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(στοιχεία focus Bari 2018)

4 δρόμοι στο Κέντρο 
Για να περάσεις όλη σου την ημέρα 
έξω, από το πρωί έως το άλλο πρωί

Tης Κρίστυσ Περρή

Ο ταλαντούχος κύριος 
Πέτρος Φιλιππίδης

Της ΚΑτερίΝΑσ ΠΑΝΑΓΟΠΟυΛΟυ

Το αθηναϊκό καλοκαίρι 
ζει στις ταράτσες

Της ΚΑτερίΝΑσ ΒΝΑτσίΟυ

Εκλογές
2019
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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο Κωνσταντίνος Τόλης. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1966. 

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Από το 1998 είναι µέλος του Επιµελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος. ∆ιδάχθηκε Αγιογραφία µε δασκάλους τον Χρ. Λιόνδα και τον Ι. Καρούσο. 

Ανέλαβε την αγιογράφηση ναών εδώ και στο εξωτερικό. Αυτό τον καιρό δουλειά του 
µπορείτε να δείτε στην οµαδική έκθεση «Μια παραλία µέσα στην πόλη» που παρουσιάζει 

ο Εικαστικός Κύκλος Sianti (Βασ. Αλεξάνδρου 2, πίσω από Εθνική Πινακοθήκη) έως 15/7.

Dog’s bar
Tα συγχαρητήριά 

µας σε όσους

 δηµιουργούν 

«οάσεις δροσιάς» 

για τα αδέσποτα 

της ζεστής 

µας πόλης. 

Ας τους µιµηθούν 

όλοι οι καταστηµα-

τάρχες.

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

Κυρίες περπατούν
 στον δρόµο και ακούν ότι 

µπουµπουνίζει:

«Ωχ, θα βρέξει. Κι έχω δει 
και το Τσερνόµπιλ κι έχω 

χεστεί επάνω µου».
(°ëáäèíÝá÷, ¢åùôÛòá íåóèíÛòé)

Συζήτηση
 µεταξύ γυναικών σε τουαλέτες:

-Πήγατε Μαραθώνα χτες;
-Ναι, πήγαµε, ήταν πολύ ωραία.
-Να σου πω; Έχεις βάλει ρουζ ή 
ξέχασες να βάλεις αντηλιακό;

(¶ìåùóÝîá, ºùòéáëÜ íåóèíÛòé)

«Ελάτε λίγο πιο κοντά 
µου… έστω µε 
το µυαλό σας!»

(H Roisin Murphy óôèî ¦ìáôåÝá Áåòïà, ºùòéáëÜ âòÀäù) 

«Κάτσε, θα σου δείξω πώς είχα 
κόψει τα µαλλιά µου. Είναι σε 

σέλφι, δεν σε πειράζει, ε;»
(ºïòÝôóéá óùúèôïàî óå cafe, »áòïàóé, ªÀââáôï ðòöÝ)

-Σύνταξη παίρνετε καλή;
-Ναι αµέ, καλή.

-Να προσέχετε εκεί στα νο-
σοκοµεία που πάτε, µη σας 

κάνουν καµιά ένεση και σας 
πεθάνουν. Θέλουν να µας ξε-

κάνουν εµάς τους 
συνταξιούχους.

(¡éáçéÀ ëáé ðáððïà÷, óùîïíéìÝá óôïî 
¸ìåëôòéëÞ, Íçéï÷ ÁéëÞìáï÷, 

¢åùôÛòá íåóèíÛòé)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Σε ουρά σε φαρµακείο συζητούν για το 
υποτιθέµενο λιώσιµο του 40% των 

πάγων της Φινλανδίας. 
Μια κυρία σχολιάζει:

«Φοβερό πράγµα, παιδί µου. 
Θα το ανεβάσω σίγουρα στο 

Facebook».
(ºÛîôòï °õÜîá÷, ÆòÝôè ðòöÝ)
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Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Άνοιξε επιτέλους για το κοινό στο ΚΠΙΣΝ και 

θα είναι ανοιχτή και τα Σάββατα. Η είδηση 
που µας έφτιαξε τη διάθεση. 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ
Η εταιρεία µε τις παραδοσιακές βιολογικές 
καλλιέργειες στη Β. Εύβοια στο περίφηµο 
«Κτήµα Καρυδιές» παράγει την καλύτερη 
ελληνική καρυδόψιχα (µε φυσική αποξή-
ρανση). ∆εν πετάς ούτε ψίχουλο. Όπου τα 

βρείτε, αγοράστε τα µε κλειστά µάτια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
Είσαι ό,τι δεν καταφέραµε να φτάσουµε. 

Είσαι το ανέφικτο όνειρο όλων µας. 
Είσαι ένα τζακ ποτ µε σάρκα και οστά.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ
Soft παγωτό σερβιρισµένο

 σε ένα σύννεφο από µαλλί της γριάς. 
Ένα overdose ζάχαρης!
(στο κέντρο της Αθήνας)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Πότε ήµουν 25, πότε 35, πότε πήγα 45, 
πότε ξαναπήγα 35, χαµπάρι δεν πήρα.

ΝΕΑ ΜΑΣΤΙΓΑ
Φθορές και κλεµµένα στο Airbnb.

ΤΟ ΜΑΛΛΙΟΤΡΑΒΗΓΜΑ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Εσάς σας άρεσε ή όχι ο Bob Wilson 
στην Επίδαυρο;

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ 1
«Γνωρίζεις ότι… η Έµυ έχει επισκεφτεί 
πάνω από 500 λαϊκές σε όλη την Ελλάδα;»
(από το προεκλογικό  φυλλάδιο 
της Έµυς Λιβανίου)

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ 2
«Γνωρίζεις ότι… έχει βαφτιστεί 
στον Ιορδάνη ποταµό;» 
(από το ίδιο µε το παραπάνω 
προεκλογικό φυλλάδιο)

ΦΙΛΤΡΑ ΓΑΤΑΚΙΑ ΣΕ SELFIES
Γενικά, αν είστε πάνω από 12, καλό είναι να 
τα αποφεύγετε.

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Καταστροφέας εγγράφων. ∆ουλεύει 
υπερωρίες λίγες ηµέρες πριν τις εκλογές.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

¡¹¿Ä¡Ãª »°ÁÆ°ª 
(Blend Mishkin)

Eπιµέλεια: Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος

Το πρώτο σου διαµέρισµα;
Στο Μετς, κοντά στην πλατεία Βαρνάβα, 40 τ.µ. και 

πολλά λέω, απόλυτη µιζέρια µε θέα έναν τοίχο. 
∆εν έκλεισα ούτε χρόνο εκεί. 

Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που έχεις ακούσει;
Έχω ακούσει ότι στα 90ς υπήρχε µια θεατρική παρά-
σταση που οι ηθοποιοί έπαιζαν επίτηδες χάλια και οι 
θεατές τους πετούσαν γιαούρτια που αγόραζαν στο 

µπαρ.
Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος;  Καταιγίδες, 

βροχή, αστραπές και βροντές.
Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο;  Το 

σθένος του για επιβίωση στην Αθήνα, µόνος, τον 
Αύγουστο. 

Το καλύτερο σύνθηµα που έχεις δει σε αθηναϊκό 
τοίχο; Μαρία είσαι εδώ; 

«Αθηναϊκές» λέξεις που δεν υπάρχουν πια;
Μπαγάσας, Μόρτης, Χαλβάς, Σακαφιόρα, Ούφο.

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγµιότυπο που 
θυµάσαι; Το Μινιόν στην Πατησίων στα µέσα της δε-
καετίας του ’80 γεµάτο παιχνίδια τα Χριστούγεννα.

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια;
Έρηµη, σαν σκηνικό του «Walking Dead».  Όπως το δε-

καπενταύγουστο, αλλά µε ζόµπι. 
Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο 
στην πόλη; Το πρωινό φως, η αγορά γύρω από τη 

Βαρβάκειο και η αίσθηση της γειτονιάς ακόµη και στα 
πιο κεντρικά της σηµεία.

Τα 3 πράγµατα που αν έλειπαν θα έκαναν την Α-
θήνα λίγο οµορφότερη; Η κίνηση στους δρόµους, οι 

διαφηµιστικές ταµπέλες και τα σκουπίδια. 
Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα έκανες αν ή-
σουν δήµαρχος για µια µέρα; Καφέ στο Da Capo µε 

το entourage µου.
Ποιο είναι το αγαπηµένο σου εστιατόριο στην 

Αθήνα; Αγαπηµένο εστιατόριο δεν έχω, υπάρχουν 
αρκετά καλά εστιατόρια που µπορώ να σκεφτώ. Σε 
ότι αφορά στο street food στο τοπ 3 του chart έχω 

το Guarantee στο Κουκάκι για sandwich, τον Λευτέρη 
Πολίτη για σουβλάκια και αµέσως δίπλα του τη Στάνη 

για γλυκά. 
Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου;

Η κόρνα από το πίσω αυτοκίνητο στο φανάρι.
Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει ακριβώς 

τους Αθηναίους; Αγεωγράφητος.
Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει καθόλου 

στους Αθηναίους; Υποµονετικός. 
Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής σου ηλι-

κίας; Μου λείπει ο τρόπος που αντιλαµβανόµουν 
την πόλη µε άλλη µατιά.

Ποιος µουσικός δικαιούται να γράψει το σάου-
ντρακ της Αθήνας; Ο Larry Gus. 

Αγαπηµένη σου πλατεία; Ο πεζόδροµος της Φωκίω-
νος Νέγρη, που δεν είναι πλατεία αλλά έχω µείνει σε 

ένα διαµέρισµά του και έχω ωραίες αναµνήσεις.
Τι θα πρωτοέδειχνες στην πόλη σε έναν ξένο κα-
λεσµένο σου; Τον Εθνικό Κήπο και από εκεί όλη την 
περιοχή κάτω από το Σύνταγµα προς Μοναστηράκι 

και Ψυρρή. 
Αν η Αθήνα ήταν ένα πρόσωπο, ποιο θα ήταν 
αυτό; Της µεγάλης Καλουτά, βαµµένη για βράδυ 

Σαββάτου.

Ο Γ.Μ. (Βlend Mishkin) είναι παραγωγός και DJ. Το 
καλοκαίρι έχει µια σειρά από συναυλίες και DJ sets 
σε Φεστιβάλ σε πολλά µέρη σε Ελλάδα, Κύπρο και 

Βαλκάνια. 
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«Άγιε» των 
Σεπολίων, Γιάννη 
Αντετοκούνμπο, 
σταματήστε 
να μας εκθέτετε!
Αρκετά πια! Σταματήσ τε να 
μας φέρνετε σε δύσκολη θέση. 
Εμείς ζούμε μια χαρά τις ζωές 
μας, όπως έχουμε διαλέξει. Κι 
έρχεστε ξαφνικά εσείς, να μας 
τα κάνετε όλα μπάχαλο. Ού-
τε βαλτός να ήσασταν. Λες και 
δεν μάθατε τίποτα τόσα χρόνια 
στην Ελλάδα. 
Τώρα είμαστε αναγκασμένοι να 
νιώσουμε υπερήφανοι για εσάς. 
Και για να σας πω την αλήθεια, 
δεν έχουμε καμία όρεξη να το κά-
νουμε κατά βάθος. Γιατί για να το 
πετύχουμε πρέπει να ξεχάσουμε 
ποιοι πραγματικά είμαστε. 

Και αν θέλετε να ξέρετε, όλα 
αυτά τα ηρωικά που είπατε στον 
λόγο σας, μόλις ανακοινώθηκε 
ότι είστε ο MVP της χρονιάς, 
τα ξέρουμε απ’ έξω και ανακα-
τωτά. Και τα λέμε συνέχεια. Σε 
κάθε μια από τις άπειρες επετει-
ακές εκδηλώσεις που συνηθί-
ζουμε να διοργανώνουμε για να 
πάρουμε μια ακόμα πρέζα από 
το παρελθόν μας, ώστε να κά-
νουμε πιο υποφερτό το παρόν. 
Δηλαδή, και για τα υψηλά ιδα-
νικά της αλληλεγγύης και της 
ομαδικότητας μιλάμε και τους 
σεμνούς παριστάνουμε και όλα. 
Με μια διαφορά όμως. Εμείς δεν 
τα εννοούμε όπως τα εννοού-
σατε εσείς! Είναι μια σιωπηρή 
συμφωνία που έχουμε κάνει με-
ταξύ μας –από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας μέχρι τον τελευ-
ταίο παραγοντίσκο– να τα ανε-
χόμαστε ως αναγκαία ψέματα. 
Και κυρίως να τα χρησιμοποι-
ούμε για το παρελθόν. Γιατί το 
παρελθόν είναι ασφαλές. Το έ-
χουμε φτιάξει έτσι ώστε να μας 
βολεύει όλους. Δεν μας ενοχλεί και δεν το ενοχλούμε. 
Όσο για τον Θεό που εσείς ευχαριστήσατε για το ταλέντο που σας έδω-
σε, εμείς τον χρησιμοποιούμε κυρίως όπως ο εθνικός μας προπονητής, 
ο Άγγελος Αναστασιάδης. Για να δικαιολογούμε τις ήττες μας. Αν είναι 
δηλαδή να πιστεύεις κάπου, ας σου φανεί και λίγο χρήσιμο. 

Και μια που μιλάμε για την ευχαριστήρια ομιλία σας… Τι ήταν πάλι 
αυτό με τα δάκρυα; Εντάξει, όλοι μας το παίζουμε λίγο Φώσκολοι όταν 
πρέπει να καλοπιάσουμε τον όχλο. Αλλά για άλλη μια φορά, εσείς το εν-
νοούσατε! Κανονικά! Ξέρετε πόσο ανατριχιαστικά είναι τα δάκρυα όταν 
είναι αληθινά; Και σε πόση αμηχανία φέρνουν τους άλλους; Γιατί από 
success stories έχουμε χορτάσει. Δεν χρειαζόμαστε καινούρια. 
Και κυρίως δεν χρειαζόμαστε αυτά τα αυθεντικά, που έχουν μια πα-
γκόσμια διάσταση. Που ανακατεύουν μέσα μεταναστευτικό (δεν το 
πολυσυζητάμε, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, γιατί), Αμερική (γενικά 
δεν τους γουστάρουμε, να το ξέρετε…) και άλλες επιτυχίες ξένων. Ει-
δικά ξένων όπως εσείς και η οικογένειά σας, που λίγα μόλις χρόνια πριν 
τους είχαμε για να μας κάνουν τις δουλειές που δεν καταδεχόμασταν οι 
ίδιοι. Αλλά που όταν τα παιδιά των ξένων ήθελαν να κρατήσουν σημαία 
ή να παίξουν στην ομάδα που έπαιζαν τα ελληνόπουλα, τότε οι Έλληνες 
γονείς απειλούσαν δασκάλους και προπονητές (ναι, τα θυμόμαστε, μη 
βλέπετε που τα έχουμε απωθήσει…).
Και τώρα η επιτυχία σας είναι δυο φορές δυσβάσταχτη για αυτούς. 
Πρώτον, γιατί τους θυμίζει ότι ο τρόπος για να παίξεις στην ομάδα δεν 
είναι να απειλείς τον προπονητή, αλλά να γίνεσαι καλύτερος. Και δεύτε-
ρον –και χειρότερο– τώρα είναι αναγκασμένοι να αποκαλούν και εσάς 
«Ελληνόπουλο». Με βαριά καρδιά βέβαια, αλλά μπροστά στον πειρα-
σμό να πάρουν και αυτοί λίγη από τη δόξα σας, καταπίνουν την ντροπή. 
Όμως σα να μην έφταναν όλα αυτά, εσείς το κάνετε ακόμα χειρότερο. 
Καμία κακία. Ούτε ένα τόσο δα υπαινιγμό για το παρελθόν. Μόνο μια 
αηδιαστική θετικότητα. Από πού να πιαστούμε, δηλαδή, για να αρχί-

σουμε να μιλάμε για αχαριστία, για «καβαλημένα καλάμια», για κάτι 
κακό τέλος πάντων; Μπας και σας μειώσουμε κάπως για ανυψώσουμε 
λίγο το ηθικό μας. 
Αφήστε που δεν έχετε καμία δουλειά να μας υπενθυμίζετε κι εσείς και 
ο Τσιτσιπάς και ο Λάνθιμος ότι υπάρχει ζωή και πέρα από τα σύνορα της 
χώρας. Μια χαρά είμαστε εδώ, στον μικρόκοσμό μας. Να ασχολούμα-
στε με τον τελευταίο καβγά στο Τwitter, με την Ελένη Μενεγάκη και τις 
διακοπές της και με τις μικροπολιτικές ίντριγκες της γειτονίτσας μας. 
Δεν θέλουμε να πάμε παρά έξω. Γιατί τότε θα μάθουμε ότι αυτοί που μι-
σούμε μπορούν να οργανώσουν το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου 
π.χ. Την ίδια στιγμή που εμείς δεν μπορούμε καλά-καλά να οργανώσου-
με πρωτάθλημα. 

Δεν είναι κομψό να μας τα θυμίζετε όλα αυτά. Πώς να σας το δώσω 
να καταλάβετε; Δεν είναι σωστό να μας θυμίζετε ότι εμείς δεν ξέρουμε 
καλύτερα ότι εκεί έξω υπάρχει κι άλλος κόσμος που μας ξεπερνάει, ότι 
κάποιος μπορεί να πετύχει προσπαθώντας και βελτιώνοντας τον εαυτό 
του… Και κυρίως ότι μπορείς να κάνεις σχέδια για το μέλλον αντί να 
τσακώνεσαι και να θάβεις τους άλλους…
Δηλαδή, επιδείξατε ό,τι πιο ανθελληνικό υπάρχει. Με την έννοια ότι εί-
ναι αντίθετο σε όλες τις σύγχρονες αξίες μας. Και σε εμάς τους ίδιους!
Εύχομαι να είστε ευχαριστημένος για την αχαριστία σας. 

Υ.Γ. Η μόνη μου παρηγοριά είναι ότι αν δεν σας μεγαλώναμε και αν δεν 
σας εκπαιδεύαμε μέσα σε ένα τόσο τοξικό περιβάλλον, όσο αυτό της σύγ-
χρονης Ελλάδας, δεν θα είχατε αναπτύξει τόσες αντοχές, προκειμένου να 
ανταπεξέλθετε. Και ούτε θα δουλεύατε με τόση επιμονή για να απομα-
κρυνθείτε οριστικά από αυτό.
Υ.Γ. 2 Και μη νομίσετε ότι η επιτυχία είναι όλη δική σας. Την είχε προβλέψει 
ο Άγιος Παΐσιος, αν θέλετε να ξέρετε. Που είχε πει ότι «θα έχετε Έλληνα MVP 
του ΝBA και θα είναι σα να μην έχετε…».

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

(Μέλος της συλλογικότητας για 
την τοποθέτηση προειδοποιητικής 
σήμανσης στις λιμνούλες των 
πεζοδρομίων που δημιουργούνται από 
τις σταγόνες των air condition)

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 

Αρχισυντάκτης  Γιάννης Τσάκαλος,  
Έρρικα Ρούσσου

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

 
Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

Advertising Manager Ντέπυ Αραπλή

Direct Market Μαρίνα Β. Γεωργοπούλου, Στεφα-
νία Μουστάκη, Βασίλης Ζαφειρούλης, Κρύστα 

Φωτεινοπούλου
Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr  
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη, 

Βασίλης Νάκος, Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Διανομή: Free Sunday

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Αthens Voice Radio 102.5: 210 3648. 213

Aγγελίες: 210 3617. 369   
Λογιστήριο: 210 3617. 170

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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Το κίνημα των γυναικών από το 1789 μέχρι 

τη δεκαετία του 1970 κατέληξε στη μοναδι-

κή επανάσταση που πέτυχε τους στόχους 

της. Δεν θα επεκταθώ σ’ αυτό: σημειώνω 

μόνο ότι, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, 

όπως και στις σοβιετικές που δεν υπάρ-

χουν πια, η ισονομία μεταξύ των φύλων με-

τατόπισε την ισότητα στην ατομική στάση: 

στο αν κάθε πολίτης σέβεται τους νόμους 

και προσπαθεί να αποτινάξει τον πατροπα-

ράδοτο (και μητροπαράδοτο) σεξισμό του, 

είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα, είτε 

βρίσκεται σε φάση μετάβασης από το ένα 

φύλο στο άλλο. Το φεμινιστικό κίνημα του 

δεύτερου και του τρίτου κύματος, σηκώνει 

πολλή συζήτηση· χωρίς να είναι ομοιο-

γενές, φέρει αναπόφευκτα το βάρος του 

παρελθόντος: διεκδικεί τα δικαιώματα των 

ανδρών –με αποτέλεσμα να μιμείται ακόμα 

και τις χειρότερες μορφές άσκησης αυτών 

των δικαιωμάτων– και βλέπει τις γυναίκες 

σαν θύματα, με αποτέλεσμα να οργανώνει 

αγώνες γύρω από τον άξονα της καταπι-

εσμένης μειονότητας. Αλλά οι γυναίκες 

δεν είναι μειονότητα, είναι πλειονότητα· 

κι αυτό το δεδομένο είναι μόνο ένα από τα 

θεμελιώδη σφάλματα του φεμινισμού.

ο τέταρτο φεμινιστικό κύμα, το 
οποίο εκτυλίσσεται σήμερα, έ-
χει εμπλουτιστεί από τις gender 

studies (που συμβάλλουν στο ταυτοτικό 
παραλήρημα) και από την πολιτική ορ-
θότητα που συγκροτήθηκε για να απα-
ντήσει στην άξεστη γλώσσα της άκρας 
δεξιάς και κατέληξε στον σκοταδιστικό 
πουριτανισμό στον οποίον κατέληξε. Εν 
πάση περιπτώσει, αυτό το φεμινιστικό 
κύμα παρουσιάζει πολλά φιλοσοφικά 
προβλήματα τα οποία οδηγούν σε εκ-
δηλώσεις «αλληλεγγύης» υπέρ της 
μπούρκας ή του μπουρκίνι – εναντίον 
των οποίων αγωνίζονταν παλιότερα οι 
ακτιβίστριες του φεμινισμού και οι γυ-
ναίκες γενικότερα. Ο εχθρός σήμερα 
είναι το κράτος και οι νόμοι του, όχι οι 
φασιστοειδείς ιδεολογίες και θρησκεί-
ες.
Στη Γαλλία δεν μπορείς να μπεις σε δη-
μοτική πισίνα φορώντας μπουρκίνι. 
Όπως δεν μπορείς να μπεις φορώντας 
βερμούδα και φανελάκι: χρειάζεσαι μα-
γιό και σκουφί. Και βεβαίως δεν μπο-
ρείς να μπεις με κοστούμι ή με ταγέρ και 
γόβες. Όμως, παρότι αναφέρομαι σ’ αυ-
τές τις ενδύσεις πόλης, το μπουρκίνι δεν 
είναι ένδυση σαν τις άλλες. Είναι, όπως 
και το νικάμπ, όπως η μπούρκα, ένα πο-

λιτικό μανιφέστο, μια δήλωση διαφο-
ράς. Οι μουσουλμάνες που το φοράνε 
–που το επιδεικνύουν– συμμορφώνο-
νται σε μια ντιρεκτίβα· στην ντιρεκτίβα 
των σαλαφιστών που κηρύσσουν τον ι-
σλαμικό εξτρεμισμό στα τζαμιά και στις 
γειτονιές: ο στόχος είναι η «θεαματικό-
τητα» του Ισλάμ στον δημόσιο χώρο· η 
υπογράμμιση ότι το Ισλάμ κρατάει τις 
γυναίκες του μακριά από τη μόλυνση 
της χειραφέτησης. Αλλά οι Γαλλίδες 
δεν πιάνουν το υπονοούμενο: τις ενο-
χλεί η απαγόρευση· απαγορεύεται το 
απαγορεύεται, πλην όμως μόνο αν προ-
έρχεται από το γαλλικό κράτος. Όλες οι 
άλλες απαγορεύσεις είναι νόστιμες· έ-
χουν γούστο.
Ο πολιτικο-θρησκευτικός φανατισμός 
δεν είναι πια φυλετικός, όπως ήταν 
στον 20ό αιώνα. Ούτε ο εθνικισμός ο-
ρίζεται εδαφικά· το διακύβευμα είναι η 
περιβόητη «ταυτότητα» για την οποία 
μέρος του φεμινιστικού κινήματος δεί-
χνει ιδιαίτερη ευαισθησία. Τουτέστιν, 
αν προέρχομαι από τα σκοτεινά βάθη 

της βαρβαρότητας είναι ω-
ραίο να σέβομαι τις ρίζες μου· 
κι αν αυτή η βαρβαρότητα α-
πορρίπτει και επιτίθεται σε 
άλλες ιδέες και ταυτότητες 
–στις δυτικές αξίες ας πού-
με– έχω «δικαίωμα» να την 
υπερασπίζομαι· είναι «δική 
μου», είναι ένας εαυτός που 
δεν θέλω ν’ αλλάξω. Μοιάζει 
σαν να κρατάω τη μύτη μου 
μέχρι να γίνω μπλε.
Υπό αυτή την έννοια, ό,τι συμ-
βαίνει στις μη-δημοκρατικές 
χώρες –διώξεις, βασανισμοί, 
αποκεφαλισμοί– δεν θα έ-
πρεπε να μας απασχολεί: ο πολιτιστικός 
σχετικισμός μπορεί να φτάσει στην α-
ποδοχή όλων των κοινωνιών εφόσον η 
καθεμιά έχει την παράδοση και την ταυ-
τότητά της. Ωστόσο, μπροστά σ’ αυτόν 
τον σχετικισμό κάτι σκιρτά μέσα μας: 
πώς να μην εξεγερθεί κανείς μπροστά 
στην αδικία και στη βία; 
Αλλά να που δεν εξεγείρεται. Το μπουρ-

κίνι δεν σημαίνει μόνο την 
απαγόρευση της αυτοδιάθε-
σης του γυναικείου σώματος· 
σημαίνει ότι το γυναικείο 
σώμα είναι επαίσχυντο και 
ότι, στην καλύτερη περίπτω-
ση, ανήκει σε έναν άνδρα ο 
οποίος ίσως το σιχαίνεται, ί-
σως όχι – σε κάθε περίπτω-
ση, επιβάλλει την απόκρυψή 
του. Η οποία, το επαναλαμ-
βάνω, είναι μια απόκρυψη 
θεαματική. Το μπουρκίνι δεν 
είναι μόδα όπως ίσως νομί-
ζουν οι Γαλλίδες κυρίες που 
δεν έχουν ιδέα από ολοκλη-

ρωτισμό στην καθημερινότητα: όπως 
δεν είναι «γνώμη» ο ισλαμικός εξτρεμι-
σμός. Στην πραγματικότητα, είτε το πα-
ραδέχονται είτε όχι, πίσω από αυτή την 
αλλοπρόσαλλη στάση της «αλληλεγγύ-
ης» υπάρχει το σύμπλεγμα της ηθικής 
υπεροχής, η επιδειξιομανία της απόλυ-
της, της άνευ ορίων και ταυτοχρόνως ε-
πιλεκτικής, ανεκτικότητας.  A  

Πολιτική

T

Το μπουρκίνί δεν 
είναί μοδα οπως 
ίςως νομίζουν οί 
Γαλλίδες κυρίες 

που δεν εχουν 
ίδεα από όλό-

κληρωτίςμό ςτην 
καθημερίνότητα: 

οπως δεν είναί 
ÇΓνωμηÈ ό ίςλα-
μίκος εξΤρεμί-

ςμος.

Μπουρκίνί 
καί Γαλλίδες 
κυρίες
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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Έτσι θα είναι η 
κυβέρνηση 
της Νέας 

Δημοκρατίας
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Πολιτική

Ο Κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε. Θα συγκροτή-
σει ένα Υπουργικό Συμβούλιο με 14 υπουργούς 
και μία Γενική Γραμματεία Μαξίμου που θα ισο-
δυναμεί με ένα υπουργείο, με αντικείμενο τον 
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και 
την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας.

Συμπέρασμα πρώτο. Απών θα είναι ο Γιάννης 
Στουρνάρας, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να 
μη συμμετάσχει στη νέα κυβέρνηση. Ο για λίγους 
ακόμη μήνες Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
έχει δύο δρόμους μπροστά του. Μία σημαντική 
διεθνή θέση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα ή και αλ-
λού, ή τη δυνητικά γοητευτική περιπέτεια της συμ-
μετοχής στην ηγεσία της σύγχρονης ελληνικής 
Κεντροαριστεράς υπό νέους όρους και συνθήκες.
Συμπέρασμα δεύτερο. Θα μείνουν εκτός κυβέρ-
νησης γνωστά ονόματα της παράταξης που έστη-
σαν καριέρες σε συνθήκες κομματικού θερμοκη-
πίου. Πιθανώς να «βολευτούν» σε άλλες θέσεις 
της Διοίκησης. Πιθανώς και όχι.
Η στενή ομάδα των υπουργικών στελεχών δεν 
αφήνει περιθώρια σε προσδοκίες. Ο μαγικός αριθ-
μός «14» είναι απόλυτα περιοριστικός.
Έχουμε, λοιπόν, και λέμε: Ο Κώστας Χατζηδά-
κης, πιθανώς με υφυπουργό τη Νίκη Κεραμέως 
η οποία είναι αναβαθμισμένη εσχάτως και έχει θε-

τικές αντιδράσεις στην εκλογική της περιφέρεια, 
φέρονται να οδεύουν προς το Υπουργείο Παιδεί-
ας. Η επιλογή αυτή έχει γίνει εδώ και καιρό και δεν 
αποτελεί προϊόν κάποιας καραμπόλας.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πρώην ΠΑΣΟΚ, έχει ήδη 
συζητήσει δύο φορές  με τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Το ρεπορτάζ επιμένει πως έκτοτε ο Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης προσέλαβε ειδικό συνεργάτη  με τον 
οποίο επεξεργάστηκε σχέδια και προτάσεις περί 
των ζητημάτων ασφαλείας που απασχολούν τη 
χώρα. Ο πρώην υπουργός φέρεται να αναλαμβά-
νει τόσο το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης όσο και ε-
κείνο της Μεταναστευτικής Πολιτικής. 
Το Υπουργείο Άμυνας αποτελεί γρίφο. Ο μεν Βα-
σίλης Κικίλιας είναι αναμφισβήτητα ένα όνομα 
που έρχεται και επανέρχεται. Οι σχέσεις του με την 
Πρεσβεία των ΗΠΑ είναι καλές. Ωστόσο, οι συνθή-
κες που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν τη 
θέση αυτή ιδιαιτέρως απαιτητική. Ενδεχομένως 
την ύστατη στιγμή να υπάρξει ένας συνδυασμός 
αρμοδιοτήτων. Σημειώνεται πως την ώρα που 
γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχουν επισήμως 
ή ανεπισήμως πραγματοποιηθεί επαφές και δεν 
έχουν διεξαχθεί συζητήσεις επί πραγματικών σε-
ναρίων και επιλογών μεταξύ της ηγεσίας της ΝΔ 
και των μεγάλων πρεσβειών στην Αθήνα.
Για το Υπουργείο Εξωτερικών ακούγεται τα τελευ-
ταία εικοσιτετράωρα –και μάλιστα με ένταση– το 
όνομα του Νίκου Δένδια. Εκ του ρεπορτάζ εντός 
της ΝΔ προκύπτει πως ενδεχομένως να είναι το πε-
ριβάλλον του Νίκου Δένδια που «διέρρευσε» αυτή 
την πιθανή επιλογή. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες 
από την Πειραιώς επιμένουν πως πιθανότατα το 
όνομα του κ. Δένδια κυκλοφόρησε για να «καεί». 
Κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας εξηγούν πάντως 
πως η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια στο ΥΠΕΞ δεν 
σηματοδοτεί τίποτε το διακριτό, ιδιαίτερα σε περι-
όδους όπως η σημερινή με τις εντάσεις στην περι-

οχή και ανοικτά ζητήματα. Ο Νίκος Δένδιας μπορεί 
να είναι έμπειρο πολιτικό στέλεχος αλλά δεν έχει 
ποτέ διαχειριστεί τους πολύπλοκους φακέλους 
της εξωτερικής πολιτικής.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης φλερτάρει με τον συνδυα-
σμό Υπουργείου Ανάπτυξης και Ενέργειας (για το 
οποίο έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον). Κατά 
τα φαινόμενα έχει ήδη προκριθεί. Ο φάκελος ΔΕΗ 
τον περιμένει. Ο φάκελος ΕΛΠΕ, επίσης.
Στο Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να εγκα-
τασταθούν Σταϊκούρας και Τσακλόγλου.
Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ο κ. Παναγιώτης 
Πικραμμένος καλείται να αποκαταστήσει υπό 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες το κύρος της Δι-
καιοσύνης, που έχει βάναυσα τρωθεί. Διαθέτει τα 
απαιτούμενα προσόντα και το κύρος.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών φέρεται να οδεύει έ-
νας ακόμη πανεπιστημιακός. Ο καθηγητής κ. Γερα-
πετρίτης, προσωπικός σύμβουλος του Κυριάκου 
Μητσοτάκη.
Κάποιο υπουργείο πρέπει να δοθεί στον Κώστα 
Καραμανλή τον νεότερο. Πρόκειται για ευαίσθη-
το ζήτημα. Προφανώς θα επιλεγεί ένα «παραγωγι-
κό», που να έχει σχέση με τις Μεταφορές – από εκεί 
άρχισε την καριέρα του προ αμνημονεύτων και ο 
ιδρυτής της παράταξης. Όταν «ξήλωσε» το τραμ.
Οι υποχρεώσεις δεν τελειώνουν. Η Όλγα Κεφα-
λογιάννη προορίζεται για το παρεξηγημένο, πο-
λύπαθο και εν πολλοίς μη παραγωγικό Υπουργείο 
Πολιτισμού, που πολιτισμό δεν παράγει μεν πλην 
όμως ελέγχει τους... «παραγωγούς» του. Όμως η 
κυρία Κεφαλογιάννη θα αναλάβει παράλληλα και 
το Υπουργείο Τουρισμού. Δύο σε ένα. Αυτά σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό στην Πειραιώς.
Σειρά έχει το Υπουργείο Εργασίας. Υπό τις παρού-
σες συνθήκες (και τις μελλοντικές) πρόκειται για 
ένα υπουργείο πρώτης σειράς. Πολλές οι ελπίδες 
του κ. Βρούτση, αλλά η καραμπόλα έχει πολλά 

μυστικά και κόντρες.
Το Υπουργείο Υγείας είναι και το λεγόμενο «ματια-
σμένο υπουργείο». Από τη Novartis στα εμβόλια 
και από τις ΜΕΘ στην κατάντια των δημόσιων νο-
σοκομείων. Πρόκειται για υπουργείο σε συνθήκες 
πολέμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετή-
σει ετοιμοπόλεμο στέλεχος που οφείλει να απο-
καταστήσει την τιμή της διοίκησής του. Ο Πολάκης 
αφήνει βαρύ το στίγμα πίσω του. Ακούγονται ονό-
ματα, τίποτε σίγουρο. Δύσκολη η επιλογή.
Αν τελικά ο Γιώργος Κουμουτσάκος δεν αναλάβει 
το ΥΠΕΞ ή δεν δεχθεί να είναι υφυπουργός στο Υ-
ΠΕΞ, τότε ενδεχομένως να του ανατεθεί το Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας (ως εναλλακτική πρόταση θα το 
επιθυμούσε) δεδομένου ότι το Brexit, η κατάρρευ-
ση του City του Λονδίνου, καθώς και οι νέοι κανονι-
σμοί της διεθνούς ναυτιλίας καθιστούν εξαιρετικά 
ενδιαφέρον το υπουργείο στον Πειραιά. Είναι και ο 
σχεδιασμός για την ανάπτυξη του λιμανιού, είναι 
και τα projects για την αναβάθμιση της πόλης.
Ακούγεται εκ νέου το όνομα της Άννας Διαμαντο-
πούλου. Χωρίς περαιτέρω ρεπορτάζ.
Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται πως μεταναστεύει. 
Ως Επίτροπος και ως Αντιπρόεδρος. Η Κομισιόν τον 
αναμένει. Πρόκειται για μία άνετη και ενδιαφέρου-
σα αποστρατεία επί τιμή. Γλιτώνει και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης την καθημερινή γκρίνια.
Κάποια στελέχη θα τοποθετηθούν στο Εθνικό Συμ-
βούλιο Ασφαλείας που θα συσταθεί σε δεύτερο 
χρόνο. Στο Μαξίμου (η Γενική Γραμματεία της κυ-
βέρνησης και μεταρρυθμιστικής και ψηφιακής 
πολιτικής) καθώς και σε αυτό το Συμβούλιο Ασφα-
λείας που επιτέλους θα συγκροτηθεί διότι είναι α-
πολύτως απαραίτητο, θα κληθούν να συνδράμουν 
και εξωκοινοβουλευτικοί παράγοντες. Το σύστη-
μα  θα λειτουργήσει εν είδει πρωθυπουργικού –μί-
νι– Λευκού Οίκου. Το Μαξίμου θα είναι ισχυρότερο 
από ποτέ. Μάλλον δεν θα τους χωρέσει.  A  
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εωρεί ότι η ζημιά που έκανε η κυ-
βέρνηση είναι ανυπολόγιστη, αλ-
λά της αναγνωρίζει ένα «καλό». 
Ότι «διέλυσε όλους τους μύθους της 

ιδεολογικής επικυριαρχίας της αριστεράς, 
του ηθικού της πλεονεκτήματος και της δή-
θεν κοινωνικής ευαισθησίας της». Όσο για 
τον εαυτό του θεωρεί ότι «έχασα πολύτιμο 
χρόνο προσκολλημένος σε απάτες και αυ-
ταπάτες, παραμύθια της Χαλιμάς και παρω-
χημένα ιδεολογήματα. Αδειανά πουκάμισα, 
που λέει ο ποιητής ή κενά κιβώτια που λέει ο 
Άρης Αλεξάνδρου». Κατεβαίνει υποψήφιος 
στον Νότιο Τομέα της δύσκολης Β Αθήνας 
και πολλοί ανυπομονούν να τον δουν ξανά 
στη Βουλή, διότι κάνει κάτι που τολμούν ε-
λάχιστοι. Μιλάει έξω από τα δόντια, λέει αυ-
τό που πιστεύει, όπως θα το έλεγε ένα βράδυ 
στην παρέα και συχνά επικρίνεται για αυτό. 
Ο ίδιος πιστεύει ότι «και εγώ έχω ξεφύγει 
κάποιες φορές, αλλά και η υπερβολική δό-
ση κορεκτίλας σκοτώνει. Πρόκειται για υ-
ποκρισία και δηθενιά που υποκρύπτει εκτός 
των άλλων κι ένα βαθύ συντηρητισμό». 
 
Γιατί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Με τον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη γνωρίζομαι όλα αυτά τα χρό-
νια που είμαι στη Βουλή. Έχουμε μιλήσει πολλές 
φορές, δεν υπήρχε ωστόσο κάποια ιδιαίτερη 
σχέση μεταξύ μας. Είχα γνωρίσει από κοντά και 
είχα συζητήσει πολύ με τον πατέρα του, τον ο-
ποίο ανακάλυψα δυστυχώς αρκετά αργά. Όσο 
για τον ίδιο τον Κυριάκο, του έχω εμπιστοσύνη. 
Εκτιμώ ότι αυτά που λέει τα εννοεί και βεβαίως 
έχει το προφίλ ενός φιλελεύθερου Ευρωπαίου 
δημοκράτη. Είμαι βέβαιος.
 
Η άποψή σας για τον Αλέξη Τσίπρα ποια είναι;
Δεν θέλω να πω τίποτα επ’ αυτού. Έχουν ειπωθεί 
όλα, νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί 
να μάθουμε κάποτε. Είναι κρίμα, γιατί κάποιο τα-
λέντο το είχε.
 
Τι αφήνει πίσω της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Είναι 
κλισέ, κάθε κυβέρνηση έλεγε πως η προηγούμε-
νη της άφησε καμένη γη, εδώ όμως είναι πραγ-
ματικά καμένη η γη. Εντελώς καμένη σε όλα τα 
επίπεδα. Η ζημιά που έκανε η κυβέρνηση Συριζα-
νέλ στη χώρα είναι δυστυχώς ανυπολόγιστη.
 
Υπάρχει κάτι καλό που έκανε; Βεβαίως. Διέλυσε 
όλους τους μύθους της ιδεολογικής επικυριαρχί-

Υπάρχει κάτι για το οποίο μετανιώνετε; Δεν θα 
έλεγα ακριβώς ότι μετανιώνω, αλλά είναι αλή-
θεια ότι έχασα πολύτιμο χρόνο προσκολλημένος 
σε απάτες και αυταπάτες, παραμύθια της Χαλι-
μάς και παρωχημένα ιδεολογήματα. Αδειανά 
πουκάμισα, που λέει ο ποιητής, ή κενά κιβώτια, 
που λέει ο Άρης Αλεξάνδρου.
 
Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να 
κάνει η ΝΔ εάν σχηματίσει κυβέρνηση;
Θα χρειαζόμουν πολλές σελίδες να τα περιγρά-
ψω, αλλά εάν δείτε το δημοσιευμένο στο διαδί-
κτυο πρόγραμμα της ΝΔ τα αναφέρει σαφώς και 
επακριβώς. Ελπίζω ότι θα τα κάνει κιόλας. Άλλω-
στε, γι’ αυτό είμαστε εδώ. Εν συντομία, θα έλεγα 
πως τα πρώτα που πρέπει να γίνουν είναι ο μετα-
σχηματισμός της δομής του κράτους, οι μεγάλες 
αλλαγές που αναφέρονται στην υγεία, στην παι-
δεία, στη δικαιοσύνη, στο οικονομικό και στο φυ-
σικό περιβάλλον, καθώς και σε ό,τι αφορά στην 
ασφάλεια της πόλης και του πολίτη. Και βεβαίως 
η εκ βαθέων συνταγματική αναθεώρηση. Κατα-

λαβαίνετε, νομίζω, τι εννοούμε. Έχουμε 
πολύ δρόμο μπροστά μας.
 
Είστε υποψήφιος στα ψηφοδέλτια 
της ΝΔ στον Νότιο Τομέα της Β Άθή-
νας. Ποιες προτεραιότητες βάζετε για 
την περιοχή; Δεν πρόκειται για μια ο-
μοιογενή περιοχή. Κατά συνέπεια, αντι-
μετωπίζει πολλά και διαφορετικά προ-
βλήματα. Περιλαμβάνει από τις φτωχο-
γειτονιές του Ταύρου, του Μοσχάτου ή 
της Καισαριανής και του Βύρωνα ως και 
τις γειτονιές ιδιαίτερα υψηλών εισοδη-
μάτων. Για μένα, το πιο βασικό είναι η 
διαμόρφωση του θαλάσσιου μετώπου 
από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι 
και τις ακτές της Ανατολικής Αττικής. 
Σήμερα μοιάζει σαν να έχει γυρίσει η 
πόλη την πλάτη στην θάλασσα, ενώ θα 
μπορούσε να μεταμορφωθεί στην ω-
ραιότερη ακτογραμμή της Ευρώπης με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή των 
πολιτών, την τουριστική ανάπτυξη και 
όχι μόνο. Και μέσα σε όλο αυτό, πρώτη 
προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση της 
μεγαλύτερης εν αναμονή επένδυσης 
στην Ευρώπη. Μιλάμε ασφαλώς για την 
επένδυση του Ελληνικού. Έχει αναφερ-
θεί συγκεκριμένα σε αυτήν και ο ίδιος ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει δεσμευ-
τεί για την άμεση προώθησή της. 

 
Και κλείνοντας... Συνειρμικά με την υποψηφιό-
τητά μου, θα έκλεινα τη συνέντευξη αυτή προ-
σθέτοντας μερικά τραγουδάκια. Όπως το  «Πάμε 
Νότια», του φίλου μου του Γιώργου Ζήκα, ή «Εδώ 
στον Νότο» του Λαυρέντη και βέβαια να θυμίσω 
και με έναν… Σταυρό του Νότου, στο κάτω μέρος 
του ψηφοδελτίου. ●

ας της αριστεράς, του ηθικού της πλεονεκτήμα-
τος και της δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας της. 
Και δυσφήμισε τον αγώνα αγνών ανθρώπων 
που πίστεψαν στην αριστερά και τώρα αισθά-
νονται ένα τεράστιο κενό. Μία τεράστια απο-
γοήτευση, για να μην πω αγανάκτηση. Περίπου 
όπως το είχε περιγράψει ο Λουκιανός σε ένα 
δικό του πένθιμο εμβατήριο, στο «Εμβατήριο 
της Σιωπής«.
 
Τι απαντάτε σε όσους σας κατηγορούν για τη 
μετακίνησή σας από το ένα κόμμα στο άλλο;
Έχω ήδη πει ότι τα κόμματα μετακινήθηκαν. Εγώ 
υποστηρίζω σταθερά τα ίδια πράγματα για πά-
νω από δέκα χρόνια, που αφορούν στη διασφά-
λιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, στην 
ορθολογική λειτουργία του κράτους σε μια ευ-
νομούμενη ευρωπαϊκή πολιτεία. Αναφέρομαι 
συνεχώς στην ανάγκη να μετατραπεί η Ελλάδα 
σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Φύγαμε από 
τον ΣΥΡΙΖΑ για να υλοποιήσουμε αυτή την πο-
λιτική. Η ΔΗΜΑΡ, που δημιουργήθηκε τότε από 
αυτή την ανάγκη, διά του Φώτη Κουβέ-
λη, αποφάσισε τη σταδιακή επιστροφή 
της μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα αυτό το 
σχέδιο ουδέποτε με περιελάμβανε. Τα ί-
δια λάθη περίπου σε μικρότερη κλίμακα 
επανέλαβε το Ποτάμι. Γι’ αυτό και τα δύο 
αυτά κόμματα από το 7% πήγαν στον... 
άσο μπαστούνι. Αυτά λοιπόν μετακινή-
θηκαν, εγώ τα ίδια λέω. Είμαι σταθερά 
απέναντι στον λαϊκισμό, στηρίζοντας 
φιλελεύθερες ευρωπαϊκές λύσεις αλλά 
και την αστική κοινοβουλευτική δημο-
κρατία.
 
Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην 
πολιτική σας διαδρομή; Εννοείτε ε-
κτός από τη σημερινή, αυτό δηλαδή 
που περνάμε τώρα; Να σας πω. Ήταν η 
αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την τρικομ-
ματική κυβέρνηση το καλοκαίρι του ’13, 
η μη ψήφιση του Σταύρου Δήμα για ΠτΔ 
τον Νοέμβριο του ’14 που μας έριξε στη 
μαύρη τρύπα των Συριζανέλ αλλά και η 
συνειδητοποίηση της αδυναμίας να συ-
γκροτηθεί ο μεσαίος συνεπής κεντρώ-
ος μεταρρυθμιστικός φιλοευρωπαϊκός 
χώρος, όταν ναυάγησε το εγχείρημα 
των 58 ή η συνεργασία με το Ποτάμι και 
την Ώρα Αποφάσεων. 
 
Θεωρείτε ότι κάποιες στιγμές έχετε 
ξεφύγει στα σχόλιά σας ή θεωρείτε ότι οι 
υπερβολικές δόσεις πολιτικής ορθότητας 
πολλές φορές οδηγούν στην υποκρισία;
Και τα δύο είναι σωστά. Και εγώ έχω ξεφύγει 
κάποιες φορές, αλλά και η υπερβολική δόση 
κορεκτίλας σκοτώνει. Πρόκειται για υποκρισία 
και δηθενιά που υποκρύπτει εκτός των άλλων 
κι ένα βαθύ συντηρητισμό.
 

Θ
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Γρηγόρης Ψαριανός
«Ξεφεύγω κάποιες φορές, 
αλλά η υπερβολική δόση 

κορεκτίλας σκοτώνει» 
Ο βουλευτής με τους φανατικούς θαυμαστές, που κάποιοι λα-
τρεύουν να μισούν, μιλάει έξω από τα δόντια για τους μύθους 

που γκρεμίστηκαν από την πρώτη φορά Αριστερά, τη γνωριμία 
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα προβλήματα του Νότιου Τομέα, 
αλλά και για τα δικά του λάθη... χωρίς φόβο και με πολύ πάθος.

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Τα πρώτα που 
πρέπει να 

γίνουν είναι ο 
μετασχηματι-

σμός της δομής 
του κράτους, οι 
μεγάλες αλλα-
γές στην υγεία, 
την παιδεία, τη 

δικαιοσύνη, 
το οικονομικό 

και φυσικό 
περιβάλλον, 
καθώς και σε 

ό,τι αφορά στην 
ασφάλεια 



Το πρόγραμμα 
της ΝΔ έχει 
ανεδαφικές 

παραδοχές γιÕ 
αυτό ή υπο-

κρύπτει κρυφή 
ατζέντα ή είναι 
ανεφάρμοστο

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Σ
την τηλεόραση αντιμετωπίζουμε συχνά ένα 
πρόβλημα. Όταν προκύπτει μία πολιτική 
κρίση τα περισσότερα στελέχη του κόμμα-
τος που περνάει την κρίση κρύβονται. Όταν 

πρόκειται για τον ΣΥΡΙΖΑ, η σίγουρη λύση σε αυτή 
την περίπτωση είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ο μόλις 35 
ετών πολιτικός που εντάχθηκε ως φοιτητής στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και από τότε τολμάει πάντα να βγει μπροστά, να 
βρεθεί αντιμέτωπος ακόμα και με τους πιο δύσκολους 
συνομιλητές και να δώσει τη μάχη για όσα στηρίζει. 
Αυτό ετοιμάζεται να κάνει και τώρα ως υποψήφιος 
βουλευτής στο Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθήνας.   

Διάβασα σε συνέντευξή σας που αναφέρατε ότι «δεν 
πάμε ούτε να χάσουμε με αξιοπρέπεια, ούτε να μειώ-
σουμε τη διαφορά. Πάμε να κερδίσουμε μια δύσκολη 
μάχη». Γιατί λέτε ότι οι πολίτες θα πρέπει να σας εμπι-
στευτούν μία ακόμη τετραετία; Η σύγκριση του τι παρα-
λάβαμε το 2015 και πώς ολοκληρώνουμε τη διακυβέρνησή 
μας στα μακροοικονομικά μεγέθη και συνολικά στους κοι-
νωνικούς δείκτες σήμερα, είναι ενδεικτική της προσπάθει-
ας που έγινε αυτά τα χρόνια. Θέλουμε εντολή συνέχισης 
της διακυβέρνησής μας για μια ακόμη τετραετία, για να 
προχωρήσουμε στην εφαρμογή του προγράμματος και 
των δεσμεύσεών μας. Για να συνεχίσουμε να έχουμε σταθε-
ρότητα και ανάκαμψη στην οικονομία. Για να συνεχίσουμε 
να μειώνουμε την ανεργία και να ενισχύουμε την πλήρη 
και καλά αμειβόμενη απασχόληση. Για να συνεχίσουμε και 
να ολοκληρώσουμε όλα όσα ξεκινήσαμε το 2015 – από τον 
ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέχρι την πλήρη μετάβα-
ση στο ψηφιακό δημόσιο και τις στοχευμένες φορολογικές 
ελαφρύνσεις. Είναι πράγματι μια δύσκολη μάχη, είναι μια 
μάχη για το αύριο του τόπου εκτός μνημονίων πλέον. Είναι 
η πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια που η ελληνική κοινω-
νία καλείται να ψηφίσει ένα πρόγραμμα και μια κυβέρνηση 
που θα εφαρμόσει την ατζέντα της χωρίς μνημονιακές δε-
σμεύσεις. Κι εάν καταφέραμε σημαντικά πράγματα εντός 
μνημονίου, όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και μας 
χρεοκόπησαν και διαχειρίστηκαν τη χρεοκοπία με έναν ά-
θλιο και πλήρως αναποτελεσματικό τρόπο, είναι βέβαιο ότι 
με τα «χέρια λυμένα», εκτός ασφυκτικής δημοσιονομικής 
επιτροπείας, μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα.    
 
Το μήνυμα που βγήκε από το εκλογικό αποτέλεσμα ποιο 
ήταν κατά τη γνώμη σας σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ;  Ότι 
χρειάζεται να δούμε λάθη, αστοχίες και παραλείψεις μας, 

να δούμε σε ποιους τομείς καθυστερήσαμε και γιατί, και να 
βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας. Είναι μια διαδικασία την 
οποία ήδη προχωράμε, και αυτό αποτυπώνεται και από το 
περιεχόμενο και τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο πρω-
θυπουργός Αλέξης Τσίπρας για την επόμενη τετραετία. Η 
κοινωνία είναι ταλαιπωρημένη, πολύ ταλαιπωρημένη, και 
το κατανοούμε απόλυτα. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο αυ-
ξάνουμε την ένταση της δουλειάς μας για να μπορέσουμε 
να οικοδομήσουμε ένα συμβόλαιο ειλικρίνειας και εμπιστο-
σύνης με τον ελληνικό λαό.
 
Το βασικό δίλημμα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «με τους 
πολλούς ή με τις ελίτ». Ωστόσο, θεωρείτε ότι το συμμε-
ρίζονται οι πολίτες δεδομένου ότι στις εκλογές είδαμε 
ότι η ΝΔ νίκησε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και σε 
όλες τις επαγγελματικές ομάδες; Η ΝΔ κέρδισε με διαφο-
ρά μεγαλύτερη του 9%, είναι λογικό να είναι πρώτη παντού, 
όμως η δεξιά όπου κυβέρνησε, και στην Ελλάδα και διε-
θνώς, όξυνε τις κοινωνικές ανισότητες και απέτυχε στο να 
δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής ομαλότητας και κοινω-
νικής ειρήνης, η στρατηγική της δεξιάς είναι ο κοινωνικός 
κανιβαλισμός και ο ακραίος, εξοντωτικός κανιβαλισμός. 
Το πρόγραμμα της ΝΔ έχει ανεδαφικές παραδοχές γι’ αυ-
τό ή υποκρύπτει κρυφή ατζέντα ή είναι ανεφάρμοστο. Ας 
δούμε όμως και τα δικά μας λάθη. Είναι ανάγκη να κάνουμε 
μεγαλύτερη προσπάθεια σε ζητήματα που δεν παίρνουμε 
καλό βαθμό, όπως η καταπολέμηση της γραφειοκρατί-
ας, η ενίσχυση και στήριξη των μεσαίων στρωμάτων και η 
βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, των μισθών και των 
εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό είναι για εμάς το μήνυμα 
της κάλπης, και αυτά τα θέματα προσπαθούμε να «τρέξου-
με», με ολοκληρωμένη στόχευση και πλάνο. Εκεί που δεν τα 
έχουμε πάει καλά να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά, εκεί 
που είμαστε στη σωστή κατεύθυνση να επιταχύνουμε.
 
Ποια είναι τα 3 πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
από μία επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Παρουσιάσαμε το 
πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία, το οποίο πε-
ριλαμβάνει δώδεκα (12) δεσμεύσεις. Εκεί θα εστιάσουμε, 
και πάνω σε αυτούς τους άξονες θα «απλωθεί» η πολιτι-
κή μας: ο στόχος για 500.000 νέες και ποιοτικές δουλειές 
(με βάση την πρόοδο που έγινε από το 2015 ως σήμερα 
με δημιουργία 380.000 νέων θέσεων εργασίας), «ούτε μία 
ώρα απλήρωτη εργασία», αύξηση του κατώτατου μισθού 
κατά 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021, μόνιμες προσλήψεις 
10.000 ατόμων στην Υγεία και 15.000 στην Παιδεία, θέση 

σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, Πράσινη 
Ανάπτυξη (32% παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας και 32,5% εξοικονόμηση έως το 2030), καθώς 
επίσης και επενδύσεις με στόχο τον διπλασιασμό Ξένων 
Άμεσων Επενδύσεων και αύξηση εξαγωγών στο 50% του 
ΑΕΠ έως το 2025. Επίσης, στους βασικούς μας στόχους είναι 
η μείωση προκαταβολής φόρου στο 50%, η κατάργηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, 
ενώ στοχεύουμε και σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο δημό-
σιο και στην καθιέρωση του πολιτικού γάμου για ομόφυλα 
ζευγάρια.
 
Εάν μετά τις εκλογές προκύψει ένα κακό αποτέλεσμα 
για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα τεθεί θέμα ηγεσίας; Πάμε να δώσουμε 
μια μεγάλη και δύσκολη εκλογική μάχη με ηγέτη τον Τσί-
πρα. Ακόμα και στο σενάριο που ο λαός επιλέξει για εμάς 
την αντιπολίτευση, ο Τσίπρας θα είναι ο ηγέτης μας. Η συμ-
βολή του στη μετάβαση από ένα κόμμα του 4% σε κόμμα 
μεγάλο και κυβερνητικό είναι αναντικατάστατη. Ο Τσίπρας 
είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας πολιτικός με διεθνές κύ-
ρος, ένας πολιτικός αρχηγός που έχει πολλά να δώσει στο 
πολιτικό σύστημα της Ελλάδας αλλά και στο προοδευτικό 
στρατόπεδο στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να θεωρήσω 
όμως τη συζήτηση λίγο άκαιρη. Αυτό που μας απασχολεί 
είναι η καλύτερη δυνατή επίδοση στις εκλογές, η επικοινω-
νία του προγράμματός μας στην κοινωνία και η καθημερινή 
επαφή με τον κόσμο.   
 
Ένα από τα βασικά συνθήματα του κόμματός σας είναι 
να ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Σε αυτό το πλαίσιο έχει 
γίνει μεγάλη συζήτηση για τα άτομα από το ΠΑΣΟΚ που 
εντάξατε στο κόμμα. Για παράδειγμα, ο κ. Μωραΐτης, η 
κ. Ξενογιαννακοπούλου, ο κ. Τζουμάκας ή ο κ. Κοτσακάς 
δεν ανήκουν στο «παλιό»; Δεν είναι αποκλειστικά θέμα 
προσώπων, αλλά κυρίως πολιτικών επιλογών. Των πολιτικών 
επιλογών που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και στα μεγάλα 
αδιέξοδα, και των ηγεσιών που διαχειρίστηκαν με τρόπο 
αναποτελεσματικό και κοινωνικά ανάλγητο τις τύχες της χώ-
ρας. Με αυτά ξεμπερδεύουμε, «παντρεύοντας» παράλληλα 
τη νεότερη με την παλαιότερη γενιά, ενσωματώνοντας και 
πρόσωπα από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας που θέλουν 
να ενισχυθούν οι προοδευτικές δυνάμεις και δεν χωρούν σε 
μια ιδιότυπη κεντροαριστερά που αποτελεί συχνά δεκανίκι 
των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και ιδεών. 

Είσαστε μόλις 35 ετών, τι σας έλειψε από την ανεμελιά 
των νεανικών χρόνων εξαιτίας της ενασχόλησης με την 
πολιτική; Δεν θεωρώ ότι μου έχει λείψει κάτι. Η ενασχό-
ληση με την πολιτική είναι πηγή έμπνευσης και χαράς. Δεν 
γίνεται αλλιώς. Όπως έλεγε και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, 
«η ενασχόληση με τα πολιτικά και τα κομματικά είναι εθελο-
ντική». Είναι, λοιπόν, επιλογή που μέχρι στιγμής με γεμίζει 
και μου ανοίγει νέους ορίζοντες. ● 

Κώστας Ζαχαριάδης
Ο 35άρης που βγαίνει 
πάντα μπροστά, είναι 
διαβασμένος και 
ετοιμόλογος και δίνει 
επιτυχώς όλες τις 
δύσκολες μάχες 
του ΣΥΡΙΖΑ
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
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ια µέρα των αρχών της δεκαετίας του 
’80, σ’ένα κτίριο της οδού Οµήρου, στέ-
γη τότε της αρχαιότερης σχολής δηµο-
σιογραφίας στη χώρα, ένας νέος έµοια-

ζε, µε µια πρώτη µατιά, δυσαρεστηµένος. Ο διευ-
θυντής της σχολής είχε µόλις µπει στο µάθηµα και 
είχε προσφέρει σε δύο φοιτητές τη δυνατότητα 
να διεκδικήσουν τη δηµοσιογραφική τους φήµη. 
Οι δύο φοιτητές θα δούλευαν για την «Ελευθερο-
τυπία» και, προς δική σας έκπληξη, βασική προϋ-
πόθεση πρόσληψης δεν ήταν το ταλέντο της γρα-
φής, παρά µάλλον η κατοχή µιας µοτοσικλέτας. 
Ο νέος της ιστορίας µας ούτε είχε ούτε µπορού-
σε να οδηγήσει, τότε, µηχανή. Είχε όµως κάτι ση-
µαντικότερο: τη διάθεση, την εργατικότητα, το 
πάθος των ανθρώπων που περιέγραψε ο Τζακ Κέ-
ρουακ «Στο δρόµο»: «Αυτών που τρελαίνονται να 
ζήσουν, τρελαίνονται να µιλήσουν, τρελαίνονται 
να σωθούν, που ποτέ δεν χασµουριούνται ή λέ-
νε έστω και µία κοινοτοπία, αλλά που καίγονται, 
καίγονται, καίγονται σαν τα µυθικά κίτρινα ρωµα-
ϊκά κεριά». Aυτή είναι η γνώµη µας και ίσως σας 
φαίνεται υπερβολική. Ίσως το γεγονός ότι ο νέος 
της ιστορίας µας, παρότι δεν τηρούσε την τυπι-
κή προϋπόθεση της µοτοσικλέτας, ήταν τελικά 
αυτός που προσλήφθηκε, αφήνοντας πίσω τους 
δύο συµφοιτητές του, δεν είναι αρκετό για να σας 
πείσει. Βέβαια, ο νέος της ιστορίας µας έχει µεγα-
λώσει. Έχει διαπρέψει ως δηµοσιογράφος, πανε-
πιστηµιακός, πολιτικός. Και στο τέλος αυτού του 
άρθρου, ανεξαρτήτως αν συµφωνείτε ή διαφωνεί-
τε µε τις απόψεις που εξέφρασε, στοιχηµατίζω ότι 

θα θέλετε, αν όχι να τον εµπιστευτείτε, σίγουρα να 
τον ακούσετε προσεκτικά.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Κωνσταντί-
νος Καραµανλής δεν έµοιαζε σε τίποτα µε εκείνο 
τον 20χρονο µε κορµοστασιά Γκάρυ Κούπερ, που 
πόζαρε µαζί µε το άλογό του σαν σε παλιό γουέ-
στερν, όπως στη φωτογραφία που περιγράφει στο 
κλασικό πια βιβλίο του, ο φίλος του Τάκης Λαµπρί-
ας. Ήταν ένας πολιτικός συµβολικά ισοδύναµος 
της µεταπολεµικής Ελλάδας, ασκούσε τη δεύτερη 
θητεία του ως Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και δεν 
δίσταζε να γίνει σκληρός, απότοµος, ίσως εξου-
θενωτικός. Ήταν τότε που κάλεσε τον Θόδωρο 
Ρουσόπουλο στο γραφείο του. Εκείνη τη µέρα, ο 
Καραµανλής δεν έδειξε σκληρότητα, αλλά εκτί-
µηση. Του είπε ότι ο λόγος που τον κάλεσε ήταν 
επειδή προηγήθηκε η δηµοσιογραφική του φήµη. 
Θα µπορούσαµε να πούµε, ίσως καθ’ υπερβολή, 
ότι η αυτή η φήµη άρχισε κάπου στην εφηβεία του, 
όταν µαθητής ακόµα, έφτιαξε µια σχολική εφηµε-
ρίδα. Την έστειλε στον Φρέντυ Γερµανό. Κι ο Γερ-
µανός αφιερώνει στον µαθητή και τη δουλειά του 
ένα οκτάστυλο στην «Ελευθεροτυπία».
Καταλάβατε σωστά. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος 
ήθελε να γίνει δηµοσιογράφος, από µικρός. Όχι 
επειδή ήταν περίεργος, όπως γίνεται συνήθως. 
Μάλλον, όπως µου λέει, επειδή πίστευε στο λει-
τούργηµα που βοηθάει την κοινωνία να προοδεύ-
ει, ενισχύοντας τη ∆ηµοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες 
και την αξιοκρατία. Άλλωστε, ήταν αυτές οι δηµο-
κρατικές αρχές που του επέτρεψαν να γίνει ό,τι έ-
γινε. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας, χωρίς ιδιαίτε-
ρη οικονοµική άνεση, έπρεπε να ριχτεί ολόκληρος 
στη δουλειά, για να κερδίσει το µέλλον του. 
Η πρώτη του δουλειά ήταν, όπως είπαµε, στην «Ε-
λευθεροτυπία», όπου σε χρόνο ρεκόρ γίνεται πολι-
τικός συντάκτης. Σε χρόνο ρεκόρ, επίσης, παίρνει 
το πρώτο του παράσηµο: βρίσκεται ο υπουργός 
που ζητά την απόλυσή του. Έπειτα συµµετέχει, ως 
µέλος της επιτροπής προγράµµατος, στο πείρα-
µα της ελεύθερης ραδιοφωνίας, µε την ίδρυση 
του πρώτου µη κρατικού ραδιοφωνικού σταθµού 
στην Ελλάδα, του «Αθήνα 9,84». Γίνεται µέλος της 
οµάδας που έφτιαξε τον πρώτο ιδιωτικό τηλεο-
πτικό σταθµό, το Mega. Αρχισυντάκτης πολιτικού 

ρεπορτάζ, πολιτικός αναλυτής, παρουσιαστής της 
εκποµπής 7+7. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προ-
νόµια του δηµοσιογράφου είναι η δυνατότητα να 
ζει καταστάσεις που οι άλλοι άνθρωποι βλέπουν 
µόνο στην τηλεόραση. Υπό αυτή την έννοια, σε 
σχέση µε όλους εµάς, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος 
έχει ζήσει λίγο (ή πολύ) περισσότερο.
Συνάντησε µεγάλους ηγέτες. Μαντέλα, Γκορ-
µπατσόφ, Θάτσερ, Μιτεράν και όλους τους νεο-
έλληνες πολιτικούς της µεταπολίτευσης, από τον 
Κωνσταντίνο Καραµανλή έως τον Ανδρέα Παπαν-
δρέου, κάλυψε τον πόλεµο της Γιουγκοσλαβίας, 
έφτασε στον απόµακρο αρκτικό κύκλο και στην 
παράξενη ζούγκλα της Νοτίου Αφρικής. Ήταν ο 
πρώτος δηµοσιογράφος που πέταξε στη στρατό-
σφαιρα µε αστροναύτες της ESA (European Space 
Agency), σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.
Εντυπωσιασµένος και ταυτόχρονα αφελής, τον 
ρωτώ τι έµαθε από όλη αυτή την πορεία. Περίµε-
να να απαντήσει µονολεκτικά: «Τα πάντα». Θα το 
έκανε, αν η πορεία του είχε σταµατήσει εκεί. Μπαί-
νοντας, όµως, στην πολιτική είδε και την «αθέατη 
πλευρά του λόφου». 
Για τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, η ενασχόληση µε 
την πολιτική δεν ήταν κάτι τυχαίο. Ούτε κάτι βε-
βιασµένο ή ευκαιριακό. Σε εκείνο, άλλωστε, το ε-
φηβικό ερωτηµατολόγιο για το οποίο σας µίλησα 
παραπάνω, υπήρχε µια ακόµη ερώτηση του τύπου 
«αναφέρετε ένα άπιαστο όνειρο». Η απάντησή του 
µικρού Θοδωρή: «να γίνω πολιτικός».
Όση αθωότητα έχει η απλή εικόνα ενός παιδιού 
που συνθέτει φαντασιακά τον µελλοντικό του 
εαυτό, τόση αµηχανία και συνάµα τόλµη έχει η 
στιγµή που ο ενήλικας καλείται να πραγµατώσει το 
παιδικό του όνειρο.
Ήταν 2 Ιουνίου 2000. Ραντεβού µε τον Κώστα 
Καραµανλή, στο γραφείο του στην οδό Πλουτάρ-
χου. Προτείνει στον Θόδωρο Ρουσόπουλο να γίνει 
εκπρόσωπός του. Στα πρώτα λεπτά της συζήτη-
σης αποδέχεται την πρόταση. Συζητάνε ακόµη για 
σχεδόν δύο ώρες. Ήθελε οπωσδήποτε να του εξη-
γήσει την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που έχει 
η πολιτική. Μάλλον δεν άκουσε εκείνο το µέρος 
της συζήτησης. ∆εν νόµιζω, βέβαια, να του είχε 
αλλάξει γνώµη. Είχε γίνει ό,τι ήθελε, τώρα έπρεπε 

να κυνηγήσει το όνειρο που κάποτε θεωρούσε ά-
πιαστο. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος θυµάται κάθε 
λεπτοµέρεια εκείνης της ηµέρας. Όχι µόνον γιατί 
καθόρισε διαφορετικά ολόκληρη τη ζωή του αλλά 
γιατί ήταν η µέρα που η Μάρα, ο µεγάλος του έρω-
τας, έπαθε αποκόλληση όντας έγκυος στο δεύ-
τερο παιδί τους. Θυµάται ότι τον έψαχνε µαταίως 
στο κινητό, το οποίο είχε κλείσει για να συζητήσει 
µε τον Καραµανλή. Η Μάρα βρέθηκε στο νοσοκο-
µείο συνοδευόµενη από κάποιον συνάδελφό της. 
∆εν συζήτησαν τίποτα για εκείνο το πρωί, ούτε για 
την πρόταση που είχε ούτε για το ότι την είχε ήδη 
αποδεχθεί. Περίµενε πολλές µέρες να αποκατα-
σταθεί το πρόβληµα και να συνεχιστεί η κύηση. 
Η κύηση συνεχίστηκε, η Άννα γεννήθηκε και ο Θό-
δωρος Ρουσόπουλος ήταν πια πολιτικός. Εκπρό-
σωπος τύπου της Ν∆ στην αρχή, υπουργός Επι-
κρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος στη 
συνέχεια. Τον Οκτώβριο του 2008, µετά 
από 8 χρόνια στενής συνεργασίας µε τον 
Κώστα Καραµανλή (στην πραγµατικό-
τητα, πολλοί θα τους έλεγαν partners in 
power), o Θόδωρος Ρουσόπουλος παραι-
τείται από τη θέση του υπουργού Επικρα-
τείας, προκειµένου να υπερασπιστεί τον 
εαυτό του στην υπόθεση Βατοπεδίου.
Απαλλάσσεται οριστικά τον Νοέµβριο 
του 2010, όταν όλα τα κόµµατα της αντι-
πολίτευσης και σχεδόν 30 βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ, που τότε είχε την πλειοψη-
φία στη Βουλή, ψήφισαν υπέρ της απαλ-
λαγής του. Είχαν αντιληφθεί, όπως µου 
λέει, το παιχνίδι που παίχθηκε εις βάρος 
του, µε αποτέλεσµα να µην τον παραπέµ-
ψουν στο επόµενο βήµα, που αποτελού-
σε προθάλαµο ειδικού δικαστηρίου. Θυµάται 
ότι ήλθαν στο σπίτι δύο ζευγάρια φίλων, παρα-
κολούθησαν µαζί τη συζήτηση στη Βουλή και 
τα µεσάνυχτα που θα άρχιζε η ψηφοφορία, τους 
προέτρεψε ευγενικά να φύγουν και να πάνε όλοι 
για ύπνο. «Θα µάθουµε το αποτέλεσµα το πρωί», 
τους είπε. Μην καταλαβαίνοντας αν το βλέµµα του 
έκρυβε απάθεια ή σιγουριά, τον κοίταξαν περίερ-
γα, αρνούµενοι να φύγουν. Οι φίλοι του έµειναν 
εκεί. Ούτε ο γιος του, µαθητής τότε, ήθελε να πάει 
για ύπνο. Συζητούσαν όλοι µαζί έως τα ξηµερώµα-
τα, και όταν η απόφαση της µη παραποµπής του 
έγινε επιτέλους γνωστή, πήγαν, µε µια πρωτόγνω-
ρη αίσθηση δικαίωσης, να ξεκουραστούν.
Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος βγήκε απ’ αυτό πιο 
έµπειρος και πιο ώριµος, σίγουρα όχι όµως χωρίς 
δυσκολίες. Στην οικογένειά του προκάλεσε θλί-
ψη και ταλαιπωρία ετών. Στη δηµόσια ζωή, άφησε 
µιαν ατµόσφαιρα δίωξης. Άλλωστε, η επανεµφά-
νισή του στην πολιτική σκηνή, µετά από 10 χρόνια 

ενασχόλησης µε την πανεπιστηµιακή διδασκαλία 
και την εταιρική επικοινωνία έχει, όπως µου λέει, 
και µια διάσταση ηθικής δικαίωσης.
Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος πιστεύει ότι τα πάντα 
σήµερα αναθεωρούνται. Μετά τη βιωµατική ε-
πιβεβαίωση της καταστροφικής φύσης των λαϊ-
κιστικών πολιτικών, που µας έδωσε απλόχερα η 
εµπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, η σταθεροποίηση της οικο-
νοµίας και η ανάπτυξη συνδυασµένη µε ασφάλεια 
που δίνει προοπτικές είναι, όπως λέει, τα µεγαλύ-
τερα διακυβεύµατα για τη χώρα µας. Μου λέει ότι η 
χώρα αλλάζει, όταν αλλάζουµε κι εµείς. «Οι προτε-
ραιότητες τώρα είναι να βγούµε από την κρίση και 
την κοινωνική µιζέρια που µας κληροδότησε. Να 
σκεφτούµε τη λαµπερή Ελλάδα που πολλές φορές 

ξεχώρισε στο παρελθόν µέσα από δύσκολες συν-
θήκες. Ένα στοίχηµα που πρέπει να κερδηθεί».
Πρόσφατα, τον άκουσα να µιλά για τις προ-

κλήσεις των νέων τεχνολογιών, σε µια 
εκδήλωση του ΚΕΑΣΜ. Επιµένει στο υ-
περβολικό κόστος του ίντερνετ κινητής 
τηλεφωνίας. Πιστεύει ότι δεν νοείται η α-
ποτελεσµατική µετάβαση στην Τέταρτη 
Βιοµηχανική Επανάσταση για τις γενιές 
των νέων, εάν δεν τους δώσουµε την ευ-
καιρία να το αξιοποιήσουν στο έπακρο. 
Κι αυτό αφορά, όπως τονίζει, «τη δια-
σύνδεση και τις ευκαιρίες που δίνει στο 
επιχειρείν, στην εργασία, στην οικονοµία, 
στις πρωτοπόρες ιδέες, ώστε αυτές να 
διαχυθούν ευκολότερα».
Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος δεν µιλά για 
τους νέους µόνο όταν µπαίνουν στη συ-
ζήτηση θέµατα του προνοµιακού τους 
πεδίου, της τεχνολογίας. Αν κάτι µένει σε 

όποιον µπει για πρώτη φορά στο γραφείο του, 
είναι το ότι η πλειοψηφία των συνεργατών του 

είναι γύρω στα 25. Ήταν αυτοί οι εικοσιπεντάρη-
δες, άλλωστε, η αφορµή και για τη δική µας γνω-
ριµία. Ο Γιάννης, ο Ιάσωνας, ο Βασίλης και τόσοι 
άλλοι που, όπως µου λέει, τους λείπουν οι ευκαι-
ρίες αλλά από την συνεργασία µαζί τους βλέπει ότι 
είναι έτοιµοι να τις δηµιουργήσουν. Θυµάται πως 
ήταν τότε που προσπαθούσε να µπει στη ζωή µε 
αξιοπρέπεια, να διεκδικήσει όσα έβλεπε ότι µπο-
ρούσε να του προσφέρει ο κόσµος και οι ικανότη-
τές του. «Όταν ένας νέος δηλώνει παρών στη ζωή, 
τότε η χώρα έχει µέλλον. Εάν παραιτηθεί επειδή 
ακούει από τους γονείς του ότι όλοι είναι ίδιοι και 
όλα είναι χάλια, τότε το παιχνίδι χάθηκε», λέει.
Εντέλει, δεν ξέρω αν το παιχνίδι θα χαθεί. Γνωρί-
ζετε όµως, ανεξάρτητα αν συµφωνείτε ή όχι µε τις 
απόψεις και τις επιλογές του, ότι ο Θόδωρος Ρου-
σόπουλος κάνει τα πάντα όχι µόνο για να κερδηθεί, 
αλλά και για να είναι ενδιαφέρον. ●

Θόδωρος Ρουσόπουλος
Η µοτοσικλέτα, το όνειρο 

και το παιχνίδι
Του ΒΑΣΙΛΗ ΓΑΒΑΛΑ

»ïù ìÛåé Þôé è 
øñòá áììÀúåé, 
Þôáî áììÀúïù-

íå ëé åíåÝ÷. 
Ç¦òïôåòáéÞôèôá 
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âçïàíå áðÞ 
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HANSAPLAST
Ο καλύτερός μας φίλος στο σπίτι 

και στις διακοπές
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∆εν υπάρχει σπίτι ή κουτί πρώτων βοηθειών 
που να µην έχει Hansaplast, δείγµα της εµπι-
στοσύνης όλων µας στο εξαιρετικό αυτό προ-
ϊόν, που µας προστατεύει από τις κακοτοπιές. 
Εκτός από τα γνωστά σε όλους µας επιθέµα-
τα, που ευτυχώς είναι ανθεκτικά και στο νε-
ρό, στα φαρµακεία και στα σούπερ µάρκετ 
θα βρούµε, επίσης, την κρέµα επούλωσης 
πληγών αλλά και σπρέι για τις πληγές! Ειδικά 
τώρα που είναι καλοκαίρι, που τα παιδιά όλο 

και σε κάποια εξοχή θα τρέξουν και που στην 
κουζίνα κάποιο µικροατύχηµα µπορεί να πα-
ρουσιαστεί, τα προϊόντα αυτά µας βγάζουν 
από µπελάδες. Το σπρέι για αντισηπτικό καθα-
ρισµό προστατεύει από µολύνσεις, ενώ η κρέ-
µα επούλωσης, για τραύµατα και ουλές του 
δέρµατος, επιταχύνει τη φυσική διαδικασία 
της επούλωσης και βοηθά στη µείωση των 
ουλών. Έτσι, µπορούµε να έχουµε ένα περισ-
σότερο ξένοιαστο καλοκαίρι! 



αλιά είχε δυσκολία στο πρωινό ξύ-
πνηµα, εδώ και χρόνια,όµως, ξυ-
πνάει κάθε πρωί στις 7. Πλέον, ως 
µπαµπάς του 18 µηνών Γιάννη, ίσως 

και λίγο νωρίτερα. Αµέσως ενηµερώνεται 
για τα πάντα, ενώ και µε το που µπαίνει στο 
αυτοκίνητο για να πάει στον πρωινό καφέ 
της Πειραιώς ακούει πολιτικές εκποµπές 
στο ραδιόφωνο, για να µαθαίνει στη διαδρο-
µή για τις εξελίξεις. Όταν η µέρα τελειώνει 
προτιµάει να πηγαίνει «σε ταβερνάκια, µου-
σικές παραστάσεις», ενώ λατρεύει το διά-
βασµα. Οι φιλίες του προέρχονται ως επί το 
πλείστον από τον χώρο της πολιτικής «αφού 
εµένα η πολιτική ήταν η ζωή µου, αλλά κρα-
τάω ακόµα επαφές µε αρκετούς συµµαθητές 
µου από το σχολείο». Λίγο πριν τις κάλπες 
της 7ης Ιουλίου µιλήσαµε για τη µάχη που 
δίνει για ακόµα µία φορά στη Β΄ Αθή-
νας, τα προβλήµατα του Βόρειου Το-
µέα και το γιατί τελικά πιστεύει ότι 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει 
ένας καλός πρωθυπουργός.

Η χώρα βγήκε από τα µνηµόνια, τι 
είναι αυτό που µας έµεινε και που 
µάθαµε, θεωρείτε, από όλα αυτά 
τα χρόνια; Ότι δεν υπάρχουν µα-
γικές συνταγές για να λύσουµε τα 
προβλήµατα της χώρας µας. Ότι ο 
λαϊκισµός είναι καλός στο να πα-
ράγει συνθήµατα, αλλά όχι στο να 
βελτιώνει τις ζωές των πολιτών. 
Ότι χρειαζόµαστε µια επανάσταση 
της κοινής λογικής για να χτίσου-
µε µια πιο φωτεινή Ελλάδα.
 
Τα βασικότερα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει η περιφέ-
ρεια στην οποία κατέρχεστε 
υποψήφιος, ο βόρειος το-
µέας της Β΄ Αθηνών, ποια 
είναι και πώς σκοπεύει να 
τα αντιµετωπίσει η Νέα ∆η-
µοκρατία; Αυτά που ακούω 
µιλών τας µε τους πολίτες 
της περιφέρειάς µου όλους 
τους τελευταίους µήνες εί-
ναι, βασικά, δύο πράγµατα: 
Η στεναχώρια που έφυγαν 
τόσες χιλιάδες παιδιά στο 
εξωτερικό και τα προβλή-
µατα της εγκληµατικότη-
τας. Οι πολίτες αισθάνονται 

απροστάτευτοι. Στο θέµα της αστυνόµευσης, η 
απάντηση είναι να αφήσουµε την αστυνοµία να 
κάνει τη δουλειά της και να εγκαταλείψουµε το 
δόγµα «να κάνετε ότι κοιµάστε». Στο θέµα του 
brain drain δεν υπάρχει άλλη λύση παρά µια πο-
λιτική που στηρίζεται στο τρίπτυχο «λιγότεροι 
φόροι - λιγότερες δαπάνες - άνοιγµα στην επιχει-
ρηµατικότητα». 
 
Πώς θα αντιµετωπίσετε τον εκτροχιασµό της 
οικονοµίας µε βάση και το καµπανάκι από 
την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Το 
τελευταίο διάστηµα είχαµε σωρεία προσλή-
ψεων, παροχών ή υποσχέσεων παροχών, θα 
τα πάρετε πίσω; Αν έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
ροπή στον λαϊκισµό, µάλλον θα γελούσατε. ∆εν 
υποτιµούµε τις δυσκολίες της κατάστασης που 
θα παραλάβουµε: στις τράπεζες, στη ∆ΕΗ, ακόµη 
και στα δηµοσιονοµικά. Θα δούµε πώς θα εξελι-
χθούν τα πράγµατα. Θεωρούµε, όµως, ότι η ίδια 
η νίκη της Νέας ∆ηµοκρατίας µπορεί –λόγω της 
θετικής ψυχολογίας στην οικονο-
µία– να αντιρροπήσει τον όποιον 
εκτροχιασµό.
 
Πιο δύσκολη στιγµή της πολι-
τικής σας διαδροµής και πιο 
χαρούµενη; Την πιο δύσκολη τη 
γνωρίζετε: το επεισόδιο εις βά-
ρος µου στο Σύνταγµα. Ξεκαθά-
ρισα από τότε ότι δεν το αντιµε-

τώπισα µε κανένα µίσος απέναντι 
σε όσους µου επιτέθηκαν. Αλλά 
σηµείωσα, από την άλλη πλευρά, 
ότι η βία στις δηµοκρατίες επιδει-

νώνει, δεν λύνει, τα προβλήµατα. 
Η πιο χαρούµενη στιγµή 

ήταν την ηµέρα 

που έµαθα ότι λύνεται το πρόβληµα της Ολυµπι-
ακής. Πήγαινα µε το υπουργικό αυτοκίνητο στο 
Μέγαρο Μαξίµου και έκλαψα από συγκίνηση. Ο 
αστυνοµικός µού έσπευσε να µε παρηγορήσει, 
θεωρώντας ότι είχαν καταστραφεί όλα. Και ακό-
µη θυµάµαι την έκπληξή του, όταν του είπα πως 
έβγαλε λάθος συµπέρασµα και ότι το πρόβληµα 
είχε λυθεί.
 
 Πώς γνωριστήκατε µε τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη και γιατί πιστεύετε ότι θα γίνει ένας καλός 
πρωθυπουργός; Τον γνώριζα από την εποχή 
που ήµουν στην ΟΝΝΕ∆ και εκείνος ήταν ακόµα 
πολύ νέος. Κρατήσαµε την επαφή και στη συ-
νέχεια, κυρίως την περίοδο που ήµουν ευρω-
βουλευτής. Ακόµη θυµάµαι όταν προλογίσαµε 
µαζί µε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το πρώτο του 
βιβλίο. Πορευτήκαµε µαζί στη Β΄ Αθηνών και θε-
ωρώ ότι ιδεολογικά και πολιτικά είµαστε και πα-
ραµένουµε πολύ κοντά. Και όλα αυτά τα χρόνια 
έχει αποδείξει ότι έχει τις γνώσεις, το όραµα και 

το σχέδιο για να ηγηθεί της προ-
σπάθειας να χτίσουµε την Ελλάδα 
της δηµιουργίας και των ευκαιρι-
ών για όλους. 
 
Θα µας βάλετε κι εµάς στο κλί-
µα του πρωινού καφέ; Πρώτον, 
εγώ πίνω πολύ σπάνια καφέ, 
οπότε για µένα είναι πρωινό χω-
ρίς καφέ! ∆εύτερον, είναι µια σύ-
σκεψη που γίνεται υπό την πίεση 
της επικαιρότητας και εκεί απο-
τυπώνεται η ιδιοσυγκρασία και ο 
χαρακτήρας του καθενός: άλλος 
πιο εκρηκτικός, άλλος πιο υπο-
µονετικός, άλλος πιο αισιόδοξος, 
άλλος πιο απαισιόδοξος. Το ση-
µαντικό είναι ότι, όπως φαίνεται, 
όλοι αυτοί οι καφέδες –για όσους 
τους ήπιαν τουλάχιστον– δεν πή-
γαν τσάµπα!
 
Πώς ήταν η µετάβαση από την 
εργένικη ζωή στον έγγαµο βίο 
και στον ρόλο του πατέρα; Η 

µετάβαση από την εργένικη ζωή στον έγγαµο 
βίο είχε δυσκολίες στη σύλληψή της. Στη λήψη, 
δηλαδή, της απόφασης να σταµατήσεις να είσαι 
εργένης επειδή φοβάσαι τον γάµο και να κάνεις 
το επόµενο βήµα. Από τη στιγµή που ελήφθη 
αυτή η απόφαση δεν υπήρξε καµία απολύτως 
δυσκολία. Αυτό που αλλάζει, όµως, τα πράγµατα 
είναι ο ρόλος του πατέρα. Είναι ένα πράγµα που 
όσο κι αν σου το περιγράψουν, δεν µπορείς να το 
αντιληφθείς αν δεν το ζήσεις. Η ευθύνη, από τη 
µια πλευρά, και η γλυκύτητα στην ατµόσφαιρα 
από την άλλη, είναι πράγµατα που δεν εξηγού-
νται τόσο, όσο βιώνονται. 
 
Θυµάµαι την ηµέρα που γεννούσε η σύζυγός 
σας και ζητήσατε να ψηφίσετε πρώτος στη 
Βουλή διότι είχατε ήδη δεχτεί κλήση από το 
µαιευτήριο. Υπάρχει χρόνος για να χαρείτε 
τις µεγάλες και τις µικρές οικογενειακές 
στιγµές ή υπάρχει κάποιες φορές γκρίνια 
για το επιβαρυµένο πρόγραµµα; Έχω προ-
σπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να συµπιέσω 
όσο γίνεται το πολιτικό µου πρόγραµµα, 
διότι εγώ γυρνούσα στο σπίτι το νωρίτερο 
στις 10 το βράδυ – για να µη σας πω ότι όταν 
ήµουν υπουργός έφευγα από το υπουργείο 
στις 12 και τη 1 τη νύχτα. Όλα αυτά εκ των 
πραγµάτων θα αλλάξουν, γιατί εκτός από 
την πολιτική υπάρχει η οικογένεια, και πάνω 
από όλα υπάρχει ο γιος µας, ο Γιάννης. ●

Κωστής Χατζηδάκης
«Χρειαζόµαστε µια επανάσταση 

της κοινής λογικής»
Η πιο δύσκολη και η πιο χαρούµενη στιγµή της πολιτικής του 

διαδροµής, η είδηση που τον έκανε να κλάψει από χαρά, 
οι πρώτες αναµνήσεις από τον Κ. Μητσοτάκη, όσα συµβαίνουν 

πίσω από τις κλειστές πόρτες του 3ου ορόφου στον πρωινό 
καφέ της Πειραιώς και η µεγάλη αλλαγή από την εργένικη ζωή 

στον γάµο και τη γέννηση του Γιάννη.

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
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Φ
τάνεις στο Μοναστηράκι, 
στο κέντρο της πόλης. Έ-
χεις δει στο Instagram τα 
ποστ των φίλων σου από το 

Μουσείο των Ψευδαισθήσεων και έχεις 
γκουγκλάρει τη διεύθυνση: Ερµού 119. Η 
πρώτη ψευδαίσθηση έχει έρθει πριν καν 
µπεις στο φαντεζί µουσείο. Η είσοδος εί-
ναι ακριβώς από πίσω, από την οδό Άστιγ-
γος και παρέα µε τα αγαπηµένα µπισκότα 
OREO, µε το που µπαίνεις… «τα βλέπεις 
όλα αλλιώς».
Αρχικά θα σας δώσουµε ένα tip. Πάρτε 
όλη την οικογένεια ή τον κολλητό/ή και 
πηγαίνετε στο Μουσείο των Ψευδαισθή-
σεων και όχι µόνοι σας, γιατί έτσι χάνε-
ται η µισή µαγεία. Τα υπόλοιπα αφήστε 
τα στο Μουσείο, στα OREO εκθέµατα και 
στους πιο εξυπηρετικούς «ξεναγούς» που 
θα γνωρίσεις. Από το χολ ακόµη όπου οι 
πρώτοι γρίφοι κάνουν την εµφάνισή τους, 
καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για ένα 
συνηθισµένο µουσείο. Στη συνέχεια, όταν 
το πρωτόγνωρο του να κοιτάς τον εαυτό 
σου όπως σε βλέπουν οι άλλοι και οι πρώ-
τες οφθαλµαπάτες κάνουν την εµφάνισή 
τους, τότε πια είσαι σίγουρος ότι έχεις κάτι 
ξεχωριστό να αντιµετωπίσεις. Και ακόµα 
δεν έχεις δει τίποτα.
Όταν µπαίνεις στον κύριο χώρο του Μου-
σείου, εκεί που πρέπει να έχεις οπωσδή-
ποτε φορτισµένο το κινητό σου για να 
φωτογραφίσεις, τότε είναι που αρχίζεις 
πραγµατικά να τα χάνεις. Τα χάνεις είτε 
από τους πολλαπλούς καθρέφτες που σε 
εµφανίζουν πολλαπλασιασµένο, είτε για-
τί ξαφνικά εµφανίζεσαι µικροσκοπικός, 
µε την παρέα σου να σε κρατά σαν µαριο-
νέτα. Και αν τώρα σου φαίνονται τρελά 
όλα αυτά που διαβάζεις, θα καταλάβεις 
τι εννοώ όταν ζήσεις από κοντά την πιο 
πρωτόγνωρη µουσειακή εµπειρία.
Το OREO αποτυπώνεται µε έναν πρωτότυ-
πο και µοναδικό τρόπο σε περισσότερους 
από 10 χώρους του Μουσείου των Ψευ-
δαισθήσεων παρουσιάζοντας την ποικι-
λία των διαφορετικών µπισκότων όπως 
τα OREO Strawberry, OREO Double Cream, 
OREO Mini, OREO Choco Βrownie, OREO 
Golden και OREO Peanut Butter µε πρωτα-
γωνιστή βέβαια τα OREO Vanilla Original.
«Το δωµάτιο του απείρου», το «ανάποδο 

INFO
Ώρες λειτουργίας
∆ευτέρα-Κυριακή: 10.00 - 22.00 
Τιμές εισιτηρίων Ενήλικες: €9 / 
Παιδιά (5-18 ετών): €6 / Παιδιά έως 5 
χρόνων: ∆ωρεάν είσοδος / Οικογενει-
ακό εισιτήριο: €23 (αφορά 2 ενήλικες 
και µέχρι 2 παιδιά (5-18 ετών)

δωµάτιο» και η «ψευδαίσθηση της καρέ-
κλας», όλα συνοδευµένα από την απολαυ-
στική παρουσία του OREO, συνθέτουν το 
πιο instagrammable σκηνικό που έχεις δει 
σε µουσείο, όµως µην ξεχάσεις να ξεγε-
λάσεις µάτια και εγκέφαλο µε τις οφθαλ-
µαπάτες σε κάθε γωνιά. Μήπως τελικά η 
αντίληψη που έχουµε για τον κόσµο είναι 
διαστρεβλωµένη;  
Φεύγοντας από το Μουσείο των Ψευδαι-
σθήσεων, µπορεί να αισθάνεσαι ότι ζεις σε 
ένα ψέµα, όµως, ποιος ξέρει, η πραγµατι-
κότητα µπορεί να έχει πολλές όψεις!  «∆ες 
το… αλλιώς», λοιπόν!

