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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Έτσι 
διασκεδάζει 
η Αθήνα 
τη νύχτα

9 στέκια που κοιτούν 
τον Παρθενώνα στα μάτια 
Της Κατερίνας Βνάτσιου 

O Ταφ Λάθος 
έχει νέες ρίμες  
Του ∆ηµήτρη Αθανασιάδη

Ο Κώστας Βαρώτσος 
μιλά για τον Δρομέα του 

Του Στέφανου Τσιτσόπουλου



Η ATHENS VOICE 
πάντα στην κορυφή

Για μία ακόμα φορά η ATHENS VOICE κατακτά την προτίμηση 
των αναγνωστών ανάμεσα στις free press εφημερίδες

Στον Νοµό Αττικής, εκεί δηλαδή που κυρίως 
κυκλοφορεί, η ATHENS VOICE είναι µέσα 
στις 6 µεγαλύτερες εφηµερίδες της Ελλάδας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 276,1 χιλ. 

ΒΗΜΑ    180,8

ΘΕΜΑ    153

Real     143,4

NEA Σαββατοκύριακο  102,2

ATHENS VOICE   101,8

Focus Bari – Jun-Dec 2018

Και αυτή τη χρονιά η ATHENS VOICE 
είναι η µεγαλύτερη εφηµερίδα 
της κατηγορίας της 

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ATHENS 
VOICE

123,7 
χιλιάδες

αναγνώστες

LIFO 

110,6 
χιλιάδες

αναγνώστεςNo

FREE 
PRESS
της Ελλάδας
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Τον είδαμε πάλι, επειδή κινδυνέψαμε να τον χάσουμε. Για χρόνια, 
για δεκαετίες, το μάτι πέρναγε αδιάφορα από πάνω του, ήταν 
πια μέρος του αστικού τοπίου, σχεδόν αόρατος. Όταν προέκυψε 
όμως η πιθανότητα να αφαιρεθεί, οι Αθηναίοι αντέδρασαν. Γιατί 
ένιωσαν ότι θα χάσουν ένα στοιχείο από την ταυτότητά τους. Εί-
ναι περίεργο και κάπως ελπιδοφόρο που δεν επικράτησαν ούτε 
μια στιγμή δεύτερες σκέψεις. Που η απόρριψη της ανταλλαγής 
ήταν ομόφωνη. Που κανένας δεν έπεσε στην παγίδα ενός δε-
λεαστικού, φορτισμένου Βουκεφάλα. Αντίθετα, ενστικτωδώς, 
όλοι κατάλαβαν τι υποστηρίζουν. Και ο Δρομέας, με τον τρόπο 
του, είναι μέρος της δικιάς μας ιστορίας, της δικιάς μας ταυτότη-
τας, της πορείας αυτής της πόλης μέσα στον χρόνο. Δεν ανταλ-
λάσσουμε ιστορίες. 

Η Αθήνα έχει πολλά αγάλ-

ματα. Τώρα όμως συνειδη-
τοποιούμε ότι η σύγχρονη 
Αθήνα, εμβληματικό, έχει 
μόνο αυτό. Τον Δρομέα. 
Που αλλάζει στέκι, από 
την Ομόνοια ανηφορίζει 
στο Χίλτον και ξεκουρά-
ζεται λίγο, καλύτερα εκεί 
όπως αλλάζουν οι τροχιές 
της πόλης. Θολός, με αυτό 
το πράσινο σαν βρώμικο 
χρώμα. Σαν λερωμένος 
από το καυσαέριο. Κο-
φτερός, επικίνδυνος, λίγο 
απειλητικός, σαν τη ζωή 
σ’ αυτή την πόλη. Βαρύς, 
τόνοι αιχμηρά γυαλιά. Ω-
στόσο ανάλαφρος, έτοι-
μος να κάνει ένα βήμα σαν 
να πετάει. Φωτεινός με τις 
ακτίνες του ήλιου, σκοτει-
νός όγκος μετά, προβολείς 
αυτοκινήτων διαθλώνται 
επάνω του στο σκοτάδι της 
νύχτας. Κάτι τον κρατάει, 
κάτι τον τραβάει μπροστά, 
η επιθυμία να προχωρή-
σει. Βαρύς, κουρασμένος, ανάλαφρος, κοφτερός, απειλητικός, 
οικείος, φιλικός, σκοτεινός, φωτεινός. Δύσκολος. Πρόσεχε μη 
κοπείς. Σπασμένα γυαλιά, μπουκάλια μπίρας, πράσινης, αιχμη-
ρά αντικείμενα, αίμα. Η ζωή μας. Πρόσεχε μη κοπείς.

Πώς αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πάντα λάθος; Πώς ούτε με τον 
νόμο των πιθανοτήτων δεν πετυχαίνουν ποτέ μια σωστή ενέρ-
γεια; Είναι γιατί βλέπουν λοξά την ίδια την πραγματικότητα. 
Η Πολιτική, ακόμα και η πιο ταξική πολιτική, ασκείται υπέρ 
κάποιου. Κάποιος ωφελείται. Η κοινωνία, η χώρα, η πλειοψη-
φία, ένα κοινωνικό στρώμα, μια τάξη, μια γενιά. Αυτό το πολι-
τικό προσωπικό είναι τόσο αυτονομημένο από την κοινωνία, 
που δεν τη βλέπει. Ενδιαφέρεται μόνο για το τι ωφελεί το ίδιο. 
Κάνει διαχείριση της ύπαρξής του. Μόνο. Μας κατηγορούν ότι 
πουλήσαμε φτηνά τη Μακεδονία; Ας τους φέρουμε πίσω έναν 
Μεγαλέξανδρο από τα Σκόπια, λάφυρο, να στήσουμε στην Α-
θήνα. Από φτηνά υλικά, ευτελούς αισθητικής, όπως οι εμπνεύ-
σεις τους. Διαχείριση συμβόλων αγορασμένη από μίνι μάρκετ.  
Σε μια σπάνια στιγμή διαύγειας, οι πολίτες της Αθήνας, σχεδόν 
ενστικτωδώς, αντέδρασαν αμέσως αρνητικά στην ανταλλαγή. 
Δεν θα χάσουμε και τον Δρομέα. Δύο απώλειες δεν κάνουν ένα 
κέρδος. Μην παραχαράσσετε τη λογική. A

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)
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ΔΕΔΔΗΕ, Καμίνια, Πειραιάς
Δημόσια υπηρεσία σε απόλυτη κατάρρευση

Η αγαπημένη στήλη Athens Voices στα 
ηχεία και τα ακουστικά σας. Οι φωνές 
της Αθήνας, όσα κρυφακούει ο Γιάννης 
Νένες στο δρόμο, στο Μετρό, στο γρα-
φείο, σε γνωστά, πολυσύχναστα μέρη 

αλλά και απίθανα σημεία, κάθε μέρα 
στo Athens Voice Radio 102.5

Περιμένοντας να μπουν  
σε προβολή της ταινίας  

«Η Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, 
δύο κυρίες κάποιας ηλικίας συζητούν:
-Ξέρεις, υπάρχουν κάτι στοιχεία που 

αποκαλούνται «Λάνθιμος Χούλιγκανς» 
και γράψανε στο Facebook ότι θα πάνε 

στην τελετή των Όσκαρ και θα τα κάνουν 
λαμπόγυαλο αν δεν βραβευτεί.

-Αααα… Σα δε ντρέπονται.
(Κέντρο Αθήνας, Σάββατο βράδυ  

πριν τα Όσκαρ)

-Θα παρουσιάσω  
μία συζήτηση για  

start-upers.
-Τι τάπερ θα  

παρουσιάσεις είπες;
(Νεαρές κυρίες συζητούν σε caf�.  

Εξάρχεια, Παρασκευή πρωί)

Δύο νεαροί έχουν μπει από τα 
smartphone στο δίκτυο, ψάχνοντας 
πληροφορίες για το πώς μπορούν να 

βγάλουν διαβατήριο:
-Βρήκες τίποτα;

-Εδώ λέει ένα με παράβολο 58 ευρώ και 
ένα με παράβολο 84 ευρώ.

-Ωραία. Διάβασε το 58 ευρώ.
(Μπαρ στα Πετράλωνα, Τετάρτη βράδυ)

Οικογένεια, μπαμπάς, μαμά  
και δύο κοριτσάκια γύρω  

στα 10 τρώνε σε ένα T.G.I.F.  
(Thank God It’s Friday). Ο μπαμπάς τους 
εξηγεί τι σημαίνει το όνομα του μαγαζιού:

-Σημαίνει Δόξα Τω Θεώ  
Είναι Παρασκευή. Επειδή αύριο  

δεν δουλεύουμε.

Η μία μικρή σκέφτεται λίγο και λέει:

-Κανονικά πρέπει να ανοίξουν  
και ένα που θα το λένε Δυστυχώς 

Αύριο Είναι Δευτέρα.
(Κυριακή μεσημέρι, Αμπελόκηποι)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Αthens
Voices

-Ρε συ, έχει έρθει  
η Πάμελα Άντερσον στην Ελλάδα 

και δεν έχει γίνει χαμός;
-Έχουν γεράσει πια τα  
καγκούρια. Οι νέοι δεν  

την ξέρουν.
(Μεσήλικες στο μετρό, Σύνταγμα, πρωί Δευτέρας)

AT
HE

NS
 VOICE RADIO

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α Ν
 δ η μ ό σ ι ω σ  μ έ σ α  σ τ η Ν  π ό Λ η★ ★

EΛέΝη Μπεζιριάνογλου
Επιμέλεια: 

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Τα 3 πράγματα που σου αρέσουν  
περισσότερο στην Αθήνα; Οι ταράτσες  

με πράσινο, οι αυλές με λουλούδια, τα έξυπνα 
συνθήματα στους τοίχους.

Τα 3 πράγματα που, αν έλειπαν, θα έκαναν 
την πόλη λίγο ομορφότερη; Τα σκουπίδια, 

τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, τα ξηλωμένα 
πεζοδρόμια. 

Πού ζεις τώρα; Σε ένα διαμέρισμα στο Πέραμα, 
γιατί εξακολουθεί να είναι γειτονιά και γιατί  

δεν αντέχω να μη βλέπω θάλασσα.

Η πρώτη δουλειά που έκανες στην Αθήνα;
Άκου τι ρωτάει! Σερβιτόρα φυσικά!

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανες 
αν ήσουν δήμαρχος για μια μέρα;  

Θα υπέβαλλα την παραίτησή μου.

Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που έχεις  
ακούσει; Άκουσα κάποτε ότι κάποιος κατάφερε 

να οδηγήσει μια ολόκληρη ημέρα στην Αθήνα 
και να μην τσακωθεί με κανέναν. Απίστευτο;

Το καλύτερο σύνθημα που έχεις δει σε  
αθηναϊκό τοίχο; «Αφήστε τα βιβλία και πιάστε 

τα μοχίτο, ο βασικός μισθός δεν φτάνει ούτε  
για ζήτω».

Ποιο είναι το καλύτερο μέρος για να  
απομονώνεσαι στην Αθήνα; Το μετρό. 

Τόσες χιλιάδες κόσμος κι όμως είσαι αόρατος 
για τους περισσότερους.

ο μεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου; 
Τα περιστέρια. Είναι άπειραααααα.

Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει ακριβώς  
τους Αθηναίους; Αγενείς.

Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει καθόλου 
στους Αθηναίους; Υπομονετικοί.

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια; 
Πιο καθαρή. Ελπίζω.

Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει  
μία ταινία για την Αθήνα; Ο Φουκουνάγκα. 

Ξεκάθαρα.

Ποιος μουσικός δικαιούται να γράψει  
το σάουντρακ της Αθήνας; Οι Killers.

ο αγαπημένος σου περίπατος στην Αθήνα; 
Γύρω από την Ακρόπολη. Κάθε φορά χάνομαι 

και είναι σαν να πηγαίνω πρώτη φορά.

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγμιότυπο 
που θυμάσαι; Είμαι περίπου 5 χρονών και έχου-
με ανέβει βόλτα με τους γονείς μου στην Αθήνα. 

Κάποια στιγμή λέω στη μαμά μου «να πάω να 
παίξω στη θάλασσα;». Μου λέει «δεν έχει θάλασ-

σα εδώ, είμαστε στην Αθήνα». Την κοιτάζω με 
ανοιχτό στόμα και της λέω έντρομη «με φέρατε 
κάπου που δεν έχει θάλασσα;» Όχι μόνο δεν της 
ξαναμίλησα μέχρι να πάμε σπίτι, αλλά από τότε 
όποτε μου έλεγαν ότι θα πάμε Αθήνα έβαζα τα 
κλάματα. Ακόμα βουρκώνω καμιά φορά όταν 

σκέφτομαι να ανέβω στο κέντρο.  

Η Ελένη Μπεζιριάνογλου είναι δημοσιογράφος 
και ραδιοφωνική παραγωγός στο  Αthens Voice 
Radio 102.5 (τα Σαββατοκύριακα (14.00 - 16.00) 

μαζί με την Ανδρονίκη Τσατσαρώνη

ΑθηνΑID

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Σου φτιάχνουν τη διάθεση να τα βλέπεις 
στους δρόμους και να τα χρησιμοποιούν 

όλο και περισσότεροι. 

Η ΑΘΗΝΑ ΕΓΙΝΕ ΧΟΛIΓΟΥΝΤ
Προς το παρόν μας προτιμούν για τα  

γυρίσματα κατασκοπευτικών θρίλερ.  
Ελπίζουμε σύντομα και για κωμωδίες 

που μας ταιριάζουν γάντι.

Η ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Camouflage» του Velix   
με τη φωνή της Laurell.

(Μπράβο Στέλιο Ι.)

RUSSIAN DOLL
H νέα μίνι σειρά για την οποία μιλάνε όλοι. 
Αστείο, μυστηριώδες και σουρεαλιστικό.

(στο Netflix)
 

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
-Πήγες πουθενά Καθαρά Δευτέρα;

-Πήγα από Large σε X-Large.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Περίγραψέ μου τον εαυτό σου  

με τρεις λέξεις.
-ΠΩΣ ΜΠΛΕΚΩ ΕΤΣΙ

 (Ο τοίχος είχε τη δική του υστερία)

ΤΟ ΔΡΑΜΑ  
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Σφακιανάκης μαδιέται με Πάολα.

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Μπορούμε να κρατήσουμε τον Δρομέα  
και να τους στείλουμε το Μνημείο  
της Δραχμής του Αβραμόπουλου.

ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μπορούμε επίσης να τους στείλουμε  
τον Phylax για να ηρεμήσει και ο μοναχός 
Κλεομένης.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΖΩΙΔΑΚΗΣ
Πώς κυλάει ο τέντζερης και βρίσκει  
το καπάκι παραμένει ένα άλυτο μυστήριο 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ
Από το δράμα στην κωμωδία.  
Ετοιμάζεται να γυρίσει τη ζωή του  
Βαρουφάκη ταινία με πρωταγωνιστή  
τον Χρήστο Λούλη. 

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ TE LA PONGO
H διασκευή του Bella Ciao σε dance.  
Το απόλυτο χιτ στα φετινά αποκριάτικα  
πάρτι των νηπιαγωγείων.  
Αντιφασιστικό και ποπ.

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

xaλασε μου τη μερα
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Κιμπάρισσα αγαλματοδότρα 
κυρία Ζορμπά,

Η αλήθεια είναι ότι, στην αρχή, δυσκολεύτηκα να το πι-
στέψω. Νόμισα ότι πρόκειται για μια κακόβουλη φάρσα ενα-
ντίον σας. Για fake news. Με σκοπό να σας γελοιοποιήσουν. 
Τόσο εξωφρενικό μου φάνηκε αυτό με την ανταλλαγή του 
«Ιππέα» με τον «Δρομέα». Μάλιστα η πρώτη μου απορία 
ήταν ποιος «ηλίθιος» μπορεί να σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Είναι 
δυνατόν μια υπουργός Πολιτισμού να θέλει να αντικαταστή-
σει ένα σύγχρονο γλυπτό που αποτελεί σημείο αναφοράς 
μιας πόλης με ένα μπρούτζινο κιτς κατασκεύασμα που φέ-
ρει επάνω του όλη τη χοντροκοπιά των προπαγανδιστικών 
προθέσεών του; Αντιπροσωπευτικό μιας χώρας που μοιάζει 
να διανύει τώρα τη δική μας δεκαετία του ’80; Σα να θέλεις 
να ανταλλάξεις ένα ωραίο λευκό πουκάμισο με ένα υφαντό 
καφτάνι από αυτά που βρίσκεις κατά δεκάδες στα gift shop 
της επικράτειας.
Και μετά τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Γιατί κατ’ αρχήν 
διαπίστωσα ότι αυτό δεν ήταν μια φήμη αλλά μια επώνυμη 
καταγγελία. Από τον άνθρωπο που έφτιαξε το γλυπτό. Και 
όσο περνούσαν οι ώρες ο κύριος Βαρώτσος επέμενε. Κι ε-
σείς προσπαθούσατε να τον βγάλετε τρελό. Κι εκείνος συνέ-
χιζε να επιμένει. Κι εσείς συνεχίζατε να διαρρέετε ότι τέτοια 
συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Δεν ξέρω αν σας σοκάρει αυτό που 
θα πω, αλλά ούτε μια στιγμή δεν φαντάστηκα πως μπορεί να 
λέτε εσείς την αλήθεια και ο Κώστας Βαρώτσος ψέματα. 
Μέσα σε 5 μήνες φαίνεται ότι «συριζοποιηθήκατε» εσείς. 
Αντί να «Μυρσινοζορμποποιηθεί» το υπουργείο. Και όσο 
περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερο θυμίζατε 12χρονο που 
αρνείται ότι έσπασε το βάζο. Μέχρι που τελικά παραδεχθή-
κατε με μισόλογα ότι έγινε μια «ανεπίσημη κουβέντα» για το 
θέμα... Σα να μην έγινε τίποτα. Σα να μην είχαν προηγηθεί οι 
διαψεύσεις του τύπου «άντε, ας αλλάξουμε θέμα τώρα και 
ας το ξεχάσουμε».

Δεν ξεχάστηκε, όμως. Το αντίθετο. Πλέον το χαμηλό προ-
φίλ σας, μαζί με ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, σαν να εξαφα-
νίστηκαν. Τώρα θα είστε πλέον «αυτή που ήθελε να σπρώξει 
τον Δρομέα στους Σκοπιανούς για να τον ανταλλάξει με μια 
αηδία». Sorry. 
Βέβαια, εκείνο που ακόμα προσπαθώ να καταλάβω είναι 
τι θα εξυπηρετούσε όλο αυτό. Ποια ήταν η «λογική» πίσω 
από αυτή την πρόταση. Επικοινωνιακά, έστω. Δηλαδή θα 
δίναμε κάτι δικό μας που μας αρέσει και το θεωρούμε ως 

δώρο για την επισφράγιση μιας νέας φιλίας; Και καλά, έστω 
ότι ο πρωθυπουργός σας αισθάνεται βαθιά φιλία για τον 
βορειομακεδόνα ομόλογό του. Η γνώμη μιας ολόκληρης 
πόλης δεν μετράει καθόλου; Δεν πρέπει καν να ερωτηθεί; 
Δηλαδή, αν είχε δεχθεί ο κύριος Βαρώτσος θα ξυπνούσαμε 
ένα πρωί και θα βλέπαμε, αντί για τον Δρομέα, ένα προπα-
γανδιστικό τερατούργημα που κάποιος είχε φτιάξει κατά 
παραγγελία; Τετελεσμένο; Σαν ένα είδος «άσκησης» στην 
υποταγή; Για να μας θυμίζει ότι στη «νέα τάξη πραγμάτων» 
κανείς δεν έχει λόγο; Και ότι η «αισθητική» ή η ποιότητα 
ζωής μιας πόλης είναι ασήμαντη 
μπροστά στην επικοινωνιακή 
εξυπηρέτηση που θα έφερε το 
λάφυρο από τα Σκόπια; Το οποίο 
θα στηνόταν απέναντι από το 
Χίλτον για να θυμίζει ότι ο Αλέξης 
Τσίπρας κατέβασε το σύμβολο 
του αλυτρωτισμού τους»; 

Γι’ αυτό ακριβώς δεν ξεχνιέ-
ται τόσο εύκολα η ιστορία της 
ανταλλαγής. Γιατί δείχνει προθέ-
σεις. Και μια βαθιά περιφρόνηση 
προς όλους μας. Όλους εμάς που 
θεωρούμε ότι οι πόλεις μας δικαι-
ούνται να έχουν και μια αστική 
αισθητική πέρα από μνημεία που 
κάτι εξυπηρετούν. Και τα οποία 
θέλουν να μας επιβάλλουν τη δι-
κή τους αφήγηση της ιστορίας. Με το ζόρι. Όπως, ας πούμε, 
το μνημείο των νεκρών της ΕΡΤ. Δηλαδή, προς όλους εμάς 
που πιστεύουμε σε μια καλύτερη ζωή. Που δεν θα είναι βυ-
θισμένη μέσα σε βρωμόνερα μίσους. Όπου θα διακρίνει 
κανείς μόνο Ακριβοπούλου και επιδόματα.
Εξάλλου πάντα τα καθεστώτα έδιναν μεγάλη σημασία σε 
αυτού του είδους τα μνημεία. Και αυτή είναι η διαφορά τους 
από τις κανονικές κυβερνήσεις.
Καταλάβατε τώρα γιατί στο εξής δεν θα σας θυμόμαστε για 
τίποτε άλλο;  

Υ.Γ. Σκέφτομαι με γέλιο την αμηχανία των Σκοπιανών μπροστά 
στον Δρομέα. Τι θα τον έκαναν; Θα έβαζαν στην κεντρική τους 
πλατεία κάτι που γι’ αυτούς δεν σημαίνει απολύτως τίποτα; Στο 
κάτω-κάτω, η μόνη εικόνα τρεχάτων Ελλήνων που έχουν είναι 
η εικόνα όσων τρέχουν κάθε Σαββατόβραδο στο καζίνο της 
Γεύγελης. 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

(Μέλος της συλλογικότητας για την καθιέρωση 
ανώτατου αριθμού ταξί που επιτρέπεται να καταλαμβάνουν 
τη δεξιά λωρίδα έξω από τους σταθμούς του Μετρό)

η μεταφραση

 της εβδομάδας

Μυρσίνη Λοΐζου 
(για την ανάρτηση που έλεγε 

ότι τα θύματα του Ξηρού 

θα έπρεπε να σηκωθούν και να 

μας ζητήσουν συγγνώμη) 

«…η ψευδαίσθηση 
της προφορικό-

τητας των Μέσων 
Κοινωνικής 

Δικτύωσης με 
οδήγησε πριν 
αρκετά χρόνια 

σε ένα γλωσσικό
 ατόπημα στο 
Twitter…» 

Με ΤΑφΡΑ σΗ

«Επίτηδες κάνω ότι δεν ξέρω 

τι σημαίνει “γλωσσικό ατό-

πημα” για να παραπλανήσω 

όσους ασχολούνται και να 

μην τα χαλάσω με αυτούς 

που καταλαβαίνουν ότι το 

εννοούσα»  

«Γνωσταγνωστόφιλο» 
Η στιγμιαία αμηχανία ανάμεσα

σε δύο ανθρώπους που γνωρίζονται 

αποκλειστικά μέσω social media και που όταν 

συναντιούνται για πρώτη φορά από κοντά, 

διστάζουν για λίγο ως προς το αν πρέπει 

να φιληθούν ή όχι.

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για...

Κοινό του Λάκη 
Λαζόπουλου  
Που πρέπει λόγω πολιτικής 

τοποθέτησης να φανεί υποστηρικτικό 

και να χειροκροτάει δημόσια.

Απάνθρωπη θέση εργασίας 
της εβδομάδας

Η ανταλλαγή έδειχνε 
προθέσεις. Και μια βαθιά 
περιφρόνηση προς όλους 
εμάς που θεωρούμε ότι 
οι πόλεις μας δικαιούνται 
να έχουν και μια αστική 
αισθητική πέρα από μνη-
μεία που κάτι εξυπηρε-
τούν. Με το ζόρι. Όπως, 
ας πούμε, το μνημείο των 
νεκρών της ΕΡΤ...
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Σοσιαλδημοκρατία ενδεχομένως εντός ο-
λίγου να αναδειχθεί σε 3η πολιτική δύνα-
μη προσφέροντας τη 2η θέση στην «Εναλ-
λακτική για τη Γερμανία» η οποία εξελίσ-
σεται σε ένα λαϊκίστικο υπερδεξιό, φοβικό 
μόρφωμα που εκφράζει όλη τη μιζέρια και 
τον διαχρονικό - εκφυλιστικό φασισμό 
των μικροαστών της πρώην Ανατολικής 
Γερμανίας. Στην Ιταλία η «μπίλια» έχει 
κάτσει στο μαύρο χρώμα ενός λαϊκίστικου 
Νεομουσολινισμού, αυτή τη φορά όχι του 
ιταλικού νότου αλλά του Λομβαρδικού 
βορρά. Εκφράζει τα κοινωνικά στρώματα 
που ισοπεδώθηκαν οικονομικά και κοι-
νωνικά από τη μετανάστευση του βιομη-
χανικού πυρήνα της Βορείου Ιταλίας στις 
χώρες της Άπω Ανατολής μέσω της δυνα-
μικής μιας δύσπεπτης και καθόλου προε-
τοιμασμένης παγκοσμιοποίησης.
Η πλέον εμφατική έκφραση αυτής της 
ανακατάταξης στον κοινωνικό ιστό των 
τριών μεγάλων οικονομικών  μηχανών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα «Κίτρινα 
Γιλέκα», ένα απολίτικο και κυρίως χωρίς 
συλλογικές διαδικασίες κί-
νημα που αγκάλιασε σε χρόνο 
μηδέν τα θύματα της παγκο-
σμιοποίησης. Μικροαστούς, 
μικροεπαγγελματίες, μικροα-
γρότες, ελεύθερους επαγγελ-
ματίες της επαρχίας και νέους 
με ελαστικές εργασιακές σχέ-
σεις, δηλαδή που φυτοζωούν. 
Είναι περίεργο που τα «Κί-
τρινα Γιλέκα» δεν απαίτησαν 
ποτέ συλλογικά μέτρα κατά 
της ανεργίας, είναι απόλυτα 
ενδεικτικό ότι στις τάξεις τους 
δεν υπάρχουν γάλλοι πολίτες - εργαζόμε-
νοι από τη Βόρειο Αφρική, είναι γεγονός 
ότι οι σχέσεις των ακτιβιστών αυτών με τα 
συνδικάτα είναι απλώς ανύπαρκτες παρά 
το μεγάλο χρονικό διάστημα που κύλη-
σε από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το 
ιδιότυπο αυτό κίνημα. Μετά από μήνες 
ακτιβισμού, είναι πλέον σαφής η πολιτική 
στροφή των συμμετεχόντων σε αυτό σε 
πολιτικές επιλογές ακροδεξιού και υπερ-
συντηρητικού περιεχομένου.

