φυλακισµένους είναι µέλη του ΚΚΕ που µεταφέρονται από φυλακή σε φυλακή τα τελευ-
ταία 8 χρόνια), που έχουν ως αφετηρία την 4η Αυγούστου 1936 και τη δικτατορία Μεταξά. Η 
αλήθεια είναι πως ο έµπειρος σκηνοθέτης αφήνει όχι ακριβώς στην άκρη αλλά σίγουρα σε ανώ-
δυνες συνθήκες τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές της τραγικής αυτής ιστορίας. Η ιστορία του 
Σουκατζίδη µοιάζει πρωτίστως σαν ένας προσωπικός άθλος, µια περιπέτεια που αφορά στον ί-
διο και τον Φίσερ, το ναζιστή διοικητή του Χαϊδαρίου ο οποίος από σεβασµό και συµπάθεια προς 
το διερµηνέα του αποφασίζει να του χαρίσει τη ζωή την ύστατη ώρα παίρνοντας τη θέση του 
κάποιος άλλος, αλλά όπως πολύ σωστά του λέει ο µικρασιατικής καταγωγής Σουκατζίδης «µε 
αυτή την πρότασή σας προσπαθείτε να µε ατιµάσετε και δεν µπορώ να τη δεχτώ». Όµως ο ήρωας 
δεν είναι ένα αυτόφωτο πρόσωπο ακεραιότητας και µοναδικής περηφάνειας που ισορροπεί σε 
µια κατάσταση τρόµου (η ναζιστική θηριωδία φαίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ακόµη 
κι από το φιλότεχνο και ανθρώπινο εν µέρει Φίσερ) και αντλεί δύναµη κυρίως από τον έρωτα 
της αρραβωνιαστικιάς του Χαρούλας Λιουδάκη, που υποδύεται η ελληνοαµερικανίδα Μελία 
Κράιλινγκ. Ο Σουκατζίδης είναι ένας σπάνιος άνθρωπος, πατριώτης και λαϊκός αγωνιστής. 
Ένα ζωντανό πολιτικό σύµβολο που διαµορφώθηκε µέσω συγκεκριµένων ιδανικών και αρχών, 
τα οποία ο Βούλγαρης δεν αναλύει σε βάθος προφανώς για να µη διχάσει και πάλι το έθνος. Η 
αλήθεια όµως δεν µπορεί να κοπεί στα δύο και κατανοώ από τώρα τις όποιες αντιδράσεις µπορεί 
να έχει η ταινία από το χώρο της Αριστεράς. Όσον αφορά το κατασκευαστικό κοµµάτι του φιλµ, 
η επιλογή του σκηνοθέτη να στραφεί σε ένα ποιητικό λόγο που θα συνοδεύσει τα αναπόφευκτα 
φορτισµένα συναισθηµατικά πλάνα του είναι σωστή. Το «Τελευταίο σηµείωµα» συγκινεί (ίσως 
περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε στο τελευταίο ηµίωρο), προβληµατίζει, δίνει σηµαντικές πλη-
ροφορίες από την τελευταία βραδιά στα κελιά των µελλοθάνατων όπου στήνεται ένα απίστευτο 
γλέντι µε χορούς και τραγούδια. Αυτή η θαυµάσια χορογραφηµένη σεκάνς µαζί µε την αψεγά-
διαστη ερµηνεία του Γερµανού Αντρέ Χένικε στο ρόλο του Καρλ Φίσερ, είναι και τα πιο δυνατά 
όπλα του φιλµ που προβλέπεται να σπάσει ταµεία και... καρδιές! A

☛  ÇºïííïùîéóôÜ÷ íÛøòé ôï ôÛìï÷È (æòÀóè ðïù áëïàçåôáé 
óôèî ôåìéëÜ óåëÀî÷ ôïù ÇÆåìåùôáÝïù óèíåéñíáôï÷È)

Καυγάς στο Μπλοκ 99 (BRAWL IN CELL BLOCK 99)

(***)

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Σ. Κρεγκ Ζάλερ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Βινς Βον, Τζένι-

φερ Κάρπεντερ, Ντον Τζόνσον, Ούντι Κίερ

Όταν συνειδητοποιεί ότι η ζωή του διαλύεται –ύστε-
ρα από τον τελειωµένο γάµο του χάνει και τη δουλειά 

του– ο Μπράντλεϊ αποφασίζει να γίνει βαποράκι 
ναρκωτικών. Για ενάµιση χρόνο όλα δείχνουν να πηγαί-

νουν καλά, όµως µια δουλειά στραβώνει και ο Μπράντλεϊ 
µπαίνει φυλακή.

Η µεταµόρφωση ενός φιλήσυχου πολίτη-υπόδειγµα σε ένα κτήνος απύθµε-
νης βίας είναι µοτίβο που στο σινεµά έχει προσφέρει µεγάλες στιγµές. Από 
τη µια «Ξεχωριστή µέρα» και το «Fight club» ως το πρόσφατο «Iceman», το θέµα 
είναι να ανιχνευτεί η κινητήρια δύναµη που οδηγεί τους πρωταγωνιστές στο 
επόµενο στάδιο εξέλιξης. Η σκηνοθεσία του Σ. Κρεγκ Ζάλερ («Τσεκούρι από 
κόκαλο») κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση απεικονίζοντας τις πράξεις βίας 
που γεννιούνται στη φυλακή ως ένα πεδίο συµβολισµού γύρω από τις θεµελι-
ώδεις δοµές της άγρια ανταγωνιστικής κοινωνίας. Αποκαλυπτική η ερµηνεία 
του Βινς Βον και επίσηµη συµµετοχή του φιλµ στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα του 
74ου Φεστιβάλ Βενετίας.

criticÕs CHOICE
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το σήµερα. Ο πατέρας και η µητέρα ενός κοριτσιού 
κι ενός αγοριού έχοντας να διαχειριστούν τα οικο-
νοµικά προβλήµατα και την εξέλιξη της σχέση τους 
χάνουν την επαφή µε τα δύο παιδιά τους που προχω-

ρούν στην ενηλικίωση µέσα από τελείους διαφορετικούς 
δρόµους. ∆ίπλα τους, συγγενείς και φίλοι, συµπληρώνουν 
τα κοµµάτια του παζλ µιας ελληνικής κοινωνίας σε σύγχυ-
ση. Η Σαρίτα Χάιµς δεν είναι µόνο µια καλή παρατηρήτρια 
των ανθρώπων, αλλά έχει και το διεισδυτικό χάρισµα να 
αναζητά και να βρίσκει τις αιτίες συµπεριφορών. Γι’ αυτό 
και οι ήρωές της δεν είναι χάρτινοι αλλά αναγνωρίσιµοι 
χαρακτήρες, σε βαθµό που να δικαιολογείται η ταύτιση. 

