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(στοιχεία focus Bari 2018)

Mελίσσια 
για πρώτη φορά 

σε στέγη στην Αθήνα
Της Κατερίνας Καμπόσου

Χρήστος 
Χωμενίδης 
...από «λόγιος» 

προτιμάει το «φαρσέρ»
Της Έρρικας Ρούσσου

12 συγγραφείς 
προτείνουν βιβλία 

για το καλοκαίρι
Της Κέλλης Κρητικού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Υγεία
Επιμέλεια: Σοφία Νέτα, Κατερίνα Κοντοσταυλάκη
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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο Απόστολος Χαντζαράς. Γεννήθηκε το 1977. Ζει και 
εργάζεται στην Αθήνα. Από την παιδική του ακόµη ηλικία µαθήτευσε στο εργαστήριο 
του Βυζαντινής Ζωγραφικής του πατέρα του Ελευθέριου Χαντζαρά. Ακολούθησαν οι 
σπουδές ζωγραφικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας µε καθηγητή 

τον Χρόνη Μπότσογλου. Το 2004-2005 φοίτησε στο Πανεπιστήµιο Paris 8 στο Παρίσι, 
ενώ παρακολούθησε το εργαστήριο Φωτογραφίας και Νωπογραφίας στην ΑΣΚΤ.  Το 

2008 ζωγράφισε για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) την αναµνηστική σειρά γραµµα-
τοσήµων «Ελληνικά Παραδοσιακά Προϊόντα». Έργα του ανήκουν σε ιδιωτικές συλλο-
γές καθώς και σε µουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως το Παιδικό Μουσείο 

στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ και το Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί του Πολιτιστικού 
Ιδρύµατος Τράπεζας Πειραιώς. 

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

«Μα και βέβαια
 έχει κίνηση 

τα τελευταία χρόνια.
 Αφού όσοι περνούν
 στο πανεπιστήµιο 

τους αγοράζουν οι πατεράδες 
τους αυτοκίνητα».

(ºùòÝá íÛóá óå ôáêÝ, 
óå ñòá íðïôéìéáòÝóíáôï÷, ºïìöîÀëé)

Ψυκτικός καθαρίζει
 κλιµατιστικό σε γραφείο.
 Εκείνη την ώρα χτυπάει 

το τηλέφωνό του. Απαντάει:
«Έλα, Γιάννης, πες το…. 

Όχι φίλε, µην το πειράζεις. 
Έχω νερά εκεί και θα γίνει της

 πουτάνας!… Μπίρες, τι µπίρες, 
ρε φίλε, εµείς τώρα 

πίνουµε φρέον.
(ºÛîôòï °õÜîá÷, ¦áòáóëåùÜ íåóèíÛòé)

Συζήτηση φιλενάδων στο µετρό:

-Πάµε για brunch;
-Κατά τις 12 όµως.

-Αχ, είναι νωρίς. Λίγο πιο αργά;
-Μεσηµεριανό θες, δηλαδή.

(ªÀââáôï íåóèíÛòé, íðìå çòáííÜ)

«Έτσι είναι η ζωή. 
Όπως αυτές, δες τες. 

Η µία θέλει το σκίσιµο
 στο φουστάνι από µπροστά

 και η άλλη από το πλάι».
(ÆáêéôúÜ÷ óøïìéÀúåé äàï ðåòáóôéëÛ÷

 ôïùòÝóôòéå÷. ºáììéäòïíÝïù, ¦Ûíðôè íåóèíÛòé)

Χαρτάκι που σου δίνουν
 στον ΟΑΕ∆:

«Μέσος όρος αναµονής 
463 λεπτά».

(Ã°¶¢ ÃíÞîïéá÷, ¦áòáóëåùÜ ðòöÝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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-Κάτσε ήσυχη! 
Μην κουνιέσαι!
-Εγώ; Ο αέρας.

(ºïòÝôóéá ðòïóðáõïàî îá æöôïçòáæèõïàî, 
íÛòá íå ðïììÀ íðïæÞò. £èóåÝï, ºùòéáëÜ ðòöÝ)
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ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Έως τις 20/7 η σειρά εκδηλώσεων για τα 50 

χρόνια που πάτησε ο άνθρωπος το πόδι του 
στη Σελήνη. Βήµα-βήµα, ένα υπερθέαµα.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ
Νερό στην πόλη σε υπερθέαµα. Μη το χάσε-

τε, είναι φανταστικό (και τζάµπα).

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Το άλµπουµ του Sin Boy δεν θα τιτλοφορεί-

ται «Mama», αλλά  «Ka Gu Ras».

ΤΟ ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Οι διαφηµίσεις για τις παραστάσεις του 
Christmas Theatre τον ∆εκέµβριο.

ΤΑ ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΕΙΟΥ
Η ωραιότερη υπόκρουση λίγο πριν 

αρχίσουν οι παντός είδους συναυλίες.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Πώς να έχεις ένα σώµα παραλίας:

  1. Έχεις ένα σώµα
  2. Πας µία παραλία

ΝΕΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΟΡ
Θάνατος ψαριού διά λιθοβολισµού.

Η ΕΜΜΟΝΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
«Εσύ βρήκες εισιτήριο για τη Florence 
στο Ηρώδειο;»

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Το πήραν τον Ιούνιο όσοι το δικαιούνταν για 
να περάσουν ένα όµορφο, ζεστό καλοκαίρι.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΜΜΕΡ
∆ήλωσε για τον χωρισµό του: «∆εν έχασα 
και καµιά νοικοκυρά τροµερή».
(Έπρεπε να µείνετε στο Χόλιγουντ, 
κύριε Σόµερ)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΜΟΣ
∆εν ξέρω τι γίνεται σε άλλους δρόµους, πά-
ντως στα παρτέρια της ∆εινοκράτους, Ξενο-
κράτους, Μαρασλή, Πλουτάρχου κ.λπ. δεν 
λειτουργεί κανένα αυτόµατο πότισµα και τα 
ελάχιστα που λειτουργούν χύνουν το νερό 
στα σκαλιά. Με ακούει το κοντρόλ; 

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

¦¶¡ºË ÆÄ¹º°¤¹¿Æ¸
Επιµέλεια: Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος

Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν
 περισσότερο στην πόλη;
Η πολυκοσµία, η φασαρία, 

το ότι δεν νιώθεις ποτέ µόνος.
Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα

 έκανες αν ήσουν δήµαρχος για µια µέρα;
Θα έφτιαχνα ποδηλατόδροµους.

Η πρώτη σου δουλειά;
∆ούλευα σε ένα µπαρ, στο Buzz.

Το πρώτο σου διαµέρισµα;
Γεννήθηκα στα Πατήσια σε ένα διαµέρισµα που 

δεν θυµάµαι καν τα τετραγωνικά ή τους γείτονες. 
Ήµουν νεογέννητη.

Πού ζεις τώρα; 
Ζω στα Γλυκά Νερά και το διάλεξα για να είµαι δί-

πλα στη µητέρα µου. Μεγάλη βοήθεια για το µωρό.
Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος;

Περπατώντας την Πλάκα, ο ήχος που έρχεται 
από τις ταβέρνες και τις καφετέριες. Τα γέλια, οι 
διαφορετικές γλώσσες, τα ποτήρια και τα µαχαι-

ροπίρουνα.
Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο;

Αθηναίος είναι αυτός που δεν θα άλλαζε την πόλη 
του για καµία άλλη.

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να
 αποµονώνεσαι στην Αθήνα;

Η ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, πάρα πολύ αργά το 
βράδυ, 4 ή 5 το πρωί.

Αγαπηµένη σου αθηναϊκή πλατεία;
Αυτή που έχω ζήσει πάρα πολύ. 

Η πλατεία Πανόρµου.
Το αγαπηµένο σου σινεµά;

Το Αττικόν, που τώρα δεν υπάρχει.
Το αγαπηµένο σου θέατρο;

Το θέατρο Μουσούρη γιατί είναι υπέροχο και να 
βλέπεις παράσταση και να παίζεις εκεί.

Το αγαπηµένο σου βιβλιοπωλείο;
Η Πολιτεία γιατί έχω περάσει ατελείωτες ώρες 

ψάχνοντας για θεατρικά έργα.
Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει καθόλου στους 

Αθηναίους;
Σίγουρα δεν είναι βαρετοί.

Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής 
σου ηλικίας;

Η αίσθηση της γειτονιάς που τότε υπήρχε. 
Πω-πω, πόσο µεγάλη είµαι πια!

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

Θα ήθελα να την δω µέσα από τα µάτια 
του Γούντι Άλεν.

Η πιο τυπική αθηναϊκή ταινία
 που έχεις δει;

«Η γυνή να φοβήται τον άνδρα», τυπική Αθήνα 
εκείνης της εποχής.

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια;
Θα ήθελα να τη φαντάζοµαι πολύ πιο καθαρή, 

πολύ πιο ανθρώπινη και ως µια καινούργια 
µητρόπολη της Ευρώπης.

Αν η Αθήνα ήταν ένα πρόσωπο, 
ποιο θα ήταν αυτό;

Θα ήταν η Θεά Αθηνά από την οποία πήρε και το 
όνοµά της.

Η Π.Τ. είναι ηθοποιός. Παίζει στον «Προµηθέα 
∆εσµώτη» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Σταύρου 
Τσακίρη, που θα περιοδεύσει όλο το καλοκαίρι 
στην Ελλάδα, κάνοντας πρεµιέρα 9&10 Αυγού-

στου στην Επίδαυρο.
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Το ωραιότερο όνοµα κρεοπωλείου στο Κουκάκι
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Κ
άθε φορά που μια παρέα ή ένα 
νέο ζευγάρι προφέρει τη λέξη 
«πάμε» σε συνδυασμό με τη 
λέξη «διακοπές», ένα τεράστιο 

κουτί γεμάτο ερωτηματικά σκάει 
στη μέση του δωματίου. Γιατί μπορεί 
θεωρητικά οι ιδανικές διακοπές να 
είναι μια σειρά από ιδανικά στιγμιό-
τυπα όπου κανένας δεν κάνει υπο-
χωρήσεις και όλοι είναι χαρούμενοι, 
αλλά πρακτικά πρόκειται για ένα δι-
αρκή αγώνα συμβατότητας. Και κα-
λό είναι να ξέρεις από πριν αν αξίζει 
τον κόπο. Γι’ αυτό και είναι χρήσιμος 
ο κατάλογος που ακολουθεί. 

▶ Πρώτος στο ντους μετά τη θά-
λασσα ή τελευταίος;
▶ Με την εμφάνιση άγνωστων 
εντόμων, επικρατεί ψυχραιμία ή 
πανικός;
▶ Μπορεί ένας οπαδός του Βαρου-
φάκη να συνυπάρξει με κάποιον 
που τον αντιπαθεί;
▶ Ούζο μετά το μπάνιο ή οργανω-
μένο δείπνο με κράτηση το βράδυ;
▶ Σταυρόλεξα ή βιβλίο;
▶ Αν είναι βιβλίο, best seller τε-
λευταίας εσοδείας ή κάποιο πιο 
«ψαγμένο»;
▶ Ξέπλυμα με λάστιχο ή περιποίηση 
με ενυδατικές κρέμες, κρέμες μαλ-
λιών κοκ; 
▶ Πετσέτα στην παραλία ή ψάθα;
▶ Νοικιασμένο μηχανάκι / αυτοκί-
νητο ή συγκοινωνία;
▶ Κυριλέ δωμάτιο με δυνατότητες 
να περνάς βράδια εκεί ή δωμάτιο 
μόνο για ύπνο για να είσαι συνεχώς 
έξω;
▶ Πρωινό μπάνιο (με δυνατότητα 
δεύτερου μπάνιου το απόγευμα) ή 
μεσημεριανό;
▶ Σε εστιατόρια που θυμίζουν Αθή-
να ή σε τοπικές ταβέρνες;
▶ Στη βαλίτσα είναι δόκιμο να βρί-
σκεται λευκό παντελόνι;
▶ Το γεγονός ότι ένα νησί εφαρμό-

ζει πολιτική κατά των πλαστικών 
μιας χρήσης είναι υπέρ ή κατά;
▶ Το πιστολάκι για τα μαλλιά χρειά-
ζεται στις διακοπές ή όχι;
▶ Παραλία με άμμο ή μόλος;
▶ Κρασί ή βότκα;
▶ Βερμούδα από κομμένο τζιν ή 
πάνινη;
▶ Μετά το μπάνιο, t-shirt ή πουκά-
μισο;
▶ Στο πρακτορείο του νησιού: Εφη-
μερίδες ή παλιά κόμιξ;
▶ Έχει live ένα συγκρότημα σήμε-
ρα. Πάμε ή όχι;
▶ Οργανωμένη παραλία ή περπά-
τημα για την έρημη;
▶ Τα must του νησιού τα μαθαίνου-
με από το trip advisor ή από γνω-
στούς που έχουν πάει;
▶ Ο λογαριασμός διαιρείται κάθε 
φορά ή πληρώνεται από «κοινό τα-
μείο της παρέας»;
▶ Τα πλαστικά μπουκάλια με νερό 
που έχουν μείνει έξω τα ξαναβά-
ζουμε στο ψυγείο ή τα πετάμε;
▶ Σκιά ή συνεχείς βουτιές για απο-
φυγή ηλίασης;
▶ Να πάρουμε καρπούζι ή πιο «εύ-
κολα» φρούτα;
▶ Αγορά καφέ από το mini market 
του νησιού ή φέρνουμε από Αθήνα;
▶ Παγωτό από gelateria ή από πε-
ρίπτερο;
▶ Ξέρουμε που είναι το καφενείο με 

την τηλεόραση που δείχνει τα ματς 
προετοιμασίας ή δεν μας νοιάζει;
▶ Το μεθύσι στις διακοπές είναι για 
προ-έφηβους ή επιβάλλεται;
▶ Bar με ελληνικά ή με chill out;
▶ Τζετ σκι ή κανό;
▶ Φουσκωτά παιχνίδια σε διάφορα 
σχήματα τύπου pink flamingos: 
Οπωσδήποτε ή Ντροπή!
▶ Σε παραλία γυμνιστών βγάζουμε 
το μαγιό ή όχι;
▶ Παίρνουμε το laptop στις διακο-
πές ή ποτέ;
▶ Στο polo σηκώνουμε τον γιακά 
ή όχι;
▶ Φωτογραφίες στο Instagram: 
Η παρέα ή τοπία και αφαιρετικές 
εικόνες;
▶ Θερινό σινεμά στο νησί γιατί θυ-
μίζει παιδικές διακοπές ή «πού να 
τρέχεις τώρα»;
▶ Ο καθένας τα ακουστικά του ή 
κοινό ηχείο με μουσική από playlist.
▶ Το μπαλκόνι να βλέπει μπροστά 
στον δρόμο ή πίσω στα χωράφια;
▶ Κλειστά παράθυρα και air 
condition ή ανοιχτά παράθυρα για 
ρεύμα;
▶ Το βράδυ τα ρούχα καταλήγουν 
στην καρέκλα πρόχειρα ή πίσω 
στην ντουλάπα;
▶ Ύπνος με μπλουζάκι ή γυμνός;
▶ Άμμος στο δωμάτιο! Γκρίνια ή πε-
ριμένουμε την καθαρίστρια;
▶ Τα μαγιό, αφού ξεπλυθούν, κρε-
μιούνται στο σκοινί στο μπαλκόνι ή 
στις βρύσες του μπάνιου;
▶ Να φροντίσουμε να αφήσουμε το 
αυτοκίνητο σε σκιά ή πού να τρέ-
χεις τώρα;
▶ Ταξίδι στο κατάστρωμα ή στο σα-
λόνι της α΄ θέσης;
▶ Καθόμαστε μαζί με τους γνω-
στούς που συναντάμε τυχαία στις 
διακοπές ή αλάργα να αγαπιόμα-
στε;
▶ Ρακέτες; Ναι ή όχι; (Η απάντηση 
που καταργεί τις 49 προηγούμενες)

Τα αμείλικτα ερωτήματα 
του καλοκαιριού
Γιατί καλύτερα να προλαβαίνεις, παρά να μετανιώνεις

Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

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 

αρχισυντάκτες  Γιάννης Τσάκαλος,  
Έρρικα Ρούσσου

Συντακτική ομάδα: 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,  

Κ. Καϊμάκης, K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος,  
M. Kοντοβά,  Ε. Κυριακίδου, Μ. Μαρμαρά,  

Δ. Μαστρογιαννίτης, Β. Ματζάρογλου,
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
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Border patrol και γιατί 
ο κ. Βαρουφάκης έχει δίκιο

Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Κάθε φορά, σχεδόν κάθε φορά, που περνάω από έλεγχο 

αεροδρομίου εύχομαι να ήμουν υπουργός. Πρώην υπουρ-

γός έστω. Για να κάνω τη φασαρία που νιώθω ότι πρέπει να 

κάνω, ή να τραβήξω μια ωραία μήνυση να την ευχαριστηθεί 

η ψυχή μου. Αλλά, μιας και δεν έχω την παραμικρή εξουσία, 

υπακούω σε παράλογες απαιτήσεις, δέχομαι αδιαμαρτύρη-

τα μικροπροσβολές και, όταν ξεμπερδεύω από το bullying, 

αναπνέω ελεύθερα που γλίτωσα και πάλι την περιπέτεια «Το 

εξπρές του Μεσονυκτίου». Δεν γλιτώνω πάντοτε: έχω βρε-

θεί σε δωμάτια χωρίς παράθυρο να περιμένω «τον υπεύθυ-

νο» προκειμένου να με ανακρίνει και να ξεκαθαρίσει ότι δεν 

είμαι κατάσκοπος, έμπορος ναρκωτικών, παράνομη μετανά-

στρια ή η Μόντεστυ Μπλέιζ σε μυστική αποστολή.

ικαίως έχουν γραφτεί πολλά ροκ κομμάτια 
για την αστυνομία των συνόρων ― πράγματι, 
τα περισσότερα αναφέρονται στα αμερικανο-
μεξικανικά σύνορα και στις περιπολίες που 

μπορούν να σε φέρουν σε απόγνωση ακόμα κι όταν 
δεν είσαι Μεξικανός με πρόθεση να περάσεις τον Ρίο 
Γκράντε. Άλλωστε, πράγμα απρόσμενο, οι Αμερικανοί 
αστυνομικοί δεν είναι απαραιτήτως πιο αυταρχικοί 
και πιο ηλίθιοι από τους Ευρωπαίους. (Για τους Βενε-
ζουελάνους, τους Αφρικανούς κ.τ.λ. οι συνθήκες είναι 
διαφορετικές και δεν υπάρχει, φυσικά, κανένα περι-
θώριο να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου ή, έστω, να 
διατηρήσεις την αξιοπρέπειά σου). 

Ο κ. Βαρουφάκης έπεσε μύτη με μύτη με Γάλλο μπα-
σκίνα, από εκείνους που συνδυάζουν τη νευρικότητα 
του χωροφύλακα του Σαν Τροπέ με τη φιλοδοξία του 
πιστολά. Μικροί άνθρωποι που ασκούν τη μικρή, κα-
θημερινή τους εξουσία: ας πούμε πως στις ΗΠΑ, σε πε-
ριβάλλον σχεδόν ελεύθερης οπλοφορίας, ο φόβος των 
αστυνομικών για τη σωματική τους ακεραιότητα τούς 
κάνει νευρικούς και η πίεση της αστυνομικής ηγεσίας 
για «αποτελέσματα» στο τέλος της μέρας, τους κάνει 
φιλόδοξους. Αλλά οι Γάλλοι δεν έχουν καμιά δικαιολο-
γία: η στάση τους στα αεροδρόμια, αν και καθρεφτίζει 
τη γενική σπασμωδικότητα των ελέγχων (υπερβολές 
στη σωματική έρευνα, παράλογες ερωτήσεις, χάσιμο 
χρόνου) είναι απαράδεκτη σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Καθώς η συμφωνία Σέγκεν δεν ισχύει πια στην πράξη 
και απαιτείται σχολαστικός έλεγχος διαβατηρίων, άτομα 
με πλημμελή εκπαίδευση και ελαττωματική προσωπικό-
τητα αρπάζουν την ευκαιρία να υποβάλουν τους ταξιδιώ-
τες σε μικρά, μεσαία και μεγάλα καψόνια. Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένο κριτήριο: μπορείς να βρεθείς μπλεγμένος 
με τυχαίο τρόπο. Όποιος διαβαίνει εθνικά σύνορα είναι 
υποψήφιος να ζήσει μια μίνι πολεμική ιστορία.

Το να ελέγχεις διαβατήρια είναι βαρετή δουλειά. Κά-
ποιοι τη νοστιμίζουν με νταηλίκια. Σε μερικές χώρες, 
στην Κροατία για παράδειγμα –μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από το 2013– τα νταηλίκια δεν είναι απλώς δυ-
σάρεστο ύφος αλλά συνιστούν παραβίαση των διεθνών 
νόμων: οι Κροάτες έχουν μακρά παράδοση αυταρχι-
σμού και βίας· οι Γάλλοι όμως δεν έχουν· αντιθέτως υ-
περηφανεύονται για τους θεσμούς και το δημοκρατικό 
τους πνεύμα. Και παρ’ όλ’ αυτά, συχνά, υπερβολικά συ-
χνά, συμπεριφέρονται σαν να θέλουμε να εισβάλουμε 
στη Γαλλία πηδώντας πάνω από συρματοπλέγματα. Ένα 
παλιό κομμάτι του Μπράιαν Ίνο ―ορχηστρικό, χωρίς 
λόγια― είχε τίτλο Patrolling Wire Borders: με τρεις λέ-
ξεις τα έλεγε όλα. A  

>

Ο απολογισμός της κυβέρνηση Μητσοτάκη θα γί-

νει εν καιρώ, όταν συμπληρωθεί ο κύκλος της δια-

κυβέρνησής του. Ο απολογισμός της κυβέρνησης  

Αλέξη Τσίπρα κατατίθεται ενώπιον της ιστορικής 

μνήμης τώρα. Η πρώτη διαπίστωση, η οποία δεν 

επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι ότι την πολιτική 

ατζέντα της παρούσης κυβέρνησης τη «διατύπω-

σε» η προηγούμενη. Όσο κι αν εκλαμβάνεται ως 

οξύμωρο σχήμα, αυτή είναι η οδυνηρή πραγματι-

κότητα.

Α) Η διαχείριση του Μεταναστευτικού από 

τους προηγούμενους δημιούργησε το πλαί-

σιο δράσης του επόμενου κυβερνήτη. Η υιο-

θέτηση του αποτρεπτικού δόγματος με τη δημιουργία 

στρατοπέδων - κολαστηρίων που προκάλεσαν την 

παγκόσμια κριτική, το στήσιμο μίας αναποτελεσμα-

τικής αλλά στην ουσία χρονοβόρας γραφειοκρατίας 

για τον έλεγχο αιτήσεων παροχής ασύλου, οι μυστι-

κές συμφωνίες μεταξύ Τσίπρα και Ερντογάν για τους 

τούρκους πρόσφυγες, η τιτανομαχία των διαπλεκο-

μένων για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλί-

ων που χορηγήθηκαν για το Μεταναστευτικό, η ιδεο-

λογική αμηχανία που κατέληξε σε μία πρωτόγνωρη 

βαρβαρότητα και ανθρωπιστική καταστροφή, όλα 

τα παραπάνω έστρωσαν το χαλί στους επόμενους 

ως προς την εφαρμογή άλλων, άτεγκτων πολιτικών. 

Πρωτίστως οι αστοχίες και τα λάθη (συνειδητά τα πε-

ρισσότερα) των προηγούμενων συνετέλεσαν στη δι-

αμόρφωση της κοινής γνώμης που πλέον είναι έτοιμη 

να δεχθεί αυστηρές πολιτικές έναντι των προσφύγων 

και των μεταναστών.

Β) Ασφάλεια: Η καταστροφική διαχείριση 

του ζητήματος εσωτερικής ασφάλειας ή-

ταν συνειδητή επιλογή από τους προηγού-

μενους. Αν και Αριστεροί κατ’ όνομα, α-

γνόησαν την προειδοποίηση της Ιστορίας 

πως «Όπου δεν υπάρχει Κράτος υπάρχει 

Φασισμός». Ο φασισμός λαμβάνει διάφο-

ρες μορφές. Ο οργανωμένος και συστημα-

τικός, ο περιθωριακός και συγκυριακός, ο 

ενσυνείδητα κρατικός, ο ασυνείδητα κα-

θημερινός, ο ερυθρός ή φαιός φασισμός, 

ο αδικαιολόγητα «δικαιολογημένος» από 

κέντρα λήψης αποφάσεων ως «επανα-

στατική βία», ο επικεντρωμένος ή ο απο-

κεντρωμένος. Δημιουργήθηκαν φέουδα  

παραγωγής βίας σε συνοικίες, σπείρες στα γήπεδα ή 

εκτός γηπέδων, σε Θύρες και σε ηγεσίες ομάδων. Η 

βία πέρασε σε διαπροσωπικές σχέσεις. Επεκτάθηκε, 

πιθανώς υπό καθοδήγηση, σε ξεκαθαρίσματα λογα-

ριασμών και αλλαγή του χάρτη του υπαρκτού υποκό-

σμου, θεσμικού ή όχι. Αυξήθηκε δραματικά η παράνο-

μη οπλοφορία και οι παράνομες δραστηριότητες πά-

σης φύσης λαθρεμπορίου και trafficking απέκτησαν 

στεγανά και προστασία. Η χαρακτηριστική ανοχή των 

προηγουμένων διαμόρφωσε εκ του δραματικού απο-

τελέσματος συνθήκες αποδοχής από την κοινή γνώμη 

αυστηρών ακόμη και ακραίων πολιτικών στο μέλλον.

Γ) Άσυλο: Ξεφτιλίστηκε κάθε έννοια  σύννομης, θε-

σμικής και ιστορικά αποδεκτής ακαδημαϊκής ελευθε-

ρίας. Σπείρες συνδικαλιστών, ομάδες επαγγελματιών 

στην παραπανεπιστημιακή δραστηριότητα, εμπορικά 

συμφέροντα, οργανωμένες μαφίες, ανέλαβαν τη δι-

αχείριση του τομέα ασφαλείας των ΑΕΙ - ΤΕΙ. Ουδεμία 

σχέση έχουν όλα τα παραπάνω με το πανεπιστημιακό 

άσυλο που θωρακίζει αποκλειστικά και αυστηρά την 

ελεύθερη σκέψη και την απόκτηση γνώσης.

Δ) Φορολογία: Η άποψη περί οριζόντιας επιβολής 

φορολογικών μέτρων και περικοπών είναι άδικη και 

κοινωνικά απαράδεκτη. Ιδιαίτερα για Αριστερούς. Δεν 

φταίνε οι δανειστές μόνον. Ή τουλάχιστον ευθύνονται 

διότι αποδέχτηκαν αυτές τις πολιτικές. Φταίνε οι κυ-

βερνήσεις που επέβαλαν αυτά τα μέτρα. Απαξάπασες.

Ε) ΜΜΕ: Η πρακτική του Νίκου Παππά, πέραν του ότι 

πολιτικά ήταν απολύτως καταστροφική και στρατη-

γικά ατελέσφορη, ήταν και απολύτως επικίνδυνη. 

Δημιούργησε φατρίες κομματικών στηριγμάτων, δι-

καιολόγησε τη σύσταση κομματικών φέουδων στην 

ενημέρωση, απαξίωσε με τις στρατιές των τρολ την 

ειδησεογραφία, τορπίλισε το όποιο σχέδιο ποιοτικής 

αναβάθμισης του δημοσιογραφικού προϊόντος και 

συνετέλεσε στην πολιτική θεσμοποίηση του δημοσι-

ογραφικού υπαλληλισμού. Αν λοιπόν κάνουν τα ίδια  

και οι επόμενοι, θα είναι φυσικό επακόλουθο. Αν δεν 

τα κάνουν, θα είναι ένα θαύμα. Σε κάθε περίπτωση ο 

πολίτης «εκπαιδεύτηκε» στο να αδιαφορεί. Τα social 

media κέρδισαν μία μάχη στον πόλεμο για μία πραγ-

ματική, δημοκρατική και κυρίως πολιτισμικά αναβαθ-

μισμένη ενημέρωση.

Στ) Διαπλοκή: Όταν παλεύεις να θεσμοποιήσεις τη 

δική σου διαπλεκόμενη ελίτ, έστω και εάν 

αυτή η νέα ομάδα διαπλεκομένων δεν δι-

καιολογεί τον όρο «ελίτ», βλέπε Καλογρί-

τσα επί παραδείγματι, τότε νομιμοποιείς 

τον επόμενο να επιβάλει τους δικούς του 

ως προνομιακούς εισπράκτορες του δη-

μόσιου πλούτου. Όταν εσύ διαθέτεις Κρέ-

τσους, τότε «Κρέτσους» θα τοποθετήσουν  

και οι επερχόμενοι. Όταν χρηματοδοτείς 

εμμέσως μέσω ΕΡΤ τις δικές σου ΠΑΕ, τότε 

κάποιος άλλος θα «χρηματοδοτήσει» τις 

δικές του με τον ίδιο ή κάποιον άλλο τρό-

πο. Όταν έχεις κάποιον Φλαμπουράρη, τό-

τε ο επόμενος θα έχει τον δικό του Παππά. 

Όταν εσύ «παίζεις» με τον Μαδούρο και 

τα Lear Jet τότε κάποιος θα παίξει με τους 

«Γκουαϊδό». Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και απολύ-

τως αυτονόητα. Εάν θέλουμε να τα αντιμετωπίζουμε 

όπως είναι, χωρίς ιδεολογικές παρωπίδες.

Η ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη προσαρμόστηκε 

σε όλα όσα έκανε ή δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρ-

νηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε χώ-

ρος ούτε δικαιολογία για τα όποια δάκρυα. Οι «ελιτί-

στικες αριστερές προσεγγίσεις» είναι για γέλια. Η κυ-

βέρνηση Τσίπρα ήταν μία δεξιά εκδοχή της κυβερνώ-

σας αριστεράς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι απλά ο 

εαυτός της. Κανείς δεν θα τον κατηγορήσει για «δεξιά 

απόκλιση». Πόσω δεν μάλλον όταν κάποιες εκ των ε-

νεργειών κινούνται στον χώρο του αυτονόητου. Αντι-

θέτως. Η κοινωνία έχει κάθε λόγο να καταγγέλλει ως 

«δεξιό» τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι κινήθηκε προσποιού-

μενος στον χώρο του... ακατανόητου.  A  

Μαθήματα πολιτικού ρεαλισμού 
Πώς ο Αλέξης «έστρωσε» το χαλί στον Κυριάκο

Του ΝΙκΟΥ ΓεΩΡΓΙΑδΗ

Η ατζέντα του Κ. 
ΜΗτσοταΚΗ προ-
σαρΜοστΗΚέ σέ  

οσα έΚανέ  × δέν 
έΚανέ Η προΗγου-
ΜένΗ ΚυβέρνΗσΗ 
του α. τσίπρα. δέν 
υπαρχέί ουτέ χώ-
ροσ ουτέ δίΚαίο-

λογία γία τα οποία 
δαΚρυα.
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Μ
ια στέγη µόλις µια ανάσα από τη Λεωφόρο 

Κηφισίας φιλοξενεί κυψέλες µελισσών µε 

πανοραµική θέα στη πόλη. Πρόκειται για την 

οροφή του πύργου Συγγρού, στην οποία µε-

λισσοκόµοι τοποθέτησαν την Ιφιγένεια, τον Ανδρέα και 

την Έλλη, τις τρεις πρώτες κυψέλες µε πρωτοβουλία του 

Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστηµών (Ι.Γ.Ε.).

Η κίνηση αυτή είναι κοµµάτι ενός παγκόσµιου κινή-

µατος που όσο πάει και εξαπλώνεται, το λεγόµενο 

«Save the bees», µε στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό 

για τον ανησυχητικό ρυθµό µε τον οποίο εξαφανίζονται οι 

µέλισσες παγκοσµίως και να δείξει την ανάγκη για σεβα-

σµό της φύσης, προστασίας των µελισσών και διαφύλαξης 

της βιοποικιλότητας.

Όπως εξηγεί στην ATHENS VOICE ο πρόεδρος του ΙΓΕ, Πα-

ναγιώτης Σκοτειδάκης, σε ολόκληρο τον πλανήτη συ-

ζητιέται η µείωση του πληθυσµού της µέλισσας, κάτι που 

φέρνει πιο κοντά στην πραγµατικότητα τη διάσηµη φράση 

του Αϊνστάιν «αν εξαφανιστούν οι µέλισσες δεν θα αργήσει 
να εξαφανιστεί και η ανθρωπότητα». 
«Στη χώρα µας ευτυχώς καταγεγραµµένη µείωση του πληθυ-
σµού δεν υπάρχει. Έχει καταγγεγραφεί όµως απώλεια στον 
συνολικό πληθυσµό των εντόµων στο εντυπωσιακό ποσοστό 
του 2,5% ανά έτος. Αν ακολουθηθεί αυτός ο αριθµός, όντως σε 
κάποια χρόνια από τώρα δεν θα έχουµε έντοµα, η µείωση των 
οποίων συνδέεται άµεσα µε τη γεωργική παραγωγή. Έπειτα 

στις ΗΠΑ έχουµε έρθει αντιµέτωποι µε το σύνδροµο κατάρ-
ρευσης των µελισσών, που αγγίζει το 50% της µείωσης του 
πληθυσµού της».
Η πρωτοβουλία στον Πύργο Συγγρού έχει εµπνευστεί από 

ανάλογες δράσεις σε διάσηµα ευρωπαϊκά κτίρια, όπως 

η Παναγία των Παρισίων, η Όπερα Γκαρνιέ, το Γκραν Πα-

λέ και το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, ο Καθεδρικός Ναός 

του Βερολίνου, η Tate Modern και το Royal Festival Hall στο 

Λονδίνο, το Σκωτικό Κοινοβούλιο στο Εδιµβούργο και 

το Cankarjev Dom στη Λιουµπλιάνα. Ένας ακόµη όµως στό-

χος της διεθνής κινητοποίησης είναι ο περιορισµός της 

εντοµοφοβίας στα αστικά περιβάλλοντα. Όσο οι κάτοικοι 

των πόλεων φοβούνται τις µέλισσες, τόσο αποµακρύνο-

νται από αυτούς οι µελισσοκόµοι.