Στο Μουσείο των Ψευδαισθήσεων

 µε τα µπισκότα OREO ξεχνάς αυτά που ήξερες

Mη χάσεις το πιο 
instagrammable

 σκηνικό που έχεις δει
 σε µουσείο

Τα µπισκότα OREO 

κατακτούν το Μουσείο των 

Ψευδαισθήσεων µε παιχνιδιάρικες 

εγκαταστάσεις και δηµιουργούν µία αξέ-

χαστη οπτική εµπειρία για  µικρούς και µεγά-

λους ήδη από την Παρασκευή 14 Ιουνίου µέχρι 

και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019.  Στo πλαίσιo της 

ενέργειας «∆ες το… αλλιώς!», όλοι µπορούν να 

κερδίσουν τα αγαπηµένα τους µπισκότα OREO µέ-

σα από τον διαγωνισµό στο facebook.com/OREO. 

Ανεβάζοντας κάτω από το post του διαγωνι-

σµού το δικό τους illusion µε πρωταγωνιστή 

το OREO θα µπαίνουν στην κλήρωση. Το 

OREO περιµένει τις στιγµές ψευδαί-

σθησης όλων από όπου κι αν 

βρίσκονται.
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ο Κίνημα Αλλαγής έχει ραντεβού 
με το μέλλον του» δηλώνει η υπο-
ψήφια βουλευτής Δράμας Χαρά Κε-
φαλίδου, βάζοντας έτσι φρένο στις 

φήμες περί μετεκλογικής συνεργασίας με τον 
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του Ευάγγελου 
Βενιζέλου. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη 
σημασία του μετεκλογικού συσχετισμού δυ-
νάμεων, υποστηρίζονταςτην ανάγκη ενδυνά-
μωσης στην κάλπη του Κινήματος Αλλαγής.

Οι ευρωεκλογές σηματοδότησαν μια ιστο-
ρική ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Προσδοκάτε αυτό 
να βρει έκφραση και στις εθνικές εκλογές; 
Ποιος ο ρόλος του ΚΙΝΑΛ μετεκλογικά; Ένα 
χρόνο μετά τις τυμπανοκρουσίες του πρω-
θυπουργού περί εξόδου από τα μνημόνια και 
οριστικής απαλλαγής από την αέναη λιτότη-
τα, το επενδυτικό τοπίο θυμίζει έρημο. Φόροι 
αποτέλειωσαν τη μεσαία τάξη. Η αξιοπρεπής 
απασχόληση παραμένει όνειρο απατηλό. Η α-
νάπτυξη όλο έρχεται και ποτέ δεν φτάνει. Αυτοί 
ήταν μόνο μερικοί από τους λόγους της απο-
δοκιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Εκ 
των πραγμάτων μπαίνει στην ημερήσια διάτα-
ξη η ανάγκη αλλαγής πολιτικής σελίδας για τον 
τόπο. Ο μετεκλογικός συσχετισμός δυνάμεων 
θα είναι ο καταλύτης. Η ενδυνάμωση του Κινή-
ματος Αλλαγής αποτελεί εγγύηση για μια με-
ταρρυθμιστική πορεία ανάπτυξης, για δίκαιη 
κοινωνική πολιτική, για προάσπιση των θεσμών 
και ενίσχυση της Δημοκρατίας. Ο χώρος μας έ-
χει την ευκαιρία να αναβαπτιστεί ως η κυρίαρχη 
δύναμη της Κεντροαριστεράς.

Ξαφνικά η μεσαία τάξη έγινε το αγαπημένο 
μοτίβο των προγραμμάτων όλων των πολι-

τικών κομμάτων. Τι πρεσβεύει το κόμμα, με 
το οποίο είστε υποψήφια, για να υπάρξει μια 
άλλη πολιτική υπέρ των μικρομεσαίων; Η 
μεσαία τάξη «ανακαλύφθηκε» από τη ΝΔ αλλά, 
εσχάτως, την ανακάλυψαν και εκείνοι που φρό-
ντισαν να την αφανίσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ πίνει τώρα 
νερό για χάρη των μικρομεσαίων, τους οποίους 
όμως γονάτισε στους φόρους. Το πρόβλημα 
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε χωρίς ταξίματα 
και μεγαλοστομίες. Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει 
μια γενναία και δίκαιη φορολογική μεταρρύθμι-
ση για αυτούς που αποτελούν ραχοκοκαλιά της 
ελληνικής οικονομίας. Η στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων μπορεί να είναι ένας συν-
δυασμός κινήτρων και πρόσβασης στον τρα-
πεζικό δανεισμό, που χρόνια τώρα αποτελεί μια 
κλειστή λέσχη για ολίγους αρεστούς.

Ασχοληθήκατε στο ΚΙΝΑΛ με τον τομέα του 
Πολιτισμού. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας 
ο απολογισμός της κυβέρνησης; Αν και από 
το Υπουργείο Πολιτισμού παρέλασαν τέσσε-
ρις υπουργοί δεν μπόρεσαν να πραγματοποιή-
σουν ούτε ένα έργο κλίμακας. Δεν μπόρεσαν να 
προχωρήσουν το έργο του κτιρίου της Εθνικής 
Πινακοθήκης. Δεν μπόρεσαν να απορροφή-
σουν σημαντικά κονδύλια από δωρεές, όπως το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δεν μπόρεσαν καν να 
επιδιορθώσουν το αναβατόριο, ώστε να μπο-
ρούν τα ΑμεΑ απρόσκοπτα να επισκέπτονται 
τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Δεν 
μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την αντικεραυ-
νική προστασία της Ακρόπολης, παρ’ όλο που 
υπάρχει η τεχνογνωσία και μάλιστα ανήκει σε 
ελληνική εταιρεία. Τι κατάφεραν; Κατάφεραν 
με ακροβατισμούς να καθυστερήσουν την ε-
πένδυση στο Ελληνικό. Κατάφεραν να κηρυχθεί 

το σύνολο του Πειραιά ως αρχαιο-
λογικός χώρος και μάλιστα ερήμην 
της τοπικής κοινωνίας. Κατάφεραν 
να προτείνουν την ανταλλαγή του 
Δρομέα –έργο συνυφασμένο με τη σύγχρονη 
Αθήνα– με ένα κατασκεύασμα αλυτρωτισμού 
των Σκοπίων. Κατάφεραν να διορίσουν ημετέ-
ρους και να τακτοποιήσουν ρουσφέτια της τε-
λευταίας στιγμής.

Ήσασταν αντίθετη στη Συμφωνία των Πρε-
σπών. Μήπως τώρα ο κόσμος την αποδέχε-
ται σιωπηρά; Σε ολόκληρη τη Μακεδονία οι 
πληγές είναι ανοιχτές και θα παραμείνουν α-
νοιχτές. Παίρνω παράδειγμα από την ιδιαίτερη 
πατρίδα μου, τη Δράμα. Πώς είναι δυνατόν να 
ξεχάσουν οι συμπολίτες μου την εκχώρηση της 
μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας στους 
γείτονες; Πώς να προσπεράσουν ότι οι ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ χαρακτήριζαν ακροδεξιούς και φασίστες 
όλους όσοι εναντιωθήκαμε στη Συμφωνία; Ο κ. 
Τσίπρας και η παρέα του υπέγραψαν μια ανιστό-
ρητη και απαράδεκτη Συμφωνία χωρίς να επιδι-
ώξουν την εθνική συναίνεση. Οι πολίτες μπορεί 
να μην εκφράζονται φωναχτά, αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι δεν σκέφτονται. Θα δώσουν την 
ηχηρή απάντησή τους την 7η Ιουλίου. 

Στις ευρωεκλογές το ΚΙΝΑΛ πήρε το 7,7% 
των ψήφων. Ποιος είναι ο στόχος του στις 
εθνικές κάλπες, ιδιαίτερα μετά τον απο-
κλεισμό του Ευ. Βενιζέλου από τα ψηφο-
δέλτια; Η εξέλιξη με τον Ευ. Βενιζέλο μάς 
προβλημάτισε όλους. Ωστόσο, τώρα βρισκό-
μαστε στην τελική ευθεία πριν από την εθνι-
κή κάλπη. Είναι ώρα για συστράτευση και όχι 
για ομφαλοσκόπηση. Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
συντριπτική στις ευρωεκλογές, την ώρα που 
το Κίνημα Αλλαγής εδραιωνόταν στην τρίτη 
θέση, εκτοπίζοντας τη Χρυσή Αυγή. Ο στόχος 
όλων μας, συμπεριλαμβανομένου και του Ευ. 
Βενιζέλου, είναι να ενισχύσουμε τη δύναμη 
του Κινήματος Αλλαγής. Πρώτον, για να υπάρ-
ξει οξυγόνο αναγέννησης της Κεντροαριστε-
ράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να παίξει αυτό τον 
ρόλο. Δεύτερον, να καθιερωθεί ο χώρος μας 
μετεκλογικά ως δύναμη ικανή να εγγυηθεί 
την ομαλότητα και την προώθηση των απα-
ραίτητων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη 
η χώρα μας.

Θεωρείτε ότι μετά την αποχώρηση του Ευ-
άγγελου Βενιζέλου, το ΚΙΝΑΛ συναντιέται 
ξανά με το σοσιαλιστικό παρελθόν του, α-
φήνοντας πίσω τη λεγόμενη «εκσυγχρονι-
στική» περίοδο; Κι ότι ίσως αυτό κάνει πιο 
εύκολη τη μετάβαση σε έναν ενδεχόμενο 
μελλοντικό γάμο με τον ΣΥΡΙΖΑ; Το Κίνημα 
Αλλαγής είναι έτοιμο να συναντηθεί με το μέλ-

λον του, που δεν μπορεί να είναι 
άλλο παρά ο ηγετικός του ρόλος 
για την ενίσχυση της Κεντρο-
αριστεράς. Είναι δύσκολος ο 
δρόμος και περνά μέσα από την 
ενίσχυσή του από την κάλπη της 
7ης Ιουλίου. Δεν διαγράφουμε 
το παρελθόν μας – με όλες τις 
μεγάλες κατακτήσεις και τα λά-
θη μας. Ο Ευ. Βενιζέλος έβαλε 
πλάτη για τη σωτηρία της χώρας 
στα δύσκολα χρόνια των μνημο-
νίων, όταν οι άλλοι κραύγαζαν 
στις πλατείες ότι θα τα σκίσουν 
με έναν νόμο και ένα άρθρο. Το 
πολιτικό μέγεθος του Ευ. Βε-
νιζέλου είναι τεράστιο για να 
στριμωχτεί σε μια εκλογή. Πα-
ραμένει το μεγάλο κεφάλαιο για 
τον χώρο μας και κυρίως για τη 

χώρα. Τώρα, για τα περί «γάμου» 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, τα αφήνω να τα α-

πολαμβάνουν οι περιβόητοι «γεφυροποιοί», 
που συναγελάζονται με τον κ. Κουίκ, την κ. 
Παπακώστα, την κ. Χρυσοβελώνη και άλλες... 
«σοσιαλιστικές» δυνάμεις. 

Είστε υποψήφια στον Νομό Δράμας. Τι θα 
προτάσσατε άμεσα για επίλυση από τα προ-
βλήματα της εκλογικής σας Περιφέρειας; 
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο νομός Δράμας 
έμεινε έξω από τη διασύνδεση με το σύγχρονο 
οδικό δίκτυο. Έμεινε έξω από ένα ουσιαστικό 
σχέδιο για την τόνωση της παραγωγής, με απο-
τέλεσμα χιλιάδες νέοι να αναζητούν καλύτερη 
τύχη στα μεγάλα αστικά κέντρα και το εξωτε-
ρικό. Η Δράμα όμως είναι εδώ. Οι άνθρωποί της 
δουλεύουν στην παραγωγική διαδικασία σημα-
ντικών επιχειρηματικών κλάδων, δημιουργούν 
παγκόσμιες πατέντες στην αντικεραυνική προ-
στασία, πρωτοπορούν στην οινοποιία, την εξα-
γωγή μαρμάρου, την αγροτική παραγωγή. Σε 
αυτά τα χρόνια με σεβασμό στην ιδιότητα του 
βουλευτή συνέβαλα στην ανάδειξη των προ-
βλημάτων και την ενίσχυση της πεποίθησης ότι 
η Δράμα μπορεί να βγει από την αφάνεια. Με την 
ιδιότητα του βουλευτή που συν-νομοθετεί, που 
ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, που προτείνει 
μέτρα, του βουλευτή που ταυτόχρονα εκπρο-
σωπεί τον τόπο του. Με σεβασμό στην εμπιστο-
σύνη του κάθε συμπολίτη μου, έδωσα και δίνω 
καθημερινές μικρές και μεγαλύτερες μάχες – οι 
περισσότερες δυστυχώς για τα αυτονόητα: για 
τα προϊόντα μας, τις επιχειρήσεις μας, το Νοσο-
κομείο μας, τις αποζημιώσεις στους πληγέντες 
αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Για την 
ανάπτυξη του τουρισμού, για τη διασύνδεση 
της Δράμας με τους μεγάλους οδικούς άξονες, 
τη διαρκή αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμά-
των μας, τον πολιτισμό μας, το Φεστιβάλ Ταινι-
ών Μικρού Μήκους, τις ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες, τα Ειδικά Σχολεία, το Μουσικό μας Σχο-
λείο, τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, τους 
συνταξιούχους, τους υλοτόμους της περιοχής 
μας. Για αυτή τη Δράμα εργάστηκα με όλες μου 
τις δυνάμεις. Για αυτή τη Δράμα θα συνεχίσω να 
αγωνίζομαι.●

Χαρά Κεφαλίδου
«Τα περί μετεκλογικής συνεργα-

σίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ας τα 
απολαύσουν οι γεφυροποιοί»

Tης Μαριαννας ΜαρΜαρα

Το Κίνημα Αλλαγής 
είναι έτοιμο να 

συναντηθεί με το 
μέλλον του, που δεν 
μπορεί να είναι άλλο 

παρά ο ηγετικός 
του ρόλος για την 

ενίσχυση της 
Κεντροαριστεράς 
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ην εκτίμηση ότι μία αυτοδυναμία 
για τη ΝΔ στις επερχόμενες εθνι-
κές εκλογές είναι εφικτή διατυπώ-
νει η Νίκη Κεραμέως, υποψήφια 

βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον 
Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών. Αποτιμώντας 
το αποτέλεσμα της κάλπης των ευρωεκλο-
γών, αναφέρει ότι ο λαός αποδοκίμασε την 
κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ «και δη 
των πολιτικών του λαϊκισμού, του διχασμού 
και της αλαζονείας». Η κ. Κεραμέως εξη-
γεί με παραδείγματα τους τρόπους με τους 
οποίους η ΝΔ σχεδιάζει να ενισχύσει την 
ανάπτυξη και τη μεσαία τάξη. Όσον αφορά 
στο κομμάτι της Παιδείας, στο οποίο έχει 
αναλάβει ρόλο τομεάρχη στην Πειραιώς, 
αναπτύσσει τον σχεδιασμό της ΝΔ. Παρα-
δέχεται ότι η κατάργηση του ασύλου, με την 
αποκατάσταση της τάξης στα ΑΕΙ και του 
«άβατου» των Εξαρχείων, δεν είναι εύκολη 
υπόθεση, τονίζει ωστόσο ότι υπάρχει η πο-
λιτική βούληση για να επιτευχθεί.
 
Ποιοι θεωρείτε ότι ήταν οι λόγοι που οδή-
γησαν στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ; Έπαιξε κάποιο 
ρόλο η επιδοματική πολιτική με παροχές 
και «δώρα» πριν από την κάλπη; Το αποτέ-
λεσμα των Ευρωεκλογών έχει διττή αποτίμη-
ση: αφενός, οι πολίτες επιδοκίμασαν τους βα-
σικούς άξονες του προγράμματός μας, όπως 
η μείωση φόρων και εισφορών, η δημιουργία 
πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων ερ-
γασίας και η αποκατάσταση του αισθήματος 
ασφάλειας. Αφετέρου, η κάλπη έδωσε ηχηρό 
μήνυμα αποδοκιμασίας των κυβερνητικών 
πολιτικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και δη των 
πολιτικών του λαϊκισμού, του διχασμού και 
της αλαζονείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε πολύ και 
σε πολλά μέτωπα, όλα τα τελευταία χρόνια. 
Και σε θεσμικό και σε οικονομικό επίπεδο. Κυ-
βέρνησε ανεύθυνα με όρους επικοινωνιακής 

διαχείρισης, βασίσθηκε στην παροχολογία, σε 
ψηφοθηρικές τακτοποιήσεις και μικροκομμα-
τικές διευθετήσεις, με συνακόλουθη ανεξέλε-
γκτη διόγκωση των δημοσίων δαπανών. Και 
μάλιστα, δεν φαίνεται να διδάχθηκε τίποτα. 
Από την επόμενη κιόλας μέρα των Ευρωεκλο-
γών, είχαμε βροχή ρουσφετολογικών τροπο-
λογιών, μετατάξεις ημετέρων, τον αντικανο-
νικό διορισμό της ηγεσίας του Αρείου Πάγου 
κ.ά. Ως αναμενόταν, οι πολίτες του γύρισαν 
την πλάτη.
 
Μέχρι σήμερα η χώρα δεν έχει καταφέρει 
να βρει ρυθμούς ανάπτυξης. Τι θα αλλά-
ξει με τη ΝΔ; Στη Νέα Δημοκρατία, θέτουμε 
ως απόλυτη πολιτική προτεραιότητα την ι-
σχυρή ανάπτυξη και έχουμε συγκεκριμένη 
στρατηγική επίτευξής της. Η μείωση της φο-
ρολογίας και η βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, που θα επιτρέψει σταδιακά 
την ανάληψη κινδύνων και την προσέλκυση 
επενδύσεων, παράλληλα με την ουσιαστική 
μείωση των πάσης φύσης ρυθμιστικών και 

γραφειοκρατικών εμποδίων, μπορεί να απε-
λευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις της 
κοινωνίας και να δημιουργήσει νέο πλούτο. 
Να μεγαλώσει η πίτα για όλους, και να σταμα-
τήσει η αναδιανομή της φτώχειας. Ωστόσο, 
ανάπτυξη δεν είναι μόνο η οικονομία. Αναπτυ-
ξιακή τροχιά δίνεται και μέσω των επιλογών 
μας σε θεσμικό επίπεδο, ιδίως στους τομείς 
απονομής της δικαιοσύνης, παιδείας, υγείας, 
κοινωνικής πολιτικής, περιβάλλοντος, διαχεί-
ρισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού 
προβλήματος και φυσικά στο πεδίο της εμπέ-
δωσης αισθήματος ασφάλειας για όλους. 
 
Πώς σχεδιάζετε να ωφεληθεί η μεσαία τά-
ξη; Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, έχει δεσμευθεί να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας 
τάξης, με συγκεκριμένα μέτρα για την ανα-
κούφισή της από τη υπερ-φορολόγηση που 
κυνικά και με στόχευση εφάρμοσε η απερχό-
μενη κυβέρνηση. Συνοπτικά, μεταξύ άλλων: 
μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, δηλαδή 150 ως 

200 ευρώ λιγότερο φόρο τον χρόνο για ένα 
μέσο ιδιοκτήτη, μείωση του εισαγωγικού φο-
ρολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσω-
πα στο 9% –από 22% σήμερα– για εισοδήματα 
μέχρι 10.000 ευρώ και κατάργη-
ση του τέλους επιτηδεύματος, 
δηλαδή τρεις στους τέσσερις 
ελεύθερους επαγγελματίες θα 
πληρώνουν μέχρι και 1.950 ευρώ 
λιγότερο φόρο, κατάργηση της 
ψηφισμένης από την κυβέρνηση 
μείωσης του αφορολογήτου. Για 
παράδειγμα, ένας συνταξιούχος 
με σύνταξη 750 ευρώ τον μήνα 
θα κρατήσει στην τσέπη του 442 
ευρώ παραπάνω. Γενικότερα, 
η πολιτική μας αποσκοπεί στην 
ενθάρρυνση της επιχειρηματι-
κότητας, στη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού κράτους που 
θα στηρίζει την οικογένεια και 
την ιδιωτική πρωτοβουλία.
 
Ποιες είναι οι προτεραιότητες 
της ΝΔ για την Παιδεία; Ποιο 
θα είναι ένα από τα πρώτα 
νομοσχέδια που θα δούμε να 
κατατίθενται στη Βουλή; Η πιο 
σημαντική επένδυση για τη χώ-
ρα, με πραγματικά μακροπρό-
θεσμα οφέλη, είναι η επένδυση 
στην Παιδεία. Ξεκινώντας από τη βάση της 
πυραμίδας προς τα πάνω, θα δώσουμε ιδιαί-
τερη έμφαση στην ενίσχυση της προσχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, με στόχο να μην μεί-
νει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Θα 
απελευθερώσουμε το δημόσιο σχολείο από 
τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου 
Παιδείας, οργανωτικά και διοικητικά, θα δώ-
σουμε έμφαση στην καλλιέργεια των ήπιων 
και των ψηφιακών δεξιοτήτων, δείχνοντας 
παράλληλα περισσότερη εμπιστοσύνη στους 
εκπαιδευτικούς. Κεντρική προτεραιότητα, ε-
πίσης, η ανάκτηση του αυτόνομου παιδαγωγι-
κού ρόλου του Λυκείου. Στην ανώτατη εκπαί-
δευση, τα Ιδρύματα γίνονται πραγματικά αυ-
τοδιοικούμενα και εξωστρεφή, με παράλληλη 
ενίσχυση των πολιτικών διασύνδεσής τους με 
την αγορά εργασίας.
 
Μήπως η κατάργηση του ασύλου, με την 
αποκατάσταση της τάξης στα ΑΕΙ και του 
«άβατου» των Εξαρχείων είναι πιο δύσκολη 
υπόθεση απ’ ό,τι την περιγράφετε; Μπορεί 
να μην είναι εύκολο, αλλά έχουμε την πολιτική 
βούληση να το πετύχουμε. Έχουμε τοποθετη-
θεί ξεκάθαρα στο θέμα αυτό, γιατί απλά θεω-
ρούμε την ασφάλεια προϋπόθεση ελευθερί-
ας και ευημερίας. Οι θέσεις μας αυτές έχουν 
σχεδόν καθολική, εκτιμώ, αποδοχή. Αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα η αποκατάσταση του 
κλίματος ασφάλειας, η προστασία της δημό-
σιας περιουσίας και η τήρηση της νομιμότη-
τας, εντός και εκτός πανεπιστημίων. Έχουμε 
δεσμευθεί για την κατάργηση του ασύλου στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί λέμε όχι στο ά-
συλο ανομίας και παραβατικότητας. Θα κα-
ταργήσουμε, επίσης, τον νόμο Παρασκευό-
πουλου. Και βέβαια, θα ενισχύσουμε τις δυνά-
μεις ταχείας επέμβασης (ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ). Στον α-
ντίποδα, η απερχόμενη κυβέρνηση έχει δείξει 
πρωτοφανή ανοχή στην παραβατικότητα, με 
θύμα τον πολίτη. Ειδικά στο χώρο της εκπαί-
δευσης, η ίδια αυτή πολιτική ανοχής υποβάθ-
μισε την εκπαιδευτική διαδικασία. Σας θυμίζω 
την ψήφιση του νόμου Παρασκευόπουλου, 
την κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφα-
λείας, την επαναφορά του στρεβλού καθε-
στώτος ασύλου στα πανεπιστήμια, τη δημι-
ουργία «άβατων» παρανομίας σε γειτονιές της 

Αθήνας και τόσα άλλα. Τέτοια 
φαινόμενα δεν αρμόζουν σε 
κράτος δικαίου και δεν μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά.
 
Πριν από ένα μήνα οι Financial 
Times, με το άρθρο τους «Έξι 
γυναίκες που πρέπει να προ-
σέξουμε» αναφέρθηκε και 
σε σας. Πώς το αξιολογείτε; Η 
συντακτική ομάδα επέλεξε να 
αναφερθεί σε έξι Ελληνίδες, 
από τους χώρους της επιχειρη-
ματικότητας, της πολιτικής, των 
ΜΚΟ και του αθλητισμού, που με 
τη δουλειά τους συμβάλλουν 
στην οικοδόμηση της μελλοντι-
κής εικόνας της χώρας. Γυναίκες 
για τις οποίες, μεταξύ άλλων, η 
οικονομική κρίση αποτέλεσε 
πρόκληση και έναυσμα για να 
μείνουν ή να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα και να προσπαθήσουν 
να συμβάλουν στην επανεκκί-
νησή της. Ήταν ομολογουμέ-
νως εξαιρετικά τιμητικό. Και 
συνάμα πολύ ενδιαφέρον να 

«βλέπεις» τη χώρα σου από την οπτική ενός 
τόσο έμπειρου και με επιρροή μέσου, όπως 
οι Financial Times. ●

Νίκη Κεραμέως 
«Είναι ώρα να σταματήσει 

η αναδιανομή της φτώχειας»
Tης ΕλΕνης ΚυριαΚιδου

T

Μπορεί να μην είναι 
εύκολο, αλλά έχουμε 
την πολιτική βούληση 

να το πετύχουμε. 
Αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα η 

αποκατάσταση του 
κλίματος ασφάλειας, 

η προστασία της 
δημόσιας περιουσίας 

και η τήρηση της 
νομιμότητας, εντός 
και εκτός πανεπι-

στημίων.
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λοένα και περισσότεροι 
άνθρωποι συνειδητοποιούν 
πια ότι βρισκόµαστε σε ένα 
µεταίχµιο. Είναι µια αίσθηση 

που εύκολα µπορεί να γίνει αντιληπτή 
στην κοινωνική συναναστροφή και 
αλληλεπίδραση. Κοιτάµε το χθες από 
µια απόσταση και προσδοκούµε να 
γυρίσουµε σελίδα. Τι δεινοπάθησε 
περισσότερο τα χρόνια της κρίσης και 
προπάντων τα τελευταία τεσσερά-
µισι; Ο ορθός λόγος. Αναγκαστήκαµε 
πολλές φορές να επιχειρηµατολο-
γήσουµε για τα αυτονόητα και να 
περιφρουρήσουµε κατακτήσεις 
άλλων δεκαετιών. Το κύρος και η 
λειτουργία των θεσµών, η διαχείριση 
των καθηµερινών προβληµάτων, η 
χάραξη µακροπρόθεσµης πολιτικής 
σε οποιοδήποτε τοµέα, η αξιοπιστία 
και η υπευθυνότητα σε ευαίσθητα 
θέµατα, όπως η εξωτερική πολιτική 
και τα εθνικά ζητήµατα, δέχτηκαν 
αλλεπάλληλα πλήγµατα. Και σαν να 
µην ήταν αρκετά όλα αυτά, γίναµε 
αποδέκτες ενός άνευ προηγουµένου 
διαχωρισµού των πολιτών µε κρι-
τήρια ιδεοληπτικά και κοµµατικά. Ο 
διχασµός που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ 
όσο ήταν στην αντιπολίτευση δεν 
ήταν απλά προεκλογική τακτική και 
µέσο για να κερδίσουν την εξουσία, 
όπως νόµισαν πολλοί. ∆υστυχώς 
το δόγµα «εµείς ή αυτοί» και «τους 
τελειώνουµε ή µας τελειώνουν» τους 
συνόδευσε και στην άσκηση της κυ-
βερνητικής πολιτικής. Αυτός ο διαχω-
ρισµός εκφράστηκε, για παράδειγµα, 
στον τρόπο που δικαιολογήθηκε η κα-
τανοµή των φορολογικών βαρών και 
στην αντίληψη περί αριστείας στην 
εκπαίδευση. Κι όµως, το τελευταίο 
διχαστικό δίληµµα «οι πολλοί και οι 
λίγοι» απέτυχε. Οι πολίτες επιθυµούν 
να πορευθούν χωρίς συµπλεγµατι-
κούς διαχωρισµούς. Η ευθύνη για να 
γυρίσουµε σελίδα είναι τεράστια γιατί 
οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Τώρα 
µοιάζει σαν να πρέπει να αποκατα-
στήσουµε ή και να επαναπροσδιορί-
σουµε τον τρόπο που ασκείται η πολι-
τική. Η γλώσσα της αλήθειας δεν είναι 
εύκολη, αλλά αποτελεί µονόδροµο, 
όταν η νόθευση της πραγµατικότη-
τας και της κοινής λογικής υπήρξε ο 
κανόνας. Κι αυτή η αλήθεια πρέπει να 

Ο

Β
γήκε από διαδικασία αξιολόγη-
σης, προέρχεται από τον ακαδη-
µαϊκό χώρο και µετέχει καθηµε-
ρινά στον πρωινό καφέ της Πει-

ραιώς. Μίλησε στην A.V. για τη διαδροµή 
από τη γνωριµία του µε τον Κ. Μητσοτάκη 
µέχρι την τοποθέτησή του στην 5η εκλό-
γιµη θέση του Επικρατείας. 

Τα τελευταία δυόµισι χρόνια περνάει καθηµε-
ρινά την πόρτα της Πειραιώς, αφού µετέχει 
στον κλειστό κύκλο των ανθρώπων του πρω-
ινού καφέ του προέδρου. Κάποια πρόσωπα 
άλλαξαν, αλλά η θέση του Ταραντίλη δίπλα 
συνήθως στον Τάκη Θεοδωρικάκο παρέµει-
νε σταθερή. Η γνωριµία του µε τον πρόεδρο 
της Ν∆ µετράει µόλις λίγα χρόνια και ξεκίνησε 
όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάβασε µία συ-
νέντευξη και άρθρα του στην «Καθηµερινή». 
Συναντιούνται και τα υπόλοιπα κυλούν γρή-
γορα. Τον Νοέµβριο του 2016 ο πρόεδρος της 
Ν∆ δηµιούργησε την Πολιτική Ακαδηµία που 
είχε ως στόχο την επιµόρφωση των στελεχών 
της Ν∆ από πανεπιστηµιακούς και στελέχη της 
αγοράς, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν 
κάθε φορά που τους ανατίθεται κάποιο έργο. 
Ο 43χρονος τότε Ταραντίλης ως Γραµµατέας 
Στρατηγικού Σχεδιασµού ορίζεται υπεύθυνος 
για την κατάρτιση του επιστηµονικού προ-
γράµµατος της Πολιτικής Ακαδηµίας και ως κα-
θηγητής πανεπιστηµίου εκπαιδεύει στελέχη 
της Ν∆ στην «Ηγεσία και λήψη αποφάσεων». Ο 
ίδιος λέει µε βεβαιότητα ότι δεν αντιµετώπισε 
καχυποψία παρά το ότι δεν προερχόταν από 
το κόµµα. Μεγαλωµένος στα Εξάρχεια, σπού-
δασε στο Μαθηµατικό της Πάτρας, έκανε µετα-
πτυχιακό στο London School of Economics και 
διδακτορικό στο ΕΜΠ. ∆ιδάσκει στο Οικονοµι-
κό Πανεπιστήµιο Αθηνών και έχει βραβευτεί 
πάνω από 25 φορές από τους φοιτητές του. Η 
ενασχόλησή του µε την πολιτική σίγουρα στέ-
ρησε χρόνο από την οικογένειά του, παρά το 
ότι όπως λέει κάνει τα αδύνατα δυνατά να βρί-
σκει χρόνο για τα παιδιά του τα Σαββατοκύρια-
κα. Αποτελεί ένα από τα πρόσωπα στα οποία ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης νιώθει να εκπληρώνει 
τη δέσµευσή του για επιβράβευση της αριστεί-
ας, αλλά και την πίστη στην αξιολόγηση πέρα 
από κοµµατικές ταυτότητες. 

Από τη γνωριµία µε τον Κυριακό Μητσοτά-
κη έως τη Γραµµατεία Στρατηγικού Σχεδια-
σµού και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας... Ο 
τρόπος που έγινε η γνωριµία µε τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη είναι µια απόδειξη του «ανοιχτού 
µυαλού» και της αυτοπεποίθησης που τον χα-
ρακτηρίζουν ως άνθρωπο, αλλά και του ότι 
εννοεί αυτά που λέει και για το άνοιγµα στην 
κοινωνία. Συγκεκριµένα, πριν τρία χρόνια 
περίπου µου τηλεφώνησε όταν διάβασε µια 
συνέντευξή µου στην «Καθηµερινή της Κυρια-
κής» και µου ζήτησε να συναντηθούµε για να 
εξετάσουµε το ενδεχόµενο συνεργασίας µας. 
Όπως µου είπε, είχε διαβάσει στο παρελθόν 
άρθρα µου στον κυριακάτικο τύπο, είχε µάθει 
για το βιογραφικό µου και του άρεσε η «κουλ-
τούρα» των απαντήσεών µου στη συνέντευ-
ξη. «Υπάρχουν πολιτικοί που επιλέγουν τους 
συνεργάτες τους βάσει βιογραφικού, χωρίς 
να τους γνωρίζουν προσωπικά, χωρίς να 
είναι κοµµατικά στελέχη και χωρίς να 
τους έχει προτείνει κάποιο κοµµατικό 
στέλεχος;» αναρωτήθηκα. Η συνά-
ντηση έγινε και η συνεργασία µας 
ξεκίνησε λίγους µήνες αργότερα µε 

την τοποθέτησή µου στη θέση του Γραµµατέα 
Στρατηγικού Σχεδιασµού. 
 Από τη συνεργασία σας µαζί του τι είναι αυ-
τό που πιστεύετε ότι θα κάνει τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη έναν καλό πρωθυπουργό;
Ο Κυριάκος διαθέτει µια σηµαντική ικανότητα 
που πιστεύω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην επιτυχία του κυβερνητικού έργου, εφό-
σον οι πολίτες τον εµπιστευτούν ως τον επόµε-
νο πρωθυπουργό της χώρας. Ποια είναι αυτή; 
Σπάνια υπήρχε στη χώρα ένας πολιτικός που 
να γνωρίζει σε βάθος ένα τόσο µεγάλο αριθ-
µό θεµάτων, π.χ. οικονοµία, επενδύσεις, εξω-
τερική πολιτική, παιδεία, υγεία, ενέργεια και 
τεχνολογία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον 
και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γεγονός 
που σηµαίνει, αφενός ότι ξέρει τι πρέπει να γί-
νει σε κάθε τοµέα και, αφετέρου, τον καθιστά 
ικανό να µπορεί να δίνει οδηγίες και να ελέγχει 
αποτελεσµατικά την πορεία και την ποιότητα 
του έργου της κυβέρνησής του. Επίσης έχει 
κάποια χαρακτηριστικά που απαιτείται να τα 
διαθέτει ένας ηγέτης για να είναι σε θέση να 
κυβερνήσει τη χώρα: α) Έχει ευαισθησίες, δη-
λαδή ακούει τις ανησυχίες και τις αγωνίες των 
πολιτών, µπαίνει στη θέση τους, προσπαθεί 
να τους καταλάβει, µεταχειρίζεται µε αξιοπρέ-
πεια τον κόσµο, β) Είναι προσηλωµένος στον 
στόχο του και θέλει να αξιολογείται και ο ίδιος, 
µε βάση την αποτελεσµατικότητά του, γ) είναι 
ακέραιος, δηλαδή είναι συνεπής σε πιστεύω, 
αξίες, αρχές και υποσχέσεις, λέει αλήθειες, α-
κόµη και αν δεν είναι ευχάριστες, επιθυµεί 
τη διαφάνεια, ασκεί ηγεσία µέσω παραδείγ-
µατος δ) Είναι ταπεινός, δηλαδή στις επιτυχί-
ες δεν κοιτά τον εαυτό του στον καθρέφτη, δεν 
είναι αλαζόνας, σέβεται τον αντίπαλο.

Οι φοιτητές σάς έχουν δώσει µεγάλο αριθ-
µό βραβείων στην «υψηλότερη αξιολόγη-
ση διδάσκοντα» στο Τµήµα ∆ιοικητικής Ε-
πιστήµης και Τεχνολογίας και είσαστε από 
τους νεότερους πρωτοβάθµιους καθηγητές 
Πανεπιστηµίου στη χώρα µας. Πώς τα κατα-
φέρατε; Το µυστικό της επιτυχίας καταρχάς εί-
ναι να απολαµβάνεις και να αγαπάς τη δουλειά 
που κάνεις. Για το επάγγελµα του 
πανεπιστηµιακού καθηγητή 
αυτό µεταφράζεται, α-
φενός στο να επιδιώ-
κεις µε πάθος την 
καινοτοµία σ την 
ερευνητική δρα-
στηριότητά σου 
και, αφετέρου να 
µην είσαι για τους 
φοιτητές σου µό-
νο εκπαιδευτής, 
αλλά και µέντορας 
και παράδειγµα µε 
τον τρόπο που ζεις, 
µε τον τρόπο που 
συµπεριφέρεσαι, 
µ ε τον τρ όπο που 
προσεγγίζεις τους αν-
θρώπους. Όταν τα κα-
ταφέρεις αυτά και όταν οι 

φοιτητές σου νιώσουν ότι νοιάζεσαι πραγµατι-
κά για αυτούς, όχι µόνον ως φοιτητές αλλά και 
ως ανθρώπους, η εξέλιξη στην επαγγελµατική 
ζωή και οι βραβεύσεις έρχονται, είναι κάτι πο-
λύ τιµητικό και τους ευχαριστώ πολύ. 
 
Γνωρίζοντας την κατάσταση εκ των έσω, 
ποια πιστεύετε ότι είναι τα 3 πρώτα βήµατα 
που θα πρέπει να γίνουν για να αλλάξει η 
εικόνα στα πανεπιστήµια; α) Κατάργηση του 
ασύλου, καθώς δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα 
ελεύθερης έκφρασης στην Ελλάδα σήµερα, υ-
πάρχουν όµως σοβαρά ζητήµατα τήρησης του 
νόµου, β) Ενίσχυση του αυτοδιοίκητου και των 
βαθµών ελευθερίας των πανεπιστηµίων, µε 
µεταφορά αρµοδιοτήτων από το Υπουργείο 
Παιδείας στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, γ) Υι-
οθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης στην ποι-
ότητα της έρευνας και της διδασκαλίας, µε 
επιβράβευση των Πανεπιστηµίων που διακρί-
νονται.
 
Ποια από τις προτάσεις του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη την προεκλογική περίοδο θεωρεί-
τε ως την πιο µεταρρυθµιστική; Θα αναφέ-
ρω την πρόταση του Κυριάκου, την οποία ήδη 
υλοποίησε και έχει έναν ισχυρό συµβολισµό: 
Μιλώ για τη ριζική ανανέωση που πραγµατο-
ποιήθηκε στη λίστα των υποψηφίων βουλευ-
τών της Ν∆. Συγκεκριµένα, αν εξαιρεθούν οι 78 
σηµερινοί βουλευτές της Ν∆ που διεκδικούν 
την επανεκλογή τους, από τους 341 υποψηφί-
ους που συµπληρώνουν τη λίστα, οι 243, δηλα-
δή το 72%, δεν είχε ποτέ στο παρελθόν διεκδι-
κήσει την ψήφο των πολιτών για το εθνικό κοι-
νοβούλιο. Είναι πραγµατικά πολύ σηµαντικό 
και πρωτόγνωρο.

Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε το ναι 
στην πρότασή του να µπείτε σε εκλόγιµη 
θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας; Ο Κυ-
ριάκος είναι µια προσωπικότητα που θεωρεί 
χρήσιµο και σωστό να «µπει στα παπούτσια» 
του συνεργάτη του. Όταν λοιπόν έβλεπε ότι 
δυσκολευόµουν να ασχοληθώ ενεργά µε την 
πολιτική και να αφήσω τους φοιτητές µου και 
τους συνεργάτες µου στο πανεπιστήµιο, που 
τόσο αγαπώ, µου είπε: «Χρήστο, σήµερα αγα-
πάς τους φοιτητές σου στο Οικονοµικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών και σε νοιάζει να κάνεις το 
καλύτερο δυνατόν για να γίνουν χρήσιµοι στην 
κοινωνία και να προκόψουν στη ζωή τους. Ε-
φόσον οι πολίτες µάς εµπιστευτούν, θα έρθει 
η στιγµή που θα έχεις τη δυνατότητα να εργα-

στείς και να προσφέρεις τις υπηρεσίες 
σου σε όλους τους νέους ανθρώ-

πους, σε όλους τους συµπολίτες 
µας και όχι µόνο στους φοι-

τητές σου στο Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών». 
Ειλικρινά, ο Κυριάκος 
µε ενέπνευσε και µε έ-
πεισε να ασχοληθώ µε τα 
κοινά, γιατί το όραµά του 
για την Ελλάδα, στον 
πυρήνα του, έχει την ει-
λικρινή αγάπη του για ό-

λους τους νέους ανθρώ-
πους, για το πώς θα κάνει 

τη ζωή τους καλύτερη, για 
το πώς θα µπορέσουν να 

ονειρεύονται ξανά, σε µία 
πιο φωτεινή Ελλάδα. ●

Χρήστος Ταραντίλης
Η έκπληξη του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Ν∆

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
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Ας ξανασυ-
στηθούµε 
µε την 
πολιτική

Το τελευταίο διχαστικό 
δίληµµα του ΣΥΡΙΖΑ 
«οι πολλοί και οι λίγοι» 
απέτυχε. Οι πολίτες 
επιθυµούν να πορευ-
θούν χωρίς συµπλεγµα-
τικούς διαχωρισµούς

Του ΒΑΣΙΛΗ ∆ΙΓΑΛΑΚΗ*
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ειπωθεί. Αλήθεια ως προς τις προτε-
ραιότητές µας. Είναι προτεραιότητά 
µας η επόµενη γενιά, η παιδεία και η 
αποφυγή της δηµογραφικής µας συρ-
ρίκνωσης; Τότε δεν νοείται να έχουµε 
σχολεία που αντί να εµπνέουν και να 
παράγουν γνώση τη διεκπεραιώνουν, 
ούτε πανεπιστήµια που πελαγοδρο-
µώντας σε αναχρονιστικές αντιλή-
ψεις και πρακτικές, αδυνατούν να 
απελευθερώσουν τις δηµιουργικές 
δυνάµεις που διαθέτουν. ∆εν νοείται 
να µην έχουµε ένα στοιχειώδες σχέ-
διο για το δηµογραφικό πρόβληµα. Το 
ίδιο ισχύει και για σοβαρότατα θέµατα 
όπως η εγγύηση της ασφάλειας της 
ζωής και της περιουσίας των πολιτών, 
η αξιολόγηση υπηρεσιών και προσώ-
πων που λειτουργούν επ’ ωφέλεια 
του  κοινωνικού συνόλου, ο ρόλος του 
κράτους και ο βαθµός συµµετοχής 
του στις οικονοµικές και αναπτυξι-
ακές στρατηγικές. Η προσέγγιση 
σε όλα τα παραπάνω γινόταν για 
δεκαετίες µέσα από παραµορφωτικά 
πρίσµατα, ιδεοληπτικές στρεβλώ-
σεις, φοβικά σύνδροµα. Πολύ µακριά 
πάντα από την αλήθεια και σίγουρα 
χωρίς να παράγεται αποτελεσµατική 
διαχείριση των προβληµάτων. Τα 
ίδια προβλήµατα τα ξαναβρίσκαµε 
πάλι µπροστά µας στην επόµενη 
στροφή µέχρι τον απόλυτο εκτρο-
χιασµό της τελευταίας τετραετίας. 
Καθόλου τυχαία, έννοιες όπως ο 
φιλελευθερισµός, ο εκσυγχρονισµός 
ή συµπεριφορές όπως η προσήλωση 
στους νόµους και τους θεσµούς ή α-
κόµα και η φιλοπατρία, λοιδορήθηκαν 
ή και δαιµονοποιήθηκαν. Η αλήθεια, 
λοιπόν, είναι το όχηµα που θα µας 
οδηγήσει στο µέλλον. Και δίπλα σ΄ αυ-
τήν η ευθύνη, η αξιοπιστία, η πολιτική 
βούληση και οπωσδήποτε η γνώση. 
Έτσι ήταν πάντα, αυτό υπαγορεύει 
και το σήµερα. Η παρούσα ωστόσο 
συγκυρία είναι κρίσιµη γιατί παρα-
δέρνουµε αρκετό καιρό κι οφείλουµε 
να κερδίσουµε τον χαµένο χρόνο. Η 
εποχή µας καλεί σε εγρήγορση. ∆εν 
έχουµε άλλες εφεδρείες. ●

• Ο κ. Βασίλης Διγαλάκης, πρώην  πρύτα-
νης του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι υπο-
ψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά

Μ
ε σπουδές Ευρωπαϊκής Πολιτι-
κής στο Essex, επιστηµονικός 
συνεργάτης σε ιδρύµατα πο-
λιτικής Εργασίας στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό και γενική διευθύντρια 
του ΚΠΕΕ, η Βάσω Κόλλια ήταν γενική 
γραµµατέας Νέας Γενιάς του Υπουργείου 
Παιδείας το 2004, ενώ το 2006 ανα-
δείχθηκε «Πολιτικός της χρονιάς» σε 
ειδική ψηφοφορία της Κοινωνίας των 
Πολιτών. Στις εθνικές εκλογές της 7ης 
Ιουλίου κατεβαίνει υποψήφια µε τη Νέα 
∆ηµοκρατία στην Ανατολική Αττική.