Ελλάδα και Ευρωκάλπη
Λόγω της πολιτικής πόλωσης που καλλι-
εργήθηκε εκούσια και απροκάλυπτα στην 
Ελλάδα και από τα δύο κόμματα εξουσίας, 
οι πολιτικές ελίτ δεν φαίνονται να ανησυ-
χούν για διαρροές ψηφοφόρων προς μη 
συστημικούς πολιτικούς σχηματισμούς. 
Πρόκειται για συνειδητή παράλειψη ή 
για πολιτική επιπολαιότητα; Μάλλον το 
δεύτερο. Η δημοσκοπική προσέγγιση των 
κοινωνικών συσχετισμών προσκρούει σε 
ένα ιδιότυπο φαινόμενο. Πρόκειται για 
το 50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που 

επέλεξαν αυτό το κόμμα σε δύο εκλογές 
του 2015. Αυτοί οι ψηφοφόροι που δεν 
συσπειρώνονται μέχρι στιγμής γύρω από 
το κυβερνών κόμμα, ούτε απαντούν στις 
δημοσκοπήσεις ούτε δηλώνουν αν θα α-
πέχουν ή όχι από τις επερχόμενες εκλο-
γές. Πρόκειται για μία βουβή δεξαμενή 
ψηφοφόρων αρκετών εκατοντάδων χι-
λιάδων πολιτών. Ένα δεύτερο εμπόδιο ως 
προς τη δημοσκοπική προσέγγιση είναι 
η συνειδητή απόκρυψη των πραγματικών 
εκλογικών προθέσεων των ψηφοφόρων 
ανεξαρτήτως πολιτικής ή κομματικής κα-
ταγωγής. Ιδιαίτερα αποκρύπτεται η «α-
ντισυστημική» διάθεση των πολιτών. Στις 
παρέες και τις ταβέρνες ακούει κανείς πο-
λύ συχνά «Μα χρειάζεται να εισπράξουν 
όλοι μία καρπαζιά για να καταλάβουν». Οι 
«όλοι» είναι τα δύο κόμματα εξουσίας μαζί 
με το ΚΙΝΑΛ, που αποτελεί εξουσιαστική 
παραφυάδα του συστήματος. Επί της ουσί-
ας, ωστόσο, κανείς εκ των «αγανακτισμέ-
νων αντισυστημικών» δεν αποκαλύπτει 
την πολιτική ταυτότητα της «καρπαζιάς». 
Θα είναι η ψήφος προς τη Χρυσή Αυγή; 
Θα είναι προς το ΚΚΕ; Θα είναι προς το 
κόμμα του Βαρουφάκη για να «σπάσουμε 
πλάκα» ή θα διοχετευτεί στην Κωνστα-
ντοπούλου ή ακόμη και τον Λεβέντη;
Η Ευρωκάλπη αποτελεί μία πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία για μία πολιτικά ανέξοδη διο-

χέτευση της ψήφου διαμαρτυ-
ρίας. Ο έλληνας ψηφοφόρος 
και όχι μόνο θεωρεί τις Ευρω-
εκλογές δευτερευούσης ση-
μασίας αναμέτρηση. Κανένας 
γραφειοκρατικός μηχανισμός 
στις Βρυξέλλες δεν φρόντισε 
να εμφυσήσει στον ευρωπαίο 
πολίτη την έννοια της «Συμ-
μετοχής» στην ευρωπαϊκή δι-
αδικασία.
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
επίσης προσφέρονται για ε-
κτόνωση της λαϊκής δυσαρέ-

σκειας. Οι γνωστές αναλύσεις ως προς τις 
προβλέψεις «μυστικών» τάχα μου δημο-
σκοπήσεων για την Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη που φιλοξενούνται σε πρωτοσέλι-
δα εφημερίδων είναι απλώς για να έχουν 
να συζητούν οι πολιτικοί παράγοντες στα 
δύο πολιτικά γραφεία της Πειραιώς και της 
Κουμουνδούρου. Ούτε αυτοί ούτε και οι 
δημοσκόποι είναι σε θέση να καταλήξουν 
σε  μία καθαρή εικόνα των συσχετισμών 
ούτε σε υποσύνολα όπως είναι οι δεξαμενές 
ψηφοφόρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Ολοκληρώνοντας. Οι φετινές ευρωεκλο-
γές θα αποτυπώσουν την απέχθεια των 
ευρωπαίων πολιτών ως προς το σύστημα 
διοίκησης και λήψης αποφάσεων από την 
ελίτ των Βρυξελλών, που είναι κατά κανό-
να διορισμένη και λειτουργεί σε συνθήκες 
θερμοκηπίου. Ενδεχομένως να χρειαζό-
ταν μία «καρπαζιά» για να αντιληφθεί το 
ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κατεστη-
μένο πως η ευρωπαϊκή πορεία είναι κάτι 
που ούτε συγκινεί ούτε και γοητεύει τον 
μέσο Ευρωπαίο. Είναι κάτι έξω από αυτόν, 
που πορεύεται χωρίς αυτόν. A  

Πολιτική

A

Οι φετινες 
ευρωεκλογες θα 

αποτυπωςουν την 
απεχθεια των 

ευρωπαιων πολιτων 
ως προς το ςυςτη-
μα διοικηςης και 

ληψης αποφαςεων 
απο την ελιτ των 

Βρυξελλων  

Οι Ευρωεκλογές του Μαΐου αναμένεται να 

αποτυπώσουν την ηχηρή καταδίκη από τους  

ευρωπαίους πολίτες του γραφειοκρατικού 

συστήματος  διακυβέρνησης της Ένωσης. 

Στο στόχαστρο των ψηφοφόρων ο υδροκε-

φαλισμός των Βρυξελλών και η αυτονομία 

της κοινοτικής ελίτ έναντι των κοινωνιών. 

Δυστυχώς για όλους και πάνω απ’ όλα για 

την ίδια την Ευρώπη, η πολιτική μετάφραση 

αυτής της συλλογικής δυσαρέσκειας θα απο-

τυπωθεί διά της ψήφου διαμαρτυρίας σε ευ-

ρωσκεπτικιστικούς και αντιομοσπονδιακούς 

πολιτικούς σχηματισμούς. Στον ευρωπαϊκό 

πολιτικό χάρτη οι πολιτικοί σχηματισμοί που 

θα «φιλοξενήσουν» αυτή την ψήφο διαμαρ-

τυρίας είναι είτε τα ακροδεξιά - υπερσυντη-

ρητικά μορφώματα είτε, και εδώ εντοπίζεται 

το πολιτικό ενδιαφέρον, τα αριστερά μορφώ-

ματα. Αν κανείς επιχειρήσει να ανιχνεύσει 

ποιοτικές διαφορές μεταξύ των οικονομι-

κών προγραμμάτων και των ευρωπαϊκών 

συντεταγμένων των δύο αυτών πολιτικών 

«οικογενειών» θα απογοητευτεί. Αριστεροί 

συντηρητικοί και ακροδεξιοί υπερσυντηρη-

τικοί καταλήγουν σε ταυτόσημες φόρμουλες 

εθνοκεντρισμού που περνούν αναγκαστικά 

από την αποσύνθεση των ευρωπαϊκών θε-

σμών και μηχανισμών.

πό τον Όρμπαν και τους Πολωνούς 
έως τη Μαρίν Λεπέν, τον Σαλβίνι 
και τον αριστερό Μελανσόν, η ε-

πιστροφή στην εθνική κρατική ταυτότητα 
και σε εθνικά νομίσματα με οικονομικό 
προστατευτισμό περνά από την ισοπέδω-
ση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδιακής 
προοπτικής. Η επιλογή αυτή ικανοποιεί 
τους στρατηγικούς στόχους δύο βασικών 
παραγόντων: των ΗΠΑ και της Ρωσίας. 
Και οι δύο διακυβερνήσεις σε Ουάσιγκτον 
και Μόσχα στηρίζουν οικονομικά και η-
θικά την «Ευρωδιάλυση» και χρηματο-
δοτούν ενέργειες και μηχανισμούς που 
προωθούν τις ακροδεξιές - υπερσυντηρη-
τικές μορφές επέμβασης στα ευρωπαϊκά 
ζητήματα.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις σε όλες τις 
χώρες μέλη της ΕΕ ο πολιτικός χώρος της 
σύγχρονης Ακροδεξιάς - Υπερδεξιάς στην 
Ευρώπη θα αναδειχθεί σε 3η πολιτική δύ-
ναμη στο Ευρωκοινοβούλιο με παράλληλη 
συρρίκνωση των δύο πυλώνων της ευρω-
παϊκής ατμομηχανής. Του Κεντροδεξιού 
πυλώνα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμμα-
τος, που και το ίδιο έχει πολιτικά περάσει 
στα χέρια του συντηρητικού τμήματος της 
Κεντροδεξιάς διά του Μάνφρεντ Βέμπερ, 
και τον Σοσιαλδημοκρατικό πυλώνα ο ο-
ποίος είναι κακέκτυπο του ιστορικού ε-
αυτού του. Η γαλλική Σοσιαλδημοκρατία 
ισοπεδώθηκε από το «τσουνάμι» Μακρόν 
και πολιτικά δεν ανιχνεύεται παρά μόνο 
ως γκρουπούσκουλο, ενώ η γερμανική 

Θλιβερός ο νέος πολιτικός χάρτης 
της Ευρώπης

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη
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Eκδότης-διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική διεύθυνση διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

άρχισυντάκτης  Γιάννης Τσάκαλος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αλικάκος, 
Ν. Αργυροπούλου, Μ. Βελέντζας,  

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

A. Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης,  
Γ. Δημητρακόπουλος, Φ. Δημητριάδη, Θ. Ευθυμίου, 

N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Σ. Ζιώγου, Κ. 
Καϊμάκης, K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος, M. Kοντοβά,  
Ε. Κυριακίδου, Μ. Μαρμαρά, Δ. Μαστρογιαννίτης,  

Β. Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, 
Γ. Νένες, Ευτ. Παλλήκαρης,  

Π. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παναγοπούλου,  
Ν. Παπαηλιού,  Γ. Παυριανός, Κ. Περρή,  

K.Ρήγος, Ε. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου, 
Ευ. Τσαβδάρη, Σ. Tσιτσόπουλος,  

Δ. Φύσσας, Σ. Χαραμή, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

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

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

 
Group Advertising Manager 
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Μ
έρες µετά από την υπό-

θεση ∆ροµέας, πώς κρί-

νετε την αντίδραση του 

κόσµου; Γιατί της υπουρ-

γού την ξέρουµε… Βλέπω 
τους Αθηναίους έτσι όπως προσπαθούν 
να περιφρουρήσουν τον ∆ροµέα, φο-
βούµενοι µήπως τους τον πάρουν. Πως 
θα τον «µετακοµίσουν». Και συγκινού-
µαι, εκπλήσσοµαι! Ακόµα και όταν τους 
βλέπω να βγάζουν σέλφι, η έκπληξη 
και η συγκίνησή µου µεγαλώνει. Όλοι 
εµείς οι καλλιτέχνες, κρυµµένοι µέσα 
στα προβλήµατά µας, ξέρουµε µόνο να 
γκρινιάζουµε ή να παραπονιόµαστε πως 
δεν µας ακούνε, δεν µας υπολογίζουν… 
Μέχρι που έρχεται µια τέτοια στιγµή, 
όπως αυτή που βιώνω τώρα, και συνει-
δητοποιώ κάτι που πάντα πίστευα, αλλά 
τώρα το βλέπω να γίνεται πράξη, πως 
τα έργα θα λειτουργούν πάντα ανεξάρ-
τητα από τη δική µας βούληση και πως 
θα παράγουν τη δική τους συγκίνηση. 
Φούσκωσε και γιγάντωσε ένα κύµα συ-
µπάθειας, µια αγάπη για τον ∆ροµέα. 
∆εν το ζήτησα, δεν έκανα έκκληση σε 
κανέναν δηµοσιογράφο ή µέσο. Το κύµα 
αγάπης σηκώθηκε αυθόρµητα. Ακόµα 
δηλώνω εµβρόντητος. Εµβρόντητος επί 
τρία, για να ακριβολογήσω. Την πρώτη 
φορά, όταν µε κάλεσε η υπουργός για 
να µου ανακοινώσει την ιδέα της. ∆εύ-
τερη φορά έµεινα εµβρόντητος µε τη δι-
άψευσή της, πως ποτέ δεν ετέθη τέτοιο 
θέµα. Και τρίτη φορά, µε την αντίδραση 
των Αθηναίων. 

Πώς το εξηγείτε; Ο ∆ροµέας ως τοπό-
σηµο κρύβει πίσω από την αγάπη τη 
βαθιά αγωνία των κατοίκων µήπως α-
ποκοπούν από τη ρίζα τους. Ο ∆ροµέας 
είναι πλέον µια από τις ρίζες που ενώ-
νουν τους Αθηναίους µε την πόλη τους, 
δεν τον ξεριζώνεις. Το ζητούµενο της 
τέχνης αλλά και του πολιτισµού είναι, 
ξέρετε, αυτό ακριβώς: να δηµιουργεί ρί-
ζες, να σου δίνει την αίσθηση του τόπου 
και του χρόνου. Και του δικού σου αλλά 
και αυτών που ήρθαν ή θα έρθουν µετά 
από σένα. Ο ∆ροµέας, πλέον, λειτουρ-
γεί για την πόλη όπως τα οικογενειακά 
κειµήλια στα σπίτια µας. Όποτε τα κοι-
τάς, νιώθεις σιγουριά: τα παράσηµα του 
παππού, οι φωτογραφίες από τον γάµο 
της γιαγιάς… Κάπως έτσι λειτουργεί για 
τη γειτονιά αλλά και την Αθήνα γενικό-
τερα το έργο. 

Ας το πιάσουµε από την αρχή. Πώς ξεκινά-

ει η ιστορία; Πρώτα η κυρία Ζορµπά µού 
τηλεφώνησε, για να µου προτείνει µια 
ιδέα που είχε και θα ήθελε να τη συζη-
τήσουµε στο υπουργείο από κοντά. Την 
επόµενη µέρα, Παρασκευή, βρεθήκαµε 
στο υπουργείο και µου έγινε η πρόταση. 
Ο πρώτος µε τον οποίο επικοινώνησα 
όταν βγήκα από το γραφείο της κυρί-
ας Ζορµπά ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. 
Το 1988 ήταν αντιδήµαρχος Πολιτισµού 
και του ∆ροµέα. Από τότε είµαστε στε-
νοί φίλοι, σαν αδέλφια. Του είπα: «Πες 
αλεύρι, να σου πω η κυρία Ζορµπά τι 
µου γυρεύει;». Αστειευτήκαµε, του είπα 
πως της δήλωσα κατηγορηµατικά «όχι» 
και νόµισα πως η ιστορία τελείωσε. Το 
βράδυ του Σαββάτου ανέβηκε κάποιο 

σχόλιο από κάποιον στο Facebook περί 
του ραντεβού µας, που δεν ήταν δα και 
κρατικό µυστικό! Η πληροφορία άρχι-
σε να εξαπλώνεται. Είχα πει βέβαια την 
ιστορία σε κάποιους άλλους φίλους, και 
πιθανότατα έτσι διαδόθηκε. Είναι εντυ-
πωσιακό το πώς ταξιδεύει ταχύτατα η 
πληροφορία. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. 

Η κυρία Ζορµπά σάς προτείνει την ανταλ-

λαγή του ∆ροµέα. Εκείνη τη στιγµή πώς 

νιώθετε και τι της απαντάτε; Την έκοψα 
αµέσως, πάραυτα και ασυζητητί. «Ού-
τε να το σκέφτεστε». Βέβαια, κατάλαβα 
αµέσως την αµηχανία της. Στη συνέ-
χεια µου πρότεινε να το σκεφτώ, γιατί 
τα Σκόπια είναι πολύ ωραία πόλη και το 
άγαλµα θα δείχνει επίσης πολύ ωραίο 
στηµένο εκεί. 

Έχετε πάει στα Σκόπια; Όχι, ποτέ. 

Γιατί η κυρία Ζορµπά σκέφτηκε το συγκε-

κριµένο έργο αλλά και εσάς συγκεκριµέ-

να; Μήπως σας θεωρούσε φίλα προσκεί-

µενο; Προσπαθώ να µην εντάσσοµαι 
ούτε εντάχτηκα ποτέ πουθενά κοµµατι-
κά. Άλλοι µε χαρακτηρίζουν φιλοδεξιό, 
άλλοι φιλοσύριζα, ειδικά όταν µιλώ κρι-
τικά για την Ευρώπη. Που πάντα στεκό-
µουν κριτικά απέναντί της. Το εκάστοτε 
κόµµα αλλά και ο κόσµος έχει ανάγκη 
να σε ταξινοµήσει. Είναι µια τεράστια 
παρεξήγηση το ποιος είναι τι. Ως καλλι-
τέχνης θέλω να βλέπω τη µεγάλη εικόνα 
και να παρατηρώ την πραγµατικότητα, 
ψύχραιµα και συνθετικά, σε αντίθεση 
µε άλλους που κινούνται στρατευµένα 
ή αναλυτικά.

Ανεξαρτήτως του πώς τοποθετείστε απέ-

ναντι στη Συµφωνία των Πρεσπών, αυτό 

που συµβαίνει στην Αθήνα µε τον ∆ρο-

µέα από πλευράς συναισθηµατικής έντα-

σης, σας κάνει να σκέφτεστε το τι συνέβη 

στον βορειοελλαδίτικο ψυχισµό; Όταν 

µάλιστα το διακύβευµα δεν ήταν µια ει-

καστική ανταλλαγή, αλλά το ξερίζωµα 

µιας ολόκληρης ταυτότητας; Καταλα-
βαίνω τι ένιωσαν και πώς σκέφτονται 
οι Βορειοελλαδίτες, που τους γνωρίζω 
πολύ καλά, καθώς είµαι καθηγητής στο 
πανεπιστήµιο. Είναι πολύ θεµιτή η α-
γανάκτησή τους. Βέβαια, πάνω στην 
αγανάκτηση υπερβάλλεις, λες και 
καµιά κουβέντα παραπάνω ή πα-
ρεκτρέπεσαι. Η Μακεδονία απε-
λευθερώθηκε πριν από εκατό 
χρόνια και η ταύτιση του Μα-
κεδόνα µε την Μακεδονία 
είναι πολύ ισχυρή. Και όλοι 
οι καλλιτέχνες προσπα-
θούµε να δηµιουργή-
σουµε µε τα έργα µας 
πολιτιστική συνείδη-
ση. Να βρούµε το νή-
µα. Να συσ τήσουµε 
τον πολιτισµό του έρ-
µατος. Αν βγάλεις το 
έρµα από τη βάρκα, θα 
τουµπάρει. 

Θα κάνατε ένα καινούργιο έργο, 

αν σας το ζητούσαν, στα Σκόπια; Εννο-
είται! Στο όνοµα της φιλίας των λαών.  
A

Ο
 Κ

ώ
σ

τα
ς 

Β
α

ρ
ώ

τσ
ο

ς 
μ
ιλ

ά
 

γ
ια

 τ
ο
ν
 Δ

ρ
ο

μ
έα

 τ
ο

υ Βλέπω 
τους 
Αθηναίους 
έτσι όπως 
προσπα-
θούν να 
περιφρου-
ρήσουν 
τον 
Δρομέα, 
φοβούμε-
νοι μήπως 
τους τον 
πάρουν. 
Και συγκι-
νούμαι, 
εκπλήσσο-
μαι!

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Φωτογραφίες: 
ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΣΤΑ 
ΒΑΡΩΤΣΟΥ
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κόµµα αλλά και ο κόσµος έχει ανάγκη 
να σε ταξινοµήσει. Είναι µια τεράστια 
παρεξήγηση το ποιος είναι τι. Ως καλλι-
τέχνης θέλω να βλέπω τη µεγάλη εικόνα 
και να παρατηρώ την πραγµατικότητα, 
ψύχραιµα και συνθετικά, σε αντίθεση 
µε άλλους που κινούνται στρατευµένα 

Ανεξαρτήτως του πώς τοποθετείστε απέ-

ναντι στη Συµφωνία των Πρεσπών, αυτό 

που συµβαίνει στην Αθήνα µε τον ∆ρο-

µέα από πλευράς συναισθηµατικής έντα-

σης, σας κάνει να σκέφτεστε το τι συνέβη 

στον βορειοελλαδίτικο ψυχισµό; Όταν 

µάλιστα το διακύβευµα δεν ήταν µια ει-

καστική ανταλλαγή, αλλά το ξερίζωµα 

µιας ολόκληρης ταυτότητας; Καταλα-
βαίνω τι ένιωσαν και πώς σκέφτονται 
οι Βορειοελλαδίτες, που τους γνωρίζω 
πολύ καλά, καθώς είµαι καθηγητής στο 
πανεπιστήµιο. Είναι πολύ θεµιτή η α-
γανάκτησή τους. Βέβαια, πάνω στην 
αγανάκτηση υπερβάλλεις, λες και 
καµιά κουβέντα παραπάνω ή πα-
ρεκτρέπεσαι. Η Μακεδονία απε-
λευθερώθηκε πριν από εκατό 
χρόνια και η ταύτιση του Μα-
κεδόνα µε την Μακεδονία 
είναι πολύ ισχυρή. Και όλοι 
οι καλλιτέχνες προσπα-
θούµε να δηµιουργή-
σουµε µε τα έργα µας 
πολιτιστική συνείδη-
ση. Να βρούµε το νή-
µα. Να συσ τήσουµε 
τον πολιτισµό του έρ-
µατος. Αν βγάλεις το 
έρµα από τη βάρκα, θα 

Θα κάνατε ένα καινούργιο έργο, 

αν σας το ζητούσαν, στα Σκόπια; Εννο-
είται! Στο όνοµα της φιλίας των λαών. 
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Η φωτογραφία δεί-
χνει το εµβληµατικό 
γλυπτό του Κώστα 
Βαρώτσου «Ο ∆ροµέ-
ας» τη στιγµή της κα-
τασκευής του το 1988 
και έχει παραχωρηθεί 
στην ATHENS VOICE 
από τον ίδιο τον καλ-
λιτέχνη. Ο Κώστας 
Βαρώτσος γεννήθη-
κε το 1955 στην Αθή-
να και σπούδασε Αρ-
χιτεκτονική στο Πα-
νεπιστήµιο Πεσκάρα, 
στην Ιταλία. Συνέχισε 
τις σπουδές του στην 
Ακαδηµία Καλών 
Τεχνών στη Ρώµη και 
στο πανεπιστήµιο 
Fullbright Grant στη 
Νέα Υόρκη. Έλαβε 
µέρος στη Biennale 
του Sao Paulo το 1987 
και στην Biennale 
της Βενετίας το 1999 
εκπροσωπώντας την 
Ελλάδα, ενώ συµµε-
τείχε στη Biennale 
της Βενετίας µε το 
Ιταλικό περίπτερο 
δύο φορές το 1992 
και 1995 και στη διε-
θνή Biennale του Los 
Angeles το 1999. Έργα 
του έχουν παρουσια-
στεί σε πλήθος εκθέ-
σεων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό και άλλα 
κοσµούν δηµόσιους 
χώρους σε Ελλάδα, 
Κύπρο, Ιταλία, ΗΠΑ 
και Ελβετία. Το 1999 
εξελέγη καθηγητής 
στο Πολυτεχνείο του 
Αριστοτελείου Πα-
νεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης, στο τµήµα 
Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών, όπου διδάσκει 
Εικαστικές Τέχνες.  
Κατασκεύασε το 
γλυπτό «∆ροµέας» 
τον Αύγουστο του 
1988 στο πλαίσιο της 
καλλιτεχνικής δρά-
σης «∆ρώµενα» που 
οργάνωσε ο δήµος 
Αθηναίων επί δηµαρ-
χίας Μιλτιάδη Έβερτ 
και αντιδηµαρχίας 
πολιτισµού Σταύρου 
Ξαρχάκου. Το 1994 
ο «∆ροµέας» µετα-
φέρεται στο Χίλτον 
λόγω των έργων του 
µετρό, που ξεκινού-
σαν στην Οµόνοια.  



Κάποια ιστορία από τις 

συνεργασίες σας; O Brian 

Eno ήρθε κάποτε σε μια συ-

ναυλία μου με ένα κουτί που 

είχε σκόνη από το φεγγάρι. 

Μου φάνηκε καταπληκτικό. 

Αυτό που παρατηρώ στους 

μεγάλους καλλιτέχνες είναι 

ότι δεν ασχολούνται με το 

εγώ τους, όταν δημιουργούν. 

Δεν προσπαθούν να αποδεί-

ξουν κάτι. Η μουσική έχει να 

κάνει με έναν σχεδόν παιδικό 

ενθουσιασμό και δίψα για 

δημιουργία. Θεωρώ αυτή τη 

στάση ξεχωριστή και θέλω 

να την ακολουθώ.

Τι θυμάστε από τη συ-

νεργασία σας με τον Karl 

Lagerfeld; Mε είχε εντυ-

πωσιάσει ότι μπορούσε να 

τραβήξει τόσο φανταστικές 

φωτογραφίες χωρίς να βγά-

ζει τα μαύρα του γυαλιά!

Τι έχει αλλάξει από το 

ξεκίνημα του μουσικού 

ταξιδιού; Όσο περισσότερο 

γράφεις μουσική τόσο συνει-

δητοποιείς ότι όλα είναι πα-

ροδικά, το μόνο που μπορείς 

να κάνεις είναι να εκφράσεις 

τη συγκεκριμένη στιγμή, με 

το να βρίσκεσαι ακριβώς στο 

παρόν. Οπότε, αισθάνομαι 

λιγότερη πίεση για να γράψω 

μια μουσική που θα περικλεί-

ει όλα όσα ήμουν ή θα γίνω 

ποτέ. Θεωρώ ότι αυτό είναι 

μια σκέψη που μπορεί να σε 

απελευθερώσει.

Ποια είναι η πιο ζωντανή 

παιδική σας ανάμνηση;  Σε 

ηλικία 10 ετών να παίζω πο-

δόσφαιρο με τον πατέρα μου 

σε μια ισπανική παραλία.

Τι έχετε μάθει από τους 

γονείς σας; Από τη μητέρα 

μου την ενσυναίσθηση και 

την ανάγκη να συζητάω τα 

προβλήματα που αντιμετω-

πίζω, ο πατέρας με εφοδίασε 

με μια παιχνιδιάρικη διάθεση 

και τη γνώση αξιοποίησης 

της δημιουργικότητάς μου.

Αναλύετε τα πάντα; Νομίζω 

πως αναλύω τα πράγματα σε 

βάθος. Kάτι που μπορεί και 

να σε δυσκολέψει. Οι γονείς 

μου είναι έξοχοι ακροατές 

και αυτή είναι η πιο σημαντι-

κή συνεισφορά που μπορείς 

να έχεις ως μουσικός.  

Πώς ταιριάξατε τόσο δια-

φορετικά εφηβικά ακού-

σματα από Debussy μέχρι 

Ηendrix; Το σημαντικό είναι 

να δημιουργήσεις έναν κό-

σμο στον οποίο μπορείς να 

χαθείς. Και να χρησιμοποιείς 

τον ήχο για να πλάσεις μια 

εικόνα τόσο ζωντανή που 

μπορείς να αγγίξεις.

Πότε ανακαλύψατε τη δύ-

ναμη της φωνής σας; Στα-

διακά μέσα από το ταξίδι που 

ξεκίνησε στα 20 μου χρόνια. 

Ήμουν απόλυτα αφοσιωμέ-

νη στο να γίνω καλή σε αυτό 

και δούλεψα σκληρά για 

ώρες, για χρόνια, μέχρι να 

ξέρω ότι είμαι έτοιμη.

Τι να περιμένουμε από τη 

συναυλία στην Αθήνα; Ένα 

show άγριο, ακατέργαστο 

και ευάλωτο, με οδηγό το 

ένστικτο. Ειδικά ο νέος αυτός 

δίσκος είναι ιδανικός για live.