Ξεκινάτε φέρνοντας µπροστά ένα καταλυτικό συµβάν 
που χρονικά θα συµβεί στο µέσον της ιστορίας. Για-
τί; Αποκαλύπτοντας κάποιες λεπτοµέρειες και θέτοντας 
ερωτήµατα από τις πρώτες σελίδες, ο αναγνώστης µετα-
φέρεται αυτόµατα στην πλοκή, έχει µια πρώτη επαφή µε 
τα πρόσωπα –το «Placebo» είναι ένα πολυπρόσωπο µυθι-
στόρηµα– και την ατµόσφαιρα του βιβλίου. Η γραµµική 
εξιστόρηση που ακολουθεί µας γνωρίζει βαθύτερα τους 
χαρακτήρες και τους λόγους που οδηγήθηκαν ως εκεί.

Ο τίτλος του βιβλίου «Placebo» είναι και τίτλος του 

φανζίν του Μπίλλυ. Ποια είναι τα placebo που παίρ-
νουν οι ήρωές σας; Placebo στα λατινικά σηµαίνει «θα 
ευχαριστήσω». ∆ηλώνεται λοιπόν άµεσα η διάθεση να ε-
πουλωθεί το τραύµα και να τεθεί ένας νέος στόχος, ακόµα 
κι αν χρειαστεί οι χαρακτήρες να συγκρουστούν επώδυνα 
µεταξύ τους, αλλά κυρίως µε τον ίδιο τους τον εαυτό. Είναι 
εξαιρετικά γόνιµη η αναµέτρηση µε τον εαυτό µας, µας 
εξελίσσει. Ωστόσο οι χαρακτήρες είναι διαφορετικοί, λει-
τουργούν αυτόνοµα ορµώµενοι από καταπιεσµένες επι-
θυµίες και ένστικτα και αυτό τους κάνει ενδιαφέροντες. Το 
βιβλίο θέλει να εστιάσει ακριβώς σε αυτή τη διαφορετική 
αντίδραση που προκαλείται από το ίδιο ερέθισµα.  Όταν τα 
δεδοµένα κλονίζονται και οι ισορροπίες χάνονται, ο καθέ-
νας αναζητά το δικό του «φάρµακο» για να ανταπεξέλθει 
στις προκλήσεις ακόµα κι αν είναι ψευδές.

Είχα την αίσθηση, διαβάζοντας το βιβλίο, ότι είχατε 
εµπλακεί κι εσείς συναισθηµατικά… Η συγγραφή είναι 
µια µοναχική, εσωτερική και πολλές φορές επί-
πονη διεργασία. Έχω µια εµµονή µε τους χαρα-
κτήρες και την αποτύπωση της ψυχοσύνθεσης. 
Όλα αυτά τα πρόσωπα υπήρχαν, δρούσαν και 
παρεκτρέπονταν πολύ πριν µπει η πρώτη αρά-
δα στο χαρτί. Το σίγουρο είναι πως πρόκειται 

για σύνθετες προσωπικότητες και όσο έγραφα µε προ-
βληµάτισαν οδηγώντας µε πολλές φορές σε συναισθηµα-
τικές παλινδροµήσεις. 

∆εν αφήνετε καµία πράξη των βασικών ηρώων που 
να µην τη «δικαιολογείτε» αναζητώντας κοινωνικά 
ή ψυχολογικά κίνητρα. Είναι µια στάση ζωής αυτή; 
Πιστέψτε µε δεν είχα ουδεµία διάθεση να δώσω άφεση 
σε κανένα χαρακτήρα του βιβλίου µου. Αντίθετα ήθελα να 
φωτίσω τις αδυναµίες τους, να τονίσω τις ελλείψεις τους 
και τις επιπτώσεις των λαθών τους. Κυρίως στάθηκα στα 
σφάλµατα που κάνουν οι µεγαλύτεροι εις βάρος των παι-
διών τους µε κίνδυνο την αναπαραγωγή τους. Ίσως λοιπόν 
όντως να επέµεινα λίγο περισσότερο στο «γιατί» που τους 
οδήγησε στη θέση που βρίσκονται, όχι για να τους δικαιο-
λογήσω αλλά για να τους κατανοήσω. 

Υπάρχει κάποιος ήρωας ή ηρωίδα που έχει ως αφετη-
ρία κάποιο υπαρκτό πρόσωπο ή όλοι είναι προϊόν µυ-
θοπλασίας; Το «Placebo» είναι προϊόν µυθοπλασίας, όµως 
δεν κρύβω πως διαθέτει σηµαντικά ψήγµατα πραγµατι-
κότητας. Μου αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους, τον 
τρόπο που κινούνται και µιλούν, τις λέξεις που διαλέγουν 
για να µεταφέρουν τις ευαισθησίες και τα θέλω τους. Έτσι 
λοιπόν οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι ιστορίες που µου διηγήθη-
καν ή που διάβασα, ακόµα και κάποια µηνύµατα που παρα-
τήρησα πάνω σε τοίχους, όλα αυτά συνέθεσαν το σύµπαν 
του βιβλίου.  Ύστερα ήταν κι αυτή η ανάγκη να µιλήσω για 
τους νέους ανθρώπους που περιµένουν µάταια να γίνει 
κάτι µαγικό και να αλλάξει η εικόνα.  

Αφήσατε την ιστορία να σας οδηγήσει στο τέλος ή 
το είχατε από την αρχή στο µυαλό σας; Όταν ξεκινώ 
να γράψω ένα βιβλίο έχω πάντα ολοκληρωµένη την 
ιστορία στο µυαλό µου. Τα στοιχεία της πλοκής και οι 
χαρακτήρες έχουν δουλευτεί σε ικανοποιητικό βαθµό, 
γίνονται βέβαια στην πορεία σηµαντικές αλλαγές. Θα 
ήταν πράγµατι βαρετή και προβλέψιµη η συγγραφή 
χωρίς τις αναγκαίες ανατροπές. 