Πού αποδίδετε τη συντριπτική ήττα του 
ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές; Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρ-
ρευσε κάτω από το βάρος των ανεκπλήρω-
των υποσχέσεων, των ασύστολων ψευδών 
του και κυρίως της διάψευσης της προσδοκί-
ας του κόσµου για µία καλύτερη ζωή. Οι πολί-
τες που τον πίστεψαν, απογοητευµένοι τώρα 
τον εκδικούνται, είτε τον καταψηφίζουν είτε 
δεν πηγαίνουν στην κάλπη. Η καθήλωση της 
οικονοµίας σε χαµηλή πτήση, η υπερφορο-
λόγηση, η έλλειψη ευκαιριών και ανοικτών 
οριζόντων, η υπόσχεση της διαιώνισης της 
µιζέριας σε όλους του τοµείς του κοινωνικού 
επιστητού δεν µπορεί να είναι η πρόταση για 
το αύριο της χώρας. Είναι όµως και το µοντέ-
λο διακυβέρνησης που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ 
και εξευτέλισε την Αριστερά εξανεµίζοντας 
το απόθεµα κύρους του παρελθόντος. Εξου-
σιολαγνεία, διαπλοκή και διαφθορά για τη 
χειραγώγηση των ΜΜΕ, αλαζονεία στην ά-
σκηση της εξουσίας, προσβολή των θεσµών 
και υποβάθµιση της δηµοκρατίας είναι ένας 
πρόχειρος µόνο απολογισµός της «πρώτης 
φοράς αριστερά». Εν τέλει αποδείχθηκε µε 
καθυστέρηση στην Ελλάδα αυτό που στην 
Ευρώπη είναι δεδοµένο εδώ και πολλά χρό-
νια: ότι η αριστερά αποτελεί έναν κακό υπη-
ρέτη του συστήµατος. 

Ποια είναι η πρόβλεψή σας για τις εθνικές 
εκλογές; Πόσο εφικτός είναι ο στόχος για 
αυτοδύναµη Ν∆; Το πρωί της 7ης Ιουλίου 
οι κάλπες θα είναι κενές και θα γεµίσουν µε 
τις ψήφους των πολιτών. Ωστόσο κανείς δεν 
αµφισβητεί τη νίκη της Ν∆. Η εκτίµησή µου 
είναι ότι στις 7 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η συ-
ντριβή του ΣΥΡΙΖΑ και θα επιβεβαι-
ωθεί ότι η ήττα της αριστεράς είναι 
στρατηγική. Εµείς δίνουµε τη µάχη 
από την αρχή, ενωµένοι, µε σύνθηµα 
«καµία ψήφος χαµένη». ∆εν χρειάζε-
ται εφησυχασµός και αλαζονεία. Η 
τελική απόφαση είναι των πολιτών. 
Εκτιµώ ότι σε κάθε περίπτωση θα 
δώσουν εντολή στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να υλοποιήσει το σύνθηµά 
του για ισχυρή οικονοµία σε µία αυ-
τοδύναµη Ελλάδα. Η ελληνική κοι-
νωνία κουράστηκε από τις ψεύτικες 
υποσχέσεις, επιθυµεί να πορευθεί µε 
ασφάλεια σε ένα ελπιδοφόρο µέλ-
λον. Γι’ αυτό  και θα δώσει αυτοδυνα-
µία που θα εξασφαλίσει µία κυβέρ-
νηση µε ορίζοντα τετραετίας για να 
υλοποιήσει τις µεταρρυθµίσεις που 
είναι απαραίτητες. Είναι άλλης τάξης 
θέµα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ό-
πως έχει ήδη δηλώσει, θα επιδιώξει 
συνεργασίες και συναινέσεις για να 
κυβερνήσει. 
 
Τι συµβαίνει µε την Τουρκία; Οι εντάσεις 
αγγίζουν «κόκκινο». Μπορεί αυτό να έχει 
επίπτωση στο αποτέλεσµα της κάλπης 
στις 7 Ιουλίου; Η Τουρκία είναι ένας νευρι-
κός και δύστροπος γείτονας που όµως δεν 
είναι τόσο απρόβλεπτος. Αυτή την εποχή, 
διεκδικώντας ρόλο στις υπό διαµόρφωση 
ενεργειακές ισορροπίες που σχετίζονται µε 
τους γεωστρατηγικούς συσχετισµούς στην 
Ανατολική Μεσόγειο, συµπεριφέρεται κατά 
τρόπο απαράδεκτο απέναντι στην Ελλάδα 

και την Κύπρο, κατά παράβαση του ∆ιεθνούς 
∆ικαίου. Η εθνική ενότητα και η αξιοποίηση 
των διεθνών συµµαχιών της χώρας είναι α-
παραίτητες για την απόκρουση όποιου σχε-
δίου µπορεί να έχει η Τουρκία. Το µόνο που 
δεν χρειάζεται είναι η επικοινωνιακή δραµα-
τοποίηση της απειλής και η καπηλεία των ε-
θνικών θεµάτων από την κυβέρνηση προκει-
µένου να αποκοµίσει εκλογικά οφέλη. Παρά 
τις προσπάθειες όµως της κυβέρνησης να 
διογκώσει την απειλή για να βάλει τα εθνικά 
θέµατα στην προεκλογική αντιπαράθεση, οι 
πολίτες δεν είναι αφελείς, η ήττα της είναι 
αναπόφευκτη και θα είναι µεγάλη.  

Έχει η Ν∆ το «µαγικό ραβδί» για να πετύχει 
η χώρα µας εντατικούς ρυθµούς ανάπτυ-
ξης – κάτι που ως τώρα δεν έχει επιτευχθεί; 
Μήπως η Ν∆ περιγράφει µια υπεραισιό-
δοξη επόµενη µέρα; Ήδη έχει αρχίσει να 
αλλάζει το πολιτικό και οικονοµικό κλίµα και 
αντανακλάται αυτό στη µείωση των spreads 
και των οµολόγων και µόνο µε την προσδο-
κία της κυβερνητικής αλλαγής. Η αλλαγή του 
κλίµατος θα επιδράσει θετικά στην προσέλ-
κυση επενδύσεων, από διεθνείς και εγχώ-
ριους επιχειρηµατίες. Ωστόσο θα απαιτηθεί 
χρόνος. Υπάρχουν βραχυπρόθεσµα µέτρα 
για την άµεση βελτίωση και το µεσοπρόθε-
σµο πλάνο που θα φέρει ρυθµούς της τάξης 
του 4% και φυσικά νέες και καλά αµειβόµενες 
θέσεις εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η κοι-
νωνία ήδη διψά για ευκαιρίες και ανοικτούς 
ορίζοντες και ασφυκτιά µέσα στη µιζέρια των 
επιδοµάτων και της απουσίας προοπτικής.    

Η Ν∆ «επενδύει» σε ενίσχυση της µεσαίας 
τάξης. Ωστόσο πρόσφατα και ο ΣΥΡΙΖΑ  α-
νακοινώνει µέτρα ελάφρυνσης των µικρο-
µεσαίων, που στενάζουν χρόνια τώρα από 
την υπερφορολόγηση. Τι είναι αυτό που 
µετράει τελικά; Η αλλαγή του πολιτικού και 
οικονοµικού κλίµατος θα έχει θετική επίπτω-
ση και στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. 
Η µείωση των φορολογικών συντελεστών 
και των ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση 
της ρευστότητας από τον τραπεζικό τοµέα, 

η γενναία ρύθµιση του ιδιωτικού χρέους, η 
απελευθέρωση τοµέων της οικονο-
µίας που τώρα ασφυκτιούν υπό τον 
εναγκαλισµό του κράτους και την 
εκδικητική φορολόγηση, είναι συ-
γκεκριµένες δεσµεύσεις που περι-
λαµβάνει το κυβερνητικό πρόγραµ-
µα της Ν∆. Η υλοποίηση αυτών των 
δράσεων θα έχει θετική επίπτωση 
στην παραγωγική δραστηριότητα 
και στο επίπεδο ζωής της µεσαίας 
τάξης. 
 
Είστε υποψήφια στην Ανατολική 
Αττική. Τι θα προτάσσατε ως προ-
βλήµατα πρώτης γραµµής που 
πρέπει να αντιµετωπιστούν; Τα 
προβλήµατα της ασφάλειας και της 
εγκληµατικότητας, της ανεργίας, 
των ελλείψεων σε συγκοινωνίες, 
σε νοσοκοµεία, σε πολιτική προ-
στασία, έχουν προτεραιότητα. Από 
εκεί και µετά υπάρχουν τα διαχρο-
νικά θέµατα της Ανατολικής Αττι-
κής που σχετίζονται κυρίως µε την 
περιβαλλοντική υποβάθµιση την 

εκτός σχεδίου και αυθαίρετη δόµηση, την 
έλλειψη υποδοµών διαχείρισης υγρών και 
στερεών αποβλήτων. Τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια τα προβλήµατα αυτά επιδεινώθηκαν. 
Τώρα µε κυβέρνηση Ν∆, την καλή συνεργα-
σία στην Περιφέρεια µε τον Γιώργο Πατούλη 
καθώς και µε τη βέλτιστη συνεργασία µε τον 
ιδιωτικό τοµέα, χωρίς τις ιδεοληπτικές αγκυ-
λώσεις των προηγούµενων, τα προβλήµατα 
αυτά θα αντιµετωπισθούν. ●
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Βάσω Κόλλια
«Η κοινωνία διψά 
για ευκαιρίες και 

ανοιχτούς ορίζοντες»
Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ
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«Δ
εν βλέπω ασυμβατότητα από τη 
στιγμή που ο δημοσιογράφος είναι 
ντεκλαρέ» εξηγεί ο Κωνσταντί-
νος Μπογδάνος, υποψήφιος με τη 

ΝΔ στην Ά  Αθηνών στις εθνικές εκλογές. 
Απαντάει στο γιατί εδώ και καιρό έχει γίνει 
στόχος «ενός μηχανισμού απάνθρωπης 
χυδαιότητας» και υποστηρίζει ότι ειδικά οι 
φτωχότεροι μόνο με το πρόγραμμα της ΝΔ θα 
δουν προκοπή.

Ξεκινώ με μια προσωπική ερώτηση. Πόσο 
συμβατό είναι να είσαι δημοσιογράφος και 
υποψήφιος με τη ΝΔ εν προκειμένω; Ρωτάω 
γιατί έχει αναπτυχθεί έντονη κριτική γι’ αυτό. 
Πόθεν η κριτική; Από τον χώρο των δύο μέτρων 
και σταθμών; Των Αρβανίτη, Ακριβοπούλου, Χρι-
στοφορίδη κτλ κτλ; Θα μπορούσα να απαντήσω 
έτσι, όμως εμείς δεν είμαστε της λογικής «και ο 
Γιαννάκης το ίδιο έκανε». Ευθαρσώς, λοιπόν, δεν 
βλέπω ασυμβατότητα από τη στιγμή που ο δη-
μοσιογράφος είναι ντεκλαρέ – καθιστά, δηλαδή, 
εγκαίρως ξεκάθαρη την πολιτική του τοποθέτηση 
και διακρίνει σαφώς το πληροφοριακό κομμά-
τι της δουλειάς του από το υποκειμενικό σχόλιο. 
Ψάξτε για παράδειγμα την περίπτωση του αγα-
πημένου μου William F. Buckley, που προετοίμασε 
με τη δημοσιογραφική του δουλειά το έδαφος 
για τον Reagan. Βεβαίως, αυτό δεν είναι για όλους 
αυτονόητο και τότε από το σχόλιο πάμε στην πα-
ραπληροφόρηση, τη λάσπη και την προπαγάνδα. 
Επειδή λοιπόν η παραπληροφόρηση και η προπα-
γάνδα της πιο χονδροειδούς μορφής είναι κάτι το 
σύνηθες σήμερα –αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά 
στην ΕΡΤ και το «βαξεβανολόι»– συχνά μπαίνου-
με όλοι οι δημοσιογράφοι στο ίδιο τσουβάλι. Δεν 
είμαστε όμως όλοι το ίδιο, πώς να το κάνουμε. Και 
στην τελική, δεν ξέρω πολλούς δημοσιογράφους 
που απολύθηκαν κατόπιν παραγγελίας Μαξίμου 
διότι επέλεξαν να υπερασπιστούν το ρεπορτάζ 
και τις αρχές τους. Αντίθετα, έχουμε πήξει στους 
«κωλοτούμπες».

Είσαι από τους πιο μισητούς στόχους ενός ο-
λόκληρου συστήματος. Πώς νιώθεις για αυτό; 
Χαίρομαι που χρησιμοποιείς τη λέξη «συστήμα-
τος». Διότι αυτό ακριβώς είναι. Ένας μηχανισμός 
απάνθρωπης χυδαιότητας που με κατακρεουργεί 
εδώ και χρόνια ξεκινώντας από ανώνυμους εκτε-
λεστές, συνεχίζοντας με πληρωμένους δημοσιο-
λογούντες και καταλήγοντας σε μέσα-φερέφωνα 
– όταν δεν καταφεύγουν στην πατροπαράδοτη 
φυσική βία. Μέχρι ψεύτικα προφίλ μου διατηρούν 
με επιμονή για να μου φορτώνουν πράγματα που 
δεν έχω πει ποτέ. Γιατί; Διότι δεν έδωσα ποτέ ού-
τε μισή ευκαιρία στον Τσίπρα και το συνάφι του. 
Επέμενα πάντοτε, ακόμα και κόντρα σε όλους, 
πως είναι επικίνδυνοι, απατεώνες και ολοκληρω-
τιστές. Ας είναι. Μέσα από μια δοκιμασία σχεδόν 
δεκαετίας νιώθω πια βετεράνος. Κι είμαι βέβαιος 
ότι πολύ σύντομα οι δεκάδες μηνύσεις μου, με 
τον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κο Αναστασόπου-
λο κατά επωνύμων και αγνώστων, θα πάψουν 
να αγνοούνται σε εισαγγελικά συρτάρια και θα 
βγουν οι κουκούλες. Διότι περί κουκουλοφόρων 
πρόκειται. Οι κανονικοί μου συμπολίτες, ακόμα 
και εκείνοι που δεν συμφωνούν μαζί μου, σπάνια 
με έχουν ενοχλήσει σοβαρά. Αποδεικνύεται τον 
τελευταίο καιρό που περπατώ καθημερινά την 
Αθήνα. Ε, λοιπόν, η ζεστή υποδοχή του κόσμου 
είναι το κάτι άλλο! Ομολογώ, πως έχει εκπλήξει 
μέχρι κι εμένα. Τελικά, είμαστε πολλοί οι λογικοί!
 
Το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης ήταν συντρι-
πτικό εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, με το -9,5% από 
τη ΝΔ. Ποια είναι η πρόβλεψή σου για τις ε-
θνικές εκλογές; Είναι στόχος η αυτοδυναμία; 
Για την ακρίβεια, είναι αυτή η λύση; Είναι, ναι, 
απολύτως – ειδικά από τη στιγμή που το ΚΙΝΑΛ 
«μήδισε» και αποφάσισε να γίνει πατερίτσα του 
Τσίπρα. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, ότι 
η διαφορά στις εθνικές εκλογές θα είναι ακόμη 
μεγαλύτερη απ’ αυτή των ευρωεκλογών, διότι 
μέρα που περνά, σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, 
βλέπω κάτι το εντυπωσιακό και συγκινητικό. Άν-

θρωποι από κάθε ιδεολογική προέλευση –φιλε-
λεύθεροι, συντηρητικοί, κεντρώοι, σοσιαλδημο-
κράτες, αριστεροί, παραδοσιακοί δεξιοί–, δημο-
κράτες πολίτες κάθε απόχρωσης, με πλησιάζουν 
και μου λένε με θέρμη ότι στηρίζουν τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Κι αυτή η συστράτευση γίνεται στο 
πλαίσιο ενός θετικού προγράμματος πολιτικής 
για λιγότερους φόρους, περισσότερες δουλειές, 
μεγαλύτερη ασφάλεια, για όλα αυτά που πρέπει 
πρώτα να τα πετύχουμε, ώστε να ξαναρχίσουμε 
μετά να συζητάμε τις επιμέρους διαφορές μας. 
Είναι μια συστράτευση για τα αναγκαία και τα αυ-
τονόητα. Πρέπει να επιδιορθώσουμε το όχημα, 
να φτιάξουμε τη χώρα – και μετά ξανασυζητάμε 
ακριβώς πού θα πάμε. Διότι τώρα όχι μόνο δεν 
πάμε πουθενά, αλλά τσουλάμε στον γκρεμό. Κι 
αυτό το βλέπουν, το αισθάνονται όλοι.
 
H Ελλάδα αγκομαχά ακόμη να βρει βιώσιμους 
ρυθμούς ανάπτυξης. Πολλοί αμφισβητούν 
τις εξαγγελίες της ΝΔ. Τι μπορεί να αλλάξει 
από την 8η Ιουλίου; Να σας πω τι θα αλλάξει: 
Ουσιαστικά χαμηλότερη επιβάρυνση για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με σημαντική 
μείωση φόρων και εισφορών, κίνητρα για νέες 
επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες, πραγ-
ματικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, 
αποκατάσταση της νομιμότητας και της πολιτι-
κής σταθερότητας, δραστική καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας, έμφαση στην παιδεία και στη 
σύνδεσή της με τις ανάγκες της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε 
εκ νέου τον τροχό. Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που 
εμπνεόταν από ένα αόριστο όραμα εναλλακτικό-
τητας, οι δικές μας ιδέες, προτάσεις και πολιτικές 
είναι εμπειρικά δικαιωμένες ξανά και ξανά: όπου 
εφαρμόστηκαν παρήγαγαν θετικότατα αποτε-
λέσματα για το επίπεδο ζωής των πολιτών, και 
ιδίως της μεσαίας τάξης και των λιγότερο ευκα-
τάστατων. Να το πω απλά; Ειδικά οι φτωχότεροι, 
μόνο από τη ΝΔ μπορούν να δουν προκοπή.

 Κατά γενική ομολογία, η μεσαία τάξη πλήρω-
σε το μάρμαρο των πολιτικών της κυβέρνη-

σης ΣΥΡΙΖΑ. Τι πρεσβεύει η ΝΔ, 
για να υπάρξει μια άλλη πολιτική 
υπέρ των μικρομεσαίων; Η απερ-
χόμενη κυβέρνηση δεν δίσταζε να 
ομολογεί απροκάλυπτα ότι έχει τη 
μεσαία τάξη στο στόχαστρο. Βά-
φτισε τους νοικοκύρηδες απαξι-
ωτικά «νοικοκυραίους» και φόρ-
τωσε στα νοικοκυριά αχρείαστα 
νέα βάρη. Ο στόχος ήταν συγκε-
κριμένος: Να καταστήσει όσο το 
δυνατόν περισσότερους Έλληνες 
εξαρτημένους από επιδόματα ώ-
στε να ευγνωμονούν την απλόχε-
ρη κυβέρνηση της Αριστεράς που 
όταν πλησιάζουν εκλογές τους 
πετά ψίχουλα ως φιλοδωρήματα. 
Η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει 
μια ριζικά διαφορετική πολιτική. 
Η μείωση φόρων και εισφορών θα 
απελευθερώσει τις δημιουργικές 
δυνάμεις της μεσαίας τάξης, η α-
ποκατάσταση της νομιμότητας θα 
ξαναφέρει την κανονικότητα στις 
γειτονιές της Αθήνας, η σύνδεση 
της δημόσιας παιδείας με την ποιό-
τητα θα δώσει στα παιδιά των λιγό-
τερο ευνοημένων οικογενειών τις 
ευκαιρίες που αξίζουν για να προ-
κόψουν και να κατακτήσουν τα ό-

νειρά τους, η στήριξη των νέων οικογενειών, με 
μέτρα όπως τα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί (2.000 
επίδομα για κάθε παιδί που γεννιέται και 1.000 
αύξηση στο αφορολόγητο) θα ενθαρρύνει πε-
ρισσότερα νέα ζευγάρια να πάρουν την απόφαση 
να ανοίξουν σπίτι. Με δυο λόγια: η πολιτική της 
απερχόμενης κυβέρνησης ήθελε τους Έλληνες 
εξαρτημένους από το κράτος. Η δική μας πολιτική 
τους θέλει ευημερούντες και περήφανους!

Το περίφημο σκάνδαλο Novartis εξελίσσεται 
σε σκευωρία. Πιστεύεις ότι πρέπει να έρθει το 
θέμα στη Βουλή, να πάμε σε εξεταστικές, προ-
ανακριτικές κ.λπ., διαιωνίζοντας έναν φαύλο 
κύκλο ετών; Το δήθεν αυτό σκάνδαλο πληγώνει 
την καρδιά της αστικής δημοκρατίας, που είναι 
η διάκριση των εξουσιών. Ακριβώς για να σπά-
σει αυτός ο φαύλος κύκλος της συκοφαντίας και 
της λάσπης, πρέπει να καταδειχθεί πέραν πάσης 
αμφισβήτησης ότι αυτά τα ανήθικα μικροπολιτι-
κά παιχνίδια με τους θεσμούς και οι μαφιόζικες 
απόπειρες δολοφονίας χαρακτήρων έχουν με-
γάλο και σίγουρο κόστος για όσους τις επιλέγουν. 
Πρέπει να ξεριζώσουμε τέτοιες νοοτροπίες και 
πρακτικές από τον πολιτικό μας πολιτισμό. 

Μήπως η κατάργηση του ασύλου, με την απο-
κατάσταση της τάξης στα ΑΕΙ και του «άβατου» 
των Εξαρχείων είναι πιο δύσκολη υπόθεση απ’ 
ό,τι την περιγράφετε; Μα δεν το περιγράφου-
με ως εύκολη υπόθεση. Μόλις λίγες μέρες πριν 
βρέθηκε κρυψώνα με πιστόλι και γεμιστήρα στα 
Εξάρχεια, ενώ την ίδια ώρα στο Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο γίνεται παρεμπόριο και εμπόριο ναρκω-
τικών, στο Πάντειο δέρνουν καθηγητές, στη φι-
λοσοφική η καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου δέχεται 
απειλές από αναρχικούς ότι θα τους βρει απέναντί 
της αν συνεχίσει να μιλά για την ανάγκη καθαρών 
και ανοιχτών σχολών. Πολύ περισσότερο δεν εί-
ναι εύκολη υπόθεση όταν οι πυρήνες ανομίας και 
εγκληματικότητας απέκτησαν τα τελευταία χρό-
νια όχι μόνο την ανοχή, αλλά και την ιδεολογική 
δικαιολόγηση της Κυβέρνησης. Η αποκατάσταση 
όμως της νομιμότητας είναι υποχρέωση για κάθε 
ευνομούμενη πολιτεία – οι ίδιοι κανόνες που ισχύ-
ουν για σας, να ισχύουν για μένα, να ισχύουν για 
όλους και παντού. Είναι επίσης προϋπόθεση για 
να ξαναζωντανέψει η πρωτεύουσα που έφτασε 
να έχει ολόκληρα τετραγωνικά χιλιόμετρα άβατα 
για τον νόμο, και κάποιοι να θεωρούν τις εβδομα-
διαίες επιθέσεις με μολότοφ εναντίον αστυνομι-
κών ως κάτι το σχεδόν φολκλορικό. ●

Κωνσταντίνος Μπογδάνος
«Πώς να το κάνουμε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι»

Του Ευτυχη Παλληκαρη
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ον γνωρίσαμε ως εκδότη μουσι-
κού περιοδικού, τον αγαπήσαμε 
ως έναν από τους πιο γνωστούς 
αθλητικογράφους της χώρας, αλ-

λά η αποκάλυψη ήρθε με την πολιτική του 
αρθρογραφία, όπου συνένωνε ροκ, μπάλα 
και πολιτική σε οξυδερκή και γεμάτα χιού-
μορ σχόλια. Τον ακούγαμε κάθε πρωί 10-12 
στον AthensVoice Radio 102,5 μαζί με τον 
Μάκη Προβατά μέχρι πριν λίγο καιρό, τώρα 
αφήνει μικρόφωνα και πληκτρολόγια και 
κατεβαίνει στις εκλογές υποψήφιος της 
Νέας Δημοκρατίας στον Δυτικό Τομέα της 
Β Άθήνας.

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεινοπάθησαν 
επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μπορούμε 
να ξεκολλήσουμε από το ναδίρ; Τι πρέπει να 
γίνει; Χρειάζονται επενδύσεις και επενδύσεις 
χωρίς κέρδος είναι αδύνατον να υπάρξουν. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που τα στελέχη του μεγά-
λωσαν στην αρτηριοσκληρωτική αντίληψη ότι 
το κέρδος από τη φύση του είναι ανήθικο. Έτσι 
κάθε φορά που κάποιος ήθελε να επενδύσει θα 
εμφανιζόντουσαν δάση στα αεροδρόμια, αρχαία 
στις προβλήτες. Χρειάζεται μείωση του φόρου 
επιχειρήσεων από 28% σε 20% στα επόμενα δύο 

χρόνια, μείωση του φόρου μερισμάτων από 10% 
σε 5%, απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και ένα 
σταθερό φορολογικό περιβάλλον που θα προ-
σελκύσει στρατηγικούς επενδυτές και όχι τυχο-
διώκτες.

Κατά γενική ομολογία, η μεσαία τάξη «τιμώ-
ρησε» τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Υπάρχει 
ελπίδα ανάταξης με κυβέρνηση ΝΔ; Ο ΣΥΡΙΖΑ 
έκανε ένα φορολογικό πραξικόπημα που επε-
δίωκε να φτωχοποιήσει τη μεσαία τάξη, μετα-
τρέποντας τους πολίτες σε οικόσιτα, που για να 
επιβιώσουν θα έπρεπε να τραφούν από το χέρι 
του κράτους. Η ΝΔ σκοπεύει να μειώσει τον εισα-
γωγικό φορολογικό συντελεστή για μισθωτούς, 
επαγγελματίες και αγρότες από το 22% στο 9%, 
να μειώσει τις εισφορές για την κύρια σύνταξη 
στην επόμενη τετραετία από το 20% σε 15% και 
σταδιακά να προχωρήσει σε ένα χαμηλό ανώ-
τατο φορολογικό συντελεστή. Κυρίως δεν θα 
έχει τις ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούν 
τους μικρομεσαίους μια αντιδραστική τάξη. Τις 
ιδεοληψίες που έφεραν το μέσο εισόδημα των 
αυτοαπασχολούμενων από τα 13.929 ευρώ στα 
9.540 ευρώ και τον μέσο μισθό να είναι ίσος με τη 
μέση σύνταξη.

Πάντως ούτε η απλοχεριά της 
κυβέρνησης με «δώρα» παραμο-
νές των ευρωεκλογών εκτιμή-
θηκε…
Το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπο-
τίμησε τη λογική του ελληνικού 
λαού μετά τις εκλογές και το δημο-
ψήφισμα του 2015. Δεν κατάλαβε 
ότι τότε δεν υπήρχε εμπειρία από 
τις ικανότητές του αλλά μετά από 
τέσσερα χρόνια οι πολίτες θα εί-
χαν διαμορφώσει γνώμη. Έτσι, τα χρήματα που 
δόθηκαν πριν τις ευρωεκλογές του 2019 αντιμε-
τωπίσθηκαν με τον χαρακτήρα που είχαν. Προε-
κλογικά επιδόματα της μιας φοράς που δεν προ-
έκυπταν από ανάπτυξη αλλά από το μαξιλαράκι 
που είχε σχηματιστεί από την υπερφορολόγηση. 
Η αντίδραση των πολιτών στις ευρωεκλογές, το 
προβάδισμα της ΝΔ στα ποσοστά στους νέους 
και τους δημοσίους υπαλλήλους είναι το αισιό-
δοξο μήνυμα των ευρωεκλογών.

Πόσο σας ανησυχεί η ένταση με την Τουρκία 
και πόσο μπορεί να επιδράσει στο εκλογικό 
αποτέλεσμα; Οι σχέσεις μας με την Τουρκία εί-
ναι το χειρότερο πεδίο προεκλογικής αντιπα-
ράθεσης. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν 
οι τουρκικές προκλήσεις είναι η συνεχής ενη-
μέρωση των αρχηγών της αντιπολίτευσης έτσι 
ώστε να μην υπάρχουν γκρίζα σημεία, όπως στις 
συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα με τον Ταγίπ Ερ-
ντογάν στην Αθήνα. Ο ερασιτεχνικός τρόπος α-
ντιμετώπισης των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας 
από τον ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε στην καχυποψία. Όπως 
στην περίπτωση της σύγκλησης του ΚΥΣΕΑ, που 
εκτός της όποιας ανάγκης έμοιαζε να έχει και ε-
πικοινωνιακό χαρακτήρα. Όπως, όμως, ανέφερα 
οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία είναι το 
χειρότερο πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης 

και η ΝΔ το έχει δείξει με τη σύνεση που αντιμε-
τωπίζει το θέμα.

Ας πάμε τώρα στις προβλέψεις για την 7η Ιου-
λίου. Εκτιμάτε ότι η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη; 
Θα της λυθούν έτσι τα χέρια, να εφαρμόσει το 
πρόγραμμά της; Στόχος της Νέας Δημοκρατίας 
είναι η ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Για να γίνει 
χρειάζεται η αυτοδυναμία, αλλά δεν είναι αρκε-
τή. Ταυτόχρονα χρειάζεται μια συνεργασία για 
τον ίδιο σκοπό με τις πολιτικές δυνάμεις που α-
ντιλαμβάνονται ότι στα τέσσερα και μισό χρόνια 
της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε χρόνος. 
«Καλός» μάλιστα χρόνος. Σε αντίθεση με τις προ-
βλέψεις του ΣΥΡΙΖΑ για ευρωπαϊκή οικονομική 
κρίση, η Ευρώπη την περίοδο 2015 -19 πέρασε 
μια περίοδο ανάπτυξης. Με την Ελλάδα στον ρό-
λο του θεατή. Ο Ναπολέων είχε πει σε έναν από 
τους στρατάρχες του «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις 
εκτός από χρόνο». Ο χρόνος δεν πρόκειται να 
γυρίσει πίσω αλλά μπορεί να αντικατασταθεί με 
κόπο. Όσο για τις ευρωεκλογές δεν ήταν το πρώ-
το ημίχρονο ενός αγώνα που θα ολοκληρωθεί 
στις εθνικές. Στις εθνικές εκλογές ο αγώνας ξεκι-
νάει από το μηδέν. Το λάθος του κόσμου της ΝΔ 
θα είναι να πιστέψει ότι ο αγώνας κρίθηκε. Και 
το μεγαλύτερο λάθος να πιστέψει ότι αφού έχει 
κριθεί δεν χρειάζεται να πάει να ψηφίσει. Όσο 
για τις προβλέψεις σε έναν αγώνα που και ο ίδιος 
παίζεις, αν η πρόβλεψη είναι αισιόδοξη, εφησυ-
χάζεσαι. Αν είναι  απαισιόδοξη, απογοητεύεσαι.

Κεφάλαιο, ελληνικό ποδόσφαι-
ρο. Πολλοί επιχείρησαν να το… 
εκπολιτίσουν. Ωστόσο, αρκετές 
προσπάθειες αργά ή γρήγορα 
βρίσκουν «τοίχο». Αρκεί ένας 
αθλητικός νόμος τη φορά που 
υπόσχεται αλλαγές; Τι μπορεί 
να γίνει στην πράξη; Όπως κά-
θε Φαραώ που σεβόταν το όνο-
μά του είχε την υποχρέωση να 
φτιάξει τη δική του πυραμίδα, 
κάθε υφυπουργός Αθλητισμού 
που σέβεται το δικό του έχει την 
υποχρέωση να φτιάξει τον αθλη-
τικό του νόμο. Στον οποίο, λόγω 
δημοσιότητας, η έμφαση δίνε-
ται στο επαγγελματικό  ποδό-
σφαιρο. Στην πραγματικότητα η 
υποχρέωση του υφυπουργείου 
Αθλητισμού είναι να δίνει χώρους 
και συνθήκες που να μπορούν να 
γυμναστούν ή και να κάνουν την 
πλάκα τους οι πολίτες. Ανεξαρτή-
τως ηλικίας και ταλέντου. Όσο για 

τον τοίχο που αναφέρεστε είναι ο τοίχος του «τα 
γήπεδα δεν είναι εκκλησία». Το «έτσι είναι και 
έτσι θα μείνουν τα πράγματα». Ένας νέος νόμος 
Ορφανού που οι χούλιγκαν θα τιμωρούνται με 
μικρές ποινές, που εκτίονται, θα είναι ένα βήμα 
για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου.

Η εκλογική περιφέρεια στην οποία είστε υπο-
ψήφιος είναι μια δύσκολη περιοχή. Σε ποια 
προβλήματα θα δίνατε άμεση προτεραιότη-
τα; Η Δυτική Αθήνα, το Χαϊδάρι, η Αγία Βαρβάρα, 
το Αιγάλεω, το Περιστέρι, η Πετρούπολη, οι Άγι-
οι Ανάργυροι - Καματερό και το Ίλιον, έχουν ένα 
πρόβλημα χαρακτήρα. Εν μέρει ο χαρακτήρας 
θα μπορούσε να δοθεί με αξιοποίηση διαδρο-
μών για περπάτημα και ποδήλατο και με την ήπια 
χρήση του Πάρκου Αντώνη Τρίτση που θα μπο-
ρούσε να γίνει  ο Άγιος Κοσμάς, με περισσότερο 
πράσινο και λιγότερο τσιμέντο. Τα άλλα προβλή-
ματα της περιοχής είναι προβλήματα που έχουν 
και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Ανεργία, 
που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και με τα 
οικονομικά μέτρα της επόμενης κυβέρνησης ελ-
πίζουμε σύντομα να λυθούν, και ασφάλεια της 
ζωής των πολιτών, χωρίς την οποία δημοκρατία 
δεν μπορεί να υπάρξει. ●

Αντώνης Πανούτσος
«Στις εθνικές εκλογές ο αγώνας 

ξεκινάει από το μηδέν»
Tης ΣόφηΣ Ζιώγόυ

Το λάθος του κόσμου 
της ΝΔ θα είναι να 

πιστέψει ότι ο 
αγώνας κρίθηκε. 
Και το μεγαλύτερο 
λάθος να πιστέψει 

ότι αφού έχει κριθεί 
δεν χρειάζεται 

να πάει να ψηφίσει.
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4
δρόμοι 

στο 
Κέντρο 
Για να περάσεις όλη σου 

την ημέρα έξω, από το 
πρωί έως το άλλο πρωί

Tης Κρίστυσ Περρή

Φωτό: Θανασήσ Καρατζασ

1

Θ έλεις να νιώσεις τις καυτές 
ακτίνες του ήλιου να κάνουν 
τα μάγουλά σου ροδοκόκκινα. 
Θέλεις να δεις το χρώμα του 

ουρανού να μετατρέπεται από καταγά-
λανο σε χρυσαφί και μετά βαθύ μπλε με 
αστέρια. Θέλεις να καθίσεις κάτω από 
μία δροσερή σκιά με ένα παγωτό στο χέ-
ρι μέχρι να υποχωρήσει η μεγάλη ζέστη 
και να αισθανθείς τον παράδεισο στην 
πλάτη σου με το πρώτο απογευματινό 
αεράκι. Θέλεις βράδια με χορό, μάτια να 
λάμπουν στο σκοτάδι, κοκτέιλ και τρα-
πεζάκια έξω. Δεν θέλεις να πας σπίτι. 
Καλοκαίριασε. Βρήκαμε 4 δρόμους του 
κέντρου που δεν θα σε αφήνουν να φύ-
γεις, από το πρωί ως το άλλο πρωί.           ▶

Αιόλου 
Βασιλιάς το street food και όλα στα όρθια. Σε έναν δρόμο που 
ξυπνάει αναμνήσεις από το 
λονδρέζικο Camden market και ακονίζει όλες σου τις αισθήσεις με κολασμένες μυρωδιές, πρω-
τοποριακές ιδέες και πολύχρωμα πιάτα από ολόκληρο τον κόσμο. Από γνήσιο φαλάφελ μέχρι 
γκουρμέ σουβλάκια και γεμιστά κουλούρια Θεσσαλονίκης, ένα 
«νησί» της Σαλάτας, κάθε είδους pancake ή λουκουμά μπορεί 
να βάλει ο νους σου και στη 
συνέχεια cocktails στο χέρι για να συνεχιστούν οι καλοκαιρινές βόλτες με μία ευχάριστη ζαλάδα.
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Κυδαθηναίων
Μην αφήσεις την απειλή των τουριστών να σε κρα-
τήσει μακριά από έναν από τους πιο όμορφους δρό-
μους της Πλάκας, που θυμίζει νησί και παλιό σινεμά 
ταυτόχρονα. Πρωταγωνιστής το θερινό cine Paris, 
που σε περιμένει να θαυμάσεις τη μοναδική θέα 
του από ψηλά, αφού πρώτα σε δελεάσει με vintage 

αφίσες και φωτογραφίες παλιών σταρ. Στο διπλανό 
Coco’s θα απολαύσεις ένα από τα πιο γευστικά και 
φρέσκα παγωτά της πόλης (προτείνουμε μία μπάλα 
μαύρη σοκολάτα). Απέναντι ακριβώς υπάρχει το 
ολοκαίνουριο L’ Audrion, γαλλικό μπιστρό που έχει 
να προσφέρει τρομερό κρασί και νοστιμιές. Αν έ-
χεις παιδιά, η βόλτα στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 
θα εξελιχθεί σε μοναδική περιπέτεια. Η αυλίτσα του 

Γλυκύ, μόλις ένα λεπτό μακριά από τη βοή του 
πεζοδρόμου, στο στενάκι της Αγγέλου Γέροντα, 
σερβίρει φρεσκοψημένο ελληνικό καφέ και ου-
ζάκι με μεζέ κάτω από βουκαμβίλιες. Και φυσικά 
επιστρέφουμε στις παραδόσεις στα Μπακαλιαρά-
κια του Δαμίγου, για μπακαλιάρο καλύτερο κι από 
της γιαγιάς, με μπόλικη σκορδαλιά και χύμα κρασί 
σε ένα από τα πιο ιστορικά υπόγεια της πόλης. 

Ηπίττου & Βουλής
Ένα μικροσκοπικό διαμαντάκι που ενώνει την 

αρχοντιά της Πλάκας με το urban παρόν του Συ-

ντάγματος. Ανάμεσα σε νεοκλασικά σπίτια και 

ένα παλιό αρχοντικό - νυν Λύκειο, θα μπορέσεις 

να στολίσεις μία καλοκαιρινή ημέρα με καλό κα-

φέ, γραφικά μπιστρό που ίσως κάτι να θυμίζουν 

από Παρίσι, εξωτικά κοκτέιλ ή κλασικά ποτά και 

ποιοτικό φαγητό. Ενημερωμένη κρασολίστα και 

«γκουρμεδιές» στο Kiki de Grèce. Κοκτέιλ που 

μοιάζουν σαν να έχουν ξεπηδήσει από τα όνειρά 

σου στο Blue Bird. Νύχτες γεμάτες φλερτ, υπέ-

ροχες μουσικές και λευκές μαϊμούδες στο Loser. 

Και όταν όλα πια έχουν κλείσει, αράζουμε για 

μπίρες στα παγκάκια μπροστά στο Πρώτο Πειρα-

ματικό Λύκειο, όπως όταν ήμασταν 18.

3

2
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Γεωργίου Ολυμπίου
Τα έχουμε πει για το Κουκάκι και το πώς τα βήματά μας 
μονίμως καταλήγουν εκεί, όσο και να απομακρυνθούμε. 
Συγκεκριμένα μας οδηγούν στον πεζόδρομο της Γεωρ-
γίου Ολυμπίου, ο οποίος δεν ησυχάζει ούτε τον Δεκαπε-
νταύγουστο. Μαγαζάκια κολλημένα το ένα με το άλλο, 
με τη μισή παρέα να κάθεται στην αυλή του ενός καφέ και 

την άλλη μισή στο δίπλα. Μπόμπιρες να πηγαινοέρχο-
νται πάνω σε ποδήλατα, κοιτάζοντας με λαχτάρα τα ψυ-
γεία με τα παγωτά, ενώ οι μαμάδες απολαμβάνουν κρύα 
ροφήματα και αστείρευτη κουβέντα στην Αυλή. Οι μεγά-
λες πείνες μετά το μάθημα χορού σβήνουν με σουβλάκια 
στον Λόλο ή μία από τις καλύτερες πίτσες που μπορείς να 
δοκιμάσεις στο Γιουμπάμπα καφέ. Ποτάκια παντού. Στο 
Valparaiso, στο Σπιρτόκουτο, στο Πατάρι, στο Laluk. A

4



Σ
τα 55 του βρίσκεται στην κα-
λύτερή του φάση. Με την η-
ρεμία ενός ανθρώπου που επί 
33 χρόνια κάνει το επάγγελμα 
που αγαπάει. Ταυτόχρονα ό-
μως και με έναν θυμό για όσα 
συμβαίνουν σήμερα. Ανήκει 
στους ανθρώπους που τολμά-
νε να διατυπώσουν την άπο-
ψή τους αδιαφορώντας για το 

κατά πόσο θα είναι αντιδημοφιλές αυτό που 
πουν. Όπως, για παράδειγμα, για τα κίνητρα 
αρκετών συναδέλφων του που κατέρχονται 
υποψήφιοι στις εκλογές, για την «αποτυχία 
της Αριστεράς» στη διακυβέρνηση της χώ-
ρας και τους «ιδεολόγους που κατήργησαν τις 
ιδεολογίες», για τη στοχοποίηση επί χρόνια ό-
σων έκαναν τηλεόραση από ανθρώπους που 
σήμερα κυνηγούν να κλείσουν μία δουλειά 
στην τηλεόραση, για την ευκολία στην κριτι-
κή θεάτρου, των social media ή μάλλον για 
την ευκολία γενικά. Βρεθήκαμε σε ένα καφέ 
στη γειτονιά του και από την πρώτη στιγμή 
μού έκανε εντύπωση αυτό που παρατήρησα 
και την ημέρα που τον γνώρισα για πρώτη 
φορά. Η βαθιά του ευγένεια και μία ειλικρινής 
αίσθηση σεμνότητας απολύτως γνήσιας. Με-
τά από τόσες επιτυχίες, θαυμαστές και τόση 
αγάπη που έχει εισπράξει από το κοινό, ακόμα 
χαμηλώνει το βλέμμα και σκύβει το κεφάλι με 
σεβασμό όταν κάποιος του δίνει συγχαρητή-
ρια, τη στιγμή που πολλοί νεότεροι συνάδελ-
φοί του ζουν σε έξαλλους ρυθμούς τη δόξα.  
Τον παρακολουθώ πώς απαντάει με ειλικρί-
νεια και χαλαρότητα στα πάντα σαν να πίνου-
με απλά καφέ και το rec να είναι σβηστό. Σαν 
να μη δίνει συνέντευξη. Σε λίγες μέρες, στις 3 
Ιουλίου, ξεκινάει ένα νέο θεατρικό ταξίδι από 
το Κατράκειο Θέατρο με το έργο του Μολιέ-
ρου «Κατά φαντασίαν ασθενής», με το οποίο 
θα περιοδεύσει στη συνέχεια σε 43 θέατρα 
σε όλη την Ελλάδα! Ίσως αυτό και μόνο τα λέει 
όλα. Πόσοι θα γέμιζαν στην Ελλάδα της κρί-
σης 43 θέατρα σε όλη τη χώρα...

Πρωταγωνιστείτε, έχετε κάνει τη σκηνοθε-
σία του έργου και από κοινού με τον γιο σας 
Δημήτρη τη μετάφραση. Τι ήταν αυτό που 
σας έκανε να το επιλέξετε; Ο πρωταρχικός 
λόγος ήταν ότι είναι μία σπουδαία κωμωδία. 
Αντιλαμβάνομαι και αφουγκράζομαι την ανά-
γκη του κοινού να επικοινωνήσει με αυτό το 
είδος. Σιγά-σιγά, όμως, εμφανίζονται πράγμα-
τα στα έργα που δεν έχεις νιώσει το μέγεθός 
τους εξαρχής. Μέχρι και την τελευταία παρά-
σταση σου αποκαλύπτεται πάντα και κάτι νέο. 
Επίσης με γοητεύει το βασικό μήνυμα του έρ-
γου για το πώς οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται 
την αμηχανία των άλλων, αλλά και την ανάγκη 
των ανθρώπων να έχουν κοντά τους ανθρώ-
πους που τους κολακεύουν και μακριά τους 
ανθρώπους που πραγματικά τους αγαπούν. 
Αυτό όμως συμβαίνει σε όλα τα μεγάλα έργα. 
Μιλούν στο σήμερα και για θέματα που δια-
χρονικά απασχολούν τον άνθρωπο. Επίσης 
έχω την αίσθηση ότι στον «Κατά φαντασίαν 
ασθενή» βλέπω όλους τους χαρακτήρες που 
έχει γράψει ο Μολιέρος στα έργα του. Άλλω-
στε, ήταν το τελευταίο έργο του Μολιέρου και 
υπάρχει ένας μύθος ότι έπαιξε την τελευταία 
παράσταση και πέθανε πάνω στη σκηνή.
 
Η κωμωδία, πάντως, έχει στοχοποιηθεί ως 
το εύκολο είδος. Στην Ελλάδα όσα δεν φτάνει η 
αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Αυτό που έχω α-

ντιληφθεί είναι ότι οι άνθρωποι ζηλεύουν αυτό 
που δεν μπορούν να είναι. Π.χ. θυμάμαι κάποτε 
που στοχοποιούσαν εμάς που κάναμε τηλεό-
ραση πως είναι το εμπορικό και το μη ποιοτικό. 
Κοιτάξτε σήμερα τι γίνεται στην τηλεόραση.
  
Εσείς βλέπετε τηλεόραση; Βλέπω όταν πί-
νω τον καφέ μου το πρωί και παρακολουθώ 
και κάποια πράγματα για να ενημερώνομαι. 
Κοιτάξτε, όσον αφορά στην τηλεόραση, μου 
έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. Το χρήμα 
πολλοί εμίσησαν, τη δόξα ουδείς. Δεν θέλω να 
επεκταθώ γιατί έχω καταλάβει ότι πλέον σε 
αυτή τη χώρα πρέπει να σιωπάς. Θα μου πείτε, 
γιατί δίνω συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι έχω 
να μιλήσω γύρω στα δύο χρόνια και δεν θέλω 
να μιλάω. Ό,τι έχω να πω, μπορώ να το πω στη 
σκηνή. Πλέον μιλάνε όλοι. Η άποψη σήμερα χά-
νεται, ακόμα κι αν προέρχεται από έναν σημα-
ντικό άνθρωπο –  και δεν μιλάω για εμένα αυτή 
τη στιγμή. Χάνεται εξαιτίας της πληθώρας των 
απόψεων και εξαιτίας της ταχύτητας. Ακόμα 
και στο θέατρο συμβαίνει αυτό, σκεφτείτε ότι 
πέρσι είχαμε 1.700 παραστάσεις. 
 