Τι μετράτε περισσότερο 

στη φιλία; Το χιούμορ και τη 

βεβαιότητα ότι θα είμαστε 

εκεί ο ένας για τον άλλον.

Το κρυφό σας ταλέντο; Εί-

μαι καλή στο ποδόσφαιρο.

Νέα ονόματα που εκτιμά-

τε; Οι Perfume Genius είναι 

καταπληκτικοί, όπως και η 

Courtney Barnett. 

Ποιος θα θέλατε να ερμη-

νεύσει τον ρόλο σας  στη 

βιογραφία σας; Η Tilda 

Swinton! 

Αγαπημένη ταινία του 

David Lynch; To «Blue 

Velvet». A  

Η 
Αnna Calvi δεν είναι ένα συνηθισμένο 
κορίτσι. Κόρη ψυχαναλυτών, η λονδρέζα 
κιθαρίστρια και συνθέτρια έμαθε να ανα-
λύει τα πράγματα σε βάθος και δούλεψε 
σκληρά για να βρει τη δική της φωνή. 

Αντλώντας έμπνευση από την ποίηση της Patti Smith 
προχωρά αποτυπώνοντας την ταυτότητα της στιγμής. 
Αγαπημένο πρόσωπο των μεγάλων φωτογράφων μό-
δας, διαθέτει ένα άστρο υποστήριξης από το μουσικό 
κόσμο. Περιόδευσε με ονόματα όπως Arctic Monkeys, 
Morrissey, Nick Cave, ενώ συνεργάστηκε με τους Βrian 
Eno, David Byrne, Marianne Faithfull. Mε το νέο της 
άλμπουμ «Hunter» έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα 
και υπόσχεται ένα δυνατό live.  

Η Αnna 
Calvi 
δεν είνΑί 

ενΑ συνΗθίσμενο 
κορίτσί

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

Φωτό:  Maisie Cousins

Ιnfo 
Αcro, Ιερά Οδός 13. 
Είσοδος €12 (Προπώληση 
www.viva.gr, www.public.
gr, Public, Seven Spots, 
Wind, Reload, Ευρυπίδης). 
Σάββατο 16 Μαρτίου.
Χορηγός επικοινωνίας το 
Jameson Irish Whiskey 
με αφορμή το 
St. Patrick's Day.
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Χουβαρδας 
ςκηνοθετεί
ΜαρΜαρίνο

Μπορεί ένας σκηνοθέτης 
θα ενταχθεί στο όραμα ενός 

άλλου; Μιλήσαμε με τον 
Γιάννη Χουβαρδά και τον 

Μιχαήλ Μαρμαρινό 
για τον «Μισάνθρωπο», 
που παίζεται στο Εθνικό

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου
Φωτό: ΘαναΣηΣ ΚαρατζαΣ

Mια σύμβαση αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης

Μιχαήλ Μαρμαρινός Δεν πιστεύω στη δημοκρατία στο θέ-

ατρο. Ένας έχει την ευθύνη. Και αυτόν πρέπει να εμπιστευ-

θείς ως ηθοποιός. Η εμπιστοσύνη έχει μεγάλη σημασία. 

Γιάννης Χουβαρδάς Η θέση των δυο μας έχει την εξής 

διαφορά: Εγώ έχω αναγκαστικά θέση ευθύνης ή «εξουσί-

ας» εντός πολλών εισαγωγικών μέσα στη διαδικασία της 

παράστασης, αλλά ο Μιχαήλ είναι πιο ευάλωτος, γιατί ε-

κτός από ηθοποιός είναι και σκηνοθέτης και πνευματικός 

άνθρωπος και άνθρωπος του θεάτρου, οπότε έχει μια 

πιο σφαιρική εικόνα για τα πάντα. Ξέρω πολύ καλά πόσο 

σημαντικό είναι να βάλει στην άκρη την οποιαδήποτε 

ανάγκη του, από τη φύση του, να βλέπει τα πράγματα 

σφαιρικά και να προσπαθήσει να ενταχτεί στο όραμα 

ενός άλλου. Κι εδώ έρχεται το θέμα της εμπιστοσύνης. 

Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, καθώς δεν είναι αυτονόητο 

ότι θα μου δείξει εμπιστοσύνη κάποιος.

Μιχαήλ Μαρμαρινός Εγώ αισθάνομαι όμως τη χαρά και 

την πολυτέλεια ότι ένας άλλος άνθρωπος έχει την ευθύ-

νη και όχι εγώ. Αυτό δεν ξέρω αν μπορούν να το αισθαν-

θούν οι καθ’ έξιν ηθοποιοί. 
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O
ι παλαιές τεχνικές και 
οι νέες τεχνολογίες της 
αλήθειας και του ψέματος

Γιάννης Χουβαρδάς Δεν έχω προγραμματική αντίληψη 

σε σχέση με το τι θέλω να αποκομίσει το κοινό από την 

παράσταση. Συνήθως τα έργα με διαλέγουν και δεν τα 

διαλέγω. Νομίζω πως αυτό ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό 

για όλους τους σκηνοθέτες. Αυτό που προσπαθώ να κά-

νω είναι να διατηρήσω την ισχύ του πρωτότυπου, με έναν 

τρόπο όμως όχι μουσειακό. Σημαντική είναι η χρήση μιας 

μετάφρασης, όπως στην προκειμένη περίπτωση της Χρύ-

σας Προκοπάκη, μια μετάφραση με μεγάλη λογοτεχνική 

αξία που αναφέρεται με τον τρόπο της σε μια άλλη εποχή. 

Δεν είναι μια μετάφραση που θα έκανε κανείς εξαρχής 

σήμερα. Έχει μια απόσταση από το σήμερα, από την επι-

λογή της γλώσσας, από τον τρόπο που αντιμετωπίζει εν 

γένει το θέμα μετάφραση. Η μετάφραση της Προκοπάκη 

συνεισέφερε ώστε να κρατήσω έμμεσα την εποχή ως 

το κοινωνικό σύστημα που παρήγαγε αυτό το έργο και 

αυτόν τον προβληματισμό. Από την άλλη, αυτό συνήθως 

που προσπαθώ να κάνω είναι να μιλήσω για το σήμερα με 

τον τρόπο που το αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά δεν είναι μια 

προγραμματική κίνηση από μέρους μου: αυτό βλέπω και 

αυτό θα καταλάβουν οι θεατές. Συμβαίνουν πάρα πολλά 

πράγματα και στην προετοιμασία και στις πρόβες, όπου 

στοιχειοθετείται ένα άλλο σύμπαν, παράλληλο με το σύ-

μπαν του πρωτότυπου έργου. Αυτά τα δύο πάνε σαν δύο 

παράλληλες ράγες που πάνε ένα τρένο κάπου. 

Το «τρένο» της παράστασης πάει πολύ απλά στην κατεύ-

θυνση «αλήθεια και ψέμα». Αυτός είναι ο πυρήνας του 

προβληματισμού του έργου, και τον βρίσκω πολύ σημε-

ρινό. Και είναι και ο πυρήνας του φιλοσοφικού οράματος 

του Αλσέστ. Αυτό που λέει, πέραν όλων των άλλων, είναι 

ότι ο κόσμος που οραματίζεται δεν μπορεί να υπάρξει 

παρά μόνο μέσα από την αλήθεια. Αυτός ο κόσμος στον 

οποίο ζει και στον οποίο ζούμε όλοι είναι βασισμένος στο 

ψέμα, άρα θέλει να τον κατεδαφίσει ολοκληρωτικά. Αυτό 

είναι το ρομαντικό αίτημά του. Και βασίζεται στο ότι δεν 

μπορεί να χτιστεί κόσμος αληθινός χωρίς αλήθεια. 

Μιχαήλ Μαρμαρινός Η έννοια του ψέματος έχει συ-

νώνυμο: κοινωνία του θεάματος. Είναι μια κοινωνία του 

φαίνεσθαι, που στοιχειοθετεί έναν τρόπο ζωής είτε με 

στυγνή υποκρισία είτε με ασυνείδητη υποκρισία. Έχει 

μετατοπιστεί το υπαρξιακό ζήτημα: το cogito ergo sum 

έχει γίνει video ergo sum, φαίνομαι άρα υπάρχω. Κι όχι 

ανώδυνα, όχι μόνο σε επίπεδο social media, αλλά και ως 

τρόπος ζωής. Και αυτό κάνει ακόμα πιο ουτοπικό το αί-

τημα για αλήθεια. Είμαστε τόσο κατακλυσμένοι από το 

βασίλειο της εικόνας μας και της εικόνας των άλλων, που 

είναι τελείως ουτοπικό το να επανέλθει η αλήθεια μέσα 

από τον τρόπο που κοιτάμε τα πράγματα, ο οποίος τρό-

πος γίνεται όλο και πιο έμμεσος. 

Γιάννης Χουβαρδάς Στην παράσταση χρησιμοποιού-

με μια σύγχρονη γλώσσα, και αναφέρομαι στη χρήση 

της τεχνολογίας. Όχι αυθαίρετα βέβαια. Η δική μου αρ-

χική σκέψη ήταν ότι ο Αλσέστ μοιάζει πάρα πολύ με έναν 

σκηνοθέτη και δη του κινηματογράφου, ο οποίος έχει το 

προνόμιο και την κατάρα να βλέπει τη συνολική εικόνα 

και να μην μπορεί να αποσπαστεί. Δεν μπορεί να εστιάσει 

σε έναν άνθρωπο, σε μία συναναστροφή, «να περάσω 

τη ζωή μου ωραία εγώ και ο κυκλάκος μου». Βλέπει τη 

συνολική εικόνα, είναι καταδικασμένος, λειτουργεί σαν 

σκηνοθέτης. 

Μιχαήλ Μαρμαρινός Ο Γκοντάρ μέσα από το βασικό μη-

χάνημα απεικόνισης της εικόνας προσπαθεί να ξεγυμνώ-

σει το ψέμα και να βρει την αλήθεια. A
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Ένας 
από τους 
μεγάλους 
ηθοποιούς 
της γενιάς 
του μιλάει 
για τον Κουν, 
τις φοβίες 
του, τη σχέση 
του με τον 
χρόνο και τον 
άνθρωπο της 
ζωής του

ήγαινα στο 5ο Γυμνάσιο 
Αρρένων. Το 5ο Γυμνάσιο 
τότε είχε ευτυχήσει να έχει 
μια τάξη με ανθρώπους που 
αργότερα είχαν να κάνουν με 
την τέχνη. Ο Γιάννης Φέρτης, 
ο Διαγόρας Χρονόπουλος, ο 
Ξαρχάκος. Φαίνεται είχαμε 
πολύ ταλέντο. Ερχόντουσαν 
όλα τα γυμνάσια θηλέων να 
μας παρακολουθήσουν. Αυτό 
με έκανε να νιώσω ότι κάτι 
συμβαίνει με μένα πάνω στη 

σκηνή. Είχα κάποιο υλικό που το επε-
ξεργάστηκα.

Ήμουν ο Τζώρτζος, ο μονάκριβος, το 
στερνοπαίδι, μεγαλωμένος στα πού-
πουλα. Από τη μάνα μου κρατάω την 
τρυφερή της αγάπη, από τον πατέρα 
μου το χιούμορ που έκανε προς Ιονέ-
σκο. Η παιδεία μου, το σπίτι μου, η ανα-
τροφή μου είναι που με κάνουν άτρωτο 
σε πράγματα που μου συμβαίνουν. Η 
οικογένειά μου μού συμπαραστάθηκε 
στις προσωπικές μου επιλογές. 

Ο Κουν είναι ο Θεός μου, μ’ έμαθε το 
θεατρικό αλφάβητο, να κυνηγάω την 
αλήθεια, όχι την πόζα. Κυριολεκτικά 
προσγειώθηκα στο Θέατρο Τέχνης, 
γλιστρώντας στη σκηνή από το κεφα-
λόσκαλο και προκαλώντας το γέλιο 
των συναδέλφων μου. Ευτύχησα να 
πέσω σε μια τέτοια συγκυρία. Έτυχα 
σ’ έναν σπουδαίο δάσκαλο, τον Κουν. 
Ήταν ένας εξωγήινος και είχα μεγάλη 
τύχη να τον έχω από τις φάσκιες μου 
και να με μεγαλώσει με τη σοφία του. 
Ο Κουν ήταν αντικοινωνικός και εγώ 
ιδιαίτερα κοινωνικός δεν είμαι, δεν 
θα με βρείτε στις κοινωνικές εκδηλώ-
σεις. Έμεινα δύο χρόνια στο Τέχνης 
μεταβαίνοντας στο Μουσούρη αμέσως 
μετά, που τότε ήταν το τελωνείο του 
ελληνικού θεάτρου. Δεν αισθάνθηκα 
δυσκολίες στην όλη πορεία μου, από 
τον Κουν πήγα στον Μουσούρη και έ-
κτοτε το τηλέφωνο χτυπάει συνέχεια 
μέχρι σήμερα. Εξήντα χρόνια ηθοποι-
ός γνώρισα επιτυχίες, αποτυχίες, α-
κόμα και χρέη, όλα αυτά βρίσκονταν 
στο σακίδιό μου και αρδεύουν την ό-
ποια ερμηνεία μου πάνω στη σκηνή. 

Γνώρισα την Αθηνά, τη γυναίκα 
μου, στη Σχολή του Κουν. Ήμουν στο 
τρίτο έτος, έβγαινα, κι εκείνη ήταν στο 
πρώτο, έμπαινε. Μας πάντρεψαν η 
Βουγιουκλάκη και ο Παπαμιχαήλ. Από 
τότε είμαστε μαζί, εξήντα χρόνια. Όταν, 
σαν θυσιάρχης, δημιούργησα χρέη αυ-
τή άνοιξε το ΛΑΝΑΡΙ και με έσωσε. Η 
γυναίκα μου ήταν θηρίο, η οικογένειά 
μου οφείλεται σε αυτήν. Εξήντα χρό-
νια παντρεμένος, της οφείλω τα πάντα. 
Χωρίς την ηρεμία της Αθηνάς εγώ δεν 
θα μπορούσα να δουλέψω, η καριέρα 
μου θα ήταν διαφορετική χωρίς αυτήν. 
Είναι ο άνθρωπος της ζωής μου.  

Η υποκριτική είναι το οξυγόνο 
μου και επειδή το οικογενειακό μου 
περιβάλλον υπήρξε πάντα ασφαλές 
μπορούσα να αποδίδω. Η τηλεόραση 

είναι η τσίχλα του ματιού σήμερα, κα-
τά τύχη να παίζει κάτι ενδιαφέρον για 
να παρακολουθήσεις. Έχω παίξει με 
Συνοδινού, Καρέζη, Χορν, Λαμπέτη. 
Ο Χορν μού συμπαραστάθηκε και μου 
έδινε κουράγιο όταν παίζαμε τον “Δον 
Ζουάν” του Μολιέρου. Η Λαμπέτη ή-
ταν γοητευτική, μια ύπαρξη πολύ εν-
διαφέρουσα, είχε φορτίο σπάνιο. Σή-
μερα πετάω τα περιττά σε σημείο που 
να μπορώ και να φάω. 

Δεν άφησα ποτέ τα πράγματα στη 
Τύχη, αγωνίστηκα, πέρασα δυσκολί-
ες. Η ζωή είναι το τι χτίζεις, είναι όμως 
και το τι σου έρχεται, το ένα κρατάει τ’ 
άλλο. Το παίδεμα μάς κάνει καλό όσο 
και το μη παίδεμα. Πιστεύω ότι παρά-
γω καλά στα χρόνια που είμαι. Καλή 
περίοδος είναι και η κακή περίοδος. 
Η ζωή είναι μείγμα, οι χαρές και οι 
λύπες, το ότι έχουμε υποστεί ρωγμές 
μάς κάνει ανθρώπους. Δεν λέει να εί-
σαι σε μια γυάλα προφυλαγμένος, σε 
κάνει μαλθακό και αδιάφορο. 

Με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο 
στο “Εκείνος και Εκείνος” γράψαμε 
ένα ιδιαίτερο κομμάτι στην ελληνική 
τηλεόραση. Ο κόσμος κλεινόταν στο 
δωμάτιό του σε μια εποχή συγκλονι-
στική. Όλες οι φάσεις μηδεμιάς εξαι-
ρούμενης ήταν ωραίες με τον Βασί-
λη, ήταν πολύ μεγάλος ηθοποιός και 
ήταν μεγάλη η χαρά μου να δουλεύω 
μαζί του. Υπήρξε φίλος, αδελφός, 
χάναμε τον ύπνο μας δουλεύοντας 
τους ρόλους μας. Με το “Εκείνος και 
Εκείνος” δεν ξέραμε τι θα βγει στον 
αέρα γιατί περνούσαμε λογοκρισία 
και έκοβαν κομμάτια. Ήταν σαν το 
παιχνίδι “κλέφτες κι αστυνόμοι”. Πε-
ρισσότερο πεισμώναμε παρά απογοη-
τευόμασταν, ένα μήλο ήταν ένα συμ-
βολισμός, χρειαζόταν πολλή σκέψη, 
ήμασταν και σε ένα σύμπαν κλειστο-
φοβικό με την εξουσία της Χούντας 
πάνω από τα κεφάλια μας! Δεν επα-
ναλαμβάνονται αυτές οι εκπομπές, 
δεν έχει νόημα τώρα. Ενώ φαινόταν 
ότι θα ήταν για λίγους μήνες τελικά 
ήταν για πολλούς, ακούστηκε σ’ όλα 
τα μήκη της ελληνικής επικράτειας, 
κλειδωνόντουσαν στα δωμάτιά τους, 
κάποτε κάποιος γιος μού είπε ότι θυ-
μάται να τις τρώει όταν έκανε φασα-
ρία ενώ παρακολουθούσαν οι γονείς 
του την εκπομπή. Ο Μοσχίδης ήταν 
ο αγαπημένος μου φίλος, όπως και ο 
Μίμης Χρυσόμαλλης. Είχαμε επικοι-
νωνία, συνεργασίες, ιδανικές συνθή-
κες, χημεία απίστευτη! Διαπίστωσα 
το ότι δεν ήταν αλεξιπτωτιστές σε 
τίποτα. Υπήρξαν φίλοι σταθεροί, με 
καλό χιούμορ, σοβαρότητα, πολιτι-
σμό, τίποτα αγοραίο. Έπαιξα σε κά-
ποιες ταινίες, όχι πολλές, δεν άφηνε 
και ο Κουν. Αγαπήθηκα στον ποιητή 
Φανφάρα, αλλά “Ο κύριος με τα Γκρι” 
ήταν μια πολύ ωραία ταινία.

Οι μόνες φοβίες που έχω είναι ό-
ταν είμαι έτοιμος να εμφανιστώ στη 
σκηνή. Δεν θέλω να προσβάλλω το 
θεατή που ήρθε να με δει. Σιγά - σιγά 

αγάπησα τα δικά μου στοιχεία, απέ-
κτησα το στήσιμό μου σαν ηθοποιός, 
δεν κοίταξα να φωτίσω τον εσωτερι-
κό μου κόσμο από αρχής, αυτά έγιναν 
πολύ σιγά, σταδιακά προσπάθησα και 
συμβιβάστηκα και με το κορμί μου. 
Όσο μεγαλώνω ληξιαρχικά τόσο πλη-
σιάζω από υγιέστερους δρόμους την 
αλήθεια. Η σχέση μου με τον χρόνο 
είναι καλή. Δεν κάνω σχέδια, μόνο ε-
πιλογές. Αν είναι να ’ρθει θε να ’ρθει, 
αλλιώς θα προσπεράσει. Η σκηνή δη-
μιουργεί αντοχές, γίνεσαι ανθεκτι-
κός, βοηθάει στο να καταλαβαίνεις 
τον χαρακτήρα του απέναντί σου.

Τίποτα δεν μπορεί να με εκπλήξει 
πλέον, όλα τα περιμένω. Τώρα κα-
ταλήγω ότι βρέθηκα στο σωστό δρό-
μο χωρίς να μ’ έχει συμβουλέψει ή 
ενημερώσει κανένας. Αγαπώ τα νέα 
παιδιά, υπήρξα καθηγητής χρόνια, 
γνωρίζω τις αγωνίες τους. Η νέα γε-
νιά δυστυχώς δεν έχει βραχεί, φο-
ράει αδιάβροχο δεν έχει πιάσει χώμα 
ή κότα, έχει βγει απ’ τα μπαλκόνια. 
Όταν έρχονται στο θέατρο που ζητά 
να βγάλεις από μέσα σου τις εμπειρί-
ες από την προσωπική σου αποθήκη, 
έρχονται φτωχά και εκεί καλείσαι να 
ψάξεις να βρεις τρόπους μαζί τους να 
συμπληρώσεις ό,τι λείπει, να κοιτά-
ξεις πώς θα περάσεις ο ίδιος την κλω-
στή από τη βελόνα, να μη ξεπουλήσεις 
τον πλούτο σου ενώ διαφυλάττεις την 
προσωπική σου ζωή απ’ όπου θα α-
ντλήσεις για τη δουλειά σου.

Είμαι ευτυχής που και η Ιωάννα και 
η Ελένη είναι μια χαρά. Η Ιωάννα εί-
ναι σκηνοθέτις και η Ελένη ζωγράφος. 
Και οι δύο πήραν το μικρόβιο της τέ-
χνης. Είμαι πολύ φίλος με τις κόρες 
μου και επειδή στο έργο που παίζω μάς 
σκηνοθετεί η Ιωάννα, συναντιόμαστε 
συχνά. Η μικρή μου κόρη, που είναι 
ζωγράφος, ζει κοντά μας στην Καλ-
λιτεχνούπολη. Μ’ αρέσει να βλέπω τα 
έργα της και θαυμάζω τον σαρκασμό 
της τέχνη της. 

Δεν είναι πολύ ευχάριστη η θέση 
σου, όταν είσαι ογδόντα. Αναρω-
τιέμαι πόσα μπορώ να κάνω ακόμα. 
Η ιστορία δεν τελειώνει σε μένα, υ-
πάρχουν θύλακες τέχνης ανθρώπων 
προικισμένων που θα προχωρήσουν 
την υπόθεση “πολιτισμός”. Τροφοδο-
τούνται βέβαια από το κλίμα της πολι-
τικής ζωής. Η ομορφιά δεν εξαρτάται 
από μια ωραία μύτη ή δυο ωραία μάτια, 
μπορεί κάποιος να είναι μέτριος και να 
είναι ενδιαφέρον και γοητευτικός.

Σας υπόσχομαι ότι προσπαθώ. Όσο 
αφορά την υστεροφημία μου θέλω να 
με σκέφτονται σαν τον Γιώργο, τον 
φίλο, με το καλό χιούμορ, προσβάσι-
μο, που μπορεί να ακούει την ιστορία 
αυτού που έχει απέναντί του, όχι σαν 
κάτι το ιδιαίτερο. Στην καθημερινή 
ζωή αυτοσαρκάζομαι συχνά όπως και 
στον ρόλο μου αυτόν του Παλαιοπώλη 
στο Θέατρο Ιλίσια στο έργο του Άρ-
θουρ Μίλερ “Το τίμημα”». A

Επιμέλεια- φωτό: ΠηνελόΠη Μασόύρη

Ιnfo
«Το τίμημα», 

Θέατρο Ιλίσια, Κεντρική Σκηνή. 
Σκηνοθ.: Ιωάν. Μιχαλακοπούλου. 

Ερμηνεύουν: Γ. Μιχαλακόπουλος, 
Γ. Σκιαδαρέσης, Ρ. Λουιζίδου, 

Χρ. Σαπουντζής. 
Τετ. 19.00 | Πέµ.-Σάβ.  21.00 | 
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ακριά από τα 
battle rap κλισέ, 
«Ταυτισμένος 
Λάθος» για σχε-
δόν 15 χρόνια 
και ανήσυχος με 
τις εικόνες της 
πόλης και του 
κόσμου, είναι μια 
από τις hip hop 
περσόνες της ελ-
ληνικής σκηνής 
που ο λόγος του 
μετρά. Τι φωνές 

ακούει ο Ταφ Λάθος και τι νέο 
θα φέρει στα αυτιά μας το 2019 
μετά την «Ελπίδα»; 

Σχεδόν δύο δεκαετίες beatmaker, μέ-
λος των Ψυχόδραμα 07 και ιδρυτής 
της Bashment Records. Τι αισθάνε-
σαι πως σου έδωσε και σου πήρε η ε-
νασχόλησή σου με το hip hop; To hip 
hop νιώθω και βλέπω ότι με έκανε αυ-
τόν που είμαι,  μου έδωσε όλα αυτά που 
έχω και με ετοίμασε για εκεί που θέλω 
να φτάσω. Αυτό που μου πήρε ήταν τα 
αρνητικά συναισθήματα για να μου τα 
μετατρέψει σε θετικά.

Επιστρέφεις σύντομα με νέες ρίμες, 
απ’ ό,τι ακούγεται. Τι να περιμένουμε; 
Αλλαγή και περισσότερη ωριμότητα. 
Γενικά μετά τον δίσκο «Ελπίδα» βίωσα 
αρκετές αλλαγές στη ζωή μου, που με 
έκαναν να πατήσω στα πόδια μου ακό-
μα περισσότερο και να ξέρω ακόμα πιο 
πολύ τι θέλω να κάνω, να ’μαι πιο αποτε-
λεσματικός, τόσο για τη ζωή μου όσο και 
για τη μουσική μου. Άλλωστε αυτά τα 
δύο για μένα συνδέονται άμεσα.

Τι άλλαξε σε σχέση με το προηγού-
μενο άλμπουμ σου; Ο τρόπος, κάποιοι 
συνεργάτες, η προσέγγιση, τα μηχανή-
ματα, η υπομονή και η ζωή μου. Αλλά το 
συναίσθημα οργής, θλίψης, χαράς για 
όλο αυτό και η ανάγκη για γράψιμο, ό-
πως και για έκφραση, ήταν ακριβώς το 
ίδιο έντονα όπως και στην «Ελπίδα».

Πιστεύεις πως έχεις κάνει λάθη σε 
αυτή τη διαδρομή; Ποιο θεωρείς πως 
είναι το μεγαλύτερο; Άπειρα… και το κυ-
ριότερο, ότι είμαι πολύ δοτικός σε σημείο 
ανοησίας. Απλά όσες φορές λέω να το 
αλλάξω ή να το μαζέψω, φωνές φαντα-
στικές και πραγματικές λένε ότι μετά δεν 
θα είμαι ο Πάνος που αγαπάνε λίγοι, κι ας 
φαίνονται πολλοί.

Είναι το hip-hop το νέο rock; Αν μιλάμε 
για νούμερα, ναι. Αν μιλάμε για ποιότητα 
και για την καρδιά μου, όχι.