«Υπάρχει µια διάχυτη εντοµοφοβία στην Ελλάδα, σε αντίθεση 
µε άλλες χώρες. Στη Γερµανία, ας πούµε, η µέλισσα λέγεται ότι 
είναι το τρίτο πιο αγαπητό ζώο µετά τους σκύλους και τις γά-
τες. Οι Έλληνες όµως συνδεόµαστε µε τη φύση στα χωριά µας, 
αλλά όχι µε τη φύση στα αστικά περιβάλλοντα. Σαν δηµόσιο 
κτίριο λοιπόν µε 90 χρόνια ιστορία, θέλαµε να βάλουµε ένα 
µικρό λιθαράκι για να περιορίσουµε τον φόβο και να πλησιά-
σουµε τη φύση» µας εξηγεί ο κύριος Σκοτειδάκης και σύµ-

φωνα µε τα λεγόµενά του η σχετική νοµοθεσία είναι τέτοια 

που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες εντός 

του αστικού ιστού. Ο νόµος για την τοποθέτηση µελισσών 

στις ταράτσες, που επιβάλλει αποστάσεις 50 µέτρων από 

οικίες και 25 µέτρα από δρόµους, φτάνει πίσω στο 1934 

και αφήνει µικρό περιθώριο στον κάτοικο της πόλης να τις 

αποδεχτεί στη γειτονιά του. Ποια θα είναι η νοµή του µελισ-

σιού, όµως, µέσα στην πόλη;

«Ξέρω αρκετούς που πειραµατίστηκαν µε µελίσσια στη πόλη, 
στη βεράντα και στην ταράτσα τους. Προς εντύπωση όλων 
τα µελίσσια αυτά πήγαν καλύτερα από µελίσσια σε ορεινές 
δασικές περιοχές ή σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Ο λόγος; Τα 
φυτά ποτίζονται συχνά στα πάρκα και η θερµοκρασία είναι υ-
ψηλότερη εξαιτίας της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Έτσι οι συνθήκες στρεσαρίσµατος στον αστικό χώρο είναι πε-
ριορισµένες κι αυτό έχει αποτέλεσµα την καλύτερη ανάπτυξη 
των µελισσιών».
Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών, Πύργος Συγγρού, 

στεγάζει και τη συλλογή του Μουσείου Μελισσοκοµίας, 

ενώ το ιστορικό του κτίριο βρίσκεται µια ανάσα από το µε-

λισσοκοµείο, που λειτουργεί αδιάλειπτα στο Κτήµα Συγ-

γρού εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα εκπαιδευτικά του προ-

γράµµατα περιλαµβάνουν και σχετικά σεµινάρια για επαγ-

γελµατίες µελισσοκόµους αλλά και αρχάριους. Τα τελευ-

ταία χρόνια µάλιστα το Ι.Γ.Ε. απευθύνεται και σε παιδιά µε 

το πρόγραµµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Η Κοι-
νωνία της Μέλισσας» στο οποίο οι µαθητές εξοικειώνονται 

µε τον κόσµο των µελισσών και ενηµερώνονται για τη ση-

µαντικότατη συµβολή τους στο οικοσύστηµα, ώστε να α-

ναπτύσσουν υπεύθυνη στάση προς το περιβάλλον. A

Mελίσσια για πρώτη φορά σε στέγη στην Αθήνα
   Βρήκαµε την πρώτη ταράτσα δηµόσιου κτιρίου στην Αθήνα όπου τοποθετήθηκαν κυψέλες µε µελίσσια
    Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ - Φωτό: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ
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ταία χρόνια µάλιστα το Ι.Γ.Ε. απευθύνεται και σε παιδιά µε 

το πρόγραµµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

στο οποίο οι µαθητές εξοικειώνονται 

µε τον κόσµο των µελισσών και ενηµερώνονται για τη ση-

µαντικότατη συµβολή τους στο οικοσύστηµα, ώστε να α-

ναπτύσσουν υπεύθυνη στάση προς το περιβάλλον. A

ια στέγη µόλις µια ανάσα από τη Λεωφόρο 

Κηφισίας φιλοξενεί κυψέλες µελισσών µε 

πανοραµική θέα στη πόλη. Πρόκειται για την 

οροφή του πύργου Συγγρού, στην οποία µε-

λισσοκόµοι τοποθέτησαν την Ιφιγένεια, τον Ανδρέα και 

στις ΗΠΑ έχουµε έρθει αντιµέτωποι µε το σύνδροµο κατάρ-
ρευσης των µελισσών, που αγγίζει το 50% της µείωσης του 
πληθυσµού της».
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Mελίσσια για πρώτη φορά σε στέγη στην Αθήνα

Αν εξαφα-
νιστούν οι 

μέλισσες δεν 
θα αργήσει 
να εξαφανι-
στεί και η αν-
θρωπότητα

Αϊνστάιν
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Κίνηση. Ανάσα. Πάλι κίνη-
ση. Και ένα φιλοσοφικό ε-
ρώτημα που στριμώχνεται 
στα λεπτά κορδόνια των 
μπαλαρίνων: Η ανάσα έκα-
νε την κίνηση ή η κίνηση 
την ανάσα;  

Η 
Λίν τα μπήκε σ το BIOS αλα-
φιασμένη. Είχε αργήσει δέκα 
λεπτά, που στο πρόσωπό της 
έμοιαζαν για εκατό. Ακριβώς 
δίπλα από το μαγαζί δίδασκε 
χορό. Το μάθημα μόλις είχε 
τελειώσει. Παρήγγειλε έναν 

καφέ και κάθισε στον βίντατζ καναπέ 
που επέζησε από τη δεκαετία του ’70. 
Πήρε πολλές ανάσες μαζεμένες. Τις α-
πολάμβανε σαν να τις είχε κερδίσει σε 
κάποιον διαγωνισμό ταλέντων. Μου 
χαμογέλασε. Ήταν έτοιμη. 

Η Λίντα Καπετανέα είναι ένα σύμβολο. 
Όχι μόνο για τις χορευτικές της επιδό-
σεις ή για τη μεταδοτικότητά της ως 
δασκάλα χορού. Κατάφερε, σήμερα, 
να έχει τον τίτλο της καλλιτεχνικής δι-
ευθύντριας ενός θεσμού όπως το Φε-
στιβάλ Χορού της Καλαμάτας όχι μέσω 
απευθείας ανάθεσης αλλά έπειτα από 
τη συμμετοχή της σε επίσημο διαγω-
νισμό. Την ίδια ώρα με όλα αυτά, οι 
RootlessRoot, η ομάδα που έχει μαζί με 
τον άντρα της και δάσκαλό της, Yozef 
Frucek, είναι το χορευτικό σχήμα που 
μας έχει ταξιδέψει σε μαγικές εικόνες, 
τόπους, ιδέες, σκέψεις και που παρά-
ληλα διδάσκει την πρακτική Fighting 
Μonkey σε χορευτές και ανθρώπους 
που θέλουν να βρουν το σώμα τους.

« Το Fighting Μonkey είναι μια πρα-
κτική που στοχεύει συνολικά στην 
ανθρώπινη ανάπτυξη και στην υγιή 
γήρανση μέσω της κίνησης. Είναι 
μια ανορθόδοξη πρόταση για εξάσκη-
ση ώστε να μπορεί κάποιος ανά πάσα 
στιγμή να τεστάρει τις δυνατότητές 
του. Θεωρούμε ότι οι τυπικές μορφές 
σωματικής άσκησης δεν έχουν την πο-
λυπλοκότητα της αληθινής ζωής και, 
άρα, για να είναι αποτελεσματική η 
δουλειά που κάνουμε με το σώμα μας 
καθημερινά, απαιτείται μια τελείως δι-
αφορετική προσέγγιση που να είναι 
πιο κοντά στο πολύπλοκο σύμπαν που 
μας περιβάλλει. Στο Fighting Μonkey 
δημιουργούμε περιβάλλοντα στα ο-
ποία οι άνθρωποι ζουν την αληθινή δυ-
σκολία και πρόκληση της κίνησης αλλά 

και των λύσεων που πρέπει να βρει το 
σώμα τους για να επιβιώσει, να δημι-
ουργήσει, να επικοινωνήσει.

» Τι θεωρεί ο καθένας αναγνώριση; 
Να σε αναγνωρίζουν στον δρόμο; Να 
σε ζητάνε χορογράφοι; Ο κόσμος του 
χορού έχει πολύ λίγα “αστέρια”. Άλλο η 
φήμη και άλλο η αξία του καλλιτέχνη. 
Αυτό που παρατηρώ είναι ότι πολλοί 
χορευτές από πολύ νέοι θέλουν να θε-
ωρηθούν πετυχημένοι ανεξάρτητα από 
το ταλέντο τους ή το μέγεθος του έργου 
τους και της δουλειάς τους. Χρειάζεται 
χρόνος και δουλειά. Το πολύ μεγάλο τα-
λέντο δεν κρύβεται. Μοιραία θα φανεί. 

» Δεν θεωρώ αρκετό το like στα 
social media, εκτός αν έτσι βιοπορί-
ζεσαι. Δηλαδή αν δεν χορεύεις σε σκη-
νές αλλά σε βίντεο και τα παρακολου-
θούν χιλιάδες ή εκατομμύρια. Αυτές οι 
περιπτώσεις είναι επίσης λίγες. Οι πε-
ρισσότεροι μάλλον αναζητούν μερικά 
likes. Πιστεύω όμως πρώτα απ’ όλα ότι 
ένας χορευτής έχει πετύχει επαγγελ-
ματικά, όταν πετυχαίνει τους στόχους 
που θέτει ο ίδιος στον εαυτό του. Όχι οι 
άλλοι σε αυτόν.

» Τα social media είναι στην καθη-
μερινότητά μας αλλά πρέπει να τα 
ξεχνάμε. Αν θες πραγματικά να βελ-
τιωθείς θα δεις το βίντεο της πρόβας 
σου που πρέπει να είναι διαφορετικό 
κάθε μέρα και να είναι εργαλείο της 
δουλειάς σου, όχι ένας τρόπος για να 
ηρεμήσεις ότι όλα πάνε καλά και ότι α-
ποκτάς φήμη. Πρέπει να εργαστείς για 
να φτιάξεις τον δικό σου κόσμο, με τη 
δική σου φωνή και τη δική σου κίνηση, 
ανεξάρτητα από τα likes.
 
» Η ανάληψη μιας διευθυντικής θέ-
σης, αξιοκρατικά. Νιώθω πάρα πολύ 
όμορφα και χαίρομαι πολύ που μπορώ 
κι εγώ να συμβάλω με την πείρα μου 
στον σπουδαίο αυτό θεσμό για τον χο-
ρό. Εννοείται ότι θα αποδεχόμουν και 
μία απευθείας ανάθεση. Είναι μια πολύ 
δημιουργική διαδικασία, παρά τις γρα-
φειοκρατικές πλευρές της, που μου ε-
πιτρέπει να προτείνω στο κοινό, στους 
σπουδαστές και επαγγελματίες του 
χορού έργα, καλλιτέχνες και δασκά-
λους που έχω δει και θεωρώ ότι αξίζει 
όλοι να δουν και να εμπνευστούν από 
τη δουλειά τους.

» Φέτος γιορτάζουμε τα 25 χρόνια 
του Φεστιβάλ και στο επίκεντρο του 
προγράμματος είναι οι σκέψεις μας 
για τον χρόνο και τις διάφορες διαστά-
σεις του, τη μυθική, τη συλλογική, την 

προσωπική, την καθημερινή, την τελε-
τουργική κ.λπ. Θέλαμε επίσης να φιλο-
ξενήσουμε μεγάλες προσωπικότητες 
της τέχνης, όπως τον Άκραμ Καν και τον 
Μπέλα Ταρ, που έχουν αφήσει το απο-
τύπωμά τους με το έργο τους, αλλά και 
νέα ταλέντα που διαγράφουν ήδη μια 
αξιοθαύμαστη διαδρομή διεθνώς και 
επισκέπτονται τη χώρα μας για πρώτη 
φορά μέσα από το δικό μας Φεστιβάλ.
 
» Για να γίνεις χορευτής χρειάζεσαι 
τόση πειθαρχία, όση πειθαρχία χρειά-
ζεται για να γίνεις καλός σε οτιδήποτε 
θέλεις να αφιερώσεις τον εαυτό σου και 
την ενέργειά σου.
 
» Είμαστε ως οργανισμοί ένα σύν-
θετο σύμπαν, όπου οι σκέψεις και οι 
προθέσεις μας μπορούν να γίνουν 
εξίσου δηλητηριώδεις ή θεραπευτι-
κές, όπως η τροφή μας. Οι χορευτές 
χρειάζονται διαρκή εξάσκηση για ένα 
δυνατό σώμα. Σύνθετη εξάσκηση. Όχι 
απλά γυμναστηρίου. Πνευματική και 
σωματική. Η εξάσκηση, η διατροφή και 
η συνολική υγεία του χορευτή δεν είναι 
θέμα μόνο του τι τρώει. Έχει να κάνει και 
με το τι αισθάνεται, πώς δουλεύει, πώς 
κρατά το πάθος του για ζωή ζωντανό, 
πόσο τον γεμίζει η δουλειά του. 
 
» Δεν είμαστε στο επίπεδο του θεά-
τρου ως προς την επισκεψιμότητα 
των παραστάσεών μας, αλλά θα θέ-
λαμε να υπάρχουν παραγωγές χο-
ρού με αντίστοιχη απήχηση. Έχουμε 
εξαιρετικούς Έλληνες χορευτές και 
θεωρώ ότι σιγά-σιγά με τα χρόνια με-
γαλώνει και το κοινό που βλέπει χορό. 
Χρειάζεται πολλή δουλειά και βοήθεια 
η τέχνη του χορού από τους παρα-
γωγούς, από το κράτος, από μεγάλες 
σκηνές, από χορηγούς, για να ανθίσει 
κι άλλο αυτή η τέχνη.
 
» Τίποτα δεν με κρατά ακίνητη, εκτός 
αν είναι μέρος της πρακτικής – όπου 
και εκεί παρόλο που στέκεσαι ακίνητος 
πάλι κινείσαι, γιατί το σώμα αναπνέει 
και κάνει άπειρες μικροκινήσεις κάθε 
δευτερόλεπτο για να διατηρήσει την 
ισορροπία του. Αν καταφέρεις να τις πα-
ρατηρήσεις μπορείς να αναγνωρίσεις 
την κατασκευή σου και τον τρόπο που 
τοποθετείς το σώμα σου στοn χώρο. 
Είναι δύσκολη η εκούσια ακινήσια γιατί 
το ζωντανό σώμα δεν μπορεί να μείνει 
ακίνητο σχεδόν ποτέ.
 
» Μία φράση που έχω κρατήσει στο 
μυαλό μου ανήκει στον Μπέλα Ταρ: Δεν 
υπάρχει συνταγή, εσύ είσαι η συνταγή».

H Λίντα Καπετανεα 
θέλει να ξεχάσουμε 

τα social media
Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

παραδίδει στην ATHENS VOICE δέκα μαθήματα χορού 
σε δέκα ερωτήσεις

Της  Έρρικας Ρούσσου - Φωτό: Θανάσης Καρατζάς
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Είμαστε ως 
οργανισμοί ένα 

σύνθετο σύμπαν, 
όπου οι σκέψεις 
και οι προθέσεις 
μας μπορούν να 

γίνουν εξίσου 
δηλητηριώδεις ή 

θεραπευτικές, 
όπως η τροφή μας
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Για να θεωρεί-
σαι επιτυχημέ-
νη στον κόσμο 

της όπερας, 
δυστυχώς δεν 
αρκεί μόνο το 
ταλέντο. (...) 
Θα πρέπει να 
έχεις ενδια-

φέρουσα προ-
σωπικότητα, 
κάτι ιδιαίτερο 
να δώσεις και 
να είσαι έτοιμη 
να θυσιάσεις 

πολλά.
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Η Λιζέτ Οροπέσα, η Βιολέτα Βαλερύ της 
«Τραβιάτα» που ανεβαίνει στο Ηρώδειο 
από την ΕΛΣ σε σκηνοθεσία Κωνστα-
ντίνου Ρήγου, συγκαταλέγεται στις ση-
μαντικότερες σοπράνο της γενιάς της. 
Γεννημένη στη Νέα Ορλεάνη της Λουι-
ζιάνας πριν 35 χρόνια από Κουβανούς 
μετανάστες, έκανε το ντεμπούτο της 
στη ΜΕΤ σε ηλικία μόλις 22 χρόνων και 
από τότε δεν έπαψε να λάμπει στο οπε-
ρατικό στερέωμα μαγνητίζοντας το κοι-
νό με τη φωνή και την ερμηνεία της. Κι 
όταν δεν τραγουδά, κάνει γιόγκα και 
τρέχει σε μαραθώνιους...

Μια ντίβα... νέας κοπής
Οι οδηγίες ήταν σαφείς. Η συνέντευξή μας θα γι-

νόταν τηλεφωνικά, θα μου αφιέρωνε 20 λεπτά και 

θα έπρεπε να την καλέσω το μεσημέρι της μεθεπό-

μενης μέρας στις 2.20... Βρισκόταν στη Φινλανδία 

με την ορχήστρα και τη χορωδία της Σκάλας του 

Μιλάνου για να ερμηνεύσει την Αμάλια από την όπε-

ρα «Ι Masnadieri» του Βέρντι στο Φεστιβάλ Όπερας 

Savonlinna και δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή 

της.  Δύο μέρες αργότερα, στις 2.20 ακριβώς και με 

το μαγνητόφωνο ήδη στο rec, πληκτρολόγησα τον 

αριθμό της και πριν το τηλέφωνο προλάβει να χτυ-

πήσει δεύτερη φορά, από την άλλη άκρη της γραμ-

μής ακούστηκε μια ζεστή, πρόσχαρη φωνή να με 

αποκαλεί με το όνομά μου και να με ευχαριστεί που 

έκανα τον κόπο να της τηλεφωνήσω! Ήταν φανερό 

ότι η Λιζέτ Οροπέσα, με τη θεαματική πορεία στο 

παγκόσμιο λυρικό θέατρο, τις 100 και πλέον εμφα-

νίσεις της στη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης και 

με δύο από τα σημαντικότερα βραβεία όπερας στις 

αποσκευές της απέχει πολύ από τη στερεοτυπική 

εικόνα της απρόσιτης ντίβας... 

Από τη Λουιζιάνα στη ΜΕΤ. «Μεγάλωσα σε ένα σπί-

τι με πολλή μουσική. Η μητέρα μου ήταν τραγουδί-

στρια όπερας, και πολύ καλή μάλιστα, όμως εγώ 

δεν ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, ήθελα να κάνω 

κάτι διαφορετικό από το δικό της όνειρο. Δεν ήταν 

ότι δεν μου άρεσε η όπερα, απλά όταν έχεις μέσα 

στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, μια τόσο καλή 

φωνή, αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να κάνεις το 

ίδιο... Έτσι άρχισα να παίζω φλάουτο –με το οποίο α-

σχολήθηκα για 12 χρόνια– και πιάνο, το οποίο έμαθα 

να παίζω με το αυτί, βασικά γιατί ήθελα να συνθέσω 

μουσική, όχι όμως κλασική, ονειρευόμουν να γρά-

ψω pop τραγούδια!  Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, 

έπρεπε να διαλέξω μια κατεύθυνση. Και τότε ήταν 

που η μαμά μου με έπεισε να περάσω από οντισιόν 

για να ακολουθήσω το τμήμα φωνής. Πράγματι, πή-

γα, άρχισα να τραγουδώ και σιγά-σιγά ερωτεύτηκα 

αυτή τη μορφή τέχνης. Τώρα αισθάνομαι πραγμα-

τικά ευτυχής όταν τραγουδώ και ευγνωμονώ τη 

μαμά μου γι’ αυτό!

Η ΜΕΤ με πήρε σαν νέα καλλιτέχνιδα και από την 

πρώτη στιγμή ένιωσα καλοδεχούμενη εκεί. Οι “Γά-

μοι του Φίγκαρο” είναι η όπερά μου, τη λατρεύω 

και την έχω τραγουδήσει πολλές φορές από τό-

τε. Εκείνη όμως την πρώτη φορά, ήμουν πολύ νέα 

για να αισθανθώ φόβο. Είχα σίγουρα αγωνία αλλά 

δεν πρόλαβα να φοβηθώ, μου τηλεφώνησαν ότι θα 

τραγουδήσω τη Σουζάνα, μόλις μια μέρα πριν την 

τελευταία τεχνική πρόβα! Απλά έγινε...»

Αυτό που κάνει μια τραγουδίστρια όπερας, με-

γάλη. «Για να θεωρείσαι επιτυχημένη στον κόσμο 

της όπερας, δυστυχώς δεν αρκεί μόνο το ταλέντο. 

Στις μέρες μας θα πρέπει να είσαι καλή ηθοποιός, 

να έχεις τον κατάλληλο τύπο και εμφάνιση για τους 

ρόλους που τραγουδάς, να μιλάς πολλές γλώσσες. 

Θα πρέπει να έχεις ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, 

να έχεις κάτι ιδιαίτερο να δώσεις και να είσαι έτοιμη 

να θυσιάσεις πολλά». 

Τεχνική ή μια κασετίνα με κραγιόνια. «Σκεφτείτε 

την τεχνική σαν μια κασετίνα με χρωματιστά κρα-

γιόνια. Κάθε συνθέτης απαιτεί διαφορετικά χρώ-

ματα, δεν αλλάζεις όμως κάθε φορά τη δική σου 

κασετίνα με μια άλλη… Έχω πάντα την ίδια τεχνική 

στον τρόπο που τραγουδώ. Για μένα όλα είναι bel 

canto, ο Χέντελ και η Γαλλική Όπερα, όλα. Υπάρχουν 

φυσικά στιλιστικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγ-

μα, κάποιες φορές δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις 

portamento –το “γλίστρημα” της φωνής από τη μια 

νότα στην άλλη– και κάποιες άλλες επιβάλλεται». 

Επάγγελμα σοπράνο. «Δεν έχει σημασία τι αρέσει 

σ’ εμένα, αν ο σκηνοθέτης θέλει κάτι άλλο. Οφείλω 

να το δεχτώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είμαι μια τρα-

γουδίστρια που έρχομαι να ερμηνεύσω ένα ρόλο σε 

συνεργασία με τον σκηνοθέτη, τον μαέστρο και το 

υπόλοιπο καστ. Δεν είμαι η ντίβα της όπερας που 

έρχεται με τα κοστούμια της και τα αξεσουάρ της να 

τραγουδήσει “Τραβιάτα”. Στην εποχή μας αν φερθείς 

έτσι, απλά δεν θα έχεις δουλειά! Σαν επαγγελματίας 

λοιπόν σε κάθε παράσταση πρέπει να έχω όλα τα κρα-

γιόνια μου έτοιμα προς χρήση, είτε μου ζητήσουν ένα 

μαύρο κι ένα άσπρο είτε ένα κόκκινο κι ένα μπλε!» 

Ο ρόλος που θα ξεχώριζα. «Μάλλον τη Βιολέτα 

από την “Τραβιάτα”, παρόλο που την ερμήνευσα μια 

μόνο φορά στην Όπερα της Βαλτιμόρης πριν 5 χρό-

νια. Ήταν μεγάλη επιτυχία γι’ αυτό και δέχτηκα στη 

συνέχεια πολλές προτάσεις για τον ρόλο, χρειά-

στηκε όμως να περιμένω λίγο μέχρι να την τραγου-

δήσω ξανά – βλέπετε στα λυρικά θέατρα υπάρχει 

προγραμματισμός, οι συμφωνίες δεν κλείνονται 

δύο μήνες πριν την παράσταση αλλά 3-5 χρόνια 

πριν. Φέτος όμως είναι σίγουρα χρονιά “Τραβιάτα”! 

Μετά την Αθήνα, σειρά έχουν η Βερόνα, η Μαδρίτη 

και η ΜΕΤ… Και αισθάνομαι ότι τώρα είναι η σωστή 

στιγμή να την κάνω». 

Η δική μου Βιολέτα… «Έχει ένα πιο σύγχρονο τρό-

πο σκέψης. Είναι σίγουρα πραγματίστρια και ίσως 

λίγο πεσιμίστρια. Όταν πρωτοδιάβασα το μυθιστό-

ρημα του Δουμά και μελέτησα τον χαρακτήρα της 

συνειδητοποίησα ότι είναι το αντίθετο ακριβώς 

από τον χαρακτήρα του Αλφρέντο. Εκείνος είναι 

ρομαντικός, εκείνη όχι. Δεν βλέπει με αισιοδοξία το 

μέλλον, δεν πιστεύει ότι ζει ένα όνειρο και ότι όλα 

θα πάνε καλά. Ξέρει ότι τίποτε από όλα αυτά δεν εί-

ναι αλήθεια. Μάλιστα στο βιβλίο γίνεται απόλυτα 

σαφές ότι η Βιολέτα είναι μια συνειδητοποιημένη 

“επιχειρηματίας” –μια πολύ μοντέρνα αντίληψη για 

την εποχή– που ψάχνει πώς θα βγάλει χρήματα για 

να επιβιώσει. Γνωρίζει καλά ότι στον πραγματικό 

κόσμο τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Ερω-

τεύεται τον Αλφρέντο, θέλει να είναι μαζί του, αλλά 

είναι άφραγκος – στην πραγματικότητα τον συντη-

ρεί εκείνη. Κατά τη γνώμη μου, όταν ο Αλφρέντο 

συναντά τη Βιολέτα στη γιορτή, αφού εκείνη τον έ-

χει εγκαταλείψει, της πετά κατάμουτρα τα χρήματα, 

όχι τόσο για να την προσβάλει αλλά από θυμό γιατί 

καταλαβαίνει ότι δεν έχει πια τη στήριξή της. Όλη η 

ιστορία συνδέεται με τα υλικά αγαθά. Εμείς τη θέ-

λουμε ρομαντική ηρωίδα, όμως η Βιολέτα, παρόλο 

που θα το ήθελε κι εκείνη, είναι αναγκασμένη να ζή-

σει στον πραγματικό κόσμο. Όχι ότι δεν κυριεύεται 

από έντονα συναισθήματα, απλά γνωρίζει ότι αυτά 

δεν “στρώνουν το τραπέζι”. Από την άλλη όμως εί-

ναι άρρωστη, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της, 

πεθαίνει. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος τελικά που για 

μια φορά αφήνεται στον έρωτα που ποτέ μέχρι τότε 

δεν είχε επιτρέψει στον εαυτό της να νιώσει… 

Το θέμα βέβαια είναι ότι η μουσική του Βέρντι είναι 

γεμάτη συναίσθημα και πάθος. Είναι τόσο όμορφη, 

τόσο συγκινητική, τόσο ρομαντική, που είναι αδύ-

νατον να τραγουδήσεις μια Βιολέτα… πραγματί-

στρια. Οφείλεις επομένως να βρεις έναν τρόπο να 

συνδυάσεις δύο εντελώς διαφορετικές πτυχές του 

χαρακτήρα της ηρωίδας, ερμηνεύοντάς τον όμως 

όπως ακριβώς ορίζει η μουσική του συνθέτη. Κι 

αυτό είναι στ’ αλήθεια πολύ δύσκολο!».

Κανονικότητα; Τι είναι αυτό;  «Για μένα “κανονική” 

ζωή είναι να κοιμάσαι κάθε βράδυ στο ίδιο κρεβάτι, 

να ξυπνάς το πρωί και να πηγαίνεις στην ίδια δου-

λειά, να γυρίζεις σπίτι και να τρως το ίδιο φαγητό 

με την οικογένειά σου, να βλέπεις μαζί τους την ίδια 

εκπομπή στην τηλεόραση… Η δική μου ζωή είναι 

ακριβώς το αντίθετο! Για μήνες ξυπνάω κάθε μέρα 

σε ένα διαφορετικό μέρος, με διαφορετικό κλίμα, 

βλέπω διαφορετικούς ανθρώπους, πηγαίνω σε δι-

αφορετικά γυμναστήρια, τρώω εντελώς διαφορε-

τικά πράγματα, μαθαίνω ταυτόχρονα δύο ρόλους 

εντελώς διαφορετικούς για τη φωνή και το σώμα 

μου και μετά βέβαια στρεσάρομαι τρελά μήπως δεν 

μπορέσω να τραγουδήσω καλά επειδή ακριβώς 

είμαι στρεσαρισμένη! Με άλλα λόγια ζω μια ζωή κα-

θόλου βαρετή αλλά απίστευτα εξοντωτική…».

Περί ταπεραμέντου. «Σαν Λατίνα, έχω ακραίες συ-

ναισθηματικές αντιδράσεις. Τη μια στιγμή μπορώ 

να είμαι πανευτυχής και την άλλη στιγμή έξαλλη. 

Αυτό είναι πολύ καλό για τις ερμηνείες μου στη σκη-

νή, αλλά πολύ κακό για την καθημερινότητά μου. 

Δεν είμαι drama queen αλλά είμαι ο τύπος εκείνος 

που αγωνιά για το κάθε τι, βασανίζει το μυαλό του 

ακόμα και η πιο ασήμαντη λεπτομέρεια. Είναι κου-

ραστικό και αχρείαστο να ζεις τα πάντα στην υπερ-

βολή! Δεν θα με πείραζε λίγο ριλάξ, να μη φρικάρω 

κάθε φορά που συμβαίνει κάτι»… 

Επόμενος σταθμός: Αθήνα. «Ανυπομονώ να έρ-

θω, όλα έχουν κυλήσει πολύ γλυκά μέχρι τώρα. Έχω 

πάρει τόσα όμορφα μηνύματα από τόσους ανθρώ-

πους. Μακάρι όλοι οι fans μου να ήταν σαν τους Έλ-

ληνες fans της όπερας. Σας ευχαριστώ για την υπο-

στήριξη, σας αγαπώ όλους!». A

Λιζέτ ΟρΟπέσα
Μακάρι όλοι οι fans μου να ήταν σαν τους 

Έλληνες fans της όπερας
Της Λένας ΙωαννΙδου
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ 
...από «λόγιος»

προτιμάει το «φαρσέρ»
Ο βραβευµένος συγγραφέας µιλάει στην ATHENS VOICE για τη Χούντα, 

τα Εξάρχεια, το αποτέλεσµα των εκλογών και την επιλογή του να υπογράψει 
κατά της επίθεσης στα γραφεία της εφηµερίδας µας. 

Της ΈΡΡΙΚΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ
Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ρ
ώµη, καλοκαίρι. Με το µικρό χέρι της κόρης 
του δεµένο στο δικό του πλησιάζει το ATM. Έ-
χει ζέστη, αλλά αντέχεται. Λίγα βήµατα πριν το 
µηχάνηµα µία κυρία αγνώστου προέλευσης και 
ταυτότητας τον πλησιάζει και του ρίχνει ένα χα-
στούκι. Μπροστά στα µάτια της κόρης του. 

Στο καφέ-ζαχαροπλαστείο της οδού ∆ηµοκρίτου στο Κολω-
νάκι η πόρτα ανοιγόκλεινε φέρνοντας ζέστη και τη φασαρία 
του δρόµου. Μεσηµεράκι. Γύρω στις 16.00. Την προηγουµένη, 
η Νέα ∆ηµοκρατία έχει κερδίσει τις εκλογές. Σαν κάποια άρτια 
πλάκα φανερά έµπειρου φαρσέρ, στο πίσω δεξιά τραπεζάκι 
του µαγαζιού «Desire» κάθεται ο Αντώνης Σαµαράς. 
Ο Χρήστος Χωµενίδης δύο τραπεζάκια παραδίπλα παραγγέλ-
νει τον καφέ του, ατµίζει το ηλεκτρονικό τσιγάρο του και καυ-
χιέται για τις καινούργιες εσπαντρίγιες φιστικί χρώµατος. Έχει 
ήδη ξεκινήσει να διηγείται ιστορίες. Μιλάει για το ΚΤΕΛ που θα 
πάρει από τη Αθήνα για να πάει στην Κέρκυρα να συναντήσει 
την κόρη του. Έπειτα και από το πουθενά, σαν άλλη Ντένη 
Μαρκορά από τους θρυλικούς «∆ύο ξένους», µεταπηδά σε µία 
άλλη θύµηση της ζωής του. Αφορµή για τη συνάντησή µας 
έχει αποτελέσει το βραβείο που χάρισε το κοινό των Public 
στον «Φοίνικά» του ως το καλύτερο ελληνικό µυθιστόρηµα 
για το 2019. Από την άλλη, υπάρχουν εκατοντάδες αφορµές 
για να συναντήσει κάποιος τον Χρήστο Χωµενίδη σε ένα γαλ-
λικό καφέ-ζαχαροπλαστείο και να τον αφήσει να του διηγείται 
ιστορίες. Από το παρόν και από το µέλλον.

Κεφάλαιο 1ο: «Λόγοι να χαρείτε που “έπεσε” η Χούντα» 
«Το σχολικό έτος ’73-74, εγώ πήγαινα δευτέρα δηµοτικού. Μία µέ-
ρα καθώς πήγαινα στο φροντιστήριο πέσαµε σε µποτιλιάρισµα. 
Ήταν Παρασκευή στις 7 το απόγευµα. Οι φοιτητές έκαναν κατάλη-
ψη στο Πολυτεχνείο. Βρέθηκα παγιδευµένος έξω από την πύλη 
του την ώρα της εξέγερσης. Θυµάµαι ένα τρόλεϊ παρκαρισµένο 
κάθετα στον δρόµο και τους φοιτητές να γράφουν εκεί συνθήµα-
τα. Θυµάµαι την εικόνα µου ως παιδάκι που παρότι ήµουν αρκετά 
φιλελεύθερο απορούσα “ποιος θα τα σβήσει αυτά”».
«Έγινε το Πολυτεχνείο, τελείωσε το Πολυτεχνείο, τέλειωσε και 
η Χούντα του Ιωαννίδη που ήταν η πιο σκληρή χούντα και εµείς 
δώσαµε εξετάσεις Ιούνιο. Πετύχαµε ένα πολύ µικρό ποσοστό των 
µαθητών που δώσαµε. Οι γονείς µου ως δώρο, επειδή πέρασα, µε 
έστειλαν κατασκήνωση. Εγώ τις κατασκηνώσεις τις σιχαινόµουν. 
Αισθανόµουν απαίσια. Και ευχόµουν “Θεούλη µου, να γίνει κάτι 
να µην πάω”. Και έγινε η Κύπρος και έπεσε η χούντα και διαλύθη-
κε η κατασκήνωση». «Για εµένα η πτώση της Χούντας ήταν διπλή 
χαρά: α) γιατί δεν πήγα κατασκήνωση και β) γιατί γυρίσαµε στη 
δηµοκρατία».
Ένα απωθηµένο: «Όλοι έχουµε απωθηµένα. Μία βλακεία που 
έκανα στη ζωή µου ήταν ότι όταν ήµουν µικρός δεν ασχολήθηκα 
καθόλου µε τα σπορ. Αυτό είναι ένα απωθηµένο. Ότι δεν έχω 
βάλει ούτε ένα γκολ. Τελειώνοντας τη δεύτερη τάξη του Λυκείου, 
οι φίλοι µου, που είναι οι ίδιοι µέχρι σήµερα, “έστησαν” µία φάση 
για να βάλω ένα γκολ!». 

Κεφάλαιο 2ο: «Πώς να εκθέσετε τα παιδιά σας στη ζωή»  
«Τα παιδιά κατά τη γνώµη µου πρέπει να εκτίθενται. Πρέπει να 
τους λες τι συµβαίνει. ∆εν θα τους έλεγα πράγµατα τα οποία θα 
µπορούσαν να τους δηµιουργήσουν έντονο άγχος ή αγωνία». 
Θα τους µιλούσε και για βία; Η βία «λειτουργεί και συµβολικά», 
θα πει. «Ένα παιδί µπερδεύει τη φαντασία µε την πραγµατικότη-
τα και το ίδιο κάνουν πλέον και οι µεγάλοι. Εµείς έχουµε µία έκθε-
ση στο αίµα, τον τρόµο, τα πτώµατα, που αν εξαιρέσεις εκείνους 
που είχαν όντως πάει στον πόλεµο, οι υπόλοιποι που ανήκουν σε 
προηγούµενες γενιές από τις δικές µας δεν είχαν εικόνα. ∆ηλαδή, 
ο Μπεχράκης σού έφερνε να σου δείξει τι σηµαίνει πόλεµος. Αυτό 
είναι µία κατάκτηση των τελευταίων δεκαετιών». 