Εσείς πώς εξηγείτε ότι σε μία χώρα με τον 
πληθυσμό της Ελλάδας ανέβηκαν πέρσι 
1.700 παραστάσεις; Δεν το γνωρίζω, αλλά σί-
γουρα ο λόγος δεν είναι καλλιτεχνικός ή η ανά-
γκη της έκφρασης. Σκεφτείτε ότι αν υπάρχουν 
1.700 παραστάσεις, υπάρχουν 1.700 πρωταγω-
νιστές και 1.700 σκηνοθέτες. 
 
Την ίδια στιγμή βλέπουμε παίκτες ριάλιτι, 
μοντέλα, τηλεπαρουσιάτριες κ.ο.κ. να εμ-
φανίζονται στο θέατρο και την τηλεόραση 
έτσι εύκολα ως ηθοποιοί.  Έτσι εύκολα, όπως 
το είπατε. Όλα τα πράγματα σήμερα γίνονται 
εύκολα. Το θέμα είναι ο καθένας να βάζει μό-
νος στον εαυτό του τον βαθμό δυσκολίας, τους 
φραγμούς του. Πρέπει από μόνος του κανείς να 
καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα και αυτό είναι 
θέμα παιδείας. 
 
Σας θυμώνει; Τίποτα δεν με θυμώνει πια. Αν αρ-
χίζεις να θυμώνεις με κάτι, πρέπει να είσαι θυ-
μωμένος 24 ώρες το 24ωρο. Για παράδειγμα, με 
θυμώνει ο τύπος στο φανάρι που ενώ είναι μία 
σειρά με τόσα αυτοκίνητα που περιμένουν, πάει 
να περάσει από το πλάι. Έχουμε μάθει να μην εν-
διαφερόμαστε για το όλον και τελικά σε αντιμε-
τωπίζουν σαν τρελό αν πεις στον άλλον «γιατί, 
ρε φίλε, περνάς;» Δυστυχώς πλέον κανένας δεν 
ενδιαφέρετε για τον διπλανό του. 
 
Εσείς όμως είσαστε ένας άνθρωπος που έχει 
κοινωνική συνείδηση και ανήκετε στον προ-
οδευτικό χώρο. Πώς σας φάνηκε η πρώτη 
φορά αριστερή διακυβέρνηση της χώρας; 
Μου είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. Με στε-
νοχωρεί πάρα πολύ η κατάσταση. Με στενοχω-
ρεί ότι η Αριστερά σχεδόν έχει αποτύχει. Πολύς 
κόσμος είχε την ελπίδα ότι θα γίνει κάτι διαφο-
ρετικό. Άλλωστε, πλέον οι περισσότεροι ψηφί-
ζουν βάση της ελπίδας και όχι της ιδεολογίας. Τις 
ιδεολογίες τις κατήργησαν οι ίδιοι οι ιδεολόγοι. 
 
Εσείς θα κατεβαίνατε ως υποψήφιος, όπως 
έκαναν πολλοί συνάδελφοί σας ηθοποιοί; 
Κοιτάξτε, όταν έμαθα τι παίρνει ο ευρωβουλευ-
τής θα κατέβαινα. (γέλια) Θέλετε να μου πείτε ότι 
όλοι αυτοί που κατέβηκαν και δεν είναι πολιτικοί 
το έκαναν γιατί έχουν όραμα... Συγγνώμη, αλλά 
εδώ θα γίνω σκληρός. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να 
στενοχωρήσω και κάποιους συναδέλφους, αλ-
λά... τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια...
 
 Η δική σας ψυχοθεραπεία ποια είναι; Η οι-
κογένεια; Έχετε μία πολύ δεμένη οικογένεια 
που έχει μείνει ενωμένη πολλά χρόνια, τον 
χειμώνα στο θέατρο είδα στην πλατεία τον 

θαυμασμό με τον οποίο σας παρακολουθού-
σε η σύζυγός σας. Έχω μία κανονική οικογέ-
νεια... Εγώ και η Ελπίδα σεβόμαστε και θαυμά-
ζουμε ο ένας τον άλλον. Είναι όμορφο να πορεύ-
εσαι ντουέτο.

 Ο γιος σας σπουδάζει στο Εθνικό θέατρο, 
θέλει να γίνει ηθοποιός, καταρχάς μεγάλη ε-
πιτυχία ότι πέρασε στο Εθνικό. Μπορεί να σκέ-
φτεται ο καθένας ότι πέρασε γιατί είναι ο γιος 
του Φιλιππίδη. Αλλά θέλω να πω κατηγορηματι-
κά ότι δεν πέρασε για αυτό. Έδωσε εξετάσεις και 
στο Εθνικό και στο Θέατρο Τέχνης και στο Ωδείο 
Αθηνών και πέρασε και στις τρεις.
 

Μου είχαν πει ότι τον είχαν δει στην είσοδο 
θεάτρου να κόβει εισιτήρια στους θεατές.  
Ναι, δούλευε από την πρώτη στιγμή που τελεί-
ωσε το σχολείο. Έφυγε από το σπίτι όταν έγινε 
18 χρονών και ανέλαβε τη ζωή του μόνος του. 
Εργάζεται για να πληρώνει τα ενοίκιό του και 
ευτυχώς δεν έχει να πληρώνει δίδακτρα, διότι 
το Εθνικό είναι δωρεάν. Παράλληλα σπουδάζει 
Φιλοσοφική, ενώ τώρα το καλοκαίρι θα δουλέ-
ψει στην περιοδεία.  
 
Μαζί θέλετε να δουλέψετε στο θέατρο; Ο ί-
διος δεν θέλει και έχει δίκιο. Πρέπει πρώτα να 
δουλέψει και με ανθρώπους της γενιάς του και 
με νέους σκηνοθέτες, να δει τις νέες τάσεις, πρέ-
πει να δοκιμαστεί μόνος του. 
  
Με τις κριτικές ασχολείστε; Δεν τις διαβά-
ζω ποτέ. Κάποτε διάβαζα, αλλά πλέον σχεδόν 
δεν ενημερώνομαι. Και όχι γιατί με ενοχλεί. 
Πολλές φορές μου λένε γράφτηκε το τάδε και 
γελάω. Και γελάω και με τις καλές κριτικές. Δι-
ότι το πώς αναλύουν κάποιοι άνθρωποι κάτι, 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Φωτό: ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
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ακόμα και θετικό να είναι, λες «πού το είδε τώ-
ρα αυτό;»... Πολλές φορές γράφουν κάτι για 
μία παράσταση που ανεβάζω, που ούτε ο ίδιος 
δεν το είχα σκεφτεί! Πέρα από την πλάκα, ό-
μως, αυτό είναι η τέχνη. Η τέχνη απευθύνεται 
στον καθένα ξεχωριστά. Βέβαια οι ρυθμοί της 
εποχής και ο τρόπος που έχουν επιβάλει –κυ-
ρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– έχουν 
«χαλάσει» κάποια πράγματα στην τέχνη. Δεν 
είναι παρθένος ο θεατής. Βλέπω πολλούς που 
έρχονται ως κριτικοί, με την έννοια του κάτσε 
να δω τι θα γράψω το βράδυ στο Facebook. 
 
Εσείς έχετε Facebook; Όχι, μόνο Instagram έχω 
και είμαι και πολύ ενεργός, διότι μου αρέσουν 
οι φωτογραφίες. Τα άλλα social media δεν μου 
αρέσουν και βλέπω ότι μπαίνουν πολλοί για να 
τρολάρουν, να προσβάλουν, να χυδαιολογή-
σουν. Βέβαια για να επιστρέψω στο θέμα της 
κριτικής πρέπει να πω ότι υπάρχουν κριτικοί 
που γνωρίζουν θέατρο. Ύψιστα παραδείγματα 
για εμένα είναι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο 
Τάσος Λιγνάδης και ο Μηνάς Χρηστίδης. Όμως, 
όταν μου αποκαλύπτεται ποιοι γράφουν, ακόμα 
και σε επίσημα sites, μένω άφωνος. Ένα παιδί 19 
ετών δεν μπορεί να είναι κριτικός θεάτρου. Μπο-
ρεί να έχει γνώμη για αυτό που είδε, αλλά γνώ-
μη. Επίσης υπάρχουν site τα οποία έχουν στόχο 
να κατηγορούν τα πάντα. Πόσο αντικειμενικό 
είναι όλο αυτό που βγαίνει στον αναγνώστη; 
 
Πώς πιστεύετε ότι θα νιώσετε λίγο πριν α-
νεβείτε στη σκηνή του Κατράκειου στην 
πρεμιέρα του έργου στις 3 Ιουλίου; Πάντα 
έχω πολλή αγωνία. Έχω την ανάγκη να αφου-
γκραστώ τον κόσμο και να δω ότι ακόμα αρέ-
σω. Ναι, έχω ακόμα αυτή την αγωνία και θα 
την έχω πάντα.  

 

INFO
«Κατά φαντασίαν ασθενής»
3/7 Κατράκειο, 4/7 Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη, 
5/7 Βεάκειο Θέατρο, 6/7 Κηποθέατρο Παπάγου και 
περιοδεία σε όλη την Ελλάδα
Μετάφραση - Απόδοση: Π. Φιλιππίδης, Δ. Φιλιπ-
πίδης
Σκηνοθεσία: Π. Φιλιππίδης/ Σκηνικά: Γιάννης Με-
τζικώφ/ Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης, Χορο-
γραφία: Ελπίδα Νίνου
Παίζουν: Π. Φιλιππίδης, Μυρτώ Αλικάκη, Τ. Παπα-
ματθαίου, Τ. Γιαννόπουλος, Αντίνοος Αλμπάνης, Λ. 
Μαλκότσης, Ι. Ασημακοπούλου, Νεφέλη Κουρή

Στην Ελλάδα όσα 
δεν φτάνει η 

αλεπού τα κάνει 
κρεμαστάρια. 
Αυτό που έχω

 αντιληφθεί είναι 
ότι οι άνθρωποι 
ζηλεύουν αυτό 

που δεν μπορούν 
να είναι.
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Operettarestart. Το φιλόδοξο 
εγχείρημα της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής να παρουσιάσει νέα έργα 
οπερέτας, γραμμένα από διακε-
κριμένους έλληνες συνθέτες, με 
στόχο τη δημιουργική επανεκ-
κίνηση του είδους, κάνει αυτό το 
καλοκαίρι την αρχή στο Summer 
Nostos Festival του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος. Ο Νίκος Κυ-
πουργός μελοποιεί τη σατιρική 
«Μήδεια» του Μποστ, ως οπερέ-
τα πάνω σε λιμπρέτο που συνυπο-
γράφει με τη Λένα Κιτσοπούλου. 
Η AtheNS VOice ζήτησε από 
τους δύο ταλαντούχους δημιουρ-
γούς να μιλήσουν για τη «συνά-
ντησή» τους με τον ανατρεπτικό 
λόγο του Μποστ και την ανάδειξη 
του καυστικού και πικρού του 
χιούμορ μέσα από τη μουσική και 
το τραγούδι.

Η «Μήδεια» εντάσσεται στον κύκλο της Λυ-
ρικής που ονομάστηκε Operettarestart. Πι-
στεύετε πραγματικά ότι μπορεί να γίνει επα-
νεκκίνηση σε ένα μουσικό είδος που από τους 
περισσότερους θεωρείται παρωχημένο; 
Νίκος Κυπουργός Όσοι φίλοι μουσικοί άκουσαν 
πρόβες από τη «Μήδεια», την ορίζουν διαφορετι-
κά: «μουσική κωμωδία», «κωμική όπερα», «ελλη-
νικό μιούζικαλ», ακόμα και «οπερέτα»... Ακόμα εγώ 
δεν την έχω ορίσει, και χαίρομαι γι’ αυτό. Ευτυχώς 
στο μουσικό θέατρο οι όροι και τα όρια συγχέο-
νται, και όχι μόνο σήμερα. Παρόλο που ο κύκλος 
ζωής της οπερέτας έχει κλείσει για ιστορικούς και 
κοινωνικούς λόγους, το είδος δεν έχει εξαντληθεί. 
Το ζητούμενο δεν είναι η αναβίωση της οπερέτας 
όπως την ξέραμε, αλλά μία επαναπροσέγγιση στη 
μουσική κωμωδία γενικά. Υπό την έννοια αυτή, ο 
τίτλος της σειράς «operettarestart» αποτυπώνει 
εύστοχα την ιδέα του Γιώργου Κουμεντάκη και 
θέλω εδώ να προσθέσω ότι έρχεται σε μια χρο-
νική στιγμή που επιτέλους έχουμε μια άνθηση 
συνολικά του μουσικού θεάτρου στην Ελλάδα, με 
σκηνές που προορίζονται γι’ αυτό και καλλιτέχνες 
που εκπαιδεύονται για το συγκεκριμένο είδος. 
Λένα Κιτσοπούλου Εμένα προσωπικά δεν μου 
φαίνεται καθόλου παρωχημένο κανένα είδος 
τέχνης, καμία φόρμα, η οποία για κάποιον πολύ 

ουσιαστικό λόγο κατάφερε κάποτε να επιβληθεί 
και να δημιουργήσει ρεύμα. Δεν είναι παρωχη-
μένο κάτι που είναι παλιό ή κλασικό. Δεν είναι 
παρωχημένος ο Παρθενώνας, δεν είναι παρωχη-
μένα είδη η αρχαία τραγωδία, η όπερα, ο δεκαπε-
ντασύλλαβος, ο Μπαχ, τα ρεμπέτικα, η οπερέτα. 
Υπάρχουν πολλά παρωχημένα σύγχρονα έργα, 
όπως και παρωχημένοι νέοι καλλιτέχνες και υ-
πάρχουν πολλοί πρωτοπόροι καλλιτέχνες που 
έχουν πεθάνει εδώ και αιώνες και που είναι πολύ 
πιο μπροστά από το σήμερα. Παρακολουθώντας 
τις πρόβες της «Μήδειας», συνειδητοποιώ πόσο 
σουρεαλιστικό πράγμα είναι ένας άνθρωπος, 
εκεί που μιλάει, να αρχίζει να σου τραγουδάει. 
Φανταστείτε να το κάναμε αυτό στη ζωή μας... 

Κύριε Κυπουργέ, τι σημαίνει για εσάς «γράφω 
οπερέτα»; Είναι ένα έργο a la manière de... που 
ακολουθεί δηλαδή ως προς το μουσικό ύφος 
τη δομή της κλασικής αθηναϊκής ή βιενέζικης 
οπερέτας ή ένα νέο μουσικό είδος, ενδεχομέ-
νως με στοιχεία σύγχρονου μιούζικαλ; 
Ν.Κ. Πιο πολύ το δεύτερο. Δεν θα μπορούσε να 
είναι το πρώτο. Από την οπερέτα κρατάω μόνο 
την εναλλαγή ανάμεσα στα αδόμενα μέρη και την 
πρόζα (η οποία είναι αρκετά περιορισμένη), και 
βέβαια τον ανάλαφρο χαρακτήρα που μας δίνει 

ο Μποστ. Κυριαρχούν άριες, ντουέτα, χορωδιακά 
και ορχηστρικά μέρη. Τα οποία όμως, πλην εξαι-
ρέσεων, δεν έχουν την αυτονομία που συναντάμε 
στη οπερέτα, επανέρχονται, παραλλάσσονται, 
συνδέονται μεταξύ τους υπόγεια ή φανερά και 
υπό αυτή την έννοια παραπέμπουν περισσότερο 
στην όπερα και το μιούζικαλ. Άλλωστε και η κλα-
σική οπερέτα συνδύαζε αναφορές σε διαφορετι-
κά είδη. Αυτή τη φορά λοιπόν δοκίμασα να φτιάξω 
μια «οπερέτα» à la manière de… Μποστ.

Εσείς, κυρία Κιτσιπούλου, είστε πολυπράγ-
μων. Γράφετε, σκηνοθετείτε, τραγουδάτε, 
συμμετέχετε ως ηθοποιός,  ως performer σε 
έργα δικά σας ή άλλων. Τώρα έπρεπε να δι-
ασκευάσετε σε λιμπρέτο ένα έργο με πολύ 
προσωπικό ύφος. Ο Μποστ έχει μια δολοφονι-
κή αθωότητα στον λόγο του. Ο δικός σας είναι 
πιο προκλητικός, πιο σκοτεινός. Αναζητήσατε 
σημεία σύγκλισης; Το χιούμορ ίσως;
Λ.Κ. Νιώθω μία βαθιά συγγένεια με τον Μποστ, 
όπως τη νιώθω με οτιδήποτε θαυμάζω. Στην πε-
ρίπτωση της «Μήδειας» όλη η προσπάθεια και 
η χαρά ήταν να υπηρετήσουμε τη γλώσσα του 
Μποστ. Αλίμονο αν έπαιρνε κάποιος τον Μποστ 
για να τον αλλάξει. Εγώ δεν είχα καμία ανάγκη 
και διάθεση να γράψω ένα δικό μου έργο, ούτε 

Κυπουργος & Κιτςοπουλου 
à la manière 
de... Μποστ
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να αλλοιώσω στο παραμικρό ένα τόσο χαρακτη-
ριστικό ύφος, όπως αυτό του Μποστ. Όλη μου η 
δημιουργικότητα και η δουλειά εδώ εστίασε στο 
πώς θα αναδειχθεί ο Μποστ. Αυτό σημαίνει ότι 
τον κατανοείς, τον αγαπάς και σε συγκινεί βαθιά.

Το κείμενο της «Μήδειας» είναι γραμμένο σε 
δεκαπεντασύλλαβο. Πόσο δυσκόλεψε –ή δι-
ευκόλυνε– τη διασκευή του σε λιμπρέτο αλλά 
και τη ρυθμικότητα στη μουσική σύνθεση;
Ν.Κ. Το να γράψεις λιμπρέτο σε δεκαπεντασύλ-
λαβο δεν έχει τόσο μεγάλη δυσκολία, μας είναι 
οικείο και από τον «Ερωτόκριτο» και από τις μα-
ντινάδες και πολλές  φορές όλοι μας τον έχουμε 
χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά μας. Η δυ-
σκολία ως προς το λιμπρέτο ήταν ακριβώς λόγω 
της οικειότητας να μην προδοθεί το ύφος του 
Μποστ μέσα από εύκολες λύσεις. Αλλά εδώ είχα 
και την πολύτιμη ματιά της Λένας, που τη γνωρί-
ζω από τόσες συνεργασίες στο παρελθόν, και ο 
ένας συμπλήρωνε τον άλλο. Ως προς τη μουσική, 
η ιδέα του δεκαπεντασύλλαβου στην αρχή με 
τρόμαξε. Επειδή όμως πιστεύω ότι τα αυστηρά 
όρια σε κινητοποιούν και τελικά σε απελευθε-
ρώνουν, λειτούργησε ως μεγάλη πρόκληση. Κα-
λείσαι να βρεις πολλούς διαφορετικούς τρόπους 
μελοποίησης των στίχων ώστε να μετατρέψεις 

τη φαινομενική μονοτονία σε ποικιλία. Κι έχεις 
ως οδηγό ένα κείμενο πλούσιο που και μόνο για 
να ακολουθήσεις την προσωδία και τους τονι-
σμούς, σου γεννά συνεχώς καινούργιες ιδέες. 
Λ.Κ. Προσωπικά έχω μεγάλη αγάπη στον δεκα-
πεντασύλλαβο. Έχω γράψει στο παρελθόν ένα 
ολόκληρο έργο σε δεκαπεντασύλλαβο, το «Αθα-
νάσιος Διάκος - Η Επιστροφή» για το Φεστιβάλ 
Αθηνών. Ο περιορισμός του σου δίνει άπειρες ε-
λευθερίες και σου ανοίγει πόρτες που δεν φαντά-
ζεσαι. Είναι πιο ευφυής από εμάς ο δεκαπεντα-
σύλλαβος. Η λέξη που αναγκαστικά επιλέγεις, 
επειδή είναι η μόνη που «ριμάρει», είναι πολλές 
φορές μία λέξη που, αν δεν είχες τον περιορισμό 
αυτόν, δεν θα την επέλεγες και ξαφνικά η ανα-
γκαστική της παρουσία μέσα στη φράση γίνεται 
ποίηση, ή γίνεται χιούμορ, χωρίς εσύ να το έχεις 
προσπαθήσει ιδιαίτερα. Πολλές φορές με τον 
Νίκο λέμε κάτι σε δεκαπεντασύλλαβο και γελά-
με λίγο μετά, γιατί δεν έχουμε προλάβει να σκε-
φτούμε τι είπαμε. Έχουμε απλώς κάνει μία ανα-
γκαστική ρίμα. Φυσικά, μετά από αυτή την πρώτη 
αυθόρμητη δημιουργία, μπορείς όλο αυτό να το 
επεξεργαστείς, να το αλλάξεις, να ψάξεις κάτι λί-
γο καλύτερο και φυσικά και έγινε αυτή η δουλειά 
και φυσικά και χρειάστηκε κόπος και χρόνος για 
να καταλήξουμε στην καλύτερη εκδοχή. 

Στη «Μήδεια» του Μποστ υπάρχουν πολλές 
σατιρικές αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα 
και καταστάσεις των αρχών του ’90, εποχή 
που γράφτηκε το έργο. Πώς τις αντιμετωπί-
σατε; 
Ν.Κ. Εκείνες που θεωρούσαμε ότι δεν θα ήταν 
ίσως κατανοητές σήμερα, προτιμήσαμε να τις α-
φαιρέσουμε. Νομίζω ότι η «Μήδεια» του Μποστ 
έχει διαχρονικό χαρακτήρα και θα ήταν λάθος 
να της προσδώσουμε επιθεωρησιακό.
Λ.Κ. Αποφασίσαμε από κοινού και εξ αρχής να 
τις αφαιρέσουμε. Θελήσαμε να εστιάσουμε στην 
ουσία του Μποστ, στην ποίησή του, στο χιούμορ 
του, στην τρέλα του ρυθμού του, των εναλλα-
γών του. Το ότι έχουμε αφαιρέσει τις καθαρά πο-
λιτικές του αναφορές, φυσικά δεν σημαίνει ότι 
το έργο δεν παραμένει πολιτικό. Όλη η Ελλάδα 
περνάει μέσα από κάθε σκηνή του Μποστ, ακό-
μα και αφαιρώντας την πολιτική επικαιρότητα. 
Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τον Μητσοτάκη 
ή τον Τσίπρα για να μιλάς για πολιτική ή για να 
κάνεις πολιτικό θέατρο. Το αντίθετο, θα έλεγα. 
Ο κόσμος του Μποστ είναι πολύ πιο βαθύς και 
διαχρονικός από αυτού του είδους την επικαιρό-
τητα, ή μάλλον, για να το πω διαφορετικά, είναι 
τόσο επίκαιρος και τόσο βαθιά ελληνικός, που 
δεν έχει ανάγκη από εφήμερα ριάλιτι. 

Κύριε Κυπουργέ, αναφέρετε στο σημείωμά 
σας ότι στόχος σας ήταν η ανάδειξη του καυ-
στικού και πικρού χιούμορ του Μποστ. Πώς 
μπορεί να γίνει αυτό μέσα από τη μουσική; 
Ν.Κ. Τον Μποστ τον χαρακτηρίζει η λεπτή ειρω-
νεία, ένα ξαιρετικά ευφυές χιούμορ. Δούλεψα, 
λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση, απλώς προσπά-
θησα να τον μεταφράσω στη γλώσσα της μουσι-
κής. Ο Μποστ διαρκώς στήνει μια συνθήκη και μό-
λις σε βάλει μέσα σε αυτή, σου την ανατρέπει. Και 
μιας και  θέλετε να μπείτε στην... κουζίνα, αυτό 
μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Παίρνω σαν 
παράδειγμα δύο ακραίους, αλλά υπάρχει και όλη η 
γκάμα ανάμεσά τους: μουσική «δραματική» σε α-
στείο κείμενο που τονίζει τον σκωπτικό χαρακτή-
ρα του Μποστ, ή σκωπτική μουσική σε φαινομενι-
κά δραματικούς στίχους. Το ύφος, οι ρυθμοί, η ε-
νορχήστρωση, οι αναφορές στην τζαζ ή στην η-
πειρώτικη μουσική ή στο γερμανικό καμπαρέ, εί-
ναι τα υλικά με τα οποία δούλεψα αυτούς τους δια-
φορετικούς τρόπους προσέγγισης του μποστικού 
πνεύματος. Αλλά και η χρήση στοιχείων της κλα-
σικής όπερας μπορεί ενίοτε να εντείνει τον κωμικό 
χαρακτήρα. Ο Ιάσων ας πούμε τραγουδάει μία σο-
βαρή άρια πάνω στους στίχους  «όπως γνωρίζεις, 
Μήδεια, δεν αγαπώ τα μύδια, άλλωστε πριν ετσί-
μπησα στιφάδο με κρεμμύδια»... A

Της Λένας ΙωαννΙδου
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Π αρκάρει το αυτοκινητάκι της σε μια 
γωνιά και αρχίζουμε να τριγυρίζουμε 
στα στενά γύρω από την Ακρόπολη 
ψάχνοντας ένα ήσυχο μέρος να μιλή-
σουμε. Την παρακολουθώ πώς κινεί-
ται, άνετη, με τζιν, ψηλά τακούνια, λι-
τά ξανθά μαλλιά και ένα εγκάρδιο χα-
μόγελο. Είναι όμορφη αλλά στο μυαλό 
μου η ομορφιά της είναι ταυτισμένη με 
τη σκηνική της παρουσία. Στο Θέατρο 

Άττις, όταν εμφανίζεται στη σκηνή, η ομορφιά 
της δεν είναι κουκλίστικη, είναι μια άγρια λάμψη 
που έρχεται από κάποιο τόπο εσωτερικό. Μπορεί 
να είναι η δική της «μέθοδος» να μαγνητίζει το 
εκπαιδευμένο κοινό του Τερζόπουλου, να το γοη-
τεύει ακαριαία. Ξέρω λίγα πράγματα για τη Σοφία 
Χιλλ. Είναι η ηθοποιός που αποτελεί «τον πυρή-
να της δουλειάς» του σπουδαίου σκηνοθέτη και 
δάσκαλου, έχει μεγαλώσει στην επαρχία εδώ και 
εκεί, έχει πολλά αδέλφια, έχει ταξιδέψει αρκετά, 
έχει ένα παιδί και τώρα πια ζει μόνιμα στην Αθή-
να. «Σκέφτεσαι τα παιδικά σου χρόνια;» είναι η 
πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί 
παρόλο που έχει ένα 14χρονο παιδί για κάποιο 
λόγο μοιάζει και η ίδια με παιδί. Ναι, αρκετά, λέει 
καθώς παραγγέλνει ένα πράσινο τσάι αρωματι-
σμένο με μαστίχα.

Έχει εικόνα αυτό το παρελθόν; Διάφορες πόλεις της Ελλά-
δας ή την Αγγλία. Δεν ζούσαμε στην Αθήνα. Την αγαπώ όμως 
πολύ την Αθήνα, την αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Που 
έζησα ως φοιτήτρια. Εξάλλου εδώ γεννήθηκα.

Με τι ασχολούνταν οι γονείς σου; Ο πατέρας μου είναι κα-
θηγητής γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο. Όντας Άγγλος έχει 
ανακαλύψει κάποιες μεθόδους γρήγορης εκμάθησης αγγλι-
κών. Είναι πολύ καλός στη δουλειά του.

Με τη μητέρα σου γνωρίστηκαν στην Ελλάδα; Στην Αθήνα. 
Ο πατέρας μου ήταν φιλέλλην. Είχε έρθει σχεδόν περπατώ-
ντας από την Αγγλία στην Ελλάδα, με κάτι τρένα, λεωφορεία, 
κάτι οτοστόπ. Ήταν η εποχή του οτοστόπ και οι Άγγλοι το συ-
νηθίζουν, όταν τελειώσουν τις σπουδές τους, να πηγαίνουν 
στους τόπους που αγαπούν. Πέρασε από όλη την Ευρώπη, 
από τη Γερμανία για τον Γκαίτε, από την Ιταλία, αλλά έπρεπε 
να «προσκυνήσει» και στην Ελλάδα. Ήρθε θέλοντας να κάνει 
εθελοντισμό και του σύστησαν ένα γραφείο. Πήγε και είδε 
«Νίκη» από έξω –ήταν το όνομα της μητέρας μου– και φα-
ντάσθηκε ότι θα είναι ένας κύριος, γιατί «Niki» στα αγγλικά 
είναι ανδρικό όνομα. Άνοιξε την πόρτα και έπαθε σοκ, ήταν 
πολύ όμορφη η μητέρα μου, μελαχρινή, τελείως Ελληνίδα. 
Αλλά και αυτός ήταν πολύ όμορφος, σαν τον Paul Newman. 
Ήταν εξωτικοί ο ένας για τον άλλο. Και από τότε έμειναν μαζί, 
αχώριστοι, και γύρισαν όλη την Ευρώπη. Έκαναν όλα αυτά 
τα παιδιά και παρόλο που χώρισαν, συνεχίζουν να έχουν μία 
σχέση δική τους πολύ γερή.
 
Πότε σκέφτηκες πρώτη φορά ότι θέλεις να γίνεις ηθοποι-
ός; Ήμουν 15 ετών. Ζούσαμε στα Χανιά. Η Ελπίδα Μπραουδάκη 
είχε ένα θεατρικό εργαστήρι. Είχε κάνει διασκευή την «Τουρα-
ντό» σε παιδικό. Μου πρότεινε το ρόλο.  Όταν τον διάβασα, δεν 
σκέφτηκα, το έκανα. Θυμάμαι, έρχονταν διάφοροι συμμαθητές 
μου στην παράσταση, κορόιδευαν, χαχάνιζαν, δεν με ένοιαζε. 
Εφηβεία! Μέχρι να τελειώσω το Λύκειο έπαιζα σε παραστάσεις. 
Τότε το θέατρο δεν με ενδιέφερε σοβαρά, ήθελα να κάνω αρ-
χαιολογία ή να γίνω δασκάλα, διάφορα. Όταν τελείωσα το σχο-
λείο πήγα στην Αγγλία, έκανα ένα χρόνο Κολλέγιο και πέρασα 
στο Manchester Polytechnic που τότε είχε σπουδαίο θεατρικό 
τμήμα, αλλά τελικά δεν έμεινα. Γύρισα στην Ελλάδα.
 
Η εμφάνιση έπαιξε ρόλο στην απόφασή σου; Πότε δεν είχα 
την αίσθηση ότι είμαι όμορφη, γιατί είχα τέσσερις αδερφές οι 
οποίες ήταν πανέμορφες. Εάν ήθελα, μπορούσα να κάνω την 
όμορφη, μπορούσα να το στηρίξω, αλλά δεν πίστευα πραγ-
ματικά ότι είμαι. Ήμουν όμως πολύ ατίθαση και ασυμβίβαστη, 
όχι άγρια, γιατί υπήρχε ηρεμία στην οικογένεια. Μετά, με τον 
μικρό (τον γιο μου) έστρωσα! (γέλια) Οι γονείς μου ποτέ δεν 
μου επέβαλαν τα δικά τους πιστεύω, αυτό τους το αναγνω-
ρίζω. Είχα ελευθερία, δεν με περιόριζαν. Είχα και πιο μεγάλα 
αδέρφια και παρασυρόμουν. Από 12 ετών ξενυχτούσα στα 
πάρτι και το πρωί πήγαινα στο σχολείο. Δούλεψα από πολύ 
μικρή στο θέατρο, σε bar, τραγουδίστρια σε ρεμπετάδικα, σε 
ποντιακό κέντρο, μέχρι και σε μαγαζί στην Εθνική Οδό. Στο 
τελευταίο άντεξα ένα μήνα, έβγαιναν οι τραγουδιστές στην  

πίστα και μου έλεγαν, βγες κι εσύ, κουνήσου λίγο. Εγώ καθό-
μουν με την ορχήστρα!

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με τον Θεόδωρο Τερζό-
πουλο; Με βρήκε μέσω της Σχολής. Είχε μιλήσει με την Πάγια 
Βεάκη. Μου άρεσε πολύ η οντισιόν του, το ότι δεν είπε, κάνε 
μας τώρα τον ρόλο σου, είπε, ανέβα στη σκηνή, άνοιξε τα χέρια 
σου. Είδε τη φιγούρα, την ενέργεια, το εκτόπισμα που  λέει κ ο 
ίδιος. Θυμάμαι ότι δεν ζορίστηκα, δεν ήταν εξέταση, όχι διανοη-
τικά, απλά πράγματα. Μετά μου είπε, κάνε κάτι με τη φωνή σου, 
μίλα έτσι, πιο ψιθυριστά, πιο δυνατά. Λέει εντάξει, σκέφτηκα 
αυτό ήταν; Αυτή ήταν η οντισιόν; Μου άρεσε πολύ, έβλεπε άλλα 
πράγματα, και αυτό μου δημιούργησε μία ελευθερία αμέσως. 
Μια μέρα μου λέει θα κάνεις αντικατάσταση στον ρόλο της Ιούς. 
Έχεις τέσσερις ημέρες να μάθεις τον ρόλο. Σηκώθηκα να φύγω. 
Μου λέει, θα το κάνεις. Δεν ήθελα. Τελικά το έκανα, βούτηξα 
στα βαθιά. Ήταν ένα σοκ. Είπα «τώρα κάν’ το». Όταν άκουγα να 
μου λένε πράγματα, έλεγα ποιος ξέρει τι βλέπουν, ίσως έβλε-
παν πραγματικά κάτι πολύ ωμό, ένα κορίτσι 24 ετών σε πανικό.
 
Μπορείς να σκεφτείς τον εαυτό σου έξω από το Άττις; Αυ-
τή η κατηγοριοποίηση «ηθοποιός του Άττις» σε ενοχλεί; 
Όχι, εάν με ενοχλούσε δεν θα ήμουν εκεί. Υπήρξε μία εποχή 
που το να είσαι ηθοποιός του Άττις, σήμαινε ότι παίζεις με 
ένα συγκεκριμένο στιλ. Με τον καιρό κατάλαβα ότι η ρίζα 
του θεάτρου είναι μία. Πέρα από στιλ φόρμες κ.λπ. Υπάρχουν 
ηθοποιοί που ενώ προέρχονται από άλλου είδους θέατρο θα 
ήθελαν να συνεργαστούν με τον Θόδωρο.

Ο Τερζόπουλος μου έχει πει, η Σοφία Χιλλ αποτελεί πυρή-
να της δουλειάς μου. Πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό; Τελικά 
είναι μία πραγματικότητα. Κοιτώντας πίσω, ναι, με έναν τρόπο 
μεγαλώνουμε μαζί και αυτό μου δίνει χαρά, δεν με αγχώνει.

Το Άττις το αισθάνεσαι σαν σπίτι σου; Ναι, πια. Το καμαρίνι 
πριν την παράσταση είναι σαν το δωμάτιό μου. Όταν τελειώ-
νει, όμως, μία παράσταση και μπαίνουν τα παιδιά που κάνουν 
τα μαθήματα, δεν είναι πια δικό μου. Με τον Τερζόπουλο αι-
σθάνομαι ένα άλλο είδος οικειότητας, οι συναντήσεις μας 
γίνονται στη σκηνή, ό,τι είναι να πούμε το λέμε εκεί.

Έχεις σκεφθεί γιατί; Ίσως κρατώ μία απόσταση, επειδή πι-
στεύω ότι το χρειάζεται η δουλειά μας, το να μην είσαι και 
πολύ κολλητός με τον άλλον, γιατί μετά αρχίζουν παραχω-
ρήσεις άλλου τύπου ή συμβιβασμοί, που καλό είναι να μην 
υπάρχουν στο θέατρο.
 
Η Μέθοδος του Τερζόπουλου είναι για σένα επώδυνη δι-
αδικασία; Όχι ακριβώς. Η Μέθοδος είναι μία διαδικασία που 
ζυμώθηκα μαζί της. Όταν πρωτομπήκα στο Άττις δεν υπήρχε 
όλο αυτό που λέμε τώρα «Μέθοδος», που έχει γίνει βιβλίο. 
Αυτά διαμορφώθηκαν σιγά-σιγά με τον χρόνο.Άρα όλο αυτό 
είναι ζυμωμένο, δεν είναι ότι ξαφνικά ήρθα και είπα, αυτή 
είναι η μέθοδος Α, Β, Γ. Πιστεύω ότι υπάρχουν εμπνευσμένοι 
άνθρωποι, όπως ο Τερζόπουλος, αλλά και άλλοι σκηνοθέτες 
και δάσκαλοι, που προτείνουν έναν τρόπο, κάποια κλειδιά. Εί-
ναι πού ακουμπά ο καθένας και πώς μπορεί να τα αντιληφθεί 
και να τα εφαρμόσει. Εάν ταιριάζουν με αυτά που πιστεύει, 
εάν θα μπορέσει να τα δει, να τα πάρει και να τα εξελίξει. Η 
Μέθοδος δεν είναι πανάκεια, κάποια πράγματα που γίνονται 
και είναι ουσιαστικά, μπορεί να είναι επώδυνα. Γιατί η τεχνική 
της αποδόμησης, όπως και μία συζήτηση, μπορεί να είναι 
επώδυνη, όταν είναι επί της ουσίας. Οι σχέσεις οι ανθρώπινες, 
οι ουσιαστικές, είναι επώδυνες.
 
Έχει ψυχαναλυτική διάσταση η Μέθοδος; Σίγουρα έχει, όμως 
ο Θόδωρος προσπαθεί να εστιάζει στο τεχνικό μέρος, γιατί 
είναι άλλο η δραματοθεραπεία και άλλο το Θέατρο. Πρέπει να 
είσαι ψυχρός, όπως ο χειρουργός, δεν σηκώνει συναισθημα-
τισμό. Να επιτρέπεις στο συναίσθημα να ελευθερώνεται αλλα 
χωρίς συναισθηματισμούς. Τώρα, στη διαδικασία της αποδό-
μησης κάποιος που προφανώς δεν έχει ξανασυναντηθεί με 
αυτό, μπορεί να περάσει από διάφορα στάδια, να σταθεί σε 
πιο προσωπικά πράγματα, είναι δελεαστικό διότι απελευθε-
ρώνεσαι, βλέπεις πράγματα σε σένα που δεν ήξερες και θες 
να ψυχαναλυθείς, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό.
 
Έχεις ψυχαναλυθεί ποτέ; Δεν έχω, αλλά είμαι πολύ θετική 
σε όλο αυτό και πιστεύω ότι και με ανθρώπους που αγαπάμε 
ή έχουμε μία σχέση πιο προσωπική μπορούμε να κάνουμε 
δουλειά, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ.  Ίσως, ναι, κάποια στιγ-
μή το κάνω.
 
Είσαι εξωστρεφής; Δεν ξέρω. Μικρή το παρατσούκλι μου 
ήταν «χαμογελάκι». Χαμογελούσα συνέχεια. Παλιά 
ο Τερζόπουλος μου έλεγε, δεν είναι μόνο η χαρά, και 
του έλεγα, είναι η χαρά. Το βασικό κίνητρο, πάντα, 
πιστεύω ότι πρέπει είναι η χαρά. Εάν δεν υπάρχει, 
κάτι δεν πηγαίνει καλά. Από την άλλη δείχνω εξω-

στρεφής αλλά δεν είμαι πολύ ανοιχτή μάλλον, απ’ ό,τι μου 
έλεγαν στη Σχολή οι συμφοιτητές μου. Μου λένε, δεν σε γνω-
ρίσαμε ποτέ, Σοφία, τελικά.
 
Κλαις; Κλαίω, είμαι πολύ ευσυγκίνητη, τελευταία ειδικά, μου 
θυμίζω τη μάνα μου! Μπορεί να συγκινηθώ με πράγματα πολύ 
εύκολα.
 
Όταν είσαι επάνω στη σκηνή σκέφτεσαι; Μπορεί να σκε-
φτείς κάτι τελείως άσχετο, συμβαίνει και αυτό, αλλά είναι 
δευτερόλεπτα, γιατί εάν χαθείς, έχεις φύγει. Ναι, είναι ένα 
παράξενο πράγμα, από τη μία έχεις το απόλυτο control, εί-
σαι, όπως λέω, ο χειρουργός που είσαι εκεί και δεν αφήνεσαι 
στους πέντε ανέμους. Από την άλλη αυτό δίνει μία αίσθηση 
τρομερής ελευθερίας και πετάγματος. Είναι ένας συνδυα-
σμός control και αφήματος, γιατί πρέπει και να αφεθείς. Έτσι 
ανοίγουν και κάποιες πόρτες, για τα ανερμήνευτα.
 
Η Μέθοδος προσιδιάζει σε μία ασκητική του θεάτρου, 
είναι έτσι (πια) και η ζωή σου; Η αλήθεια είναι ότι έγινε έτσι 
από τότε που γέννησα τον Άγγελο. Με το παιδί άλλαξε η ζωή 
μου, έγινε πιο ασκητική. Ίσως αυτό είναι και το κοινό με το 
Άττις που κάπως έχει ταιριάξει με τη ζωή μου, δεν βγαίνω, δεν 
πηγαίνω σε μπαράκια, δεν πίνω, δεν καπνίζω.

 Έχεις ταξιδέψει πολύ, αλλά και με το Άττις και κάθε παρά-
σταση είναι μία διαφορετική εμπειρία. Αυτό έχει αλλάξει 
τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή; Έχουμε ταξιδέψει, όντως, 
πολύ. Δηλαδή και πριν μπω στο Άττις είχα ήδη ταξιδέψει πολύ. 
Μου άρεσε. Τα τελευταία χρόνια βέβαια με τον Άγγελο και 
ίσως μεγαλώνοντας, έχω κουραστεί ειδικά με τα πολύ μα-
κρινά ταξίδια. Με το Άττις πάμε συχνά παντού, Κίνα, Ιαπωνία, 
Ινδία, όλη την Ευρώπη, Αμερική. Τα ταξίδια σε ανοίγουν, όπως 
και τα άλλα ταξίδια τα εσωτερικά.
 
Τελευταία ήσασταν στη Σαγκάη. Το κοινό εκεί είναι δια-
φορετικό;  Έχουν έναν πολύ διαφορετικό τρόπο αντίληψης 
των πραγμάτων και μία συμπεριφορά πολύ διαφορετική από 
τη δική μας. Πάντα σκεφτόμουν, άραγε καταλαβαίνουν όπως 
εμείς; Ένα βράδυ περπατούσαμε μετά από μία παράσταση 
και μας σταμάτησαν κάτι νέοι και άρχισαν να σχολιάζουν την 
παράσταση. Μου έκανε εντύπωση που τους άρεσαν πολύ τα 
κείμενα, ο «Προμηθέας Δεσμώτης» του Αισχύλου, που είναι 
κείμενα δύσκολα στους υπέρτιτλους. Δεν συμβαίνει εύκολα 
αυτό, εκτός από τη Ρωσία που έχουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο. 
Μας είπαν ότι είναι πολύ βαθιά, σπουδαία κείμενα, πολύ δυνα-
τά, ότι τους θύμισαν κάποια δικά τους κείμενα. Μία κοπελίτσα, 
πολύ νέα, είχε ψάξει και είχε βρει για τον Σοφοκλή και τον Ευ-
ριπίδη – και είχε ήδη παραγγείλει κάποιες τραγωδίες για να ξε-
κινήσει να τις διαβάζει. Έκανε μάλιστα ένα πολύ ωραίο σχόλιο, 
«συνήθως», είπε, «όταν βλέπουμε από τη Δύση παραστάσεις, 
οι ηθοποιοί έχουν πολύ καλή επαφή με το κοινό, με εμάς, εσείς 
είχατε και μία επαφή με τον Θεό σε αυτό το έργο. Αυτό το έχου-
με κι εμείς στο δικό μας θέατρο, υπάρχει ο ηθοποιός που είναι 
και με τον Θεό και με το κοινό». Αυτό μου άλλαξε αρκετά την 
ιδέα που είχα για τους Κινέζους, έχουν σύνδεση με τις ρίζες 
τους ακόμα, παρότι τους βλέπεις όλους με κολλημένους με 
την τεχνολογία, περπατούν με ένα κινητό στο χέρι… Από τότε 
παρατήρησα ότι οι Κινέζοι τουρίστες στην Ελλάδα γεμίζουν 
τα μουσεία, ενώ οι Άγγλοι γεμίζουν τις καφετέριες. Μου είπαν 
και στην Απτέρα, που δουλεύω τώρα, ότι έχει πάρα πολλούς 
Κινέζους και στα μουσεία και στους χώρους τους.
 
Στο αρχαίο θέατρο της Απτέρας στην Κρήτη ετοιμάζεις μό-
νη σου την παράσταση «Αποχωρισμοί» στις 29 και 30 Ιου-
νίου, Σάββατο και Κυριακή βράδυ. Θα είναι η πρώτη φορά 
που θα ακουστεί λόγος σε αυτό το θέατρο; Το θέατρο είναι 
τόσο παρθένο που πραγματικά πατάς εκεί και αισθάνεσαι την 
ενέργεια που σου δίνει. Είναι ένας πολύ σπουδαίος τόπος, 
δυνατός και πολύ φιλικός προς τους ανθρώπους, όπως είναι 
και το θέατρο των Δελφών που παίξαμε πέρυσι. Λόγω της 
τραγωδίας έχουμε παίξει σε πολλά θέατρα σε όλη τη λεκάνη 
της μεσογείου. Τα θέατρα της Απτέρας και των Δελφών ξεχω-
ρίζουν. Η παράσταση έχει να κάνει με τον αποχωρισμό, είναι 
κομμάτια από αρχαίες τραγωδίες. Βρέθηκε στις ανασκαφές 
στην Απτέρα ένα επίγραμμα του 3ου αιώνα π.Χ., που έχει να 
κάνει με τον αποχωρισμό. Ο Νείκων, ένας νέος άνδρας χάνει 
την γυναίκα του –Συμφέρουσσα– στα 30 της χρόνια. Στο επί-
γραμμα που ο ίδιος γράφει στον τάφο της μιλάει αρχικά σαν 
Συμφέρουσσα και μετά σαν Νείκων. Ο ίδιος ο ποιητής δηλαδή 
κάνει και τα δύο πρόσωπα. Αυτό είναι κάτι που συναντάμε 
πολύ σπάνια σε ταφικό επίγραμμα. Κλείνει με τη φράση του 
άντρα της για τη νεκρή, «απλά σαν άνεμος πέταξε».
 