Τελικά η «σωτηρία», στις υπάρχουσες ελληνικές συν-
θήκες, θα έρχεται µόνο µέσα από τις οικογενειακές ή 
φιλικές σχέσεις; Θα ήταν, πιστεύω, επιπόλαιο από µέ-
ρους µου και επικίνδυνα επιφανειακό να υποστηρίξω πως 
η «σωτηρία» προέρχεται από το δεδοµένο κλειστό κύκλο. 
Αν η κοινωνία διακατέχεται από εµµονές, αν οι γονείς µε-
γαλώνουν παραµένοντας ανώριµοι κι «αδούλευτοι», αν 
το µοντέλο που προτείνουν και διαιωνίζουν µε τη στάση 
και το παράδειγµά τους είναι συντηρητικό, κοντόφθαλµο 
και έχει στόχο να χειραγωγήσει, τότε το σενάριο προοιω-
νίζεται δυσοίωνο. Τα µεγαλύτερα εγκλήµατα γίνονται στο 
όνοµα της αγάπης και των καλών προθέσεων. Η σωτηρία, 
υποθέτω, θα έρθει όταν ωριµάσουµε σε προσωπικό και 
κατ’ επέκταση σε κοινωνικό επίπεδο. Η οικογένεια και ο 
φιλικός κύκλος θα είναι πάντα δύο σταθερές, όµως το 
προσωπικό στίγµα και η βούληση είναι εκείνα που στο τέ-
λος γέρνουν την πλάστιγγα. Στην περίπτωση του βιβλίου 
πάντως, η «σωτηρία» έρχεται από ένα στέρεο άνθρωπο 
που η ζωή του χαρακτηρίζεται από το µέτρο, χωρίς σκα-
µπανεβάσµατα, κυκλοθυµίες και υπερβολές.

Τι πιστεύετε πως κάνουν κάποιοι από τους ήρωες µε-
τά το τέλος; Θέλω να πιστεύω πως κάνουν το καλύτερο. 
Τους χάρισα την ελευθερία τους. Ή µήπως εκείνοι µου την 
πρόσφεραν; Μου αρέσει στο τέλος του βιβλίου να αφήνω 
µια πόρτα ανοιχτή, µια χαραµάδα µέσα από την οποία ο 
αναγνώστης θα τρυπώσει µε τη δική του φαντασία για να 

οδηγήσει την ιστορία στο σηµείο που θέλει. 
∆εν έχει σηµασία το πρόσηµο. Θετικό ή αρνητι-
κό, σηµασία έχει πάντα η σκέψη. ●

H παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στο Public 
Συντάγµατος στις 30/10.

¸ áëôéîïçòáæÝá íéá÷ 
åììèîéëÜ÷ ïéëïçÛîåéá÷

Η Σαρίτα Χάιµ στο δεύτερο βιβλίο της «Placebo» (εκδ. Μίνωας) µοιάζει να έ-
χει βάλει µια κάµερα στο σπίτι µιας οικογένειας καθώς καταγράφει µε ακρί-
βεια τη ζωή της, αναζητώντας τα γιατί της συµπεριφοράς των µελών της

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ
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Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Sweeney Todd Ο δαιµόνιος κουρέας της Fleet Street

∆εν είναι απλά ένα µιούζικαλ, καθώς συνδυ-
άζει την κωµική όπερα µε τη ροµαντική κοµεντί 

και τη µαύρη µουσική κωµωδία µε το λυρικό θρίλερ. 
Ο Γιώργος Πέτρου και οι µουσικοί της Καµεράτα µάς 
πάνε ένα ταξίδι στον κόσµο του βικτωριανού Λονδίνου, 
µε όχηµα ένα έργο (µεταφρασµένο στα ελληνικά) που το 
διακρίνει υπέροχο µαύρο χιούµορ. Στο Μέγαρο παρουσι-
άζεται µε έναν 26µελή θίασο (περιλαµβάνει το βαρύτονο 
Χάρη Ανδριανό και την ηθοποιό Νάντια Κοντογιώργη), 
καθώς και 35µελές συµφωνικό σύνολο. 
Η συναρπαστική ιστορία του δαιµόνιου κουρέα της Fleet 

Street, σε µουσική και στίχους του ζωντανού θρύλου του 
αµερικανικού µουσικού θεάτρου, Stephen Sondheim και 
σενάριο του Hugh Wheeler, παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στο Broadway το 1979, σαρώνοντας τα βραβεία 
TONY (καλύτερο µιούζικαλ, καλύτερο σενάριο, καλύτε-
ρη µουσική, α΄ ανδρικού ρόλου, α΄ γυναικείου ρόλου, 
καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερης σκηνογραφίας, κα-
λύτερων κοστουµιών).  

27, 29/10 & 2/11, ΜΜΑ, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 2107282000. Σκηνοθεσία/

µετάφραση: Γιώργος Πέτρου. Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Sweeney Todd

∆εν είναι απλά ένα µιούζικαλ, καθώς συνδυ-
άζει την κωµική όπερα µε τη ροµαντική κοµεντί 

και τη µαύρη µουσική κωµωδία µε το λυρικό θρίλερ. 
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στο site
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Η Ζωή λοιπόν, Μυρτώ, έχω καταλήξει πως είναι µία γκόµενα α-
πείρως κυκλοθυµική, τροµερά ανασφαλής και αηδιαστικά 
σαρκαστική, που φοράει µαύρα γυαλιά και καπνίζει µάλµπο-
ρο (συγνώµη δεν κάνω τοποθέτηση προϊόντος) από τότε που 
ξεκίνησε να έχει ελεύθερη σχέση –µα µε ποιον άλλον;- τον 
κύριο Παρελθόν (µπαµ µπουµ πυροτεχνήµατα και τα άλλα 

σχετικά που κάνουν κρότο και υπογραµµίζουν). Θα θέσω τις 
χρονικές συντεταγµένες ετούτης τις µικρής ιστορίας αυτήν ακρι-