Ζούμε στην εποχή όπου η εικόνα κερ-
δίζει τον ήχο; Πόσο μεγάλη πιστεύεις 
πως είναι η δύναμη ενός βίντεο κλιπ; 
Ένα βίντεο αν δεν είναι καλό μπορεί να 
πάρει μαζί του προς τα κάτω ένα καλό 
κομμάτι, ενώ αν είναι καλό μπορεί να α-
ναδείξει ένα μέτριο έως κακό κομμάτι. 
Οπότε θεωρώ ότι το βίντεο, πλέον, έχει 
περισσότερη δύναμη ακόμα και απ’ τη 
μουσική. Αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι 
ο κόσμος δεν σέβεται πια τη μουσική, 
ούτε τους καλλιτέχνες της, όπως παλιό-
τερα. Γιατί όλα έχουν γίνει αρκετά εύκο-
λα. Με YouTube κ.λπ. Αλλά αυτό είναι άλ-
λο θέμα συζήτησης… Αν όμως πετύχεις 
τον σωστό συνδυασμό του να είναι και 
τα δύο καλά, μπορεί να συμβεί κάτι μαγι-
κό.. φαντάσου και θυμήσου την ένωση 
Son Goku και Vegeta σε «Vegito»… :-P
Βέβαια εμένα μου πήρε πάνω από 10 
χρόνια για να βρω έναν άνθρωπο που 

να μπορέσω να συνεργαστώ μαζί του 
επάνω σε αυτό το κομμάτι «του βίντεο» 
και να είμαι παραπάνω από ευχαριστη-
μένος! Νιώθω πλέον τυχερός.

Πόσο δύσκολο είναι να σταθμίζεις αυ-
τά που θα «φτύσεις» από το μικρόφω-
νο, όταν έχεις τέτοια απήχηση; Είναι 
αρκετά εύκολο αν έχεις σεβαστεί, πριν 
ακόμα κυκλοφορήσεις κάτι, τον εαυτό 
σου και μετά αυτόν που θα το ακούσει.
Η μεγαλύτερη αλητεία που έχεις κά-
νει είναι… Ο τρόπος που τερμάτισε μία 
από τις σημαντικότερες ανθρώπινες 
σχέσεις στη ζωή μου. 

Τι ήταν αυτό που σε κράτησε μακριά 
από το battle rap; Θεωρώ ότι έχω ου-
σιαστικότερα και σημαντικότερα πράγ-
ματα να πω. Το ποιος είναι ο καλύτε-
ρος ή όχι φαίνεται απ’ τα έργα του και 
σίγουρα δεν είναι ο ίδιος αρμόδιος για 
να το κρίνει. Όλοι έχουν ένα στόμα να 
μιλήσουν, το θέμα είναι να σκέφτεσαι τι 
θα πεις πριν το ανοίξεις. Ό,τι γράφει, δεν 
ξεγράφει.

Σε ποια γειτονιά της Αθήνας αισθά-
νεσαι πιο άνετα; Στην Ηλιούπολη είναι 
το πάρκινγκ του διαστημόπλοιού μου 
που περνάω την περισσότερη ώρα μου 
μέσα σε αυτό και αισθάνομαι άνετα. 
Όταν ασφυκτιώ, πετάγομαι μέχρι την 
Αργυρούπολη για διάφορες δραστηρι-
ότητες. 

Η τάση πολλών ράπερ να συνδέουν 
την επιτυχία με το χρήμα πώς σου 
φαίνεται; Ποιον ορισμό δίνεις εσύ 
στην επιτυχία; Συνήθως μας ελκύουν 
πράγματα που είναι καταστροφικά για 
εμάς και για τους γύρω μας και το χρήμα 
είναι ένα από αυτά. Όσο πιο αυτοκατα-
στροφικός είσαι, τόσο πιο πολύ το χρει-
άζεσαι για να συνεχίζεις να καταστρέ-
φεσαι ανενόχλητος.
Ας πούμε ότι τα λεφτά είναι η κορυφή 
ενός βουνού που όλη σου τη ζωή πολε-
μάς να ανέβεις και να την κατακτήσεις. 
Ακόμα όμως κι αν καταφέρεις να φτά-
σεις σε αυτή τη φανταστική κορυφή 
θα είσαι τόσο κουρασμένος από όλη 
τη διαδρομή που διένυσες και θα έχεις 
θυσιάσει τους ανθρώπους σου, που το 
πιο πιθανό είναι τελικά να μην μπορείς 
να χαρείς τίποτα! Και μάντεψε... Δεν θα 
έχεις πλέον ούτε την ενέργεια, αλλά 
ούτε και χρόνο ζωής να ξανακατέβεις. 
Επιτυχία για μένα στον τομέα της μου-
σικής είναι η διαχρονικότητα. Και αυτή 
δεν έρχεται με χρήμα, μόνο με πάθος και 
αγάπη γι’ αυτό που κάνεις. Όλα χρειάζο-
νται, αλλά για να εξυπηρετούν αυτά τον 
σκοπό μας και όχι εμείς τον δικό τους. 
Πόσο μάλλον αν πρόκειται για άψυχα 
πράγματα, για εθισμούς και εμμονές.

Τι σε τράβηξε στην ενασχόλησή σου 
με τις πολεμικές τέχνες; Αφιερώνεις 
πολύ χρόνο; Αφιερώνω πολύ χρόνο 
και με έχω φανταστεί σε κάποια χρό-
νια στον χώρο της διδασκαλίας. Πάντα 
μου άρεσε να μοιράζομαι πράγματα και 
θέλω πολύ να μοιραστώ κι αυτό, γιατί 
θεωρώ ότι αξίζει πολύ. Με ώθησε η απέ-
χθεια που απέκτησα για την καθιστική 
ζωή του στούντιο και τα νεύρα χωρίς 
λόγο.

Ψυχόδραμα. Πόσο εύκολο είναι να 
κρατήσεις μια τέτοια παρέα ενωμένη; 
Έπαιξαν ποτέ παρεξηγήσεις; Δεν μπο-
ρείς και δεν είναι αυτοσκοπός να κρα-
τήσεις εσύ μια παρέα ενωμένη, όταν η 
καθημερινότητα και οι ανάγκες του καθ’ 
ενός είναι ενάντια σε αυτό… Ο καθένας, 

θέλοντας και μη, τράβηξε τον δρόμο 
του. Το πιο σημαντικό και αυτό που μπαί-
νει πρώτο απ’ όλα  όμως με τους Ψυχό-
δραμα, είναι ότι όλοι μας θυμόμαστε τον 
δρόμο που πήραμε όταν ξεκινήσαμε το 
ταξίδι μας και γι’ αυτό τον λόγο ξέρου-
με πώς να γυρίσουμε πάλι πίσω όταν 
χρειαστεί. Παρεξηγήσεις και τσακωμοί 
άπειροι, όπως και σε κάθε αγαπημένη 
οικογένεια.

Έχεις δηλώσει παλιότερα πως δεν σε 
εξίταρε ποτέ το διάβασμα. Άλλαξε αυ-
τό; Από πού αντλείς τα δημιουργικά 
ερεθίσματά σου; Δεν έχει αλλάξει κα-
θόλου. Μαθαίνω ακούγοντας και παρα-
τηρώντας. Με το διάβασμα μπαίνω σε 
μια νιρβάνα και μπλέκομαι με τη σκέψη 
κάποιου άλλου. Αυτή τη στιγμή όπως 
και παλαιότερα θέλω να ακούω μόνο τη 
δική μου και των κοντινών μου ανθρώ-
πων. Νιώθω ότι δεν έχει χώρο το κεφάλι 
μου για να χωρέσει κι άλλα, ή να ζήσω 
μέσα από εμπειρίες άλλων. Δεν το ’χω 
και ανάγκη. Όταν φτάσω σε σημείο χα-
λάρωσης ξέρω ποιο θα είναι το πρώτο 
πράγμα που θα διαβάσω. Το γενεαλογι-
κό μου δέντρο. Δεν σνομπάρω τίποτα, 
θεωρώ σημαντικό το να διαβάζει κά-
ποιος, απλά εμένα στον κενό μου χρόνο 
μου αρέσει να γράφω. Πηγή έμπνευσης, 
απλά αυτά που ζω και ο τρόπος που βλέ-
πω το κόσμο.

Πώς σου φάνηκε το στόρι με την επι-
χείρηση αποκαθήλωσης του Μάικλ 
Τζάκσον; Συμφωνείς με το να μην παί-
ζονται τα τραγούδια του στο ραδιό-
φωνο; Χτυπάς σ’ ευαίσθητο σημείο… 
θα σου γράψω κάποιους στίχους που 
είπε ο Kendrick Lamar στο «Mortal Man»: 
How many leaders you said you
needed then left ‘em for dead?
Is it Moses, is it Huey Newton 
or Detroit Red?
Is it Martin Luther, JFK, 
shooter you assassin
Is it Jackie, is it Jesse, oh I know, 
it’s Michael Jackson, oh
When shit hit the fan, is you still a fan?
When shit hit the fan, is you still a fan?
That nigga gave us Billie Jean,
you say he touched those kids?
When shit hit the fan, is you still a fan?
Όχι, δεν συμφωνώ.

«Το κρατάω αληθινό», είναι μια φράση 
που παίζει πολύ στο hip hop. Τι σημαί-
νει για εσένα να είσαι αληθινός; Πώς 
γίνεται να είσαι αληθινός σε καιρούς 
που μεταβάλλονται με τρομερά γρή-
γορους ρυθμούς και σε βγάζουν ψεύτη 
συνέχεια; Είσαι απλά χαμαιλέοντας με 
ταλέντο ή χωρίς, στην προσαρμογή σου 
στο περιβάλλον «που δεν έτυχε», σε έ-
βαλαν, ή θέλησες να βρεθείς σ’ αυτό. Η 
αλήθεια για μένα είναι προσωπική κι έ-
τσι θα μείνει γιατί είναι μεταβαλλόμενη 
και δεν μ’ αρέσει να κοροϊδεύω κανέναν. 
Πόσο μάλλον αυτόν που με ακούει κι έ-
χουμε αναπτύξει πλέον μια σχέση αμοι-
βαίου σεβασμού. Δεν τραγουδάω για τις 
αλήθειες που θα ’θελε κάποιος  να ακού-
σει, αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος 
για να κάνεις το λεγόμενο «hit». Τραγου-
δάω για την αλλαγή που θα ’θελα να δω 
στους ανθρώπους και στον κόσμο.

Ποιες κακές συνήθειες θέλεις να κό-
ψεις; Το κάπνισμα και τη μη διαχειρίσιμη 
ευαισθησία.

Υπάρχει κάποιος MC με τον οποίο αι-
σθάνεσαι πως ταυτίζεσαι ή όχι; Κά-
ποιες φορές και κυρίως παλιότερα τον 
Slug απ’ τους Atmosphere. A

O
Ταφ
Λάθος 
έχει 
νέες 
ρίμες  

Ο Παναγιώτης 
Κυριακού τραγου-
δά για την αλλαγή 
που θα ήθελε να δει 
στους ανθρώπους 
και στον κόσμο 

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Φωτο: ALEX GRYMANIS / RED 
BULL CONTENT POOL

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr
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Όλοι έχουν ένα 
στόμα να μιλήσουν, 

το θέμα είναι να 
σκέφτεσαι τι θα πεις 
πριν το ανοίξεις. Ό,τι 

γράφει, δεν ξεγράφει.
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Η Ακρόπολη μέσα από το τζάμι
9 στέκια που κοιτούν τον Παρθενώνα στα µάτια

The Zillers
Από τα ξενοδοχεία που άνοιξαν και έδωσαν νέα 
πνοή στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το νεοκλα-
σικό κτίριο ανακαινίστηκε µε έµφαση στον αρχικό 
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και µεγάλη προσοχή 
στο design, έτσι που το τελικό αποτέλεσµα φέρ-
νει τον αέρα µιας άλλης εποχής στο παρόν. Ο πά-
ντα γοητευτικός συνδυασµός του σύγχρονου µε 
το κλασικό απογειώνεται στον τελευταίο όροφο 
του ξενοδοχείου. Εδώ που ξετυλίγεται ένα urban 
σκηνικό µε τον Ιερό Λόφο πρωταγωνιστή και σε 
δεύτερο πλάνο τα σπιτάκια τις Πλάκας µε τις κόκ-
κινες στέγες και την αχνή βουή της Μητροπόλε-
ως. Σε αυτό το τέλειας ροµάντζας σκηνικό, του-
ρίστες αλλά και πολλοί Αθηναίοι συναντιούνται 
για πρωινό ή ελαφρύ lunch. Ένα after office  ποτό 
στο σούρουπο, µε όλη αυτή τη θέα, είναι µια πολύ 
καλή ιδέα επίσης. Μητροπόλεως 54, 2103222277

Kuzina
Κάποιοι λένε ότι αυτό εδώ το εστιατόριο είναι που 
έχει την καλύτερη θέα στον Παρθενώνα και τον 
Ναό του Ηφαίστου. Μαζί τους συµφωνεί και το 
BBC, που συγκαταλέγει την Kuzina στα top 10 ε-
στιατόρια µε την καλύτερη θέα στον κόσµο. Η θέα 
όµως δεν είναι το µοναδικό προνόµιο του κλασι-
κού πλέον  αθηναϊκού εστιατορίου. Ο κοσµοπο-
λίτης σεφ Άρης Τσανακλίδης δηµιουργεί πιάτα µε 
πρωταγωνιστές τα ελληνικά προϊόντα και φέρνει 
την ελληνική γαστρονοµία στη σύγχρονή της 
διάσταση. Καθόλου τυχαίο που η Kuzina προτεί-
νεται από τον οδηγό Michelin ήδη από το 2007. 
Αδριανού 9, Θησείο, 2103240133

Μεγάλη Βρετανία
Το πιο εµβληµατικό ξενοδοχείο της Αθήνας είναι 
ακόµα πιο εντυπωσιακό στο εσωτερικό του κτι-
ρίου-συµβόλου για την Πλατεία Συντάγµατος. 
Στον τελευταίο όροφο, στα τραπέζια του GB Roof 
Garden µε τα λευκά τραπεζοµάντιλα, είναι συ-
χνή η εικόνα των πολιτικών που κλείνουν εδώ 
το επαγγελµατικό τους ραντεβού ή απλώς απο-
λαµβάνουν το µεσηµεριανό τους διάλειµµα από 
το Κοινοβούλιο. ∆ίπλα τους δηµοσιογράφοι του 
πολιτικού ρεπορτάζ που ψάχνουν την είδηση, κο-
σµοπολίτες ένοικοι από κάθε γωνιά του κόσµου 
αλλά και πολλοί Αθηναίοι που ανέβηκαν µέχρι 
εδώ και, ανάλογα µε τη στιγµή της ηµέρας, απο-
λαµβάνουν πρωινό, brunch, φαγητό ή απλά το 
ποτό τους µε την Ακρόπολη για µάρτυρα. 
Βασ. Γεωργίου 1Α , 2103330766

Sense
Επτά ορόφους πάνω από τη ∆ιονυσίου Αρεο-
παγίτου, το εστιατόριο του ξενοδοχείου Athens 
Was έρχεται στο ίδιο ύψος µε τον Παρθενώνα. Το 
ξενοδοχείο που ανακαινίστηκε µόλις πριν λίγα 
χρόνια και  έγινε γνωστό για τις ντιζαϊνάτες του  
πινελιές σε κάθε γωνιά, φροντίζει στη διακόσµη-
ση του ταρατσάτου του εστιατορίου να «εντάξει» 
σαν πίνακα ένα από τα θαύµατα του κόσµου. Ο 
επισκέπτης, περιτριγυρισµένος από τις µυρωδιές 
αρωµατικών βοτάνων, µπορεί να απολαύσει τη 
θέα της Ακρόπολης από παντού, εξερευνώντας 
παράλληλα και την εξαιρετική κουζίνα του σεφ 
Αλέξανδρου Χαραλαµπόπουλου. Το δηµιουργικό 
µενού κρύβει µεγάλη αγάπη για την ελληνική γα-
στρονοµία, τις αγνές πρώτες ύλες και τις δυνατές 
γεύσεις. Ταιριάζει µε κάποιο από τα κρασιά που θα 
προτείνει ο sommelier ή µε ένα signature cocktail. 
∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 5, Ακρόπολη, 2109200240 

Μουσείο της Ακρόπολης
Όταν άνοιξε τις πόρτες του, οι Αθηναίοι ένιωσαν 

αυτό το αίσθηµα περηφάνιας που συνοδεύει κά-
θε κάτοικο πόλης µε ένδοξο αρχαίο παρελθόν. Το 
νέο µουσείο, λαµπρό και σύγχρονο, ένα διαµάντι 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού έτοιµο να φιλοξε-
νήσει την Ιστορία. Ίσως ήταν το πρώτο αθηναϊκό 
µουσείο που κέντρισε τόσο πολύ το ενδιαφέρον 
όχι µόνο των ξένων επισκεπτών, αλλά και των 
αθηναίων πολιτών. Ήταν επίσης από τα πρώτα 
αθηναϊκά µουσεία µε πρόβλεψη για ένα εστιατό-
ριο διεθνών προδιαγραφών. Ένα εστιατόριο από 
όπου όλοι µπορούν να θαυµάσουν τον Παρθενώ-
να, να δοκιµάσουν πιάτα µε ελληνικά προϊόντα 
και ταυτόχρονα να ακούν live jazz. 
∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 2109000915 

Ciel
Μία από τις τελευταίες αφίξεις στην αθηναϊκή ε-
στίαση, που έγινε γνωστή εν µία νυκτί γιατί κοιτά-
ει το καµπαναριό της Μητρόπολης στα µάτια. Στο 
ίδιο πλάνο βρίσκονται ο λόφος του Λυκαβητού, ο 
Ναός του Ηφαίστου και η Ακρόπολη. Όλα τα εµ-
βληµατικά µνηµεία της Αθήνας καταφέρνουν να 

χωρέσουν στο κάδρο του Ciel, την ίδια στιγµή που 
στα τραπέζια του ακουµπούν πιάτα της µεσογεια-
κής κουζίνας, brunch και signature cocktails. Tip: 
Τα pancakes είναι ιδιαιτέρως διάσηµα. 
Μνησικλέους 2 &Μητροπόλεως, 2103314727

Couleur Locale
Τη στοά της οδού Νορµανού οι περαστικοί την 
προσπερνούν, αν δεν γνωρίζουν το µυστικό: στο 
βάθος, αφού προσπεράσει κανείς τις παρατεταγ-
µένες αντίκες του διπλανού παλαιοπωλείου, βρί-
σκεται ο ανελκυστήρας. Στον 3ο όροφο ο λόφος 
της Ακρόπολης εµφανίζεται τόσο αναπάντεχα 
που κλέβει την ανάσα. Ωραίο brunch και ελαφριά 
πιάτα, αλλά κυρίως το τέλειο σκηνικό για ένα πο-
τό που θα µοιραστούν δύο. 
Νορµανού 3, Μοναστηράκι, 2167004917

Ather
Αθηνάς και Ερµού γωνία υπάρχει ένα καταφύγιο 
για όσους θέλουν να θαυµάσουν την Ακρόπολη 
ανενόχλητοι µέσα από την τζαµαρία. Αλλά και 
ένας τόπος συνάντησης στο σηµείο που οι Αθη-
ναίοι δίνουν το καθιερωµένο κυριακάτικο ραντε-
βού τους. Ακριβώς πάνω στην πλατεία Μοναστη-
ρακίου το Ather διαθέτει αρκετά νόστιµα σνακ, 
brunch, µεσογειακή κουζίνα µε ελληνικές πινε-
λιές και πολλά cocktail για τις ώρες που ο Παρθε-
νώνας φωτίζεται. 
Αθηνάς 1 & Ερµού, Μοναστηράκι, 2103226897

Byron Café
Είναι ένα από τα πολλά ξενοδοχεία της Πλάκας. 
Αυτό όµως που το διαφοροποιεί είναι η µαγική 
ταράτσα που φέρνει την Ακρόπολη στο πιάτο. Για 
την ακρίβεια, αυτή η ταράτσα χωρίζεται από τον 
Ιερό Βράχο µόνο από µερικά σπίτια στους πρό-
ποδές του. Είναι το τέλειο σηµείο για καφέ ή ποτό 
µακριά από αδιάκριτα βλέµµατα. 
Ξενοδοχείο Byron, Βύρωνος 19, Πλάκα, 2103253554  
A

«Τι κάνει κάποιον Αθηναίο;» Σε αυτή την ερώτηση χωράνε πολλές απα-
ντήσεις. Μία όµως θα είναι στάνταρ όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ο Αθη-
ναίος ξέρει ότι έχει την τύχη να ζει σε µια πόλη όπου ο πυρήνας της είναι 
ένα από τα 7 θαύµατα του κόσµου. Η Ακρόπολη είναι το βασικό συστατικό 

αυτής της πρωτεύουσας και µε κάποιο τρόπο καταφέρνει να µπαίνει σε όλες τις 
καθηµερινές στιγµές των κατοίκων της. Κάθε Αθηναίος θα ήθελε πολύ να τη βλέπει 
από το παράθυρο του σπιτιού του. Και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, ονειρεύεται να 
βρεθεί όσο πιο κοντά της γίνεται. Ιδανικά µε ένα cocktail στο χέρι. Συγκεντρώσα-
µε, λοιπόν, εννιά στέκια που έχουν την Ακρόπολη για πίνακα. Άλλα είναι παλιά, 
άλλα καινούργια, όλα αξίζει να τα γνωρίσουµε λίγο καλύτερα. ∆ιάλεξε ένα (ή και 
όλα) για το επόµενό σου ποτό. 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

↘
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Η Ακρόπολη μέσα από το τζάμι
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αθηναϊκή νύχτα είναι ανεξάντλητη. Συµ-
βαίνει στο 18ο χιλιόµετρο Αθηνών-Λαµίας, 
σε ένα υπόγειο ελληνάδικο στη ∆άφνη, στο 
24ωρο µαγέρικο απέναντι από ένα αφτεράδι-
κο στον Νέο Κόσµο, στις υπόγειες διαβάσεις 
της Συγγρού, στα σπιτικά πάρτι, στα µπαρ 
που η συντροφιά προσφέρεται µε αντίτιµο 

ένα ποτό, στις πλατείες µε µία µπίρα από το περίπτερο στο χέρι. 
Στο µικρό σύµπαν που λέγεται ιστορικό κέντρο υπάρχουν µα-
γαζιά-προορισµοί νυχτερινής εξόδου για µία πολύ µεγάλη µε-
ρίδα Αθηναίων. Πολλές φορές µάλιστα επιλέγουν περισσότε-
ρα από ένα από αυτά ακόµα και µέσα στο ίδιο βράδυ. Μαγαζιά 
στα οποία ο κόσµος χορεύει αδιαπραγµάτευτα σε πείσµα όσων 
θεωρούν πως η Αθήνα δεν λικνίζεται, δεν φλερτάρει και δεν 
διασκεδάζει, εξαντληµένη από τις οικονοµικές και κοινωνικο-
πολιτικές συγκυρίες της τελευταίας δεκαετίας. Bios/Ροµάντσο, 
six d.o.g.s, Second Skin, Cantina Social, EKEI, Άσυλο, Crust και 
οι άνθρωποι που τα οραµατίστηκαν αφήνουν το αισθητικό τους 
αποτύπωµα σε αυτό που αποκαλούµε αθηναϊκή νύχτα. 

Μιλήσαμε με 
8 ανθρώπους 
πίσω από τα 
μαγαζιά που 
ορίζουν την 
εναλλακτική 
διασκέδαση 
στο ιστορικό 
κέντρο της 
πόλης 
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η 

Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Γιώργο Φακίνε, 
είναι ακόμα «άγριες» 
οι νύxτες τnς Αθήνας;

«Είναι άγριες οι νύχτες αλλά µε έ-
ναν πιο επιδειξιοµανή τρόπο. Τώρα 
δεν αρκεί µόνο να κάνεις κάτι, αλλά 
πρέπει και να το ποστάρεις, αλλιώς 
είναι σα να µη συνέβη, πράγµα που 
µε βρίσκει αντίθετο. Παλαιότερα ό,τι 
συνέβαινε δεν το µάθαινε απαραίτη-
τα κάποιος. Κάποια γεγονότα γίνο-
νταν αστικοί µύθοι ή το κουτσοµπο-
λιό που θα έλεγες την επόµενη µέρα 
στους φίλους σου». Αν θες να µιλή-
σεις για νύχτα, οφείλεις να απευθυν-
θείς στον Γιώργο Φακίνο. Είκοσι έξι 
χρόνια πίσω από τα decks και τα τε-
λευταία δέκα στο τιµόνι του Second 
Skin, το µοναδικό µέρος στην πόλη 
που πας για να «εξαφανιστείς», ο Φα-
κίνος τρέχει ένα χώρο µε ξεκάθαρη 
αισθητική ταυτότητα, χωρίς να είναι 
προσκολληµένος σε µουσικά στεγα-
νά. «Ο ήχος του Second Skin αυτή τη 
στιγµή είναι η cutting edge σκοτεινή 
εκδοχή της µουσικής», θα πει χαρα-
κτηριστικά, ενώ γνωρίζει καλά ότι οι 
µουσικές φυλές που δηµιουργούσαν 
περιχαρακώσεις στη νύχτα έχουν ε-
κλείψει. Εκεί εντοπίζει και το ότι το 
θέαµα επικράτησε σε βάρος της µου-
σικής. «Ακόµα και στο Second Skin θα 
βρεις κάποιον που πριν από τρία Σάβ-
βατα ήταν στο LOHAΝ και δύο Σάβ-
βατα µετά θα πετάει λουλούδια στον 
Βέρτη ή τον Οικονοµόπουλο. ∆εν το 
βρίσκω κακό, ούτε µε ενοχλεί που 
µία νέα γενιά ανακαλύπτει την κουλ-
τούρα του goth και έρχεται εδώ για 
να το ζήσει. Ωστόσο δεν γίνεται όλοι 
να είµαστε όλα. Θέλει να τραβάς και 
ένα thin line που να µην το ξεπερνάς, 

να υπάρχει µία ιδεολογία». 

Second Skin, ∆αµοκλέους 8, Γκάζι

Ταξίδι 
στην άκρη 
της 
νύχτας

(ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ)
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Κωνσταντίνε 
∆αγριτζίκο, 

είναι αλήθεια πως σαν τnν αθnναϊκή 
νύxτα δεν έxει;

«Αν δεν το πίστευα µε όλο µου το σθένος, 
δεν θα είχα επιστρέψει από το Λονδίνο το 
2009. Πίστευα πάντα στη δυναµική της 
Αθήνας και τώρα αποδεικνύεται. Η Αθήνα 
είναι στ’ αλήθεια η πόλη που δεν κοιµάται 
ποτέ, όχι η Νέα Υόρκη, µία πόλη φαντα-
στική, µε αµέτρητες επιλογές. Ακόµα και 
µέσα στην πολύ σκληρή φάση που περά-
σαµε, υπήρχε φως εκεί έξω». Στον καλλι-
τεχνικό διευθυντή και συνιδιοκτήτη του 
six d.o.g.s, Κωνσταντίνο ∆αγριτζίκο, δεν 
λείπει κάτι από την αθηναϊκή νύχτα. Μά-
λιστα, ανυποµονεί για αυτό που έρχεται. 
Στη νοσταλγική ρητορική που συγκρίνει 
δεδοµένα περασµένων δεκαετιών µε τα 
σηµερινά, απαντά πως ο µόνος τρόπος 
«να το κάνεις» είναι να κοιτάς στο τώρα 
και µπροστά, δεν πιστεύει στις αναβιώ-
σεις. Όταν πριν σχεδόν 10 χρόνια ξεκινού-
σε µαζί µε τον Παναγιώτη Πιλαφά, ένιωθε 
πως το όραµά τους έχει θέση στην πόλη, 
ωστόσο παραδέχεται πως πρόκειται για 
ένα όνειρο που έχει υπερβεί τις προσδο-
κίες. Τα club nights είναι µονάχα ένας από 
τους πολλούς τοµείς στους οποίους δρα-
στηριοποιείται το six d.o.g.s, αλλά ταυ-
τόχρονα και ο πιο δυνατός, που φτάνει 
µέχρι τη δηµιουργία ενός massive για τα 
αθηναϊκά δεδοµένα φεστιβάλ ηλεκτρο-
νικού ήχου. «Ο Παναγιώτης έχει ένα συ-
γκεκριµένο όραµα για το clubbing στην Α-
θήνα το οποίο κούµπωσε από τις πρώτες 
µέρες του d.o.g.s και έχουµε καταλήξει να 
έχουµε µία πολύ συγκεκριµένη πρόταση, 
ένα καθαρόαιµο dancefloor µε πολύ καλό 
ήχο, πολύ καλούς djs και fun πινελιές».  