Και μετά; Μετά, τον Αύγουστο ξεκινάμε πάλι περι-
οδείες. Θα πάμε στην Ιαπωνία με τις «Τρωάδες»  τον 
Αύγουστο, μετά στην Κίνα, τον Νοέμβριο θα πάμε 
στην Αγία Πετρούπολη με το «Alarme», το «Encore» 
και το «Amor» και δεν θυμάμαι πού αλλού. A

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.
athens voice.gr
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Το Φεστιβάλ Αθηνών, στη γραμμή που χάραξε ο 
διευθυντής του Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, επι-
στρέφει σε μια μακρά παράδοση σπουδαίων μουσι-

κών μετακλήσεων (με κέντρο το Ηρώδειο), εξασφαλίζοντας 
λαμπερά ονόματα μαέστρων, ορχηστρών και σολίστ διεθνούς 
βεληνεκούς. Ταυτόχρονα, διατήρησε τον εξωστρεφή του χα-
ρακτήρα (και στο μουσικό κομμάτι), με το Άνοιγμα στην Πόλη. 
Ως μέρος της συνολικής αυτής πολιτικής και παράλληλα με 
τις μεγάλες παραγωγές του Ηρωδείου, παρουσιάζεται για 2η 
χρονιά η πλατφόρμα Young Greek Classics, που έχει ως στόχο 
να συστήσει στο κοινό νέους σολίστ που έχουν ήδη ξεχωρίσει 
και διακριθεί, σε έναν εμβληματικό για την Αθήνα χώρο, την 
Αίθουσα Συναυλιών «Άρης Γαρουφαλής» του Ωδείου Αθηνών, 
του πιο παλιού (ιδρύθηκε το 1871) και ιδιαίτερα σημαντικού 
μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας μας. Αρχή έγι-
νε πέρυσι με 4 συναυλίες στις οποίες μετείχαν 26 σολίστ και οι 
οποίοι παρουσίασαν έργα του Claude Debussy σε ένα ειδικό 
αφιέρωμα του Φεστιβάλ Αθηνών για τα 100 χρόνια από το 
θάνατο του πρωτοπόρου γάλλου συνθέτη.

Φέτος, με αφορμή και έμπνευση από την παρουσία στο Η-
ρώδειο (30/6) του σπουδαίου σολίστ βιολοντσέλου Yo-Yo Ma, 
που θα παρουσιάσει και τις 6 Σουίτες του J.S.Bach για τσέλο α-
συνόδευτο, ενός μουσικού που αποτελεί για πολλούς από μάς 
παράδειγμα στάσης, συμπεριφοράς, ανθρωπισμού, καλλιτε-
χνικής σκέψης και στάσης, η πλατφόρμα Young Greek Classics 

παρουσιάζει 4 διακεκριμένους νέους σολίστ βιολοντσέλου σε 
3 συναυλίες (1, 3 & 4 Ιουλίου), με γενική είσοδο 5 ευρώ. 
Η Χριστίνα Μπαζίλη, 25 μόλις χρόνων, με ιδιαίτερες διακρίσεις 
και εμφανίσεις στο ενεργητικό της, έρχεται από τη Βιέννη 
όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπούδασε και δραστηριοποιεί-
ται (1/7), ο Μιχάλης Χόιπελ με διεθνή και πολλαπλή μουσική 
παρουσία και ταυτότητα σε πολλά επίπεδα από μικρή ηλικία, ο 
Φερνάντο Νίνα με αναζητήσεις μέσα και έξω από τα όρια του 
κλασικού (3/7) και ο Αλέξης Καραϊσκάκης - Νάστος, με ιδιαίτε-
ρη προσφορά (και) στη μουσική δωματίου(4/7), θα παρουσι-
άσουν μεγάλη παλέτα από το ρεπερτόριο του βιολοντσέλου.  
Θα ακουστούν σημαντικά έργα μουσικής δωματίου του 19ου 
αιώνα (Beethoven, Schumann, Brahms, κ.α.), έργα της ισχυ-
ρής παράδοσης του 20ού αιώνα (Προκόφιεφ, Σοστακόβιτς, 
Κασσαντό, Λίγκετι, Βέμπερν, κ.α.), μέχρι έργα σύγχρονων 
Ελλήνων και ξένων συνθετών (κάποια αφιερωμένα στον Yo-
Yo Ma).  Μαζί τους πολύτιμοι συνοδοιπόροι και συνεργάτες, οι 
διακεκριμένοι νέοι πιανίστες Αλεξία Μουζά (πολυβραβευμένη 
ήδη και με εντυπωσιακή μουσική παρουσία εντός και εκτός 
συνόρων (1/7) και Θοδωρής Ιωσηφίδης (σολίστ με 
πολυσχιδή δραστηριότητα (4/7), και ο ξεχωριστός 
ντράμερ Ντάνιελ Παλαιοδήμος που έρχεται με δύ-
ναμη... από το Λονδίνο (3/7)!

-Διονύσης Μαλλούχος, καλλιτεχνική επιμέλεια 
της πλατφόρμας Young Greek Classics 

ια την πλατφόρμα 
Young Greek Classics, 
το πρόγραμμα των 
συναυλιών αλλά και 
τη συμβολή του Φε-
στιβάλ στο να φέρει 
σε επαφή το ελληνικό 

κοινό με τη σύγχρονη δημιουργία 
στο πεδίο της κλασικής μουσικής, τα 
εξηγεί πολύ ωραία ο επιμελητής του 
πρότζεκτ και πιανίστας Διονύσης 
Μαλλούχος. Το μόνο που θα ήθελα 
να προσθέσω είναι η μεγάλη μου χα-
ρά να γνωρίσω 4 λαμπερούς, διακε-
κριμένους Έλληνες τσελίστες, διανο-
ούμενους, υπερδραστήριους και με 
ξεχωριστή πορεία στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, που με όσα μου είπαν 
και με τις ερμηνείες τους με μύησαν 
στον μαγικό κόσμο του τσέλου, ενός 
μοναδικού οργάνου που έχει την 
τιμητική του στο πρόγραμμα του Φε-
στιβάλ. Από τον Μπαχ στη σύγχρονη 
δημιουργία, οι Young Greek Classics 
έχουν μια ειλικρινή σχέση πάθους με 
τη μουσική και μας εμπνέουν! 

Φερνάντο Νίνα
Πες μας λίγα λόγια για σένα... Υπερκι-
νητικός, ενθουσιώδης, cello nerd. Μου 
αρέσει να περπατώ άπειρες ώρες και 
ακούω ήχους και μουσικά μοτίβα στο 
μυαλό μου οποιαδήποτε ώρα και στιγ-
μή στον ύπνο και στον ξύπνιο μου. 
Γιατί τσέλο; Sound attraction. Με 
εξιτάρει ο ήχος και οι δυνατότητες 
του τσέλο. Είναι από τα πιο σημαντικά 
πράγματα στη ζωή μου, είναι η φωνή 
μου, ο δικός μου δίαυλος επικοινωνίας 
και έκφρασης. Η διέξοδος και ο παρα-
κινητικός παράγοντας για κάθε τι, μου 
δίνει έναν ιερό σκοπό να υπάρχω και 
με ηρεμεί όταν η ζωή φέρνει τρικυμίες. 
Με αυτό έμαθα να αντιμετωπίζω τους 
φόβους μου, να διεκδικώ τα όνειρά 
μου και να μην παραδίδω τα όπλα στα 
δύσκολα.  Όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν 
περίπου 3 χρονών. Είδα τον πατέρα 
μου να παίζει στο σπίτι του παππού μια 
μέρα, μου άρεσε πολύ το σχήμα του 
οργάνου και στο μυαλό μου επικρατού-
σε μια σύγχυση, νόμιζα ότι ο ήχος είναι 
μπουρμπουλήθρες και ότι όταν ο πατέ-
ρας μου θα έπαιζε, θα ξεπηδούν αυτές 
από τις f σχισμές του τσέλου. Κλικ!
Αγαπάς την κλασική μουσική, αλλά ο 
κόσμος σου είναι η urban αισθητική 
και η τέχνη του δρόμου; Αγαπώ το 
τσέλο και τη μουσική. Δεν μπορώ να 
ορίσω αυτό που κάνω ως κάτι συγκε-
κριμένο. Μου αρέσει να σκέφτομαι ότι 
είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δημι-
ουργεί και επικοινωνεί μέσω του τσέλο. 
Η φύση μου είναι πιο εναλλακτική, η 
παιδεία που δέχθηκα ήταν πιο κλασική. 
Έμαθα να κρατώ τα εργαλεία που διδά-
χθηκα και να τα χειρίζομαι προς όφελος 
κάθε καινούριας ιδέας που τρυπώνει 
στο μυαλό μου. Επειδή είμαι παιδί της 
πόλης αντλώ απο τις επιρροές μου.
Σου αρέσει o Yo-Yo Ma;  Εάν με ρωτού-
σες ποιος είναι ο cello hero, θα ερχόταν 
στο μυαλό μου ο Υο Υο Μa. Οι επιρροές 
μου δεν είναι κλασικές ούτε η κλασική 
μουσική ως είδος ήταν παρακινητικός 
παράγοντας στο να παίξω τσέλο. Οι α-
ψεγάδιαστες ερμηνείες, η τελειομανία, 
μου είναι ξένα, δεν με συγκινούν. Αγα-
πώ τον Yo Yo Ma πάνω από όλα επειδή 
δηλώνει άνθρωπος και μετά τσελίστας 
και η αγάπη του για τον άνθρωπο, τον 
πολιτισμό και τον κόσμο, όπως και οι 
ηθικές του αξίες, είναι απίστευτα κίνη-
τρα και έμπνευση για να δημιουργεί 
κανείς, να αγαπήσει τον κόσμο, να τον 
νιώσει κοινό μας σπίτι. Όταν τον ακούω 
να μιλάει, αισθάνομαι ζεστασιά και αγά-
πη. Με συγκινεί. Είναι ένας πολύ ωραίος 
και ερωτεύσιμος άνθρωπος. 

Μιχάλης Χόιπελ
Πες μας λίγα λόγια για σένα... Γεννή-
θηκα στην Αθήνα και έφυγα στα 17 μου 
για τη Γερμανία για να σπουδάσω μου-
σική. Μου αρέσει εξίσου να ερμηνεύω 
κλασική, σύγχρονη και παραδοσιακή 
μουσική, να αυτοσχεδιάζω, να γράφω 
άρθρα, να κάνω ομιλίες και παρου-
σιάσεις για μικρούς και μεγάλους, να 
αναζητώ νέους τρόπους έκφρασης 
μέσα από την τέχνη μου. Έτσι παλεύω 
με τους ήχους και τις ιδέες πίσω από 
τους ήχους, οπλισμένος με 4 χορδές, 5 
δάχτυλα και ένα δοξάρι.
Γιατί τσέλο; Όταν ήμουν παιδί η μη-
τέρα μου μού χάρισε ένα βιβλίο για 
τα όργανα της ορχήστρας που συνο-
δευόταν από μια κασέτα με ηχητικά 
παραδείγματα για κάθε όργανο. Για το 
βιολοντσέλο στο βιβλίο υπήρχε μια 
ζωγραφιά μιας τίγρης σε μπλε φόντο 
και από την κασέτα άκουσα για πρώτη 
φορά το πρελούδιο της 6ης σουίτας 
του Bach. Ερωτεύτηκα τον ήχο του τσέ-
λου και τις σουίτες του Bach. Η μητέρα 
μου δεν θεώρησε αρχικά την επιθυμία 
σοβαρή, αλλά μετά από 6 μήνες επιμο-
νής, και αφού κατασκεύασα από ένα 
κομμάτι ξύλο και μερικά λαστιχάκια ένα 
πρόχειρο προσομοίωμα βιολοντσέλου, 
κατάφερα να την πείσω. Έτσι ξεκίνησε 
η σχέση μου με τις 6 Σουίτες του Bach, 
οι οποίες έχουν υπάρξει μια σταθερή 
συνιστώσα στη μελέτη μου από τότε 
που έπαιξα την 1η, όταν ήμουν 14.
Τι σημαίνει για σένα ο χαρακτηρι-
σμός «ένας από τους σημαντικότε-
ρους Έλληνες τσελίστες της νέας 
γενιάς»; Η χαρά του καλλιτέχνη έγκει-
ται στη συνεχή προσπάθεια να γίνει 
καλύτερος, μέσα από την καθημερινή 
μελέτη και τις θυσίες για την τέχνη του. 
Η αναγνώριση είναι πάντα ευπρόσδε-
κτη, αλλά όχι αυτοσκοπός. Χαίρομαι 
που ανήκω σε μια γενιά Ελλήνων μου-
σικών που έχει να επιδείξει πολλούς 
νέους που διαπρέπουν στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.
Τι θα πρότεινες σε κάποιον για να 
γνωρίσει το τσέλο; Να έρθει στη συ-
ναυλία μας μαζί με τον Φερνάντο Νίνα 
στις 3 Ιουλίου στο Ωδείο Αθηνών, γιατί 
το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε 
καλύπτει μεγάλο φάσμα του ρεπερτο-
ρίου. Από τις παραδοσιακές μελωδίες 
της Κρητικής Σουίτας της Έφης Μαρ-
κουλάκη ως τα πιο crossover rock και 
pop στοιχεία του προγράμματος που 
έχει προετοιμάσει ο Φερνάντο. Σίγου-
ρα να βρει κάτι που να τον γοητεύσει 
και να τον παροτρύνει να αναζητήσει 
περισσότερα ακούσματα στο μέλλον.

Χριστίνα Μπαζίλη
Πες μας λίγα λόγια για σένα... Γεν-
νήθηκα στη Βιέννη σε μια ελληνική 
μουσική οικογένεια. Παίζω τσέλο απο 
έξι χρονών, εκτός από την Αυστρία 
σπούδασα στην Ελβετία και την Α-
μερική με τους Antonio Meneses και 
Ralph Kirshbaum. Μου αρέσει πολύ ο 
χορός, η λογοτεχνία, το θέατρο και η 
θάλασσα η οποία μου λείπει πολύ στη 
Βιέννη. 
Γιατί τσέλο; Οι γονείς μου είναι πιανί-
στες, από μωρό μεγάλωσα με κλασική 
μουσική. Άρχισα με βιολί και πιάνο, 
γρήγορα όμως με γοήτευσε ο βαθύς 
ήχος του τσέλου. Τώρα πια είναι αχώ-
ριστος σύντροφος.
Μόλις 25 χρονών και γράφουν για 
σένα: «Δεξιοτεχνία, εκφραστική 
δύναμη, ωριμότητα στην ερμηνεία, 
βαθιά γνώση και κατανόηση της 
παρτιτούρας».  Για μένα η ηλικία δεν 
παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο. Καλλι-
τέχνης είσαι απο παιδί. Με τα χρόνια 
έρχεται η ωριμότητα, η βαθύτερη 
γνώση και η συνεχής εξέλιξη της ερ-
μηνείας.
Πόσο διαφορετικές ευκαιρίες αντι-
μετωπίζει ένας νέος άνθρωπος να 
ασχοληθεί με τη μουσική σε μια χώ-
ρα της κεντρικής Ευρώπης σε σχέ-
ση με την Ελλάδα; Βρίσκω μεγάλη τη 
μουσική εξέλιξη στην Ελλάδα τόσο 
στην προσφορά όσο και στην πρό-
σβαση. Για ένα παιδί είναι σημαντική 
η υποστήριξη πρώτα απο τους γονείς 
και μετά στα πλαίσια της υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης. Η σχετική έλλειψη 
της μουσικής στην ανωτάτη παιδεία 
είναι στην Ελλάδα ένα πρόβλημα. 
Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχουν εξαιρετικοί 
Έλληνες καλλιτέχνες, διάσημοι η όχι.   
Τι σημαίνει για σένα να συμμετέχεις 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθη-
νών στο πλαίσιο του Young Greek 
Classics; Πάντα χαίρομαι πολύ να παί-
ζω στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό που 
υπάρχει το Young Greek Classics στα 
πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών σαν 
σκηνή παρουσίασης νέων Ελλήνων 
καλλιτεχνών. 
Έχετε παίξει ξανά με την Αλεξία 
Μουζά; Πώς σου φαίνεται αυτή η συ-
νεργασία; Η Αλεξία είναι μία απο τους 
πιο ενδιαφέροντες πιανίστες στον 
ελληνικό χώρο και όχι μόνο. Εδώ και 
αρκετό χρόνο είμαστε σε επαφή, αλλά 
αυτή είναι η πρώτη μας συνεργασία.  
Η ευαισθησία στον ήχο, η ευελιξία του 
διαλόγου και η αναζήτηση μιας ζωντα-
νής ερμηνείας είναι για μας πρωτεύο-
ντα στοιχεία της δουλειάς μας. 

Αλέξης Καραϊσκάκης - 
Νάστος
Πες μας λίγα λόγια για σένα... Γεννή-
θηκα στην Αθήνα, είμαι 31, έχω ζήσει 
10 χρόνια στην Ελβετία, τη Γερμανία και 
τη Γαλλία, γύρισα στην Ελλάδα το 2014, 
παίζω βιολοντσέλο, μου αρέσει πολύ να 
μαγειρεύω και να κάνω windsurf!  
Γιατί τσέλο; Το ζήτησα σε μία ηλικία 
που κάθε τι το καινούριο ενθουσιάζει τα 
παιδιά! Πλέον το βιολοντσέλο είναι το 
σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μου 
(μετά από τη γυναίκα μου!), εδώ και 25 
χρόνια σύντροφος ζωής. 
Διαβάζω για σένα: «Παίζει με την 
ίδια άνεση και ενθουσιασμό τόσο 
μπαρόκ όσο και μοντέρνο τσέλο, 
με το ρεπερτόριο του να εκτείνεται 
από την πρώιμη μπαρόκ μέχρι και 
τη σύγχρονη μουσική δημιουργία». 
Μου αρέσουν όλοι οι τύποι μουσικής 
που έχουν γραφτεί για το βιολοντσέλο 
και προσπαθώ να τους υπηρετώ με όσα 
μέσα διαθέτω. Έτσι χρησιμοποιώ το 
μπαρόκ και το κλασικό βιολοντσέλο με 
εντέρινες χορδές μέχρι και το ύστερο 
κλασικό ρεπερτόριο και το μοντέρνο 
βιολοντσέλο μου για τα υπόλοιπα. 
Διακεκριμένος ερμηνευτής τσέλου, 
αλλά και καλλιτεχνικός διευθυντής 
στο Samos Young Artists Festival... 
Η διεύθυνση ενός φεστιβάλ είναι ένας 
καταπληκτικός τρόπος να αφήνεις ένα αι-
σθητικό αποτύπωμα, αλλά και να εκφρά-
ζεις εμπράκτως την ηθική διάσταση της 
τέχνη που υπηρετείς. Είμαι εξαιρετικά πε-
ρήφανος που αυτές μας οι προσπάθειες 
επιβραβεύθηκαν από την Ένωση Κριτικών 
Μουσικής και Θεάτρου, που μας τίμησε με 
το βραβείο του καλύτερου πολιτιστικού 
θεσμού της περιφέρειας στην Ελλάδα. 
Τι σημαίνει «δραστηριοποιούμαι για 
την ανάδειξη της μουσικής δωματίου 
στην Ελλάδα» για ένα ιδρυτικό μέλος 
του τρίο el Greco; Πως προσπαθώ 
να παίζω όσο πιο πολλές συναυλίες 
μουσικής δωματίου και να προσελκύω 
κόσμο σε μία φαινομενικά συντηρητική 
συναυλιακή επιλογή. Να πείσω ένα 
κοινό να έρθει να ακούσει ένα τρίο του 
Σούμπερτ όχι επειδή παίζει ο τάδε ή ο 
δείνα, αλλά επειδή με ενδιαφέρει να α-
κούσω μια όμορφη παρτιτούρα. Σε επί-
πεδο παραγωγής να πείσω τους φορείς 
πως μία συναυλία μουσικής δωματίου 
είναι οικονομικότερη μίας συμφωνικής 
συναυλίας και το ίδιο συναρπαστική. 
Τέλος, πως αναπτύσσω ιδιαίτερη σχέση 
με τους συνεργάτες μου, Φαίδωνα Μη-
λιάδη και Θοδωρή Ιωσηφίδη, ώστε να 
να αντέξουμε ως σχήμα στις δυσχερείς 
για τη μουσική εποχές που ζούμε.

Young Greek 
Classics

Το Φεστιβάλ 
Αθηνών μας 
συστήνει 
4 νέους 
λαμπερούς 
διακεκριμέ-
νους 
Έλληνες 
τσελίστες, 
που μας 
μυούν στον 
κόσμο του 
τσέλου

Της 
Δήμήτρας 
Γκρους

Διαβάστε 
ολόκληρες τις
συνεντεύξεις 

www.
athens voice.gr



Χριστίνα Μπαζίλη

Μιχάλης Χόιπελ

Αλέξης Καραϊσκάκης - Νάστος

Young Greek 
Classics

Φερνάντο Νίνα



Η 
Pfizer Hellas, στηρί-
ζοντας για ακόµα µια 
χρονιά τις δράσεις 
της «Οµάδας Αιγαίου» 
για την αναβάθµιση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
µικρών και ακριτικών νησιών στην 
Ελλάδα, δώρισε 250 εµβόλια για 
την υλοποίηση προγράµµατος δω-
ρεάν εµβολιασµού κατά της πνευ-
µονιοκοκκικής νόσου, στο πλαίσιο 
του 25ου ∆ιάπλου Αιγαίου Πελά-
γους. «Η Οµάδα Αιγαίου δραστη-
ριοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια 
στα µικρά και ακριτικά νησιά του 
Αιγαίου προσφέροντας, σε εθε-
λοντική πάντοτε βάση, υπηρεσίες 
υγείας, παιδείας, πολιτισµού και 
υποδοµών. Η πολύχρονη παρου-
σία µας δίπλα στους ανθρώπους 
των νησιών αυτών, µας επιτρέπει 
να αντιλαµβανόµαστε άµεσα τις α-
νάγκες τους, που αφορούν κυρίως 
στην έλλειψη ιατροφαρµακευτι-
κών υπηρεσιών. Μία από τις πλέ-
ον βασικές υπηρεσίες, στις οποίες 
έχουν δυσκολίες πρόσβασης οι 
κάτοικοι αυτών των νησιών, είναι 
η προστασία µέσω εµβολιασµού 
των ενηλίκων –ιδιαίτερα ατόµων 
µεγαλύτερης ηλικίας– αλλά και 
άλλων ευαίσθητων οµάδων που 
υποφέρουν από χρόνια νοσήµα-
τα. Οι δυσκολίες αυτές µπορούν 
να αποδοθούν τόσο στην περιορι-
σµένη συγκοινωνία µε τα αστικά 
κέντρα όσο και από την έλλειψη 
επαρκούς ενηµέρωσης», δήλωσε 
ο πρόεδρος της Οµάδας Αιγαιου, 

Απόστολος Μπιλίρης. Πρόσθεσε, 
επίσης, ότι «τα τελευταία χρόνια, 
σε συνεργασία µε τη Pfizer Hellas, 
έχουµε υλοποιήσει µια σειρά από ι-
διαίτερα επιτυχηµένες αλλά συνά-
µα απαιτητικές δράσεις, που έχουν 
αποφέρει ουσιαστικά οφέλη για 
τους κατοίκους των Αιγαιοπελαγί-
τικων νησιών και έχουν συµβάλει 
στην πρόληψη και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής τους. Κορω-
νίδα αυτών των ενεργειών, απο-
τελούν για εµάς τα προγράµµατα 
δωρεάν εµβολιασµού των κατοί-
κων κατά της πνευµονιοκοκκικής 
πνευµονίας, µιας απειλητικής για 
τη ζωή λοίµωξης του κατώτερου 
αναπνευστικού συστήµατος, που 
προσβάλλει παιδιά και ενήλικες».

Τα εµβόλια, τα οποία παραδόθη-
καν πριν την έναρξη του ∆ιάπλου 
από εκπροσώπους της φαρµακευ-
τικής εταιρείας, µεταφέρθηκαν 
από τα µέλη της «Οµάδας Αιγαίου» 

στους Φούρνους, τη Θύµαινα, τη 
∆ονούσα, την Αµοργό και το Κου-
φονήσι. Σύµφωνα µε τις ενδείξεις 
του προϊόντος και τις συστάσεις 
του Εθνικού Προγράµµατος Εµ-
βολιασµού και αφού ελήφθησαν 
όλες οι προβλεπόµενες εγκρίσεις, 
χρησιµοποιήθηκαν από το αρµόδιο 
ιατρικό προσωπικό για τον εµβο-
λιασµό ενηλίκων –ιδιαίτερα µεγα-
λύτερης ηλικίας–, αλλά και για τις 
οµάδες υψηλού κινδύνου για την 
εκδήλωση της πνευµονιοκοκκικής 
νόσου, όπως τα άτοµα µε χρόνιες 
παθήσεις (σακχαρώδη διαβήτη, 
καρδιαγγειακά νοσήµατα, χρόνια 
αναπνευστική πνευµονοπάθεια, 
άσθµα, ρευµατοπάθειες, καρκίνο 
κ.ά.). 

Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Pfizer 
Hellas, παράλληλα µε τη συνερ-
γασία της µε την «Οµάδα Αιγαίου», 

στο πλαίσιο της οποίας έχουν 
πραγµατοποιηθεί περισσότεροι 
από 1.500 δωρεάν εµβολιασµοί 
συνανθρώπων µας την τελευ-
ταία πενταετία, στηρίζει ενεργά 
το έργο και άλλων φορέων, που 
αποτελούν συµµάχους τοπικών 
κοινωνιών αλλά και ευαίσθητων 
οµάδων, όπως οι πρόσφυγες και 
τα παιδιά. Ειδικότερα, από το 2012 
η εταιρεία έχει διαθέσει µέσω 
δωρεών, συνολικά σχεδόν 3.500 
εµβόλια σε πρωτοβουλίες φορέ-
ων, µεταξύ άλλων του σωµατείου 
«Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής-
Ιατρικής, Ανοιχτή Αγκαλιά», του «Ι-
ατρείου Κοινωνικής Αποστολής», 
της ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσµου» και 
του προγράµµατος «Υγεία για Ό-
λους».

Η Βάσω Καραµάνου, µέλος της 
ηγετικής οµάδας της Pfizer Hellas 
και επικεφαλής της Οµάδας Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης της εται-
ρείας, δήλωσε σχετικά: 
«Φορείς όπως η “Οµάδα Αιγαίου” 
που υπηρετούν τα ιδεώδη του εθε-
λοντισµού, της συµµετοχής και της 
κοινωνικής προσφοράς, αποτελούν 
πολύτιµους συµµάχους της Pfizer 
Hellas στην προαγωγή της υγείας 
των συνανθρώπων µας, µε βασικό 
πυλώνα την πρόληψη νοσηµάτων 
µέσω του εµβολιασµού. Για τον λόγο 
αυτό, θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε 
αξιόλογες πρωτοβουλίες που έχουν  
απώτερο στόχο τη διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων». 

Η Pfizer Hellas στηρίζει την «Ομάδα Αιγαίου»
∆ωρεά εµβολίων για την πρόληψη της πνευµονιοκοκκικής νόσου σε κατοίκους µικρών και ακριτικών νησιών

Τα δωρεάν 
προγράµµατα

 εµβολιασµού των 
κατοίκων, µε τη συµ-
βολή της Pfizer, κατά 
της πνευµονιοκοκκι-
κής πνευµονίας που 
προσβάλλει παιδιά 

και ενήλικες, αποτε-
λούν την κορωνίδα 
των ενεργειών της 

Οµάδας Αιγαίου

Απόστολος Μπιλίρης, 
πρόεδρος της Οµάδας Αιγαίου

ΥΓΕΙΑ
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

▶Το καλοκαίρι ιδρώνουμε πολύ περισσότερο και το αποσμη-
τικό γίνεται αναπόσπαστο αξεσουάρ στην τσάντα. Τι χρει-

άζεσαι όμως από το αποσμητικό σου; Να σε προστατεύει από 
τον ιδρώτα, να έχει απαλό διακριτικό άρωμα και να κρατάει όλη 
μέρα. Το τελευταίο που χρειάζεσαι όμως είναι να αφήνει  λεκέ-

δες στα ρούχα σου. Η απάντηση σε αυτό είναι η νέα σειρά 
Noxzema Invisible. H αντι-ιδρωτική τους προστασία διαρκεί 
έως 48 ώρες και η τεχνολογία Clear Protect εγγυάται ότι δεν θα 
έχουμε άσπρες στάμπες στα μαύρα ρούχα ή κίτρινους λεκέδες 
στα λευκά ρούχα. Πόσο καλύτερο να γίνει;

Ιδρώσαμε να τA βρούμε αλλα...



Ό
χι, δεν έχω πάει ποτέ στις Μαλδίβες. 

Αλλά όποιος έχει πάει μου λέει πως, 

ναι, είναι όμορφα, αλλά τα νερά είναι 

ρηχά και χλιαρά και κολυμπάς σε μια 

συγκεκριμένη περίμετρο. Δεν βγαίνεις 

από εκεί. Ποιος ξέρει τι θα παραμονεύει εκεί στα 

κοράλλια, σκέφτομαι. Και μου λένε όλοι πως σαν 

τις δικές μας θάλασσες δεν έχει. Η δική μας θά-

λασσα είναι φιλική. Και εγώ κάθομαι και ονειρεύ-

ομαι σμαραγδένια νερά σε ελληνικές παραλίες. 

Πεντακάθαρα. Κάθισα και διάβασα τη λίστα με τις 

κατάλληλες και τις ακατάλληλες για κολύμβηση 

ακτές. Τρόμαξα με τα στοιχεία. Αηδίασα για την 

ακρίβεια, δεν είναι καθόλου glam τα στοιχεία και 

μου δημιουργούν τη μεγάλη απορία για το πόσα 

λήμματα χύνονται στη θάλασσα. 

Πού κολυμπάς, δηλαδή, στην Αττική; Πού πας; 

Έχει μερικές παραλίες κατάλληλες, αλλά εντυπω-

σιακά ήταν τα στοιχεία για τη Σαλαμίνα. Τα νερά 

της σε όλες της παραλίες της, εκτός από μια μία, 

είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Τέλος πάντων 

μεσούσης της υπνωτισμένης εκλογικής περιό-

δου, σαν να την έχουν υπνωτίσει τα τζιτζίκια του 

καλοκαιριού, τα όνειρά μου είναι κρυστάλλινα και 

γαλαζοπράσινα. Και περιλαμβάνουν μακροβού-

τια σε απόμερες παραλίες, σε γωνίτσες άγνωστες 

όπου κολυμπάς χωρίς να είναι σε απόσταση εκα-

τοστών οι χιλιάδες άλλοι λουόμενοι. 

Υπέροχοι κολπίσκοι στην Κύθνο και στη Τζια. 

Περιορίζομαι προς το παρόν στα κοντινά. Μετά 

θα τολμήσω να βγω στα ανοιχτά. Μικροί παρά-

δεισοι. Νερά καθαρά, κρυστάλλινα, διαυγή. Με 

καύσωνα και υγρασία στη Αθήνα και τον ήλιο να 

τηγανίζει οδηγούς και αυτοκίνητα πάνω στην ά-

σφαλτο, σκέφτομαι πόσο μεγάλη ελευθερία είναι 

να έχεις σκάφος. Εντάξει, ελάχιστοι μπορούν να 

έχουν μεγάλα, πολυτελή σκάφη. Αλλά σκέφτομαι 

πόσο τυχεροί είναι όλοι όσοι έχουν ακόμα και 

μικρό φουσκωτό, έστω και ένα κρις κραφτ, που 

λέγαμε παλιά. 

Μεγάλο πράγμα η ελευθερία της απόδρασης.  

Ή ακόμα και η ψευδαίσθηση. Βουτιές στα δροσε-

ρά νερά, εντοπίζοντας αχινούς και κοράλλια.  

Μικρούτσικα ψαράκια. Ένα χαμόγελο στον ήλιο. 

Μια ανάσα. Μια ερώτηση, γνωστή και πλακατζίδι-

κη. «Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα;» Ναι. Πάμε.

GLAMAZON

Έχω και κότερο, 
πάμε μια βόλτα; 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Προστατέψτέ 
τα Παιδια
Ο πιο επικίνδυνος 
εχθρός αυτή την 
περίοδο για τα  
παιδιά είναι ο ήλιος 
και οι βλαβερές  
ακτίνες του. Προ-
στατέψτε τα μέσα 
και έξω από τη θά-
λασσα με τα αντιη-
λιακά Nivea Sun 
Kids Protect & Play 
για πρόσωπο και 
σώμα. Έχουν υψη-
λό δείκτη SPF και α-
διάβροχη σύνθεση 
ώστε τα παιδιά να 
παίζουν και να  
απολαμβάνουν  
ξέγνοιαστα το  
καλοκαίρι.
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THE BODY SHOP 
Ενυδατική κρέμα ποδιών με άρωμα μέντας €8,40
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Εσπαντρίγιες 
πλατφόρμα

CAnnABi 
STOrES 
Κρέμα προσώπου για 
ξηρό/κοκκινωπό δέρμα 
με εκχυλίσματα CBD

PrAkTikEr 
Ξύλινο διακοσμητικό με φελλούς €4,49

PAUl 
frAnk 

Unisex γυαλιά 
ηλίου

CAlZEDOniA 
Μπικίνι σε vintage στιλ

YAMAMAY 
Εσώρουχα με λεπτομέρειες δαντέλας
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WOMEn’SECrET 
Ολόσωμο μαγιό €44,99

BiOTEn 
Προστατευτικό lip balm 

χειλιών με SPF
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Ένα μουσείο διαφορετικό από 

τα άλλα. Στο Μοναστηράκι, 

στο κέντρο της Αθήνας, αυτό 

το καλοκαίρι, παρέα με τα 

OREO μπισκότα μας περιμένει 

το πιο… απρόβλεπτο Μουσείο 

που έχουμε επισκεφθεί. Στο 

Μουσείο των Ψευδαισθήσε-

ων η αντίληψη που έχεις για 

τα πράγματα αλλάζει, ενώ οι 

οφθαλμαπάτες δεν απέχουν 

πολύ από το να σε στείλουν!

Προσοχή, όμως, γιατί δεν είναι 

ένα μουσείο που επισκέπτεσαι 

μόνος, αφού έτσι χάνεται η μι-

σή μαγεία. Με την οικογένεια ή 

με τους φίλους λοιπόν και με το 

κινητό φορτισμένο, γιατί εκεί 

θα βγάλεις τις πιο φαντεζί φω-

τογραφίες του καλοκαιριού! 

Τι θα συναντήσεις; Εκθέματα 

OrEO, γρίφους και οφθαλμα-

πάτες από αυτές που σε κά-

νουν να ψάχνεσαι με τις ώρες, 

αλλά και απίθανες φωτογρα-

φικές ψευδαισθήσεις. Τέτοιες 

από αυτές που έχεις δει στο 

instagram και που θα γεμίσουν 

και το δικό σου προφίλ, αφού 

ποιος δεν θέλει έστω και για λί-

γο να κρατήσει σαν μαριονέτα 

τον μικροσκοπικό του φίλο; 

«Το δωμάτιο του απείρου», 

το «ανάποδο δωμάτιο» και η 

«ψευδαίσθηση της καρέκλας» 

μαζί με την απολαυστική πα-

ρουσία του OrEO σε όλες του 

τις γεύσεις είναι μόνο μερικά 

από τα εκθέματα αυτού του 

τόσο διαδραστικού μουσείου 

που σε κάνουν να τα δεις όλα… 

αλλιώς. Καλύτερα όμως να 

μην κάνουμε άλλα spoiler. Α-

πόλαυσε την πιο OrEO μουσει-

ακή εμπειρία από κοντά! 

- Νίκος Παπαηλιού

Δες τα όλα 
αλλιώς ςτό 

Μουσείο των 
Ψευδαίσθήσεων

Μη χάσεις τον ανεπανάληπτο  
κόσμο, στον οποίο σε παρασύρουν 

τα OREO μπισκότα 

Info
OREO x Μουσείο των  
Ψευδαισθήσεων
Ημερομηνία: Έως την  
Κυριακή 7/7
Ώρες λειτουργίας: Δευτέ-
ρα-Κυριακή: 10.00-22.00.
Τιμές εισιτηρίων: 
Ενήλικες: €9 
Παιδιά (5-18 ετών): €6 
Παιδιά έως 5 χρόνων:  
Δωρεάν είσοδος 
Οικογενειακό εισιτήριο: 
€23 (για 2 ενήλικες και  
μέχρι 2 παιδιά 5-18 ετών)
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Βios terrace

Οlive Garden

Ζillers
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καλοκαιρινή Αθήνα είναι άλλη πόλη. Τις νύχτες δεν 
κοιμάται, τριγυρνάει... Πίνει, ξενυχτάει, χορεύει, 
ερωτεύεται ξαφνικά, αναπάντεχα και παθιασμένα.  

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να την παρακολουθείς από 
ψηλά. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που τόσο μας αρέσουν 

οι αθηναϊκές ταράτσες: είναι τα παρατηρητήρια της πόλης. 

Ταράτσες με γεύση ελληνική

Δεν είναι όλες οι ταράτσες ίδιες. Κάποιες είναι μποέμ και ξέγνοιαστες. Κάποιες 
θα σε δροσίσουν, κάποιες άλλες υπόσχονται νύχτες καυτές και ατελείωτες. 
Σε πολλές θα πιεις cocktail κάτω από τα αστέρια, σε άλλες θα εξερευνήσεις 

τα μονοπάτια της ελληνικής γαστρονομίας. Στις τελευταίες 
ανήκει η ταράτσα του ξενοδοχείου Τιτάνια (Πανεπιστημίου 
52, 2103326000). Εκεί (και το «εκεί» είναι 11 όροφοι πάνω από 
τη βουή της Πανεπιστημίου) σε περιμένει το εστιατόριο Olive 
Garden για ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Το μενού, που έχει 
επιμεληθεί ο executive chef του ξενοδοχείου Χρήστος Τζι-
λήρας, βάζει σε πρώτο πλάνο τις ελληνικές πρώτες ύλες και 
δημιουργεί μικρά γευστικά θαύματα. Αν πάλι αναζητάς την 
ταράτσα εκείνη που ξέρει από ελληνική δημιουργική κουζί-
να, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια συγκλονιστική θέα στο ναό 
του Ηφαίστου, μαζί και την Ακρόπολη σε απόσταση αναπνο-
ής, τότε αυτό που ψάχνεις είναι η tarazza του εστιατορίου 

Kuzina (Αδριανού 9, Θησείο, 210 3240133). Η οποία έχει μια θέση 
στη λίστα του BBC με τα top 10 εστιατόρια με την καλύτερη 
θέα στον κόσμο και τον εξαιρετικό σεφ Άρη Τσανακλίδη στην 
κουζίνα. Προτείνεται επί σειρά ετών από τον οδηγό Michelin 
και τον οδηγό Gogobat για τα εμπνευσμένα πιάτα του που πα-
ντρεύουν την ελληνική παράδοση με τις τελευταίες τάσεις της 
γαστρονομίας. Σταθερή αξία οι λουκουμάδες με μους φέτας, 
κελυφωτό φιστίκι και sauce μανιταριών. Στην ταράτσα του 
ξενοδοχείου The Zillers (Μητροπόλεως 54, 2103222277) δεν θα 
πας μόνο για μια διαφορετική εκδοχή σε όλες τις νοστιμιές της 
ελληνικής κουζίνας που αγαπάς (η σεφ Κωνσταντίνα Φάκλαρη 
έχει κάνει εξαιρετική δουλειά). Θα πας για να βρεις την πιο πρά-
σινη ταράτσα που κοιτάει την Ακρόπολη και τη Μητρόπολη στα 
μάτια και παραμένει ολόδροση όλες τις ώρες της ημέρας. Στα 
συν τα εξαιρετικά cocktails. Τα τελευταία χρόνια, οι bartenders 
ακολουθώντας την παγκόσμια τάση που –με δυο λόγια– φω-
νάζει «υλικά από τον τόπο σου!», δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 
στα εγχώρια αποστάγματα και αξιοποιούν τη δυναμική των 
ελληνικών βοτάνων. Αυτό ακριβώς κάνει και η Barflies, η ομά-
δα που φέτος δημιούργησε τη λίστα των signature cocktails 
στο Point a. H ταράτσα του ξενοδοχείου Herodion (Ροβέρτου 
Γκάλι 4, Ακρόπολη, 2109238991), αν και λειτουργεί εδώ και αρ-
κετά χρόνια, φέτος ανακαινίστηκε ριζικά αποκαλύπτοντας μία 
ασυναγώνιστη θέα. Ο Παρθενώνας, ο Λυκαβηττός, το Μουσείο 
της Ακρόπολης και το Μνημείο του Φιλοπάππου ξετυλίγονται 
γύρω σου συνθέτοντας ένα ακαταμάχητο φόντο. Όταν δε το 
φεγγάρι ξεπροβάλλει στον ορίζοντα, νιώθεις ο πιο τυχερός 
άνθρωπος του κόσμου.

Ταράτσες που αγαπούν τα ξενύχτια

Από τις ωραιότερες θέες στην πόλη έχει και το Anglais (Κηρυ-
κείου 6, Μοναστηράκι, 2155601192) με όλη τη γειτονιά της Ακρό-
πολης στο πιάτο. Θα βρεις ενδιαφέροντα signature cocktails, 
κάποιες προτάσεις σε finger food και νεαρόκοσμο με κέφι. 
Μόνο που χρειάζεσαι αρκετή υπομονή για την ουρά στο α-
σανσέρ. Με τιρκουάζ τοίχους, ρομαντικά φαναράκια και μια 
γενικότερη αίσθηση καλοκαιρινής ραστώνης είναι οπλισμένη 
η ταράτσα του Big Mouth (Γυφτοπούλου Γρηγορίου 8, Χαλάν-
δρι, 2106815505). Θα το αγαπήσεις σύντομα γιατί: 1. έχει πάντα 
μουσικάρες και 2. ποτέ δεν σε κάνει να βαριέσαι, μια που όλο 
κάτι θα ετοιμάζει: event, tasting ή τρομερά cocktails. Μια τα-
ράτσα που λατρεύει το καλοκαίρι είναι –εννοείται!– και εκείνη 
του Bios (Πειραιώς 84, 2103425335). Live, dj sets, cocktail με φό-
ντο την Ακρόπολη… τα θρυλικά θερινά ξενύχτια της Αθήνας 
συμβαίνουν εδώ. 

Η ταβέρνα στην ταράτσα

Λουλουδιασμένη, γραφική και μουσικόφιλη, η ταράτσα στην ταβέρνα του Δι-
οματάρη (Δημοφώντος 80, Πετράλωνα, 2103455505) είναι η ζωντανή απόδειξη 
του πόσο εύκολα μπορεί να έρθει η κρητική νοστιμιά στο ελληνικό καλοκαίρι. 
Δεν έχεις καταλάβει από ελληνικό καλοκαίρι, αν δεν έχεις βρεθεί Ιούλιο στη 
Στροφή (Ροβέρτου Γκάλι 25, Ακρόπολη, 2109214130) να χαζεύεις το φωτισμένο 
Ηρώδειο και να ακούς τα τζιτζίκια, όσο μπροστά σου απλώνονται τα άπαντα 
της ελληνικής κουζίνας. Αν πάλι είσαι λάτρης του κρέατος, η ταράτσα που θα 
αγαπήσεις για πάντα είναι εκείνη στο Kreas (Δημοφώντος 96, Άνω Πετράλωνα, 
2103247028). Τα άπαντα της κρεατοφαγίας: ιδιαίτερες κοπές, εξαιρετική ποιό-
τητα, και ένας φούρνος Josper που ψήνει… θαύματα!  A

ΤΑ
ΡΑ
ΤΣ
ΕΣ

Οι ταράτσες της πόλης 
κρύβουν τα πιο νόστιμα 
μυστικά. Από fine dining 

εστιατόριa, καφέ, τρομερά 
signature cocktails, μέχρι 

γραφικά ταβερνάκια. 
Τις ανεβήκαμε μία-μία. 

Της Κατερίνας Βνατςίου

Το 
αθηναϊκό 
καλοκαίρι 

ζει στις

Kuzina

Στροφή

Anglais
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

O βρετανός Τζακ Μάλικ είναι ένας μέτριος τραγουδοποιός που βλέπει ότι το όνειρό του να πετύχει στη μου-

σική βιομηχανία γίνεται όλο και περισσότερο άπιαστο, παρότι η κολλητή φίλη του Ελι, με την οποία είναι μαζί 

από παιδιά δεν παύει να τον υποστηρίζει,  τονίζοντάς του μάλιστα πως σε αυτή τη ζωή «ακόμη και θαύματα 

γίνονται». Κι έτσι ακριβώς συμβαίνει όταν μετά από ένα μυστηριώδες γενικό blackout σε όλη την υφήλιο, ο 

Τζακ ανακαλύπτει ότι οι Μπιτλς δεν υπήρξαν ποτέ. Αρχίζει λοιπόν να ερμηνεύει τα τραγούδια τους, τα οποία 

δεν γνωρίζει κανείς και μέσα σε λίγες μέρες γίνεται ο «μεγαλύτερος μουσικοσυνθέτης της εποχής του». 