βώς τη στιγµή. Μάρτιος 2017, συντάσσω µε τον τότε σύντροφό µου ένα 
µηνυµατάκι σύντοµο και περιεκτικό, πρελούδιο στον έρωτα, για την πολυδια-
βασµένη σου στήλη και έτσι, ρε παιδί µου, γιατί τόσο πιστεύαµε σε αυτόν που 
θέλαµε να πιστέψετε και εσείς. Το µήνυµα δεν στάλθηκε ποτέ. Η σελίδα σου 
ανανεωνόταν σε ανύποπτες στιγµές και έτσι χανόταν κάπου στις οπτικές ίνες 
προτού σταλεί. ∆ύο τα τινά: ή που ο κυβερνοχώρος τα ’χε τακιµιάσει µε τη µοί-
ρα και µας έστελναν ξεκάθαρα µηνύµατα ή που πρέπει να φτιάξετε τη σελίδα 
σας. Εγώ αθεράπευτα ροµαντική πια, και έχοντας χωρίσει µε τον κύριο εκείνο 
τρεις µήνες έπειτα από το συµβάν, διότι η Ζωή βεβαίως βεβαίως δεν µπορεί να 
πάρει τη διαολεµένη απόφαση να χωρίσει τον κ. Παρελθόν, πιστεύω το πρώ-
το. Ωστόσο, καλό θα ήταν να τσεκάρετε και τη σελίδα σας! -Με αγάπη, Κ.Κ.

Το µήνυµα δεn στάλθηκε ποτέ γιατί µια φορά ειρωνεύτηκα 
τον Κοέλο και από τότε αυτή τη στήλη την κατατρέχει η κα-
τάρα του αναποδογυρισµένη: όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ 
το σύµπαν συνωµοτεί για να πάνε όλα πιοσκαταδεγίνεται. 
Ξαναστείλτε το µε περιστέρι.
Υ.Γ. 1 Ο κύριος Παρελθόν να κάτσει να κλωσήσει τα αυγά της 
κυρίας Επιλογής που για χάρη της κλώτσησε την τύχη του.
Υ.Γ. 2 Η κυρία Ζωή να συγκεντρωθεί στον κύριο Μέλλοντα. 

Ρε αγόρια, τι τρελή επιτυχία έχει το Κυκλάµινο (µε 
έφαγε το πράσινο τερατάκι της ζήλειας); Να ’ναι κα-

λά η κοπέλα και να βρει την ευτυχία που ψάχνει, αλλά και εσείς, βρε αγόρια, 
τι κοπέλες συναντάτε; Ή µήπως έχουν όλα τα προαναφερθέντα προσόντα 
αλλά εστιάζετε αλλού; Και εµείς µήπως άλλα θέλουµε και άλλα εννοούµε, 
που λέει και το άσµα;  Έτσι, έναν απλό προβληµατισµό ήθελα να θέσω µιας 
και µπαίνει χειµώνας… 
Υ.Γ. Μυρτούδι, είσαι και γ$#%^&µW! Kisses! Ειρήνη

Σε αυτό το σηµείο θέλω να εκφράσω τη µεγάλη, ασυγκράτητη χαρά µου που επιτέλους ο 
κόσµος της πόλης επιστρέφει σλόουλι σλόουλι στην παλιά, αγαπηµένη του συνήθεια να 
ψάχνει και να ψάχνεται, να παραπονιέται και να γκρινιάζει, να ελπίζει και να απελπίζεται 
και γενικώς να γκοµενίζει µε γενναιότητα σε κάθε συνθήκη. 
Υ.Γ. Ή µήπως όντως άρχισε η ανάπτυξη;

Μυρτώ µου, γεια σου! ∆ιαβάζω τη στήλη σου από πάντοτε και είµαι θαυµά-
στριά σου. Ήρθε και η δική µου ώρα που νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ 
σε σένα και να σου ζητήσω µία συµβουλή στο πρόβληµά µου. Είµαι 28 ετών, 
κάτοικος επαρχίας, µε µία δουλειά σταθερή και πολύ καλή για τα σηµερινά 
δεδοµένα. Πριν από λίγους µήνες επανασυνδέθηκα µε τον πρώτο µου έρωτα, 
µετά από πέντε, τέσσερα περίπου χρόνια που µείναµε χωριστά και δοκιµα-
στήκαµε και οι δύο σε άλλα πράγµατα. Αυτή τη φορά είναι όλα πολύ ήρεµα, 
όµορφα, νιώθουµε και οι δύο σίγουροι και έτοιµοι να προχωρήσουµε στο ε-
πόµενο βήµα. Όλα είναι όπως τα ήθελα πάντα εκτός από ένα. Ο πατέρας µου. 
Μίλησα στους δικούς µου πριν από λίγο καιρό και ήταν η πρώτη φορά που το 
έκανα για κάποιον, ακριβώς επειδή είναι η πρώτη φορά που το βλέπω τόσο 
σοβαρά. ∆υστυχώς, ενώ τον γνωρίζουν χρόνια πολλά, ήµασταν φίλοι από 
το σχολείο, ο πατέρας µου δεν συµφωνεί µε τη σχέση αυτή, γιατί θεωρεί ότι 
θα έπρεπε να βρω κάτι αντάξιό µου, όπως αυτός το εννοεί δηλαδή. Το παιδί 
είναι επίσης µορφωµένο, όχι όσο εγώ, αλλά µε µία καλή δουλειά και µε απο-
λαβές λιγότερες από τις δικές µου. Θα έκανε όµως τα πάντα για µένα και το έ-
χει αποδείξει πολλές φορές. Πώς να το αντιµετωπίσω; Στενοχωριέµαι πολύ.
Σε ευχαριστώ, Μυρτώ µου! -Katerina m.