Six d.o.g.s, Αβραµιώτου 6-8, Μοναστηράκι

Βασίλη Ζώη και ∆ηµήτρη 
Παπαζαρκάδα, 

πόσο ανάγκn είxε n νυxτερινή Αθήνα ένα 
«καθώς πρέπει xύμα» ορθάδικο; 

«Ο κόσµος µάς έδειξε ότι του έλειπε ένα µαγαζί για απενοχοποιηµένο 
partying, να διασκεδάσει ανεξάρτητα από τη φάση που είναι, να ξεχα-
στεί και να χορέψει, να ακούσει από Cardi B µέχρι το YMCA. Υπάρχει 
εναλλακτικό clubbing, έλειπε όµως ένα καθώς πρέπει χύµα ορθάδικο, 
µια street φάση. Αυτή επιθυµούµε να κρατήσουµε ζωντανή στο ΕΚΕΙ». Ο 
Βασίλης Ζώης και ο ∆ηµήτρης Παπαζαρκάδας είναι από τους πιο νέους 
επιχειρηµατίες της αθηναϊκής νύχτας. Στο στενό της Λέκκα, εκεί που 
το Senza έγραψε ένα µικρό αλλά σηµαντικό κεφάλαιο στην αθηναϊ-
κή νύχτα, τώρα το ΕΚΕΙ έχει πάρει τη σκυτάλη γράφοντας το δικό του 
νυχτερινό αφήγηµα. Οι δύο ιδιοκτήτες πιστεύουν στην ενέργεια που 
βγάζει ο κόσµος που προσελκύεις στο µαγαζί σου και θεωρούν πως 
το συναίσθηµα που αποπνέει ο χώρος είναι πιο καθοριστικό στο αν θα 
κρατήσει εκείνον που θα έρθει, από ένα περίτεχνο κοκτέιλ. «Αν νιώθεις 
το µαγαζί σαν σπίτι σου, τότε σίγουρα θα αφήσει πίσω του µια κληρονο-
µιά. Πιστεύουµε ότι ο κόσµος θα µιλά για τις νύχτες στο ΕΚΕΙ». Με δύο 
χώρους, το ισόγειο που κινείται σε party anthems, alternative, indie 
ρυθµούς, και το υπόγειο, που ειδικεύεται στο hip - hop και το rap, το ΕΚΕΙ 
αποτελεί προορισµό για εκείνους που θέλουν να ζήσουν την «wasted 
youth» φάση τους, αλλά και για εκείνους που θέλουν να τη θυµηθούν, 

τροφοδοτούµενοι από την ενέργεια των νεότερων.

ΕΚΕΙ, Λέκκα 23-25, Εµπορικό Τρίγωνο



Βασίλη Χαραλαμπίδη, 
γιατί λες ότι n πόλn δεν έxει μουσική μνήμn; 

Ο Βασίλης Χαραλαμπίδης έχει συνδέσει το όνομά του με το Bios 
και αυτό με τη σειρά του έχει συνδεθεί με την πρωτοπορία στην 
αθηναϊκή νύχτα. Όταν το 2013 προχώρησε στη δημιουργία του 
τεράστιου εγχειρήματος που είναι η θερμοκοιτίδα/πολυχώρος 
του Ρομάντσο στη γειτονιά του Γερανίου –κάνοντας συνειδητά 
προορισμό μια περιοχή που βρίσκονταν στα όρια της γκετοποί-
ησης–, τα club nights μεταφέρθηκαν σταδιακά από το θρυλικό 
πλέον Bios στο Ρομάντσο. Αναρωτιέται κανείς αν η νύχτα στην 
Αθήνα παραμένει αυθεντική ή αν νερά της έχουν λιμνάσει. «Ο 
κύριος όγκος του κόσμου που ακούει μουσική έχει ένα κύκλο 
3-4 χρόνων ανήσυχης ανακάλυψης, που είναι άλλωστε και ο 
κύκλος των πραγμάτων γενικότερα. Η πόλη δεν έχει μεγάλη 
μουσική μνήμη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια που λειτουργεί 
το club του Ρομάντσο είναι σαν να ήταν από πάντα εδώ, δεν 
νομίζω ότι το σύνολο του κόσμου θυμάται το ρόλο του Bios 
στη μουσική σκηνή της Αθήνας τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι 
ένα πρόβλημα αλλά και μία ευκαιρία για την πόλη καθώς ανα-
γκαστικά χρειάζεται και ο ενθουσιασμός», αναφέρει ο Βασίλης 
Χαραλαμπίδης. «Αν σου πω ότι όλα στην Αθήνα επαναλαμβά-
νονται συνεχώς, αυτό είναι το προσωπικό μου αφήγημα. Τα 
πράγματα είναι μοιραία αισιόδοξα, εξαιτίας των νέων ανθρώ-
πων που ανακαλύπτουν τώρα τον κόσμο».

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Γεράνι 

Ταξίδι 
στην άκρη 
της 
νύχτας

(αθηναϊκης)
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Κώστα Περγιαλή, 
πώς είναι να τρέxεις ένα «Άσυλο» μέσα στn νύxτα;

«Είναι θέµα προσωπικής επιλογής, εγώ προτιµώ αυτό, “Be free, Be 
you, περνάµε καλά, φλερτάρουµε, χορεύουµε”, αρκεί να µην µπερ-
δέψει κανείς την ελευθερία µε την ελευθεριότητα, αυτό είναι το όριό 
µου. Το όραµά µου ήταν ένας χώρος που ο κόσµος να χορεύει, µου 
’χε µείνει απωθηµένο απ’ όταν ξεκίνησα να δουλεύω πιτσιρικάς σε 
µεγάλα club». Ο Κώστας Περγιαλής, γνωστός και ως «Ασυλάρχης», 
αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο ιδιαίτερα κοµµάτια της αθηναϊκής 
νύχτας. Στο Άσυλο µπορείς να είσαι οτιδήποτε θες να είσαι. Άνοιξε το 
2010 στην οδό Γιατράκου στο Μεταξουργείο και το ’15 µεταφέρθηκε 
λίγο πιο κάτω, στην Αχιλλέως, παίρνοντας µαζί του ένα πιστό κοινό 
που δεν σταµατά να χορεύει µέχρι να ανατείλει ο ήλιος. Ο κόσµος 
βρίσκει στο Άσυλο την αυθεντικότητα, «το ότι δεν προσποιούµαστε 
κάτι άλλο από αυτό που είµαστε. Σε ένα πιο αυστηρό περιβάλλον 
κερδίζεις άλλα, αλλά χάνεις αυτή τη µοναδική αίσθηση της ελευθερί-
ας». Για εκείνον ο χώρος παίζει τεράστια σηµασία, αυτός θα εµπνεύ-
σει τη µουσική και το Άσυλο χωροταξικά ελκύει το απρόβλεπτο, όπως 
αναφέρει ο «Ασυλάρχης», σαν µαγνήτης. Στη νύχτα της Αθήνας δεν 
παρατηρεί αλλαγές, αλλά µοτίβα, όπως την αµφιθυµία του κοινού σε 
σχέση µε τη µουσική. «Από τη µία νιώθουν ανασφαλείς όταν πειρα-
µατίζεσαι και από την άλλη της καλές µέρες (σ.σ. τις Παρασκευές και 
τα Σαββάτα) όταν παίζουν τα σιγουράκια γκρινιάζουν. Θα πουν “Πάλι 

αυτό;”, όµως την άλλη Παρασκευή θα ξανάρθουν. Άβυσσος!». 

Άσυλο, Αχιλλέως 38, Μεταξουργείο

Χρήστο Αγγελόπουλε, 
τελικά πίτσα και clubbing πάνε παρέα; 

Το υπόγειο της Crust είναι από τις τελευταίες προσθήκες στον 
χάρτη του αθηναϊκού clubbing, ενώ παράλληλα στον ισόγειο 
χώρο της σερβίρονται από τις πιο λαχταριστές πίτσες στο ιστο-
ρικό κέντρο. Ο Χρήστος Αγγελόπουλος είναι resident Dj του υ-
πόγειου club της Crust και έχει την καλλιτεχνική του επιµέλεια. 
Είναι ο άνθρωπος που είδε τη δυνατότητα να στεγαστεί στο 
χώρο ένα σκοτεινό, ατµοσφαιρικό υπόγειο club που προκαλεί 
τους ανθρώπους να χορέψουν και να φιλοξενεί µερικούς από 
τους καλύτερους Έλληνες και ξένους jockeys του ηλεκτρονι-
κού κυρίως ήχου. «∆εν διαχωρίζω την πίτσα από το concept, 
είναι µία πολύ καλή ιδέα. Το Crust ήρθε σε µια κατάλληλη στιγ-
µή να καλύψει µια τρύπα στη λιγότερο formal διασκέδαση». Ο 
Χρήστος πιστεύει πως οι ανάγκες στη νύχτα αλλάζουν κάθε 2 
µε 3 χρόνια. Το αν τα µαγαζιά θα κινηθούν µε ασφάλεια ή θα 
κάνουν ριψοκίνδυνες επιλογές είναι κάτι που διαµορφώνει 
την κουλτούρα στο clubbing. Για εκείνον ένα µαγαζί πρέπει να 
αλλάζει, να ακολουθεί την εποχή του και να ορίζει την τάση στη 
διασκέδαση. «∆εν µπορείς να αρνηθείς ότι ορίζεις την τάση µε 
τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο. Η Crust έχει µία αισθητική ταυτό-
τητα που οφείλεις να την ανανεώνεις και να την προστατεύεις. 
∆εν είναι όµως εκλεκτική, προσελκύει ένα µείγµα διαφορετι-
κού κόσµου, κάτι που οφείλεται και στο ότι ο ήχος της δεν είναι 

µονοδιάστατος. Αυτό είναι το µεγάλο της κέρδος».   

Crust, Πρωτογένους 13, Ψυρρή

Χρήστο Γιαννακούρη, 
πώς εξηγείς ότι ακόμα και στριμωγμένος ο κόσμος

δεν σταματά να xορεύει στnν Cantina;
«Αν τα vibes είναι καλά κανείς δεν ασχολείται µε το στρίµωγµα. 
Ο κόσµος δεν είναι στηµένος, φλερτάρει και κοινωνικοποιείται, 
δεν ασχολείται αρνητικά µε τον διπλανό του. Είναι ένα µαγαζί 
µικρό που προκαλεί τον άλλο να λικνιστεί λίγο πιο εύκολα», 
λέει ο Χρήστος Γιαννακούρης, ο ιδιοκτήτης της Cantina Social 
που αποτελεί µία ανεξάρτητη νησίδα µέσα στο τουριστικό 
χάος της περιοχής του Ψυρρή και νυχτερινό προορισµό των 
Αθηναίων τα τελευταία 13 χρόνια. Είναι από τα πρώτα µαγαζιά 
που επικεντρώθηκε στον ηλεκτρικό ήχο, καθώς η οµάδα της 
εντόπισε αυτή την ανάγκη για µία διαφορετική µουσική έκ-
φραση. Η Cantina αποτελεί µια σταθερά παρά τις αλλαγές στο 
τοπίο της νύχτας στην Αθήνα και ο Χρήστος πιστεύει ότι αυτό 
οφείλεται στο ότι το µαγαζί κουβαλάει κάτι χαλαρό µέσα του. 
Με ειλικρίνεια παραδέχεται ότι η νύχτα στην πόλη έχει κάνει 
κοιλιές αυτά τα 13 χρόνια, ο ίδιος ωστόσο, χωρίς κοµπασµό, 
σηµειώνει ότι δεν δίνει σηµασία στο τι κάνουν οι άλλοι, προτιµά 
να έχει τη δική του εικόνα µε τα ρίσκα που αυτό εµπεριέχει. 
«∆εν υπήρχε και δεν υπάρχει πλάνο, τα µαγαζιά είναι ζωντανοί 
οργανισµοί και αναπλάθονται µέσα από την αµφίδροµη σχέση 
των ανθρώπων που τα έχουν και εκείνων που τα επιλέγουν για 

τη διασκέδασή τους». 

Cantina Social, Λεωκορίου 8, Ψυρρή

 
νύχτα της Αθήνας εί-
ναι πολυδιάστατη και 
µοναδική. Κρατά ως 
τις µικρές ώρες, ανα-
διπλώνεται, αλλάζει 
και αναπτύσσεται 
συνεχώς. Αφενός 
γιατί είναι στο αίµα 
µας ως Αθηναίοι να 
την τροφοδοτούµε µε 
την παρουσία µας. Α-
φετέρου γιατί αυτή 
µας η ανάγκη εµπνέ-
ει ανθρώπους και ο-
µάδες που δουλεύ-
ουν µε πάθος και δη-
µιουργούν ιδιαίτε-
ρους χώρους. Έτσι ώ-
στε όλοι στο τέλος 
µιας κουραστικής 
µέρας (ή εβδοµάδας) 
να µπορούµε να χύ-
σουµε τον ιδρώτα µας 
στο dancefloor χο-
ρεύοντας και αδια-
φορώντας για την ε-
πόµενη µέρα. A
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ΤΗΝ ΑΘΗΝΑÚΚΗ

ΝΥΧΤΑ 
δεν την αλλάζεις
ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ

8 
στέκια που αγαπούν 

τα ξενύχτια
Εκεί έξω τα βράδια γίνεται χαµός. Συναυλιακά κέντρα, στέ-
κια που δεν κλείνουν µάτι, bars που βραβεύονται και όλοι 

θέλουν να γνωρίσουν, άλλα που µετρούν µισό αιώνα ζωής. 
Πίστες, νυχτερινά κέντρα, clubs, συναυλίες παντού. Αν για 

ένα πράγµα µπορούµε να περηφανευόµαστε εκτός από τον 
ήλιο, είναι αυτή η αθάνατη αθηναϊκή νύχτα. 

Πιστή στα ραντεβού της κάθε βράδυ.  

Φωτό καταστηµάτων: ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ 
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Την αθηναÚκη

νύχΤα 
δεν την αλλάζεις
με ΤίποΤα

King’s TheaTer
 Wine Bar 

Η προσιτή πολυτέλεια στην καρδιά της Αθήνας

Σε περίπτωση που η δουλειά στο 
γραφείο σε έχει ταλαιπωρήσει λί-
γο παραπάνω από το συνηθισμένο 
και η φαντασίωση του να σε πε-
ριποιηθεί κάποιος σαν μέλος της 
βασιλικής οικογένειας δεν υποχω-
ρεί, γνωρίζουμε το ιδανικό μέρος 
που μπορείς να αποδράσεις. Στην 
πιο όμορφη γωνιά του Ψυρρή θα 
βρεις ένα ονειρικό wine bar που θα 
σε κάνει να νομίζεις πως ξαφνικά 
βρέθηκες σε  παράλληλο σύμπαν, 
κλείνοντας πίσω σου την πόρτα 
στη φασαρία της πόλης.  Στολισμέ-
νο με τρόπο που θυμίζει παλάτι, με 
παιχνιδιάρικες γωνιές και πινελιές 
που παραπέμπουν στην κρητική 
Αναγέννηση, η πολυτέλειά του θα 
σε αγκαλιάσει ζεστά και το King’s 
Theater θα σου κλέψει την καρδιά. 
Η διακοσμητική υπογραφή του χώ-
ρου είναι του Κωσταντή Τζώρτζη. 

Κάθισε αναπαυτικά σε ένα από τα 
τραπέζια, αφέσου στην πολυτε-
λή διακόσμηση και απόλαυσε ένα 
εύγευστο κρασί, με ετικέτες που 
προέρχονται αποκλειστικά από τον 
κρητικό αμπελώνα. Σε περίπτωση 
που αισθάνεσαι πιο fancy, έχεις τη 
δυνατότητα να παραγγείλεις μονα-

δικά signature cocktails ή mocktails, 
σε γενναιόδωρες ποσότητες και 
φωτογενώς σερβιρισμένα (διότι 
έχουμε και ένα ίνσταγκραμ να ενη-
μερώσουμε). 

Σίγουρα κάποια στιγμή θα πεινά-
σεις και τότε θα σε περιμένουν εδέ-
σματα από κάθε γωνιά της Κρήτης, 
τυριά, αλλαντικά, λουκάνικα, σαλά-
τες, καλτσούνια και άλλες κρητικές 
νοστιμιές που θα σε χορτάσουν με 
το παραπάνω. 

Η μουσική θα είναι πάντα διακρι-
τικά δίπλα σου για να σε ταξιδέψει 
σε γαλλικά μπιστρό, μεσοπολεμικά 
speakeasy ή τζαζ μπαρ της Νέας Υ-
όρκης, ενώ τα ρούχα σου θα κρατή-
σουν το άρωμα που εσύ επέλεξες, 
αφού το κάπνισμα δεν επιτρέπεται 
σε κανέναν χώρο του μαγαζιού. 
Και αν νομίζεις ότι η πολυτέλεια 
κοστίζει, τότε ετοιμάσου για μία 
ακόμα έκπληξη: με το ποτήρι κρα-
σί να ξεκινάει από 4 ευρώ και την 
φιάλη από 19 ευρώ, η πολυτέλεια 
δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή! Κing’s 
Theater λοιπόν! Το στέκι για την κα-
θημερινή σας ονειρική απόδραση 
στην καρδιά της Αθήνας.
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● Καραϊσκάκη 26, Ψυρρή, τηλέφωνα κρατήσεων 2103228787, 
6970333970, ώρες λειτουργίας 15.00-01.00 καθημερινά, 

fb: King’s Theater Wine Bar, insta : #kingstheaterwinebar 
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Ο ΆγιΟς
Όταν τον γνωρίσεις θα του 

μείνεις για πάντα πιστός

Αν ήταν άνθρωπος ο Άγιος θα ήταν αυτός ο τύπος δίπλα στην μπάρα, που είχε την όρεξη να 
σε ακούσει το βράδυ που ήσουν μόνος. Ή η παρέα που μόλις γνώρισες και γίνατε κολλητοί. 
Ακόμα και η κοπέλα που συνάντησες τυχαία και ερωτεύτηκες. Αλλά είναι μπαράκι. Το μπα-
ράκι που από την ημέρα που άνοιξε ομόρφυνε τις νύχτες μας. Με τα καλύτερα ελληνικά 
τραγούδια, κυρίως λαϊκά, από τη δεκαετία του ’60 και μετά, από Στράτο και Μοσχολιού, 
μέχρι Μαρινέλλα και Βοσκόπουλο, τα καθαρά του ποτά, την ωραία ατμόσφαιρα στην οποία 
χωράνε όλοι, το κέφι που φτιάχνει και που το κρατάει μέχρι αργά. Ανοιχτά από Τρίτη έως 
και Σάββατο, αλλά και παραμονές αργιών, από τις 10 το βράδυ.

 ● Διδότου 33 & Ιπποκράτους, 2103647968, fb: Ο ΑΓΙΟΣ

Ριζες
Ο νέος πολυχώρος του Κεραμεικού 

κοιτάει την Ακρόπολη

Οποιαδήποτε στιγμή κι αν περάσεις από την Α-
γησιλάου θα ακούσεις μουσικές. Οι Ρίζες είναι ο 
καινούργιος πολυχώρος της περιοχής, που τρα-
γουδά στεγασμένος σε ένα υπέροχο νεοκλασι-
κό κτίριο. Στο ισόγειο σε περιμένει το ουζερί με 
τραπεζάκια στον πεζόδρομο για τις μέρες της 
άνοιξης και λαχταριστούς μεζέδες (στα οπωσ-
δήποτε να βάλετε το θράψαλο σχάρας, τους 
πολίτικους ρεβυθοκεφτέδες και τα ξανθιώτικα 
σουτζουκάκια). Στον πρώτο όροφο λειτουργεί 
το «Μουσικό Δωμάτιο», μια μικρή μουσική σκη-
νή όπου ο Λάμπρος Λιάβας επιμελείται τις πο-
λύ ιδιαίτερες «συλλεκτικές μουσικές βραδιές».  
Εδώ, κάθε Παρασκευή και Σάββατο αναβιώνουν 
τα κέντρα της χρυσής δεκαετίας του 1950, σε 

μια μουσική παράσταση με τίτλο «Δεν πάω σπίτι 
μου απόψε». Η Ηρώ Σαΐα συναντά τη Μαρίκα Νί-
νου, τη Μάγια Μελάγια και τη Σπεράντζα Βρανά 
σε μια επιλογή απο τα πιο αγαπημένα λαϊκά και 
αρχοντορεμπέτικα τραγούδια της περιόδου. 
Μια ξεχωριστή συνάντηση με τον σολίστα 
Γρηγόρη Βασίλα (ενορχήστρωση, μπουζούκι-
τραγούδι) και το συγκρότημά του (www.rizes-
keramikos.gr). Αλλά στον τελευταίο όροφο και 
στη μαγική ταράτσα που βλέπει την Ακρόπολη 
είναι που θα συναντήσεις το Ποτοπωλείο, ανοι-
χτό από το πρωί για καφέ μέχρι το βράδυ για 
ποτό και cocktail με... ελληνικές ρίζες! 
● Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 2110133135, 
Fb: Rizes Keramikos
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Στιλάτο, ατμοσφαιρικό και κοσμοπολίτικο, με «σπίτι» ένα από τα πλέον εμβληματικά νεοκλασικά της πλατείας 
Βαρνάβα, του 1920, το Geppetto The Bar έγινε γνωστό από στόμα σε στόμα και all day προορισμός για κάθε 
Αθηναίο. Ανοιχτό από το πρωί, με εξαιρετικούς μονοποικιλιακούς καφέδες και προτάσεις για brunch που έ-
χουν γράψει ιστορία, το Geppetto έχει το δικό του τρόπο να ομορφαίνει τα βράδια μας. Με κεφάτες μουσικές 
απ’ όλες τις δεκαετίες, όμορφη διακόσμηση με κάποια στοιχεία από το διάσημο παραμύθι του Πινόκιο, ζεστή 
και χαλαρή ατμόσφαιρα που κάποιες φορές θα σου θυμίσει πάρτι, αλλά και με κοκτέιλ που έχουν γίνει talk of 
the town. Πέρα από τα κλασικά, θα ανακαλύψετε 10 εμπνευσμένα signatures κοκτέιλ με βάση τη βότκα, το 
τζιν, την τεκίλα και το ρούμι, και κάποια από αυτά σίγουρα θα τα ερωτευθείτε. Ανοιχτό καθημερινά έως τις 3 
μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευές και Σάββατα λίγο παραπάνω.

● Στίλπωνος 2, 2107525665, fb: Geppetto The Bar

Geppetto the Bar 

Εδώ θα πιεις τα κοκτέιλ  της ζωής σου!

Λίγο που έχω ρομαντική ψυχή, λίγο που μ’ αρέσουν οι αυθεντικές ει-
κόνες κι αμέσως η καρδιά μου σκίρτησε από την ώρα που πέρασα την 
πόρτα του Upupa Epops The Bar και βρέθηκα στην πανέμορφη αυλή 
του. Φαντάσου αθηναϊκά σπίτια του ’30, αυτά που είχαν μια μεγάλη κοινή 
αυλή και κάθονταν οι γειτόνοι και τα λέγανε. Μια τέτοια είναι κι αυτή η 
αυλή, με λουλούδια, με ωραία τραπεζάκια, με artistic διάθεση, με τα όλα 
της, που λένε, και με πολύ κόσμο που έχει γίνει θαμώνας εδώ. Για να μην 
αναρωτιέσαι τι σημαίνει Upupa Epops, είναι η επιστημονική ονομασία 
του τσαλαπετεινού κι αυτό, λοιπόν, έγινε το σπίτι του κι εμένα το στέκι 
μου. Έμαθα ότι ο έτσι κι αλλιώς πολύ όμορφος χώρος, μέσα και έξω, ανα-
νεώθηκε τελευταία, αλλά και ότι όπου να ’ναι, σε περίπου ένα μήνα, θα 
βγουν τραπεζάκια κι έξω στον όμορφο πεζόδρομο. Το Upupa Epops The 

Bar ανοίγει από τις 10 το πρωί με ποιοτικό καφέ (έχει και δική του ετικέτα 
speciality), συνεχίζει με brunch (έως τις 18.00), αλλά και με κουζίνα, από 
bar food επιλογές, πεντανόστιμες χειροποίητες πίτσες, ζουμερά αμε-
ρικάνικα burgers, σαλάτες, ζυμαρικά (και με vegan επιλογές) και πολλά 
άλλα. Στα συν τα homemade γλυκά με την πανάλαφρη πανακότα, το 
λαχταριστό bannoffe και μην ξεχάσεις οπωσδήποτε να δοκιμάσεις την 
τάρτα σοκολάτας με φυστικοβούτυρο! Κι από τις 8 το βράδυ κάθε μέρα 
και τις Κυριακές από τις 6, ο dj στη θέση του να διαλέγει ωραίες, afro beat, 
nu jazz, funky groove και soul μουσικές, ο μπάρμαν να ετοιμάζει signature 
αλλά και πειραγμένα classics κοκτέιλ, η ατμοσφαιρική μπάρα να ενισχύει 
τη θεατράλε ατμόσφαιρα κι εσύ να σκέφτεσαι ότι αυτό το μέρος στα Κά-
τω Πετράλωνα θα γίνει στέκι σου.

UpUpa epops the Bar 

Στην πιο όμορφη αυλή της πόλης μύρισε άνοιξη!

● Αλκμήνης 7, Κάτω Πετράλωνα, 2121055214, fb: Upupa Epops The Bar
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MOJO CLUB
Ο αγαπημένος μουσικός

 κήπος της πόλης

 Με 25 χρόνια παρουσίας στην αθηναϊκή νύχτα, το Mojo είναι κάτι παραπάνω από ένα ση-
µείο αναφοράς – αν δεν έχεις έρθει εδώ, λένε, δεν έχεις πάει πουθενά. Ανοιχτό από το πρωί 
µε ποιοτικό καφέ και βιολογικά τσάγια, αποτελεί ιδανικό σηµείο συνάντησης το µεσηµέρι 
ή το απόγευµα µετά τη δουλειά, τόσο µέσα όσο και στον ατµοσφαιρικό του κήπο, ενώ όσο 
η ώρα περνάει µετατρέπεται σε καθαρόαιµο µπαρ, στον χαρακτήρα δηλαδή που του έχει 
δώσει τη φήµη του. Με σόουλ, φάνκι και ροκ µουσικές, έναν τόνο πιο χορευτικές Παρα-
σκευές και Σάββατα και πάντα µέχρι αργά, ενηµερωµένη κάβα και δηµιουργικά κοκτέιλ, το 
Mojo θα γίνει το στέκι σου.  