Ο 
Ντάνι Μπόιλ («Trainspotting», «Slumdog millionaire») επιστρέφει στα παλιά και τις πρώτες μου-
σικές μνήμες του, θέτοντας ένα ερώτημα που πίσω από το υποθετικό χαρακτήρα του κρύβει μια 
σοκαριστική διαπίστωση. «Φαντάζεστε έναν κόσμο χωρίς τους Μπιτλς;» αναρωτιέται ο Μπόιλ κι 
όσο κι αν το ρητορικό του ερωτήματος δεν χωράει ερμηνείες, ενστάσεις ή επεξηγήσεις, η φινε-

τσάτη γραφή του σε συνεργασία με το χτισμένο σε μια παράδοξη ιδέα σενάριο του Ρίτσαρντ Κέρτις (υ-
ποψήφιος για όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου με το «4 γάμοι και μια κηδεία») δεν αφήνει καμιά αμφιβολία 
ότι ένας κόσμος που δεν έχει γνωρίσει ποτέ τους Μπιτλς είναι ένας στερημένος (σε καλλιτεχνικό αλλά 
και πνευματικό επίπεδο) κόσμος. Η ιστορία του άσημου μουσικού από τη βρετανική επαρχία που ζει ό-
πως κάθε καλλιτέχνης που ονειρεύεται να πιάσει την καλή, γίνεται μεν το όχημα για μια καλοδουλεμέ-
νη και χαριτωμένη κωμωδία με βαρύ συμβολισμό αλλά σε πολλά σημεία τα κλισέ (η ερωτική φιλία του 
με την Έλι, ο κολλητός που είναι ένα ρεμάλι κ.ά.) κατακλύζουν την ιστορία. Παρά την ελαφρότητά του το 
φιλμ του Μπόιλ επιχειρεί να διατυπώσει κάποιες αιχμηρές αλήθειες γύρω από την κατασκευή ινδαλ-
μάτων, τους μηχανισμούς της μουσικής βιομηχανίας (η ακραία κωμική παρουσία της Κέιτ Μακίνον στο 
ρόλο της κυνικής μάνατζερ που προσπαθεί να φτιάξει την «άθλια» εμφάνιση του Τζακ) και το τίμημα της 
επιτυχίας. Σε αυτές αντιπαραβάλλει κυρίως τη σημασία του να μένεις πιστός στις αρχές σου και να είσαι 
όσο το δυνατόν γίνεται πιο αυθεντικός, τονίζοντας συνεχώς την αξία μιας ταπεινής αλλά ανθρώπινης 
ζωής. Η ευφάνταστη μουσική βιογραφία του Μπόιλ παίζει ανάμεσα σε αυτά τα δύο: το σκληρό σύστημα 
που προκαλεί ίλιγγο και θόρυβο με τα υπερβολικά από κάθε άποψη μεγέθη και νούμερα (χρηματικά και 
ανθρώπινα) και την τύχη να έχει κάποιος μια φυσιολογική πορεία στη ζωή του (η απρόσμενη σκηνή 
λίγο πριν από το φινάλε). Οι Μπόιλ -  Κέρτις φαίνονται απόλυτα σίγουροι στην άποψή τους γύρω από 
τη θλιβερή εικόνα ενός κόσμου χωρίς τα τραγούδια των Μπιτλς (δικαίως) αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα 
πείσουν και το κοινό βάζοντάς τους το δίλημμα «φήμη και χρήμα ή μια συνηθισμένη ζωή;».  

▶ Το «Πρόσκληση σε γεύμα από έ-
ναν υποψήφιο δολοφόνο» (Murder 

by Death) (***) του Ρόμπερτ Μουρ 
με το all time classic καστ –Πίτερ 

Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν, Άλεκ Γκίνες, 
Μάγκι Σμιθ, Αϊλίν Μπρέναν, Πίτερ 

Φολκ, Τζέιμς Κόκο αλλά και Τρούμαν 
Καπότε (!) – από το μακρινό 1976, 

ενώνει τους διασημότερους ντετέ-
κτιβ στην ίδια υπόθεση (ένας πολυ-
εκατομμυριούχος τους καλεί στην 

έπαυλή του για να διαλευκάνουν ένα 
φόνο) και προσφέρει ένα μοναδικό 

κράμα χιούμορ και μυστηρίου. 

▶ Η ιταλική φαρσοκωμωδία «Κόλ-
πο γκρόσο» (*) (Ricchi di Fantasia) 

του Φραντζέσκο Μιτσίκε  είναι μια 
αφελής ιστορία εξωσυζυγικών σχέ-
σεων, ανώδυνων παρεξηγήσεων και 
ξαναζεσταμένων εμπορικών συντα-
γών με πρωταγωνιστή τον Σέρτζιο 

Καστελίτο. 

▶ Στην «Πισίνα» (***½) του Ζαν Ντερέ, 
παραγωγής 1969, οι Αλέν Ντελόν, 

Ρόμι Σνάιντερ, Μορίς Ρονέ και Τζέιν 
Μπίρκιν συνθέτουν ένα από τα 

πιο καυτά κουαρτέτα της οθόνης 
σε μια απόλυτα σέξι, καλοκαιρινή 

ταινία (η αναστάτωση στη ζωή ενός 
ζευγαριού που προκαλείται με την 

εμφάνιση ενός παλιού φίλου και της 
18χρονης κόρης του) που γνώρισε 
το ριμέικ της πριν από λίγα χρόνια 

από τον Λούκα Γκουανατανίνο.   

JUST THE FACTS
Yesterday (***)

Ζωή χωρίς Μπιτλς,  
μουσική χωρίς χρώμα

Οι αόρατες (**)
Ζωντανές, αληθινές  

και ευδιάκριτες

Πισίνα (***½)
Μακρύ, καυτό καλοκαίρι

Το ένστικτο της ζωής (**)
Ακραίο, βίαιο και 

αργεντίνικο

Annabelle Comes Home 
(*½)

Παλιά κόλπα, νέες 
προκλήσεις για τη διάσημη 

σατανική κούκλα

Πρόσκληση σε γεύμα 
από έναν υποψήφιο 

δολοφόνο (***)
Πεντάστεροι ντετέκτιβ  

στο ίδιο πλατό  

Κόλπο γκρόσο (*)
Το μεροκάματο του 
ερωτικού τρόμου

criticÕs CHOICE

«Annabelle comes home»

«Οι αόρατες»

«Το ένστικτο της ζωής»

Yesterday **½

ΣκηνΟθεΣία: Ντάνι Μπόιλ  
ΠρωταγωνίΣτΟύν: Χιμές Πατέλ, Λίλι Τζέιμς, Σοφία ντι Μαρτίνο, Τζόελ Φράι, Κέιτ Μακίνον

Aκόμη
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Annabelle comes home *½

ΣκηνοθεΣία: Γκάρι Ντόμπερμαν ΠρωταγωνίΣτούν: Μακένα Γκρέις, Πάτρικ Γουίλσον, 

Βέρα Φαρμίγκα, Μάντισον Άισμαν

Αποφασισμένοι να εμποδίσουν την Άναμπελ να προκαλέσει το χάος, οι δαι-

μονολόγοι Εντ και Λορέν Γουόρεν κλειδώνουν τη δαιμονική κούκλα στο ει-

δικό δωμάτιο που φυλάσσονται όλα τα καταραμένα αντικείμενα. Ένα χρόνο 

αργότερα, μια περίεργη έφηβη μπαίνει κρυφά στο δωμάτιο και απελευθε-

ρώνει ένα πλήθος δαιμόνων που βάζουν στόχο την κόρη των Γουόρεν. 

Η τρίτη ταινία της σατανικής Άναμπελ, που την πρωτοείδαμε στο «Conjuring», 

είναι μια προβλέψιμη αναπαραγωγή των γνωστών κλισέ, χωρίς να επιχειρείται 

να δοθεί λίγη προσοχή στις σεναριακές αυθαιρεσίες (η ευκολία που η έφηβη 

φίλη της μπέιμπι σίτερ μπαίνει στο απαγορευμένο δωμάτιο κ.ά.)ή κάποια έκ-

πληξη στο στόρι. Ο σεναριογράφος της σειράς Γκάρι Ντάουμπερμαν, που εδώ 

πραγματοποιεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, επιστρέφει στα γεγονότα που 

ακολούθησαν το πρώτο «Conjuring» για να δείξει την επόμενη μέρα στη ζωή 

των Γουόρεν ύστερα από την αποκάλυψη της φύσης της δουλειά τους και οι 

συνέπειες που έχει όλη αυτή η κατάσταση στη ζωή της κόρης τους Τζούντι. 

Κυρίως όμως το «Annabelle Comes Home» λειτουργεί ως εφαλτήριο για άλλα 

spin-offs που θα βασιστούν στα περίφημα αντικείμενα (ο σαμουράι, ο πορθμέ-

ας κ.ά.) που κρύβει το σατανικό δωμάτιο και θα οδηγήσει το διάσημο franchise 

σε νέους χρυσοφόρους δρόμους.

Το ένστικτο της ζωής 
(AnimAl) **
ΣκηνοθεΣία: Αρμάντο Μπο 

ΠρωταγωνίΣτούν: Γκιγιέρμο Φραντσέλα, 

Κάρλα Πίτερσον, Γκλόρια Καρά, Μαρ-

τσέλο Σουμπιότο.

Ο Αντόνιο έχει την τέλεια ζωή: μια 

αγαπημένη οικογένεια, μια καλή δου-

λειά κι ένα όμορφο σπίτι. Η φούσκα 

στην οποία ζει, όμως, θα σκάσει, όταν 

ανακαλύψει ότι χρειάζεται επειγό-

ντως μεταμόσχευση νεφρού. Ο Αντό-

νιο ζούσε πάντα με το γράμμα του νό-

μου αλλά το «σύστημα» δεν φαίνεται 

να τον επιβραβεύει για αυτό.

Ο βραβευμένος με άσκαρ Σεναρίου για 

το «Birdman», Αρμάντο Μπο, σκηνοθε-

τεί ένα κοινωνικό θρίλερ με επώδυνες 

υπαρξιακές καταστάσεις που έκανε 

ρεκόρ εισιτηρίων στην Αργεντινή. Το 

ενδιαφέρον με τον ήρωα είναι πως είναι 

ένα υπόδειγμα πολίτη και όταν όλοι οι 

νόμιμοι οδοί γύρω του οδηγούν σε αδι-

έξοδο τότε αναγκαστικά το ήθος και η 

υπομονή του δοκιμάζονται επικίνδυνα. 

Δεν είναι από τα φιλμ που ξεπετάς εύ-

κολα, αφού σε αναγκάζει να προβλημα-

τιστείς αρκετά ως προς το τι θα έκανες 

σε ανάλογη περίπτωση (η περίφημη 

ταύτιση). Όμως ο Αρμάντο Μπο δεν έχει 

τη σκηνοθετική εμπειρία για να χτίσει 

την ιστορία του σε ένα ελκυστικό φιλμι-

κό κατασκεύασμα που θα κρατήσει σε 

συνεχή εγρήγορση κι ένταση το θεατή. 

Μια μόνιμη αίσθηση δυσφορίας και απέ-

χθειας πλακώνει όλο το εγχείρημα ενώ 

ακόμη και τα ανατρεπτικά κολπάκια (το 

τάιμινγκ που η σύζυγος επιστρέφει σπίτι 

για να βρει τη νεαρή «ερωμένη» του Α-

ντόνιο, η σκηνή με τις τραβεστί κ.ά.) δη-

λώνουν την αδυναμία του δημιουργού 

για να δώσει στο φιλμ του το κάτι παρα-

πάνω. Εξαίρετη πάντως η ερμηνεία του 

πρωταγωνιστή, που δίνει όλο το χάσιμο 

και την αφασία του ήρωά του.

Οι αόρατες (les invisibles) **
ΣκηνοθεΣία: Λουί-Ζουλιέν Πετί 

ΠρωταγωνίΣτούν: Οντρέ Λαμί, Κορίν 

Μασιέρο, Νοεμί Λόβσι, Ντέμπορα 

Λουκουμόεβα, Σάρα Σούκο, Πά-

μπλο Πόλι

Με απόφαση του Δήμου, ένα 

κέντρο υποδοχής αστέγων γυ-

ναικών πρόκειται να κλείσει. Οι 

κοινωνικοί λειτουργοί που εργά-

ζονται σε αυτό έχουν μόνο τρεις 

μήνες στη διάθεσή τους για να 

καταφέρουν να επανεντάξουν 

στην κοινωνία όσες γυναίκες 

μπορούν επιστρατεύοντας κάθε 

θεμιτό και αθέμιτο τρόπο.

Το ενδιαφέρον στη γαλλική κομεντί 

του Λουί-Ζουλιέν Πετί, είναι πως 

έχει επιλέξει πραγματικές άστεγες 

γυναίκες για να συμπρωταγωνιστή-

σουν δίπλα στις βασικές ηθοποιούς 

του. Το αποτέλεσμα τον δικαιώνει 

πέρα ως πέρα αφού οι άγνωστες 

ερμηνεύτριές του είναι απρόσμενα 

ικανές –ενίοτε και απολαυστικές 

σαν τη φοβερή ηλικιωμένη που πα-

ρά τις συμβουλές των κοινωνικών 

λειτουργών αρνείται να αποκρύψει 

το γεγονός πως ήταν στη φυλακή 

επειδή σκότωσε τον άντρα της– στο 

να αποδώσουν την αλήθεια του 

χαρακτήρα τους χωρίς υπερβολή 

ή ψεύτικες αποχρώσεις. Το καυ-

στικό κοινωνικό σχόλιο ίσως να μη 

συνδυάζεται πάντα αρμονικά με το 

κωμικό στοιχείο (προφανής ο στό-

χος του σκηνοθέτη να μη γίνει μελό 

η ταινία του) καθώς κάποιες σεκάνς 

εγκλωβίζονται σε μια εξωραϊστική 

κατάσταση που φλερτάρει ελα-

φρώς με την αφέλεια. Ακόμη κι έτσι 

πάντως το φιλμ είναι απέραντα συ-

μπαθητικό κι έντιμο και καταφέρνει 

να βγάλει μια νότα αισιοδοξίας 

παρά το ζόρικο θέμα του. 

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Φέτος στη 
Βενετία προεδρεύει 
η Λουκρέσια Μαρτέλ ΣΤΟ «BAzzAr» ΤΟυ Cirque 

du Soleil ΤΟ υπερθεαμα 
αλλαζει διαΣΤαΣη 
Η διάσημη καλλιτεχνική κολεκτίβα έρχεται στην  
Ελλάδα για πρώτη φορά σε μία μεγάλη σκηνή

Τη φαντασμαγορία και τη δύνα-
μη του να στέκεσαι ακίνητος σε 
ένα σκοινί που απέχει αρκετά 
μέτρα από τη γη, μας την έμαθαν 
εκείνοι. Το ίδιο συνέβη και με τον 
συνδυασμό της μουσικής, του χο-
ρού και της διασκέδασης. Ωστό-
σο, ο βασικότερος λόγος που πε-
ριμένουμε εναγωνίως την έλευση 
του διάσημου Τσίρκου του Ήλιου 
στη χώρα μας, δεν είναι αυτός. Η 
ευρωπαϊκή πρεμιέρα της παρα-
γωγής «Bazzar» που παρουσιάζε-
ται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
σε μία μεγάλη σκηνή, είναι που 
μας κάνει να μετράμε αντίστρο-
φα μέχρι τη 18η Ιουλίου, που είναι 
και προγραμματισμένη η πρώτη 
παράστασή τους στο πρώην αε-
ροδρόμιο του Ελληνικού. 

Η  ε μ βλ η μ α τ ι κ ή  σ κ η ν ή  το υ 
Alchemy Project –μία από τις με-
γαλύτερες και ηγετικές εταιρείες 
στον κόσμο του θεάματος με επι-

χειρήσεις σχεδόν σε κάθε σημείο 
στον κόσμο όπως στην Τουρκία, 
τη Βραζιλία, τις HΠA, τη Μ. Βρετα-
νία, το Κατάρ, τη Σιγκαπούρη και 
πρόσφατα στο Ομάν, την Αίγυπτο, 
το Λίβανο και την Ελλάδα σε συ-
νεργασία με το Piraeus Real Estate, 
δίνουν στο «Bazzar» τον χώρο και 
την πίστη για μία performance που 
θα μας μείνει αξέχαστη. 

35 χρόνια πριν, οι 20 μουσικοί 
του δρόμου αποφάσισαν να α-
κολουθήσουν κοινή πορεία με 
το όνομα Cirque du Soleil για να 
μετρούν σήμερα περισσότερους 
από 190 εκατομμύρια θεατές και 
εμείς έχουμε τη δυνατότητα να 
τους παρακολουθήσουμε σε μία 
παράσταση σταθμό στην καριέρα 
τους και να αυξήσουμε τον αριθ-
μό των 190 εκατομμύρια θεατών 
που έχουν ήδη κερδίσει με τα α-
κροβατικά, την allegria και την 
κίνησή τους.

Info
Από τις 18/7 μέχρι τις 
4/8 το Cirque du Soleil σε 
συνεργασία με το Piraeus 
Real Estate με την υπο-
στήριξη του CityLink, τη 
χορηγία της Skoda Auto 
ΑΕ και της Cosmote TV 
και τη Φιλοξενία του 
πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού θα βρίσκεται 
πολύ κοντά μας για να 
σπεύσουμε να το παρα-
κολουθήσουμε. 

μη 
ΧΑΣΕΙΣ!
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ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Με έξι βιβλία πεζογραφίας 
(μυθιστορήματα και νουβέλες) 
σε είκοσι  χρόνια, η Δήμητρα 
Κολλιάκου έχει καθιερωθεί σαν 
συγγραφέας με πρωτότυπη θε-
ματολογία, με λογοτεχνία που  
εμπεριέχει ποικιλία στοιχείων 
εκτέλεσης, με εξωστρέφεια (με 
την έννοια ότι είναι από τις λίγες 
λογοτεχνικές φωνές που δεν ε-
στιάζουν στην ελλαδική μιζέρια), 
με ακριβή και αυστηρό σχεδια-
σμό στη δόμηση των έργων της. 
Καθόλου τυχαία, επομένως, τα 
τέσσερα σημαντικά βραβεία που 
έχει κερδίσει μέχρι τώρα (ΕΚΕΒΙ, 
περιοδικό «(Δέ)κατά», Ακαδημία 
Αθηνών και το φετινό βραβείο 
διηγήματος του «Αναγνώστη»). 
Στον ένα χρόνο από την κυκλο-
φορία του πρόσφατου «Αλφα-
βητάρι εντόμων» (εκδόσεις 
«Πατάκη») και λίγες μέρες μετά 
τη βράβευσή του, η συγγραφέας 
μίλησε στην A.V.

Τ
ο βιβλίο τυπώθηκε δίχως χα-
ρακτηρισμό πεζογραφικού 
είδους, ενώ πολλές από τις 
κριτικές που διάβασα αντα-

νακλούν τη σχετική αμηχανία. 
Είναι το «Αλφαβητάρι εντόμων» 
συλλογή διηγημάτων με συνεκτι-
κό ιστό μια μεγάλη ή μικρή σχέση 
με κάποια εντομολογική πλευρά; 
Προτίμησα να μην μπει ειδολογικός 
χαρακτηρισμός στο εξώφυλλο και 
συμφώνησε σε αυτό και η εκδότριά 
μου Άννα Πατάκη. Η κριτική επιτρο-
πή του «Αναγνώστη» το συγκατέ-
λεξε στα διηγήματα, αλλά υπήρξαν 

άνθρωποι στην απονο-
μή των βραβείων που 
μου είπαν ότι το διάβα-
σαν σαν μυθιστόρημα. 
Το βιβλίο έχει τους 
κεντρικούς θεματικούς 
άξονες ενός μυθιστορή-
ματος και τα αφηγήματα 
που το απαρτίζουν είναι 
στενότερα δεμένα με-
ταξύ τους απ’ ό,τι συνή-
θως τα διηγήματα μιας 
συλλογής. Ένα πρώτο 
συνδετικό σχήμα είναι η 
παρουσία των εντόμων, 
που διασταυρώνονται 
με τους ήρωες, κι ένα 

δεύτερο η θεματολογία, που είναι 
εμπνευσμένη από τα καίρια ζητήμα-
τα της σύγχρονης Ευρώπης.

Ποιο ρόλο παίζει το αλφάβητο 
–και ποιο ακριβώς αλφάβητο– στη 
δόμηση του βιβλίου; Το αλφάβητο 
είναι ένας ακόμη συνεκτικός ιστός, 
το σύστημα που τα περιλαμβάνει 
όλα, από το Α ως το Ω. Αλφαβητάρι 
όμως λέμε μεταφορικά και το βι-
βλίο που περιέχει τα βασικά για ένα 
αντικείμενο μελέτης. Μου άρεσε 
αυτή η αντιδιαστολή ανάμεσα στο 
«πλήρες» και το «στοιχειώδες». Χρη-
σιμοποίησα το ελληνικό αλφάβητο, 
που είναι από τα αρχαιότερα και πο-
λύ όμορφο. Έχω «κλέψει» και λίγο, 
όμως, για να μπουν τόσο τα έντομα 
όσα και τα θέματα που ήθελα. Τη 
μέλισσα, για παράδειγμα, την έβαλα 
στο (λατινικό) Β, γιατί παίζω με τη 
φράση «to bee or not to bee» (sic). 
Το Μ το κράτησα για το μυρμήγκι, σε 
ένα αφήγημα με θέμα το σχολείο και 
τις αναζητήσεις μιας μαθήτριας που 
την απασχολούν ζητήματα φύλου 
και gender. Η μύγα μπήκε στο Ζ, από 
την εβραϊκή λέξη «ζβουβ», που είναι 
και το δεύτερο συνθετικό του Βεελ-
ζεβούλ (ο Σατανάς, και κατά λέξη, ο 
Άρχοντας των μυγών). Ο θεματικός 

πυρήνας εδώ είναι ο φόνος μιας 
νεαρής Αμερικανίδας που φιλοξενεί 
έναν παράνομο μετανάστη. Στο Π 
έβαλα την πασχαλίτσα, την πυγο-
λαμπίδα στο Φ (κωλο-φωτιά), ενώ 
το ελληνικό Ρ αντιπροσωπεύεται 
από το λατινικό Ρ (Praying mantis), 
το δικό μας Αλογατάκι της Παναγίας. 
Με ενδιέφερε ως έντομο (την ώρα 
της σεξουαλικής πράξης το θηλυκό 
επιτίθεται στο αρσενικό), αλλά μπό-
ρεσα και να το εντάξω στην ιστορία 
ενός σπουδαίου νευρολόγου. Το 
όνομα του τελευταίου έχει συνδεθεί 
τόσο με κάποιες νευροεκφυλιστικές 
νόσους του εγκεφάλου και τις (πα-
θογόνες) πρωτεΐνες «Prion»,  όσο και 
με την παιδεραστία.

Η αφιέρωση γίνεται σαν προσφώ-
νηση σε γράμμα ή μέιλ: «Αγαπη-
μένη μου Ευρώπη», με κόμμα, 
σαν το βιβλίο που ακολουθεί να 
απευθύνεται στην ήπειρό μας. 
Ποιες ευρωπαϊκές αξίες ή απαξίες 
υποβόσκουν στο βιβλίο;  Η Ευρώ-
πη ενσαρκώνει τις ανθρωπιστικές 
αξίες που απειλούνται ή  χάνονται, 
τις αξίες του δυτικού πολιτισμού που 
βασίστηκε και σε αρχαίους πολιτι-
σμούς, όπως ο ελληνικός. Μια τέτοια 
αξία είναι η ανοχή, η προστασία της 
πολυπολιτισμικότητας, η αναγνώ-
ριση του Άλλου (του διαφορετικού) 
ως ισότιμου. Προφανώς έχει πολλές 
και διάφορες μορφές η ετερότητα, 
όσες και τα πρόσωπα και τα έντομα 
σε αυτό το αλφαβητάρι. Γι’ αυτό τα 
«γράμματα» θα μπορούσαν να δια-
βαστούν και σαν ανοιχτά γράμματα 
(επιστολές) σε μια Ευρώπη που είναι 
ευάλωτη, που της λείπει η ανοιχτω-
σιά, και που με τη σύγχρονη και λίγο 
παλαιότερη Ιστορία της μου έδωσε 
έμπνευση και υλικό για το βιβλίο.

Υπάρχει πλήθος αναφορών σε 
άλλα κείμενα, σε Μυθολογία, σε 
ιστορικά γεγονότα από το μακρινό 
παρελθόν (π.χ. Περσικοί Πόλεμοι) 
μέχρι το εντελώς σύγχρονο πα-
ρόν (π.χ. «Ζούγκλα του Καλέ»), σε 
άλλες Τέχνες και προφανώς σε 
επιστημονικά ή διεπιστημονικά 
στοιχεία (Εντομολογία, Ανθρωπο-
λογία, Γλωσσολογία - κορυφαίο 
το Η). Με ποιο κριτήριο επέλεξες 
δέκα απ’ όλα αυτά, για να τα «κά-
νεις λιανά» στο Επίμετρό σου;  Τα 
περισσότερα στοιχεία στο «Αλφα-
βητάρι Εντόμων» είναι αληθινά, όχι 
επινοημένα. Η επινόηση και η μυθο-
πλασία ξεκίνησαν όταν, γράφοντας, 
άρχισα να ξεδιαλέγω, να συνδυάζω 
και να χρησιμοποιώ τις πληροφο-
ρίες που είχα συγκεντρώσει. Όταν 
ολοκληρώθηκε το βιβλίο, θέλησα να 
δώσω στο Επίμετρο κάποιες διευκρι-
νίσεις για τις αληθινές «πηγές», όπου 
αυτό ήταν σκόπιμο, για τον περίεργο 
και πολυπράγμονα αναγνώστη. 

Θαύμασα το πλήθος των αφη-
γηματικών τρόπων, από τις μίνι 
ψηφίδες μέχρι τη σεναριακή γρα-
φή κι από την πρωτοπρόσωπη α-
φήγηση μέχρι το ενσωματωμένο 
δοκίμιο ή ξένο κείμενο (σχεδόν 
πάντα ωστόσο με «ξερό» τρόπο, 
αλά Σταντάλ). Θαύμασα και την 
ποικιλία του αφηγηματικού «ψα-
χνού», τις επιμέρους πλοκές των 
κομματιών, όπου υπάρχουν. Το εί-
δος της εκάστοτε πλοκής υπαγο-
ρεύει τον αντίστοιχο αφηγηματι-
κό τρόπο, πρόκειται για 
ποίκιλμα για χάρη του 
αναγνωστικού κοινού ή 
και τα δύο; Δεν είναι τόσο 
ξεκάθαρα στο μυαλό μου 

αυτά από την αρχή, ποιος αφηγημα-
τικός τρόπος θα ήταν καλύτερος για 
τι είδους πλοκή. Δοκιμάζω διάφορα 
κι αυτό παίρνει χρόνο. Άλλωστε και 
η πλοκή συνήθως προκύπτει γρά-
φοντας. Σε αυτό το βιβλίο, συγκε-
ντρώνοντας υλικό, προσπαθούσα 
να βρω την άκρη ενός «νήματος» 
που θα μπορούσε να με οδηγήσει σε 
μια ιστορία. Κάποιες φορές μου έ-
δωσε έμπνευση ακόμη και το γράμ-
μα ή το έντομο που θα μπορούσε 
να του αντιστοιχεί. Αυτή ήταν η 
περίπτωση του Ω, που φιλοξενεί το 
«Ωρολόγιο του θανάτου», κοινώς 
σαράκι. Επιδίωξα όμως συνειδητά 
απ’ την αρχή την ποικιλία όχι μόνο 
στους αφηγηματικούς τρόπους, 
αλλά και στη μέθοδο, στον τρόπο με 
τον οποίο θα χειριζόμουν το υλικό 
μου: οι «συναντήσεις» που έχουν οι 
ήρωες με τα έντομα είναι όλες πολύ 
διαφορετικές μεταξύ τους, ενώ το 
έντομο είναι οργανικά ενταγμένο 
κάθε φορά κι όχι ένα στοιχείο επι-
φανειακό. Αυτά, για την τέρψη όχι 
μόνο  του αναγνώστη, αλλά και για 
τη δική μου.

Ακόμα,  θαύμασα τον κοσμοπο-
λιτισμό σου, τη σχεδόν πλήρη α-
πουσία ελληνοπρέπειας, ελληνι-
κότητας και όλης της συναφούς 
θεματολογίας ή και μιζέριας. 
Υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις 
εξαιτίας αυτών των επιλογών 
σου είτε από την κριτική είτε 
και/ή από αναγνώστες/ώστριες;   
Δεν έχω εισπράξει κάτι αρνητικό. Οι 
κριτικές ήταν ιδιαίτερα θερμές αυ-
τή τη φορά, κι όσοι θέλησαν να μου 
γράψουν προσωπικά ήταν επειδή 
τους άρεσε το βιβλίο. Ο κοσμοπολι-
τισμός έρχεται από τη ζωή που έκα-
να τόσα χρόνια – άλλαξα κάμποσες 
πόλεις στην Ευρώπη. Η μιζέρια πάλι 
δεν έχει εθνικότητα, αν μιλάμε για 
ψυχική μιζέρια και μικροπρέπεια, 
για διανοητική φτώχεια που περνά-
ει και στη γραφή. Θέλει δουλειά για 
να την πολεμήσει κανείς – το είδος 
της δουλειάς που κάνει κανείς με 
τον εαυτό του, και που μπορεί να 
κρατήσει χρόνια. Όσο για την ελλη-
νικότητα, εξαρτάται πώς ορίζεται. 
Δεν υπάρχει μία και μόνη ελληνι-
κότητα. Έχω δει να κακοποιείται η 
φράση του Διονύσιου Σολωμού, 
που την παραλλάζω ελάχιστα εδώ: 
Πρέπει να μάθουμε να θεωρούμε 
ελληνικό ό,τι είναι αληθινό. Το να 
υπάρχει αλήθεια στη μυθοπλασία 
είναι για μένα το πρώτο ζητούμενο.

Γράφοντας απαιτητική και μη 
εύπεπτη λογοτεχνία, απαιτείς 
φυσικά και αυξημένη συμμετοχή 
του/της αναγνώστη/ώστριάς 
σου, έτσι δεν είναι;  Απαιτεί μια 
κάποια προσπάθεια το να μπει κα-
νείς στο σύμπαν ενός λογοτεχνικού 
βιβλίου. Αν δεν υπάρξει επένδυση 
και συμμετοχή από μέρους του 
αναγνώστη, δεν θα μπορέσει και 
να γευτεί αυτή τη βαθιά οικειότητα 
που νιώθουμε κάποιες φορές με ο-
ρισμένους χαρακτήρες, τον αφηγη-
τή/την αφηγήτρια, και εμμέσως με 
τον/τη συγγραφέα – μια οικειότητα 
που οφείλεται στην αναγνώριση 
κάποιου στοιχείου του εαυτού μας 
ή της πραγματικότητας, έτσι όπως 
την αντιλαμβανόμαστε, μέσα στον 
(επινοημένο) άλλον ή τον κόσμο 
του βιβλίου. Για μένα, το να μπορεί 

να δώσει αυτή τη χαρά 
ένα βιβλίο είναι πιο ου-
σιαστικό από το πόσο 
«καλή» ή «υψηλού επιπέ-
δου» είναι η τεχνική. A     

Είναι η 
Εντομολογία 

κλάδος της 
Πεζογραφίας; 

Η Δήμητρα 
Κολλιάκου μιλάει 

για  το εξαίρετο «Αλφαβητάρι 
εντόμων» της (Πατάκης)

Του ΔήΜήτρή ΦύσσΑ

Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.
athens voice.gr
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Κορίτσια του Μπλέτσλεϊ Παρκ, σκυμμένα πάνω από τις μηχανές τους, αφοσιωμέ-

να στη μεγαλύτερη υπηρεσία αποκρυπτογράφησης της Μεγάλης Βρετανίας στη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου· γυναίκες μέλη των Επιχειρήσεων Ειδικών Α-

ποστολών που πέφτουν με αλεξίπτωτα στην κατεχόμενη Ευρώπη· μανάβισσες στις 

λαϊκές αγορές, γαλήνιες πλέκτριες στα πάρκα, απλές νοικοκυρές στην κουζίνα τους 

που υποκλέπτουν πληροφορίες πολύτιμες για την έκβαση του πολέμου. 

Τ
ι απέγιναν όλες αυτές οι γυναίκες που δούλεψαν μυστικά πίσω από τις γραμμές 

του εχθρού, όταν δεν κατέληξαν στα μπουντρούμια της Γκεστάπο, σε στρατό-

πεδα συγκέντρωσης ή «βορά των κορακιών» σε κάποιο χωράφι στην καρδιά της 

Ευρώπης; Μεταμόρφωσαν μια καθαρά ανδρική υπόθεση σε πεδίο έξοχων γυναι-

κείων επιδόσεων χάρη στη «μυστικοπαθή, συνηθισμένη στη μοναξιά, ψυχρή γενναιό-

τητά τους», σύμφωνα με τον αξιωματούχο των ΕΕΑ Σέλγουιν Τζέπσον, όμως μετά τον 

πόλεμο οι αποκρυπτογράφοι, οι πληροφοριοδότριες, οι κατάσκοποι, οι αγωνίστριες 

του μεγάλου αντιφασιστικού πολέμου παρέμειναν στη σκιά, αγνοημένες. Συνέχισαν, 

όσες επέζησαν, τις ανώνυμες ζωές τους, αλλά οι περισσότερες αυτοκαταδικάστηκαν 

στη μοναξιά – ίσως γιατί η εμπλοκή με την κατασκοπεία δεν υπαγορεύεται απλώς από 

τις συνθήκες, αλλά είναι ένα περίπλοκο και διεγερτικό παιχνίδι που δύσκολα εγκαταλεί-

πεται, γιατί τα συνδυάζει όλα: ιδιότυπη συνειδησιακή αναζήτηση, ηθική περιπλάνηση, 

δύσκολη άσκηση στη χειραγώγηση των συναισθημάτων και μαζί υπαρξιακό στοίχημα.

Ποια ήταν τα κορίτσια της «D-Day» λοιπόν; Ποια ήταν η νεαρή 

Μαντάμ Φουρσάντ που ηγήθηκε του μεγαλύτερου κατασκοπικού 

δικτύου της Γαλλίας εναντίον του Χίτλερ; Ποια η χωλή Αμερικα-

νίδα Βιρτζίνια Χολ, που έστησε το πιο επιτυχημένο αντιστασιακό 

δίκτυο στη Λυών, αψηφώντας τον «χασάπη» Κλάους Μπάρμπι; 

Τρεις μελέτες, πρόσφατα γραμμένες από γυναίκες, φωτίζουν τη 

μυστική τους δράση. Όμως η λογοτεχνία ίσως συλλαμβάνει κα-

λύτερα αυτό τον κόσμο των σκιών και του κινδύνου. Στο υπέροχο 

μυθιστόρημά του «Warlight» («Φώτα πολέμου») που θα κυκλοφο-

ρήσει το φθινόπωρο από τις εκδόσεις Πατάκη, ο Μάικλ Οντάατζε 

εξιστορεί την προσπάθεια ενός νεαρού άντρα να αποκρυπτογρα-

φήσει τον βίο της απούσας μητέρας του στα χρόνια του πολέμου, 

να συνθέσει τα ράκη της μνήμης, να ανασυστήσει έναν κόσμο 

γεμάτο ανεπούλωτα τραύματα, να ανακαλύψει τον ρόλο των προ-

σώπων που εμφανίζονταν σαν μετέωρα στον ορίζοντα της μο-

ναχικής, μπερδεμένης του εφηβείας κι έσβηναν αιφνίδια όπως 

ήρθαν – πολλές, αινιγματικές γυναίκες και η σιωπηλή του μητέρα ανάμεσά τους, όλες 

συνεργάτιδες των μυστικών υπηρεσιών. Και η Κέιτ Άτκινσον, στο μυθιστόρημά της 

«Παραπλάνηση» παρακολουθεί την ιστορία της Τζούλιετ Άρμστρονγκ (μιας έξυπνης, 

χαριτωμένης, θαρραλέας νέας γυναίκας που εντάσσεται, χωρίς καλά καλά να το κα-

ταλάβει, σε μια ομάδα κατασκόπων της ΜΙ5 με σκοπό την εξάρθρωση ενός δικτύου 

Βρετανών φιλοναζιστών), για να δημιουργήσει από τα θραύσματα εξαρθρωμένων 

εαυτών μια καλειδοσκοπική φαντασμαγορία. 

Συναντάμε την Τζούλιετ Άρμστρονγκ στις αρχές της δεκαετίας του ’50 να εργάζεται 

στο BBC – πράγμα διόλου τυχαίο, αφού στον ραδιοσταθμό βρήκαν μεταπολεμικά 

στέγη πολλοί συνεργάτες των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, ανάμεσά τους ο δια-

βόητος Μάξγουελ Νάιτ, ο οποίος πιθανόν αποτέλεσε και το πρότυπο πάνω στο οποίο 

βάσισε ο μεν Οντάατζε τον ήρωά του «φυσιοδίφη» Μαρς Φέλον, η δε Άτκινσον τον μυ-

στηριώδη, ελκυστικό, κομψό πράκτορα Πέρεγκριν Γκίμπονς. Μια δεκαετία νωρίτερα, 

η Τζούλιετ έχει στρατολογηθεί στην ΜΙ5 και έχει αναλάβει την ολότελα πεζή αποστολή 

να απομαγνητοφωνεί τις συνομιλίες μιας ομάδας οπαδών του Μόσλεϊ που συναντιού-

νται τακτικά στο διπλανό διαμέρισμα. Η Τζούλιετ πλήττει·κι όταν ο γοητευτικός προϊ-

στάμενός της την πείθει να παγιδεύσει, χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα και επινοη-

μένη προσωπική ζωή, μια αντισημίτισσα  χήρα της καλής κοινωνίας, δέχεται ασμένως. 

Από εκεί θα αρχίσει η περιπέτειά της, που δεν πρόκειται να τελειώσει με τη λήξη του 

πολέμου. Ρώσοι και Τσέχοι κατάσκοποι, δυτικό και ανατολικό μπλοκ, περιπέτειες στην 

εμπόλεμη ζώνη, διπλοί πράκτορες και «προδότες» στις τάξεις της MI5 παρασύρουν 

την Τζούλιετ σε μια, συχνά ακατανόητη δίνη, ώσπου στο τέλος θα διαπιστώσει ότι από 

κυνηγός πληροφοριών έχει γίνει η ίδια θήραμα των κατασκοπικών δικτύων. 

Όμως το απολαυστικό μυθιστόρημα της Άτκινσον δεν είναι απλώς ένα κατασκοπικό 

θρίλερ, την καταιγιστική πλοκή του οποίου ελαφραίνει το σαρδόνιο χιούμορ και ο 

παιγνιώδης σουρεαλισμός της συγγραφέως. Είναι ταυτόχρονα ένας στοχασμός 

πάνω στην εναλλαξιμότητα της γυναικείας ταυτότητας, τη ρευστότητα της έμφυλης 

επιθυμίας, τις ιδεολογικές αυταπάτες, το ψεύδος, την προσποίηση.  Γιατί δεν υπάρχει 

μόνο στον αβέβαιο, ασταθή, πολύμορφο κόσμο των κατασκόπων, «ένας άλλος, εναλ-
λακτικός εαυτός σου, που στέκεται παράμερα αόρατος και παρατηρεί» όπως έχει γράψει 

χαρακτηριστικά ο Τζον Μπάνβιλ. A      

Το παιχνίδι 
της εξαπάτησης
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ  ΣΧΙΝΑ

«Παραπλά-
νηση», Kate 
Atkinson, 
μτφ. Ιωάννα 
Ηλιάδη, 
εκδ. Παπαδό-
πουλος

Βιομηχανία σε καθίζηση, θέσεις ερ-
γασίας σε μόνιμο αλέρτ απώλειας, 
φτώχεια, εξαθλίωση, τυχοδιώκτες 
που χτενίζουν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μοιράζοντας μίσος ή υπο-
δεικνύοντας τους «ενόχους». 

Η 
Βρετανία, σε ένα ανατριχιαστικό 
κρεσέντο κατάφωρου ρατσισμού 
και άρνησης κοινοβουλευτισμού, 
αναρωτιέται τι τους θέλαμε τους 

ξένους, νιώθει αδικημένη, ξεπουλημέ-
νη από τους «αλήτες, προδότες πολιτι-
κούς». Μία από τις πιο ανατριχιαστικές 
πλευρές της «Μέσης Αγγλίας» είναι πως 
το κοινωνικοπολιτικό φόντο μέσα στο 
οποίο ζουν οι ήρωες του τελευταίου 
του μυθιστορήματος του Τζόναθαν Κό-
ου, έχει απίστευτες ομοιότητες με όσα 
ζήσαμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα τις «η-
ρωικές μέρες» του ΟΧΙ. 
Ναι. Η Αγγλία νιώθει αδικημένη, οι με-
τανάστες τής κλέβουν τις δουλειές, οι 
λαϊκιστές βρίσκουν την ευκαιρία να επι-
δείξουν την «ηθική τους ανωτερότητα», 
μια «ανωτερότητα» ευρείας γκάμας. 
Την «κατέχουν» όλοι ανεξαιρέτως, από 
τους οπαδούς της παλαβής Δεξιάς έως 
τους πολίτικαλ κορέκτ αριστεριστές, 
«εξαρτημένους από το να θυμώνουν 
για λογαριασμό των άλλων». 
Το Λονδίνο φλέγεται, όπως παλιά η 
Αθήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των «μο-
νοπωλιακών και σκοτεινών συμφερό-
ντων» έχει απαγορεύσει ακόμα και το 
κυνήγι της αλεπούς. Οι παραδόσεις χά-
νονται, η βρετανικότητα καταπνίγεται 
προκειμένου να γίνει πράξη το φιλελέ 
μοντέλο του άπατρι και 
παγκοσμιοποιημένα α-
νερμάτιστου ανθρώπου. 
Σκοτώνουν τα όνειρά μας, 
αν σας θυμίζει κάτι! 
Μόνο που τελικά στη «Μέ-
ση Αγγλία» του Μπέρμιν-
χαμ αλλά και του Λονδί-
νου το Brexit έγινε πράξη. 
Στην Ελλάδα –πάλι καλά 
να λέμε– «ισορροπήσα-
με» κάπως, κι εκείνες τις 
μέρες ευτυχώς(;) θα τις 
«ξαναζήσουμε» μόνο σαν 
ταινία από τον Κώστα Γαβρά. Σε αυτό το 
μυθιστόρημα παρακολουθείς την ιστο-
ρία της σύγχρονης Αγγλίας, ιστορία νο-
σταλγίας και αυταπάτης, σύγχυσης και 
ασυγκράτητης οργής, γραμμένη από 
τον σπουδαιότερο χρονικογράφο της 
σύγχρονης βρετανικής νοοτροπίας. 
Μέσα στο οικονομικό και κοινωνικό το-
πίο που έχει αλλάξει ραγδαία μετά τους 
γκλάμορους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2012, η χώρα παραληρεί μεταξύ «επανά-
στασης» και «γυρίζω τις πλάτες μου στο 
μέλλον». Είναι η ιδανική ευκαιρία για τον 
Κόου να φέρει πίσω μερικούς από τους 
πιο αγαπημένους μας αλλά και αγαπη-
μένους του ήρωες από τη «Λέσχη των Τι-
ποτένιων». Παθιασμένος παρατηρητής, 
συναισθηματικός, σατιρικός, κυνικός, 

στη «Μέση Αγγλία» γράφει το μεγάλο μυ-
θιστόρημα του δημοψηφίσματος, που 
έφερε στο προσκήνιο όλον τον πολιτικό 
αμοραλισμό που έπαιξε στα ζάρια την τύ-
χη μιας χώρας. Ο Νταγκ, ο Μπέντζαμιν, 
ο Κόλιν, η Λόις, έχουν περάσει τα -ήντα. 
Έχουν κάνει παιδιά και εγγόνια, βλέπουν 
τους τόπους της παιδικής τους ηλικίας να 
γίνονται τεράστια πολυεθνικά σούπερ 
μάρκετ, τα άλλοτε ακμάζοντα εργοστά-
σια αυτοκινήτων να παραχωρούν τη θέ-
ση τους σε μαζικούς σόπινγκ μολ ναούς. 
Το μέλλον της χώρας αλλά και το μέλλον 
των αναμεταξύ τους σχέσεων, επαγγελ-
ματικών, προσωπικών, φιλικών και πολι-
τικών, εξαρτάται από την πορεία αυτής 
της «εξεγερσιακής» διάθεσης που προ-
τάσσει επιστροφή στο χθες κι όχι φυγή 
προς το μέλλον. Όνειρα που διαψεύστη-
καν, ρομαντικές εμμονές που ξεθώρια-
σαν, συμβιβασμοί ή κοινότυπες επιλογές, 
διαλυμένοι γάμοι, γονείς που πεθαίνουν, 
παιδιά που επαναστατούν ενάντια στους 
γονείς τους, ο κόσμος της «Μέσης Αγγλί-
ας» πάει κατά διαόλου. Κι ο μετρ Κόου 
αφηγείται τις παράλληλες ιστορίες τους 
με αριστοτεχνικό τρόπο. Η μάκρο –και η 
μίκρο– από κοινού φτιάχνουν την ιστο-
ρία της χώρας του, το προσωπικό είναι 
και βαθιά πολιτικό, μα και ανάποδα: το 
πολιτικό επηρεάζει και καθορίζει ευθέ-
ως το προσωπικό. Γι’ αυτό κι εδώ, κι όχι 
μόνο σε εμάς, το δημοψήφισμα έγινε αι-
τία να διαλυθούν σχέσεις και το «μεγάλο 
ερώτημα» περί ΝΑΙ ή ΟΧΙ αποσάθρωσε 
φιλίες, κονιορτοποίησε έρωτες, έβαλε 
φωτιές σε κτίρια όπου εργάζονταν άν-
θρωποι σαν εμάς, δίχασε τεκτονικά και 

αδιανόητα κάθε μορφή 
συμβίωσης. Οι ήρωες της 
«Λέσχης των Τιποτένιων» 
συναντούν τους παλιούς 
εαυτούς τους αλλά και συ-
ναντούνται με καινούργια 
πρόσωπα. Και μέσα από 
όλο αυτόν τον πολιτικό 
αμοραλισμό και τα κηρύγ-
ματα του μίσους, ξέρουν 
πως μόνο ένα, πιθανόν, 
να τους σώσει: η πίστη 
του ενός προς τον άλλον, 
ο έρωτας, η αγάπη και η 

ψυχραιμία. Θα περάσει κι αυτό, όπως θα 
έλεγε κι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Που 
στη δική μας χώρα, ξέρει κι αυτός αλλά 
και αρκετοί πλέον από εμάς τι «υπέστη» 
και «υπέστημεν». Γιατί και στη «Μέση Αγ-
γλία» ο «λαός» διαχωρίζεται σε Βρετανο-
λάτρες και Ευρωγερμανοτσολιάδες. Σε 
«παθιασμένους» και «ξεφτιλισμένους». 
Ένα υπέροχο, παρηγορητικό, άριστο μυ-
θιστόρημα από έναν Κόου που δείχνει 
πως ο χρόνος τον κάνει σοφότερο και 
μεστότερο. Η λογοτεχνική του δύναμη 
είναι απολύτως κατακτημένη από τον 
περασμένο αιώνα. Αλλά η πιστοποίηση 
της κλάσης του και το μεγαλείο της συ-
νέχειάς του, εδώ σε αυτό το βιβλίο, είναι 
που αποδεικνύεται περίτρανα παράφο-
ρα. Λάτρεψα. ●

Από Τό Grexit 
έως Τό Brexit έξΑκόςιές 
σελίδεσ δρόμόσ 

Ο Τζόναθαν Κόου στη «Μέση Αγγλία» (εκδόσεις Πόλις) 
γράφει μεγαλειωδώς γι’ αυτό που ζήσαμε και ζούμε 

Του ΣΤΕφΑΝου ΤΣΙΤΣοπουλου
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ΒΙΒΛΙΟ

π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  / 

ε κ δ ο σ ε ι σ  / 

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  / 

ε κ δ η λ ώ σ ε ι σ

Ως και τα μισά της η «Σερατονίνη» σε καταβυ-

θίζει στο γνωστό ουελμπεκικό σύμπαν-λίμπο, 

συνοψίζοντας και ξετυλίγοντας σπαρταριστά 

και επικά όλα αυτά για τα οποία λατρεύεται 

αναγνωστικά ο «Μεγάλος Μισάνθρωπος». 