Κεφάλαιο 3ο: «Πώς να αντιµετωπίσετε ένα πιθανό λι-
ντσάρισµα στα social media»
Με κοίταξε στα µάτια σαν να περίµενε ώρα γι’ αυτήν την ε-
ρώτηση και τελικά µε ρώτησε o ίδιος: “Τι έγινε µε εσάς;”. Έπει-
τα συνέχισε: «Υπέγραψα κατά της επίθεσης στα γραφεία της 
ATHENS VOICE. Τώρα, ξέρουν τη διεύθυνσή µου, θα έρθουν να τα 
σπάσουν και σε µένα. Θα κάνω όµως αυτό που έκανε και ο Καρα-
γκιόζης, αν έρθουν. Θα τους τυφλώσω µε µουσταλευριά». 
Με δυνατή βροντερή φωνή, σαν να βγάζει λόγο σε κάποιο συ-
νέδριο µε τίτλο «Οδηγός Επιβίωσης στο Ίντερνετ», µου εξηγεί: 
«∆εν έχω social media γιατί εάν είχα είναι µαθηµατικώς βέβαιο 
ότι ένα βράδυ θα γυρίσω σπίτι µου µεθυσµένος, θα γράψω κάτι 
και θα έχει καταστραφεί η καριέρα µου, δεν θυµάµαι ποιος ηθο-
ποιός το είχε πει αλλά ταυτίζοµαι απόλυτα µαζί του. Νοµίζω ότι 
ήταν ο Μπραντ Πιτ». 
«Ναι, γράφονται και απίστευτες µαλακίες. Ωστόσο σήµερα το 
ad hoc λειτουργεί µόνο ως προς την πλευρά της ενοχοποίησης 
και ποτέ ως προς την αντίστοιχη της ελάφρυνσης. ∆ηλαδή όταν 
έχεις έναν άνθρωπο που όλος του ο βίος και η πολιτεία είναι δη-
µοκρατικά δεν µπορεί επειδή είπε µια µαλακία και να τον χαρα-
κτηρίζεις ναζί. Αντίστοιχα, αν βγει ο Μιχαλολιάκος και κάνει µία 
αντιρατσιστική δήλωση θα πούµε ότι ανένηψε;». Γελάει. Γελάω. 
Γελάµε. Συνεχίζει. «Αυτό που εγώ παρατηρώ είναι ότι κάθε µέρα 
βρίσκουν στα social media έναν άνθρωπο και τον κατακρεουρ-
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γούν. Μπορεί αυτός να είναι ο οποιοσδήποτε. Νοµίζω ότι έχουµε 
χάσει το µέτρηµα στο πόσα διαδικτυακά λιντσαρίσµατα έχουµε 
δει να γίνονται». 
«Είναι µαθηµατικά βέβαιο όµως ότι θα ξεχαστεί. Όπως όλα. Υπάρ-
χει σύγχυση πια στο µυαλό µας. Πλέον είναι τόση η πληροφορία 
που δεν θυµόµαστε ποιος είπε τι. Ή πότε το είπε. Εµένα µε έχουν 
κατηγορήσει επανειληµµένα ότι είχα πει κάτι για τον Πάριο και 
τη συγκεκριµένη ατάκα την είχε πει στην πραγµατικότητα ο Χει-
µωνάς». 
Ανεξαρτήτως εάν έχει δίκιο ή άδικο ο «λιντσαρισµένος», εί-
ναι λύση το να καθίσεις να περιµένεις πότε θα ξεχαστεί; Είπα 
δυνατά τη σκέψη µου. Εκείνος ένωσε τα χέρια µπροστά στο 
τραπέζι και πίεσε ελαφρά τα ακροδάχτυλα µεταξύ τους λες 
και έτσι, θα έπαιρναν τη δύναµη να σηκωθούν στον αέρα.
«Καλό είναι να µην απαντάς. Ο µόνος τρόπος για να γλιτώσεις 
ψυχική δύναµη είναι το να µην ασχολείσαι. Ο καθένας λέει το 
µακρύ του και το κοντό του. Τι θα κάνεις; Θα καθίσεις να απαντάς 
σε ανθρώπους τους οποίους ανυπολύπτεσαι;»

Κεφάλαιο 4ο: «Ο Μισέλ και τα Εξάρχεια»
Η συζήτηση πήρε µετρό. Κατέβηκε στη στάση «Πανεπιστή-
µιο» και άρχισε να προχωράει προς τη Χαριλάου Τρικούπη. 
∆ιέσχισε τη Ναυαρίνου και πήρε τον δρόµο για το λεγόµενο 
«άντρο» των Εξαρχείων. Υιοθετεί ο ίδιος τον εν λόγω χαρακτη-
ρισµό; «Θα µας τα πει ο νεόκοπος υπουργός, ο Μισέλ», απαντά. 
Και µε ένα «Του έχω εµπιστοσύνη» συνεχίζει: «Αισθάνοµαι πιο 
ήρεµος τώρα που ανέλαβε». 
Έβγαλε ένα µεγάλο σύννεφο καπνού από το ηλεκτρονικό του 
τσιγάρο και κοίταξε προς το παράθυρο. «Η αίσθησή µου ωστό-
σο είναι ότι αυτό το µπαχαλακιστάν είναι απλώς η κορυφή του 
παγόβουνου. Από κάτω είναι άλλα πράγµατα πολύ πιο σοβαρά. 
Είναι ναρκωτικά, λαθρεµπόριο. Αυτό τώρα σηµαίνει δύο πράγ-
µατα: Ότι το θέµα δεν είναι τόσο απλό και ότι το θέµα είναι πολύ 
απλούστερο. Γιατί αν σπάσεις την κορυφή και φανεί τι συµβαίνει 
εσωτερικά θα χαθεί κάθε πολιτικό πλεονέκτηµα». 
«Βεβαίως µπορεί να λες ότι θέλουµε να έχουµε µία ελευθεριακή 
γειτονιά στην Αθήνα. Και εγώ υπέρ θα ήµουν σε κάτι τέτοιο. Αλλά 
εδώ δεν µιλάµε για αυτό. Μιλάµε για ένα άντρο συµµοριών που 
δεν έχουν καµία πολιτική ταυτότητα». 
Χτύπησε το κινητό του. Απάντησε και το έκλεισε µέσα σε τρία 
δευτερόλεπτα. Πάνω που πήρε ανάσα για να συνεχίσει, ένας 
κύριος που καθόταν στο τραπέζι ακριβώς δίπλα µας τον διέ-
κοψε: «∆εν µε ενδιαφέρουν αυτά που λέτε». Στα όρια του κωµι-
κού µε το αγενές, του ζήτησε να µιλάει πιο σιγά γιατί γράφει. Ο 
Χρήστος Χωµενίδης µε ένα αφοπλιστικό βλέµµα τον κοίταξε 
µε απορία. Στη συνέχεια, ψύχραιµα, του απάντησε: «Ούτε 
εµένα αυτά που γράφετε». Με κοιτάει µε ύφος 12χρονου που 
χτύπησε το κουδούνι για επιστροφή στην τάξη πάνω ακρι-
βώς στη στιγµή που θα εκτελούσε πέναλτι και µου λέει: «∆εν 
θα το έκανα ποτέ αυτό. Πήγαινα στους παιδότοπους που έπαιζε η 
κόρη µου και έγραφα». Και κάπως έτσι, επανήλθαµε στην κανο-
νικότητα. Και την πολιτική. 
«∆ιαµορφώνεις πολιτική άποψη επηρεαζόµενος από χιλιάδες α-
στάθµητους παράγοντες σε βαθµό που πλέον οι ψηφοφόροι δεν 
έχουν το όριο της ιδεολογικής συνέπειας. Θεωρώ ότι  ένα µεγάλο 
ποσοστό των ψηφοφόρων δεν έχει κανένα απολύτως  ιδεολογι-
κό πρόβληµα να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στη Ν∆. 
«Το κλασικό παράδειγµα σε αυτό είναι µία κυρία µικροαστή η ο-
ποία αγαπούσε πάρα πολύ τον Κωστάκη, τον Κώστα Καραµανλή, 
και στη συνέχεια αγάπησε πολύ τον Αλέξη». 

Κεφάλαιο 5ο: «Τι σηµαίνει το υποκοριστικό ενός ηγέτη» 
Κωστάκης. Γιωργάκης. Γιατί όχι και Αλεξάκης; Τι πήγε λάθος 
ή πολύ σωστά; «Στην περίπτωση του Τσίπρα συµβαίνει και το 
εξής ανάποδο: Ενώ ο ίδιος τη σύντροφό του την αποκαλεί µε υ-
ποκοριστικό, τα µέσα την αποκαλούν µε ολόκληρο το όνοµά της. 
Φαντάζοµαι δεν θα την έχει πει ποτέ ο ίδιος Περιστέρα». 
«Πιστεύω ότι το Κωστάκης, Γιωργάκης κτλ το λέµε για κάποιον 
που είναι γόνος. Το υποκοριστικό διαστέλλει τον γόνο από τον 
πρόγονο. ∆εν υπήρχε το “Κωστάκης” στον Σηµίτη, αυτόν τον 
έλεγαν Κινέζο». 

Κεφάλαιο 6ο: «Γιατί να µη γίνετε λογογράφος»
Κάθε φορά που στις συνεντεύξεις τον ρωτούν για την περίο-
δο που υπήρξε λογογράφος του Γιώργου Παπανδρέου θυµώ-
νει. Κάθε φορά. Η δική µας δεν αποτέλεσε εξαίρεση. 
«Γιατί δεν µε ρωτάτε πώς ήταν το ταξίδι µου στην Κένυα το 2000; 
Το έκανα για δύο εβδοµάδες αυτό και δεν αφουγκραζόµουν τίπο-
τα. Έπειτα µου ξαναπροτάθηκε και το αρνήθηκα». 
«Το αρνήθηκα αφενός γιατί οι πολιτικοί έχουν µία πάγια τακτική 
να έχουν τους λογογράφους τους και αφετέρου γιατί στην πραγ-
µατικότητα νοµίζω ότι το ζητούµενο θα ήταν ο κάθε πολιτικός να 
γράφει τον πολιτικό του λόγο µόνος του έτσι ώστε να µπορεί να 
τον προσαρµόζει ο ίδιος αναλόγως το ύφος και το ήθος του». 
Του είπα ότι σήµερα όλοι έχουν και µου αντέτεινε: «Ο Βενιζέ-
λος δεν έχει λογογράφο». 
«Όταν µπήκα στην οµάδα των λογογράφων του Γιώργου Παπαν-
δρέου ήµουν 38 χρονών και αισθανόµουν σαν να είµαι πέντε. Έ-
νιωθα ότι έχω άπειρα χρόνια µπροστά µου να κάνω πράγµατα και 
ότι έτσι θα είχε την πολυτέλεια να κάνω και αυτό. Τώρα δεν νιώθω 
κάτι τέτοιο. ∆εν του έγραφα εγώ τα λόγια του. Ήµασταν µία οµάδα 

που γράφαµε και εκείνος έπαιρνε τα κείµενα και έκανε κολάζ. ∆εν 
ήταν καµία φοβερή εµπειρία». 
Ένα highlight πάνω στο κείµενο: «Εκείνη την εποχή, η ατζέντα 
που είχε ο συγκεκριµένος άνθρωπος ήταν εξόχως ενδιαφέρου-
σα. Προσπάθησε να αποποινικοποιήσει την κρίση, έκανε το σύµ-
φωνο συµβίωσης. Έχοντας το 2004 την ψευδαίσθηση ότι η χώρα 
πηγαίνει καλά, είχε στο µυαλό του ότι µπορεί να περάσει στην 
λεγόµενη “πράσινη ανάπτυξη”. Οι επόµενες ατζέντες ήταν όλες 
πάνω στο “πώς θα διαχειριστούµε την κρίση” και το “να µη χρε-
οκοπήσουµε”. Η µόνη καινούργια ατζέντα είναι αυτή που ήρθε 
τώρα µε τον Κυριακό αλλά είναι και λογικό γιατί µόνο τώρα θα 
µπορούσε να έρθει. ∆εν θα γινόταν να έρθει το ’12. ∆ηλαδή αυτό 
που λέει ο Τσίπρας ότι κλείνει ένας κύκλος, πράγµατι, έκλεισε». 

Κεφάλαιο 7ο: «Το µεγαλύτερο πρόβληµα της Ελλάδας»
«Το µεγαλύτερο πρόβληµα της Ελλάδας θα φανεί σε 20 χρόνια 
και είναι η υπογεννητικότητα. Ο πληθυσµός δεν αντικαθίσταται. 
Οι συνταξιούχοι αυξάνονται και τα πιτσιρίκια µειώνονται». 
«Φοβάµαι ότι θα χρειαστεί µία αντίστοιχη πολιτογράφηση µε αυ-
τήν που συνέβη µε τους ανθρώπους που ήρθαν τη δεκαετία του 
’90 στην Ελλάδα από την Αλβανία. Οι οποίοι πραγµατικά “αιµο-
δότησαν” την Ελλάδα και οικονοµικά και από πολλές απόψεις».   

Κεφάλαιο 8ο: «Πώς θα γίνετε από φανατικός καπνιστής, 
φανατικός ατµιστής»
Σηκώθηκε από το τραπέζι και για ένα κλάσµα του δευτερολέ-
πτου πέρασε από το µυαλό µου ότι θύµωσε µε κάτι. Άκυρο. 
Καθώς αποµακρυνόταν από το τραπέζι έψαχνε µε τη βροντε-
ρή του φωνή έναν φορτιστή για το ηλεκτρονικό του τσιγάρο.
«∆εν είχα σκοπό να κόψω το τσιγάρο. Κάπνιζα δύο πακέτα την η-
µέρα και ήµουν πολύ ευτυχής γι’ αυτό. Άσε που διαµαρτυρόµουν 
για τους νόµους». 
Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγµή βρίσκεται απέναντί µου δηµι-
ουργώντας µεγάλα και µικρά σύννεφα καπνού από το ηλε-
κτρονικό του τσιγάρο. «Μια µέρα, έφτασα νωρίτερα στο σηµείο 
που περιµένω την κόρη µου να την πάρω από το σχολικό. Άρχισα 
να περπατάω στον δρόµο. Πέτυχα λοιπόν ένα κατάστηµα µε κα-
πνικά και µπήκα µέσα. Πήρα ένα τέτοιο για πλάκα. Την επόµενη 
φορά που κοίταξα το ρολόι µου και αναρωτήθηκα πού ήταν τα 
τσιγάρα µου ήταν έντεκα το βράδυ».  Έτσι µπήκε στη ζωή του 
το ηλεκτρονικό τσιγάρο συρρικνώνοντας την εµφάνιση του 
κανονικού στη µία φορά την ηµέρα: «Κάνω ένα κάθε πρωί και το 
περιµένω πώς και τι». Ως ένα κοµµάτι της ρουτίνας του.

Κεφάλαιο 9ο: «Η Τέχνη της ρουτίνας»
«Ξυπνάω το πρωί και γράφω. Βέβαια έχω ρουτίνα. ∆εν γίνεται 
χωρίς ωράριο. Πρέπει να βγάλεις τη δουλειά σου. Και όπως έλεγε 
και ο µέγας σεναριογράφος Βαγγέλης Γκούφας, “η έµπνευση 
βρίσκεται στην άκρη του στυλό”. ∆ηλαδή τώρα βρίσκεται πάνω 
στο πληκτρολόγιο. Τι; Θα περιµένεις νοµίζεις την έµπνευση να 
σου έρθει; Όχι βέβαια». 

Κεφάλαιο 10ο: «Πώς να αξιοποιήσετε το ένα και µοναδι-
κό ταλέντο σας»
Σε διάφορες συνεντεύξεις του έχει δηλώσει ότι την περίοδο 
της κρίσης σκεφτόταν σοβαρά την πιθανότητα να αναλάβει 
να γράφει επικήδειους επί πληρωµή. «Και όχι µόνο αυτό», είπε 
και ρούφηξε λίγο ατµό νικοτίνης. «Είχα σκεφτεί να ταξιδεύω 
από πόλη σε πόλη µέσα σε ένα βανάκι παρέα µε πλανόδιους 
πωλητές και να ρωτάω “ποιος θέλει να του γράψω την ιστορία 
της ζωής του” µε –ξέρω και εγώ– 2.000 ευρώ. Την εποχή της βα-
ριάς κρίσης σκεφτόµουν ότι εγώ το µόνο πράγµα που ξέρω να 
κάνω στη ζωή µου είναι το να γράφω. Έπρεπε λοιπόν να βρω ένα 
επάγγελµα που να είναι σχετικό µε αυτά που ξέρω να κάνω και να 
µπορεί να µου δίνει τα προς το ζην». 
Ευτυχώς έγραψε τη «Νίκη» η οποία είχε µεγάλη επιτυχία και 
έτσι δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι από τα παραπάνω. 

Κεφάλαιο 11ο: «Η αρχή του γραψίµατος»
Τις πρώτες του αράδες τις έγραψε στην έκτη δηµοτικού. Ή-
ταν ένα ποίηµα. «Τότε είχε έρθει στο σχολείο µας ένας µετρ του 
σκακιού που λεγόταν Τριαντάφυλλος Σιαπέρας. Είκοσι παιδάκια 
είχαν επιλεγεί από όλο το σχολείο να παίξουν µαζί του. Το καθένα 
είχε µπροστά του µία σκακιέρα και εκείνος έπαιζε ταυτόχρονα µε 
όλους. Γι’ αυτόν ήταν σαν να έχει 20 οθόνες µέσα στο κεφάλι του. 
Επρόκειτο για µία επίδειξη σκακιστικής δεινότητας. Ήθελα πάρα 
πολύ να µπω και εγώ στην εικοσάδα, ωστόσο, δεν µε έκριναν 
κατάλληλο να είµαι στην οµάδα αυτή. Έτσι και εγώ έγραψα ένα 
ποίηµα που έλεγε: “Είκοσι παίκτες του σκακιού παίξανε το Σιαπέ-
ρα που η νίκη τον περίµενε πάνω σε µια σκακιέρα”». 
Το διάβασα στην τάξη και τους άρεσε. Χώρια που ήταν ένα αστείο 
ποιηµατάκι, είχα βρει έναν τρόπο να αντιµετωπίζω την πραγµα-
τικότητα». Και την απόρριψη, του λέω και συµφωνεί. «Μπορεί 
η πραγµατικότητα να σε ξεβράζει ορισµένες φορές, ε το δικό 
µου κόλπο, όταν συµβαίνει αυτό, είναι το να κάνω την απόρριψη 
τέχνη». 
Κεφάλαιο 12ο: «Πώς να ανατινάξετε ένα αεροπλάνο»
«Μου άρεσε πολύ όταν ήµουν µικρός να συναρµολογώ αεροπλα-
νάκια. Ήταν η σαββατιάτικη διασκέδασή µου. Το χαρακτηριστικό 
είναι ότι όταν συναρµολογούσα γύρω στα δέκα από αυτά, πή-
γαινα στο χαρτοπωλείο της γειτονιάς και αγόραζα δυναµιτάκια. 

Το θυµάµαι σαν και τώρα. Έπαιρνα ένα σελοτέιπ έδενα το δυνα-
µιτάκι στις ρόδες του αεροπλάνου, άναβα το φυτίλι και έβλεπα 
το αεροπλάνο να ανατινάζεται. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό το 
πράγµα; Μου έπαιρνε ώρες να κατασκευάσω κάτι και µετά έπαιρ-
να χαρά µε το να το βλέπω να καταστρέφεται». 

Κεφάλαιο 13ο: «Ψυχαναλύστε το µε µία αυτοβιογραφία»
«∆εν έχω κάνει ψυχανάλυση ποτέ. ∆ηλαδή να επιστρέψω στην 
παιδική µου ηλικία και να την αναλύσω κτλ. Σκοπός µου όµως 
είναι κάποτε να γράψω τα αποµνηµονεύµατά µου». 
«Έχω σκεφτεί µάλιστα ότι εάν βρίσκοµαι σε κατάσταση νοσηλεί-
ας και δεν µπορώ να γράψω θα ήθελα να έρθει κάποιος να του 
υπαγορεύω και να τα γράφει. Ξέρεις, αυτό µε τη νοσηλεία το έχω 
ζήσει και µε τη µαµά µου και µε τον µπαµπά µου, που πέθαναν και 
οι δύο από καρκίνο. Οπότε έχω στο µυαλό µου, όταν µου συµβεί 
κάτι τέτοιο, θα ήθελα να έχω κάποιον απέναντί µου να του διη-
γούµαι τη ζωή µου και να τη γράφει». 
«Όταν ήµουν πιτσιρικάς, ήµουν τροµερό κωλόπαιδο. Έκανα φάρ-
σες. Χτυπούσα κουδούνια και έφευγα, µπούρδες δηλαδή». 
«∆εν έχω ζήσει περιπέτειες τύπου να προσγειωθώ µε αλεξίπτωτο 
στη Σαχάρα κτλ αλλά συγκρατώ τον στίχο ενός τραγουδιού: “ό,τι 
αγαπούσα το αποθέωνα”. Αυτό, λοιπόν, το έχω. Προσπαθώ να α-
ντιµετωπίσω τη ζωή και το καθετί που συµβαίνει σε αυτή σαν ένα 
τεράστιο δώρο. Θέλω κάθε πρωί να ξυπνάω κατάπληκτος από 
την οµορφιά του γύρω κόσµου. Είµαι ο άνθρωπος που περπατάει 
και σφυρίζει. Και τραγουδάει. Παράφωνα, µάλιστα». 
«Αυτή η αντίληψη ζωής διατρέχει τον “Φοίνικα”». Ο οποίος βρα-
βεύτηκε ως το καλύτερο ελληνικό µυθιστόρηµα στα φετινά 
βραβεία κοινού του Public. «Ναι και ήθελα πολύ να πάρει αυτό 
το βραβείο. Θα απογοητευόµουν, αν δεν το έπαιρνε. Το ήθελα 
πολύ γιατί το ψηφίζει ο κόσµος. “Ποιος κόσµος” µπορεί να ρωτή-
σουν οι διάφοροι σοφολογιότατοι και εγώ θα απαντήσω “190.000 
άνθρωποι”. Το γεγονός ότι 190.000 άνθρωποι ψηφίζουν για ένα 
βραβείο βιβλίου κάτι δείχνει. Θέλω να αρέσω στους ανθρώπους 
που ξέρουν από λογοτεχνία, αλλά θέλω να αρέσω και στον άν-
θρωπο που διαβάζει στο µετρό ή για να περνάει την ώρα του».   

Κεφάλαιο 14ο: «Τι θα γινόσασταν, αν δεν ήσασταν αυτό 
που είστε»
«Θα ήθελα πολύ να ήµουν πιανίστας. Να παίζω σε µπαρ και να µε 
χειροκροτάει ο κόσµος. Ή κρούνερ, όπως ήταν ο Αζναβούρ, ο Βο-
σκόπουλος». Γελάω ακούγοντας τα δύο ονόµατα το ένα πίσω 
από το άλλο. Εκείνος καταλαβαίνει τον λόγο και µου εξηγεί: «Ο 
Βοσκόπουλος παίρνει το συναίσθηµα και το δίνει πίσω». 

Μία µπάντα που θα «ανάσταινε» για µία και µοναδική συ-
ναυλία: «Τους Stones τους έχω δει. Η απάντηση λοιπόν είναι µία: 
τους Beatles, παρότι είναι γνωστό ότι στο live τους δεν ήταν πολύ 
καλοί. Ίσως και τους Kings». 

Μία υπερδύναµη: «Θα ήθελα να ζήσω 400 χρόνια. Αυτό βέβαια 
προϋποθέτει ότι δεν θα πεθάνουν όλοι οι δικοί σου άνθρωποι και 
ότι δεν θα πάθεις ό,τι και ο τζίτζικας σύµφωνα µε τον µύθο». 

Κατά τη διάρκεια της άσκησής του το «Σοφό παιδί» µπή-
κε πρώτο στα best sellers. «Έτσι κατάλαβα ότι αυτό ήταν το 
άστρο µου και πρέπει να το ακολουθήσω. ∆εν έγινε µεταφυσικά 
όλο αυτό. ∆εν είχα ένα όνειρο παιδάκι που αποφάσισα να το ακο-
λουθήσω παρά τις αντιξοότητες. Όχι. Το µόνο που µπορώ να πω 
µε βεβαιότητα είναι ότι άπαξ και άρχισα να γράφω, δούλεψα πο-
λύ γι’ αυτό. Είχα πάει πρόσφατα στο πατρικό µου σπίτι και βρήκα 
χιλιάδες χειρόγραφες σελίδες που δεν κατέληγαν πουθενά. Από 
αυτές κράτησα τις 50 για δείγµα και τις υπόλοιπες τις πέταξα». 

Κεφάλαιο 15ο: «Γιατί να µη συµπαθείτε τους λόγιους» 
Τον ρώτησα εάν ανήκει στο κλαµπ των λογίων αυτού του τό-
που και χτύπησε µε δύναµη την πλάτη στην καρέκλα του. Σαν 
να τον σηµάδεψα µε κάποια σφαίρα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν 
αίµατα στο σκηνικό. «Για εµένα αυτός είναι ο χειρότερος από 
όλους τους χαρακτηρισµούς. Λόγιος είναι αυτός ο οποίος απέχει 
από τη ζωή, σύµφωνα µε τον Σολωµό». 
«Ο Καρυωτάκης ήταν τροµερός φαρσέρ. Αυτή του η διάσταση 
αποσιωπάται γιατί έχει επικρατήσει εκείνη του αυτοκτονικού, 
ωστόσο δεν πιστεύω σε καµία περίπτωση ότι ήταν λόγιος ο Κα-
ρυωτάκης. Ίσα ίσα που το κοροϊδεύει αυτό το πράγµα στο ποίηµά 
του “Σταδιοδροµία”». 
«∆εν αρέσει σε κανένα φυσιολογικό άνθρωπο το να πηγαίνει σε 
ένα καφενείο που είναι όλο λόγιοι και δάσκαλοι και µιλούν µε 
έναν τρόπο ποζεράτο. ∆εν είµαι καθόλου αυτό. Αυτό είµαι;»

Επίλογος: «Ένας συγγραφέας σε συνέχειες (ελεύθερου 
χρόνου και ζωής)»
«Μου αρέσει πολύ να κάνω συναναστροφές µε ανθρώπους. Να 
πηγαίνω σινεµά, θέατρο, να βγαίνω, να τρώω και να πίνω». 
«∆εν έχω αδέλφια και, όπως λένε, οι φίλοι είναι η οικογένεια του 
µέλλοντος. Γι’ αυτό έχω τους ίδιους φίλους από το δηµοτικό». 

The End: «Θα σου πω αυτό που µου έλεγε η µαµά µου: ‘Έχουµε 
δικαίωµα να κάνουµε ό,τι θέλουµε. Ένα δικαίωµα µόνο δεν έχου-
µε: Το να µην κάνουµε τα πάντα για να είµαστε όσο το δυνατόν πιο 
ευτυχισµένοι γίνεται”». A

∆ιαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr

Θέλω να 
αρέσω 
στους 

ανθρώ-
πους που 
ξέρουν 
από λο-

γοτεχνία, 
αλλά θέλω 
να αρέσω 
και στον 
άνθρωπο 
ο οποίος 
διαβάζει 

στο μετρό 
ή για να 
περνάει 
την ώρα 

του
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12 Έλληνες
συγγραφείς

προτείνουν βιβλία
για το φετινό

καλοκαίρι
...και μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα 

τις λίστες με όσα θέλουμε 
να διαβάσουμε 
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Κυριάκος Αθανασιάδης

Έρση Σωτηροπουλου

Φίλιππος 
Φιλίππου

Ισίδωρος Ζουργός

Διώνη
Δημητριάδου 

Γρηγόρης 
Αζαριάδης



Οι Έλληνες συγγραφείς διαβάζουν και 
προτείνουν βιβλία που ξεχώρισαν από την 
ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Μυθιστο-
ρήματα, και όχι μόνο, για να μας κρατήσουν 
την καλύτερη συντροφιά και να μας 
χαρίσουν δυνατές αναγνωστικές στιγμές.

Της Κέλλης ΚρητιΚού

Ισίδωρος Ζουργός
«Στ’ αμπέλια», Σταύρος  Ζουμπου-
λάκης, εκδ. Πόλις
Είναι γνωστό πως η περιδιάβαση στην 
παιδική ηλικία μέσω της γραφής δεν 
έχει τέλος. Το «Στ’ αμπέλια» δεν είναι 
όμως ένα ακόμη βιβλίο για τη μνήμη 
ούτε μόνο η χαρτογράφηση ενός κό-
σμου που δεν υπάρχει πια. Είναι ένα 
βιβλίο με στόχευση τη συγκίνηση χω-
ρίς τη νοσταλγία. Νομίζω πως σε τέ-
τοιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν 
να προσπεράσεις τη νοσταλγία χωρίς 
να την ακουμπήσεις. Ο συγγραφέας 
τελικά (ευτυχώς μάλλον) την άγγιξε 
όπως και όλους εμάς, των αμπελιών 
τους αναγνώστες.

«Οι Αρταμάνοφ», Μαξίμ Γκόρκι, 
εκδ. Πατάκη, μτφ. Άρης Αλεξάνδρου
Ο Γκόρκι που μας έλειπε, με φροντίδα 
του Άρη Αλεξάνδρου. Το μυθιστόρη-
μα είναι απόδειξη της αδιάσειστης 
δύναμης και γοητείας του κλασικού. 
Εικόνες της Ρωσίας του 19ου αιώνα, 
χαρακτήρες βλαστάρια της ρωσικής 
γης, πατριαρχία και πίστη ώσπου να 
καταφτάσει ο στρόβιλος της Ιστορίας 
που ως άνεμος της στέπας θα σαρώ-
σει τον παλιό κόσμο.

«Τα τελευταία μου λόγια», 
Santiago H. Amigorena, εκδ. 
Gutenberg, μτφ. Τιτίκα Δημητρούλια
Μια δυστοπία για το τέλος του κό-
σμου. Μια φανταστική αφήγηση 
στημένη σε πραγματικές συντε-
ταγμένες φόβου για το μέλλον 
του πλανήτη και μια σημαντική 
υποσημείωση: Ο τελευταίος 
άνθρωπος επί της γης ξεψυχάει 
κάτω από την Ακρόπολη…

«Βραχνός Προφήτης - 
Ποιήματα και Κριτικά κεί-
μενα 1981-1987», Χρήστος 
Μπράβος, εκδ. Μελάνι
Όλο το έργο του πρόωρα χαμένου 
ποιητή (1948-1987) με ένα εξαιρε-
τικό επίμετρο του Χρήστου Δανι-
ήλ. Βουνά της Δυτικής Μακεδονί-
ας και της Ηπείρου, υποβόσκουσες 
αναφορές του εμφυλίου, άρωμα 
των δημοτικών τραγουδιών και μο-
ντερνισμός. Ο Χρήστος Μπράβος 
που κέρδισε τον αγώνα ενάντια στη 
λήθη στρογγυλοκάθισε δίπλα μας 
κρατώντας μας το χέρι. Αυτή τη 
φορά δε θα βιαστεί να αναχω-
ρήσει, θα μείνει εδώ για πολύ.

● Το τελευταίο βιβλίο 
του Ισίδωρου Ζουργού 
«Λίγες και μία νύχτες» 
κυκλοφορεί από τις
εκδ. Πατάκη
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Νίκος Βατόπουλος
Φωτό: ένη Κούκουλα

Θοδωρης 
Παπαθεοδώρου

Βαγγέλης Γιαννίσης

Λένα Μαντά

Σοφία Βόικου

Κώστας 
Καλφόπουλος



Φίλιππος Φιλίππου
«Οι Ντάρρελ της Κέρ-
κυρας», Michael Haag, 
εκδ. Πατάκη, μτφ. Μυρτώ 
Καλοφωλιά
Πρόκειται για ένα βιβλίο, 
όπου μιλάει για την παραμο-
νή της οικογένειας Ντάρελ 
στην Κέρκυρα πριν από 
την έναρξη του Δεύτερου 
Παγκόσμιου πολέμου. Η 
μητέρα Ντάρρελ προσπαθεί 
να απαλύνει τη θλίψη της 
για τον θάνατο του συζύγου 
της στην Ινδία, ενώ τα δύο 
της αγόρια ασχολούνται με 
κάτι που τα έκανε διάσημους 
αργότερα, ο Λόρενς με τη 
λογοτεχνία και ο Τζέρι με τη 
φροντίδα των ζώων.

«Η κόρη του χρό-
νου», Josephine Tey, εκδ. 
Gutenberg, μτφ. - εισαγωγή 
Στράτος Μυρογιάννης
Μια αστυνομική συγγραφέ-
ας, άγνωστη στην Ελλάδα, 
έγραψε στα μέσα του εικο-
στού αιώνα ένα εμβληματικό 
βιβλίο. Ένας αστυνομικός, 
καθηλωμένος στο κρεβάτι 
νοσοκομείου, επιχειρεί να ε-
ξιχνιάσει μια σκοτεινή υπόθε-
ση της αγγλικής ιστορίας. Ο 
βασιλιάς Ριχάρδος ο  Γ΄ (15ος 
αιώνας), ήρωας έργου του 
Σαίξπηρ, κατηγορήθηκε πως 
διέταξε τις δολοφονίες δύο 
πριγκίπων. Ο αστυνομικός, 
κοιτώντας το πορτρέτο του, 
ανακαλύπτει την αλήθεια.

«Αναψηλάφηση», Βα-
σίλης Γκουρογιάννης, εκδ. 
Μεταίχμιο
Ένα βιβλίο για την Ελλάδα των 
αγώνων (Κατοχή- Εμφύλιος- 
Δικτατορία) και την σημερινή 
Ελλάδα. Ο ήρωας, μέλος μιας 
αριστερής αντιστασιακής 
οργάνωσης που αγωνίστηκε 
κατά της χούντας, επιστρέφει 
στην Αθήνα και συναντάει 
παλιούς του συντρόφους. 
Θυμάται τη δράση τους και 
την αγνότητά τους, και θλί-
βεται για τη γενική κατάντια: 
της χώρας, της κοινωνίας, τη 
ηθικής, της γλώσσας.

«Η δοκιμασία της αθω-
ότητας», Άγκαθα Κρίστι, 
εκδ. Ψυχογιός, μτφ. Γιώργος 
Μπαρουξής
Η «βασίλισσα» του εγκλή-
ματος γράφει μια ιστορία 
χωρίς τον Ηρακλή Πουαρό. 
Ένας άντρας, ο Άρθουρ 
Κάλγκαρι, παρουσιάζεται σε 
ένα σπίτι και δηλώνει στην 
οικογένεια του Τζακ Αρτζάιλ, 
ο οποίος κατηγορήθηκε για 
τη δολοφονία της θετής του 
μητέρας (πέθανε στη φυ-
λακή), πως ο φερόμενος ως 
δράστης είναι αθώος. Ήταν 
μαζί την ώρα του φόνου. Τα 
μέλη της οικογένειας δεν 
χαίρονται καθόλου. Τότε 
ποιος είναι ο δολοφόνος;

● Το βιβλίο του Φίλιππου 
Φιλίππου «Ιστορία της ελλη-
νικής αστυνομικής λογοτεχνί-
ας» κυκλοφορεί από τις εκδ. 
Πατάκη, ενώ συμμετέχει και 
στο συλλογικό έργο «Ελλη-
νικά εγκλήματα 5» που μόλις 
κυκλοφόρησε από τις εκδ. 
Καστανιώτη

Νίκος Βατόπουλος
«Ρηχό νερό, σκιές», Άκης Παπα-
ντώνης, εκδ. Κίχλη
Μια ελεγεία για τον χρόνο και τη μνήμη 
είναι το δεύτερο μυθιστόρημα του 
Ακη Παπαντώνη «Ρηχό νερό, σκιές» 
(εξαίρετος τίτλος) που έχει ως θέμα το 
βίωμα και την ανάκλησή του μετά την 
πυρηνική έκρηξη στο Τσέρνομπιλ. Ο 
Ακης Παπαντώνης, δημιουργός με την 
πλήρη έννοια της λέξης, γεννά ρωγμές 
στην ανάγνωση του χρόνου, αποστα-
θεροποιεί τη γραμμική ροή της μνήμης, 
υψώνει τη σκιά της ευθύνης στη λήθη 
και την ανάγκη ορισμού μιας κουκκίδας 
για τον εαυτό. Κείμενο υψηλής αισθη-
τικής και γλωσσικής εμβάθυνσης, το 
βιβλίο του Ακη Παπαντώνη είναι ένα 
διττό μυθιστόρημα, μια σπουδή στη 
σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου.