● Παπαδιαµαντοπούλου 36, Ιλίσια, 2107757033, fb: Mojo Club

STEAM CLUB
Το hot spot της ηλεκτρονικής

 μουσικής σκηνής

Dance club που έλειπε από την αθηναϊκή νύ-
χτα, µε πάρτι που έχουν µείνει αξέχαστα και 
µε κάποια από τα σπουδαιότερα ονόµατα της 
διεθνούς και ελληνικής underground dance 
σκηνής να έχουν περάσει από εδώ. Στα συν ο 
επαγγελµατισµός του προσωπικού, ο φοβε-
ρός ήχος αλλά και τα πάντα θετικά vibes στην 
ατµόσφαιρα. Το STEAM συχνά διοργανώνει 
ιδιαίτερα events και διάφορα happenings, 
ενώ εποχή έχουν αφήσει τα κατά καιρούς 
reunion (Κ. Βήτα - Μ. ∆έλτα, FAZ, Factory). 

Επειδή, όµως, τα καλύτερα έρχονται, 
κρατήστε τις ηµεροµηνίες: 

 15/3: Commercial w / Patrice Baumel, 16/3: 
TBA, 22/3: Voltage welcomes Ramiro Lopez, 
23/3: Blend w / Carlo Lio, 24/3: Sunrize Zone 
Alsos Reunion, 29/3: Modular Expansion w 
/ The Advent, 30/3: Ντάπα Ντούπα Πάρτυ 
vol.3, 5/4: Triangulum presents Drunken 
Kong, 6/4: Athens Race Culture, 13/4: Mikro 
DJ set, 19/4: Victor Ruiz.

 ● Ευρυµέδοντος 3, Γκάζι, 6936660260, fb: Steam Athens 

ΚΥΤΤΑΡΟ LIVE CLUB 

Η ροκ σκηνή που δεν κοιμάται ποτέ!

Σάββατα 16 & 23 Μαρτίου: Μετά τα δύο 
αποκριάτικα sold out events, η φοβερή 
τετράδα µε τους ∆άκη, Μαντώ, Μπίγαλη και 
Πωλίνα, σε δύο ακόµα σπάνιες εµφανίσεις 
που δεν πρέπει να χάσεις!

Παρασκευές 22 & 29 Απριλίου και 5, 12 & 
19 Απριλίου: Κώστας Τουρνάς και φίλοι για 
πέντε συλλεκτικές παραστάσεις! Η Ελπίδα 
σε κάθε παράσταση, στις 22&29/3 ο Βασί-
λης Καζούλης, στις 5&12/4 ο Λάκης Παπα-
δόπουλος, στις 19/4 ο Ρόµπερτ Ουίλιαµς.

Σάββατο 30 Μαρτίου: Τρεις γενιές ελλη-
νικό ροκ στο stage του Κύτταρου! Λευκή 
Συµφωνία, Αρνάκια, ∆ιόνυσος, Final Act κι 
όποιος αντέξει!

Σάββατο 6 Απριλίου: Οι τροµεροί Blues 
Wires µε special guests τους The Bet και την 
Τζένη Καπάδαη.

Σάββατο 13 Απριλίου: Στέλιος Σαλβαδόρ 
και Μωρά στη Φωτιά, µε ατελείωτη, όπως 
πάντα, αδρεναλίνη!

Η διαχρονική ροκ µουσική σκηνή της πόλης συνεχίζει να φέρνει 
τα καλύτερα ονόµατα. Σηµειώστε τις ηµεροµηνίες και κάντε 

τις κρατήσεις σας όσο είναι καιρός!
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 Λευκή Συµφωνία

   ● Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 2108224134, www.kyttarolive.gr 

@athensvoice

@lookmag

follow us on

@tastevoice

@athensvoiceradio

Νύχτα στάσου!

Στείλε μας τις φωτογραφίες σου
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Επιμέλεια: 
τανια δελη
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Έχω κάτι να σου πω... άκουσέ με
▶Παιδί της πόλης και των 90s, μεγάλωσα με τα 

γκράφιτι να δίνουν χρώμα στη μέρα μου και 

την pop μουσική ρυθμό στα βήματά μου. Λατρεύω 

το street style, μου αρέσει να νιώθω άνετα με τα 

ρούχα και τα παπούτσια μου και να τραβάω τα βλέμ-

ματα με τα αξεσουάρ μου. Γι’ αυτό τρελάθηκα όταν 

είδα τα νέα ρολόγια της Swatch, από τη σειρά Listen 

to Me. Τα σχέδια και τα χρώματά τους μοιάζουν με 

σύγχρονα pop έργα τέχνης και μεταμορφώνουν σε 

χρόνο dt το στιλ μου. Ασύμμετρες γραμμές, φλούο 

χρώματα, πανκ πορτρέτα ζώων και διαφάνειες που 

αποκαλύπτουν τον μηχανισμό του ρολογιού είναι 

μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά της νέα συλλο-

γής. Θα το τολμήσεις;  -Τ.Δ.

Blue Sweet 70€ Pinkapippa 60€ Swatch Out 70€



Οι αόρατες γυναίκες
Εκεί, μεταξύ 45 και 50, οι γυναίκες  

«εξαφανίζονται». Ευτυχώς για αυτές  
υπάρχουν οι νεότεροι άνδρες  

– επιστημονικά αποδεδειγμένο 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α
πό τότε που η Μόνικα Μπελούτσι βρήκε τον ιδα-
νικό άνδρα, ακόμα και οι έρευνες στρέφονται πάνω 
της όπως τα ηλιοτρόπια χορεύουν ακολουθώντας 
την πορεία του ήλιου. Ο αγαπημένος της είναι 36 
ετών και το όνομα αυτού Νικολά. Η αιώνια Μαλένα 

είναι... μόλις 54. Και ο Νικολά είναι ο άνδρας ο σωστός, διότι 
κατεβάζει και τα σκουπίδια. 

Οι μεσήλικες γυναίκες προτιμούν τους νεότερους άνδρες. 
Και οι νεότεροι άνδρες τούς το ανταποδίδουν. Αυτό είναι το 
πόρισμα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε γυναίκες ηλι-
κίας 30-60 ετών. Παρουσιάστηκε πρόσφατα και προκάλεσε 
αίσθηση. Εμείς τα ξέραμε. Ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εμείς 
κρυφό καμάρι. 
Βέβαια, τα τριάντα δεν είναι μέση ηλικία, μια γυναίκα τριάντα 
χρονών δεν είναι μεσόκοπη. Αλλά, ας το παραμερίσουμε. Θα 
μου πείτε και το 60 δεν είναι μέση... οπότε. Η επιστήμονας που 
έκανε την έρευνα αυτό το δείγμα επέλεξε. Με αυτά τα «άκρα». 

Ένας νεότερος άνδρας, δεν έχει τόσο βαριές αποσκευές 
όσο ένας συνομήλικος ή ένας αρκετά μεγαλύτερος. Και η ω-
ριμότητα, οι εμπειρίες; Ε, δεν μιλάμε και για μωρά. Η έρευνα 
είναι καναδέζικη και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που 
ανέδειξε, είναι ότι για πολλές από τις γυναίκες ηλικίας 40 ή 
50, ο ενθουσιασμός των νεαρών ανδρών για αυτές ήταν σαν 
μια ευχάριστη αντίθεση απέναντι στην αδιαφορία των μεσή-
λικων ανδρών για να βγουν ραντεβού με γυναίκες που είναι 
συνομήλικες. Η έρευνα δεν επικεντρώνεται σε αυτό. Δίνει 
στοιχεία και για το σεξ και για άλλες πτυχές των σχέσεων. 

Τι να έχει απογίνει άραγε εκείνος ο 50χρονος Γάλλος δη-
μοσιογράφος, για τον οποίο οι συνομήλικές του ήταν αόρα-
τες; Δεν τις έβλεπε ο τύπος. Και είναι αλήθεια πως πολλές 
50χρονες γυναίκες γίνονται αόρατες. Ρίξτε μια ματιά γύρω 
σας... Στις κοινές θνητές. Ταλαιπωρημένες, παραμελημένες, 
κουρασμένες. Κρίση, άγχος, στρες. Ακόμα κι όταν δείχνουν 
κι απ’ έξω άνεση, ενδέχεται να είναι ψυχικά τυραννισμένες. 
Τα αυτοάνοσα κάνουν θραύση. Διότι οι σταρ του Χόλιγουντ, 
όπως η 45χρονη καλλονή Κέιτ Μπένκισεϊλ, δεν έχουν ανά-
γκη. Έχουν τον τρόπο, τα μέσα και τη διάθεση να ζήσουν τη 
στιγμή. Το αγόρι της είναι κατά 20 χρόνια νεότερο της, και οι 
κουτσομπόληδες λένε πως λιώνει για την ηθοποιό. 

Πριν από χρόνια είχαν ρωτήσει γνωστή ελληνίδα τραγου-
δίστρια, ζωντανός θρύλος η γυναίκα, αν θα παντρευόταν 
ξανά. Εκείνη απάντησε πως αν το αποφάσιζε θα επέλεγε ένα 
40χρονο, τότε 30 χρόνια νεότερο της. Για να προσθέσει ότι 
με έναν συνομήλικο θα έπιναν με το κουταλάκι τα χαμομηλά-
κια τους. Και ήταν κάτι που δεν το ήθελε. Πιο καλή η μοναξιά, 
από κάτι που δεν φτάνω, είχε πει.

Ανάσα αισιοδοξίας. Μην το βάζετε κάτω. Η Μόνικα δείχνει 
τον δρόμο. Είναι 54 ετών. Και δεν είναι αόρατη. Θέλετε κι  
άλλες; Σούζαν Σάραντον, Ρόμπιν Ραιτ, Χάιντι Κλουμ, η αρχη-
γός Μπριζίτ...
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Θα λατρέψέις 
τΟ βΟύτύρΟ 
καριτέ...
Τα προϊόντα Shea 
της The Body Shop 
περιέχουν βούτυρο 
καριτέ, το οποίο πα-
ράγεται από εξειδι-
κευμένες γυναίκες 
στην Γκάνα, με την 
παραδοσιακή μέθο-
δο που περιλαμβά-
νει 18 στάδια. Θα το 
λατρέψεις γιατί έχει 
υπέροχη, κρεμώδη 
υφή και χαρίζει εντα-
τική θρέψη σε μαλ-
λιά και σώμα. Μάλι-
στα, η ενυδάτωση 
που προσφέρει είναι 
τόσο εντατική που 
διαρκεί για 72 ώρες!

CHANEL 
Δερμάτινα γάντια

TOMS 
Unisex γυαλιά 

ηλίου €155

AdidAS 
Unisex παπούτσι 

Continental 80 
€99,95

BERSHKA 
Παρκά νάιλον €55,99

CARPiSA 
Τσαντάκι μέσης

CATRiCE 
Υγρό highlighter €5,69

CALViN KLEiN 
Γυναικείο άρωμα  

Eternity Flame

SPRiNGFiELd 
T-shirt με logo €12,99

TEZENiS 
Σουτιέν με διαφάνεια  

και κέντημα

MiZUNO 
Αθλητικό σορτσάκι-φούστα €34

HUSH 
PUPPiES 
Αθλητικό 
παπούτσι

NEW CULT 
Κάλτσες Happy Socks €9,95
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Info
Σκηνοθεσία - Σκηνική 
εγκατάσταση, ελεύθε-
ρη απόδοση - Διασκευή, 
φωτισμοί: Θεόδωρος 
Τερζόπουλος. Μουσική: 
Παναγιώτης Βελιανίτης, 
κοστούμια Yiorgos 
Eleftheriades. Πρεμιέρα 
στις 20 Μαρτίου. Τετ.- 
Σάβ. 21.00, Κυρ. 19.00. 
Διάρκεια: 1 ώρα και 10 
λεπτά, Θέατρο Άττις, 
Λεωνίδου 7, Μεταξουρ-
γείο, 2105226260

18 
χρόνια μετά από 
το πρώτο ανέ-
βασμα της «Νό-
ρας», ο Θόδωρος 

Τερζόπουλος επιστρέφει 
με μια ψυχαναλυτική 
αλλά και μια μπρεχτική 
ανάγνωση του έργου του 
Ίψεν. Το παιχνίδι στο 
«Κουκλόσπιτο» παίζεται 
ανάμεσα στα τρία πρόσω-
πα: τη Νόρα - Σοφία Χιλλ, 
τον  Κρόγκσταντ - Τάσο 
Δήμα και τον Τόρβαλντ 
- Αντώνη Μυριαγκό. 
Παίζεται μεταξύ «του 
φοβισμένου, κατασκευα-
σμένου Εγώ και του κατα-
χωνιασμένου, αληθινού 
εαυτού που αγωνίζεται 
να πάρει ανάσα», αλλά 
και ανάμεσα σε αυτά που 
οι τρεις τους αντιπρο-
σωπεύουν, τον δανειστή 
τραπεζίτη που εκπροσω-
πεί το σύστημα, τον σύ-
ζυγο καριερίστα και την 
καταναλώτρια Νόρα. Στό-
χος τους πάντα το κέρδος, 
οικονομικό, ψυχολογικό, 
δεν έχει σημασία. «Η Νό-
ρα συμβολίζει τον αγώνα 
του θεάτρου να πάει πέρα, 
ή μάλλον πίσω από τον 
θεατρικό εαυτό του και 
να γίνει ζωή. Να αυτο-
πυρποληθεί, να αγγίξει 
το αθέατο, το Τίποτα. Μ’ 
αυτό το τίποτα μας αφήνει 
η Νόρα κλείνοντας την 
πόρτα του θεάτρου πίσω 
της και μπαίνοντας στον 
χώρο και τον χρόνο του 
αθέατου».Η 
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Η Μεγάλη Ελλάδα 
4 δυνατά µουσικά ονόµατα από την Κύπρο 

και πολλά άλλα), που στο πα-
ρελθόν είχε κυκλοφορήσει 
ενδιαφέροντα άλµπουµ ως J. 
Kriste, Master of Disguise, απο-
φάσισε να µεταφράσει κατά 
λέξη το όνοµά του στα αγγλι-
κά και προέκυψε το: Freedom 
Candlemaker. Αυτό όµως που 
πραγµατικά προέκυψε είναι 
ένα θαυµάσιο άλµπουµ, το κα-
λύτερο που έχει κάνει. 
Με έναν καλοζυγισµένο συν-
δυασµό από ποπ ψυχεδέλεια 
και progressive, µε φανερή 
γνώση του ένδοξου παρελ-
θόντος από τις δεκαετίες του 
’60 και του ’70, µε αίσθηση µε-
λωδίας και ενορχηστρωτικές 
ικανότητες, δηµιούργησε έναν 
δίσκο ολοκληρωµένο, ευχάρι-
στο, καθαρό, απλό και στιβαρό 
που άνετα στέκεται σε διεθνές 
επίπεδο και «χάνει στροφές» 
µόνο σε ελάχιστα σηµεία.

The Screaming Fly 
- Trip to Venus
Αν αγαπάς το rock ’n’ roll, βα-
ριέσαι τις ταµπέλες (ροκ, ψυχε-
δέλεια, garage και τα τοιαύτα), 
θέλεις να θυµηθείς πώς γίνεται 
να έχει τη γεύση που θυµάσαι 
από µικρός, τότε οι παλαίµαχοι 
The Screaming Fly 
έχουν κάνει καλή 
δουλειά. 
Επιβεβαιώνουν 
µε εµφατικό 
τρόπο πως ένα 

κλασικό ροκ τρίο (κιθάρα, µπά-
σο, τύµπανα), αν έχει κάτι να 
πει, µπορεί να τα πει όλα. Τιµά-
νε τη φανέλα του rock ’n’ roll, 
το αγαπάνε, το σέβονται και 
είναι µέσα σ’ αυτό και µε απλό, 
δωρικό και κατανοητό τρόπο 
αλλά και µε γνώση, ιδέες και ά-
ποψη, φτάνουν σε ένα καθαρό 
και ατόφιο αποτέλεσµα.

Eleni Era 
- Rise Love
Ένα κορίτσι από την Κύπρο 
που ζει και δουλεύει ως µου-
σικός στη Γερµανία και τα 
βράδια ονειρεύεται και γρά-
φει dream pop στα ελληνικά 
και τα αγγλικά. Απλές µελωδί-
ες, αιθέρια αίσθηση, εύθραυ-
στη ερµηνεία µε δυνατότητες,  
ασπρόµαυρες εικόνες και ενί-
οτε ένα άρωµα «έντεχνου». 
Μόνο που όλα αυτά δεν έχουν 
την πνοή και το σθένος για να 
ξεφύγουν από το πλαίσιο του 
καλού και συµπαθούς που δεν 
πάει και πολύ µακριά. Όµως 
υπάρχουν όλα τα στοιχεία και 
τα δεδοµένα για να πούµε πως 
έχουµε ένα ικανοποιητικό ντε-
µπούτο, ικανό να µας κάνει να 
περιµένουµε τη συνέχεια. 

Billy Pod 
- Drums to Heal Society
∆εν νοµίζω πως αυτή η κοι-
νωνία γιατρεύεται πια µε οτι-
δήποτε, αλλά ο τζαζ ντράµερ 

Βασίλης Ποδα-
ράς (Next Step 
Quintet) µε το 
σόλο ντεµπού-
το του κάνει 
µια φιλότιµη 
και σεβαστική 
προσπάθεια να 
προσφέρει την 
ευχαρίστηση 

της ακρόασης που ’ναι κι αυτό 
ένα γιατρικό. Μπορεί ο «κρά-
χτης» να είναι η διασκευή ε-
νός τραγουδιού της Feist που 
έγινε ευρύτερα γνωστό το 
2011 από τον James Blake κι 
εδώ το τραγουδάει η Katerine 
Duska, αλλά το υπόλοιπο άλ-
µπουµ είναι ινστρουµένταλ, 
οι µουσικοί που συµµετέχουν 

είναι διαλεχτοί και ο Billy Pod 
τους δίνει πρόθυµα χώρο για 
να εκφραστούν και να υπο-
στηρίξουν τις συνθέσεις του, 
άλλες ενδιαφέρουσες κι άλ-
λες όχι και τόσο. Η δικαιολο-
γηµένη επιθυµία του να χω-
ρέσει πολλά και διαφορετικά 
στοιχεία σε ένα δεν βοηθάνε 
στη ροή αυτού του δίσκου, 
κάνοντας τα επιµέρους στοι-
χεία να είναι καλύτερα από το 
σύνολο, όπως και να ’χει όµως 
ο Βασίλης Ποδαράς είναι µια 
καλοδεχούµενη «νέα» άφιξη 
στην πολύ ζωντανή πια «ελ-
ληνική τζαζ σκηνή». 

Freedom 
Candlemaker
 - Beaming Light
Ο πολυπράγµων Λευτέρης 
Μουµτζής από την Κύπρο 
(Λουβάνα ∆ίσκοι, Τρίο Τεκκέ, 
µουσικό φεστιβάλ στο νησί 

ΜΟΥΣΙΚΗ º
αλό είναι και το φυσικό αέριο και οι υδρογονάνθρα-

κες, αλλά χωρίς την τέχνη δεν πας πουθενά. Για το τι 

συµβαίνει στην Ελλάδα µε τα συγκροτήµατα και τους 

νέους µουσικούς που δηµιουργούν διαρκώς ενδια-

φέροντα άλµπουµ, τα γράφουµε –σχεδόν– κάθε εβδοµά-

δα. Εξίσου ευχάριστο είναι που έχει αρχίσει να συµβαίνει 

και στην Κύπρο, απ’ όπου συχνά µας φτάνουν καλά νέα.

ª Ë Á °Ë¤ ¹ ¶ ª 
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➜ makismilatos@gmail.com

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ

Τους δίσκους αυτούς µπορείτε να 
τους ακούτε κάθε Σάββατο & Κυ-
ριακή από τις 18.00 ως τις 20.00 
στο Athens Voice Radio 102,5 

στην εκποµπή του Μάκη Μηλάτου.

AT
HE

NS
 VOICE RADIO

To Tapas Bar & Kitchen αφού ξεσήκωσε όλη την Αθήνα µε 
τα εκπληκτικά tapas του και τις δυνατές νύχτες του, µόλις 
άλλαξε. Εδώ και λίγο καιρό ανακαινίστηκε ριζικά, πλησιά-
ζοντας ακόµα πιο πολύ στο ισπανικό ταµπεραµέντο και τις 
λατινοαµερικάνικες καταβολές του. Για αυτή τη µεγάλη (και 
νόστιµη) αλλαγή ευθύνονται ο πάντα ανήσυχος ∆ηµήτρης 
Πολίτης και ο συνιδιοκτήτης του Τζίµης. Ο ∆ηµήτρης, που 
είναι ταυτόχρονα και ταλαντούχος σεφ, αποφάσισε να εστι-

άσει σε αυτό που ξέρει καλύτερα να κάνει: να µαγειρεύει. 
Έτσι, το καινούργιο Diferente αποκτά τώρα πιο εστιατορι-
ακό χαρακτήρα, δίνει έµφαση στην κουζίνα και περήφανο 
παρουσιάζει το καινούργιο του µενού. Θα βρείτε ακόµα τις 
θρυλικές paellas του Tapas Bar & Kitchen, αλλά αυτή τη φο-
ρά θα ανακαλύψετε και πληθωρικά πιάτα µε πρωταγωνιστή 
το κρέας. ∆οκιµάστε οπωσδήποτε το rib eye asado και τη 
σπαλοµπριζόλα 750γρ. (προτείνεται για 2 άτοµα, εκτός αν 

πεινάτε πάρα πολύ). Ευχάριστη έκπληξη αποτελούν επίσης 
και οι λαχταριστές µακαρονάδες, µε την Bolognese φούρ-
νου µε chorizo και παλαιωµένο cheddar να ξεχωρίζει. Όχι 
δηλαδή ότι το spaghetti picada µε την καταλανική συνταγή 
για pesto θα σας αφήσει λιγότερο ασυγκίνητους. Για να κλεί-
σει η βραδιά όπως πρέπει θα βρείτε τροµερά cocktails και 6 
διαφορετικές margaritas, που ξεκινούν από την κλασική και 
φτάνουν µέχρι µια καπνιστή margarita µε… φασκόµηλο!  

DIFERENTE 
Ισπανικές γεύσεις και margaritas για πάντα!

● Βεντήρη 7, Ιλίσια, 2107212080, Fb: @DiferenteRestoBar
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Οι αδελφοί Σίστερς (The SiSTerS BroTherS) ***½

ΣκηνοθεΣία: Ζακ Οντιάρ ΠρωταγωνίΣτούν: Τζον Σ. Ράιλι, Χοακίν Φίνιξ, Τζέικ Τζίλενχαλ, Ριζ Αχμέντ

Δύο μισθοφόροι δολοφόνοι, ο Έλι και ο Τσάρλι Σίστερς, και ένας ιχνηλάτης προσλαμβάνονται 

για να εντοπίσουν τη διαδρομή ενός χρυσοθήρα που φαίνεται να έκλεψε το αφεντικό τους αλλά 

στην πραγματικότητα κρύβει ένα μεγάλο θανάσιμο μυστικό. 

τ
ο πρώτο αμερικανικό φιλμ του δεξιοτέχνη Ζακ Οντιάρ είναι πραγματική –και πο-
λύ, πολύ ευχάριστη– έκπληξη. Την αρχική περιέργειά μας (αν όχι δυσπιστία) για 
την επιλογή του Γάλλου –τι διάολο γυρεύει ο δημιουργός των «Σώμα με σώμα», 
«Ο προφήτης» και άλλων σπουδαίων ευρωπαϊκών ανθρωποκεντρικών δραμάτων 

στην Άγρια Δύση;– να καταπιαστεί με το κατ’ εξοχήν αμερικανικό είδος, το γουέστερν, 
διαδέχεται η αναγνώριση και αποθέωση μιας ακόμη σπουδαίας δουλειάς εκ μέρους του. 
Το παλιομοδίτικο και σχετικά εύκολα αναγνωρίσιμο μοτίβο των νταήδων πιστολέρο που 
καταδιώκουν έναν «αθώο», εμπλουτίζεται αριστοτεχνικά με στοιχεία που ίσως βλέπουμε 
για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο είδος. Δεν είναι μόνο η αληθινή φύση του θύματος 
–ένας επιστήμονας χημικός είναι ο «χρυσοθήρας» που κυνηγούν οι κακοποιοί–, ούτε οι 
ρεαλιστικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν το βάρος και το βάθος των χαρακτήρων: οι 
σχέσεις των δύο αδελφών και ειδικά η υπέροχη σκιαγράφηση του χαρακτήρα του Ράιλι, 
το θέμα της οικογένειας και το πατρικό σύμβολο, η ιδέα της κοινοκτημοσύνης και της 
προοδευτικής κοινότητας που ονειρεύεται ο χημικός κ.ά. Κυρίως είναι η οξυδέρκεια του 
Οντιάρ στο ρεαλιστικό αποτύπωμα της αναδυόμενης Άγριας Δύσης, μέσα από μια βινιέτα 
ανεπαίσθητων σημαδιών και ανορθόδοξης σκηνοθεσίας (βραβείο στη Βενετία για την 
εξαίρετη δουλειά του Οντιάρ) που καθιστούν το ταξίδι των τεσσάρων πρωταγωνιστών 
προς τη Δυτική Ακτή σκέτη αποκάλυψη. Η πρώτη επαφή με τη θάλασσα («δεν έχουμε 
ξαναφτάσει τόσο μακριά» λέει ο ένας Σίστερ στον άλλο), ο ρομαντισμός του δολοφόνου, 
το συναπάντημα με τον θάνατο που έρχεται σε ανύποπτη στιγμή (η αράχνη που καταπίνει 
ο ήρωας), το σοκ του πολιτισμού στο Σαν Φρανσίσκο, η ταχύτητα με την οποία «γεννιού-
νται» οι πόλεις, ο νόμος του ισχυρού, η απληστία και το χτίσιμο της φήμης ως βασικοί 
πυλώνες του Νέου Κόσμου κ.λπ. Μια απολαυστική αλληγορία κι όχι ένα απλό γουέστερν 
είναι οι «Αδελφοί Σίστερς», που πίσω από τον μύθο (της Άγριας Δύσης) αναζητά την αλή-
θεια και μάλιστα με τρόπο πρωτόγνωρα ιλαροτραγικό και απρόσμενα συγκινητικό. 

▶ Στο  «Arctic» (-) του Τζο 

Πένα ένας άντρας βρίσκε-

ται μόνος στην καρδιά της 

Αρκτικής, όπου έχει εγκλω-

βιστεί μετά την πτώση του 

αεροπλάνου του. Ευρημα-

τικός και ψύχραιμος σαν 

άλλος Οδυσσέας, ο Όβερ-

γκαρντ (τον υποδύεται ο 

Μαντς Μίκελσεν) έχει φτιά-

ξει το δικό του καταφύγιο, 

ψαρεύει πέστροφες μέσα 

από τον πάγο και στέλνει 

τακτικά σήματα SOS ελπί-

ζοντας στη διάσωση. Αυτή 

δεν θα αργήσει να έρθει 

αλλά το αεροπλάνο θα συ-

ντριβεί κι αυτό, αφήνοντας 

τον Όβεργκαρντ υπεύθυνο 

και για την ετοιμοθάνατη 

πιλότο. 

▶ Tο animation «Το πάρκο 

των θαυμάτων» (-) πε-

ριγράφει την απίστευτη 

φαντασία της μικρής Τζουν 

που ζωντανεύει το πιο 

συναρπαστικό λούνα παρκ 

που είδατε ποτέ.