Τι δουλειά έχει ο πατέρας σας µε τη ζωή σας;
Υ.Γ. 1 Ξηµερώνει κάποτε η µέρα που οφείλουµε να συγκρου-
στούµε µε όσους νοµίζουν ότι ξέρουν καλύτερα από µας τι 
χρειαζόµαστε για να είµαστε οκ. Συνήθως αυτοί είναι οι γονείς 
µας. Το ξέρω πως στεναχωριέστε και πιθανόν να στεναχω-
ρηθείτε κι άλλο στο εγγύς µέλλον, αν ο µπαµπάς σας δεν 
καταλάβει και δεν σεβαστεί εγκαίρως ότι πρόκειται για τη ζωή 
άλλου ενήλικου ανθρώπου. Το θέµα είναι να µη στεναχωρηθεί-
τε διά βίου κάνοντάς του το χατίρι.
Υ.Γ. 2 Οι συγκρούσεις έχουν πόνο αλλά και την ικανοποίηση ότι µε-
τράς τη δύναµή σου. Αυτό λέγεται και ενηλικίωση βεβαίως-βεβαίως.
Υ.Γ. 3 ∆εν το ’ξερα ότι υπάρχει µορφωσόµετρο που εξασφαλίζει την επιτυχία και την 
ευτυχία. Τι µαθαίνει κανείς όσο ζει…
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Σε 
είδα...

BIG SPOON
21/9 καθόσουν στο µεγάλο 
τραπέζι στην κορυφή µε 
δυο φίλες σου! Καθόµουν 

στην άλλη άκρη µε δυο 
φίλους µου! Σε κοίταζα 
επίµονα.

THE ABBEY
19/10. Ρε µοναχέ, µου 
έχεις πάρει τα µυαλά, έχω 
έρθει τέσσερις φορές και 
δεν φτάνει… θα έρθω όσες 
χρειάζεται για να µε προ-
σέξεις, έστω να µε βάλεις 
στην κάσα… 

ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
Όχι µόνο στη Λυρική, µέχρι 
και στην Τανζανία έρχοµαι 
για σένα Άννα, κι ας ντρέ-
ποµαι… 

ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
Το νησί µας, τα σφηνάκια 
γνωριµίας, οι αγκαλιές και 
τα όνειρά µας. Ένα στε-
νάχωρο χαµόγελο… you 
got to close your eyes and 
see… TM

Το 2ο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρµογών NBG 

i-bank #fintech 2 crowdhackathon διοργάνω-

σε η Εθνική Τράπεζα στις 20, 21 και 22/10, µε την 

υποστήριξη της Crowdpolicy, στο πλαίσιο της 

ευρύτερης στρατηγικής της για την ανάπτυξη 

συνεργασιών µε νέες, καινοτόµες εταιρίες και ο-

µάδες στο χώρο του fintech. Σκοπός είναι η ανά-

δειξη και επιβράβευση καινοτόµων εφαρµογών, 

καθώς και επιχειρησιακών µοντέλων που παρά-

γουν αξία για τους χρήστες και τις επιχειρήσεις, 

στο γενικότερο πεδίο των financial technologies, 

ενώ µπορούν να συµµετέχουν προγραµµατι-

στές, αναλυτές, designers, στελέχη επικοινωνί-

ας, marketing, εξυπηρέτησης πελατών, business 

consultants, επαγγελµατίες, στελέχη από τον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα, φοιτητές. Για τις τρεις 

πρώτες προτάσεις θα δοθούν βραβεία, €5.000, 

€3.000 και €2.000. 

¢éáçöîéóíÞ÷ áîÀðôùêè÷ åæáòíïçñî áðÞ ôèî ¶õîéëÜ ÆòÀðåúá 

Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  Πλούσιος 36χρονος επιχειρη-
µατίας µε δικό του εργοστάσιο, €20.000 

µηνιαίως, βίλα στη Σαντορίνη και 5 διαµερίσµατα στην Κηφι-
σιά, εµφανίσιµος, επιθυµεί γνωριµία γάµου µε κοπέλα εµφανί-
σιµη. «Πάππας», Οµήρου 38, Κολωνάκι, 2103620147, www.
pappas.gr 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Συναισθηματική έξαρση, πασπαλισμένη με 
απέλπιδα προσπάθεια ευγένειας
To πέρασμα του Ηλίου στον Σκορπιό τη Δευτέρα 
επιβεβαιώνει ότι η ερωτική σου ζωή στρέφεται 
καθοριστικά στα ενδότερα και την κρεβατοκά-
μαρα, με τις ανάλογες ζήλειες, συναισθηματικές 
εξάρσεις και οδυνηρές κουβέντες. Αν είσαι ελεύ-
θερος, μετάφρασε σε ιδιαίτερα 
σεξουαλική διάθεση και τρελή 
όρεξη για ζευγαρέ καταστάσεις, 
μαζί με μπόλικη συναισθηματι-
κή ανασφάλεια, ιδανικό κλίμα 
για άστοχες επιλογές. Το καλό 
είναι ότι θέλεις να διατηρήσεις 
κάπως τα προσχήματα κι έτσι 
θα αποφύγεις να τραβήξεις τα 
πράγματα στα άκρα, αν και θα 
σου δοθούν οι ευκαιρίες. Τα οι-
κονομικά σου είναι καλύτερα 
θεωρητικά από ό,τι πρακτικά και 
καλό είναι να μην ανοίγεσαι με 
λεφτά που δεν έχεις ακόμη στα χέρια σου, ειδικά 
αν σε αυτά τα λεφτά λόγο έχει και ο σύντροφος/
συνεργάτης σου. Γενικά την εβδομάδα διέπει η 
συναισθηματική υπερβολή σε ό,τι λες και κάνεις 
και αυτή η ένταση δεν είναι ό,τι καλύτερο για το 
σώμα σου, ειδικά αν αποφασίσεις να εκτονωθείς 
στο φαγητό κι όχι σε ειλικρινείς κουβέντες.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Μετατρέπεσαι σε κοινωνικό (και ιδιαίτερα 
παθιασμένο) ζώο
Ο Ήλιος στον Σκορπιό, από τη Δευτέρα, ρίχνει τα 
φώτα του στις προσωπικές σου σχέσεις, ανοίγο-
ντάς σου την όρεξη για μαζώξεις με συγγενείς και 
φίλους, αλλά και βοηθώντας τις συνθήκες με τους 
συναδέλφους σου. Ωστόσο, παράλληλα απογει-
ώνει την πεισμοσύνη σου και σε βάζει σε διαδικα-
σίες συναισθηματικών παιχνιδιών και χειρισμών 
με το σύντροφό σου, που σίγουρα έχουν την 
πλάκα τους εφόσον δεν τα παραπάρεις σοβαρά 
και θρηνούμε θύματα. Τα ίδια και για καινούργιες 
εισόδους στην ερωτική σου ζωή. Στη δουλειά τα 
πράγματα συνεχίζουν να προχωρούν με την όπι-
σθεν και μετ’ εμποδίων, ωστόσο καταφέρνεις να 
είσαι παραγωγικός. Τα εισοδήματα του συντρό-
φου σου είναι στα πάνω τους, όπως και οι επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες, αν και γενικά το οικονομικό 
δόγμα της εβδομάδας σου οφείλει να είναι «όπου 
ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι». Για το 
σώμα σου, ας το ξαναπώ, χρειάζεται τη βέλτιστη 
και πλέον υγιεινή αντιμετώπιση και να μη σπατα-
λιέσαι σε τρεξίματα για συγγενείς εξ αγχιστείας, 
υπερβολές διασκέδασης και λοιπά χαριτωμένα.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Ευχάριστοι τόνοι, εν μέσω γενικού χαμού και 
πολλών απαιτήσεων
H είσοδος του Ηλίου στον Σκορπιό σου χαλάει 
κάπως το γλυκό, αφού σε αναγκάζει να αφιερώ-
σεις ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας και των 
τρεξιμάτων σου σε θέματα που είναι από αδιά-
φορα έως απέραντα βαρετά. Στην καλύτερη πε-
ρίπτωση έχεις και συνένοχο, το σύντροφο ή τους 
συνεργάτες σου. Στη χειρότερη, στα τρεχάματα 
μπαίνουν και ζητηματάκια υγείας, ελπίζω λάιτ, 
τύπου «τρώγε καλύτερα». Στη δουλειά τείνεις να 
μην ξέρεις από πού να πιάσεις και πού να αφή-
σεις και κάθε προσπάθεια για συνέπεια, καθαρό-
τητα και ποιότητα, θα εκτιμηθεί δεόντως αν και 
θα σου βγει δύσκολα. Τώρα στα ερωτικά σου, τι 
να πω, μέσα στην καλή διάθεση για διασκέδαση, 
χόμπι, φίλους και φλερτ είσαι, όμως οι σχετικές 
δραστηριότητες τελικά καταλήγουν να επιβα-
ρύνουν ασύμμετρα τον προϋπολογισμό και την 
ψυχολογία σου (άβυσσος η ψυχή των Διδύμων, 
μας νιώθω). Προς το ΣΚ δε, τα τεκταινόμενα στα 
προσωπικά σου παραβαραίνουν και όλες οι ε-
πιλογές σου φαίνονται να έχουν βαρύ κόστος. 
Οφείλεις να διαφυλάξεις τον εαυτό σου.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Εσωτερική αντιπολίτευση στο σπίτι και μπλό-
κα στην καλή σου διάθεση
Από Δευτέρα, οπότε ο Ήλιος ξεκινάει την πο-
ρεία του στο ζώδιο του Σκορπιού, γίνεσαι σχε-
δόν αγνώριστα ευδιάθετος. Σταθερά θέλεις τη 
διασκέδασή σου και τον έρωτα στο μενού και 
φαίνεται να απολαμβάνεις ακόμη και τη συναι-