«Μπαρόκ», Αμάντα Μιχαλοπούλου, 
εκδ. Καστανιώτη
Ένας ποταμός αυτοβιογραφικής 
μυθοπλασίας, ένας χείμαρρος που 
αναβλύζει από πηγές αφανείς, κάτω 
από στρώσεις μνήμης και εξορυκτικής 
διαδικασίας. Η Αμάντα Μιχαλοπούλου 
μάς δίνει ένα σπουδαίο λογοτεχνικό 
έργο, εξαιρετικά ευχάριστο στη ροή 
του, εξόχως διεισδυτικό και αφοπλι-
στικά ειλικρινές. Από το παρόν στο 
παρελθόν, το «Μπαρόκ» σαρκάζει κάθε 
έννοια συμβατικής αφήγησης, και γε-
μάτο χιούμορ, στοχασμό και αυτοκριτι-
κή, φθάνει στον αναγνώστη σαν κύμα 
απελευθέρωσης από στερεότυπα και 
ανασταλτικές ερμηνείες του εαυτού. 
Ελληνικό όσο και διεθνές, αυτοβιογρα-
φικό όσο και οικουμενικό, πικρό όσο 
και χαρούμενο, είναι μια κατάκτηση για 
την ελληνική πεζογραφία.

«Ελλάδα: μια χώρα παραδόξως 
νεωτερική», Γιάννης Βούλγαρης, 
εκδ. Πόλις
Οι κοινωνικές και πολιτικές αναλύσεις 
του Γιάννη Βούλγαρη, ομότιμου καθη-
γητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστη-
μίου, προσέφεραν σε όλη τη διάρκεια 
της κρίσης ένα χάρτη ερμηνείας και 
κατανόησης της ελληνικής κοινωνίας. 
Στο νέο του βιβλίο, ο Γιάννης Βούλγα-
ρης προχωράει το ερμηνευτικό του 
πρότυπο και επιχειρεί να ακτινογρα-
φήσει τις κινήσεις στην πολιτική και 
στην κοινωνία τις τελευταίες δεκαετί-
ες. Η θέση του δείχνει μια χώρα κινητι-
κή, που παρά τις γνωστές παθογένει-
ες έχει προχωρήσει σημαντικά επιτρέ-
ποντας νησίδες εκσυγχρονισμού και 
νεωτερικότητας. Η Ελλάδα του Γιάννη 
Βούλγαρη δεν χωράει σε οικεία και 
προβλέψιμα ερμηνευτικά σχήματα.

«Ο πλούτος της Ελλάδας (Η ελ-
ληνική οικονομία από τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους μέχρι σήμε-
ρα)» Κώστας Κωστής, εκδ. Πατάκη
Με τον γνωστό νηφάλιο και βαθύ 
τρόπο του, ο ιστορικός Κώστας Κω-
στής μας προτείνει έναν ακόμη δρόμο 
κατανόησης της εξέλιξης της Ελλάδας 
ως χώρας από τις αρχές του 20ού ως 
τις αρχές του 21ου αιώνα. Ο Κώστας 
Κωστής εστιάζει σε ένα ανθρωπο-
κεντρικό μοντέλο και ερμηνεύει τη 
μετεξέλιξη της οπισθοδρομικής Ελ-
λάδας στην άκρη της Ευρώπης σε ένα 
κράτος της ανεπτυγμένης Δύσης. Η 
πορεία είναι γεμάτη διακυμάνσεις και 
εγγενείς αντιφάσεις, και το ερμηνευτι-
κό σχήμα προτείνει στοχασμό μακριά 
από αυτοκαταστροφικές ή ναρκισιστι-
κές αναγνώσεις.

● Το νέο βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου 
«Μικροί δρόμοι της Αθήνας» κυκλοφο-
ρεί από τις εκδ. Μεταίχμιο

Κυριάκος 
Αθανασιάδης
«Φρανκενστάιν», 
Μέρι Σέλεϊ, εκδ. Ψυ-
χογιός  (μτφ. Κατερί-
να Σχινά)
Ο Ψυχογιός μάς χάρι-
σε φέτος τα Κλασικά, 
μία σειρά με πολύ με-
γάλα, πολύ σημαντικά 
μυθιστορήματα, σε 
νέες μεταφράσεις. 
Το αριστούργημα της 
Σέλεϊ είναι το πρώτο 
μυθιστόρημα Επιστη-
μονικής Φαντασίας, 
και διαβάζεται σαν να 
γράφτηκε σήμερα. 
Δεν πρέπει να λείπει 
από καμιά βιβλιοθήκη. 

«Ο ψιθυριστής», 
Alex North, εκδ. Bell 
(μτφ.Βεατρίκη Κά-
ντζολα Σαμπατάκου)
Οι πάντες έχουν σα-
γηνευτεί με αυτό το 
θρίλερ. Πρόκειται για 
ένα ζηλευτό μυθιστό-
ρημα. Και ποιος δεν 
θα ήθελε να γράψει 
ένα τέτοιο βιβλίο, 
και μάλιστα να ήταν 
και το πρώτο του; 
Θυμίζει Κινγκ, θυμίζει 
Τόμας Χάρις, δανείζε-
ται (και καλά κάνει!) 
από όλους τους με-
γάλους του είδους, 
καταφέρνοντας να 
φτιάξει κάτι πραγμα-
τικά πρωτότυπο. Και 
τρομακτικό.

«Κινούμενη άμ-
μος», Malin Persson 
Giolito, εκδ. Διόπτρα, 
μτφ. Μαρία-Ρόζα 
Τραϊκόγλου 
Δεν είναι μόνο ένα 
βραβευμένο αστυνο-
μικό από τη Σουηδία, 
την πρωτεύουσα 
του Σκανδιναβικού 
Αστυνομικού, που 
αφορά τη βία και τη 
νεανική παραβατικό-
τητα. Είναι ένα βιβλίο 
που μεταφράστηκε 
και στα αγγλικά, και 
διασκευάστηκε για 
την τηλεόραση: έγινε 
μεγάλη επιτυχία στο 
Netflix. Δεν είναι εύ-
κολο κάτι τέτοιο.

«Το μυστικό του 
νυχτερινού τρέ-
νου», Sylvia Bishop, 
εκδ. Παπαδόπουλος, 
μτφ. Αργυρώ Πιπίνη
Είναι μια ιδανική εισα-
γωγή στην αστυνο-
μική λογοτεχνία για 
παιδιά από 10 ετών. 
Είναι τρομερά ευχά-
ριστο, έχει ολοζώ-
ντανους χαρακτήρες, 
μυστήριο, δράση, 
αγωνία, μυστικά αλ-
λά και επιμορφωτικά 
στοιχεία που όμως 
δεν κουράζουν.

● Το τελευταίο βιβλίο 
του Κυριάκου Αθα-
νασιάδη «Power Kid» 
κυκλοφορεί από τις 
εκδ. Στερέωμα

Σοφία Βόικου 
«Γιαννούλης Χαλε-
πάς – Ο μύθος της 
νεοελληνικής γλυ-
πτικής», Βανέλλης 
Δημήτρης, Πέτρου Θα-
νάσης, εκδ. Πατάκη
Ένα ελληνικό graphic 
novel που συνδυάζει 
εξαιρετικά σενάριο και 
ασπρόμαυρο σχέδιο με 
πλήθος ντοκουμέντων 
της εποχής για τη ζωή 
του Γιαννούλη Χαλεπά, 
του εμβληματικού μας 
γλύπτη. Στα καλοκαίρια 
της παιδικής μας ηλικί-
ας τα μεσημέρια ήταν 
γεμάτα κόμικς.Γιατί στα 
ενήλικα καλοκαίρια να 
μην επιλέξουμε ένα 
κόμικ υψηλών προδια-
γραφών;

«Η τριλογία του 
Μακεδονικού Αγώ-
να (Γυναίκες της 
μικρής πατρίδας, 
Λιανοκέρια της μι-
κρής πατρίδας, Συ-
ναξάρια της μικρής 
πατρίδας)» Θοδωρής 
Παπαθεοδώρου, εκδ. 
Ψυχογιός
Γιατί τρία βιβλία είναι 
πάντα πιο χορταστικά 
από ένα βιβλίο και το 
καλοκαίρι τα βιβλία όχι 
απλώς διαβάζονται 
αλλά καταβροχθίζονται. 
Ολόκληρη η ιστορία του 
Μακεδονικού Αγώνα, 
μέσα από τις ζωές των 
αφανών ηρωίδων του. 
Με εξαιρετική ιστορική 
έρευνα, ο συγγραφέας 
καταπιάνεται μ’ ένα 
θέμα που η σύγχρονη 
ελληνική λογοτεχνία 
δεν το έχει αγγίξει.

«Φρανκεστάιν», Μέ-
ρι Σέλεϊ, εκδ. Ψυχογιός, 
μτφ. Κατερίνα Σχινά
Γιατί το κλασικό πηγαί-
νει σε κάθε εποχή. Το 
εμβληματικό βιβλίο της 
Μέρι Σέλεϊ, σε σύγχρο-
νη μετάφραση από την 
Κατερίνα Σχινά. Από τα 
πρώτα βιβλία που θεμε-
λίωσαν την επιστημονι-
κή φαντασία, παραμένει 
ακόμα και σήμερα ένα 
γοτθικό, φιλοσοφικό 
ανατρεπτικό μυθιστό-
ρημα.

«Η τριλογία της 
Μασσαλίας», Ζαν 
Κλωντ  Ιζζό, εκδ. Πόλις, 
μτφ. Ριχάρδος Σωμε-
ρίτης
Ατμόσφαιρα νουάρ, 
κοινωνικο-πολιτικές 
προεκτάσεις, ένας α-
στυνομικός που λύνει 
εγκλήματα και μοναδικό 
άρωμα μεσογειακής 
Μασσαλίας. Μ’ ένα πο-
τήρι παστίς (ούζο για 
τα δικά μας δεδομένα) 
είναι το ιδανικό βιβλίο 
για βραδιές στην καλο-
καιρινή βεράντα. 

● Το νέο βιβλίο της Σοφί-
ας Βόικου «Το κορίτσι της 
ντροπής» κυκλοφορεί 
από τις εκδ. Ψυχογιός
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Γρηγόρης Αζαριάδης
«Μαχαίρι», Jo Nesbo, εκδ. 
Μεταίχμιο, μτφ.  Κρυστάλλη Γλυ-
νιαδάκη
Με το «Μαχαίρι» ο Νορβηγός συγ-
γραφέας καταρρίπτει τις οποιεσ-
δήποτε συγκαλυμμένες ενστά-
σεις περί «εμπορικότητας» και μό-
νο των έργων του, αναγκάζοντας 
τους επίμονους κριτικούς να ανα-
γνωρίσουν την ποιοτική πλευρά 
της γραφής του. Επιβραδύνει τον 
ανεξέλεγκτο ρυθμό αφήγησης 
αφήνοντας περιθώριο ώστε να 
περιγραφεί με εντυπωσιακό 
τρόπο η ψυχολογική πλευρά των 
χαρακτήρων και ιδιαίτερα του 
Χάρι Χόλε, που είναι πιο ανθρώ-
πινος από ποτέ. Αξιοσημείωτη 
είναι ακόμη και η αναβάθμιση του 
κοινωνικού σχολίου. Σε τέτοιο 
βαθμό μάλιστα που μπορώ άφο-
βα να χαρακτηρίσω το «Μαχαίρι» 
σαν ένα «αστυνομικοκοινωνικό» 
μυθιστόρημα υψηλής έντασης. 

«1793», Niklas NattochDag, 
εκδ. Μεταίχμιο, μτφ. Γρηγόρης 
Κονδύλης
Μέσα σ’ ένα ζοφερό σκηνικό, 
όπου κυριαρχεί η ματαίωση κάθε 
προσδοκίας, η εξαθλίωση, η πα-
ραίτηση και τελικά η οριστική κι 
αμετάκλητη διάλυση του ανθρώ-
πινου χαρακτήρα, ο συγγραφέας 
κατορθώνει να συνθέσει ένα 
εξαιρετικό έργο, που κινείται σε 
πολλαπλά επίπεδα. Το «1793» 
είναι ένα «πολυδιάστατο και 
πολυμορφικό» μυθιστόρημα όχι 
μόνο επειδή λειτουργεί σε πολλά, 
παράλληλα επίπεδα, αλλά ακόμη 
σημαντικότερο επειδή διαθέτει 
πολλές πλευρές διαφορετικών 
ειδών μυθιστορημάτων. 

«Ένας κόκκος αλήθειας», 
Zygmunt Miloszewski, εκδ. Στε-
ρέωμα, μτφ. Αναστασία Χατζη-
γιαννίδη
Το σημαντικότερο επίτευγμα 
του συγγραφέα είναι η αρμονική 
σύνδεση του παρόντος με το 
παρελθόν. Όχι με την έννοια των 
flashbacks, αλλά με το εύρημα της 
περιγραφής των συναισθημάτων 
των σημερινών ηρώων που κινού-
νται σ’ ένα εντυπωσιακό σκηνικό 
των δρόμων και των μνημείων της 
παλιάς πόλης. Ο συγγραφέας δί-
νει την αίσθηση ότι ανά πάσα στιγ-
μή οι ήρωες του θα ταξιδέψουν 
στο παρελθόν ή ακόμη ότι το πα-
ρελθόν θα ορμήσει αποφασιστικά 
να τους στοιχειώσει.
 
«Snap», Belinda Bauer, εκδ. Bell, 
μτφ. Νίκος Ιβραηνίας
Η Bauer έχει ανταποκριθεί απόλυτα 
σχεδόν σε μία από τις βασικές προ-
τεραιότητες του συγγραφέα, που 
μεταφράζεται στο να ολοκληρώ-
σει ένα απλό, καθαρό μυθιστόρημα 
μυστηρίου, ένα «τακτοποιημένο» 
μυθιστόρημα με πλοκή που να μπο-
ρεί να παρακολουθήσει ο μέσος 
αναγνώστης. Πέραν όμως της α-
πλότητας και της καθαρότητας της 
πλοκής, έχει κατορθώσει να συ-
μπεριλάβει στην γκάμα των υλικών 
της την ευφυία και την πρωτοτυ-
πία. Αυτά είναι και τα μεγαλύτερα 
πλεονεκτήματα του «Snap». 

● Το τελευταίο βιβλίο του Γρηγόρη 
Αζαριάδη «Σκοτεινός λαβύρινθος» 
κυκλοφορεί από τις εκδ. Μεταίχμιο, 
ενώ συμμετέχει στο συλλογικό 
έργο «Σκοτεινές υποθέσεις» που κυ-
κλοφορεί από τις εκδ. Κύφαντα

Θοδωρής 
Παπαθεοδώρου
«Το άρωμα του 
ονείρου», Τομ 
Ρόμπινς, εκδ. Αίολος, 
μτφ. Γιάννης Κωστό-
πουλος
Ο απίστευτος παρα-
μυθάς, ο μοναδικός κι 
ανεπανάληπτος Τομ 
Ρόμπινς. Προσωπικά 
τον θεωρώ αναγνω-
στική όαση στην 
έρημο των χιλιάδων 
πανομοιότυπων, και 
αδιάφορων, αναγνω-
σμάτων που μας κα-
τακλύζουν εσχάτως. 
Κάποιοι μπορεί να 
ονομάσουν το βιβλίο 
παλιό, εγώ το θεωρώ 
διαχρονικό. Εντελώς 
φευγάτο, ό,τι πρέπει 
για το καλοκαίρι.

«Οι αόρατες 
ερινύες της καρ-
διάς», Τζον Μπόιν, 
εκδ. Ψυχογιός, μτφ. 
Έφη Τσιρώνη 
Από τον συγγραφέα 
του αριστουργη-
ματικού: «Το αγόρι 
με τη ριγέ πιτζάμα». 
Εξαιρετική γραφή, 
ιδιόρρυθμο χιούμορ, 
σπαρταριστοί διά-
λογοι και καυστικός 
λόγος που τσακίζει 
προκαταλήψεις. 

«Πατρίδα», Φερ-
νάντο Αραμπούρο, 
εκδ. Πατάκη, μτφ. 
Τιτίνα Σπεραλάκη
Για τις εμφύλιες 
πληγές που αιμορ-
ραγούν, αλλά και για 
την κατανόηση, τη 
συγχώρεση, την αν-
θρωπιά. Η τραυματι-
κή ιστορία της χώρας 
των Βάσκων μέσα 
από μια αφήγηση - 
ποταμό που εστιάζει 
στον πόλεμο των ψυ-
χών και στα ανεπού-
λωτα τραύματα.

«Ελληνικά Ε-
γκλήματα 5», 
Συλλογικό Έργο, εκδ. 
Καστανιώτη
Δεν θα μπορούσε 
βέβαια να λείπει ένα 
αστυνομικό από κα-
λοκαιρινές, αναγνω-
στικές προτάσεις. 
Τι καλύτερο από το 
μεσογειακό νουάρ; 
Τι καλύτερο από την 
αφρόκρεμα των Ελ-
λήνων συγγραφέων 
του αστυνομικού; 
Γνωρίστε τους όλους 
μαζί σε αυτή την ε-
ξαιρετική ανθολογία 
που έχει δημιουργή-
σει ήδη παράδοση.

● Το νέο μυθιστόρη-
μα του Θοδωρή Παπα-
θεοδώρου «Συναξάρια 
της μικρής πατρίδας» 
κυκλοφορεί από τις 
εκδ. Ψυχογιός και απο-
τελεί το τρίτο βιβλίο 
της σειράς του «Μακε-
δονικού Αγώνα»

Κώστας Καλφόπουλος
 «Άρθρο 353 του Ποινικού 
Κώδικα», Tanguy Viel, εκδ. Πό-
λις, μτφ. Χαρά Σκιαδέλλη
Ένας κατ’ εξοχήν στυλίστας μυ-
θιστοριογράφος, στο δεύτερο α-
στυνομικό του μυθιστόρημα, μετά 
το «L’ absolueperfectionducrime», 
που επιβεβαιώνει την τέχνη του 
και τη θέση του στη σύγχρονη γαλ-
λική-γαλλόφωνη λογοτεχνία. Ένα 
προσχεδιασμένο έγκλημα, που εξ 
αρχής περιγράφεται, η ανάκριση 
που ακολουθεί, η κατάθεση (σαν 
χαμηλόφωνη εξομολόγηση) του 
δράστη ενώπιον του ανακριτή, ένα 
μεγαλεπήβολο σχέδιο που αποδει-
κνύεται απάτη, σε ένα ψυχόδραμα 
που θυμίζει Σαμπρόλ. Γαλλικός 
παραθαλάσσιος Βορράς, υγρασία, 
μελαγχολία, μοναξιά. Chapeau!

«Μέσα στο κεφάλι μου» 
Αναστάσης Σιχλιμίρης, εκδ. Μπαρ-
τζουλιάνος
Λάτρης του νουάρ, με τζαζ αντι-
στίξεις και ατμοσφαιρικότητα 
στην αφήγηση ήδη από τις «Επτά 
μέρες βροχή», ο Αναστάσης Σιχλι-
μίρης, στο τρίτο του βιβλίο συνθέ-
τει, και ταυτόχρονα, αποσυναρμο-
λογεί μία αφήγηση-περιπλάνηση 
σε μία δυστοπική Αθήνα, με όλα τα 
συστατικά του είδους (τυχαίες και 
μοιραίες συναντήσεις, σκοτεινές 
αναθέσεις, διαρκείς αμφιβολίες), 
κουβαλώντας «ένα σφυρί στο 
κεφάλι του» και σφυροκοπώντας 
τον ήρωα (alterego) και τον ανα-
γνώστη με τις αντιξοότητες της 
υπόθεσης και της (συγ)γραφής.  

«Η Βαλενσιάνικη Βίβλος», 
Ραφαέλ Ταζίς, εκδ. Καστανιώτης, 
μτφ. Ευριβιάδης Σοφός
Υποδειγματικό αστυνομικό, «παλιο-
μοδίτικο», άρα κλασικό, από έναν 
εξέχοντα εκπρόσωπο της καταλα-
νικής λογοτεχνίας του προηγού-
μενου αιώνα και «προπάτορα του 
αστυνομικού της μυθιστορήματος». 
Ο θάνατος ενός ξεπεσμένου αρι-
στοκράτη δεν πείθει το δίδυμο του 
επιθεωρητή και δημοσιογράφου-
βοηθού του ότι πρόκειται για αυτο-
κτονία, καθώς οι έρευνες οδηγούν 
σ’ ένα παλαιοβιβλιοπωλείο που 
διενεργεί δημοπρασίες σπάνιων 
βιβλίων, με επίκεντρο το μοναδικό 
αντίτυπο της πολύτιμης «Βαλενσι-
ανής Βίβλου», και την πόλη του Γκα-
ουντί. Ακριβό άρωμα βιβλιοφιλίας, 
ατμόσφαιρας και μυστηρίου.

«Το ολόδικό μου», Andrea 
Camilleri, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 
μτφ.  Γιάννα Σκαρβέλη
Ένας διαφορετικός Καμιλλέρι, 
που, δυστυχώς, περνάει δύσκολες 
στιγμές σε κλινική της Ρώμης 
(Buonaguarigione, Andrea!). Όπως 
στο «Γκρι ταγιέρ» και την «Εξαφά-
νιση της Λάουρα» (από τις ίδιες 
εκδ. στα ελληνικά), ο Μονταλμπά-
νο απουσιάζει, καθώς στο επίκε-
ντρο βρίσκεται, σε 3 διαφορετικές 
εκδοχές, η «μοιραία γυναίκα α 
λα ιταλικά». Το «Ολόδικό μου» 
κρύβει και φανερώνει περίτεχνα 
συνάμα, ένα ένοχο μυστικό που 
κατατρώγει ένα παράδοξο ζευγά-
ρι, ακροβατώντας ανάμεσα στον 
ερωτισμό και το μυστήριο.

● Το τελευταίο βιβλίο του Κώστα 
Καλφόπουλου «Φλίππερ» κυκλοφο-
ρεί από τις εκδ. Gramma, ενώ συμ-
μετέχει στο συλλογικό έργο «Ελλη-
νικά Εγκλήματα 5» που κυκλοφορεί 
από τις εκδ. Καστανιώτη

Έρση 
Σωτηροπούλου
«Το Μαγικό βουνό», 
Τόμας Μαν, εκδ. Μεταίχμιο 
(μτφ. Θόδωρος Παρα-
σκευόπουλος)
Είναι η τρίτη ή τέταρτη φο-
ρά που το διαβάζω και θα 
έχουν περάσει δεκαπέντε 
χρόνια από την τελευταία 
φορά. Είναι ενδιαφέρον 
πώς ένα βιβλίο σου αφήνει 
διαφορετικές εντυπώ-
σεις στο πέρασμα του 
χρόνου. Στο σανατόριο 
Μπέργκχοφ στήνεται ένα 
συνταρακτικό σκηνικό για 
το τέλος του κόσμου, ο 
Χανς Κάστορπ μου θύμισε 
τον πρίγκιπα Μίσκιν στον 
«Ηλίθιο» κι όλα αυτά τις 
παραμονές του πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου.

«Βροχή και λιακά-
δα», Ζακ Πρεβέρ, εκδ. 
Καλέντης, μτφ. Γιάννης 
Θηβαίος
Είχα διαβάσει τον Πρεβέρ 
στην εφηβεία μου και τον 
είχα προσπεράσει. Τώρα 
χάρη στην εξαιρετική 
μετάφραση του Γιάννη 
Θηβαίου τον ανακαλύπτω 
από την αρχή. Ξαφνιάζει 
ευχάριστα η παραδο-
ξότητα που διαπερνάει 
τους στίχους, το στοιχείο 
ανατροπής, αυτή η ευφυΐα 
της γραφής που δίνεται με 
φυσικότητα. 

«Γιατί η Ελλάδα;» 
Ζακλίν ντε Ρομιγί, εκδ. Το 
Άστυ, μτφ. Μπάμπης Αθα-
νασίου
Προσπαθώντας να εξηγή-
σει  το μεγάλο ισόβιο πάθος 
της για τους αρχαίους έλλη-
νες συγγραφείς,η ντε Ρο-
μιγί διατρέχει το ελληνικό 
θαύμα από τον Όμηρο ως το 
κορύφωμα του 5ου αι. της 
Αθήνας μέσα από την ιστο-
ρία, την τραγωδία, τη φιλο-
σοφία.Για κάποιους σαν κι 
εμένα που για διάφορους 
λόγους –πολιτικές κατα-
στάσεις, κακή διδασκαλία 
στο σχολείο– νιώθουν μια 
αδιαφορία για την αρχαία 
Ελλάδα, αυτό το βιβλίο 
προσφέρει μια πρώτη συ-
ναρπαστική προσέγγιση. 

«Μια βοήθεια παρα-
καλώ», Γλυκερία Μπασ-
δέκη, εκδ. Bibliothèque 
Ένα βιβλίο λαμπερό, ανέ-
νταχτο, μυστηριώδες. Με 
μια επίφαση ηθογραφική 
και μια μορφή, επίσης κατ’ 
επίφαση, παραδοσιακή, 
μας παρουσιάζεται ο κό-
σμος χωρισμένος σε δυο 
σύμπαντα: τους ζητιάνους 
και τους έχοντες. Όμως 
σ’ αυτό το πανόραμα της 
ζητιανιάς χωράμε όλοι 
μας. Άλλος ζητιανεύει για 
φαγητό, άλλος για έρωτα 
και τελικά ο κόσμος του 
ζήτουλα θριαμβεύει.

● Το τελευταίο βιβλίο της Έρ-
σης Σωτηροπούλου «Άνθρω-
πος στη θάλασσα» κυκλοφο-
ρεί από τις εκδ. Πατάκη

Λένα Μαντά
«Άλικες σιωπές», 
Κλαίρη Θεοδώρου, 
εκδ. Ψυχογιός
Ο Δημήτρης και η 
Ηλέκτρα δεν έπρεπε 
να συναντηθούν και 
πολύ περισσότερο 
να ερωτευθούν. Δύο 
κόσμοι που δεν ενώ-
νονται πουθενά, στα 
χρόνια του εμφυλίου.  
Κόντρα στο ρεύμα 
και στα «πρέπει» οι 
δυο τους γι’ αυτό και 
το τίμημα ακριβό. 
Ιστορικά γεγονότα και 
μυθοπλασία σε πλήρη 
αρμονία! Ένα βιβλίο 
αληθινό κόσμημα!

«Σασμός», Σπύρος 
Πετρουλάκηw, εκδ. 
Μίνωας
Μια βεντέτα που 
σιωπά, όταν νέο αίμα 
φέρνει αναζωπύ-
ρωση. Ζωές κατα-
στρέφονται, βαρύ το 
τίμημα επί δικαίων και 
αδίκων. Κάποιος πρέ-
πει να τη σταματήσει, 
κάποιος να επιβάλει 
τον Σασμό. Χείλη 
που δεν είπαν την 
αλήθεια, θυμός που 
έμεινε κρυμμένος, 
έρωτες και πάθη και 
λίγο πριν το τέλος η 
μεγάλη ανατροπή!

«Τα τάπερ της Α-
λίκης», Έλενα Ακρί-
τα, εκδ. Διόπτρα
Τα τάπερ της Αλίκης, 
τα τάπερ όλων. Εκεί 
που σφραγισμένα 
κρατούμε λίγο πολύ 
όλοι όσα μας πόνε-
σαν, μαζί με μικρά μυ-
στικά. Μια ολόκληρη 
εποχή που κάηκε στις 
στάχτες του Μινιόν. 
Μια ολοζώντανη 
ηθογραφία που θα 
θυμίσει στους μεγα-
λύτερους και θα μάθει 
στους νεότερους. Και 
όλα αυτά μέσα από 
την υπέροχα καυστι-
κή πένα της Έλενας 
Ακρίτα. 

«Το κορίτσι της 
ντροπής», Σοφία 
Βόικου, εκδ. Ψυχογιός
Πόσα λάθη θα πληρώ-
σει ένα παιδί που δεν 
φταίει; Ποια ευθύνη 
φέρει, αν η μητέρα 
της δεν παντρεύτηκε 
κι αν ο πατέρας της ή-
ταν εχθρός; Μετά την 
Γερμανική κατοχή, η 
Λένη θα σηκώσει ένα 
βάρος που δεν της 
αναλογεί, θα κληθεί 
ν’ αντιμετωπίσει το 
σκληρό πρόσωπο 
των ανθρώπων που 
δεν θέλουν και δεν 
μπορούν να ξεχά-
σουν. Η Σοφία Βόικου 
δεν απογοητεύει 
ποτέ! 

● Το νέο βιβλίο της Λέ-
νας Μαντά «Ταξίδι στη 
Βενετία» κυκλοφορεί 
από τις εκδ. Ψυχογιός

Βαγγέλης 
Γιαννίσης
«Η λέξη είναι 
φόνος», Anthony 
Horowitz, εκδ. Διό-
πτρα, μτφ. Χριστιάννα 
Σακελλαροπούλου
Ο συγγραφέας γίνε-
ται πρωταγωνιστής 
σε ένα κλασικό 
whodunnit, προσπα-
θώντας να βοηθήσει 
τον αντιπαθή ιδιωτικό 
ερευνητή Χόθορν 
να εξιχνιάσει μία 
υπόθεση που ζορίζει 
την Αστυνομία. Ένα 
ευφυές meta-βιβλίο, 
που θολώνει τα νερά 
ανάμεσα στην πραγ-
ματικότητα και τη μυ-
θοπλασία, επιτρέπο-
ντας στον αναγνώστη 
να κοιτάξει από την 
κλειδαρότρυπα και 
να ανακαλύψει τη δι-
αδικασία συγγραφής 
ενός βιβλίου αστυνο-
μικής λογοτεχνίας.

«Μαχαίρι»,  Jo 
Nesbo, εκδ. Μεταίχ-
μιο, μτφ. Κρυστάλλη 
Γλυνιαδάκη
Επιστροφή στις ρίζες 
για τον Nesbo με το πιο 
εσωτερικό βιβλίο που 
έχει γράψει. Ο Χάρι 
αντιμετωπίζει τη νέμε-
σή του, τον Σβάιν Φίνε, 
προσπαθώντας να επι-
βιώσει από μία προσω-
πική τραγωδία. Ιδανικό 
φινάλε για τον κύκλο 
που άνοιξε ο πολυγρα-
φότατος Νορβηγός με 
τον Φαντομά.

«Κουραφέλκυθρα 
Omnibus II», 
Αντώνης Βαβαγιάν-
νης, Jemma Press
Ζοζεφίνα, θείος Αιμίλι-
ος, Λούθερ και όλοι οι 
αγαπημένοι χαρακτή-
ρες που βγαίνουν από 
την πένα του Αντώνη 
Βαβαγιάννη συγκε-
ντρωμένοι σε έναν 
σπαρταριστό τόμο, με 
βάρος ιδανικό για να 
κουβαληθεί σε σακίδιο 
στο μετρό ή να διαβα-
στεί μέχρι το καράβι 
να δέσει στο λιμάνι.

«Ο διάβολος στη 
λευκή πόλη», Erik 
Larson, εκδ. Διόπτρα, 
μτφ.Ειρήνη Σπερελάκη
Ένα από τα βιβλία 
που διάβασα στα 
αγγλικά όταν βγήκαν 
και ξαναδιάβασα 
μεταφρασμένο πια 
στα ελληνικά. Το πορ-
τρέτο μίας πόλης, του 
Σικάγο, στα πρόθυρα 
του 20ού αιώνα κι 
ενός από τους πιο διά-
σημους Αμερικανούς 
σίριαλ κίλερς, του Χ.Χ. 
Χολμς. Επικό βιβλίο.

● Το νέο βιβλίο του 
Βαγγέλη Γιαννίση «Η 
γυναίκα του Ίσνταλ» 
κυκλοφορεί από τις 
εκδ. Διόπτρα 

Δημήτρης 
Σίμος
«Ο ψιθυριστής», 
Alex North, εκδ. Bell, 
μτφ. Βεατρίκη Κάντζο-
λα Σαμπατάκου
Ψυχολογικό θρίλερ 
που πατά γερά πάνω σε 
όλες τις δραματουργι-
κές αρετές που θα σας 
κάνουν να τρομάξετε, 
να εκπλαγείτε και να 
συγκινηθείτε. Γρήγορο, 
δυνατό και βαθύ με 
ιδαίτερη ανάλυση στην 
σχέση πατέρα-γιου. Πε-
ταλούδες, ψίθυροι και 
μυστικά παρελθόντος 
που θα αλλάξουν για 
πάντα τους πρωταγω-
νιστές της ιστορίας.

«Σε άφησα», Clare 
Mackintosh, εκδ. Με-
ταίχμιο, μτφ. Βάσια 
Τζανακάρη
«Σε άφησα» και ένα 
τροχαίο ατύχημα που 
θα αλλάξει τη ζωή της 
Τζένα Γκρέυ. Η μόνη της 
ελπίδα για μια καινούρ-
για αρχή είναι η εγκατά-
στασή της σε ένα απο-
μονωμένο αγρόκτημα 
στις ακτές τις Ουαλίας. 
Αγγλική κοφτή αφήγη-
ση, σκοτεινό και ιδιαίτε-
ρα ανατριχιαστικό. Plot 
twist που σου μένει.

«Η εποχή της υπο-
κρισίας», Πέτρος 
Μάρκαρης, εκδ. Γαβρι-
ηλίδης
Το καινούργιο μυθι-
στόρημα του Πέτρου 
Μάρκαρη ρίχνει φως, 
για άλλη μια φορά, στα 
παρασκήνια των κέ-
ντρων αποφάσεων που 
η φιλολαϊκή πολιτική 
τους στην πραγματικό-
τητα είναι βιτρίνα. Ένας 
συγγραφέας που, όπως 
μας αποκάλυψε σε πρό-
σφατη παρουσίαση, για 
να γράψει μια νέα ιστο-
ρία πρέπει να νιώσει 
έξαλλος για μια αδικία. 
Και εδώ ο αστυνόμος 
Χαρίτος καλείται να φέ-
ρει ηθική δικαιοσύνη.

«H λέξη είναι 
φόνος», Antony 
Horowitz, εκδ. Διόπτρα, 
μτφ. Χριστιάννα Σακελ-
λαροπούλου
Το μυθιστόρημα του 
βραβευμένου Άγγλου 
συγγραφέα, που γνω-
ρίζει και μιλά ελληνικά, 
λόγω της μεγάλης του 
αγάπης για την Κρήτη. 
Antony Horowitz και 
Daniel Hothorn, ένα 
ιδιαίτερο δίπολο που 
φέρνει στο νου το  αγα-
πημένο «αστυνομικό 
ταγκό»,  στα βήματα του 
Σέρλοκ Χόλμς και του Dr 
Watson. Συναρπαστική 
πλοκή, εμπνευσμένες 
ανατροπές.

● Το νέο βιβλίο του 
Δημήτρη Σίμου «Τοξικά 
μάτια» κυκλοφορεί από 
τις εκδ. Bell
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ΕπιμΕ λΕια αφιΕρ ώματος ΣΟ φΙα Νέ τα,  Κ ατέρΙΝα ΚΟΝτΟΣ ταΥΛ αΚη

# Soul / Body / Mind
Ας απολαύσουμε 
το φετινό καλοκαίρι 
προσέχοντας
την υγεία μας!

18 - 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 A.V. 21 

B ρισκόμαστε στην καρδιά του καλο-
καιριού με υψηλές θερμοκρασίες και 
καυτό ήλιο. Είναι ώρα για σύντομες 

ή πολυήμερες αποδράσεις, «διακοπές» από 
την καθημερινότητα που θα μας βοηθήσουν 
να «γεμίσουμε μπαταρίες» για τον χειμώνα. 
Οι ρυθμοί χαλαρώνουν αυτή την εποχή του 
χρόνου και δεν πρέπει να αμελούμε την υ-
γεία μας, χωρίς να ξεχνάμε τις απαραίτητες 
ετήσιες ιατρικές εξετάσεις μας. Σε αυτό το 
τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της υγείας 
πριν τις διακοπές. Καλό καλοκαίρι! 