Γάλλος μεσήλικας σε βαριά κατάθλιψη κι έναν 

τόνο υπαρξιακής απελπισίας, βαράει αβέρτα 

Carpotix με τη συνταγή του ψυχίατρου του. 

Έ
να μικρό οβάλ χάπι με μια εγκοπή στη 

μέση και συχνότερες παρενέργειες τη 

ναυτία, την εξαφάνιση της λίμπιντο και 

την πλήρη σεξουαλική ανικανότητα. Ο 

κλασικός ουελμπεκικός ήρωας, με την εγνω-

σμένη σωματική και ψυχική κατατονία. Λευκός, 

ευρωπαίος με μόνιμη κρισάρα άγχους προσω-

πικότητας: δεν γίνεται τίποτα και τίποτα δεν τον 

γιατρεύει, τσάμπα καταπίνει τα Carpotix σαν τα 

παλιά καλά καραμελάκια-ραντεβουδάκια. 

Πάντα αυτό δεν συμβαίνει στα βιβλία του; Η μο-

ναξιά και η μελαγχολία των ηρώων του Ουελμπέκ 

δείχνουν ανίατα αήττητες, καταπίνουν, καταπί-

νουν ψυχοτρόπα αναλγητικά. Ματαίως. Ξοδεύ-

ονται σε κρεβάτια και σεξ με την οκά, ειδικά της 

κατηγορίας πληρωμένο, άρα εντελώς υποτακτι-

κό. Όμως δυνατότητα επαναφοράς αισιοδοξίας ή 

έστω μιας κάποιας ευφρόσυνης έστω 

και τεχνικά διάθεσης, καμία. Τι να την κά-

νει; Ίσως κατά βάθος, κατά πλάτος, κατά 

μήκος, κατά διαόλου, να τη γουστάρει 

την απελπισία του, τόσο πολύ να τη γλε-

ντάει την παρακμή του, που ακόμα και 

να αυτοκτονήσει δεν τα καταφέρνει. 

Ο δικός μας Ουελμπέκ! Που εδώ μας 

μιλά σαν Φλοράν-Κλοντ: το μέσα του 

θρύψαλα, το έξω του επίσης. Η Γαλλία 

τελειώνει, όπως κι αυτός, οι πόλεις τυ-

ποποιούνται με προβλέψιμες λεωφό-

ρους, γειτονιές ή προάστια που αρα-

διάζονται το ένα μετά το άλλο με πο-

λεοδομικό όραμα και εύτακτη δόμηση 

παρόμοιας με τα σούπερ μάρκετ. Τι να 

κάνει ο έρημος Φλοράν-Κλοντ; Να πά-

ει στην εξοχή για να γλιτώσει; Σκατά! (Ουελμπέκ 

χωρίς βωμολοχία, καλοκαίρι χωρίς καρπούζι!) Οι 

εξοχές καταστρέφονται από τα μπουτίκ χοτέλ 

αγροκτήματα και τους ξενοδοχειακούς ερμπιεν-

μπί πύργους, ο ήρωας Φλοράν-Κλοντ, επάγγελ-

μα γεωργικός μηχανικός, βολοδέρνει στο όριο. 

Η νιότη του έχει τελειώσει με τον τρόπο που η 

παγκοσμιοποίηση τελείωσε και τη γαλλική γε-

ωργία και την κτηνοτροφία. Λεμόνια από την 

Κίνα, κρασιά από την Καλιφόρνια, κρέατα αργε-

ντίνικα, αποχαιρέτα το φουά γκρα, το καμαμπέρ 

ή τη Νορμανδία που χάνεται. Και στην καλύτερη, 

αν είσαι παραγωγός, βγες στους δρόμους φο-

ρώντας κίτρινο γιλέκο. Δεν θα πιάσει τόπο η ορ-

γή, αλλά εσύ κάνε το, εκτονώσου και πού ξέρεις; 

Γιατί, κατά τα άλλα, τίποτα δεν ξέρεις, αν και δεν 

είναι δύσκολο να το δεις: όσο και να τα σπάσεις, 

πίσω στις μέρες της πρότερης ευμάρειας δεν 

γυρνάς. Άλλοι αποφασίζουν. 

Καθόλου τυχαίο που κι αυτό το μυθιστόρημα θε-

ωρήθηκε «προφητικό» – συμβαίνει συχνά με τα 

βιβλία του δικού μας. Γιατί εδώ, σε κομμάτι των 

σελίδων περιγράφει συγκλονιστικά την οργή των 

γάλλων αγροτοκτηνοτρόφων που οδηγούνται 

στην αυτοκτονία αδυνατώντας να αντιμετωπί-

σουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την πα-

γκοσμιοποιημένη αγορά. Η ερήμωση του κόσμου, 

ενός κόσμου χωρίς καλοσύνη, χωρίς αλληλεγ-

γύη, με τις μεταλλάξεις του πλέον ανεξέλεγκτες. 

Η αποτυχία των ιδανικών της νιότης, η απουσία 

έστω ακόμα και μιας παράλογης ελπίδας να ξανα-

βρεί κάποιους παλαιόθεν βηματισμούς του. 

Εδώ όμως, κάπου δηλαδή στα μισά του βιβλίου, 

πάνω που λες, δεν μπορεί, αυτά όλα τα έχω δια-

βάσει και ξαναδιαβάσει, εδώ λοιπόν είναι που 

σκάει το αληθινό βιβλίο. Όλα αυτά τα «καυτά» 

προκύπτουν όχι ως «δράση» στο τώρα, αλλά 

ως ανάμνηση της παλιάς ζωής του, καθώς ο 

Φλόριαν-Κλοντ λόγω του χαπιού «αναπολεί» 

το παρελθόν, έως και τις τελευταίες μέρες, πριν 

αρχίσει το Carpotix να τον «ηρεμεί». Κι έτσι, μέ-

σα σε αυτό το χημικό καθαρτήριο που περνά 

τις μέρες του βουλιάζοντας σε φτηνό σεξ, έχει 

να διαλέξει δύο δρόμους: ή θα αυτοκτονήσει ή 

θα προσπαθήσει να κάνει μια νέα αρχή. Κι εδώ 

είναι επιτέλους σαν ο Ουελμπέκ να αποφασίζει 

να γράψει ένα καινούργιο βιβλίο, απαλλαγμένο 

από τις μανίες, τις μανιέρες κι όλα αυτά που θέ-

λει η «αγορά» του. Γιατί ξαφνικά, καταρράκτες 

από χαμένες αγάπες, λάθη, διαψευσμένες κα-

λοσύνες, τσαλαπατημένα όνειρα, έρωτες, φιλί-

ες, ενοχές και μεταμέλειες δίνουν στον Φλοράν-

Κλοντ όχι ακριβώς συγχωροχάρτι – αυτά είναι 

για τους εύκολους συγγραφείς που μπορούν κι 

έτσι εύκολα να γδύνουν την τσέπη και την ψυχή 

των ήδη εύκολα γδυμένων αναγνωστών τους. 

Όχι, καθόλου έτσι δεν το κάνει ο Ουελμπέκ. 

Με έναν υπέροχο και μαγικό τεχνικά τρόπο, το 

μυθιστόρημα από σαδομαζοχιστικό γίνεται βαθιά 

ρομαντικό. Η πορνογραφία-μανιέρα του το στρί-

βει απότομα τραβώντας τον δρόμο των μεγάλων 

κλασικών. Που δεν χρειάζεται να έχεις ντοκτορά 

στη λογοτεχνία, ο Ουελμπέκ τους παραθέτει στε-

γνά: Γκογκόλ, Τόμας Μαν, Προυστ, Τζίμι Χέντριξ, 

Έλβις, Pink Floyd, ναι, βάζει και μουσική! Ένας 

άλλος Ουελμπέκ, ένα άλλο βιβλίο. Με ένα τέλος 

που μόνο αυτός μπορεί να δώσει, κι ως εδώ γιατί 

δεν κάνω σπόιλερ. «Βρισκόμουν λοιπόν στο στά-
διο που το γηράσκον ζώο, ταλαιπωρημένο και με 
την αίσθηση πως έχει πληγωθεί θανάσιμα, αναζητά 
καταφύγιο για να...». Μάντεψε τη συνέχεια: α) να 

τελειώσει τη ζωή του, β) να αρχίσει μια νέα ζωή 

μηδενίζοντας την προηγούμενη. Όλα παίζουν 

σαν ανεστραμμένα είδωλα στη «Σερατονίνη» και 

όπως όλα δείχνουν, ή τουλάχιστον όπως εγώ ο 

μανιακός του θεωρώ, ο Ουελμπέκ φτιάχνει μια 

λογοτεχνική πρόζα, που εδώ, από τη θέση «10ο 

βιβλίο» αποστομώνει τους φανατικούς αρνητές 

του: μεγάλη λογοτεχνία. A  

Η «ΣερατονίνΗ» 
του Μισέλ ΟυέλΜπέκ 
προκαλεί ευφορία 
Το τελευταίο του μυθιστόρημα από σαδομαζοχιστικό  
γίνεται βαθιά ρομαντικό (Εστία) 

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου

Τσοτσώνης, 
Γασπαράτος, 
Καραπιπέρης: 
They do the 
right thing

Σε λίγες μέρες έχου-
με εκλογές. Είχαμε 
πάλι πριν από λίγο 
καιρό. Προγράμματα, 
συντάξεις, φόροι, 
μνημόνια, σκάνδαλα, 
εργολάβοι, φάρμακα, 
δικαιοσύνη που τσί-
μπησε και ήπιε από 
το δηλητήριο του 
μίσους, ποιος είναι 
λιγότερο χειρότερος 
από τον άλλον. Από 
όλα έχει ο μπαξές, 
για το μόνο που δεν 
ειπώθηκε κουβέντα 
είναι ο πολιτισμός. 
Σαν να μην υπάρχει...
Και προφανώς δεν 
υπάρχει στην πραγ-
ματικότητα πολλών 
από τους πολιτικούς. 
Απαίδευτοι άνθρω-
ποι μιλάνε μόνο για 
τα λεφτά. Η ελληνική 
πραγματικότητα... 
Σε αυτό το ζοφερό 
περιβάλλον οι έλ-
ληνες δημιουργοί 
συνεχίζουν να 
δουλεύουν «στο 
χώρο του αοράτου» 
κάνοντας το σωστό 
πράγμα. Απαντάνε 
στην αμορφωσιά με 
δημιουργία. 

Σεραφείμ 
Τσοτσώνης 
- Believers

Γνωρίζουμε ήδη από 
την προηγούμενη δι-
σκογραφία του πως ο 
Σεραφείμ Τσοτσώνης 
αγαπάει και σέβεται 
τη μουσική, την πλη-
σιάζει με ηθική και 
καλές προθέσεις. 
Με τη συμμετοχή της 
αδελφής του (με την 
οποία τρέχει και το 
μουσικό/εικαστικό 
πρότζεκτ «Ocean 
Hope») και του Peter 
Broderick (που 
κάποτε πέρασε και 
από τους Efterklang) 
δημιουργεί εικόνες, 
αντλεί από ανα-
μνήσεις, αναζητά 

Various
artists

Του Μακη 
Μηλατου

σ υ ν αυλ ι ε σ 
σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ 
ε κ δ η λ ώ σ ε ι σ 

δ ι σ κ ο ι

ΜΟΥΣΙΚΗ

➜ makismilatos@gmail.com

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.
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λυρισμό με μίνιμαλ 
αισθητική, κινητο-
ποιείται από συναι-
σθηματικές φορτί-
σεις, επεξεργάζεται 
ήχους περιβάλλο-
ντος (αγαπημένο 
παιχνίδι και του Brian 
Eno), χρησιμοποιεί 
αναλογικά synths και 
drummachines αλλά 
και φυσικά όργανα 
για ένα ατμοσφαιρι-
κό και πολυδιάστατο 
άλμπουμ.
Ένα σάουντρακ 
μιας προσωπικής 
ταινίας που για να 
μπορέσεις να τη 
δεις πρέπει να είσαι 
πρόθυμος να την 
ανακαλύψεις.

Σταύρος 
Γασπαράτος 
- Rage Park

Όχι ένα σάουντρακ 
για την απελευθέρω-
ση της συσσωρευμέ-
νης οργής σαν μέσο 
λύτρωσης, αλλά η 
ίδια η διαδικασία σε 
ήχο. Είναι δυνατόν 
να «ηχοποιήσεις» 
έντονα συναισθή-
ματα; Ο συνθέτης 
(κυρίως θεατρικής 
και κινηματογρα-
φικής μουσικής) 

Σταύρος Γασπαρά-
τος αναζήτησε την 
απάντηση και την 
παρουσίασε πέρυσι 
στο Φεστιβάλ, όπου 
και ηχογραφήθηκε 
ζωντανά για να κυ-
κλοφορήσει τώρα 
σε δίσκο. Από την η-
ρεμία στην οργή και 
στο ξέσπασμα, μια 
μουσική διαδρομή 
που περιλαμβάνει η-
χητικά τοπία, αίσθη-
ση του μέτρου, με-
λαγχολικό λυρισμό, 
τσέλο, βιολί, πιάνο 
και electronics. Οι 
μελωδίες θρυμμα-
τίζονται και υπονο-
μεύονται και όσο 
το θερμόμετρο της 
οργής ανεβαίνει ο 
ήχος «βρωμίζει» για 
να φτάσει να γίνει 
βίαιος, επιθετικός, 
σκληρός και ενοχλη-
τικός (όπως είναι και 
ο άνθρωπος όταν 
απελευθερώσει 
συσσωρευμένη κα-
ταπίεση). Προφανώς 
και είναι ένας δίσκος 
(όπως και η ίδια η 
περφόρμανς) που 
απευθύνεται σε ένα 
ειδικό κοινό και δεν 
είναι ένα άλμπουμ 
που θα βάλεις να 
ακούσεις σπίτι σου. 
Το ότι όμως τέτοια 

έργα βρίσκουν  –α-
κόμη– διέξοδο στη 
δισκογραφία, είναι 
ένα ενθαρρυντικό 
γεγονός.

Παύλος  
Καραπιπέρης 
- Acoustic & Electric 
Growls 

Τις διαρκείς βουτιές 
του στα μπλουζ τις 
παρακολουθούμε 
εδώ και χρόνια και 
με το συγκρότημα 
των Small Blues 
Trap, αλλά και όσες 
κάνει μόνος του. Και 
βγαίνει πάντα στην 
επιφάνεια έχοντας 
ανακαλύψει κάτι 
ενδιαφέρον που το 
μοιράζεται μαζί μας. 
Εδώ όμως πρόκειται 
για ένα προσωπικό 
μακροβούτι στον 
ωκεανό του μπλουζ 
σύμπαντος. Με μια 
καλή παρέα μουσι-
κών κάνει ένα (ας 
το πούμε) διπλό 
άλμπουμ (αφού 
κυκλοφορεί μόνο 
ψηφιακά), το οποίο 
έχει γεύσεις και 
εκδοχές από blues 
rock, από απλό ανό-
θευτο μπλουζ της 
απαρχής του είδους, 

από ηλεκτρικό αστι-
κό μπλουζ, από Tom 
Waitsκαι Howlin’ 
Wolf μέχρι Hound 
Dog Taylor και John 
Lee Hooker.
Ένας ολόκληρος 
κόσμος, ένα καλο-
δουλεμένο άλμπουμ 
με ξεχαρβαλωμένες 
κιθάρες, με μπαρ 
που τρίζουν τα ξύλι-
να πατώματα και τα 
ποτά είναι σκοτώ-
στρες, με πνευστά 
που  κάνουν συναι-
σθηματικές λιτανεί-
ες, με μοναχικούς 
τύπους που δεν τους 
πάει τίποτα καλά, 
με ακατέργαστα 
μπλουζ που σπάνε 
σε χίλια κομμάτια 
σας τις καρδιές των 
ανθρώπων.
Το μόνο που έχω 
να επισημάνω είναι 
η –μερικές φορές 
υπερβολικά– εμφα-
τική ερμηνεία που 
δεν ταιριάζει. Όμως 
συνολικά πρόκειται 
για μία από τις κα-
λύτερες και πληρέ-
στερες δουλειές που 
έχει παρουσιάσει ο 
Καραπιπέρης.
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Το σεξ μαζί του είναι 
ταξίδι στο διάστημα. 
Με ακουμπάει και 
πλημμυρίζω κάβλα 
και ευτυχία. Κάθε 
σμίξιμό μας μοιάζει 

με γλυκιά μάχη. Τον 
θέλω, ονειρεύομαι να 

είμαστε μαζί για πολύ 
καιρό αλλά δεν του λέω τίποτα. Ξέρω ότι 
βαριέται εύκολα, δεν κάνει μονογαμι-
κές σχέσεις, προτιμάει, λέει, να νιώθει 
ελεύθερος, να αποφασίζει μόνος του για 
το πώς θα είναι η ζωή του. Έμπλεξα, το ξέ-
ρω, όμως εύχομαι να μην ξεμπλέξω ποτέ. 
Madaboutyou
Υ.Γ. Βλεπόμαστε μόνο όταν θέλει εκείνος 
και μόνο στο δικό μου σπίτι γιατί μένει με 
τους δικούς του. Πώς το χειριζόμαστε το 
περιστατικό;

Αγοράζουμε από το πλησιέστερο σούπερ μάρ-
κετ μια κούτα κορν φλέικς με νιφάδες αληθινής 
σοκολάτας.  Θα αιχμαλωτιστεί στο σπίτι σας για 
καιρό κι έτσι θα έχετε τη χαρά να τον βλέπετε να 
μεγαλώνει και να προοδεύει.
Υ.Γ.1 Αν ο τύπος είναι πολύ σκληρός καριόλης, 
περάστε κατευθείαν στη Μερέντα.  
Υ.Γ.2 Δεν το ’ξερα πως όποιος θέλει να είναι ε-
λεύθερος και να αποφασίζει για τη ζωή του μένει 
με τη μαμά του. Μήπως κάνει ομοιοπαθητική;
Υ.Γ.3 Εγώ πάλι εύχομαι να ξε-
μπλέξετε το συντομότερο.

Μυρτώ μου γλυκιά, μόλις 
τσέκαρα ότι συνεχίζεις τη 
στήλη σου στην A.V. και 
χάρηκα γιατί είχα καιρό 
να σε διαβάσω και νόμιζα 
ότι είχες σταματήσει. Εί-
μαι πολύ παλιά φανατική 
αναγνώστριά σου, να φα-
νταστείς ότι έχω τεύχη 
από το 2006 και τα φυλάω. Go on, keep 
walking και καλό καλοκαίρι.

Μήπως ξέρετε κάτι που δεν ξέρω; Να πάρω τηλ. 
στο λογιστήριο; 
Υ.Γ. Οι φανατικοί αναγνώστες είναι σταθεροί, 
όχι από δω κι από κει κι ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. 
Άντε. Σουρλουλού. Παλιοψευταρού. 

Αγαπημένη μου Μυρτώ, τον είδα, μου ά-
ρεσε αλλά δεν έκανα κίνηση. Κοινή γνω-
στή πήγε, του μίλησε για εμένα με δική 
της πρωτοβουλία, του τα είπε όλα χαρτί 
και καλαμάρι, μέχρι και για τις προτιμή-
σεις μου στο κρεβάτι. Μου έστειλε μή-
νυμα στα επόμενα δέκα λεπτά, βγήκαμε, 
την επόμενη μέρα μου ανοίχτηκε πολύ, 
μου μίλησε για τη ζωή του και καταλήξα-
με σπίτι του, καταλαβαίνεις. Μου ζήτησε 
να κοιμηθώ εκεί, όλο το βράδυ με είχε α-
γκαλιά. Από εκεί και πέρα χάος, μιλάμε 
τρεις εβδομάδες όλη μέρα κάθε μέρα σαν 
τις κουμπάρες, περί ανέμων και υδάτων, 
αλλά βρισκόμαστε μια στις τόσες μετά τα 
μεσάνυχτα και μόνο στο σπίτι του. Πέ-

φτουμε στο κρεβάτι, κοιμόμαστε μαζί στη 
συνέχεια και το επόμενο πρωί φεύγουμε 
από ξεχωριστούς δρόμους. Όταν με βλέ-
πει έξω με χαιρετάει τυπικά – άντε και 
κανένα διακριτικό χάδι. Μια φορά μόνο 
στο ίδιο μαγαζί, λίγο τα ποτά λίγο το κλί-
μα, με φίλησε μπροστά σε κόσμο. Με έχει 
κάψει, δεν ξέρω τι θέλει, νιώθω ότι σκέ-
φτεται άλλη, είμαι σε απόγνωση, Μυρτώ, 
βοήηηηθα τι να κάνω;

Ξέρεις τάδε μου, παίζει κάτι και θέλω να το μοι-
ραστώ μαζί σου.
Τι; Για πες;
Μιλάμε κάθε μέρα, έχουμε ανοιχτεί αρκετά ο έ-
νας στον άλλο, υπάρχει μια έλξη, μια καλή ενέρ-
γεια μεταξύ μας και απ’ την άλλη βρισκόμαστε 
μία στις τόσες μετά τα μεσάνυχτα και μόνο σπίτι 
σου. Έξω, όλα είναι αλλιώς – κάπως σα να κόβε-
ται η ροή της επαφής μας. Έχω δίκιο; Σε ρωτάω 
γιατί μ’ αρέσει να είμαι μαζί σου και πραγματικά 
έχω μπερδευτεί. 
Αυτό θα έκανα προσωπικώς. Και φυσικά θα ή-
μουν προετοιμασμένη να ακούσω ότι όντως υ-
πάρχει κάτι άλλο στη ζωή του με το οποίο δεν 
έχει ξεμπερδέψει και φυσικά θα απαντούσα οκ, 
κάτι τέτοιο φαντάστηκα, πάρε τον χρόνο σου, 
εγώ δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ και φυσικά θα 
έπεφτα στα πατώματα μόνη μου, στο σπίτι μου, 
και φυσικά θα έκοβα το λαιμό μου να πειθαρχή-
σω και να μην τον ξαναδώ για κάνα δυο μήνες 

μέχρι να έρθει εκείνος σε μένα. 
Και, φυσικά, θα ερχόταν. Τι θα 
γινόταν μετά δεν ξέρω, μπο-
ρεί να ήταν εντελώς μαλάκας 
και πηγαινέλας, οπότε κρίμα 
το παιδί. Μπορεί όμως να ήταν 
απλώς και σε φάση ξεκαθαρί-
σματος οπότε τέλεια.
Υ.Γ.1 Επίσης, όπως θα δείτε 
στα παραπάνω δείγματα ξή-
γας, θα απέφευγα εντελώς να 
χρησιμοποιήσω τη λέξη «αλ-

λά» και θα την αντικαθιστούσα με το φιλικό προς 
τον χρήστη «και». Το «αλλά» θέτει τον άλλο σε 
επιφυλακή. Δεν το θέλουμε αυτό. 
Υ.Γ.2 Αγία Ψυχοθεραπεία, προσκυνώ τη χάρη 
σου.
Υ.Γ.3 Ασχέτως όλων των άλλων, απορώ πού τις 
ήξερε τις προτιμήσεις σας στο κρεβάτι η ούτεκαν-
κολλητή-κοινή γνωστή σας. Δεν είμαστε καλά.

Μυρτούλα μου, τι κάνουμε όταν ΕΚΕΙΝΟΣ 
που μας έχει διαλύσει το μυαλό υποστη-
ρίζει πως είναι στρέιτ και πάει μόνο με 
γυναίκες, ενώ εμείς βλέπουμε ότι ξεκά-
θαρα είναι γκέι που φοβάται να βγει από 
την ντουλάπα; Λιώνω για πάρτη του, λιώ-
νω όμως! ΒΟΗΘΕΙΑ.

Τι να πω; Πάρτε φόρα και αρχίστε να κουτουλά-
τε το κεφάλι σας πάνω στην ντουλάπα. Μπορεί 
ΕΚΕΙΝΟΣ να σας ακούσει και να βγει. Αν δε βγει, 
είναι στρέιτ και τρέξτε επειγόντως να σας ρά-
ψουν το κεφάλι. 
Υ.Γ. Υπάρχει, ξέρετε, και η 
ανάποδη εκδοχή: ΕΚΕΙ-
ΝΟΣ να είναι γκέι ο έρη-
μος κι εσύ να χτυπάς 
κάτω τον κώλο σου ότι 
είναι στρέιτ. Εκεί να 
δείτε κουτουλιές στην 
ντουλάπα και ράμματα 
σταυροβελονιά. 

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. 39χρονος από τον χώρο της Ναυτιλίας, 
εμφανίσιμος, σοβαρός, κατασταλαγμένος, ευγενής, 

λεπτός, από οικογένεια επιστημόνων, με ακίνητη περιουσία, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, Αριστοτέλους 24, 
Θεσσαλονίκη, 2310 231051, 698 0290679, 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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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Πολλά ερεθίσματα που σε κάνουν 
να πιστεύεις ότι τα κατάφερες
Πολλά λες, πολλά ακούς, πολλά νομίζεις ότι 
χρειάζεσαι στην αρχή της εβδομάδας. Έτσι και 
διλήμματα έχεις και γνώμη αλλάζεις απ’ τη μία 
στιγμή στην άλλη και δεν μπορείς να βρεις κάτι 
συγκεκριμένο να πιαστείς. Το πανηγυράκι αυτό 
δεν είναι πρόβλημα, αν δεν το παίρνεις και πολύ 
σοβαρά και δεν παρασύρεσαι σε ιστορίες που 
τελείωσαν για καλό λόγο, ή σε ανευθυνότητα 
κι αστάθεια. Αν όμως παρασύρεσαι, δημιουργεί 
έξτρα κόπο και δυσκολίες στην καριέρα σου 
και σίγουρα σε κάνει να νιώ-
θεις μόνος κι αδικημένος στο 
σπίτι και τη σχέση σου. Δεν λύ-
νει κάτι, απλώς επιβραδύνει. 
Με τον Ερμή στον Λέοντα (27) 
τα νέα και οι κουβέντες για τη 
δουλειά και τη ρουτίνα σου 
αποκτούν πιο ευχάριστους 
τόνους, ενώ το φλερτ και το 
ερωτικό παιχνίδι επιταχύνο-
νται. Κράτησε την εγωκεντρι-
κότητά σου υπό έλεγχο όσο 
μπορείς για να μη βρεις την υ-
περβολική εμπιστοσύνη στην τύχη ή τον εαυτό 
σου, μπροστά σου. Ακόμη κι αν σου συμβεί το 
υπέροχο, μη θεωρήσεις ότι έγινε ο κανόνας.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Εκδρομές, έξοδοι, πολλά κανονίσματα 
και γενικώς ό,τι πιστεύεις ότι σε ικανοποιεί
Δεν ξέρεις τι θέλεις για να αισθανθείς καλύτερα 
σωματικά και να βγάλεις άκρη με τη ρουτίνα 
σου, προσωπική κι επαγγελματική. Ευτυχώς 
για σένα, δεν ζορίζεσαι ιδιαίτερα να αποφασί-
σεις. Κάνεις αρκετά πράγματα για να ξεκουρα-
στείς, να περάσεις όμορφα και ταυτόχρονα να 
βάλεις κάτι στην τσέπη σου και να αισθανθείς 
πληρέστερος. Αν και υπάρχει ποικιλία δραστη-
ριοτήτων και ατόμων, κινείσαι στο γνωστό σου 
πλαίσιο. Οι γνωστές παρέες, τα γνωστά θέματα 
με την οικογένεια και τη δουλειά σου, το γνωστό 
σκεπτικό σου για το τι μπορεί να ανανεώσει ή να 
βελτιώσει εσένα κι όλα τα παραπάνω, ακόμη κι 
αν γνωριμίες και προτάσεις συρρέουν στη ζωή 
σου. Ο Ερμής στον Λέοντα (27) στρέφει τις κου-
βέντες και τον νου σου αποφασιστικά στις ιδιω-
τικές σου υποθέσεις. Από το να δεις τι γίνεται με 
τον ερωτικό σου σύντροφο, μέχρι τα έξοδα για 
τα παιδιά σου και το τι θέματα έχει το σπίτι σου. 
Όσο λιγότερο κολλάς στο απόλυτα πρακτικό 
και βλέπεις την ουσία, τόσο καλύτερα.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Τα μπλέκεις μόνος σου και θα σου άρεσε,
αν δεν σε άγχωνε τόσο πολύ
Η ερωτική σου ζωή μπορεί να σε ανεβάζει, ό-
μως σου δημιουργεί κι αρκετή ασάφεια για το 
τι χρειάζεσαι, ποιος είσαι, πού βαδίζεις. Ειδικά 
στον βαθμό που εμπλέκονται παλιές ιστορίες, 
το μπέρδεμα ανεβαίνει κατακόρυφα. Περνάς 
δεν περνάς καλά, η αστάθεια φέρνει στην επι-
φάνεια ανασφάλειες, αμυντικές συμπεριφορές 
και άλλα δυσάρεστα συναισθήματα. Σε επίπεδο 
δουλειάς, φαίνεται ότι κάποια παλιότερα δημι-
ουργικά σου εγχειρήματα σού κάνουν ένεση 
αυτοπεποίθησης, όμως παράλληλα φέρνουν 
στην επιφάνεια θέματα που έχεις ανοιχτά με 
δημόσιο, διατροφές, κληρονομιές και τράπε-
ζες. Ο κυβερνήτης σου, Ερμής, στον Λέοντα (27) 
μπολιάζει τις κουβέντες σου με χιούμορ, δημι-
ουργικότητα και ιδέες. Στο μενού των ημερών 
μπαίνουν εκδρομές, έξοδοι και αρκετές συζη-
τήσεις με αφορμή οικογενειακά και προσωπικά 
θέματα ή υποθέσεις που αφορούν το σπίτι σου 
και ακίνητα γενικότερα. Προσπάθησε να μη μέ-
νεις μόνο στο πώς φαίνονται οι άνθρωποι και τα 
πράγματα και να ψάχνεις πού κολλάνε με σένα 
γιατί έτσι δεν θα κρατήσεις το μυαλό σου ανοι-
χτό και θα αποφύγεις την αλαζονεία.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Εσύ είσαι καλά, οι γύρω σου σε 
προβληματίζουν όμως
Ο οικογενειακός σχεδιασμός ή το τι θα γίνει με 
υποθέσεις που αφορούν το σπίτι σου σού δη-
μιουργεί προβληματισμό για το τι χρειάζεται να 
κρατήσεις και τι να αφήσεις ώστε να μετριαστεί 
το άγχος και η ψυχολογική σου κούραση. Παρα-
πάνω βοήθεια πάντως από αυτή που έχεις συ-
νήθως από τον σύντροφό σου μην περιμένεις. 
Στη δουλειά, οφείλεις να βάλεις προτεραιότητα 
στις εκκρεμότητές σου και να προσπαθήσεις να 
διακρίνεις τι από όσα λέγονται όντως σε αφο-

ρά. Μη χάνεις τον χρόνο σου 
με φήμες, ειδικά αν είναι πολύ 
καλές για να είναι αληθινές. 
Μαζί με τον Ερμή στον Λέοντα 
(27) έρχονται και ειδήσεις για 
χρήματα που περίμενες ή κά-
ποιες εξελίξεις σε συζητήσεις 
που αφορούν πολύ «κλει-
στές» ή παλιές υποθέσεις. Το 
πρόσημο είναι θετικό. Καλό 
θα ήταν να μη βιαστείς να αλ-
λάξεις όλο σου το πρόγραμμα 
βάσει αυτών και να μην αρχί-

σεις να σκέφτεσαι σαν να έχεις δέσει τον γάι-
δαρό σου. Θα βοηθήσει ιδιαίτερα να σκέφτεσαι 
ποιότητα αντί για ποσότητα.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Δυσκολεύεσαι να πάρεις τις αποφάσεις
που χρειάζονται και για τα πιο απλά θέματα
Σε διαδικασία αποφάσεων και των συνοδών 
τους διλημμάτων βρίσκεσαι. Το θέμα είναι τι θα 
αξιοποιήσεις από όσα σκέφτεσαι και συζητάς 
επαγγελματικά και πού θα οδηγήσουν οι κου-
βέντες για τον γάμο σου, έστω κι αν αφορούν 
τον προορισμό των διακοπών. Μη βάζεις πολλά 
στο πανέρι σου και στις δύο περιπτώσεις, γιατί 
τα συμβάντα της προσωπικής σου ρουτίνας, 
της καθημερινής σου δουλειάς και της υγείας 
σου, δεν σηκώνουν πολλά πολλά. Στο ερωτικό 
κομμάτι φρόντισε να μην μπερδευτείς με τις 
σκέψεις σου και βρεθείς να εθελοτυφλείς συ-
ναισθηματικά για μία ακόμη φορά. Στο πρακτικό 
κομμάτι, η αναποφασιστικότητά σου μόνο κα-
θυστερήσεις θα φέρει σε επίπεδο μοιρασμέ-
νων οικονομικών, κληρονομικών, διατροφών 
και γενικώς σε ό,τι αφορά τράπεζες και οργανι-
σμούς. Ο Ερμής στο ζώδιό σου (27) σε βοηθά να 
σκεφτείς (με το μυαλό σου – τα συναισθήματά 
σου είναι άλλη ιστορία) τον καλύτερο τρόπο να 
συνδυάσεις τα χρήματα και τον χρόνο σου με 
τα σχέδιά σου. Στη διαδικασία, φρόντισε να μη 
γίνεις ακραία επιφανειακός και εγωκεντρικός.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Διστάζεις να αξιοποιήσεις ευκαιρίες 
και γκρινιάζεις γιατί αισθάνεσαι θύμα
Αν έχεις μία ωραία ευκαιρία στη δουλειά ή την 
προσωπική σου ζωή, αξιοποίησέ τη. Είτε έχει 
μορφή καινούργιας οικονομικής προοπτικής, 
είτε ερωτικής ανανέωσης και χαλάρωσης, αξι-
οποίησε τα ανοίγματα της εβδομάδας έστω κι 
αν δεν είναι ακριβώς όπως τα είχες σχεδιάσει 
ούτε ακριβώς αυτό που ήθελες και ίσως έχουν 
μία διαδικασία για να υλοποιηθούν. Το κάτι εί-
ναι καλύτερο από το τίποτα. Αν αισθάνεσαι ότι 
έχεις γυρίσει πίσω στη σχέση σου, η δική σου 
αστάθεια και ασυνέπεια δεν θα βοηθήσει πα-
ρά μόνο στο να ζοριστείς περισσότερο για να 
περάσεις καλά ή να συνεννοηθείς με τον σύ-
ντροφο και τα παιδιά σου. Αν είσαι ελεύθερος, 
αποφάσισε τι θέλεις και, κατά προτίμηση, α-
ποφάσισε κάτι που δεν έχεις ήδη δοκιμάσει με 
απογοητευτικά αποτελέσματα. Ο κυβερνήτης 
σου, Ερμής, στον Λέοντα (27) σε κάνει να σκέ-
φτεσαι τον εαυτό σου σαν θύμα στη δουλειά 
και τον γάμο σου. Μην το ρίξεις στη μυστικο-
πάθεια ή το κουτσομπολιό για να πεις τον πόνο 
σου ή με την ελπίδα ότι θα δικαιωθείς.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Έτοιμος να την κάνεις για οπουδήποτε, 
όμως οι ενοχές και το καθήκον σε κρατάνε
Οι συναισθηματικές επιλογές και ανακατω-
σούρες που αντιμετωπίζεις σε κάνουν να θέ-
λεις να το σκάσεις και να κάνεις κάτι τελείως 
διαφορετικό. Σε περίπτωση που αποφασίσεις 
να τα κάνεις όλα, να πας μία εκδρομή, να βγεις 
μέχρι τελικής πτώσεως, να μάθεις κάτι και-
νούριο ή να βάλεις κάτι καινούριο στα ερω-
τικά σου, έχει καλώς. Απλώς να ξέρεις ότι η 
αναστάτωση στο πρόγραμμά σου, καθώς και 
τα σοβαρά θέματα που υπάρχουν στο σπίτι 
και το οικογενειακό σου περιβάλλον, θα συνε-
χίσουν να είναι εκεί. Το καλύτερό σου στοίχη-
μα είναι να βρεις μία καινούρια οπτική γωνία 
και να σταματήσεις να αμφιταλαντεύεσαι α-
νάμεσα σε αυτά που θέλεις εσύ και αυτά που 
υπαγορεύει το συγγενικό σου περιβάλλον. Με 
τον Ερμή στον Λέοντα (27) εστιάζεις σε σχέ-
δια, σε φιλίες, στο τι μέλλει γενέσθαι αυτό το 
καλοκαίρι και γενικά. Ανάμεσα σε αυτά που θα 
ήθελες να κάνεις μελλοντικά και στις ενοχές, 
τις φοβίες και την πίεση, τείνεις να γίνεις αταί-
ριαστα για σένα ξεροκέφαλος και επιφανεια-
κός. Μαλάκωσε λίγο.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Σε πιάνει το καλοκαίρι και κυνηγάς την 
ανανέωση κι όχι μόνο τα ερωτικά σου
Τα μεταμεσονύκτια μηνύματα για ερωτικές συ-
νευρέσεις έχουν τη γοητεία τους και τους πε-
ριορισμούς τους. Έχει την πλάκα της η ιστορία, 
όμως σου δημιουργεί μπόλικη συναισθηματι-
κή κι ερωτική αστάθεια χωρίς να δίνει πραγμα-
τικό έρωτα και επικοινωνία όπως την καταλα-
βαίνεις εσύ. Να ασχοληθείς, αν θέλεις, με την 
επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται για την απάντηση 
σε όλα σου τα όνειρα. Επαγγελματικά οι ανοι-
χτές υποθέσεις που υπάρχουν στις συνεργα-
σίες σου μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικές 
για την τσέπη σου, αν τελικά συμβούν. Είναι 
μεγάλο αυτό το αν, όμως. Εσύ καλά κάνεις και 
κυνηγάς ερωτικά και προσωπικά ό,τι πιστεύεις 
ότι θα σε πάει παρακάτω, ο τρόπος που το κά-
νεις είναι το πρόβλημα. Με τον ίδιο τρόπο και 
σκεπτικό, θα έχεις παρόμοια αποτελέσματα. 
Ο Ερμής στον Λέοντα (27) φέρνει ειδήσεις που 
αφορούν τη χρηματική και συναισθηματική 
υποστήριξη που λείπει στην καριέρα και τον 
γάμο σου. Μην το δεις σαν τη λύση σε όλα σου 
τα προβλήματα κι ευκαιρία να βολευτείς, θέλει 
ουσιαστικότερη αντιμετώπιση.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Αστάθεια και αναποφασιστικότητα 
στις σχέσεις σου λόγω πολλών επιλογών
Κάποιες αλλαγές στη δουλειά σου και το πού 
θα καταλήξουν, σου δημιουργούν αρκετή 
αναποφασιστικότητα και αρκετή απληστία. 
Μην προσπαθήσεις να εμπλακείς με τα πά-
ντα όσο κι αν σου αρέσει η ποικιλία, γιατί τα 
βασικά σου προσόντα και δυνατότητες δεν 
έχουν αλλάξει και οικονομικά τα πράγματα 
είναι μάλλον αβέβαια. Προσωπικά, σε επίπε-
δο σχέσεων, όσο πιο ξεκάθαρος και συνεπής 
είσαι απέναντι στον άνθρωπο και τις καταστά-
σεις που σου ταιριάζουν πραγματικά, τόσο 
το καλύτερο. Τα υπόλοιπα είναι θόρυβος και 
αυταρέσκεια. Σε οικογενειακό επίπεδο, ξανα-
βλέπεις τα γνωστά έργα με μία ελπίδα ή φρίκη 
ότι οι καταστάσεις τελικά δεν είναι αυτό που 
είχες καταλάβει προσφάτως. Πρόσεξε πολύ 
τι πιστεύεις και τι εμπιστεύεσαι. Ο Ερμής στον 
Λέοντα (27) φέρνει κανονίσματα για διασκέ-
δαση, διακοπές, εκδρομές με τον σύντροφό 
σου ή ακόμη και χαρούμενες προτάσεις και 
ειδήσεις που σε επιβεβαιώνουν και τονώνουν 
την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου (που δεν 
χρειάζεται κι άλλη τόνωση). Αξιοποίησέ τη 
λοιπόν για να ακούσεις και καμιά διαφορετική 
ιδέα από τις δικές σου.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Εγκλωβίζεσαι στα σχέδια σου σε βάρος 
αληθινών, αλλά διαφορετικών ευκαιριών
Προσπαθώντας να κάνεις αυτά που υπαγο-
ρεύει η ατζέντα σου για τα παιδιά και τα ερω-
τικά σου, βρίσκεσαι αντιμέτωπος με πολλές 
επιλογές στη ρουτίνα σου. Μη δεις τα πράγμα-
τα επιφανειακά και νομίσεις ότι όλα γίνονται, 
γιατί δεν θα μπορέσεις να συζητήσεις και να 
επικοινωνήσεις με σαφήνεια. Και θα φορτω-
θείς ένα σωρό περιττά και κανένας σας δεν 
θα είναι ευχαριστημένος. Στη δουλειά παρο-
μοίως βάλε ένα μικρό χαλινάρι στη φιλοδο-
ξία σου, επειδή και να κυνηγήσεις πολλά και 
καλά δεν γίνεται, εκτός αν έχεις αποφασίσει 
ότι θα ξεχάσεις τον προσωπικό σου εαυτό και 
θα είσαι μόνο επαγγελματίας. Τουλάχιστον 
μέχρι να κλατάρεις. Ο Ερμής στον Λέοντα (27) 
φέρνει ευχάριστες ειδήσεις για το κοινό τα-
μείο, υπό τη μορφή διακανονισμών, αποζημι-
ώσεων ή μίας επαγγελματικής διεύρυνσης. 
Φρόντισε να μην τα χαλαλίσεις όλα αυτά για 
να αναζωογονήσεις παλιά σου σχέδια που 
αργοπεθαίνουν, δεν είναι καλή ιδέα. Σε προ-
σωπικό επίπεδο, αν φύγεις από τη θέση της 
παντοδυναμίας και του ότι πρέπει πάντα να 
έχεις δίκιο, θα αποβάλεις και πολύ άγχος.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Διασκέδαση, διακοπές και έρωτας που 
σέρνουν δουλειά κι υποχρεώσεις από πίσω
Και μέσα από το συγγενικό σου περιβάλλον 
και μέσα από τις παρέες σου, έχεις άφθο-
νες ευκαιρίες για διασκέδαση, για να κάνεις 
πράγματα με τα παιδιά και τον σύντροφό 
σου, για να φλερτάρεις. Κάνε κάποιου είδους 
διαλογή για να μη μείνεις στον άσο, να μην 
εξαντληθείς σωματικά και να μην αναβάλεις 
επαγγελματικές εκκρεμότητες με τις οποίες 
θα έπρεπε να ασχολείσαι. Απόφυγε να βάλεις 
το οτιδήποτε στον αυτόματο πιλότο και κυ-
ρίως σκέψου τι λες και σε τι συμφωνείς στις 
συνεργασίες και τις σχέσεις σου. Ακόμη και 
τα πιο διασκεδαστικά πράγματα μπορεί να 
δημιουργήσουν έξτρα δουλειά σε δεύτερη 
φάση. Ο Ερμής στον Λεόντα και τον ζωδιακό 
σου άξονα (27) επιβεβαιώνει ότι συγκεντρώ-
νεις αυλή ή έστω ενδιαφέρουσες ηθικές κι 
ανήθικες προτάσεις. Πάρε την επιβεβαίωσή 
σου, αξιοποίησε επαγγελματικά και προσωπι-
κά ό,τι μπορείς, αλλά προς θεού μην καβαλάς 
το όνειρο και αρχίζεις και τρέχεις. Το μέλλον, 
τα σχέδιά σου, το πού θα οδηγήσουν όλα αυ-
τά, είναι ακόμη ρευστό.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Ζώντας ένα σύντομο όνειρο ή πασπαλίζο-
ντας χρυσόσκονη στη ζωή σου όπως είναι
Πολλή ανάλυση έχει πέσει στο σπίτι και σε 
οικογενειακό επίπεδο για τα κοινά οικονομι-
κά και για υποθέσεις που αφορούν το στενό 
οικογενειακό σου περιβάλλον. Προσπάθησε 
να ακούσεις τη διαίσθησή σου γιατί το μυαλό 
σου είναι αναξιόπιστος σύμβουλος και θα σε 
κάνει να τα δεις όλα μαύρα κι αδιέξοδα. Μπο-
ρεί να δυσκολεύεσαι να βρεις τι είναι αυτό που 
κατά βάθος χρειάζεσαι, από την άλλη όμως  
το να ρίξεις τον εαυτό σου ή να γυρίσεις στο 
ποιος ήσουν και τι ήθελες πριν από δέκα χρό-
νια δεν είναι λύση. Ο Ερμής στον Λέοντα (27) 
σε στρέφει σε ζητήματα ρουτίνας και υγεί-
ας με αφορμή τη σχέση και το οικογενειακό 
σου περιβάλλον. Στη δουλειά, οι συνεργάτες 
και η κατάσταση στο γραφείο, σου γεννάνε 
δουλειά. Πριν την εκλάβεις σαν τεράστια ευ-
καιρία να προωθήσεις την καριέρα σου και να 
δρέψεις δάφνες, εξέτασε περί τίνος πρόκειται 
στην ουσία και μη μένεις μόνο στο αν μπορείς 
να την κάνεις και πόσο καλά. Αξίζει; A

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