σθηματικοσεξουαλική α-
κρότητα δεόντως. Επίσης 
το κατιτίς καλύτερο σ τα 
οικονομικά σου, σου δίνει 
αυτοπεποίθηση, ερωτικά 
και δημιουργικά και έχει 
ευεργετική επίδραση στο 
γενικό σκηνικό. Στα λιγό-
τερο καλά της εβδομάδας, 
το βαρύ κλίμα στην υπάρ-
χουσα σχέση σου και ίσως 
κάποια ζητήματα με τα παι-
διά σου, όπου καλείσαι να 
αναθεωρήσεις σαφώς την 

πορεία σου. Άλλωστε στο σπίτι τα πράγματα 
είναι γενικά ασταθή, λόγω του ότι από τη μία θέ-
λεις να περάσεις χρόνο με τους δικούς σου και 
να ασχοληθείς με το χώρο σου, από την άλλη τα 
επαγγελματικά σου επιβαρύνουν το κλίμα και 
τελικά η ανάγκη σου να περάσεις όμορφα, δεν 
φαίνεται να υποστηρίζεται απολύτως από την 
οικογένειά σου, αλλά μάλλον να γίνεται η πέτρα 
του σκανδάλου.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ψυχολογικό μάζεμα, πρακτικό μοίρασμα
Το πέρασμα του Ηλίου στον Σκορπιό τη Δευτέρα, 
κάνει τη διάθεσή σου, ψυχολογική και σωματι-
κή, κάπως μπλουμ και σε βάζει σε διαδικασίες να 
ψάχνεσαι μέσα σου και να τρώγεσαι με τα ρού-
χα σου, ενίοτε δε και με τα παιδιά, τους φίλους, 
το σύντροφο, τους συγγενείς σου ή πιο απλά, 
με όλους τους αληθινά δικούς σου ανθρώπους, 
ενώ στην πραγματικότητα και περνάς καλά μαζί 
τους και τη στήριξή τους βιώνεις. Περί ορέξεως, 
κολοκυθόπιτα. Πάντως δεν μουχλιάζεις μέσα, 
γιατί δουλειά, χόμπι, μαθήματα και μια γενική α-
ναστάτωση σε κρατάνε σε εγρήγορση και επα-
φή με ουκ ολίγο κόσμο. Οικονομικά, ξοδεύεις για 
σπίτι, οικογένεια και δίνεις σε δημόσιο και τρά-
πεζες. Ιδιαίτερη προσοχή δε σε οποιονδήποτε 
διακανονισμό/συμφωνία αφορά ακίνητα. Επίσης 
προς το τέλος της εβδομάδας έσω επιμελής στον 
προγραμματισμό και τις μετακινήσεις σου για να 
μη χρειαστεί να αναθεωρήσεις είτε λόγω οικογε-
νειακών απροόπτων, είτε λόγω αδιαθεσίας και 
θεματακίων υγείας. Επιτρέπεται να αλλάξεις τον 
τρόπο που κάνεις τα πράγματα, ξέρεις.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Μυστικά κι απωθημένα, τέλος
Όσο κρατήθηκες, κρατήθηκες κι όσο ανέβαλες, 
ανέβαλες. Η είσοδος του  Ήλιου στον Σκορπιό 
τη Δευτέρα, φέρνει στο προσκήνιο των συζητή-
σεων και συναντήσεών σου ό,τι είχες βάλει στο 
πίσω μέρος του μυαλού σου και στο κάτω μέρος 
της ατζέντας σου ως τώρα. Παράλληλα βέβαια 
σου δίνει και επιπλέον συναισθηματική ευφυΐα 
και διεισδυτικότητα, ώστε να επικοινωνήσεις με 
τον πλέον επιτυχή (και επικερδή) τρόπο ό,τι χρει-
άζεται. Αν και οι ρυθμοί σου ανεβαίνουν, το σεξ, 
το φαγητό, οι παρέες και η επιμόρφωσή σου, 
παραμένουν ψηλά στις προτεραιότητές σου και 
σου παρέχουν ασφάλεια. Όχι τόσο η δουλειά ή 
η σχέση με τους συνεργάτες σου, ωστόσο. Βοη-
θάει όμως σίγουρα ότι τα οικονομικά σου είναι σε 
μία σχετικά καλή φάση. Σχετικά, γιατί εκτός από 
τα έσοδα συνεχίζονται και τα έξοδα. Πάντως δεν 
χρειάζεται να πέσεις σε μιζέρια, γιατί ειδικά προς 
το τέλος της εβδομάδας ξοδεύεις παραπάνω και 
μάλιστα για τη διασκέδασή σου ή για μία εκδρο-
μή. Μέσα από εκεί όμως περιμένεις σημαντική 
ανταμοιβή, οπότε μη διστάσεις λεπτό.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