2

5 tips 
για να 
ξεφορτωθειτε 
την κυτταριτιδα
Της ΕλΕνης ΜπΕζιριάνογλου

λέξη από «Κ» που τρομάζει τις γυναίκες κάθε ηλικίας. Η 
κυτταρίτιδα ωστόσο εμφανίζεται στο 90% των ενήλικων 
γυναικών, οπότε δεν υπάρχει λόγος ντροπής. Στην ουσία 

πρόκειται για διαταραχή του υποδόριου ιστού η οποία συνδέεται με 
την κυκλοφορία του αίματος, τις ορμόνες και γενετικούς παράγοντες. 
Φυσικά επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διατροφικές συνήθειες 
και την άσκηση. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε θεραπεία μόνη της 
δεν αρκεί για να απαλλαγεί κανείς από το πρόβλημα, θα πρέπει να 
συνδυαστεί με υγιεινή διατροφή και γυμναστική. Υπάρχουν ωστόσο 
μερικά tips που θα βοηθήσουν να απαλλαγείτε πιο γρήγορα.
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Στεγνό βούρτσισμα

Μια τεχνική που αποκτά όλο και 
περισσότερους θαυμαστές. Λίγα 
λεπτά (2-10) την ημέρα τρίψιμο 
με μια βούρτσα με φυσικές τρίχες 
αρκεί για να δείτε μεγάλη διαφορά. 
Το δέρμα πρέπει να είναι στεγνό και 
καθαρό και η φορά της βούρτσας 
πάντα από κάτω προς τα πάνω. Για 
ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, 
κάντε μετά ένα κρύο ντους και α-
πλώστε μια κρέμα σύσφιξης.

Αγγούρια

Εκτός από υγιεινό σνακ, αποτελούν 
και καλό σύμμαχο στη μάχη κατά 
της κυτταρίτιδας. Είναι ενυδατικά 
και πλούσια σε βιταμίνες. Απλώστε 
μερικές φέτες επάνω στο δέρμα 
και τα φυτοχημικά θα σφίξουν το 
κολλαγόνο δημιουργώντας μια πιο 
σφικτή επιδερμίδα. Θα έχετε απο-
τελέσματα σχεδόν άμεσα.

Απολέπιση με καφέ

Η καφεΐνη διαστέλλει τα αιμοφόρα 
αγγεία, τα οποία σφίγγουν τους 
εξωτερικούς ιστούς του δέρματος. 
Όταν χρησιμοποιείται στο δέρμα βο-
ηθάει τον οργανισμό να αποβάλει τις 
τοξίνες και να μεταβολίσει το λίπος. 
Ανακατέψτε 30 γρ. αλεσμένο καφέ 
με 3 κ.σ. καυτό νερό και αφήστε το 
μείγμα για 10 λεπτά, μέχρι να γίνει 
μια πάστα. Στη συνέχεια ανακατέψ-
τε 2 κ.σ. ελαιόλαδο (ή αμυγδαλέλαιο, 

καρυδέλαιο κτλ). Κάντε ένα ζεστό 
μπάνιο και απλώστε το μείγμα στις 
προβληματικές περιοχές κάνοντας 
κυκλικό μασάζ για 2 με 4λεπτά. Ξε-
βγάλτε με ζεστό νερό και απλώστε 
ενυδατική ή συσφικτική κρέμα.

Σπα με φύκια

Η θαλασσοθεραπεία είναι πολύ 
δημοφιλής στη Γαλλία και περιλαμ-
βάνει την εφαρμογή καυτού νερού 
και τυλίγματος με θαλάσσια φύκια. 
Τα φύκια έχουν υψηλή περιεκτικό-
τητα σε ιώδιο, το οποίο αυξάνει τη 
λειτουργία του θυροειδούς και την 
κυκλοφορία του αίματος τοπικά με 
αποτέλεσμα τη μείωση της κυττα-
ρίτιδας.

Νερό

Τόσο απλό και όμως τόσο σημαντι-
κό. Η αυξημένη κατανάλωση νερού 
κρατά τον οργανισμό ενυδατωμέ-
νο και τον βοηθάει να αποβάλει πιο 
εύκολα τις τοξίνες που οδηγούν σε 
συσσώρευση λίπους. Επιπλέον αυ-
ξάνει την κυκλοφορία του αίματος 
και τη λεμφική ροή.

Plus

Αποφύγετε τα πολύ στενά ρούχα, 
αποβάλλετε το στρες της καθημε-
ρινότητας, ελαττώστε (ή κόψτε) 
το κάπνισμα και το αλκοόλ, γυμνα-
στείτε συστηματικά, κοιμηθείτε 
τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα.

Η κυτταρίτιδα εμφανίζεται στο 90% 
των ενήλικων γυναικών, οπότε δεν

υπάρχει λόγος ντροπής
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Ωτορινολαρυγγολογικα προβλήματα 
το καλοκαιρι

ποιοι κινδυνεύουν και η ευεργετική επίδραση στο αναπνευστικό από τα θαλάσσια σπορ

6

ους καλοκαιρινούς μήνες δεν 
αλ λάζουν μόνο οι καιρικές 
συνθήκες, αλλά και οι συνή-

θειες και η διατροφή μας, και αυτή η 
αλλαγή δημιουργεί πρόσφορο έδαφος 
για την ανάπτυξη ωτορινολαρυγγολο-
γικών προβλημάτων, όπως ωτίτιδες, 
ιγμορίτιδες και αλλεργική ρινίτιδα. «Το 
αυτί είναι το όργανο που επηρεάζεται 
περισσότερο το καλοκαίρι λόγω της αυ-
ξημένης υγρασίας από τα πολλά λουσί-
ματα εξαιτίας της ζέστης, αλλά και από 
το μπάνιο στη θάλασσα και την πισίνα», 
μας εξηγεί η Δρ. Ανατολή Παταρίδου 
MD, χειρουργός ωτορινολαρυγγο-
λόγος κεφαλής - τραχήλου, παιδο-
ΩΡΛ, επιστημονική συνεργάτης 
του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ  
(www.pataridou.gr). «Με τη βοήθεια 
του νερού, τα μικρόβια και οι μύκητες 
αναπτύσσονται πιο εύκολα στον έξω 
ακουστικό πόρο, προκαλώντας φλεγ-
μονή με οίδημα, έκκριση υγρού (ωτόρ-
ροια), ερυθρότητα, έντονο πόνο (ωταλ-
γία) και αίσθημα κνησμού». 
 

 
Ιγμορίτιδα

Ένα συχνό ωτορινολαρυγγολογικό πρόβλη-
μα του καλοκαιριού είναι η ιγμορίτιδα που 
μπορεί να οφείλεται σε μόλυνση από το κο-
λύμπι σε μολυσμένα νερά, στις καταδύσεις 
με ανοιχτή μύτη ή και στη συνεχή έκθεση 
στον κρύο και ανθυγιεινό αέρα των κλιμα-
τιστικών. Αν λοιπόν εκδηλώσει κάποιος συ-
μπτώματα όπως ρινική συμφόρηση («μπού-
κωμα»), καταρροή (συνάχι), πονοκέφαλο, 
πυώδεις εκκρίσεις, διαταραχές στην ό-
σφρηση και βήχα, είναι πολύ πιθανό να έχει 
ιγμορίτιδα. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να 
απευθυνθεί άμεσα στον ωτορινολαρυγγο-
λόγο ιατρό για να του χορηγήσει την κατάλ-

ληλη φαρμακευτική αγωγή και να αποφύγει 
την εμφάνιση προβλημάτων σε άλλα, γειτο-
νικά όργανα, όπως ωτίτιδες, προβλήματα 
στα μάτια ή ακόμα και στους βρόγχους. 

Αλλεργική ρινίτιδα

Η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να εμφανίσει 
έξαρση το καλοκαίρι, πιο συχνά σε ευάλω-
τα άτομα. Αυτό οφείλεται στο ότι ειδικά 
κατά την περίοδο των διακοπών, πολλοί 
αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειές τους 
και καταναλώνουν πολύ περισσότερα πρό-
χειρα φαγητά, βιομηχανοποιημένα σνακ 
και επεξεργασμένα τρόφιμα γεμάτα αλάτι 
και τρανς λιπαρά οξέα και αλκοόλ. Ωστόσο 
η μεγάλη κατανάλωση αλατιού προκαλεί 
κατακράτηση υγρών και είναι επιβαρυντι-
κή για το αναπνευστικό σύστημα, ενώ τα 
χημικά συστατικά αυτών των τροφίμων εί-
ναι πολλές φορές εκλυτικοί παράγοντες 
για την εμφάνιση αλλεργικής ρινίτιδας ή 
για την πρόκληση μιας κρίσης σε ασθενείς 
με γνωστό ιστορικό. Καλό είναι λοιπόν να 
ακολουθούμε όλοι, και το καλοκαίρι, τους 
κανόνες της μεσογειακής διατροφής, απο-
φεύγοντας τις τεχνητές τροφές. 

Ποιοι κινδυνεύουν

Τα ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα 
του καλοκαιριού είναι πιο εύκολο να παρου-
σιαστούν σε άτομα με παραμελημένα προ-
βλήματα της μύτης που χρήζουν χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης. Στους ασθενείς με 
υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις 
(«κρεατάκια»), διογκωμένες αμυγδαλές, 
στραβό ρινικό διάφραγμα, πολύποδες στη 
μύτη ή χρόνια ιγμορίτιδα, δημιουργείται 
χρόνιο οίδημα στην περιοχή της μύτης, γε-
γονός που τους καθιστά πιο ευάλωτους στο 
να προσβληθούν από έναν ιό ο οποίος θα 
εξαπλωθεί σε γειτονικά όργανα και ιστούς. 

T Πώς προφυλάσσουν το  
αναπνευστικό τα θαλάσσια σπορ

Η ενασχόληση με τα θαλάσσια σπορ δρα ευ-
εργετικά στα χρόνια νοσήματα του ανώτε-
ρου αναπνευστικού συστήματος. Η άθληση 
είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα για 
την καλή υγεία του οργανισμού μας. Όμως 
η ενασχόληση με τα θαλάσσια σπορ μπορεί 
να μας προσφέρει πολύ περισσότερα, κα-
θώς συνδυάζει την άθληση με την επαφή 
με το υδάτινο στοιχείο, γυμνάζει ολόκληρο 
το σώμα και προάγει την ψυχική μας υγεία, 
λόγω της άμεσης επαφής με τη φύση. 
Η ιστιοσανίδα και το θαλάσσιο σκι είναι δύο 
αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη 
και τον ενθουσιασμό στα ύψη, γιατί αυξάνο-
νται τα επίπεδα των ενδορφινών που δρουν 
ως φυσικά αντικαταθλιπτικά στον εγκέφαλο 
και αμέσως αλλάζει η διάθεσή μας. Αλλά και 
με την επαφή μας με το νερό κάνουμε τις πιο 
φυσικές ρινικές πλύσεις και αυτό θεραπεύει 
χρόνια προβλήματα του ανώτερου αναπνευ-
στικού ή τα κρατάει σε ένα σταθερό επίπεδο, 
χωρίς επιπλοκές και έντονα συμπτώματα. 
Και τα δύο αθλήματα απαιτούν συντονισμό 
κινήσεων και ισορροπία. Ειδικά για το θαλάσ-
σιο σκι, η στιγμή που το σώμα, μαζεμένο σαν 
μπάλα, εκτινάσσεται και πλέει πάνω στο νε-
ρό είναι συγκλονιστική. Όσον αφορά στο ά-
θλημα της ιστιοσανίδας, ο συντονισμός και η 
τεχνική που απαιτείται για να ισορροπήσεις 
πάνω στη σανίδα χαρίζει απίστευτη αυτοπε-
ποίθηση, σε όποια ηλικία και αν είναι κανείς, 
καθώς ανακτάς τον έλεγχο του σώματος.
Αυτά τα σπορ έχουν ευεργετική επίδραση 
και στα χρόνια νοσήματα του ανώτερου 
αναπνευστικού. Η υψηλή περιεκτικότητα 
του θαλασσινού νερού σε ευεργετικά συ-
στατικά μειώνει τις πιθανότητες νοσηρότη-
τας, ενώ αλλάζει το προφίλ χρόνιων νοση-
μάτων, όπως οι αλλεργίες και η ιγμορίτιδα, 
και στα παιδιά και στους ενήλικους. ●

Τα θαλάσσια 
σπορ έχουν 
ευεργετική 
επίδραση 

στα χρόνια 
νοσήματα του 
ανώτερου ανα-
πνευστικού. Στο 
νερό κάνουμε 

τις πιο φυσικές 
ρινικές πλύ-
σεις και αυτό 

θεραπεύει χρό-
νια προβλήμα-
τα ή τα κρατάει 
σε ένα σταθερό 
επίπεδο, χωρίς 
επιπλοκές και 
έντονα συ-
μπτώματα.

Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός 
ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής 

και τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ
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ι επιπτώσεις του καπνίσµατος στην 
ατοµική και δηµόσια υγεία, η διακο-
πή του καπνίσµατος ως µέτρου προ-
άσπισης της δηµόσιας υγείας και η 

µείωση της βλάβης από το κάπνισµα βρέθη-
καν στο επίκεντρο της 2ης ∆ιεθνούς Επιστη-
µονικής Συνόδου για τη Μείωση της Βλάβης 
από το Κάπνισµα, που πραγµατοποιήθηκε 
πριν από λίγες εβδοµάδες στην Αθήνα.

Η Σύνοδος αποτελεί συνάντηση κορυφαίων 
επιστηµόνων απ’ όλο τον κόσµο, οι οποίοι ε-
ξειδικεύονται στον έλεγχο και τη διακοπή του 
καπνίσµατος, στη µελέτη των επιπτώσεων της 
νικοτίνης και των εθισµών, αλλά και στη δηµό-
σια υγεία και τις πολιτικές Υγείας.
Στη φετινή Σύνοδο συµµετείχαν επιστήµονες 
από 24 οργανισµούς (πανεπιστηµιακά νοσο-
κοµεία και τµήµατα, εργαστήρια, ερευνητικά 
ινστιτούτα, επιστηµονικές εταιρείες κ.ά.), οι 
οποίοι εξέτασαν τα νεότερα δεδοµένα για τις 
αναδυόµενες πολιτικές, τη βιοηθική και τα νε-
ότερα εναλλακτικά προϊόντα που συµβάλλουν 
στη µείωση της βλάβης από το κάπνισµα.

Η Διακήρυξη της Συνόδου

Επισφράγισµα της Συνόδου υπήρξε η υπογρα-
φή ∆ιακήρυξης, η οποία αποτέλεσε περίληψη 
όσων ειπώθηκαν στη διάρκειά της. Η ∆ιακήρυ-
ξη τιτλοφορείται «Η διακοπή του καπνίσµατος 
είναι ένα από τα αποτελεσµατικότερα µέτρα 
δηµόσιας υγείας και η µείωση της βλάβης από 
το κάπνισµα µπορεί να αποτελέσει συµπληρω-
µατική λύση στον έλεγχο του καπνίσµατος» και 
οι πρώτοι που την υπέγραψαν ήταν τα µέλη της 
Οργανωτικής Επιτροπής της Συνόδου κ.κ. ∆η-
µήτριος Κουρέτας, Κωνσταντίνος Πουλάς, Ανα-
στασία Μπαρµπούνη και Ιγνάτιος Οικονοµίδης. 
Σύµφωνα µε αυτήν, παρότι οι αρνητικές επι-
πτώσεις του καπνίσµατος στην υγεία είναι 
γνωστές εδώ και δεκαετίες, 1 δισεκατοµµύριο 
άτοµα παγκοσµίως εξακολουθούν να καπνί-
ζουν, ενώ 7 εκατοµµύρια χάνουν κάθε χρόνο 
πρόωρα τη ζωή τους εξαιτίας του καπνίσµατος. 
Είναι εποµένως απαραίτητο «οι επαγγελµατί-
ες της υγείας και οι υπεύθυνοι για τη δηµόσια 
υγεία να ευαισθητοποιούν συνεχώς τους κα-
πνιστές και το σύνολο του πληθυσµού σχετικά 
µε τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσµατος, 
καθώς και να παρέχουν πολλαπλά και αποτε-
λεσµατικά εργαλεία στους καπνιστές για να έ-
χουν τα εφόδια να διακόψουν το κάπνισµα το 
συντοµότερο δυνατό».
Ένα δεύτερο σηµαντικό σηµείο στο οποίο ε-
στίασε η ∆ιακήρυξη, σχετίζεται µε την υιοθέ-
τηση της στρατηγικής µείωσης της βλάβης ως 
συµπληρωµατικό εργαλείο για τη µείωση της 
καπνιστικής συνήθειας στον πληθυσµό γιατί, 
όπως τονίζουν οι επιστήµονες, «παρότι η δια-
κοπή του καπνίσµατος χωρίς τη χρήση οποιου-
δήποτε εναλλακτικού προϊόντος ή µε τη βοή-
θεια εγκεκριµένων φαρµάκων και ψυχολογι-
κής υποστήριξης παραµένουν κύριες επιλογές, 
αναγνωρίζουµε ότι οι µέθοδοι αυτές δεν είναι 
δηµοφιλείς και αποδεικνύονται αναποτελε-
σµατικές για πολλούς καπνιστές». 
Προσθέτουν επίσης ότι «αν και συχνά (αλλά όχι 
πάντα) η χρήση προϊόντων µείωσης της βλά-
βης από το κάπνισµα καταλήγει στη συνέχιση 
της χρήσης νικοτίνης, οι επιπτώσεις τους εί-
ναι ελάχιστες συγκριτικά µε τη συνέχιση του 
καπνίσµατος τσιγάρου». Και φρονούν πως «τα 
προϊόντα µείωσης της βλάβης από το κάπνισµα 
θα µπορούσαν να αποτελέσουν επιλογή για 
τους καπνιστές εκείνους που δεν επιθυµούν 
ή δεν µπορούν να διακόψουν το κάπνισµα µε 
άλλες µεθόδους». 
Στα προϊόντα µείωσης της βλάβης από το κά-
πνισµα συµπεριλαµβάνονται, σύµφωνα µε τη 
∆ιακήρυξη, ο σουηδικός καπνός snus, το ηλε-
κτρονικό τσιγάρο και τα καινοτόµα προϊόντα 

καπνού χωρίς καύση, των οποίων τα δεδοµένα 
που υποστηρίζουν τον δυνητικά µειωµένο κίν-
δυνο αυξάνονται. Τα προϊόντα αυτά «µπορεί να 
είναι ελκυστικά σε περισσότερους καπνιστές 
και να τους βοηθήσουν να αντικαταστήσουν 
µε αυτά το τσιγάρο» διότι «σε κάθε περίπτωση 
η συνέχιση του καπνίσµατος αποτελεί τη χει-
ρότερη δυνατή επιλογή για έναν καπνιστή», 
τονίζουν οι ειδικοί. 

Μείωση της βλάβης από το κάπνισμα

Η µείωση της βλάβης από το κάπνισµα αποτελεί 
παγκοσµίως θέµα έντονων προβληµατισµών 
µεταξύ των ειδικών και συζητήθηκε διεξοδικά 
σε µία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεδρίες 
της Συνόδου. 
Η κ. Παρασκευή Κατσαούνου υποστήριξε την 
άποψη της Ευρωπαϊκής Πνευµονολογικής Εται-
ρείας (ERS), η οποία σε ανακοίνωσή της στις 30 
Μαΐου 2019 ανέφερε ότι δεν µπορεί να συστή-
σει τη στρατηγική της µείωσης της βλάβης για 
τον έλεγχο του καπνίσµατος στον πληθυσµό. 
Και αυτό, διότι µπορεί η έκθεση σε δυνητικά 
επιβλαβή συστατικά µε το ηλεκτρονικό τσιγά-
ρο και τις συσκευές θερµαινόµενου καπνού να 

O

είναι χαµηλότερη απ’ ό,τι µε το παραδοσιακό 
τσιγάρο, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι α-
κίνδυνα. 
Ο καθηγητής Karl Fagerstrom αντέτεινε πως 
παγκοσµίως υπάρχουν πολλά παραδείγµατα 
επιτυχηµένης εφαρµογής της «µείωσης της 
βλάβης»:
Η Σουηδία, λ.χ., εµφανίζει το χαµηλότερο πο-
σοστό καπνιστών στην Ευρώπη µε τη χρήση 
του snus, ενός προϊόντος σηµαντικά µειωµέ-
νου κινδύνου συγκριτικά µε το τσιγάρο. 
Στην Ιαπωνία είναι πρωτοφανής η µείωση του 
ποσοστού των καπνιστών την τελευταία 5ετία, 
κατά την οποία κυκλοφορούν προϊόντα θερ-
µαινόµενου καπνού. 
Στη Μ. Βρετανία το κάπνισµα τσιγάρου σηµειώ-
νει ιστορικά χαµηλά (15,1% το 2017) µε τη χρήση 
του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως κύριου µέσου 
διακοπής καπνίσµατος. 
Μαζί του συµφώνησε ο ∆ρ. Karl Snæbjörnsson, 
από την Ισλανδία, ο οποίος επισήµανε πως τα 
ποσοστά καπνίσµατος µειώθηκαν κατά περί-
που 60% τη διετία 2016-2018 στους νέους και 
κατά 46% την περίοδο 2014-2017 στους ενή-
λικες καπνιστές. Σηµειώνεται ότι η Ισλανδία, 
στην οποία εφαρµόζεται ευρέως η στρατηγική 
µείωση της βλάβης από το κάπνισµα, έχει τα 
χαµηλότερα ποσοστά θανάτων από το κάπνι-
σµα στην Ευρώπη (το 2017 ήταν περίπου 100 
θάνατοι κατ’ έτος). 
Οι εργασίες της Συνόδου έκλεισαν µε συζήτηση 
για ζητήµατα βιοηθικής και ανθρωπίνων δικαι-
ωµάτων, εστιάζοντας στις ηθικές διαστάσεις 
της «µείωσης της βλάβης» στο κάπνισµα και 
στο πώς µπορούµε να µεγιστοποιήσουµε τα 
οφέλη για τους καπνιστές, ελαχιστοποιώντας 
τη δυνητική βλάβη για τους νέους. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη Σύνοδο και 
τη ∆ιακήρυξη στην ιστοσελίδα: 
www.nosmokesummit.org ●

Tα προϊόντα 
μείωσης της 
βλάβης από 
το κάπνισμα 
θα μπορού-
σαν να απο-
τελέσουν επι-
λογή για τους 

καπνιστές 
εκείνους που 

δεν επιθυμούν 
ή δεν μπορούν 
να διακόψουν 
το κάπνισμα 

με άλλες
 μεθόδους.
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νόσος Πάρκινσον αποτελεί την πιο 
συχνή κινητική νευροεκφυλιστική 
διαταραχή που παρουσιάζεται συ-

νήθως σε άτοµα ηλικίας 55 ετών και µεγα-
λύτερα. Η νόσος αυτή είναι ετερογενής και 
µε πολλά πρόσωπα. Αυτό πολύ απλά σηµαί-
νει ότι δεν είναι η ίδια σε όλους, επισηµαίνει 
η Γεωργία Ξηροµερήσιου, Επίκουρος Κα-
θηγήτρια Νευρολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσ-
σαλίας. Σε άλλους εµφανίζεται µε κύριο σύ-
µπτωµα τον τρόµο των άνω άκρων κυρίως, 
σε άλλους µε βραδυκινησία και δυσκαµψία. 
Υπάρχουν όµως και τόσα άλλα µη κινητικά 
συµπτώµατα της νόσου που συνυπάρχουν 
µε τα κινητικά και πολλές φορές προηγού-
νται. Μερικά από αυτά είναι η κατάθλιψη, 
οι διαταραχές ύπνου, οι διαταραχές από το 
γαστρεντερικό, µε κύρια τη δυσκοιλιότητα, 
και τόσες άλλες που είναι δύσκολο πολλές 
φορές οι ασθενείς και οι συγγενείς να συν-
δέσουν όλα αυτά τα συµπτώµατα και να τα 
αποδώσουν στη νόσο. Έτσι, το πιο συχνό 
σενάριο είναι να επισκέπτονται, αρχικά, για-
τρούς άλλων ειδικοτήτων και να θεραπεύο-
νται για κατάθλιψη, να αποδίδεται, αρχικά, 
η δυσκαµψία σε ρευµατολογικά και ορθο-
πεδικά προβλήµατα και να ταλαιπωρούνται 
µέχρι τη διάγνωση. Ειδικά νέοι ασθενείς, 
κάτω από την ηλικία των 45, είναι πραγµα-
τικά δύσκολο να πιστέψουν αρχικά ότι µπο-
ρεί να πάσχουν από ένα νευροεκφυλιστικό 
νόσηµα της µεγάλης ηλικίας.

Πώς είναι να ζει κάποιος 
με νόσο Πάρκινσον; 

Όταν υποθεραπεύεται µπορεί να είναι 
ένα πραγµατικό µαρτύριο. Ένα σώµα που 
είναι δύσκαµπτο και συνεχώς «µαγκωµέ-
νο», τρόµος που παρεµβαίνει στις καθη-
µερινές δραστηριότητες και κάνει ακόµη 
και τα πιο απλά πράγµατα δύσκολα και 
δηµιουργεί πολλές φορές αµηχανία και 
ντροπή. Απόσυρση, απογοήτευση, αϋ-
πνία, πόνος και τόσα άλλα.

Υπάρχει θεραπεία;

Πολλοί είναι οι µύθοι που υπάρχουν γύρω 
από τη θεραπεία. Μπορεί να θεραπευτεί η 
νόσος; Όταν στην ιατρική αναφερόµαστε 
σε θεραπεία, τότε εννοούµε αναστροφή 
της βλάβης ή διακοπή της διαδικασίας ε-
ξέλιξης της βλάβης. ∆υστυχώς, στη νόσο 
Πάρκινσον δεν είµαστε ακόµη σε θέση 
να µιλάµε για τέτοιες θεραπευτικές πα-
ρεµβάσεις. Υπάρχει µεγάλη εντατική και 
πολυκεντρική έρευνα για τη νόσο και εί-
ναι πλέον εµφανές ότι ο εχθρός έχει περι-
κυκλωθεί για τα καλά. Σκοπός όλων των 
νέων θεραπευτικών παρεµβάσεων που 
είναι υπό έρευνα είναι να ξεκινήσει η αντι-
µετώπιση στα αρχικά στάδια, ακόµη και 
πριν ακόµη εκδηλωθούν τα κινητικά συ-
µπτώµατα και έχει παγιωθεί η διαδικασία 

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 
Μια νόσος με πολλά πρόσωπα. Υπάρχει θεραπεία;
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Για τη νόσο 
Πάρκινσον 
δεν είμαστε 

ακόμη σε θέση 
να μιλάμε για 
αναστροφή 
της βλάβης ή 
διακοπή της 
διαδικασίας 
εξέλιξης της. 
Το μυστικό 

για την απο-
τελεσματική 
αντιμετώπιση 
της βρίσκεται 
στην ανάπτυξη 
συγκεκριμένης 
εξατομικευμέ-
νης θεραπευ-
τικής στρατη-

γικής.

της νευροεκφύλισης. Γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο, ο στόχος είναι να διαγνωσθεί η 
νόσος σε ένα προκινητικό στάδιο, πριν α-
κόµη, ο ασθενής και ο γιατρός, είναι σε θέ-
ση να αντιληφθούν κλινικά το πρόβληµα.

Όλα αυτά πραγµατικά γεµίζουν µε αισι-
οδοξία τους γιατρούς και τους αναγνώ-
στες. Τι γίνεται όµως µε το παρόν, µε τον 
ασθενή που µόλις διαγνώσθηκε, µε αυτόν 
που έχει διαγνωσθεί από χρόνια και αρχί-
ζει να παρουσιάζει επιπλοκές και η νόσος 
έχει αρχίσει πλέον να του δείχνει ένα ά-
σχηµο πρόσωπο; Τι γίνεται µε αυτόν που, 
απελπισµένος, σκέφτεται ποιο θα είναι το 
µέλλον του, αν το σώµα του τον εγκατα-
λείψει, αν θα είναι δύσκολο για αυτόν να 
ζήσει µια φυσιολογική ζωή; Η απάντηση 
είναι απλή. Το µυστικό για την αποτελε-
σµατική αντιµετώπιση βρίσκεται στην 
ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης εξατοµι-
κευµένης θεραπευτικής στρατηγικής. Η 
νόσος είναι µια παρτίδα σκάκι που µπορεί 
να κερδηθεί. Θέλει υποµονή, εµπιστοσύ-
νη στο γιατρό και έξυπνους χειρισµούς.

Υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές 
που πρέπει αρχικά να τις 

κατανοήσει ο κάθε ασθενής:

● Η νόσος είναι διαφορετική για τον κα-
θένα γιατί είναι πολυπαραγοντική µε δι-
αφορετική αλληλεπίδραση του περιβάλ-
λοντος και του γενετικού προφίλ σε κάθε 
ασθενή.
● Όλα τα φάρµακα δεν ταιριάζουν σε ό-
λους και πρέπει να συνυπολογίζονται η 
ηλικία, οι δραστηριότητες του καθενός, 
οι προσδοκίες του, οι συννοσηρότητες, 
καθώς επίσης και η ιδιοσυγκρασιακή α-
πάντηση σε κάθε φάρµακο.
● Παρόλο που η νόσος αντιµετωπίζεται 
αποτελεσµατικά τα πρώτα περίπου 5-10 
χρόνια υπάρχουν και λύσεις για τη συνέ-
χεια, που µπορούν να προσφέρουν την 
επιθυµητή ποιότητα ζωής στον ασθενή.
● Έτσι, για προχωρηµένα στάδια, µπο-
ρούν να εφαρµοστούν θεραπείες µε 
συνεχή έγχυση µε αντλία της πιο αποτε-
λεσµατικής θεραπείας έως σήµερα, που 
είναι η λεβοντόπα και γίνεται σε συνερ-
γασία µε γαστρεντερολόγους. Επίσης, 
µπορεί να γίνει εν τω βάθει ερεθισµός 
του εγκεφάλου (DBS) σε συγκεκριµένα 
κέντρα του εγκέφαλου σε συνεργασία µε 
εξειδικευµένους νευροχειρουργούς. Μια 
άλλη εναλλακτική αποτελεί η τοποθέτη-
ση υποδόριας αντλίας ενός ντοπαµινερ-
γικού αγωνιστή, της αποµορφίνης, που 
χορηγεί σταθερά και συνεχώς το φάρµα-
κο στον ασθενή. ●

¡åöòçÝá ¥èòïíåòÜóéïù, ¶ðÝëïù-
òï÷ ºáõèçÜôòéá ÁåùòïìïçÝá÷, 

¦áîåðéóôÜíéï £åóóáìÝá÷ Στη Θεσσαλία και συγκεκριµένα στη 
Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστηµι-
ακού Νοσοκοµείου Λάρισας υπάρχει η 
δυνατότητα εξειδικευµένης αντιµετώ-
πισης της νόσου του Πάρκινσον. Η κλι-
νική έχει µεγάλη παράδοση τόσο στην 
έρευνα  όσο και στην κλινική φροντίδα 
των ασθενών και µπορεί να παρέχει 
µε εξειδικευµένα ιατρεία στοχευµέ-
νη εκτίµηση και παρέµβαση σε όλα τα 
νευρολογικά νοσήµατα, σηµειώνει η 
Γεωργία Ξηροµερήσιου, Επίκουρος Κα-
θηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας. Πληροφοριες: 2413501750  
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Παγκόσµια Πεζοπορία για τα Παι-
διά (Children’s Walk) αποτελεί πα-
γκόσµια πρωτοβουλία της Roche 

µέσω της οποίας η εταιρεία στηρίζει από το 
2003 φορείς που αναπτύσσουν έργο για το 
παιδί. Η Πεζοπορία για τα Παιδιά φέρει την 
υπογραφή των εργαζοµένων της Roche και 
υλοποιείται σε ετήσια βάση. Από το 2003 µέ-
χρι σήµερα, περισσότεροι από 230.000 εργα-
ζόµενοι σε όλο τον κόσµο έχουν περπατήσει 
σε 144 χώρες, συγκεντρώνοντας περισσότε-
ρα από 18 εκατοµµύρια ελβετικά φράγκα. 
Στη φετινή «Παγκόσµια Πεζοπορία για Παι-
διά», εργαζόµενοι από 169 θυγατρικές της 
Roche σε όλο τον κόσµο συµµετείχαν συ-
γκεντρώνοντας χρήµατα για περισσότερα 
από 75 προγράµµατα Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. 

Θερινό σινεμά  για τα παιδιά 
της Κιβωτού του Κόσμου

Ένα θερινό κινηµατογράφο δηµιούργησαν 
και προσέφεραν στα παιδιά της Μη Κυβερνη-
τικής Οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσµου» οι 
εργαζόµενοι της Roche Hellas και της Roche 
Diagnostics Hellas, στο πλαίσιο της φετινής 
«Παγκόσµιας Πεζοπορίας για τα Παιδιά».

ξύλινα τραπέζια, ενώ εργαζόµενοι της Roche 
Hellas και της Roche Diagnostics Hellas ήρθαν 
κοντά µε τα παιδιά της κατασκήνωσης, µέσω 
του εργαστηρίου δηµιουργικής απασχόλησης, 
που λειτούργησε ειδικά για την εκδήλωση.

Ο ιδρυτής της Κιβωτού, πάτερ Αντώνιος Πα-
πανικολάου, δήλωσε σχετικά µε τη συνεργα-
σία: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω µέσα από την 
καρδιά µου τη Roche Hellas, για την επιλογή της 
Κιβωτού του Κόσµου µέσα από την πρωτοβου-
λία Children’s Walk. Η συνεργασία µας ήταν άψο-
γη και το αποτέλεσµα φανταστικό! Με την προ-
σφορά του θερινού σινεµά,  στην κατασκήνωση 
της Ραφήνας, δίνετε τη δυνατότητα στα παιδιά 
µας να έχουν έναν επιπλέον τρόπο ποιοτικής 
ψυχαγωγίας αλλά και σε εµάς ένα σηµαντικό 
εργαλείο διαπαιδαγώγησης. Η συντήρηση και 
διαµόρφωση  της παιδικής χαράς θα χαρίσει 
στα παιδιά µας ανέµελες και χαρούµενες στιγ-
µές παιχνιδιού. Επιπλέον, η συµµετοχή και η επι-
κοινωνία των εργαζοµένων µε τους συνεργάτες 
µας και η δηµιουργική ενασχόλησή τους µε τα 
παιδιά ήταν υποδειγµατική και διακριτική».

Σύµφωνα µε τη ∆ιευθύντρια Εξωτερικών Υ-
ποθέσεων της Roche Hellas, Ξένια Καπόρη: 
«Η Παγκόσµια Πεζοπορία για τα Παιδιά κατέχει 
µια ξεχωριστή θέση τόσο στο πρόγραµµα Εται-
ρικής Υπευθυνότητας της Roche όσο και στην 
καρδιά όλων των εργαζοµένων µας. Αυτός είναι 
και ο λόγος που κάθε χρονιά, εδώ και 16 χρόνια, 
βλέπουµε αυτή την πρωτοβουλία να µεγαλώνει 
την “αγκαλιά” της για να χωρέσει ακόµα περισ-
σότερα παιδιά που έχουν ανάγκη και όλο και 
περισσότερους συναδέλφους να προσφέρουν 
µε αφοσίωση και αγάπη εθελοντική εργασία, 
κάνοντας πράξη τη δέσµευσή µας για τη βελτί-
ωση της ζωής των συνανθρώπων µας».

Ο Head of Medical Scientific Affairs & 
H ealthc are D evelopment της Ro che 
Diagnostics Hellas, Θανάσης Ακάλεστος τό-
νισε: «Για όλους εµάς στη Roche Diagnostics 
Hellas, η συµµετοχή στην Παγκόσµια Πεζοπο-
ρία για τα Παιδιά µαζί µε χιλιάδες ακόµα συ-
ναδέλφους µας, δεν αφορά µόνο στη συγκέ-
ντρωση ή τη δωρεά χρηµάτων. Αφορά στην 
ενεργοποίηση του καθενός από εµάς για να 
στηρίξουµε ένα σηµαντικό σκοπό: την εξα-
σφάλιση ενός καλύτερου µέλλοντος για τα 
παιδιά σε όλο τον κόσµο, ανεξάρτητα από την 
καταγωγή ή την κοινωνική τους θέση».