JUST THE FACTS
οι Αδελφοί Σίστερς (***½)

Ένας Γάλλος  
στην Άγρια Δύση

οι αγώνες μας (***)
Συνδικαλιστής ή πατέρας;

Σκιά (**½)
Σκιές από το κινεζικό 

αρχαϊκό παρελθόν

Η χήρα (Greta) (*)
Κηδεία για Νιλ Τζόρνταν και 

Ιζαμπέλ Ιπέρ

Arctic (-) 
Μάχη επιβίωσης  

στην Αρκτική

Το πάρκο των θαυμάτων 
(-)

Ζωηρή παιδική φαντασία

criticÕs CHOICE

Aκόμη
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«Η χήρα»

«οι αγώνες μας» 

«Σκιά»

Οι αγώνες μας (Nos Batailles) ***
ΣκηνοθεΣία: Γκιγιόμ Σενέζ 
ΠρωταγωνίΣτούν: Ρομέν Ντιρίς, Λουσί Ντεμπέ, 
Λετίσια Ντος

ο ολιβιέ κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμε-
τωπίσει τις καθημερινές αδικίες ενάντια 
στους υπαλλήλους στο εργοστάσιο όπου 
εργάζεται. Όταν η σύζυγός του τον εγκατα-
λείπει ξαφνικά μένει μόνος να τα βγάλει πέ-
ρα με το μεγάλωμα των δύο παιδιών αλλά 
και τις προκλήσεις της δουλειάς του.

Ένας νέος βέλγος σκηνοθέτης, ο Γκιγιόμ Σενέζ, 
στη δεύτερη μόλις ταινία του βρίσκει την κα-
τάλληλη συνταγή για να φέρει στο ίδιο κάδρο 
την προβληματική των αδερφών Νταρντέν σε 
συνδυασμό με το κινηματογραφικό ύφος του 
Κεν Λόουτς. Τι σημαίνει αυτό; Μια ξεκάθαρη 
πολιτικά στρατευμένη ιστορία μεταμορφώ-
νεται με σπάνια απλότητα και φυσικότητα σε 
ένα ανθρώπινο δράμα μείζονος σημασίας. Το 
φιλμ ξεκινά με τον ήρωα (ο αγνώριστος Ρομέν 
Ντιρίς δίνει μια σπουδαία ερμηνεία που ήταν 
υποψήφια για το Σεζάρ ερμηνείας) να παλεύει 
να σώσει από την απόλυση ένα συνάδελφό 
του, συνεχίζει με τις δραματικές συνέπειες 
της παραπάνω σκηνής, αλλά στη συνέχεια 
αλλάζει ρότα και το σασπένς μεταφέρεται στο 
εσωτερικό της οικογένειας του ήρωα. Κάπου 
εδώ αρχίζει το αληθινό στόρι που βασίζεται 
στην πραγματική εμπειρία του σκηνοθέτη, 
που κάποια στιγμή βρέθηκε αντιμέτωπος με 
παρόμοια κατάσταση. Δουλειά ή οικογένεια 
είναι το δίλημμα - όχημα που θέτει το σενάριο 
προκειμένου να αναδειχτούν ιδέες πρωτό-
γνωρης ευαισθησίας και ειλικρίνειας σε ένα 
φιλμ σπάνιας ζεστασιάς και λεπτού χιούμορ 
που λειτουργεί ως καθρέφτης της σύγχρονης 
κοινωνίας και των αδιεξόδων της.

Σκιά (shadow / YiNg) **½
ΣκηνοθεΣία: Ζανγκ Γιμού 
ΠρωταγωνίΣτούν: Ντενγκ Τσάο, Σουν Λι, 
Ζενγκ Κάι, Γκουάν Ξιαοτόνγκ

H ιστορία ενός έκπτωτου βασιλιά που 
έχει εκδιωχθεί από την πατρίδα του 
και σχεδιάζει την εκδίκησή του. Όμως 
ο νυν βασιλιάς έχει καταστρώσει το 
σατανικό σχέδιο για να τον αντιμετω-
πίσει και να κρατήσει για πολλά χρό-
νια ακόμη την εξουσία στα χέρια του.

Ο Ζαν Γιμού επιστρέφει στο μεγάλο 
θέαμα, δύο χρόνια μετά από το «Σινικό 
τείχος». Όπως και σε εκείνο το φιλμ, πη-
γή έμπνευσης αποτελεί ένας κλασικός 
κινεζικός μύθος. Η ιστορία των Τριών 
Βασιλείων της Κίνας ενδυναμωμένη από 
το στοιχείο των σωσιών (αυτό ακριβώς 
σημαίνει η «Σκιά» του τίτλου) οι οποίοι 
επιστρατεύονταν όταν ο βασιλιάς ή 
κάποιος ευγενής βρισκόταν σε κίνδυνο. 
Το καλό με τον Γιμού είναι πως με το 
φιλμ αυτό εγκαταλείπει κάπως τη χολι-
γουντιανή «λάμψη» με την οποία είχε 
πασπαλίσει το προηγούμενο φιλμ και 
επιστρέφει τρόπον τινά στα παραδοσια-
κά πάτρια εδάφη. Τα αποτελέσματα δεν 
τον δικαιώνουν πάντα (η σοβαροφάνεια 
κάποιων χαρακτήρων ή η υπερβολή 
ορισμένων σκηνών περισσεύουν) αλλά 
και πάλι διαθέτει κάποιες εξαιρετικές 
σεκάνς μεγαλείου, όπως ολόκληρη η τε-
λική μάχη όπου καταλαμβάνεται η πόλη 
του εχθρού με μπαμπεσιά αλά Δούρειος 
Ίππος και μερικές απίθανες χορογραφί-
ες δράσης όπου τσεκούρια, μεταλλικές 
ομπρέλες και ποτάμια από αίμα καθηλώ-
νουν το βλέμμα. 

Η χήρα (greta) *
ΣκηνοθεΣία: Νιλ Τζόρνταν 
ΠρωταγωνίΣτούν: Ιζαμπέλ Ιπέρ, 
Κλόε Γκρέις Μόρετζ, 
Μάικα Μονρόε

Η Φράνσις, μία νεαρή 
γυναίκα που πενθεί τον 
θάνατο της μητέρας της, 
ανακαλύπτει μία χαμένη 
τσάντα στο μετρό της Νέας 
υόρκης και αποφασίζει να 
την επιστρέψει στην κάτο-
χό της. Αυτή είναι η αρχή 
μίας ασυνήθιστης φιλίας 
με την αινιγματική χήρα 
Γκρέτα.

Μαύρη σελίδα στην καριέρα 
του Νιλ Τζόρνταν αλλά και 
της Ιζαμπέλ Ιπέρ το συγκε-
κριμένο φιλμ, που αποτελεί 
ένα κακόγουστο υβρίδιο 
αστικού θρίλερ και ψυχο-
λογικού δράματος που όσο 
κυλάει η ώρα χάνει κάθε έν-
νοια ισορροπίας και μέτρου 
και μετατρέπεται αναίτια σε 
φιλμ-μπαμπούλα που θυμίζει 
φτηνιάρικο b-movie. Ακόμη 
και η ερμηνεία της Ιζαμπέλ Ι-
πέρ σε ολόκληρο το δεύτερο 
μέρος οδηγείται σε ακραία 
κακόγουστες πιρουέτες 
που προκαλούν άθελά τους 
νευρικά γέλιο και υπηρετούν 
ένα αφελές σενάριο γύρω 
από την ανθρώπινη εμμονή 
και την ψυχασθένεια, που 
γίνεται ελάχιστα πειστικό.

Ο Μεγάλος
Αιρετικός
το νέο έργο του Δημήτρη 
Παπαπαδημητρίου 
παρουσιάζεται στη Στέγη

α
ναζητώντας τις αιρετικές 
πτυχές της ποίησης ο Δη-
μήτρης Παπαδημητρίου 
συνθέτει έναν νέο κύκλο 

τραγουδιών με τίτλο «Μεγάλος 
Αιρετικός» που θα παρουσιαστεί 
ζωντανά στη Μικρή σκηνή της 
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 
21 Μαρτίου, ημέρα γιορτής της πα-
γκόσμιας ποίησης. Οι νέοι ερμη-
νευτές Χάρης Ανδριανός, Βερόνικα 
Δαβάκη, Πάνος Παπαϊωάννου και 
ένα σύνολο εννέα μουσικών θα 
ερμηνεύσουν μελοποιημένα ποιή-
ματα σπουδαίων δημιουργών όπως 
οι Μπρεχτ, Εμπειρίκος, Καβάφης, 
Ρίλκε, Κοροπούλης, Λαπαθιώτης, 
Λεοντάρης, Τζων Ντον, Παλαμάς, 
Αριστοφάνης, Βιγιόν. Το πρώτο 
από τα τρία μέρη ενός κύκλου 
μελοποιημένων ποιημάτων με 
συνεκτική γραμμή την επαναστα-
τικότητα του ποιητικού λόγου και 
τις αμφισβητήσεις που προκαλεί. 
Σύμφωνα με τον συνθέτη πρόκει-
ται για έναν κύκλο τραγουδιών 
«αφιερωμένο στην πνευματική, 
ηθική και αισθητική ελευθερία 
και ενίοτε –γιατί όχι;– ελευθερι-
ότητα. Δηλαδή αφιερωμένος στην 
ποιητική επαναστατικότητα και 
ανυποταξία. Την αμφισβήτηση. Α-
φιερωμένος ακόμα στο ασυμβίβα-
στο κυνήγι μιας άσπιλης, αμιγούς 
και απόλυτης αλήθειας, που θέτει 
αυτομάτως τους πρωταγωνιστές 
του στο κοινωνικό περιθώριο της 
αιώνιας και αόρατης ιεράς εξέτα-
σης. Γιατί τίποτε πιο δολοφονικά 
αντικοινωνικό από την απόλυτη 
αλήθεια σε ισχυρές δόσεις». 

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 
107, 2109005800 (21.00/€7, 12). 
Στις 21/3.
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«Δεν γράφω για τον συγκι-

νησιακό απόηχο του μεγάλου 

βιώματος, ούτε για τη λέξη που 

αυτονομείται και υπερβαίνει τον κό-

σμο. Γράφω για τη Λίτσα, που κοιμάται με 

τις άηχες πατούσες της στο αριστερό μου χέρι».

Τ
ι περισσότερο να πούμε, όταν η ίδια η συγγραφέας περιγρά-

φει τόσο καλά το συγγραφικό της εγχείρημα; «Χωρίς φιλο-
λογία, χωρίς λόγια περιττά» (αλλά με μια ιδιαίτερη ροπή προς 

τη μεταφορά και την πολυσημία), εκδρομεύς με πλήρη ε-

ξάρτυση στους τόπους όπου την «παραμονεύει εκδικητικά η γλώσ-
σα», «ραίνει με μέλι» τις «άφωνες, γραπτές λέξεις» της. Ολόκληρο το 

βιβλίο της είναι η αποθέωση της γλώσσας, εξάλλου.

Είναι, βεβαίως, ένα βιβλίο υβριδικό, με κείμενα που μετεωρί-

ζονται ανάμεσα στο σύντομο αφήγημα και την οιονεί ημερο-

λογιακή γραφή, το ποίημα και την ακαριαία σκέψη, μια σκέψη 

που συχνά έχει την πυκνότητα ενός αφορισμού. Ποιητικά πε-

ζά, και ποιήματα συναρθρωμένα σε έξι ενότητες, φαινομενι-

κά αυτόνομες, ενωμένες όμως το γερό νήμα της γλωσσικής 

ευρηματικότητας που κατά καιρούς γίνεται ηδονική σχεδόν 

γλωσσοπλασία, αποτυπώνουν εικόνες και σκέψεις από κά-

ποιο ταξίδι στη Ρωσία (from Russia with love), αποκτούν έναν 

σχεδόν αναθηματικό χαρακτήρα στην ενότητα «Πάτερ ημών» 
καθώς μοιάζουν με προσφορές σε όσους τη σφράγισαν και 

την ενέπνευσαν –προχείρως να ονομάσω τον 

Μανόλη Αναγνωστάκη και τον Μίμη Σουλιώτη 

ο οποίος επανέρχεται και σε άλλες ενότητες 

του βιβλίου–, μιλούν για τη γραφή στο «Εκ κοι-
λίας μητρός» και για τη Μουσική στην ομώνυμη 

ενότητα, αποκτούν απτή σωματικότητα στην 

ενότητα περί έρωτος και θανάτου και περιδια-

βάζουν στα trivia μετατονίζοντάς τα σε στιγμές 

θαύματος στην τελευταία ενότητα που επιγρά-

φεται «Και άλλα τινά». 

Με αφομοιωμένη την παράδοση του λατινοα-

μερικάνικου μαγικού ρεαλισμού, το ευρωπαϊκό 

παράλογο, την παράδοση του Σολωμού, του Ε-

μπειρίκου και του Σαχτούρη, αφήνοντας ελεύ-

θερη την εικονοκλαστική και εικονοπλαστική 

φαντασία της, η Πεχλιβάνη χειρίζεται έξοχα την 

ειρωνεία, κι έτσι ούτε χαρίζεται στο πάθος, ούτε 

ενδίδει σε ιδέες που βαδίζουν συμμετρικά, δυο 

δυο, τρεις τρεις, πιασμένες από το χέρι. Τη στιγμή που η γλωσσι-

κή ευφορία γίνεται πυρετική, η Αγγελική Πεχλιβάνη χαμογελάει 

λοξά, κάνει έναν μορφασμό κι αρχίζει ένα νέο σκοπό. Κατακερ-

ματίζοντας τις αποπνικτικές ολότητες, βάζει στη θέση τους μιαν 

ενότητα πνευματική, εσωτερική.

Σε μια πρώτη ματιά, θα ’λεγε κανείς ότι η «Πεζή Εποχούμενη» 
είναι ένα βιβλίο για τη μοναξιά, την απώλεια, το πένθος. Είναι 

όμως, ταυτόχρονα, κι ένα βιβλίο για την επιθυμία. Για την ε-

ναλλαξιμότητα των ρόλων, ή αλλιώς για το πώς το αντικείμενο 

της επιθυμίας μπορεί να γίνει, ανεπαισθήτως, το υποκείμενο 

που επιθυμεί. Για τη δυσκολία να παγιωθεί μια διαλογική σχέση 

μεταξύ του εγώ και του εσύ, στη βάση μιας αμοιβαιότητας. Για 

το τέλος των πραγμάτων και για τη σωτήρια δυνατότητα να 

ξαναρχίσουν. Για την αναπάντεχη ρωγμή που μπορεί να σκίσει 

σαν αστραπή την καθημερινότητα, όχι για να την καταστρέψει, 

αλλά για να της δώσει την ευκαιρία να ανασυνταχθεί σε δια-

φορετική κλίμακα. Είναι το βιβλίο μιας γυναίκας στοχαστικής, 

που υποτάσσει την επιφάνεια στην ουσία, που επιστρατεύει 

την αποσιώπηση, τον υπαινιγμό, τη σύντμηση, τον κερματισμό, 

μακριά από τον ρητορικό αυτοματισμό και τη ροπή των ωραίων 

φράσεων. Απολαμβάνοντας την πυκνότητα της ολιγογραφίας 

της, αναπνέουμε τον οξύ, καυτό και σπάνιο αέρα της βουνοκορ-

φής, το καθαρό οξυγόνο του πνεύματος. A      

Το μέλι Της 
έιρωνέιας
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ  ΣΧΙΝΑ

Το βιβλίο της Χριστιάνας Λυτ «Μια Δανέ-
ζα στην αυλή του Όθωνα. Μαρτυρία μιας 
εποχής. Σημειωματάριο, Ημερολόγιο, 
Γράμματα», σε μετάφραση - επιμέλεια 
και σχόλια της Αριστέας Παπανκολάου 
Κρίστενσεν, που κυκλοφορεί ανατυπω-
μένο από τις εκδόσεις «Ερμής» (αρχική 
έκδοση 1981) αποτελεί διαρκές και εν 
πολλοίς χιουμοριστικό σχόλιο για τον 
τόπο και την εποχή του, σε βαθμό που 
τελικά καταλήγει  αναντικατάστατο για 
το σημερινό αναγνώστη. 

ς
υνοπτικά, η Δανέζα Χριστιάνα Φίσερ 
παντρεύτηκε τον Γερμανό (από το 
πολύ κοντινό της Χόλσταϊν) θεολό-
γο Α.Φ.Χ. Λυτ, που ήταν προσωπικός 

ιερέας της Αμαλίας, πριγκίπισσας του Όλ-
τενμπουργκ (όλοι οι παραπάνω προτεστά-
ντες) και πήγε να ζήσει μαζί του. Όταν η 
Αμαλία έγινε βασίλισσα στην Ελλάδα, μετά 
τον γάμο της με τον (καθολικό ) Όθωνα της 
Βαυαρίας, οι Λυτ (μαζί με την αδερφή της 
Χριστιάνας, τη Χάννε) εγκαταστάθηκαν 
στο νεαρό βασίλειο και έζησαν στην Αθήνα 
του 1839-1852, όπου έμαθαν ελληνικά κι έ-
καναν παιδιά που επίσης έμαθαν ελληνικά. 
Το 1852 υποχρεώθηκαν να φύγουν από τη 
χώρα και γύρισαν στη Γερμανία. Μετά τον 
θάνατο του άντρα της, η Λυτ γύρισε στην 
πατρίδα της, όπου και πέθανε το 1900.

Το χορταστικό βιβλίο του «Ερμή» συναπαρ-
τίζεται από τα εξής μέρη:

Α. Εισαγωγή της επιμελήτρι-
ας, πολύ κατατοπιστική 
Β. Το Σημειωματάριο της Λυτ: 
παραλείπονται οι πρώτες σε-
λίδες, που δεν έχουν ενδιαφέ-
ρον για τον Έλληνα αναγνώ-
σ τη, μεταφράζον ται όμως 
καταλεπτώς όλα όσα αφο-
ρούν το ταξίδι τους προς την 
Ελλάδα (που ξεκινάει την 1η 
του Σεπτέμβρη του 1839, με 
ατμόπλοιο από την Τεργέστη), 
και την παραμονή της στην Α-
θήνα, μέχρι το αντι-οθωνικό 
κίνημα του Σεπτέμβρη 1843
Γ. Δεκαεξασέλιδο ένθετο με ιλουστρέ εικόνες 
εκτός κειμένου, οι λεζάντες των οποίων συν-
δέονται με αναφορές στα κείμενα της Λυτ
Δ. Ημερολόγιο 1.9.1843  - Μεγάλο Σάββατο 
του 1845
Ε. Γράμματα από διάφορα μέρη της Ελλά-
δας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
όπου καταγράφονται ταξίδια που έκανε 
η Λυτ το 1846. Πρόκειται για αντίγραφα 
από ταξιδιωτικά ημερολόγια που έστελνε 
στους δικούς της στη Δανία. 
ΣΤ. Δεκαεξασέλιδο ιλουστρέ ένθετο με 
σχέδια της Χάννε Φίσερ, από τη ζωή των 
Λυτ στην Ελλάδα
Ζ. 217 (εξαιρετικά) σχόλια της επιμελήτριας, 
που φωτίζουν με λεπτομέρειες πολλά από 
τα γραφόμενα της Λυτ και ωθούν τον επιμε-
λή αναγνώστη σε χρήσιμους συσχετισμούς
Η. Βιβλιογραφία
Θ. Ευρετήριο ανθρωπωνυμίων.

Η αξία των γραπτών της Χριστάνας Λυτ είναι 
πολλαπλή. Βλέπουμε, πρώτα πρώτα, το πώς 
ωριμάζει σταδιακά ένα νιόπαντρο κορίτσι 
και πώς γίνεται και γυναίκα και μάνα σε ξένο 
τόπο. Παρακολουθούμε πώς ένα ανήσυχο 
πνεύμα σχολιάζει την πολυσχιδή  κοινωνία 
της τοτινής Αθήνας, μιας πόλης που είχε αρ-
χικά λιγότερους από 10.000 κατοίκους, κι ό-

μως στέγαζε Έλληνες, Αρβανίτες, Βαυαρούς 
κι άλλους Γερμανούς, Δανούς, Βρετανούς, 
Αυστριακούς, Γάλλους, Τούρκους κ.λπ., και 
φυσικά ορθόδοξους, διαμαρτυρόμενους, 
καθολικούς, κι ακόμα παλατιανούς, κινη-
ματίες, ορεσίβιους, ληστές, αγρότες κ.λπ. 
Χαμογελάμε από τις συγκρίσεις που η έξυ-
πνη Δανέζα επιχειρεί ανάμεσα σε γεωγρα-
φικά κλίματα, εθνολογικές ιδιαιτερότητες, 
αρχαία και νέα Ελλάδα κ.λπ., αλλά και από 
την αυτοσκωπτική διάθεση για το νοικοκυ-
ριό, τους συγκατοίκους της, το σταδιακό 
ενδιαφέρον της για την πολιτική (που πριν 
το κίνημα του 1843 δεν την απασχολούσε 
διόλου) κλπ. Αλλά και μεις οι ίδιοι, όσοι και ό-
σες αθηναιολογούμε, χαμογελάμε (ή και πι-
κραινόμαστε, ανάλογα) καθώς προχωράμε 
σε «αυτόματες» αναγνωστικές συγκρίσεις, 
αντιπαραβάλλοντας ποικίλες πλευρές της 
τοτινής μας πόλης με τη σύγχρονη.

Θα ήθελα τώρα να παραθέσω λίγα αποσπά-
σματα που δείχνουν, ανάμεσα στ’ άλλα, και  
το συγγραφικό στιλ της Λυτ:

«Η βασίλισσα ήταν κοντή, όμορφη, με θαυμά-
σια χαρακτηριστικά... Επαινούσε διαρκώς την 
Ελλάδα, ας ήταν καλά ο Βορράς που πλήρωνε».

«Αν κάποιος... ενδιαφέρεται για την ιστορία 
της χώρας και τα αρχαία μνημεία  κι έχει ξεπε-
ράσει το στάδιο της καταστροφής που έχει γί-
νει σ’ αυτά, τότε υπάρχουν πολλά πράγματα 
να δει. Αλλά πρέπει ν’ αρκεστείς σ’ αυτά, γιατί 
δεν υπάρχει άλλου είδους διασκέδαση».  

«Δίπλα μας έμενε η γαλλίδα δού-
κισσα της Πλακεντίας… Είχε μια 
μοναχοκόρη που πέθανε όταν ή-
ταν δεκάξι χρόνων και διατηρού-
σε το λείψανό της σε οινόπνευμα 
μέσα σ’ ένα γυάλινο φέρετρο 
στο υπόγειο του σπιτιού της. Ε-
κεί κατέβαινε πού και πού για να 
κλάψει την κόρη της».

«Περίπου δυο μίλια από την Αθή-
να, είχε γίνει μια παροικία, το Η-
ράκλειο, από πρώην στρατιώτες 

και αγρότες Γερμανούς… Οι περισσότεροι ήταν 
καθολικοί… υπήρχαν όμως και διαμαρτυρό-
μενοι. Προέρχονταν από διάφορες περιοχές 
της Γερμανίας, κι ήταν έντονη η διχόνοια και το 
μίσος ανάμεσά τους».

«Ο Καλλέργης ορίστηκε διοικητής της Αθή-
νας κι υπασπιστής του βασιλιά. Αυτός ο ίδιος, 
ο υποκινητής του κινήματος, τώρα θα είναι 
υπεύθυνος για την ασφάλεια. Δεν ξέρω πώς 
γίνονται αυτά. Αρχίζω να ενδιαφέρομαι τόσο 
πολύ για την πολιτική, που μόλις σκέφτομαι 
το νοικοκυριό μου».

«Μετακομίσαμε στους Αμπελόκηπους… Ο 
πύργος έχει μόνο δυο δωμάτια. Πληρώνουμε 
για νοίκι 50 δραχμές το μήνα. Η κουζίνα είναι 
σ’ ένα διπλανό κτίσμα». 
 
«Στο χάνι της Χασιάς... Οι νέες κοπέλες ήταν 
νόστιμες. Τα κόκκινα φέσια τους, φορτωμένα 
με χρυσά κι αργυρά νομίσματα, μαρτυρούν 
την προίκα τους. Έτσι ο γαμπρός μπορεί να δει 
πόσο αξίζει η κάθε νύφη». 

«Οι Έλληνες είναι ύπουλοι μαχητές και όχι μο-
νομάχοι. Δεν πιστεύω καθόλου στην ελληνική 
ανδρεία». ●

➜ d.fyssas@gmail.com

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

ΑγγΕλΙΚή ΜπΙΡΜπΙλή

π α ρ ου ς ι α ς έ ι ς  / 

έ κ δ ο ς έ ι ς  / 

ς υ ν έ ν Τ έ υ ξ έ ι ς  / 

έ κ δ η λ ω ς έ ι ς

Πώς είδε μια έξυπνη Δανέζα 
την Αθήνα του 1839 - 1852

Του ΔήΜήΤΡή ΦύΣΣΑ

Αγγελική  
Πεχλιβάνη,  
«Πεζή οχούμενη», 
εκδ. Κίχλη,  
σελ. 112
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ΚυΚλοφορεί

Fish and... tips! 
Ή και πώς δεν 
κρατάτε στα 

χέρια σας 
άλλο ένα 

επιστημονικό 
σύγγραμμα 

γραμμένο από 
ιχθυολόγους. 

Γιατί οι 
ιχθυολόγοι 
αυτού του 

βιβλίου 
έγραψαν σε 

πνεύμα 
ελεύθερο και 

χωρίς κανέναν 
περιορισμό 

εξομολογήσεις 
από καρδιάς. 

ίστορίες 
βιωματικές, 

ιστορίες 
που τους 

σημάδεψαν, 
σελίδες 

πραγματικές 
με πρωταγω-
νιστές αυτούς 
και τα ψάρια. 
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Μυρτώ μου, δεν έχω καθόλου όρεξη για σεξ και φοβάμαι ότι 
στο τέλος το αγόρι μου θα βαρεθεί και θα με χωρίσει. Από την 
άλλη μεριά γιατί να καταπιεστώ με κάτι που δεν το αισθάνο-
μαι; Σημειωτέον ότι το αγόρι μου το αγαπώ, τα βρίσκουμε, 
ζούμε μαζί και γενικά νιώθουμε ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Υ.Γ. Δεν έχω επιθυμία για κάποιον άλλο, ούτε με ενδιαφέρει 
κανείς.

Μια υποθετική ανάγνωση του ίδιου γράμματος: «Δεν έχω όρεξη για σεξ με το αγόρι μου γιατί δεν 
τον επιθυμώ πια και έχω βαρεθεί αλλά φοβάμαι ότι στο τέλος θα απελπιστεί και θα με χωρίσει. 
Αυτό μού προκαλεί ανασφάλεια γιατί τον έχω συνηθίσει».