 

Χαλαρώνεις τους ρυθμούς σου χωρίς να ανέ-
χεσαι αηδίες όμως
Κουλάρεις επαρκώς, με την είσοδο του Ηλίου 
στον Σκορπιό τη Δευτέρα και ξαναβρίσκεις έναν 
πιο ήρεμο ρυθμό κι έναν αποτελεσματικότε-
ρο και ευκολότερο τρόπο επικοινωνίας, ιδιαί-
τερα με τους φίλους σου. Βέβαια, παραμένεις 
γεμάτος ενέργεια και μάλλον απρόθυμος να α-
νεχτείς μύγα στο σπαθί σου, στη σχέση ή τις συ-
νεργασίες σου. Ειδικά στα ερωτικά σου, αν δεν 
περνάς καλά, δεν το κρατάς μυστικό. Χρειάζεται 
να δείξεις παραπάνω προσοχή στο θέμα της δι-
ατροφής και της υγείας σου και να σταματήσεις 
να αναβάλλεις τις αναγκαίες αλλαγές και ανοίγ-
ματα, εάν θέλεις να μπορέσεις συντόμως να τα-
κτοποιήσεις το σώμα και τη ρουτίνα σου. Οδεύ-
οντας προς το ΣΚ, έχε το νου σου να αποφύγεις 
κουβέντες που αφορούν χρήματα, είναι παγίδα. 
Ακόμη περισσότερο αν τις βλέπεις να έρχονται 
στο σπίτι, ειδικά αν αφορούν υποχρεώσεις που 
δεν μπορείς να αμελήσεις ή τα προσωπικά σου 
έξοδα για ό,τι κάνεις για να αισθάνεσαι καλά ε-
ξωτερικά και εσωτερικά. Γενικά, μην αφήσεις 
οτιδήποτε να σου χαλάσει το ότι αισθάνεσαι κα-
λύτερα με τον εαυτό σου.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ένα ακόμη βήμα στο καινούργιο
Κομματάκι, κομματάκι διεκδικείς τον εαυτό σου 
πίσω και η είσοδος του Ηλίου στο ζώδιό σου εί-
ναι ένα ακόμη βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. 
Η κοινωνική κι επαγγελματική σου εικόνα σε 
βοηθάει να αισθανθείς καλύτερα και γενικά η 
λάμψη και η θέλξη σου αυξάνονται εκθετικά. 
Βοηθούν κάποια έξτρα χρήματα και σίγουρα η 
προοδευτική βελτίωση της συναισθηματικής 
σου ασφάλειας. Θα ήταν ωραία να έχουν στρώ-
σει ήδη και τα ερωτικά σου, όμως στη σχέση υ-
πάρχουν απωθημένα/ παρασκήνιο/ μυστικά 
που τείνεις να εκθέσεις πανηγυρικά προς το τέ-
λος της εβδομάδας, με αρκετά βαρύ αντίκτυπο. 
Ιδανικά –αλλά όχι σίγουρα– τουλάχιστον διαφυ-
λάττεις τη σωματική και ψυχολογική σου υγεία. 
Σχέδια, φίλοι, χόμπι και ανήθικες προτάσεις σί-
γουρα τονώνουν το εγώ σου, ωστόσο ακόμη 
δυσκολεύεσαι να βρεις τον άνθρωπο που θα 
ερωτευτείς, το σχέδιο που θα σε χαροποιήσει, 
την παρέα με την οποία θα διασκεδάσεις άψογα. 
Αιωρείσαι προς το παρόν στο μεταίχμιο μεταξύ 
του παλιού που πεθαίνει και του καινούργιου 
που δεν γνωρίζεις ακόμη.