Σχετικά με την Παγκόσμια Πεζοπορία 
για τα Παιδιά 

Συµµετέχοντας στην πεζοπορία, οι εργαζόµενοι 
της Roche κάθε χρόνο συγκεντρώνουν χρήµα-
τα για παιδιά που χρειάζονται βοήθεια. Το ποσό 
που συγκεντρώνεται από τους εργαζοµένους 
διπλασιάζεται από την εταιρεία και διατίθεται 
για την ενίσχυση προγραµµάτων εκπαίδευσης, 
υγείας και φροντίδας παιδιών, στις κοινότητες 
όπου δραστηριοποιείται η Roche, καθώς και σε 
αναπτυσσόµενες χώρες. Ειδικότερα στην Ελλά-
δα, το 50% του συνολικού ποσού διατίθεται για 
τη στήριξη τοπικών φορέων και δράσεων, ενώ 
το υπόλοιπο κατευθύνεται σε προγράµµατα 
που υλοποιούνται σε χώρες όπως το Μαλάουι, 
η Αιθιοπία και οι Φιλιππίνες, µέσω του Roche 
Employee Action and Charity Trust (Re&Act). Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον 
ιστότοπο www.react.roche.com. ●

Οι δύο εταιρείες, σε αυτή την πρώτη συνεργα-
σία µε την «Κιβωτό», αποφάσισαν να δωρίσουν 
τον απαραίτητο εξοπλισµό για τη δηµιουργία 
ενός υπαίθριου σινεµά στις εγκαταστάσεις της 
θερινής κατασκήνωσης της οργάνωσης στη 
Ραφήνα. Οι περίπου 120 εθελοντές που συµ-
µετείχαν διαµόρφωσαν µε αγάπη και µεράκι 
τον χώρο, ώστε τα παιδιά που φιλοξενούνται 
εκεί να µπορούν να απολαµβάνουν όλο το κα-
λοκαίρι κινηµατογραφικές ταινίες.
Εκτός από την εγκατάσταση του οπτικοα-
κουστικού εξοπλισµού (οθόνη προβολής, 
projector, ηχεία), την τοποθέτηση ειδικού χλο-
οτάπητα και τραπεζοκαθισµάτων, έγινε και δι-
ακόσµηση περιµετρικά του χώρου µε φυτά και 
φαναράκια. Μία συλλογή ταινιών για όλες τις 
ηλικίες καθώς και µηχανή pop corn προσφέρ-
θηκαν για να κάνουν ακόµη πιο ευχάριστη την 
κινηµατογραφική εµπειρία των παιδιών. Οι 
εθελοντές ανανέωσαν και την παιδική χαρά 
της κατασκήνωσης βάφοντας τις κούνιες και 
τοποθετώντας νέα τσουλήθρα, τραµπάλα και 
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Η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas στηρίζουν τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου

Η Παγκόσμια 
Πεζοπορία για 
τα Παιδιά  δεν 
αφορά μόνο 
στη συγκέ-
ντρωση ή τη 

δωρεά χρημά-
των. Σκοπός 

της διοργάνω-
σης είναι να 
στηρίξει την 
εξασφάλιση 
ενός καλύτε-

ρου μέλλοντος 
για τα παιδιά 
σε όλο τον 

κόσμο. 

H



18 - 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 A.V. 31 



Ιωάννης Κατσαντώνης, Δερ-
ματολόγος - Αφροδισιολόγος, 
Διευθυντής, Τζάνειο ΓΝΠ, και η  

Ελευθερία Ταμπουρατζή, Δερματολό-
γος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β ,́ 
Τζάνειο ΓΝΠ, απαντούν σε ερωτήματα 
και απορίες σχετικά με την ψωρίαση και 
προτείνουν θεραπευτικές λύσεις για την 
αντιμετώπισή της, αλλά και για μια ποιο-
τική καθημερινότητα. 

1 Τι είναι η ψωρίαση και ποια είναι τα κύ-
ρια συμπτώματά της;

H ψωρίαση είναι μια συχνή, χρόνια, φλεγμο-
νώδης δερματοπάθεια η οποία εκδηλώνεται 
με ερυθρές πλάκες που στις περισσότερες 
περιπτώσεις καλύπτονται από αργυρόχροα 
λέπια και συνοδεύον ται από κνησμό. Η 
ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική νόσος, δεν 
εξελίσσεται σε καρκίνο και πλέον μπορεί 
να ελεγχθεί. Είναι μια νόσος «πέρα από το 
δέρμα» εφόσον μπορεί να συνοδεύεται από 
άλλες παθήσεις (συννοσηρότητες) όπως ο 
σακχαρώδης διαβήτης, το μεταβολικό σύν-
δρομο, η αρθρίτιδα, η φλεγμονώδης νόσος 
του εντέρου. 

2 Άτυπες μορφές ψωρίασης.
Εκτός από την κοινή ψωρίαση που είναι 

και η πιο συχνή μορφή, υπάρχει επίσης η 
ανάστροφη, η φλυκταινώδης, η σταγονο-
ειδής κ.ά., η διάγνωση των οποίων απαιτεί 
εξειδικευμένη γνώση του νοσήματος που 
μόνο ο δερματολόγος μπορεί να διαγνώσει 
και να θεραπεύσει. 

3 Πώς επηρεάζει η ψωρίαση την καθη-
μερινότητα και τη συνολική ποιότητα 

της ζωής των ασθενών;

Η ψωρίαση, όπως και κάθε νόσημα του δέρ-
ματος, δεδομένου ότι καταλαμβάνει τμήμα 
της επιφάνειας σώματος, έχει σημαντικό α-
ντίκτυπο στην καθημερινότητα και στη συ-
νολική ποιότητα της ζωής των ασθενών. Όσο 
πιο εμφανείς και εκτεταμένες είναι οι βλάβες 
τόσο μεγαλύτερη αρνητική επίδραση έχουν 
στη διάθεση, την καθημερινότητα, την ευρύ-
τερη αποδοτικότητα των ασθενών. 

4 Ποιες θεραπευτικές επιλογές υπάρ-
χουν σήμερα για την αντιμετώπιση 

της ψωρίασης;
Πριν μερικές δεκαετίες η ψωρίαση ήταν 
νόσημα «taboo» όχι μόνο γιατί αφορούσε 
εμφανή και εκτεταμένα μέρη του σώματος 
αλλά και γιατί οι διαθέσιμες θεραπείες ή-
ταν λίγες ή μη αποδοτικές. Οι σύγχρονες 
θεραπευτικές επιλογές έχουν προχωρήσει 
στην αντιμετώπιση της νόσου σημαντικά 
και αφορούν φάρμακα που χορηγούνται 
από το στόμα (μικρά μόρια – λόγω του τρό-
που δράσης τους εντός των κυττάρων του 
οργανισμού) αλλά και βιολογικούς παρά-
γοντες. Όλα αυτά δίνουν συχνά αξιόπιστη 
λύση στα προβλήματα αρκετών χιλιάδων 
ασθενών. Οι σύγχρονες θεραπείες στοχεύ-
ουν όχι μόνο στην ψωρίαση αλλά και στις 
συννοσηρότητες που τη συνοδεύουν. Όλο 
και περισσότερες μελέτες επιβεβαιώνουν 
την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, 
την ταχύτητα και τη διατήρηση της «κάθαρ-
σης» από τη νόσο, γιατί πρόκειται για εξε-
λιγμένα φάρμακα που δρουν όχι μόνο στα 
εμφανή συμπτώματα του δέρματος αλλά 
και στη φλεγμονή που κρύβεται πίσω από 
αυτά. Οι νέες θεραπείες δίνουν στον γιατρό 
τη δυνατότητα να επιλέξει το κατάλληλο 
φάρμακο για τον κατάλληλο ασθενή πετυ-
χαίνοντας τον έλεγχο της νόσου.

Ψωρίαση, ποίοτητα ζωησ καί χρησίμεσ 
συμβουλεσ γία το καλοκαίρί

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς ώστε να ζουν χωρίς περιορισμούς και επιπλοκές
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5 Πέρα από τη θεραπεία πώς διαχειριζό-
μαστε την ψωρίαση ειδικότερα τώρα 

το καλοκαίρι;
Το καλοκαίρι είναι «hot» και «sexy» και ταυ-
τόχρονα ευεργετικό για τους ασθενείς με 
ψωρίαση,  εφόσον έκθεση στον ήλιο και θα-
λάσσια μπάνια λειτουργούν ως μια «φυσική» 
φωτοθεραπεία βελτιώνοντας όχι μόνο την 
κλινική εικόνα αλλά και την ψυχική διάθεση 
των ασθενών. Η παροιμία βέβαια «παν μέ-
τρον άριστον» διατηρεί τη σημασία της και 
εδώ, διότι χρειάζεται προσοχή στην παρα-
τεταμένη έκθεση στον ήλιο λόγω κινδύνου 
εγκαύματος, που μπορεί, αντί να βελτιώσει 
τη νόσο, να δημιουργήσει νέες βλάβες. Η 
χρήση αντηλιακής προστασίας και η ελεγ-
χόμενη έκθεση στον ήλιο είναι ασφαλή μέ-
τρα προστασίας του ασθενούς. Και βέβαια 
καλοκαίρι δεν σημαίνει διακοπή της θερα-
πείας γιατί η ψωρίαση βελτιώνεται μεν κλι-
νικά, όμως παραμένουν τόσο η υποκείμενη 
φλεγμονή όσο και οι συννοσηρότητες, που 
μπορεί να επιδεινώσουν αργότερα τη συ-
στηματική προσβολή που κρύβεται «κάτω 
από το δέρμα».

6 Επίλογος 
Η σύγχρονη ιατρική προσέγγιση της 

ψωρίασης στηρίζεται στην ολιστική αντι-
μετώπιση της νόσου που δίνει λόγο στις α-
νάγκες και τις επιθυμίες του ασθενούς. Οι 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης για τη νόσο δίνουν στον ασθενή το 
βήμα να σχεδιάσει τη ζωή του όπως εκείνος 
θέλει με τη συνεργασία και την καθοδήγη-
ση του δερματολόγου που ρόλο έχει να δι-
αγνώσει έγκαιρα, να αντιμετωπίσει και να 
διατηρήσει τη νόσο σε μακροχρόνια ύφεση 
δίνοντας στον ασθενή ελευθερία κινήσεων 
και έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής χωρίς πε-
ριορισμούς και επιπλοκές. ●

Οι σύγχρονες 
θεραπείες στο-
χεύουν όχι μόνο 
στην ψωρίαση 
αλλά και στις 
συννοσηρό-
τητες που τη 

συνοδεύουν. Οι 
θεραπευτικές 
επιλογές έχουν 

προχωρήσει 
στην αντιμετώ-
πιση της νόσου 
σημαντικά και 
αφορούν φάρ-
μακα που χο-

ρηγούνται από 
το στόμα αλλά 
και βιολογικούς 

παράγοντες.

O

Ιωάννης Κατσαντώνης,  
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, 

Διευθυντής, Τζάνειο ΓΝΠ

Ελευθερία Ταμπουρατζή, 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, 

Επιμελήτρια Β', Τζάνειο ΓΝΠ
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Η παρασκευάστρια εταιρεία του IQOS, Philip 
Morris International (PMI), είχε υποβάλει 
αίτηση στον FDA το 2017. Ο αμερικανικός 
Οργανισμός, αφού εξέτασε τα επιστημο-
νικά δεδομένα από τις κλινικές μελέτες 
με το IQOS καθώς και άλλα στοιχεία που 
συνόδευαν την αίτηση της PMI, ενέκρινε 
την πώλησή του στις ΗΠΑ. Για όσους δεν 
γνωρίζουν, το IQOS είναι μία ηλεκτρονική 
συσκευή που θερμαίνει ράβδους καπνού 
παράγοντας ένα αερόλυμα που περιέχει νι-
κοτίνη. 
Το IQOS είναι το πρώτο ηλεκτρικά θερμαι-
νόμενο προϊόν καπνού που λαμβάνει άδεια 
πώλησης στις Η.Π.Α., σε συνέχεια του νό-
μου του 2009 που εξουσιοδοτεί τον FDA να 
ρυθμίζει τα προϊόντα καπνού, συμπεριλαμ-
βανομένης της εποπτείας των καινοτόμων 
προϊόντων.

H απόφαση του FDA

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σκεπτικό που 
συνοδεύει την απόφαση του FDA: η έγκρι-
ση της πώλησης του IQOS στην αμερικανι-
κή αγορά είναι προς όφελος της δημόσι-
ας υγείας. Και αυτό γιατί το αερόλυμα που 
παράγεται περιέχει αριθμητικά λιγότερες 
τοξικές χημικές ουσίες απ’ ό,τι ο καπνός των 
κλασικών τσιγάρων που παράγεται από την 
καύση, ενώ πολλές από τις ουσίες αυτές α-
νευρίσκονται και σε χαμηλότερα επίπεδα.
Για παράδειγμα, η έκθεση σε μονοξείδιο του 
άνθρακα από το αερόλυμα του IQOS είναι 
παρόμοια με την έκθεση από το περιβάλ-
λον. Αντίστοιχα, τα επίπεδα της ουσίας α-
κρολεΐνη είναι από 89% έως 95% χαμηλότε-

τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένε-
ται να κυκλοφορήσει το IQOS, το 
οποίο πρόσφατα έλαβε το «πρά-

σινο φως» από τον Αμερικανικό Οργανι-
σμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). 

ρα απ’ ό,τι στα κλασικά τσιγάρα και τα επί-
πεδα της φορμαλδεΰδης είναι χαμηλότερα 
από 66% έως 91%.
Το IQOS απελευθερώνει επίσης νικοτίνη σε 
επίπεδα παρόμοια με αυτά των συμβατικών 
τσιγάρων. Ο FDA εκτιμά πως το γεγονός αυ-
τό αυξάνει την πιθανότητα να μπορεί ένας 
καπνιστής να διακόψει εντελώς τα κλασι-
κά τσιγάρα, κάνοντας αποκλειστική χρήση 
του IQOS.
Ο Οργανισμός υπογραμμίζει επίσης στην 
ανακοίνωσή του ότι, με βάση τα υπάρχοντα 
στοιχεία, λίγοι μη-καπνιστές, σε όλες τις η-
λικιακές ομάδες, θα μπορούσαν να προσελ-
κυστούν από το IQOS και να αρχίσουν να το 
χρησιμοποιούν. Για τον FDA αυτό είναι πολύ 
σημαντικό, γιατί δεν επιθυμεί την πρόσβα-
ση και έκθεση των εφήβων σε νέα προϊόντα 
καπνού και γι’ αυτό θέτει αυστηρούς περιο-
ρισμούς στο μάρκετινγκ αυτών.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του FDA 
ο Ανδρέας Καλαντζόπουλος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της PMI, είπε: «Η απόφαση 
του FDA να εγκρίνει την κυκλοφορία του 
IQOS στις ΗΠΑ είναι ένα σημαντικό βήμα 

μπροστά για τους περίπου 40 εκα-
τομμύρια Αμερικανούς, άνδρες και 
γυναίκες, που καπνίζουν. Κάποιοι 
θα διακόψουν το κάπνισμα. Οι πε-
ρισσότεροι δεν θα το διακόψουν 
και για αυτούς το IQOS προσφέρει 
μια εναλλακτική επιλογή χωρίς τον 
καπνό του τσιγάρου. Μόνο μέσα σε 
δυο χρόνια, 7,3 εκατομμύρια άνθρωποι 
σε όλο τον κόσμο εγκατέλειψαν εντε-
λώς το τσιγάρο και το αντικατέστησαν με 
το IQOS. Η απόφαση του FDA δίνει αυτή την 
ευκαιρία και στους Αμερικανούς ενήλικους 
καπνιστές. Όλοι μας στην PMI είμαστε απο-
φασισμένοι να αντικαταστήσουμε τα συμ-
βατικά τσιγάρα με εναλλακτικά προϊόντα 
χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, που συνδυ-
άζουν προηγμένη τεχνολογία και αυστηρή 
επιστημονική τεκμηρίωση. Η ανακοίνωση 
του FDA είναι ένα ιστορικό ορόσημο».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Χαρπα-
ντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Παπαστράτος, η οποία δια-
θέτει το IQOS στην Ελλάδα αλλά και παρά-
γει στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο 
τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού για το 
IQOS, ανέφερε: «Στην Ελλάδα όλο και πε-
ρισσότεροι καπνιστές στρέφονται απο-
κλειστικά στο IQOS, με σημαντικό μερίδιο 
αγοράς πανελλαδικά. Το εργοστάσιο της 
Παπαστράτος είναι έτοιμο να ανταποκριθεί 
στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις».
Η PMI θα διαθέσει το IQOS στην αγορά των 
Η.Π.Α. μέσω αποκλειστικής άδειας με την 
Altria Group, Inc., της οποίας η θυγατρική 
Philip Morris USA έχει την τεχνογνωσία της 
αγοράς και τις υποδομές για να διασφαλίσει 
την επιτυχημένη κυκλοφορία του. ●

Πρόσθετη πηγή: 
https://www.cnbc.com/2019/04/30/fda-
clears-iqos-philip-morris-heated-tobacco-
device.html

Στην αμερικανικη αγορα το IQOS 
μετα απο εγκριΣη του FDA13

H έγκριση της 
πώλησης του 

IQOS είναι 
προς όφελος 
της δημόσιας 

υγείας, γιατί το 
αερόλυμα  

που παράγε-
ται περιέχει 
αριθμητικά 

λιγότερες το-
ξικές χημικές 
ουσίες απ’ ό,τι 
ο καπνός των 

κλασικών  
τσιγάρων που 

παράγεται από 
την καύση.
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αιµορροφιλία είναι µία σπάνια 
κληρονοµική νόσος του αίµατος, 
η οποία οφείλεται σε έλλειψη του 

παράγοντα VIII (Αιµορροφιλία Α) ή του πα-
ράγοντα IX (Αιµορροφιλία Β) της πήξης του 
αίµατος, προσβάλλει κυρίως τους άνδρες, 
εµφανίζεται από τη γέννηση του ατόµου 
και διαρκεί σε όλη τη ζωή του. Πρόκειται 
για βλάβη στον µηχανισµό του οργανισµού 
για την πήξη του αίµατος µετά από έναν 
τραυµατισµό αγγείου, όπου φυσιολογικά 
το αίµα θα έπρεπε να πήζει. Τα άτοµα µε 
αιµορροφιλία εµφανίζουν επαναλαµβα-
νόµενη αρθρική αιµορραγία που οδηγεί 
από πρώιµη αρθρίτιδα σε µη αναστρέψι-
µη βλάβη των αρθρώσεων.  Ο πόνος επη-
ρεάζει έντονα την ποιότητα ζωής των α-
σθενών, καθώς υποφέρουν από  οξύ πόνο 
που σχετίζεται µε αιµαρθρώσεις και χρόνιο 
πόνο λόγω αρθριτικών και εκφυλιστικών 
επιπλοκών.

Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οµοσπονδία Αι-
µορροφιλίας, η συχνότητα της αιµορροφιλίας 
εκτιµάται σε 1:10.000 άνδρες παγκοσµίως, ενώ 
η σχέση µεταξύ αιµορροφιλίας Α και Β διαµορ-
φώνεται σε 4:1.
Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι τα άτοµα µε αι-
µορροφιλία φτάνουν περίπου τα 1.000, ενώ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο συνολικός αριθµός α-
τόµων στα οποία έχει διαγνωστεί αιµορροφιλία 
Α είναι 26.109 και αιµορροφιλία Β 5.053.

Συμπτώματα της νόσου

Τα κύρια συµπτώµατα της αιµορροφιλίας αφορούν 
σε µακράς διάρκειας αιµορραγίες –συνέπεια χει-
ρουργικών επεµβάσεων ή τραυµατισµού– οι οποίες 
προσβάλλουν τους µυς και τις αρθρώσεις και ειδι-
κότερα τα γόνατα, τους αγκώνες και τα ισχία. Τα συ-
µπτώµατα αυτά προκαλούν συχνά µόνιµη βλάβη 
στις αρθρώσεις, σοβαρό πόνο, δυσκολίες στη βά-
διση και σε άλλες δραστηριότητες της καθηµερινής 
ζωής λόγω της σοβαρής αρθρίτιδας που προκαλεί-
ται από τις πολλαπλές αιµορραγίες στις αρθρώσεις.

Πόνος και καθημερινότητα 
των αιμορροφιλικών

Η ποιότητα ζωής των ατόµων µε αιµορροφιλία µει-
ώνεται όσο η βαρύτητα της νόσου αυξάνεται. Ει-
δικότερα, τα άτοµα µε βαριά αιµορροφιλία έχουν 
σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής σε 
σχέση µε εκείνα µε ήπιας ή µέσης βαρύτητας νόσο.
Ακόµα, όσο αυξάνεται η ηλικία επιβαρύνεται η γε-
νική υγεία, η σωµατική λειτουργικότητα, αλλά και ο 
σωµατικός πόνος των ατόµων µε αιµορροφιλία. Την 
αρνητική αυτή σχέση µεταξύ ηλικίας και ποιότητας 
ζωής επιβεβαιώνουν µελέτες, οι οποίες τονίζουν την 
αρνητική επίπτωση που επιφέρει η ηλικία και που 
συνδέονται κυρίως µε τη σωµατική λειτουργικότητα. 
Ο  πόνος στις αρθρώσεις παραµένει ένα σηµαντικό 
πρόβληµα τόσο για τους νέους όσο και για τους ενή-
λικες καθώς συµβάλλει στον περιορισµό των φυσι-
κών λειτουργιών και της εµβέλειας της κίνησης. ● 

ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Η νόσος που αντιμετωπίζεται, αλλά δεν θεραπεύεται
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Η καμπάνια 
«Κόκκινη 
Κλωστή» 

ενθαρρύνει 
την κοινότητα 
των αιμορρο-
φιλικών να μη 
συμβιβάζεται 

με τον πόνο και 
αναδεικνύει 
την ανάγκη 

ενημέρωσης 
αναφορικά με 
τις νέες δυνα-
τότητες που 

έχει προσφέρει 
η πρόοδος στη 
φροντίδα κατά 
της αιμορρο-

φιλίας. 

«ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ»

 Μην αφήνεις τον πόνο να σε σταµατά.
Αντιµετώπισέ τον!

«Κόκκινη Κλωστή» είναι η πανελλαδική καµπάνια 
ενηµέρωσης  για την αιµορροφιλία, η οποία έχει ως 
στόχο να δώσει πνοή ζωής στους αιµορροφιλικούς 
ασθενείς, παροτρύνοντάς τους να ενηµερωθούν 
αναφορικά µε τις εξελίξεις στην αντιµετώπιση 
του πόνου. Η καµπάνια υλοποιείται από τον Σύλ-
λογο Προστασίας Ελλήνων Αιµορροφιλικών 
(Σ.Π.Ε.Α.) και τη βιοφαρµακευτική εταιρεία εξειδι-
κευµένης φροντίδας Sobi.
Οι περισσότεροι άνθρωποι µε αιµορροφιλία ζουν 
πέρα από το φυσιολογικό, αλλά αποδέχονται τον 
πόνο σαν αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής τους. 
«Μην αφήνεις τον πόνο να σε σταµατά. Αντι-
µετώπισέ τον. Ρώτησε τον γιατρό σου», είναι το 
κεντρικό µήνυµα της ενηµερωτικής καµπάνιας η 
οποία αναφέρεται στα διαφορετικά συµπτώµατα 
και προβλήµατα που αντιµετωπίζει στην καθηµε-
ρινότητά του ένας άνθρωπος µε αιµορροφιλία, πα-
ροτρύνοντάς τον να ενηµερωθεί για τους τρόπους 
αποτελεσµατικής διαχείρισης του πόνου, ώστε να 
συνεχίσει να ζει µια φυσιολογική ζωή.

Στη µάχη κατά του πόνου, η γνώση είναι δύνα-
µη. Ο πόνος, τώρα, αντιµετωπίζεται! «Ο Σ.Π.Ε.Α., 
µε στόχο την ενηµέρωση των αιµορροφιλικών α-
σθενών από τους ειδικούς για τους τρόπους αντι-
µετώπισης και διαχείρισης του πόνου, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία υλοποίησης της καµπάνιας “Κόκκινη 
Κλωστή” στέλνοντας ένα ισχυρό µήνυµα. Μην α-
φήνεις τον πόνο να σε σταµατά. Αντιµετώπισέ 
τον. Ρώτησε τον γιατρό σου και ενηµερώσου» 
τονίζει ο Γιώργος Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Προστασίας Ελλήνων Αιµορροφιλικών.

Σταθερή δέσµευση της Sobi αποτελεί η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ανθρώπων µε σπάνιες 
παθήσεις, όπως η αιµορροφιλία. Η δέσµευση αυ-
τή καθοδηγεί όλες τις δραστηριότητες της εται-
ρείας, καθώς επιδιώκει να είναι πρωτοπόρος στη 
δηµιουργία ενός κόσµου στον οποίο οι ασθενείς 
διαγιγνώσκονται από τη γέννηση, λαµβάνουν α-
ποτελεσµατική και βιώσιµη θεραπεία και είναι σε 
θέση να ζουν µια γεµάτη και υγιή ζωή. Σε αυτή τη 
φιλοσοφία εντάσσεται η συνεργασία της µε τον 
Σύλλογο Προστασίας Ελλήνων Αιµορροφιλικών 
για την υλοποίηση της ενηµερωτικής καµπάνιας, 
καθώς στη Sobi πρεσβεύουν ότι η Γνώση είναι ∆ύ-
ναµη και η πρόσβαση σε αυτήν αδιαπραγµάτευτο 
δικαίωµα του κοινωνικού συνόλου.

Πολλές φορές το να γνωρίζεις πού να απευθυν-
θείς δεν είναι εύκολο. Η σωστή ενηµέρωση είναι 
το πρώτο και πιο σηµαντικό βήµα για µια καλύτερη 
ποιότητα ζωής.  Ρώτα, ενηµερώσου! 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε  

τη σελίδα www.liberatelife.gr/kokkini-klosti

YouTube Link: https://www.youtube.com/channel/
UCV5cJh9l1WG4SueUOs80czQ/featured
Website Link: https://liberatelife.gr/kokkini-klosti

H
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εξέλιξη της ιατρικής δεν σταµατάει 
να µας εκπλήσσει. Νέες θεραπεί-
ες ανακαλύπτονται και εφαρµόζο-

νται, υπερσύγχρονα µηχανήµατα χρησιµο-
ποιούνται όλο και περισσότερο, µε αποτέ-
λεσµα η ποιότητα ζωής πολλών ασθενών να 
βελτιώνεται. 

Ο προληπτικός έλεγχος υγείας συµβάλλει ουσια-
στικά στην έγκαιρη διάγνωση µιας παθολογικής 
κατάστασης σε πρώιµο στάδιο, προφυλάσσο-
ντάς µας από ασθένειες λιγότερο ή περισσότερο 
σοβαρές.

Το ΥΓΕΙΑ, που από το 1975 εισήγαγε στις υπηρεσί-
ες του τον προληπτικό έλεγχο, διαθέτει πλήρως 
οργανωµένο Τµήµα Προληπτικού Ελέγχου, πα-
ρέχοντας άριστες ιατρικές υπηρεσίες σε συνερ-
γασία µε τα υπόλοιπα τµήµατα του νοσοκοµείου 
µε στόχο την παρακολούθηση που χρειάζεται για 
κάθε επίπεδο του προληπτικού 
ελέγχου. Το Τµήµα παρέ-
χει τη δυνατότητα στους 
ενδιαφερόµενους να 
διενεργήσουν εξατοµι-

κευµένο πρόγραµµα 
εξετάσεων προλη-

πτικού ελέγχου, 
βασισµένο στις 
ιδιαίτερες ανά-
γκες τους. Το πε-
ριεχόµενο και  η συ-
χνότητα του προληπτικού 
ελέγχου διαφέρουν  από άτοµο σε 

άτοµο και εξαρτώνται από το φύ-
λο, την ηλικία, το κληρονοµικό και 

ατοµικό ιστορικό.
Οι προληπτικές εξετάσεις, στις οποί-

ες συνιστάται περιοδικά να υποβάλλο-
νται οι γυναίκες και οι άνδρες, είναι:

Γυναίκες 

18 - 39 ετών 
● σε ετήσια βάση παθολογική και γυναικολογική 
εξέταση
● κάθε δυο χρόνια οδοντιατρική εκτίµηση
● κάθε τριετία Τεστ Παπανικολάου
● κατά διαστήµατα, παρακολούθηση  της αρτηρι-
ακής πίεσης, της χοληστερίνης και του σακχάρου 
και για τυχόν ύπαρξη χλαµυδίων στον κόλπο
● αιµατολογικές εξετάσεις TSH, T3 και T4, για τον 
έλεγχο του θυρεοειδούς
● σε γυναίκες µε κληρονοµικό ιστορικό καρκί-
νου µαστού, συνιστάται µαστογραφία σε ετήσια 
βάση

40 - 50 ετών
Συµπληρωµατικά των ανωτέρω εξετάσεων:
● κάθε χρόνο εξετάσεις αίµατος, ούρων και µέ-
τρηση της αρτηριακής πίεσης
● γυναίκες µε κληρονοµικό ιστορικό καρκίνου 
παχέος εντέρου, θα πρέπει σε ετήσια βάση να 
διενεργούν έλεγχο κοπράνων για αίµα

άνω των 50
● κολονοσκόπηση ή εικονική κολονοσκόπηση 
ανά πενταετία ή ανά τριετία, αν υπάρχουν ύπο-
πτα ευρήµατα
● ανά ένα έως δύο χρόνια µαστογραφία 
● κάθε τρία χρόνια τεστ Παπανικολάου 
● οι τωρινές και οι µέχρι προ 15ετίας καπνίστριες 
καλό είναι να κάνουν αξονική τοµογραφία θώρα-
κος χαµηλής δόσεως
● µέτρηση οστικής πυκνότητας και επανάληψη 
ανάλογα µε τα ευρήµατα και τους υπάρχοντες 

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ
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παράγοντες κινδύνου
Για γυναίκες άνω των 65 ετών δεν χρειάζεται να διε-
νεργείται το τεστ Παπανικολάου και για τις άνω των 
75 ετών  η µαστογραφία.

Άνδρες

18 - 39 ετών
● κάθε δύο χρόνια έλεγχος αρτηριακής πίεσης 
καθώς και χοληστερίνης και σάκχαρο αίµατος. 
Εάν οι τιµές είναι υψηλές τότε ο έλεγχος θα πρέ-
πει να γίνεται νωρίτερα
● κάθε δύο χρόνια οδοντιατρική εξέταση 

40 - 64 ετών
● συστηµατική καρδιολογική εξέταση, ετήσιος ή 
και συχνότερος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, 
αν οι τιµές της ξεπερνούν το 140 η µεγάλη και το 
90 η µικρή
● έλεγχος χοληστερίνης και σακχάρου 
● οι άνδρες κάτω των 50 ετών µε κληρονοµικό 
ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου θα πρέπει να 
κάνουν κολονοσκόπηση σε ετήσια βάση

για άνδρες άνω των 50 
● έλεγχος του προστάτη µε PSA και ουρολογική 
εξέταση
● κολονοσκόπηση ανά πενταετία ή ανά τριετία 

ή και συντοµότερα, αν υπάρχουν 
ευρήµατα

● για τους νυν και τους µέχρι 
προ 15ετίας καπνιστές συνι-
στάται η αξονική τοµογραφία 
θώρακος χαµηλής ακτινοβο-

λίας ανά έτος 
● σε άνδρες που ανήκουν σε 

οµάδα υψηλού κινδύνου, συνι-
στάται η  µέτρηση της  οστικής πυκνότητας
Ανάλογα µε την κατάσταση της υγείας και το 
ιστορικό του κάθε ασθενή, οι εξετάσεις του προ-
ληπτικού ελέγχου µπορεί να διαφέρουν. Συµ-
βουλευτείτε τον ιατρό σας για να καθοριστεί ο 
προτιµότερος για εσάς έλεγχος.

«my υγεία»
Ο προσωπικός φάκελος του ασθενούς

Με γνώµονα την απόκριση του ΥΓΕΙΑ στις υψηλές 
απαιτήσεις των ασθενών και την εναρµόνισή του 
µε τις εξελίξεις στον τοµέα της υγείας, πρωτοπο-
ρεί για µία ακόµα φορά, δηµιουργώντας τον Προ-
σωπικό Φάκελο Υγείας (Personal Health Record) 
«my υγεία» του ασθενή σε ηλεκτρονική µορφή. 
Το «my υγεία» είναι µια δοµηµένη συλλογή και 
αποθήκευση όλων των ιατρικών δεδοµένων του 
ασθενή σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του οποίου 
ο ασθενής µπορεί εύκολα και γρήγορα να έχει 
πρόσβαση και να µοιράζεται όποτε ο ίδιος επιθυ-
µεί τις πληροφορίες/εξετάσεις που σχετίζονται 
µε την υγεία του µε τον ιατρό της επιλογής του, 
σε ένα ασφαλές και εµπιστευτικό περιβάλλον, 
µε σεβασµό στα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµέ-
να του. Η πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό είναι 
άµεση και εύκολη, ενώ, παράλληλα, δίνεται η 
δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να συγκρίνει 
παλαιότερες εξετάσεις ή δεδοµένα µε νεότερα 
σε πραγµατικό χρόνο, γεγονός πολύ σηµαντικό 
για την ορθότερη διαχείριση και αντιµετώπιση 
των θεµάτων υγείας του ασθενή.
Τα ιατρικά δεδοµένα:
● µεταφέρονται εύκολα και η φύλαξή τους είναι 
ασφαλής
● ενηµερώνονται συνεχώς
● αποστέλλονται εύκολα ηλεκτρονικά (email) 
όπου κρίνει ο χρήστης.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο   
2106867000. ●

H
To my υγεία είναι μια δομημένη συλλογή και αποθήκευση όλων των 

ιατρικών δεδομένων του ασθενή σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ο-
ποίας έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο ιστορικό του και συμ-

βάλλει σημαντικά στην ποιοτικότερη υγειονομική περίθαλψή του.
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Aπόλυτη εμπειρια 
ενυδατωσησ από τη 

bioten

▶Ήλιος, ζέστη και υγρασία κάνουν την ανάγκη για περιποίηση και ενυδάτωση του δέρ-

ματος μεγαλύτερη τους καλοκαιρινούς μήνες. Τόνωση χρειάζεται όμως και η διάθεσή 

μας γι' αυτό ενθουσιαστήκαμε με τη σειρά προϊόντων περιποίησης σώματος της bioten. Η 

σειρά αποτελείται από γαλακτώματα με φόρμουλα 90% φυσικής προέλευσης και κρέμες 

σώματος με πιο παχύρευστη υφή για πλούσια ενυδάτωση που διαρκεί έως και 48 ώρες. 

Αυτά τα προϊόντα είναι η απόλυτη λύση ενυδάτωσης και λάμψης για την επιδερμίδα μου, 

ακόμη και το καλοκαίρι! Ανακάλυψε αυτά που σου ταιριάζουν στο biotencosmetics.com

Επιμέλεια: 
τανια δελη
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▶ Το καλοκαίρι θέλει ήλιο και εμείς stylish γυαλιά ηλίου που να προστατεύουν τα μάτια μας και να απογειώνουν το στιλ μας. Η 

Paul Frank Eyewear έχει σχέδια που θα συζητηθούν, εμπνευσμένα από την τελευταία λέξη της μόδας: cat eyes, στρογγυλοί 

και τετράγωνοι φακοί και φυσικά τον Julius να στολίζει το εσωτερικό ή εξωτερικό κάθε βραχίονα. Ο Paul Frank σχεδιάζει τις 

συλλογές του πάντα με άξονα το χαμόγελο και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται για να βρεις το ιδανικό για σένα ζευγάρι. Κε-
ντρική διάθεση: Prime Optics www.primeoptics.gr

Γνωρίσαμε την Paul Frank Eyewear 
σε ένα ξεχωριστό event
Η νέα συλλογή γυαλιών ηλίου και οράσεως κέρδισε τις εντυπώσεις
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Κ
άνει ζέστη με υγρασία τόσο πηχτή που σε πνί-
γει στον λαιμό. Το υπόλοιπο σκηνικό πέραν της 
ζέστης δεν είναι ευτοπικό είναι δυστοπικό. Και 
καύσωνας και γλίτσα και μαυρίλα και αν πετύ-
χεις συρμό με κλιματισμό είναι μεγάλη τύχη, 

αλλιώς σε λούζει καυτός ιδρώτας από την κορφή ως 
τα νύχια. Και κολλάς. Κι έχεις και δουλειά.