Μυρτουδάκι, είναι ο κολλητός μου και μόλις γύρισε από Γαλλία όπου σπούδαζε. Μπήκε 
αμέσως στην παρέα μου χωρίς προσπάθεια, αφού είναι πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον 
τυπάκι… ε… χμ… για να μην αναφερθώ στην εμφάνιση Τζον-Σνόου-χωρίς-γουναρικό. 
Το πρόβλημα είναι ότι ενώ του προξένευα μια φίλη από τον ευρύτερο κύκλο, όταν 
όντως άρχισε να ενδιαφέρεται για εκείνη και να βγαίνουν οι δυο τους ανακάλυψα ότι 
με ενοχλεί πάρα πολύ. Μου τη σπάει να τον ψάχνω και αντί να σηκώνει το τηλέφωνο 
να μου στέλνει μνμ ότι είναι σινεμά με την άλλη. Γίνομαι έξαλλη που δεν μπορώ να τον 
πάρω και να βγούμε αυθόρμητα και χωρίς πρόγραμμα οι δυο μας για μπίρα ή να τσατά-
ρουμε όλη τη νύχτα και να λέμε ό,τι να ’ναι αλλά ακόμα και τα αστεία (που τώρα τα έκο-
ψε) ότι είμαι τόσο στρίτζω που θα καταλήξω μαζί του γιατί με ξέρει και με ανέχεται. Τα 
τελευταία βράδια βλέπω στον ύπνο μου ότι ξαναφεύγει στη Γαλλία ή ότι είμαστε μαζί 
διακοπές και έχει φέρει την άλλη και κάνουν σεξ στην παραλία που έχουμε πάει για 
μπάνιο. Μου εξηγείς τι έπαθα; Νευριάζω με τον εαυτό μου γιατί δεν θέλω να είμαι κτη-
τική με τους φίλους μου σαν κανένα ανώριμο βλαμμένο. Που γενικά δεν είμαι κιόλας.

Υ.Γ. Υπήρξαμε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο χωρίς 
ποτέ να γίνει κάτι αλλά αυτό δεν κολλάει πουθενά, 
είναι παλιό.

Το παλιό είναι αλλιό.

Υ.Γ. Δεν θέλω να σας χαλάσω την ψευδαίσθηση αλλά «άλλη» 
χαρακτηρίζουμε συνήθως μια fuckin αντίζηλο, όχι την προσε-
χώς κοπέλα του κολλητού μας. Επίσης νευριάζουμε και καλά 
κάνουμε όταν οι φίλοι μας δεν είναι διαθέσιμοι πλην όμως σε 
λογικά πλαίσια, δλδ. ξέρω γω δεν μας στοιχειώνουν και στον 
ύπνο μας. Εκτός αν δεν έχουμε δική μας ζωή – που δεν νομίζω 

να συμβαίνει στη δική σας περίπτωση. Και τώρα, θα σας πω κάτι και ελπίζω να φανείτε δυνατή 
και ψύχραιμη: μάλλον γουστάρετε το άτομο που αποκαλείτε κολλητό σας. Παλιοκατάσταση. 
 
Μυρτώ μου, γεια σου! Σου γράφω για ένα διαφορετικό θέμα, ιδιαίτερα σοβαρό και 
αφορά μία από τις αδελφές μου. Εγώ 28, εκείνη 2 χρόνια μικρότερη. Όταν τη βλέπεις 
λες: «μια χαρά κορίτσι», κι όταν της μιλάς, απορείς γιατί είναι έτσι. Μέσα στην απο-
γοήτευση, την γκρίνια, τη μαυρίλα. Θεωρεί πως όλα στη ζωή της πάνε χάλια, επειδή 
κάνει μια καθιστική δουλειά που δεν της αρέσει (γιατί χαλάει το σώμα της). Επειδή 
δεν έχει δημιουργήσει ως τώρα μια σοβαρή σχέση και επειδή δεν έχει κανέναν να τη 
νοιάζεται και να τη βάζει ως προτεραιότητα στη ζωή του (ούτε καν η οικογένειά της). 
Η μάνα, που κατηγορεί για όλα όσα της συμβαίνουν, αφού όταν μικρή (όπως λέει) δεν 
διέκρινε τις παιδικές της φοβίες, ώστε να τις αντιμετωπίσει. Δεν ήταν συνεχώς κοντά 
της, με αποτέλεσμα να την κάνει συναισθηματικά κενή, και τώρα να μην μπορεί να 
πατήσει μόνη της στα πόδια της. Και μαζί με τη μητέρα μας, κατηγορεί λίγο πολύ και 
εμάς. Που δεν ασχολούμαστε όπως θα ήθελε μαζί της. Όταν όμως εδώ και μήνες έχεις 
έναν άνθρωπο που απ’ όταν μπαίνει στο σπίτι μονίμως γκρινιάζει, παραπονιέται και 
ψάχνει αφορμές για να ξεσπάσει τα νεύρα και το άγχος του, πώς να του μιλήσεις; Αλ-
λά εκείνη το βλέπει πάλι σαν αδιαφορία. Οι καβγάδες και οι φωνές συνεχίζονται. Τα 
μικρά δεν της μιλάνε καλά (κυρίως για τη στάση της απέναντι στη μαμά), και εγώ που 
ακόμα προσπαθώ να συμβιβάσω όπως μπορώ τα πράγματα, στο τέλος βγαίνω χρεω-
μένη και αφήνω πίσω δικά μου ζητήματα. Είχε δει ψυχολόγο, αλλά τίποτα! Τώρα ξε-
κίνησε συνεδρίες με ψυχίατρο, αλλά δεν ξέρω πόσο θα την ωφελήσει αν δεν αλλάξει 
η ίδια τρόπο σκέψης. Ψάχνω είναι έναν τρόπο να την ταρακουνήσω, αλλά πώς;

Το μόνο ταρακούνημα που μας παίρνει να κάνουμε είναι στον εαυτό μας, 
οπότε ασχοληθείτε καλύτερα με τους λόγους που αφήνετε πίσω τα δικά 
σας ζητήματα. Τα αταρακούνητα δεν ταρακουνιούνται.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, κρυμ-
μένα μυστικά... και στα fm! Το «Μίλα μου 
βρώμικα» κάνει τα ερωτικά σας θέματα 
να ακούγονται σαν παθιάρικο τραγού-

δι στο Athens Voice Radio 102.5 
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ. Πλούσιος 49χρονος πτυχιούχος Μηχανολό-
γος-μηχανικός, €10.000 μηνιαίως,  2 σπίτια, εργοστά-

σιο, 8 αυτοκίνητα και 3 σκάφη, εμφανίσιμος,  επιθυμεί γνωριμία γάμου. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, Αριστοτέλους 24, Θεσσα-
λονίκη, 2310231051, 6980290679, www.pappas.gr 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες
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Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Νους που γίνεται αντίπαλος και μικρές χαρές 
που δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον
H άνοιξη έχει μπει επισήμως, ωστόσο εσύ ακό-
μη αισθάνεσαι ιδιαίτερα «βαρύς» ψυχολογικά 
και σωματικά. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί μια 
μικρή ανανέωση συναισθηματικής ή οικονομι-
κής φύσεως που σε κάνει να βλέπεις με μεγα-
λύτερη αισιοδοξία το μέλλον και να αισθάνεσαι 
πιο ικανοποιημένος από τις φιλίες και την ποιό-
τητα του ελεύθερου χρόνου σου. Δείξε σύνεση 
σε ό,τι αφορά το πορτοφόλι σου, καθώς κάθε 
έξοδος που αποσκοπεί στην προσωπική σου 
απόλαυση θα σε φέρνει αυτο-
μάτως απέναντι στις πιο επί-
σημες υποχρεώσεις σου. Είναι 
καλή στιγμή για να δεις μήπως 
κι αυτές χρειάζονται ένα ξε-
σκαρτάρισμα. Λιγότεροι και 
πιο ξεκάθαροι στόχοι σημαί-
νουν σαφέστερες και πιο πε-
ριορισμένες υποχρεώσεις σε 
καριέρα και γάμο. Φρόντισε η 
όποια διαδικασία αναθεώρη-
σης ή φωνή από τα παλιά, να 
μη σε βάλει σε ένα τέλμα αυ-
τολύπησης και «κάθε πέρσι και καλύτερα». Είναι 
μόνο ένα εργαλείο για να καταλάβεις τι δεν τρα-
βάει πλέον. Σε επίπεδο υγείας, θωράκισε όσο 
καλύτερα μπορείς το ανοσοποιητικό σου για να 
προφυλαχτείς από ιώσεις και παράλληλα μην 
αφήνεις το μυαλό σου να σε «ρίξει».

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Ενεργοποιημένος από μελλοντικές πιθανότη-
τες, προβληματισμένος από παλιά ατοπήματα
Με αυξημένη ευαισθησία στις ώσεις του μέλλο-
ντος κινείσαι αυτή την εβδομάδα. Είναι ευκαι-
ρία να αξιοποιήσεις συναισθηματικούς πόρους 
και ό,τι καλό σού δίνει η ερωτική σου ζωή και η 
σχέση με τα παιδιά σου για να αξιολογήσεις εκ 
νέου τους στόχους σου για το μέλλον, σύμφωνα 
με τα ιδανικά σου και τα όνειρά σου όπως δια-
μορφώνονται τώρα. Το ίδιο μπορείς να κάνεις 
στις φιλίες και τον ελεύθερό σου χρόνο. Οι δι-
ορθώσεις όχι μόνο επιτρέπονται, επιβάλλονται. 
Ενέργεια έχεις άφθονη και μαζί της και μία αί-
σθηση κατεπείγοντος που μοιάζει πολύ με την 
ζεν φράση «αν όχι τώρα, πότε»; Μόνο μην ακυ-
ρώνεις τα πάντα και μη γίνεσαι επιθετικός για να 
αμυνθείς επειδή οι αντιστάσεις σου είναι ισχυ-
ρές όπως και η επίδραση των παθημάτων και 
τραυμάτων σου. Αντίθετα, συνέχισε να κάνεις 
και να λες πράγματα και να κυνηγάς τα συναι-
σθηματικά και οικονομικά σου ζητούμενα, στον 
ρυθμό που σου ταιριάζει: «αργά και σταθερά». 
Έτσι, στρώνεις το χαλί για αυτά που όντως σου 
αντιστοιχούν σε σπουδές, συγγενικές σχέσεις, 
καινούρια πρότζεκτ, επιμόρφωση, παρέες.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Συναισθηματικές και οικονομικές αρνήσεις
αλλά και μία υπόσχεση για βελτίωση
Πλέεις σε θολά κι αβέβαια νερά στην καριέρα και 
τον γάμο σου και η πρώτη σου σκέψη είναι να 
γυρίσεις πίσω, σε αυτό που ήξερες. Όπως κατα-
λαβαίνεις, αυτό που ήξερες σε έφερε στα θολά κι 
αβέβαια νερά, οπότε, η επιστροφή δεν είναι και 
πολύ έξυπνη ιδέα. Εκτός αν το κάνεις για να πεις 
κατηγορηματικά «αυτά είναι τα λάθη που δεν 
θα ξανακάνω». Στα συν ότι η σχέση με τα παιδιά, 
τα ερωτικά σου και η δημιουργική σου ζωή, σε 
βοηθούν να ικανοποιήσεις την ανάγκη σου για 
αλλαγή και ποικιλία, σε επίπεδο εκδρομής, δια-
σκέδασης, νέων πεδίων δραστηριότητας – επι-
μορφωτικής ή άλλης. Προσπάθησε να διαφυλά-
ξεις τη σωματική και ψυχολογική σου υγεία και 
μην κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να μην 
αποδεχτείς ότι κάποια σχέδια, φιλίες και όνειρά 
σου για το μέλλον, τελείωσαν. Δεν αποφεύγε-
ται ούτε το συναισθηματικό, ούτε το οικονομικό 
κόστος. Ίσως όμως καταλάβεις τι σου προκαλεί 
ανασφάλεια ή σε περιορίζει συναισθηματικά/
οικονομικά ώστε να το αποφύγεις μελλοντικά.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Μεγάλη πρόοδος με λίγο ρεαλισμό ή 
εξαπάτηση και αυτοεξαπάτηση, απουσία του
Επενδύεις χρήμα και συναίσθημα σε ό,τι νομίζεις 
ότι μπορεί να σε βελτιώσει και να σου ανοίξει 
καινούριες, πιο επιθυμητές και ιδανικές πόρτες 
στις σπουδές και τα επαγγελματικά σου, στις 
σχέσεις με τους συγγενείς και τις παρέες σου, 
ακόμη και σε επίπεδο ταξιδιών και διασκέδασης. 
Μη σαμποτάρεις λοιπόν τον εαυτό σου ανακυ-
κλώνοντας συζητήσεις, κουβέντες, γνωριμίες, 
απόψεις και μέρη, εκτός αν πρόκειται να το κά-
νεις με τελείως διαφορετικό πνεύμα, πράγμα 

δύσκολο. Αντ’ αυτού, διεκδί-
κησε με σύνεση, ρεαλισμό και 
αποφασιστικότητα αυτά που 
πρακτικά θέλεις στις φιλίες 
και τον ελεύθερό σου χρόνο, 
καθώς και στα σχέδιά σου. Θα 
συνειδητοποιήσεις τελικά ότι 
το «λίγα και καλά» μπορεί να α-
κούγεται κάπως μίζερο, όμως 
οφείλει να γίνει πραγματικό-
τητα στις προσωπικές κι επαγ-
γελματικές σου σχέσεις. Δεν 
γίνεται να θερμάνεις και να 

δώσεις πνοή με τη φαντασία και τα λόγια σου σε 
ερωτικές σχέσεις ή συνεργασίες που δεν έχουν 
πλέον ζωή. Μπορείς όμως εύκολα να εξαπατή-
σεις και να εξαπατηθείς γι’ αυτό αγκυροβόλησε 
τις επιλογές σου στα γεγονότα.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Κάθε είδους συναισθήματα, πολύ, και 
η ανάγκη για πρακτικότητα ως γαρνιτούρα
Η ερωτική, συναισθηματική και σεξουαλική σου 
ζωή είναι ιδιαίτερα φορτισμένη αυτές τις μέρες. 
Αισθάνεσαι τα πάντα πολύ και το μείγμα έχει από 
έντονο ρομαντισμό, συναίσθημα και αφοσίω-
ση, μέχρι σκέψεις που ενέχουν τον πειρασμό 
του booty call και την επιθυμία να ξανακάνεις τα 
ίδια λάθη, γατί αυτά ξέρεις, αυτά εμπιστεύεσαι. 
Προφανώς, μην το κάνεις. Ξανασκέψου καλύτε-
ρα τι σε ικανοποιεί σεξουαλικά, συναισθηματικά 
και υλικά και μην το απορρίπτεις, ακόμη κι αν 
έρχεται σε πακέτο χωρίς αρκετό δράμα για τα 
γούστα σου. Μην αναβάλλεις να ασχοληθείς με 
αυτά που θέλεις επαγγελματικά και προσωπικά, 
όμως παράλληλα εξέτασε πρακτικά και ρεα-
λιστικά για να δεις αν αυτά που καταφέρνεις/
προσεγγίζεις τα βρίσκεις όντως αξιόλογα. Μην 
επενδύεις σε «φούσκες», μην τρως πρόλογο. 
Δεν μπορεί να είναι όλα/ όλοι το ίδιο σημαντικά 
στη δουλειά και την προσωπική σου ρουτίνα κι 
αυτή η προσέγγιση θα σε βοηθήσει να επιλέξεις. 
Έτσι θα ξεφορτώσεις άδικη και άστοχη πίεση και 
κόπο, πράγμα που θα ωφελήσει την υγεία σου, 
μειώνοντας το άγχος και την κούραση.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Συννεφάκια και καρδούλες, όπου λείπει 
το ψέμα ως εξιδανίκευση ή υπερανάλυση
Σε φάση σχέσης, προσωπικής και επαγγελματι-
κής κινείσαι, με τις ανάλογες βέβαια έγνοιες και 
χαρές. Το καλό είναι ότι τα παθήματα βοηθούν 
στη διαμόρφωση νέων προτύπων και προβάλ-
λουν ρομαντισμό, αφοσίωση, τρυφερότητα, 
ευγενείς επιθυμίες, δημιουργική φαντασία στις 
σχέσεις σου. Το λιγότερο καλό ότι το μυαλό σου 
τείνει να γίνει ο χειρότερος σύμβουλός σου χρη-
σιμοποιώντας κάθε λεπτομέρεια για να επιβεβαι-
ώσει τις καλύτερες ή τις χειρότερές σου σκέψεις. 
Ή, εναλλακτικά, να πιστέψεις ή να πεις ψέματα 
για να προσαρμόσεις τις σχέσεις σου σε αυτό 
που νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι. Βγες από αυ-
τό το έργο και κυνήγα πρακτικάτο καινούριο που 
θα σου δώσει συναισθηματική και οικονομική 
ικανοποίηση. Ταξίδι, παρέα, τρόπος σκέψης, επι-
μορφωτική δραστηριότητα, ρύθμιση σε επίπεδο 
συγγενικό, νομικό, σπουδών, δεν έχει σημασία. 
Όλα αυτά θα σε οδηγήσουν τελικά να ξεδιαλέξεις 
τι και ποιος σε κάνει χαρούμενο και δημιουργικό 
και είναι κατάλληλο για σένα σε επίπεδο έρωτα, 
διασκέδασης και στη σχέση με τα παιδιά σου.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Πολλά πράγματα στο πιάτο σου 
και μικρές αυτοκαταστροφικές ροπές
Έχει πάρει φόρα με σχέδια, με δουλειά, με ε-
λεύθερο χρόνο, με υγεία, με άσκηση και η 
ρουτίνα σου τείνει να θυμίζει ένα μπερδεμένο 
ασαφές πράγμα, αν βέβαια δεν σε έχει σταμα-
τήσει πρώτα κάποια ίωση. Καλό θα ήταν να πά-
ρεις μία και δύο ανάσες και να δώσεις βάση σε 
ό,τι σε κάνει χαρούμενο, δημιουργικό και σου 
δίνει αίσθηση αρμονίας κι ελευθερίας. Έρω-
τες, διασκεδάσεις δημιουργικά πρότζεκτ και 
χρόνος με τα παιδιά σου που πληρούν αυτές 
τις προϋποθέσεις, συνιστώνται έως και επι-
βάλονται. Φρόντισε να μην εμπλακείς σε σε-
ξουαλικές σχέσεις ή οικονομικές συνεργασίες 
εγωκεντρικά κι αποκλειστικά για να κερδίσεις 
συναισθηματικά ή οικονομικά ή να χειριστείς 
άτομα και καταστάσεις. Το μόνο που θα κατα-
φέρεις είναι να αυξήσεις τις πιέσεις στο σπίτι, 
στο γραφείο και μέσα σου. Καλό είναι να έχεις 
κατά νου ότι η χαρά και η πραγματική εγγύ-
τητα, το «μαζί» πρακτικά κι όχι θεωρητικά, θα 
αποτελεί τεράστιο ζητούμενο και μέγα κριτή-
ριο στο εξής, όσο κι αν προσπαθήσεις να τα 
μπουρδουκλώσεις με θεωρίες και λόγια στην 
καθημερινότητα.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ευκαιρίες για δημιουργικότητα, 
διασκέδαση, έρωτα χαρά και… λάθη
Η καριέρα, ο γάμος ή οι σχετικοί σου στόχοι σε 
σπρώχνουν σε ευκαιρίες για διασκέδαση, δη-
μιουργικότητα και για να δώσεις και να πάρεις 
αγάπη, τρυφερότητα, αφοσίωση, ευφάντα-
στες ιδέες. Επειδή σου είναι δύσκολο να βγεις 
από τη λογική του «νικητές-κερδισμένοι», φρό-
ντισε να χρησιμοποιήσεις παρομοίως απαιτη-
τικά κριτήρια στις φιλίες και τις ερωτικές σου 
σχέσεις και να μην πέσεις με τα μούτρα σε ό,τι 
στο παρελθόν έχει προσφέρει διασκέδαση ή 
έρωτα. Έχεις μία πολύ αληθινή ζωή και καλά 
θα κάνεις να κυνηγήσεις τις σχέσεις και τις συ-
νεργασίες που θέλεις μέσα σε αυτήν, πρακτικά. 
Δείξε επιμονή, υπομονή κι αποφασιστικότητα, 
αλλά μείνε μακριά από το πείσμα, την εμμονή 
σε ό,τι κι όποιον έχεις συνηθίσει και κυρίως μη 
μένεις άπραγος. Έτσι οι προτάσεις, οι γνωριμί-
ες, τα άτομα και οι καταστάσεις που σου ανα-
λογούν θα έρθουν προς εσένα. Είναι θεμιτό να 
αναθεωρείς τρόπο σκέψης και επικοινωνίας, 
καθώς και τον τρόπο που σχετίζεσαι, αν η λογι-
κή σου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, έστω κι αν το 
συναίσθημα διαφωνεί.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Μην κολλάς σε θεωρίες και κάνε 
τη δουλειά για να αποσυμπιεστείς 
Δύσκολο να συνεννοηθείς στο σπίτι και το 
γραφείο αυτές τις μέρες καθώς όλοι, όπως 
κι εσύ, τείνουν να σκέφτονται με την καρδιά 
τους, σαφώς το λάθος όργανο για τη δου-
λειά. Προσπάθησε να δεχτείς ότι οι σπουδές, 
οι παρέες, ο τρόπος σκέψης, τα ταξίδια, ακό-
μη και οι συγγενείς μπορεί να δημιουργούν 
έξτρα συναισθηματική φόρτιση, ειδικά όταν 
προσπαθείς να τα μεταφράσεις σε όρους που 
αντιλαμβάνονται οι δικοί σου, οικογένεια ή συ-
νεργάτες. Καλό θα ήταν να μην κολλήσεις σε 
τίποτα στη λογική «τα είπαμε, τα συμφωνήσα-
με» στις προσωπικές κι επαγγελματικές σου 
σχέσεις. Μη χάσεις την ευκαιρία να διακρίνεις 
ότι αυτά που είπες, αυτά που συμφώνησες 
και πίστεψες κι επιθύμησες μπορεί να έχουν 
κάποιο θεμελιώδες σφάλμα που τώρα έχεις 
την ευκαιρία να διορθώσεις. Πάρε τα θετικά 
της ζωής σου, τον έρωτα, τα παιδιά, τη δημι-
ουργία, τη διασκέδαση, το φλερτ και δες τι από 
όλα αυτά θέλεις να κυνηγήσεις σχετικά στην 
καθημερινότητά σου. Απλώς μην το ρίξεις 
στην τεμπελιά, τα πράγματα δεν συμβαίνουν 
από μόνα τους. Άλλωστε ευκαιρίες αυτόν τον 
καιρό κι ανοίγματα, σωρός.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Επιθυμία για έρωτα, καλοπέραση, δημιουρ-
γικότητα και το θέμα της επικοινωνίας
Εκδρομή, έξοδοι και γενικώς μετακινήσεις και 
καλειδοσκόπιο ανθρώπων, τοπίων και θεμά-
των στη ζωή σου αυτές τις μέρες. Όσο πιο ανοι-
χτός είσαι και όσο επιτρέπεις στο υγιές συναί-
σθημα μία θέση σε όλα αυτά, τόσο μικρότερες 
είναι οι πιθανότητες να αφήσεις τις ανάγκες 
της ζωής σου ή την ανάγκη σου για διαρκή βελ-
τίωση και άνοδο να σε πείσει για λάθος άτομα, 
ιδέες, προτάσεις. Παρομοίως, καλό θα ήταν να 
μη φουσκώνεις αυτά που λες στο μη περαιτέ-
ρω, πόσο να πουλήσεις/αγοράσεις φύκι για 
μεταξωτή κορδέλα; Στρέψου πρακτικά στο τι 
επιθυμείς και κυνήγησε το φλερτ, τη διασκέ-
δαση, τον έρωτα, τις δημιουργικές ασχολίες 
που σου δίνουν πραγματική χαρά, που σε αφή-
νουν να αισθάνεσαι ο εαυτός σου. Επιτρέπεται 
να ακούσεις τη σεξουαλικότητά σου και τον 
ερωτισμό σου, καθώς και την επιθυμία σου να 
περάσεις καλά σωματικά, συναισθηματικά και 
εντέλει πραγματικά. Δεν χρειάζονται απότο-
μες κινήσεις, αλλά αν αποδεχτείς ότι υπάρχει 
πραγματική χαρά και καλοπέραση και για σένα 
στη ζωή, μπορεί να αποδεσμευτείς από τα τό-
σα σου «πρέπει».

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Πολλά και πολλοί που δουλεύουν υπέρ σου
κι ένα ασήκωτο εσωτερικό βάρος
Κερδίζεις από τη σχέση ή τις συνεργασίες σου, 
σε επίπεδο υλικό, συναισθηματικό, σε ασφά-
λεια, άνεση, φροντίδα. Δεν σου είναι ιδιαίτερα 
εύκολο να το δεις ή να το αποδεχτείς, όμως ε-
πειδή σε πρακτικό επίπεδο η δημιουργικότητα 
στοιχίζει και οι συμβατικές σου υποχρεώσεις 
τρέχουν και κοστίζουν. Σε ερωτικό-προσωπικό 
επίπεδο, τρέχει το μυαλό σου μαζί με τις φοβί-
ες σου και είναι σαν να μη θέλεις να συνειδη-
τοποιήσεις ότι οδεύεις προς μία νέα αίσθηση 
ασφάλειας, ικανοποίησης, σεξουαλικής και συ-
ναισθηματικής απόλαυσης. Επιμένεις χαζά σε 
παλιές συνήθειες. Φρόντισε ιδιαίτερα τα λόγια 
(ή τη μούγκα) στο σπίτι και το οικογενειακό σου 
περιβάλλον. Μη γίνεσαι άπληστος και επίμο-
νος για να διαφυλάξεις τον εαυτό σου από σω-
ματική και ψυχολογική πίεση και τη βάρβαρη 
συνειδητοποίηση ότι πολλά πράγματα στα ο-
ποία στηριζόσουν, τελειώνουν. Πάρε όσο χρό-
νο μπορείς για ξεκούραση και προσπάθησε να 
βρεις στιγμές ηρεμίας μέσα στη μέρα σου. Γε-
νικώς, απόλαυσε την αίσθηση ελευθερίας και ι-
κανοποίησης, την επιβεβαίωση, τη γοητεία σου 
και ό,τι δουλεύει για σένα, δεν είναι λίγα. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

ο εαυτός σου σε κόντρα με τον εαυτό που
νομίζουν ή θα ήθελαν οι άλλοι να είσαι
Κάτι έχεις κάνει σωστά στη ρουτίνα και τη δου-
λειά σου κι αισθάνεσαι πιο δυνατός και πιο ά-
νετα μέσα στον εαυτό σου και τις σχέσεις σου. 
Καλό θα ήταν να μην αφήσεις το σπίτι, την οι-
κογένεια, τους συνεργάτες, τον σύντροφό σου 
να περιπλέξουν αυτή την ωραία αίσθηση. Καλό 
θα ήταν να μη συγχωρήσεις και να μην επιτρέ-
ψεις στον εαυτό σου λόγια, σκέψεις και σχέσεις 
που περιορίζουν ή εκμεταλλεύονται τις καλές 
σου ποιότητες λόγω «καλής καρδιάς» ή λάθος 
αφοσίωσης. Για τον εαυτό του, κατά βάθος, ο 
καθένας γνωρίζει καλύτερα. Διάθεσε ό,τι χρό-
νο, χρήμα και συναίσθημα μπορείς σε εξόδους, 
εκδρομές, άτομα και ιδέες που σε κάνουν να αι-
σθάνεσαι ασφαλής και ικανοποιημένος. Ισχύει 
για τα επαγγελματικά, όσο και για τα προσωπι-
κά σου. Αυτό θα σου δώσει αποφασιστικότητα, 
επιμονή και την απαραίτητη γείωση και ρεαλι-
σμό για να επιλέξεις πιο σωστά σε φιλίες, το τι 
κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο και κυρίως το 
τι θέλεις για το μέλλον σου, αποδεσμεύοντάς 
σε από παρωχημένα «πρέπει». A

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