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Ετήσιος απολογισμός: on
H είσοδος του Ηλίου στον Σκορπιό δεν είναι ό,τι 
καλύτερο σου έχει συμβεί, αφού ρίχνει τους 
ρυθμούς σου πάνω που είχες αρχίσει να παίρ-
νεις φόρα. Ακαδημαϊκές εκκρεμότητες, καθυ-
στερήσεις σε ανοίγματα, αναθεωρήσεις σε επί-
πεδο νοοτροπίας, δουλειάς και σχέσεων είναι 
όλα στο μενού. Αποτελούν δε μέρος του ετήσι-
ου απολογισμού σου, πριν ο Ήλιος περάσει στο 
ζώδιό σου τον επόμενο μήνα. Φέτος το εφέ είναι 
λίγο βαρύτερο, καθότι μεγεθύνεται από τη διέ-
λευση του Δία στο δωδέκατο ηλιακό σου οίκο, 
ο οποίος μιλά για κλείσιμο δωδεκαετίας. Επειδή 
τα ενεργειακά σου επίπεδα κι αυτά παίρνουν την 
κατιούσα, χρειάζεσαι περισσότερη ξεκούραση 
και μια καλή αποτοξίνωση για να φροντίσεις την 
υγεία σου. Στα ερωτικά σου, δυσκολεύεσαι να 
δεις καθαρά κι αισθάνεσαι ακάλυπτος. Η διαί-
σθησή σου, ωστόσο, είναι ο καλύτερος αρωγός 
σου εν προκειμένω. Ικανό αντίβαρο αποτελεί το 
πρόγραμμα που έχεις φτιάξει, τα σχέδιά σου, οι 
φίλοι σου, και οι καινούριες ομάδες στις οποίες 
εντάσσεσαι και βρίσκεις χαρά και δημιουργι-
κότητα.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Μια φαινομενικά ωραία ατμόσφαιρα που συ-
ντόμως διαταράσσεται
To πέρασμα του Ηλίου στον Σκορπιό στρέφει α-
κόμη πιο αποφασιστικά τα φώτα στα σχέδιά σου, 
τα χόμπι και τον φιλικό σου κύκλο, αφού συνειδη-
τοποιείς ότι δεν γίνεται να καλύπτεσαι συναισθη-
ματικά μόνο από τη δουλειά, αν και συνεχίζεις 
να το προσπαθείς (εννοείται). Δημιουργεί και μία 
ασάφεια στις φιλίες σου, αφού τείνεις να τους 
πετάξεις και κάποιους σεξουαλικούς υπότονους, 
για μεγαλύτερη πλάκα. Κι ενώ τα σχέδια για δια-
σκέδαση (και δουλειά, μην ξεχνιόμαστε, Αιγόκε-
ρως είσαι) αφθονούν, οι σχετικές συνεννοήσεις 
καθυστερούν και μπερδεύονται χαρακτηριστικά. 
Πάντως δημιουργικότητα και επιτυχία φαίνεται 
να συνδυάζονται άψογα στην καριέρα σου, αν 
και αντιμετωπίζεις αντιδράσεις από το σπίτι και 
την οικογένειά σου, έστω κι αν σε στηρίζουν α-
κούσια ή εκούσια. Προς το τέλος της εβδομάδας 
η εικόνα διαταράσσεται από σένα τον ίδιο που 
συνειδητοποιείς ότι σου είναι δύσκολο να κρατάς 
τα προσχήματα επαγγελματικά και κοινωνικά, 
όταν αισθάνεσαι ότι αλλάζεις και δεν βλέπεις το 
μέλλον που πλέον θα ήθελες στον τρόπο που 
εργάζεσαι, διασκεδάζεις και ερωτεύεσαι.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Βελτίωση της κοινωνικής και επαγγελματι-
κής σου εικόνας
Ο Ήλιος στον Σκορπιό δίνει άλλη μία χείρα βο-
ηθείας στην καριέρα σου, κυρίως μέσα από τις 
συνεργασίες σου και γενικά σε καθιστά το πρό-
σωπο της ημέρας, ρόλο που δεν απολαμβάνεις 
απολύτως γιατί σε αναγκάζει να εκτεθείς περισ-
σότερο και με τρόπο που συνήθως αποφεύγεις. 
Παράλληλα τονίζει το δημόσιο κομμάτι της προ-
σωπικής σου ζωής, με τα πράγματα είτε να σοβα-
ρεύουν ανάμεσα σε σένα και έναν υποψήφιο σύ-
ντροφο ή απλώς με το να απολαμβάνεις τη στή-
ριξη του συντρόφου σου στην καριέρα σου. Αν 
εξαιρέσουμε κάτι υπαρξιακά τύπου ποιος είμαι, 
πού πάω, τι κάνω και θέλω αυτά που κάνω που 
κορυφώνονται προς το ΣΚ, από διάθεση πηγαί-
νεις καλά με φουλ διασκέδαση, ενδιαφέρουσες 
κουβέντες, εκδρομές, ασυνήθιστες κι ενδιαφέ-
ρουσες γνωριμίες και ευκαιρίες να εμπλουτίσεις 
τις γνώσεις και το πεδίο δράσης σου. Παρομοίως 
ήρεμα έως κι ευχάριστα τα πράγματα ακόμη και 
με τους δικούς σου. Μελανό σημείο η τσέπη σου 
λόγω πολλών πολλών εξόδων, κι ας είναι ως επί 
το πλείστον για εποικοδομητικούς λόγους.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Με διάθεση κουκουρούκου και υποβόσκο-
ντα σοβαρότατα θεματάκια
Το πέρασμα του Ηλίου στον Σκορπιό κάνει θαύ-
ματα για την ψυχολογική και σωματική σου κατά-
σταση, επιστρέφοντάς σου γενναίες ποσότητες 
αισιοδοξίας, πίστης, κατανόησης και κατάμαυ-
ρου χιούμορ, αλλά και δίνοντάς σου ενέργεια και 
τη δύναμη να αλλάξεις επιβλαβείς νοοτροπίες 
και συνήθειες. Θέλεις περισσότερη χαρά, δια-
σκέδαση και ανάπτυξη στην ρουτίνα σου και τη 
διεκδικείς επιτυχώς. Στα ερωτικά σου τα πράγ-
ματα είναι λίγο πιο παραδοσιακά ιχθυακά, αφού 
ενώ πρακτικά περνάς πολύ καλά με το θέμα σχέ-
ση και οικογένεια και σπίτι, θεωρητικά δεν ξέρεις 
αν το θέλεις, αν σου ταιριάζει, ποιος είσαι, από 
πού έρχεσαι, πού πας και τέτοια. Προς το τέλος 
της εβδομάδας δε, τα τεκταινόμενα στην κρεβα-
τοκάμαρά σου παίρνουν ροπές, με ακραίες συ-
μπεριφορές και καλοπροαίρετες αλλά επώδυνες 
παρεμβάσεις από τον φιλικό σου κύκλο. Το θέμα 
της συναισθηματικής ασφάλειας εγείρεται επί-
σης και δημιουργεί λίγη ακόμη αναστάτωση στα 
πράγματα. Όλα αυτά είναι σίγουρα ενδιαφέρο-
ντα και σέξι, ίσως όμως όχι απολύτως ευχάριστα, 
ούτε όσο εύκολα θα επιθυμούσες. A

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

STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)
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