Συγγνώμη, πόσο ελεύθερος/η μπορεί να είσαι, αν πρέ-
πει να πηγαίνεις στη δουλειά κάθε μέρα; Είσαι ελεύθερος 
άνθρωπος αν δεν έχεις άλλη επιλογή; Κι αν δεν πας πώς 
θα ζήσεις; Πώς θα βγάλεις χρήματα; Αν δεν έχεις ελεύθε-
ρο χρόνο έχεις ποιότητα ζωής; Σκοπός είναι να εξασφα-
λίσεις όσο πιο ελεύθερο χρόνο μπορείς, τον προσωπικό 
σου χρόνο. Αυτόν που θα τον διαθέσεις όπως θέλεις εσύ 
στον εαυτό σου, στους δικούς, όπου, όπως, σε όποιον θέ-
λεις. Ό,τι και να κάνεις δεν θα γίνεις και η Babba C Rivera. 

Για όλους όσοι ζούμε εδώ, όπου σπανίζουν οι σούπερ 
επιτυχημένοι επιχειρηματίες κάτω των 30 ετών, υπάρ-
χει ένα κίνημα που κατ’ αρχάς και μόνο η ύπαρξή του 
μας κάνει να ελπίζουμε. Δίνει ανάσα προοπτικής. Το 
κίνημα της τετραήμερης εργασίας. 

Η υπερεργασία είναι και τοξική και έχει ελάχιστο 
οικονομικό αντίκτυπο. Άσε και το άλλο, το τραγικό 
και μαζί τρομακτικό. Στην Ιαπωνία εκτιμάται ότι κάθε 
χρόνο πεθαίνουν 10.000 εργαζόμενοι από την υπε-
ρεργασία. Αυτή η μάστιγα λέγεται «καρόσι». Η ιαπω-
νική κυβέρνηση πέρασε και νομοθεσία, πριν από τρία 
χρόνια, για να μειώσει το ποσοστό των εργαζόμενων 
που εργάζονται 60 ώρες την εβδομάδα στο 5% ενώ 
κάνει εκστρατεία για να πείσει τους εργαζόμενους να 
παίρνουν την κανονική τους άδεια. Αν και δικαιούνται 
είκοσι ημέρες άδειας  δεν παίρνουν ούτε τις μισές για 
να μην εκληφθεί ως έλλειψη αφοσίωσης στην εται-
ρεία που εργάζονται. Τι κουλτούρα! 

Ας στραφούμε σε άλλες έξυπνες και φιλόδοξες χώ-
ρες. Όπως η Νέα Ζηλανδία. Οι εργαζόμενοι της εται-
ρείας συμβούλων επενδύσεων Perpetual Guardian 
δουλεύουν 4 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό αποφασί-
στηκε και υλοποιήθηκε με τους μισθούς και απόδοση 
να παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Καμία περικοπή μι-
σθών. Οργανισμοί σε Ευρώπη και ΗΠΑ το ψάχνουν και 
πειραματίζονται με λιγότερες ημέρες εργασίας, καθώς 
αυτό δεν σημαίνει ότι πέφτει η απόδοση και η παραγω-
γικότητα. Στη Γερμανία και στη Νορβηγία δουλεύουν 
πολύ λιγότερο από τους Ιάπωνες, αλλά έχουν μεγαλύ-
τερη απόδοση και η παραγωγικότητα είναι στα ύψη. 
Με λιγότερες ημέρες δουλειάς και έναν ποιοτικό μισθό 
έχεις λιγότερο στρες, αρρωσταίνεις σπανιότερα και 
είσαι πιο ελεύθερος. Έχεις ελεύθερο χρόνο και αυτό 
είναι υπέροχο όταν συνδυάζεται και με το χρήμα. 

GLAMAZON

Η πολλή δουλειά 
τρώει τον αφέντη

Ας μιλήσουμε για το κίνημα της 
τετραήμερης εργασίας

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι 
ευεργετικες 
ιδιΟτΗτες  
τΟυ CBD
Το έλαιο κάνναβης 
και τα εκχυλίσματα 
CBD σε συνδυασμό 
με τις βιταμίνες C και 
Ε και τα εκχυλίσματα 
aloe vera καταπραΰ-
νουν αποτελεσματι-
κά την ερυθρότητα 
του δέρματος από 
την πρώτη κιόλας ε-
φαρμογή. Η κρέμα 
προσώπου πολλα-
πλών ωφελειών 
προσφέρει βαθιά ε-
νυδάτωση και ανα-
ζωογόνηση στο δέρ-
μα, ενώ έχει και αντι-
γηραντικές ιδιότη-
τες. (Βρείτε τη στα 
Cannabi stores) 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ 
Βραχιόλια από ύφασμα και 
ημιπολύτιμες πέτρες €90

EASTPAK 
Ταξιδιωτικό 

σακίδιο

TEZENIS 
Μπικίνι, σουτιέν 

€14,99, 
σλιπ €10,99

ΟΠΤΙΚΑ 
ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
Γυαλιά ηλίου Rewop
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0 SPRINGFIELD 
Πλατφόρμες €39,99

KARL 
LAGERFELD 

Τζιν τοπ €175

MAHJONG BOUTIQUE 
Ημερολόγιο Moleskine €19,90

PAOLITA 
Μπικίνι, σουτιέν 

€111,53/ σλιπ 
€94,80

SOPHIE DELOUDI 
Ολόσωμο μαγιό €150
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Δείτε όλη τη συνέ-
ντευξη του Νικήτα 

Τσακίρογλου 

www.
athens voice.gr

Προμηθέας  
Δέςμώτης

Η ελπίδα που σίγοκαίεί
O Nικήτας Τσακίρογλου μιλά για την πορεία 

του και την τραγωδία του Αισχύλου, που  
ανεβαίνει 9&10 Αυγούστου στην Επίδαυρο 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συμμετέχει φέ-

τος στο Φεστιβάλ Επιδαύρου με την 

τραγωδία του Αισχύλου σε σκηνοθε-

σία Σταύρου Τσακίρη και την Kathryn 

Ηunter στον ρόλο του Προμηθέα. Η 

Βρετανίδα ηθοποιός με ελληνικές 

ρίζες, βραβευμένη με Olivier Award,  

ερμηνεύει τον ρόλο στα ελληνικά και 

θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Επί-

δαυρο. Τον Προμηθέα έχει υποδυθεί 

στο παρελθόν δύο φορές ο καταξι-

ωμένος ηθοποιός Νικήτας Τσακίρο-

γλου που στα 81 του χρόνια αναλαμ-

βάνει τον κεντρικό ρόλο του αφη-

γητή.Τη μετάφραση υπογράφει 

ο Δημήτρης Δημητριάδης, τα 

σκηνικά είναι του Κώστα 

Βαρώτσου, τα κοστούμια 

του Γιάννη Μετζικώφ. 

Παίζουν ακόμη οι Δη-

μήτρης Πιατάς,  Πέγκυ 

Τρικαλιώτη, Αλέξαν-

δρος Μπουρδούμης, 

Γεράσιμος Γενατάς κ.ά. Zητήσαμε 

από τον Νικήτα Τσακίρογλου να μας 

μιλήσει για την παράσταση, την αξία 

των διαχρονικών αυτών κειμένων 

και τους δασκάλους του στο Εθνικό.

» Εμείς παθαίνουμε, τα κείμενα αυτά 

δεν παθαίνουν τίποτε. Γιατί εμείς 

φτωχαίνουμε και στο πνεύμα και στη 

διάθεση».

» Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα για 

μια κοινωνία από τους νέους ανθρώ-

πους. Αλίμονό μας αν δεν πιστέψουμε 

σε αυτούς και αν δεν ελπίζουμε σε αυ-

τούς. Όπως ο Προμηθέας, που έφερε 

την ελπίδα στον άνθρωπο. Κατήργησε 

τον θάνατο, τον πολέμησε, δεν μπόρε-

σε να τον κάνει αθάνατο. Του έδωσε 

όμως ελπίδα».

» Είναι ένα επώδυνο επάγγελμα η υ-

ποκριτική. Δεν το συνιστώ. Είναι μονα-

στηριακό. Όχι μοναχικό.  Χρειάζεται να 

έχεις βαθιά πίστη σε αυτό που κάνεις 

και αυταπάρνηση. Είστε αποφασισμέ-

νοι για μια αυτοθυσία, τότε κάντε το. 

Aυτό λέω πάντα στους μαθητές μου. 

» Μέσα από την τραγωδία έχω γυρίσει 

όλο τον κόσμο χάρη και στη θητεία 

μου στο Εθνικό Θέατρο κυρίως δίπλα 

στον Αλέξη Μινωτή. Είμαι ευγνώμων 

γιατί από εκεί πήρα τα μεγάλα μαθή-

ματα από τους δασκάλους μου, τον 

Τερζάκη, τον Χουρμούζιο, τον  Κωτσό-

πουλο που είχα την χαρά και την τύχη 

να τους συναντήσω και από εκεί να 

φωτιστώ. Έχω στο επάγγελμα κάπου 

60 χρόνια.  Όποτε μου δίνεται η ευκαι-

ρία όπως και τώρα  να έχω επαφή με 

αυτά τα κείμενα και να αισθανθώ ξανά 

το μεγαλείο και την περηφάνια που 

μας δίνουν αισθάνομαι ευτυχής.

«Προμηθέας Δεσμώτης», 9&10/8,  
Επίδαυρος, στις 21.00, από  €15,  
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. 
 Προπώληση: viva.gr

Νικήτας 
Τσακίρογλου, 
Kathryn Ηunter
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Ένα πρωινό της εβδομάδας που πέρασε, περπάτη-
σα υπό εξαντλητική ζέστη ως την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη 
απέναντι από τους στύλους του Ολυμπίου Διός, διαγκω-
νιζόμενη με τις ορδές των τουριστών, κάνοντας σλάλομ 
ανάμεσα σε σταθμευμένα πούλμαν και στοιχισμένους, 
πειθαρχικούς Κινέζους που περίμεναν τον ξεναγό τους. 
Ωστόσο, κλείνοντας πίσω μου τη βαριά, ξύλινη πόρτα, 
η ατμόσφαιρα άλλαξε άρδην. Δροσιά, φιλική ηρεμία, 
προσηλωμένα πρόσωπα, λάπτοπ και σημειωματάρια 
που γέμιζαν. Στην αίθουσα της βιβλιοθήκης, στην κο-
ρυφή ενός μεγάλου τραπεζιού, μιλούσε ο καθηγητής 
συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Καλι-
φόρνιας Aamir Mufti. Ήταν ο εισηγητής του πέμπτου 
σεμιναρίου του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Καβάφη, 
που διοργανώθηκε από τις 8 ως τις 13 Ιουλίου στο κτίριο 
της Ωνασείου Βιβλιοθήκης από το Αρχείο Καβάφη και το 
Ίδρυμα Ωνάση. Το θέμα του είχε διατυπωθεί ως ερώτη-
μα: Είναι ο Κ.Π.Καβάφης ποιητής του Αποικιακού Κόσμου;

Προερχόμενος από την ανθρωπολογία, έχοντας 
αναλύσει με το έργο του την έννοια της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας υπό το πνεύμα του οριενταλισμού, o 
Mufti προσέγγισε τον Καβάφη υπό το πρίσμα της με-
τα-αποικιακής θεωρίας (η οποία θεωρεί πολιτισμούς 
και λαούς ως ένα κράμα και όχι ως ανεξάρτητες μονά-
δες που λειτουργούν μεμονωμένα), δίνοντας έμφαση 
στην πολυμορφία και τον υβριδισμό που απαντούν στο 
καβαφικό έργο. Μίλησε για έναν Καβάφη που βίωσε 
την αποικιακή εμπειρία και την ενσωμάτωσε άμεσα ή 
έμμεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα στην ποίησή του, έ-
ναν Καβάφη που ισορροπεί στο μεταίχμιο Ανατολής 
και Δύσης, που μετατοπίζει το κέντρο στην περιφέρεια 
απομακρυνόμενος από την κυρίως Ελλάδα και δη την 
Αθήνα προς τη Συρία, την Αντιόχεια, την Αίγυπτο, και 
εξαίρει την «παγκοσμιοποιημένη» ελληνικότητα της ελ-
ληνιστικής περιόδου. Παρών ως πνεύμα και ως συνεχής 
αναφορά στην προσέγγιση του Mufti ήταν, ασφαλώς, o 
στοχαστής Έντουαρντ Σαΐντ, εισηγητής της θεωρίας 
του οριενταλισμού· μέσα από αυτόν, επεκτείνοντας 
τον τρόπο με τον οποίο ο Σαΐντ συνδύασε πολιτικό σχο-
λιασμό και λογοτεχνική κριτική, ο Mufti μίλησε για την 
υπόρρητη κριτική που ενυπάρχει στο έργο του Καβάφη 
απέναντι στις διακρίσεις προς το ετερογενές στοιχείο 
της κοινωνίας όπου βρέθηκε να ζει και για τη συνομι-
λία του με τον «άλλον». Θύμισε τους τρόπους με τους 
οποίους προσλαμβάνει την Ανατολή ο ποιητής, ως ένα 
γόνιμο και δοτικό έδαφος («σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές 
να πας/ να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους») 
το οποίο εμπλουτίζει πνευματικά και αισθητικά τον τα-
ξιδιώτη, τόνισε πόσο η Ανατολή αποτελεί γι’ αυτόν α-

ναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, μίλησε για την 
παρακμή των αυτοκρατοριών και τη γοητεία που ασκεί 
στον ποιητή αυτός ο θρυμματισμένος κόσμος. 

Ήταν μία από τις πολλές εισηγήσεις που παρουσι-
άστηκαν στο Διεθνές Θερινό Σχολείο Καβάφη, τρίτη 
κατά σειρά επιστημονική διοργάνωση αποκλειστικά 
αφιερωμένη στον Αλεξανδρινό και στον διεθνή αντί-
κτυπο του έργου του. Στο πρώτο Θερινό Σχολείο, που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017, το θέμα ήταν Ο 
Καβάφης στον κόσμο, στο δεύτερο, που έγινε πέρσι την 
ίδια περίοδο Ο Καβάφης και η αρχαιότητα. Στο φετινό, ο 
τίτλος ήταν ενδεικτικός: «Οι προσανατολισμοί του Καβά-
φη», η επαφή, με δυο λόγια, του ποιητή με την αραβική 
λογοτεχνία, με τον κοσμοπολιτισμό και με μια σειρά 
πολυπολιτισμικών διασταυρώσεων. Πρόκειται για μια 
άκρως ενδιαφέρουσα διάσταση του καβαφικού έργου, 
την οποία επιχείρησαν να φωτίσουν οι εισηγητές με τις 
ομιλίες τους, διερευνώντας ποικίλα ζητήματα, κάποτε 
αναπάντεχα, όπως η σχέση του Καβάφη με τον Τόμας 
Μαν και ειδικότερα με τη νουβέλα του «Θάνατος στη 
Βενετία»,  ο τρόπος με τον οποίο προσέλαβε τον ελλη-
νορωμαϊκό κόσμο ο ποιητής κατ’ αντιδιαστολή προς 
εκείνον της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, ή η πρόσληψη του 
Καβάφη στη Σοβιετική Ένωση, και κάποτε περισσότερο 
αναμενόμενα, όπως η θέση του ανάμεσα στους μοντερ-
νιστές του καιρού του, η σχέση του με την αρχαία ελλη-
νική τραγωδία, ή το θέμα του νόστου όπως εμφανίζεται 
στην «Ιθάκη». Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία, τέ-
λος, αφορούσε την κατάχρηση των καβαφικών στίχων 
από την ακροδεξιά στο διαδίκτυο, τον τρόπο, δηλαδή, 
με τον οποίο η Χρυσή Αυγή χρησιμοποίησε, παρέφθει-
ρε, παρερμήνευσε, εργαλειοποίησε την ποίησή του.

Την επιμέλεια του φετινού Διεθνούς Θερινού Σχο-
λείου Καβάφη είχαν ο Στάθης Γουργουρής από το Πα-
νεπιστήμιο Columbia, και ο Τάκης Καγιαλής από το Ελ-
ληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εκτός των δύο επιμελη-
τών, στα σεμινάρια συμμετείχαν ως εισηγητές οι Hala 
Halim (Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης), Peter Jeffreys (Πα-
νεπιστήμιο Σάφολκ), Αλέξανδρος Καζαμίας (Πανεπι-
στήμιο Κόβεντρι), Βασιλική Κολοκοτρώνη (Πανεπιστή-
μιο Γλασκόβης), Aamir Mufti (Πανεπιστήμιο της Καλι-
φόρνια) και Γιάννης Παπαθεοδώρου (Πανεπιστήμιο 
Πατρών). Πλην του Peter Jeffreys, μελετητή που έχει 
εξερευνήσει τον οριενταλισμό στα κείμενα του Καβά-
φη, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο αντιμε-
τώπισε ο ποιητής τις ομάδες του περιθωρίου και τον ι-
σλαμικό κόσμο, στην ευαισθησία του απέναντι στο 
φαινόμενο του ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού (σύγκρουση 
Ρώμης και ελληνιστικών βασιλείων) και στην αντι-
αποικιακή του στάση – κανένας από τους εισηγητές 
δεν είναι καθαρόαιμος καβαφιστής, κι αυτό ίσως να έ-
δωσε στο φετινό θερινό σχολείο την ανοιχτή, άκρως 
συζητητική του μορφή. Οι εισηγητές δεν μίλησαν ως 
ακαδημαϊκοί, προτάσσοντας την ιδιαίτερη εξειδίκευση 
στο αντικείμενό τους που ενδεχομένως απομακρύνει 
ερευνητές που προέρχονται από διαφορετικά πεδία, 
αλλά απλά, θερμά, συνομιλητικά, με στόχο την ανταλ-
λαγή απόψεων, τη διατύπωση των διαφωνιών που 
προάγουν τη συζήτηση, τον διάλογο, τις συγκριτικές 
προσεγγίσεις. Οι Βικτωρία Διαμάντη, Nada Ibrahim, 
Ευαγγελία Μελίνα Τζώρτζη, Χριστίνα Κώστογλου, Τό-
νια Τζιρίτα Ζαχαράτου, Roberto Morales Salazar, Mary 
Hawas, Παναγιώτης Ξενοφώντος, Γεώργιος Ευγένιος 
Δουλιάκας, Tatiana Faia, Roger Field και Μαριγώ Αλεξο-
πούλου, που παρουσίασαν τις εργασίες τους και συνο-
μίλησαν με τους εισηγητές, νέοι διδάκτορες ή μεταδι-
δάκτορες που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της 
σταδιοδρομίας τους, προέρχονταν από το Κάιρο, τις 
Βερσαλλίες, την Οξφόρδη, τη Λισαβόνα, τη Γλασκόβη, 
το Κέιπ Τάουν, το Λέιντεν, τα Γιάννενα και τη Θεσσαλο-
νίκη. Το διεθνές ενδιαφέρον για τον ποιητή αποτυπω-
νόταν και στην πολυποικιλότητα της συμμετοχής. Στη 
σκιερή βιβλιοθήκη του Ωνασείου το ανεξάντλητο έργο 
του Κ. Π. Καβάφη έθεσε για ένα ακόμη καλοκαίρι νέα 
ερωτήματα γονιμοποιώντας παλιές ιδέες και γεννώ-
ντας καινούργιες, προσφέροντας στους ερευνητές 
που συμμετείχαν ό,τι, σύμφωνα με τον Στάθη Γουργου-
ρή, είναι και το στοίχημα του Διεθνούς Θερινού Σχολεί-
ου Καβάφη: μια διεγερτική διερεύνηση των συστατι-
κών της οικουμενικότητας και, ως εκ τούτου, «μια δια-
φορετική οπτική στη λογοτεχνία της χώρας τους». A

Είναι ο Κ.Π.
Καβάφης ποιητής 

του Αποικιακού 
Κόσμου;

Στο τρίτο Διεθνές Θερινό Σχο-
λείο Καβάφη, που διοργανώθη-
κε από το Αρχείο Καβάφη και το 

Ίδρυμα Ωνάση, το μεγάλο διε-
θνές ενδιαφέρον για τον ποιητή 
αποτυπώθηκε στην πολυποικι-

λότητα της συμμετοχής
Της Κατερίνας ςχίνα

Στη σκιερή 
βιβλιοθήκη 
του  
Ωνασείου 
το ανεξά-
ντλητο έρ-
γο του Κ.Π. 
Καβάφη  
έθεσε για 
ένα ακόμη 
καλοκαίρι 
νέα ερωτή-
ματα,  
γονιμοποι-
ώντας  
παλιές  
ιδέες και 
γεννώντας 
καινούργιες
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Κ
άθισα στο τραπέζι την ώρα που ο ήλιος απέ-
ναντί μου βρισκόταν κατά το ήμισυ βουτηγ-
μένος στη θάλασσα. Ο ουρανός ροζ, μοβ, 
μια σταλιά μενεξεδί, ο ήλιος πορτοκαλί, η 

θάλασσα του Αργοσαρωνικού απαλή σαν χάδι. Δεν 
μιλήσαμε για τα επόμενα δέκα λεπτά. Ούτε καν ο 
(πολύ εξυπηρετικός) σερβιτόρος δεν τόλμησε να 
διακόψει τη στιγμή της δύσης. Είμαι στη μαγική βε-
ράντα του Mythos by Divani, του εστιατόριου που 
αγαπάει το καλοκαίρι όσο και τη θάλασσα. 
Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ο 
executive chef  Λεωνίδας Φορτετσανάκης δημι-
ουργεί ένα μενού που μοσχοβολάει… ιώδιο. Γιατί, 

εδώ, στον κόλπο στο Καβούρι, η θάλασσα έχει ήδη 
κάνει τη δουλειά της και σου έχει ανοίξει την όρεξη 
για νόστιμους θαλασσινούς μεζέδες ή ολόφρεσκο 
ψαράκι. Στο Mythos θα βρείτε και τα δύο, συν μία α-
κόμη (νόστιμη) έκπληξη: sushi. Από εδώ ξεκινήσα-
με έπειτα από προτροπή του σερβιτόρου. Και τον 
ευχαριστούμε, μια που το καπνιστό χέλι με cream 
cheese και αγγούρι, τυλιγμένο σε λεπτές φέτες 
αβοκάντο (από τα signature rolls), αλλά και το Ebi 
tempura roll (με γαρίδα tempura, σπαράγγια και 
μαγιονέζα) ήταν εξόχως  ικανοποιητικά. 
Το sushi ήταν μια ευχάριστη ανατροπή, δεν βρέ-
θηκα όμως εδώ (μόνο) για αυτό. Σίγουρα ήρθα για 

τη μους λευκού ταραμά με πούδρα αυγοτάραχου 
και τσιπς από τηγανητό κρεμμύδι που έφτασε σαν 
«καλωσόρισμα». Τόσο βελούδινη και τόση νόστιμη 
που σύντομα σταματήσαμε να την αλείφουμε στο 
φρεσκοψημένο ψωμάκι και αρχίσαμε να την τρώ-
με με το κουτάλι. Για σαλάτα προτιμήσαμε εκείνη 
με kale, ρεβίθια, φέτα, ντοματίνια, ελιές Καλαμών, 
φρέσκο κρεμμύδι και βινεγκρέτ βασιλικού, νό-
στιμη και δροσιστική. Συνεχίσαμε με μπαρμπούνι 
μαριναρισμένο σε χυμό εσπεριδοειδών και κρέμα 
lime, που άφηνε στο στόμα μια ευχά-
ριστη αντίθεση, από τη μια η αψάδα 
των εσπεριδοειδών κι από την άλλη 
η γλυκύτητα της κρέμας lime. Σειρά 
είχε το carpaccio χταποδιού με τρα-
γανή σαλάτα φινόκιο και πέρλες πα-
λαιωμένου μπαλσάμικου και το σοτα-
ρισμένο καλαμάρι al pesto με πατάτες 
allumette, tartare ντομάτας και φλοί-
δες παρμεζάνας. Εδώ, το κομμένο σε 
πολύ λεπτές ροδέλες, τρυφερότατο 
καλαμάρι σε συνδυασμό με το pesto 
σού έδινε την ψευδαίσθηση ότι έ-
τρωγες μια ωραιότατη μακαρονάδα (twist plot!). 
Δοκιμάσαμε επίσης καραβιδόψυχα στο τηγάνι με 
πούδρα αμυγδάλου και πικάντικη μαγιονέζα, και 
ένα κριθαρότο βουτύρου με φρέσκες γαρίδες Αμ-
βρακικού, φέτα και ξύσμα από λεμόνι. Υπάρχουν 
και φρέσκα ψάρια ημέρας, όπως και μερικές all 
time classic επιλογές σε κρέας (black angus, rib eye 
steak ή cordon bleu). Θα βρείτε και μια αρκετά ενη-
μερωμένη λίστα κρασιών ή, αν προτιμάτε, ζητήσε-
τε ένα cocktail φτιαγμένο στα μέτρα σας. 
Ό,τι κι αν επιλέξετε, μην αγνοήσετε τον επίλογο. Θα 
προσπεράσω λίγο γρήγορα (και μάλλον άδικα) την 
τάρτα λεμονιού, το μωσαϊκό σοκολάτας Valrhona 
και τα υπόλοιπα για να φτάσω στο ωραιότερο γα-
λακτομπούρεκο της μέχρι τώρα ζωής μου… Φα-
νταστείτε το: ζεστές φλογέρες γαλακτομπούρε-
κου να αγκαλιάζονται τρυφερά από παγωτό βανί-
λια και σιρόπι βύσσινου. Κι ύστερα, να ξεχύνεται 
στην κάθε μπουκιά μια λαχταριστή, παχιά, μοσχο-
μυριστή κρέμα. Η μπουκιά της ευτυχίας. ●

ΓΕΥΣΗ

Κ ρ ι τ ι Κ ή 
ε σ τ ι ατ ο ρ ι ω ν  / 

π ρ ο σ ω π α  / 
αφ ι ξ ε ι σ  / 

σ υ ν τα γ ε σ  / 
t i p s  γ ε υ σ ή σ

Mythos fine dining πάνω στο κύμα; 
Μικρή διαδρομή  από το κέντρο της Αθήνας σε χωρίζει
από τις αθηναϊκές διακοπές σου

Ηλίου 2, Βου-
λιαγμένη, Δευτ.-
Κυρ. 20.00-02.00, 
2108911100, 
περίπου €50  
το άτομο

ΠΟΥ
τρωΜε

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Επιμέλεια
ΝΕΝΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Οι νεκροί δεν πεθαίνουν (The dead donÕT die) ***
ΣκηνοθεΣία: Τζιμ Τζάρμους ΠρωταγωνίΣτούν: Μπιλ Μάρεϊ, Άνταμ Ντράιβερ, Κλόε Σεβινί, Τίλντα Σουίντον, Ντάνι 

Γκλόβερ, Στιβ Μπουσέμι, Τομ Γουέιτς, Ίγκι Ποπ

Κάπου στην Κεντρική Αμερική υπάρχει μια πόλη με το ενδεικτικό όνομα Σέντερβιλ όπου όλα κυλούν 

ήρεμα και φαινομενικά ειδυλλιακά, με το γραφικό diner, το παραδοσιακό μοτέλ και το ησυχαστήριο-

κοιμητήριο δίπλα στην τοπική εκκλησία. Εκεί φτάνουν μια παρέα χιπστεράδων την ίδια στιγμή που κά-

ποια ακραία φαινόμενα φτάνουν στην κορύφωσή τους: το φεγγάρι είναι πιο κοντά από ό,τι συνήθως 

στη Γη, οι ώρες της νύχτας και της μέρας μπερδεύονται, τα ζώα είναι ανήσυχα και κάποιοι τάφοι έχουν 

ανοιχτεί. Τα πρώτα ζόμπι κάνουν την εμφάνισή τους και επιτίθενται στους κατοίκους του Σέντερβιλ, 

προκαλώντας πανικό, ενώ ο ντόπιος αστυνόμος και οι βοηθοί του αδυνατούν να βρουν μια λύση.   

ÇK
ill the head», λέει ο νεαρός βενζινοπώλης που έχει μυηθεί στις ταινίες τρόμου και 
ξέρει ότι μόνο έτσι σκοτώνονται τα ζόμπι, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες στους 
αστυνομικούς. Εκείνοι όμως επιλέγουν να απέχουν και να εθελοτυφλούν, στρέ-
φοντας το βλέμμα τους αλλού όταν το θέαμα γίνεται γκρανγκινιόλ κι αναλαμβά-

νοντας δράση μόνο όταν πλέον η κατάσταση δείχνει να μην αντιστρέφεται. Ο Τζάρμους 
παίζει διαρκώς με τα κλασικά φιλμ τρόμου και φαντασίας. Οι αναφορές του στους νεκρο-
ζώντανους γίνονται όχημα κριτικής για τους ζωντανούς. Το σχόλιό του περί ζόμπι αφορά 
κυρίως την καταναλωτική κοινωνία του σήμερα, προεκτείνοντας την προβληματική του 
Ρομέρο που πρώτος μίλησε περί «πολιτών-ζόμπι» στην αριστουργηματική «Νύχτα των 
ζωντανών νεκρών» το 1968. Όμως το «Οι νεκροί δεν πεθαίνουν» δεν είναι μόνο ένα αιχμηρό 
κοινωνικοπολιτικό σχόλιο με σπλάτερ αισθητική (απόλαυση οι σκηνές με τα φαγοπότια 
των απέθαντων, με τον Ίγκι Ποπ να δίνει σόου) αλλά και μια σοφιστικέ κωμωδία που τα 
χώνει αδιακρίτως. Η πονηρή ματιά του Τζάρμους πέφτει όχι μόνο στους εύκολους στόχους 
(o redneck ρατσιστής του Στιβ Μπουσέμι που πυροβολεί όποιον πατήσει το πόδι του στην 
αυλή του ή οι μανιακοί καταναλωτές που ακόμη κι όταν βγαίνουν από τον τάφο τους «ανα-
ζητούν να έχουν αυτά που απολαμβάνουν όταν ήταν ζωντανοί») αλλά και σε πιο ανυποψί-
αστα θηράματα, όπως οι μπλαζέ χιπστεράδες που ειρωνεύονται τα πάντα και τους πάντες 
ή οι αφελείς αλλά καλόκαρδοι συνωμοσιολόγοι που περιμένουν το τέλος της Γης. Ο Τζάρ-
μους γίνεται κόλαφος για την υλιστική κοινωνία. Παίρνοντας ένα είδος που θεωρητικά 
είναι από τα πλέον ανάλαφρα και ψυχαγωγικά στο σινεμά, του προσδίδει βάρος ισομερές 
με ένα έργο γνήσιου προβληματισμού και υψηλής τέχνης, φτιάχνοντας ένα έργο που είναι 
100%... Τζάρμους! Το απαισιόδοξο σχόλιό του για τη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία 
δίνεται όχι μόνο με κωμικές αιχμές αλλά και με συνεχείς αναφορές στην ποπ κουλτούρα 
και το σινεμά του φανταστικού (από τον Νοσφεράτου, τον Ρομέρο και τον Τόλκιν μέχρι τον 
Πόλεμο των Άστρων ή  τον Χάρι Πότερ) διαθέτοντας σπέσιαλ καστ για πολλά όσκαρ, από 
το οποίο ξεχωρίζει η «εξωγήινη» Τίλντα Σουίντον με τη βαριά προφορά. «Πάντως είναι 
λίγο παράξενη» τη σχολιάζει κάποιος και ο Μάρεϊ απαντά: «Ναι. Είναι Σκοτσέζα»!

ΣΙΝΕΜΑ
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criticÕs CHOICE

Ο βασιλιάς των λιονταριών  
(The Lion King) **½

ΣκηνοθεΣία: Τζον Φαβρό Με τίΣ φωνεΣ των: (στα 
αγγλικά) Ντόναλντ Γκλόβερ, Σεθ Ρόγκεν, Τσι-
ουετέλ Ετζιόφορ, Μπιγιονσέ Νάουλς - Κάρτερ, 
Τζον Όλιβερ | (στα ελληνικά) Γιάννη Λάφη, Εύα 
Τσάχρα, Φοίβου Ριμένα, Βασίλη Μήλιου

Ο μικρός Σίμπα είναι ο διάδοχος του πατέρα 
του, Μουφάσα. Δεν είναι όλοι, όμως, χα-
ρούμενοι στο βασίλειο με τον ερχομό του 
μικρού λιονταριού. Ο Σκαρ, ο αδερφός του 
Μουφάσα –και μέχρι πρότινος διεκδικητής 
του θρόνου– έχει άλλα σχέδια. Το μονοπάτι 
για τον θρόνο χαράζεται με προδοσία που 
οδηγεί τον Σίμπα στην εξορία.

Στη live action μεταφορά του κλασικού «Βασιλιά 
των λιονταριών» το θέαμα έχει τον πρώτο λόγο, 
καθώς τα ψηφιακά εφέ κυριολεκτικά οργιάζουν 
αλλά η σκηνοθετική προσέγγιση του Φαβρό 
(που έχει το know how από τον επιτυχημένο 
«Μόγλι, το βιβλίο της ζούγκλας») δεν μένει μόνο 
στο επίπεδο της εικόνας. Μένοντας πιστός στη 
βασική πλοκή του πρωτότυπου φιλμ κινουμέ-
νων σχεδίων, ο Φαβρό χτίζει μεθοδικά την ιστο-
ρία του «κύκλου της ζωής», ενισχύοντας κάπως 
την αίσθηση της τραγωδίας –καλογυρισμένη 
και συγκινητική η σκηνή του θανάτου του Μου-
φάσα–, ενώ αναδεικνύει σε απόλυτα σύμβολα 
του Κακού τις τρομακτικές ύαινες. Όμως και το 
πιο ανέμελο ή κωμικό στοιχείο του φιλμ έχει τη 
δική του σημαντική μερίδα, που ενισχύεται τό-
σο από χαριτωμένο Σίμπα όσο κι από τη σπαρ-
ταριστή εμφάνιση των δύο ελαφρόμυαλων 
φίλων του. Πάντως δεν έχει τη φρεσκάδα ή τη 
δυναμική φαντασία του πρώτου «Βασιλιά των 
λιονταριών» που είχε κερδίσει 2 όσκαρ και είχε 
σαρώσει τα ταμεία το 1994.  

Anna **
ΣκηνοθεΣία: Λικ Μπεσόν ΠρωταγωνίΣτούν: Σάσα 
Λους, Έλεν Μίρεν, Λουκ Έβανς, Κίλιαν Μέρφι

H πανέμορφη Άννα Πολιάτοβα πίσω από 
τη βιτρίνα του εύθραυστου μοντέλου που 
πραγματοποιεί σπουδαία καριέρα στο 
Παρίσι κρύβει το σκοτεινό πρόσωπο μιας 
υπερ-κατασκόπου που έχει αναλάβει τις πιο 
δύσκολες αποστολές των ρωσικών μυστι-
κών υπηρεσιών.

Περιέργως η ταινία πήγε άκλαυτη στις ΗΠΑ 
–μόλις 7,5 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις σε 
ένα μήνα–, αφού ως τεχνικό κατασκεύασμα 
είναι μια υποδειγματική δουλειά από πλευράς 
Μπεσόν, ο οποίος τηρεί ευλαβικά όλα τα κλισέ 
της χορταστικής, σπιντάτης και εντυπωσιακής 
περιπέτειας. Ο δε χαρακτήρας της ηρωίδας εί-
ναι υποδειγματικά δοσμένος από την πρωτο-
εμφανιζόμενη Σάσα Λους, το μοντέλο της Ντί-
ορ που φαίνεται να το έχει με την υποκριτική. 
Όμως ο αμερικανός θεατής, που δείχνει πόσο 
τιμωρός μπορεί να γίνει, προφανώς έθαψε 
το φιλμ λόγω της εμπλοκής του ονόματος του 
δημιουργού του σε μια σειρά σκανδάλων που 
φέρει 9 γυναίκες να κατηγορούν τον Μπεσόν 
για σεξουαλική παρενόχληση. Εκτός κι αν επη-
ρέασε την κοινή γνώμη των ΗΠΑ ο παρακάτω 
διάλογος που λέγεται μεταξύ Μίρεν (υποδύε-
ται την πιο-σκληρή-δεν-γίνεται προϊσταμένη 
της Άννα) και Λους μετά από την ανάκριση της 
τελευταίας από τον αμερικανό πράκτορα Κί-
λιαν Μέρφι: «Πώς σου φάνηκε;» «Όμορφος, 
γοητευτικός και λίγο μαλάκας».  «Κατάλαβα. Ο 
τυπικός πράκτορας της CIA, δηλαδή». 

JUST THE FACTS
Οι νεκροί δεν πεθαίνουν  

(***)
Τυπικός Τζάρμους: 

ανακάτεμα ειδών με 
προσωπική ματιά

Ο βασιλιάς των 
λιονταριών (**½)

Χακούν αματάτα θα πει  
«όχι έγνοιες»

Anna (**)
Σέξι κατασκοπεία  

διά χειρός Λικ Μπεσόν

Η ληστεία της 
Στοκχόλμης (Stockholm) 

(**)
Ψηλά τα χέρια!

Η κόκκινη Τζόαν (**) 
Προδότρια ή ηρωίδα;

Η κυρία εξαφανίζεται (****)
Κλασικά χιτσκοκικά 

αριστουργήματα
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Overexposure στο φεστιβάλ της Σύρου

Η ληστεία της Στοκχόλμης (Stockholm) **
ΣκηνοθεΣία: Ρόμπερτ Μπουντρό ΠρωταγωνίΣτούν: Ίθαν Χοκ, Νούμι Ρα-
πάς, Μαρκ Στρονγκ

Στοκχόλμη, 1973. O Λαρς, ένας Αμερικανός πρώην κατάδικος, 
εισβάλλει στη μεγαλύτερη τράπεζα της σουηδικής πρωτεύου-
σας με σκοπό όχι μόνο να αδειάσει το χρηματοκιβώτιο, αλλά 
και να απαιτήσει από τις αρχές να ελευθερώσουν τον φυλακι-
σμένο φίλο του. Γοητεύοντας σταδιακά τους όμηρους υπαλ-
λήλους της τράπεζας με τη χαρισματική, ευαίσθητη, αλλά και 
λίγο ανισόρροπη προσωπικότητά του, θα τους κάνει όχι μόνο 
να τον υπερασπιστούν, αλλά να θελήσουν να τον βοηθήσουν.

Η ιστορία είναι βασισμένη στα πραγματικά γεγονότα που συγκλό-
νισαν την παγκόσμια κοινή γνώμη το 1973, όχι μόνο για τη φιλό-
δοξη απόπειρα του ήρωα να πετύχει με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια 
αλλά κυρίως με την επιλογή των ομήρων να στραφούν υπέρ των 
δραστών, σε σημείο που έκανε πολλούς ψυχολόγους να δηλώνουν 
ότι «προφανώς οι όμηροι έχουν δεχτεί πλύση εγκεφάλου από 
τους θύτες» κάτι που δεν ίσχυε σε καμία περίπτωση. Όμως το φιλμ 
παρά τη ζωντάνια του θέματος και τις συνεχείς ανατροπές, κυλάει 
κάπως άνευρα και δίχως τις μικρολεπτομέρειες που συνήθως κά-
νουν την κρίσιμη διαφορά σε φιλμ αυτού του είδους. Ελεγχόμενες 
και οι ερμηνείες (αστείος με την περούκα του ο Στρογκ, χάνει αμέ-
τρητο βάρος και πόντους από τη στιβαρή συνήθως παρουσία του, 
οριακά στο στιλ της καρικατούρας ο Χοκ, ενώ η πιο αξιόπιστη λύση 
είναι η πάντα αποτελεσματική Ραπάς), ενώ σαφώς πιο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η εικόνα ενός κόσμου που πασχίζει να βρει τη γόνιμη 
ισορροπία του μεταξύ νομιμότητας, φαρσοκωμωδίας, πολιτικής 
σκέψης και ανεκτικότητας. Τα ίδια δηλαδή που ψάχνει κάπως ά-
τσαλα και η ταινία του άνισου Ρόμπερτ Μπουντρό.

Στην ακαδημαϊκή αλλά 
εμπλουτισμένη από τη με-
στή ερμηνεία της Τζούντι 
Ντεντς «Κόκκινη Τζόαν» 
(**) η οσκαρική ηθοποιός 
υποδύεται τη βρετανίδα 

κατάσκοπο Τζόαν Στάνλεϊ 
που αποκάλυπτε κρατικά 

μυστικά στους Σοβιετι-
κούς, εργαζόμενη σε μο-

νάδα έρευνας του τρόπου 
κατασκευής της ατομικής 
βόμβας. »»» Η επανέκδο-
ση της βδομάδας είναι η 

θεσπέσια δημιουργία του 
Χίτσκοκ –προτελευταία 
ταινία της βρετανικής 

περιόδου του– «Η κυρία 
εξαφανίζεται» (****) με 

θέμα την εξαφάνιση μιας 
γηραιάς επιβάτισσας του 

Οριάν εξπρές που δεν έχει 
δει κανείς παρά μόνο μια 
νεαρή συνεπιβάτιδα που 
δεν μπορεί να πιστέψει 

πως είναι δυνατόν να μην 
την έχει προσέξει κανείς 
σε ολόκληρο το τρένο.

Aκόμη

©
 J

O
H

N
 H

O
LM

E
S

Αγαπημένη μου Μυρ-
τώ, δεν θέλω να σε 
β ά λ ω σ το  τρι πά-
κ ι  τ η ς  ε ρ μ η ν ε ί -
α ς  -  α ν ά λ υ σ η ς -

εξήγησης - απορίας, 
α λ λά προσ παθώ να 

καταλάβω γιατί ο μαλά-
κας παραμένει μαλάκας όταν τελικά του 
δίνεις τη δεύτερη ευκαιρία που ζητούσε 
σχεδόν γονατιστός και ορκιζόταν ότι θα 
αλλάξει και θα πολεμήσει τη μαλακία που 
τον δέρνει. Και τελικά ποιος είναι πιο μα-
λάκας; Αυτός ή εγώ που τον πίστεψα;

Το σχόλιο που μου έρχεται, έχει μια κάποια πολιτι-
κή χροιά αλλά ας πάει και το παλιάμπελο: δεν ξέρω 
ποιος είναι πιο μαλάκας, αυτός που επιστρέφει 
ελπίζοντας ή ο άλλος που ορκίζεται ότι θα αλλά-
ξει; Και ομολογώ, αν ήξερα την απάντηση, θα γι-
νόμουν υπεύθυνη διαφώτισης σε κάποιο κόμμα 
και στη συνέχεια θα έβγαινα βουλευτής και μετά 
υπουργός και μετά πρωθυπουργός και μετά υπερ-
γαλαξιάρχης. Κρίμα, πάω χαμένη, ένα τσακ ήθελα.

Μαζί από τα είκοσι τρία μας, δέκα χρόνια 
σχέση, έξι γάμος και ένα υπέροχο κοριτσά-
κι που αποκτήσαμε με πολύ κόπο.  Υπάρχει 
(ή μάλλον υπήρχε) αγάπη και στήριξη, κα-
τανόηση, διάθεση για συζήτηση, συντρο-
φικότητα, ίδιος κώδικας, ίδια αστεία, κοι-
νά όνειρα, όλα ήταν τέλεια. Ήταν. Άλλαξε 
ξαφνικά ή μήπως έγινε σιγά-σιγά, τόσο 
σιγά που δεν το παρατήρη-
σα και δεν το πρόσεξα; Δεν 
ξέρω. Πάντως ό,τι συνέβη 
μέσα του, δεν το συζήτη-
σε ποτέ μαζί μου. Από εκεί 
που ήταν ένας ανέμελος 
και ταυτόχρονα υπεύθυνος 
άντρας, που χαιρόταν κάθε 
στιγμή μαζί μας, που σχε-
δίαζε ταξιδάκια κι εκδρο-
μές με την πρώτη ευκαιρία, 
που έδειχνε ευτυχισμένος 
με τις μικρές στιγμές και τις προοπτικές 
μας, μεταμορφώθηκε σε κάποιον που δεν 
μπορώ να τον αναγνωρίσω. Έγινε φιλο-
χρήματος. Ανικανοποίητος. Νευρικός. 
Όλη την ώρα ασχολείται με το πόσα βγάζει 
ο ένας κι ο άλλος, ποιος έχει καλύτερο α-
μάξι, φουσκωτό, βίλα ή ξέρω γω τι άλλο, 
ενώ μιλάει άσχημα για όσους πιστεύει ότι 
τα έχουν καταφέρει καλύτερα από εκείνον.  
Σα να μην τον χωράει το σπίτι μας, η οικο-
γένειά μας, σα να είμαστε η κόρη μου κι 
εγώ εμπόδιο γι’ αυτά που θέλει να πετύχει, 
σα να τον ενοχλούν οι ευθύνες του σπιτιού. 
Λείπει όσο περισσότερο μπορεί και όταν ε-
πιτέλους έρχεται σπίτι αργά το βράδυ έχει 
συνέχεια μούτρα και προκαλεί καβγάδες. 
Πριν από δυο μέρες, σε ένα τέτοιο καβγά, 
λίγο πολύ με είπε γριά, μού πέταξε κατά-
μουτρα ότι τον πνίγω και τον κουράζω, 
ότι μετάνιωσε που μπλέχτηκε στα βάσα-
να από τόσο νωρίς και αν τον παραζορίσω 
θα τα μαζέψει και θα φύγει. Υποψιάζομαι 
ότι τα ’χει μπλέξει με τη μεγάλη κόρη του 
αφεντικού του που δουλεύει εκεί, στην ε-

ταιρεία του πατέρα της. Τι έπαθε, Μυρτώ 
μου, γιατί άλλαξε τόσο πολύ;

Μάλλον έπαθε Ανάπτυξη. Βλέπει τις ευκαιρίες 
να περνάνε από μπροστά του, τις νέες επιχει-
ρήσεις να ανθούν, τους συνομήλικούς του να 
προοδεύουν, να ψωνίζουν φουσκωτά, να πίνουν 
κοκτεϊλάρες με γκομενάκια, ε τον παρέσυρε και 
το εκλογικό αποτέλεσμα και σου λέει πάει, κα-
ταστράφηκα, η Ελλάδα θα αριστεύσει, θα γίνει 
Ντουμπάι, θα ανοίξουνε καζίνα, ξενοδοχειάρες, 
οι τράπεζες θα γεμίσουν χρήμα, όλοι θα ξανα-
γίνουν πλούσιοι κι εγώ θα κάθομαι μια ζωή στο 
δυάρι με γυναίκα και παιδί και τρεις κι εξήντα. Ε 
και του τη βάρεσε. Ή απλώς βρήκε τον  –κομπλε-
ξικό– εαυτό του.  Και απελευθερώθηκε. 
Υ.Γ. 1 Υπάρχει πάντα και η εκδοχή της middle 
age crisis που χτυπάει τους άντρες στα νευραλ-
γικής σημασίας θέματα, όπως λ.χ. το καριερικό 
και το πηδηχτικό – ποιος είμαι, τι κατάφερα, πό-
σο μετράω, πόσο μου σηκώνεται, για πόσο θα 
μου σηκώνεται κλπ. 
Υ.Γ. 2 Στη θέση σας θα έκανα ένα μεγάλο δώρο 
στον εαυτό μου: θα ζητούσα τη βοήθεια της ψυ-
χοθεραπείας προτού ρίξω στον ανώριμο άντρα 
της ζωής μου (;;;) κάνα γαμοσταυρίδι και τον στεί-
λω μακριά, πολύ μακριά από τις σκοτούρες και τα 
βάσανα, κάπου στο διάολο κι ακόμα παραπέρα. 

Μυρτώ, έπαθα μεγάλη νίλα, γνώρισα ω-
ραίο τυπάκι με χιούμορ και σεξαπίλ, εν-
νοείται πως τον καψουρεύτηκα τρελά και 
πήγα παρακάτω στο τρίτο ραντεβού αλλά 

όταν φτάσαμε στο μοιραίο 
και με έγδυσε, έπαθε μικρό 
κοκομπλόκο επειδή με εί-
δε γυαλί, περιποιημένη 
(you know) και αποτριχω-
μένη σχεδόν τελείως εκεί 
κάτω (καλά έχω αφήσει το 
κατιτίς μου). Του αρέσει 
λέει η τρίχα στη γυναίκα, 
αλλιώς δεν μπορεί, του 
φαίνεται σα να πηγαίνει 
με μωρό! Το θέμα, Μυρτώ 

μου, είναι πως εγώ έχω κάνει λέιζερ και 
δεν ξαναβγαίνει τίποτα! Ρε τι πάθαμε!

Εμφύτευση. Άμεσα. Γαμώ τις μόδες μου γαμώ.
Υ.Γ. Επειδή λαμβάνω κι άλλα γράμματα διαμαρ-
τυρίας και απόγνωσης για το συγκεκριμένο πρό-
βλημα θα ήθελα να παρακαλέσω τους ινφλου-
ένσερς όλων των τάσεων να συσπειρωθούν μα-
ζικά και δυναμικά σε μία προσπάθεια στήριξης 
και διατήρησης της μόδας που μας ώθησε να με-
τατραπούμε σύσσωμες σε φαλακρά βουνά διότι 
επιστροφή από το φαλακρό βουνό δεν υπάρχει. 
Και τέλος πάντων, ας μείνουμε σταθεροί μια φο-
ρά σε κάτι, ασταδιάλα, χώρια η περιουσία που 
χώσαμε στους λεϊζεράδες για δέρμα βελούδο.

Μυρτώ μου, πες μου κι εσύ, προηγείται η 
οικογένεια ή ο έρωτας; Και αν ο έρωτας 
τελειώσει κάποτε πώς αντέχεται η ρήξη 
με την οικογένεια – που στα 
’λεγε από πριν πως δεν θα 
κρατήσει; Απελπισία.

Αν η οικογένεια προκα-
λεί ρήξη επειδή κάποιο 
μέλος της διαφοροποι-
ήθηκε, είναι κάπως, πώς 
να το πω δεν ξέρω. Κο-
ψαρχίδω; Ευνουχίστρια; 
Φτερουγοπριονίστρια; 

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.  43χρονος επιχειρηματίας, εξαιρετικά 
εμφανίσιμος,  με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, 

κάτοικος σε πλούσια περιοχή νοτίων Προαστίων, ευκατάστατος, με υψηλά 
εισοδήματα, ακίνητη περιουσία, αριστοκρατικός, ευγενής, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου. «Πάππας», ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147 

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)

Έχεις την ευκαιρία να δώσεις ρυθμό στο πε-
ριβάλλον σου αν τον βρεις πρώτα εσύ
H έκλειψη Σελήνης (17) δίνει τον τόνο αυτής 
της εβδομάδας και δημιουργεί τις συνθήκες 
για να επικεντρωθείς στο τι γίνεται μέσα στο 
σπίτι και το γραφείο, καθώς και στον εσωτερι-
κό σου κόσμο. Το αν αυτό θα είναι  θετικό ή κά-
πως δύσκολο εξαρτάται από τις πρωτοβουλίες 
που θα πάρεις εσύ και τις αντιδράσεις που θα 
δημιουργήσουν. Καλό θα είναι να βάλεις ένα 
μικρό χαλινάρι στον παρορμητισμό σου όταν 
πρόκειται να κάνεις κάτι που σε ενθουσιάζει και 
πριν πέσεις με τα μούτρα 
να σκεφτείς το κόστος που 
έχει χρηματικά ή συναισθη-
ματικά και αν μπορείς να 
ανταπεξέρθεις. Έτσι θα γλι-
τώσεις τον εαυτό σου από 
αρνητικές σκέψεις κατόπιν 
εορτής και, φυσικά, από α-
νεπιθύμητες αντιδράσεις 
στο σπίτι και το γραφείο. Το 
«δάσκαλε που δίδασκες» 
δεν πρέπει να σε χαρακτη-
ρίζει απέναντι σε κανέναν. 
Δώσε το έξυπνο και σωστό παράδειγμα πρώ-
τος στον σύντροφο, τα παιδιά, στις δημιουργι-
κές σου συνεργασίες. Όσον αφορά την καριέρα 
και την κοινωνική σου ζωή, οι πατροπαράδοτες 
λύσεις και μέθοδοι δέχονται πλήγμα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Τα κίνητρά σου είναι θολά και τα αποτελέ-
σματα των κινήσεών σου εξίσου θολά
Η κατάσταση στο σπίτι και μέσα σου συνεχίζει 
να είναι τεταμένη με την έκλειψη Σελήνης (17).  
Ειδικά σε θέματα της ερωτικής σου ζωής ή των 
παιδιών, καλύτερα να αποφύγεις την ξεροκε-
φαλιά και το πείσμα για να κρύψεις τις ανησυχί-
ες σου ή για να ανταπεξέρθεις στην αδιαθεσία, 
καθώς το μόνο που θα καταφέρεις είναι να δυ-
σκολέψεις τον εαυτό σου. Αν το κάνεις, έχεις 
την ευκαιρία να βάλεις το μαχαίρι στο κόκαλο 
και να ρίξεις φως σε οικογενειακές υποθέσεις, 
θέματα ακινήτων και να βρεις μία καλύτερη συ-
νεννόηση με όλους γενικώς, εξομαλύνοντας 
ταυτόχρονα το πρόγραμμά σου. Η εμμονή, το να 
τα κανονίζεις όλα εσύ και να περιμένεις οι άλλοι 
να ακολουθήσουν ή να ακολουθείς εσύ ό,τι σου 
κανονίζουν, είναι πολύ μέτρια συνταγή γι’ αυ-
τές τις μέρες. Δύσκολα θα περάσεις κάτι παρα-
πάνω από μέτρια με τη σχέση σου, επιλέγοντας 
ανώδυνες εξόδους, μέρη διακοπών και θέματα. 
Επίσης δύσκολα θα «κολλήσουν»/συνεχίσουν 
συνεργασίες που σχεδιάζεις χωρίς μεράκι αλλά 
μόνο βάσει φιλοδοξίας και κέρδους.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Εκδρομές, έξοδοι, ευχάριστες δουλειές, αλ-
λά και άμοιρες προσπάθειες ελέγχου 
Παίρνεις τους δρόμους με φίλους ή πέφτεις 
με τα μούτρα στις διαδικασίες για την υλο-
ποίηση των σχεδίων σου με την έκλειψη Σε-
λήνης (17). Έχε στον νου σου ότι για ένα καλό 
αποτέλεσμα, δηλαδή να χαλαρώσεις και να 
απολαύσεις ή να οδηγηθείς σε κάτι ποιοτικό 
και επικερδές, χρειάζεται να τακτοποιήσεις το 
κατά δύναμη τις εκκρεμότητές σου. Να είσαι 
επιπλέον έτοιμος για κουτσομπολιό από τον 
κύκλο σου, ίσως και τρικλοποδιές από το συγ-
γενικό περιβάλλον. Στις οικονομικές συνεργα-
σίες και στην ερωτική σου ζωή, η επίκριση, η 
σκληρότητα, ο κυνισμός, η απάθεια και η προ-
σπάθεια να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο με κάθε 
κόστος, σε απομονώνουν. Ανασφάλειες έχου-
με όλοι, τα τείχη και οι αποστάσεις λόγω φό-
βου δεν βοηθάνε ούτε την καθημερινότητα 
ούτε την υγεία σου. Συνεπώς εδώ το ζητούμε-
νο είναι μία ισορροπία που εξυπηρετεί εσένα 
και τον απέναντι, όχι να κάνεις τον εαυτό σου 
(ή τον άλλο) φιόγκο για να αποδείξεις ότι έχεις 
δίκιο ή για να έχεις την τελευταία λέξη.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Βλέπεις τον εαυτό σου καλύτερα, είτε νιώθεις 
απογυμνωμένος, είτε ανακουφισμένος
Η έκλειψη Σελήνης στο ζώδιό σου (17) σε βγά-
ζει σαφώς από τα νερά σου. Ίσως αυτό να είναι 
μία πολύ ευχάριστη αλλαγή, αν το επιτρέψεις. 
Υπάρχει αρκετή δουλειά που σου χαλάει το πλά-
νο ξεκούρασης και ηρεμίας που είχες στο μυαλό 
σου, αν και ξοδεύεις χρόνο και χρήμα επιμένο-
ντας. Θα ήταν σοφότερο να αφήσεις τις αλλαγές 
στα σχέδιά σου να συμβούν χωρίς αντίσταση. 
Πάντως μέσα από τη διαδικασία μαθαίνεις κάτι 
για τον εαυτό σου και τις σχέσεις σου. Ίσως κα-

ταλάβεις πώς μπορείς να γίνεις 
καλύτερος και πώς μπορείς να 
βελτιώσεις τη σχέση με την οικο-
γένεια και τους φίλους σου. Ίσως 
πάλι αισθανθείς κάπως άσκοπος 
αν σταματήσεις να προσπαθείς 
να «ισιώσεις» τον σύντροφο και 
τα παιδιά σου ή να μηχανεύεσαι 
τον έρωτα και τη σχέση. Σε κάθε 
περίπτωση, κερδισμένος βγαί-
νεις όταν στρέφεις τα μάτια στον 
εαυτό σου για να βρεις εξηγήσεις 
για τις σχέσεις ή τις συνεργασίες 

σου. Είναι ωραία αυτά που επιδιώκεις, σου αντι-
στοιχούν όμως; Αν όχι, διορθώσου.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Θυμάσαι ότι είσαι άνθρωπος κι αυτό έχει τα 
καλά, έχει και τους περιορισμούς του
Η έκλειψη Σελήνης (17) φέρνει στο προσκήνιο 
οικογενειακές υποθέσεις που ίσως δεν έχεις 
χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο ή αναβάλλεις 
να ασχοληθείς μαζί τους. Χρειάζονται αρκετή α-
νεκτικότητα, κατανόηση και μία μάλλον συμπα-
θητική στάση για να πάρουν τον δρόμο τους. Η 
υστεροβουλία, οι πισώπλατες κινήσεις και το να 
φοβάσαι να ασχοληθείς δεν είναι του στιλ σου, 
ούτε και ιδιαίτερα βοηθητικά. Επιπλέον, όσον 
αφορά τα ζητήματα της υγείας και της καθη-
μερινότητάς σου, προσπάθησε να μην εγκλω-
βιστείς σε στενόμυαλες προσεγγίσεις, στεγνή 
εργαλειακή σκέψη και κυρίως στην αίσθηση ότι 
μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Δεν μπορείς γιατί 
είσαι άνθρωπος. Λάβε αυτόν τον σημαντικό πα-
ράγοντα υπόψη σου, ώστε να μη χαλαλίζεις τον 
χρόνο και την ενέργεια σου σε υπερφιλόδοξα 
αλλά μάλλον ανεδαφικά εγχειρήματα, ασχέτως 
αν αφορούν τις διακοπές, τις σπουδές, την ε-
παγγελματική σου εξέλιξη. Οπλίσου με υπομο-
νή για γραφειοκρατικά μπερδέματα και καθυ-
στερήσεις, όπως και απέναντι στις πιέσεις στη 
δουλειά σου, χωρίς να μπαίνεις στη διαδικασία 
να προσπαθείς να τα φτιάξεις ντε και καλά.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Παλεύεις να μην κάνεις επιλογές που μετά-
νιωσες στο παρελθόν
Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός (ούτε γυναικός) 
σοφού κι αυτό σου επιτρέπει να δεις η έκλειψη 
Σελήνης (17). Κάνε την προετοιμασία σου και 
πάρε τα μέτρα σου ώστε να μην ξαναζήσεις κά-
ποια φάση που όλοι περνάνε καλά κι εσύ βρά-
ζεις στο ζουμί σου. Ρύθμισε καλύτερα τα σχέδιά 
σου τόσο για τη δουλειά, όσο και για τις διακο-
πές σου, χωρίς να κάνεις πίσω στα πάντα προ-
σπαθώντας να τους ευχαριστήσεις όλους, ούτε 
όμως βγάζοντας φύλλο πορείας στα παιδιά και 
τον σύντροφό σου. Ο υπερβάλλων ζήλος να τα 
κανονίσεις όλα δεν θα έχει τα αποτελέσματα 
που νομίζεις. Επιπλέον, όσον αφορά ζητήματα 
οικονομικών συνεργασιών και υποθέσεις που 
αφορούν εφορία, τράπεζες και οργανισμούς, 
καλό είναι να προσπαθήσεις να δεις την ευρύ-
τερη εικόνα μήπως και μπορέσεις να κάνεις 
κάποια κίνηση και σταματήσεις να αγχώνεσαι. 
Σου είναι δύσκολο, όμως ίσως χρειάζεται να α-
ναθεωρήσεις το τι θέλεις να κάνεις. Καλοδέξου 
καινούριες οικονομικές προοπτικές, φρόντισε 
όμως να μην τις υπερεκτιμήσεις πριν δεις ότι 
όντως παίρνουν τον σωστό δρόμο.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Ευκαιρίες για ανανέωση στόχων, αν δεν ε-
πιμένεις σε όσα δεν «βγαίνουν» με τίποτα
Αν σε χτυπήσει στο κεφάλι κάποια έμπνευ-
ση για το μέλλον της καριέρας ή του γάμου 
σου με την έκλειψη Σελήνης (17), αξιοποίησέ 
τη μόνο αν στόχος της είναι να δημιουργήσει 
ένα φωτεινότερο περιβάλλον. Αν πρόκειται 
για κάτι που θα συντηρήσει μία κατάσταση 
στην οποία θα αισθάνεσαι μόνος σου ό,τι κι 
αν κάνεις για τους άλλους, άσ’ το καλύτερα. 
Ίσως η κατάσταση στο σπίτι ή το γραφείο 
σε κάνει να νιώθεις ότι σου τραβάνε το χαλί 
κάτω από τα πόδια εξαιτίας απροσδόκητων 
συναισθηματικών ή χρηματικών μεταβολών. 
Στην πραγματικότητα απλώς βλέπεις ότι δεν 
γίνεται να τα έχεις όλα υπό έλεγχο, όσο και να 
σκοτώνεσαι στην κούραση, ούτε να χτίσεις 
ηρεμία και συναίνεση με αυστηρούς κανόνες 
ή συρρικνώνοντας τις ανάγκες και τις χρημα-
τικές απαιτήσεις σου στο μη περαιτέρω. Οι 
σχετικές κουβέντες θα βοηθήσουν μόνο αν 
δεν υιοθετήσεις ακραίες θέσεις. Επιπλέον, κα-
λό το κυνήγι διακοπών, εκδρομών, χρόνου με 
φίλους και γενικώς διαφόρων σχεδίων, όσο 
γίνεται στο πλαίσιο του κοινού προϋπολογι-
σμού και κατόπιν συνεννόησης.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Μην τυφλώνεσαι από ό,τι δεν λειτουργεί, 
δες τις προοπτικές που παρουσιάζονται
Η έκλειψη Σελήνης (17) σου ανοίγει πόρτες για 
να προχωρήσεις παρακάτω σαν άτομο, μέσα 
από την καριέρα ή τον γάμο σου, εφόσον είσαι 
ανοιχτός και πρόθυμος να βάλεις στην άκρη 
συγκεκριμένες φιλοδοξίες ή ιδέες. Μπορεί να 
μεταφραστεί σε καινούριες παρέες, καλύτερη 
συνεννόηση με τους συγγενείς σου, ένα ευρύ-
τερο επαγγελματικό πεδίο ή μία προσωπική 
ανανέωση. Σε κάθε περίπτωση, το κλειδί είναι 
ότι δεν γίνεται να συμβεί με τον τρόπο ή τα ά-
τομα που περίμενες, ήλπιζες, συζητούσες δια-
πραγματευόσουν. Αν πάνε όλα σου τα σχέδια 
και προγράμματα στο βρόντο, αν δεν μπορείς 
να συνεννοηθείς με κανέναν, πάρε βαθιά ανα-
πνοή και μη φρίττεις. Η περίοδος παρουσιάζει 
είτε κάποια καινούρια πόρτα, είτε έναν τρόπο 
να προσεγγίσεις τελείως διαφορετικά προ-
βλήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση 
των σχεδίων σου, τον κοινό προϋπολογισμό 
ή το μέλλον της ερωτικής σου ζωής. Φρόντι-
σε να μη γίνεις άκαμπτος στα θέλω σου και να 
λαμβάνεις υπόψη σου τον απέναντι για να α-
ποφύγεις θεαματικές ρήξεις ή μαλώματα στις 
σχέσεις και τις συνεργασίες σου.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Μην απογοητεύεσαι για τα λεφτά και ρίξε 
μια ματιά και στα «σοβαρά» της σχέσης
Την απόλυτη ψυχραιμία σου χρειάζεται σε 
σχέση με τα οικονομικά σου η περίοδος της έ-
κλειψης Σελήνης (17). Μπορεί στην τσέπη σου 
τα πράγματα να κυμαίνονται από χασούρα έως 
στασιμότητα, όμως σε επίπεδο οικονομικών 
συνεργασιών, μοιρασμένου πορτοφολιού και 
όσον αφορά τα οικονομικά του συντρόφου 
σου, υπάρχουν κερδοφόρες προοπτικές, αρ-
κεί να μη φοβηθείς να τις αξιοποιήσεις. Στην 
ερωτική σου ζωή τώρα, το παρελθόν σου και 
ο τρόπος που έχεις κινηθεί ως τώρα δεν ικα-
νοποιούν ιδιαίτερα, πέρα από μία προβλέψι-
μη στασιμότητα. Ένα ταξίδι, κάποια καινούρια 
παρέα ή ένας καινούριος τρόπος προσέγγι-
σης του θέματος «ερωτική σχέση» μπορούν 
να κάνουν μία ένεση ευαισθησίας, συναισθή-
ματος και τόνωσης της σεξουαλικής σου ζω-
ής, αν δεν τα προτιμήσεις να μείνεις μόνο στο 
κομμάτι της διασκέδασης, του φλερτ και του 
«περνάμε καλά». Δεν είναι άσχημο, ωστόσο 
η αίσθηση που σου δίνει ότι ξέρεις πού πατάς 
κι ότι δεν χρειάζεται να πιάσεις τα «σοβαρά», 
είναι παροδική. Απόλαυσε για τώρα, αν και τα 
υποκείμενα θέματα παραμένουν.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ή αισθάνεσαι μετέωρος ή ξεχνάς τον εαυτό 
σου και βρίσκεις τη χαρά σου
Ίσως αισθανθείς ότι χάνεις κάπως τα πατήμα-
τά σου με την έκλειψη Σελήνης (17) στον Καρ-
κίνο και τον ζωδιακό σου άξονα, ότι ο σύντρο-
φος ή οι συνεργάτες σου κάνουν τρόπον τινά 
«του κεφαλιού τους» παρά τις προσπάθειές 
σου. Αν και δυσάρεστο το όλο θέμα μπορεί να 
είναι μία καλή ευκαιρία να φερθείς πιο συναι-
σθηματικά κι ανθρώπινα και λιγότερο διεκπε-
ραιωτικά και πεισματάρικα από ό,τι συνήθως. 
Επειδή όπου υπάρχει θέληση, βρίσκεται και 
ο τρόπος αυτή την εβδομάδα να θελήσεις να 
βελτιώσεις τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τον 
σύντροφό σου και τους συνεργάτες σου, ι-
δανικά όχι γιατί έγινε κάποια χοντράδα, αλλά 
γιατί έχεις κατανοήσει σε κάποιον βαθμό ότι 
για να είσαι καλά με κάποιον πρέπει να είναι 
καλά κι ο άλλος. Η σεξουαλικότητά σου είναι 
στα πάνω της, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί 
για να καλύψει τα υπόλοιπα ωστόσο. Να είσαι 
ανοιχτός στο να επανεξετάσεις επαγγελματι-
κές προτάσεις και νομικά ζητήματα, καθώς αν 
είσαι εντάξει, μπορείς να κάνεις πρόοδο. Τέ-
λος, να είσαι πάρα, μα πάρα πολύ προσεκτικός 
με το σώμα σου.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Ευκαιρία να δεις τα απλά και να ανακουφι-
στείς από τα μπερδεμένα της ζωής σου
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις με την έκλει-
ψη Σελήνης (17) είναι να πάρεις τη βοήθεια 
του κοινού, από σύντροφο, μέχρι συνεργάτη, 
μέχρι οποιονδήποτε από τον κύκλο σου για 
να εξομαλύνεις επαγγελματικά ζητήματα, την 
οικογενειακή σου καθημερινότητα καθώς και 
θέματα που αφορούν το σπίτι σου. Δεν είναι 
καλή ιδέα να κάνεις ότι δεν υπάρχουν όλα αυ-
τά τα θέματα ή να προσπαθήσεις να βγάλεις 
άκρη μόνος σου. Αυτές τις μέρες έχεις την ευ-
καιρία να πάρεις μία απόσταση από δύσκολα 
κλεισίματα, περίπλοκα επαγγελματικά θέματα 
και ίντριγκες, κουτσομπολιά και θέματα υγείας 
και να εστιαστείς σε πιο άμεσα και καθημερινά 
πράγματα. Είναι η ευκαιρία να συνειδητοποιή-
σεις ότι ok, υπάρχουν τα δύσκολα, υπάρχουν 
όμως και απλά ευχάριστα πράγματα και μάλι-
στα τώρα. Στο ερωτικό επίπεδο ίσως χρειάζε-
ται να επαναδιαπραγματευτείς τις ισορροπίες 
στην καθημερινότητα, ιδανικά χωρίς εγωι-
σμούς και νεύρα, γιατί το πώς θα λειτουργήσει 
αυτό το θέμα είναι καθοριστικό για το μέλλον 
της οποιαδήποτε σχέσης και φυσικά για την 
ποιότητα του ελεύθερου χρόνου σου.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Καλή διάθεση που μπορείς να χαλάσεις επι-
μένοντας σε σχέδια που ανατρέπονται
Η έκλειψη Σελήνης (17) είναι σαν να σου θυ-
μίζει ότι «όταν κάνεις σχέδια, οι θεοί γελούν», 
καθώς οτιδήποτε προγραμματίζεις με φίλους, 
για δουλειά, για τα παιδιά σου ή τον σύντροφό 
σου, φαίνεται να εκτυλίσσεται με οποιονδή-
ποτε τρόπο πέραν αυτού που είχες προγραμ-
ματίσει. Πάντως καλή διάθεση υπάρχει, όπως 
και η ευκαιρία να κάνεις δημιουργικά πράγ-
ματα στη δουλειά, και να περάσεις όμορφα 
με τον σύντροφο, τα παιδιά σου ή φλερτάρο-
ντας στην καθημερινότητά σου. Όσο δεν κολ-
λάς στο τι μπορεί να βγει από μία καινούρια 
γνωριμία και στο ότι οι διαπραγματεύσεις για 
χρήματα δεν προχωράνε, μπορείς να αξιοποι-
ήσεις με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις ημέ-
ρες. Φρόντισε να μην προσπαθήσεις να εκβι-
άσεις καταστάσεις στη δουλειά και τη ρουτίνα 
σου γενικότερα, δώσε λίγο παραπάνω χρόνο 
στους άλλους να ανταποκριθούν και άκουσε 
επίσης την άποψή τους. Ίσως τελικά χρειάζο-
νται οι στόχοι σου μία μεγαλύτερη δόση ρε-
αλισμού και δεν είναι οι άλλοι το πρόβλημα. 
Τέλος, καλό θα ήταν να είσαι πιο ευέλικτος 
απέναντι στις φιλίες σου. A
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