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(στοιχεία Focus Bari 

2019)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

CafeSociety 
Σερφάροντας στα κύματα του καφέ

Της Κατερίνας Καµπόσου

Λόγω τιμής, 
20 χρόνια μετά
Της Κατερίνας Αγγελιδάκη 

Αποκάλυψη στη Στέγη
Οι ηθοποιοί της παράστασης 
εξομολογούνται

Η Μάρα Καρέτσου 
διηγείται τη ζωή της

Του Γιάννη Νένε

Η Ραφίκα Σαουίς μιλάει 
για το Europeana 

Του Στέφανου Τσιτσόπουλου

Astytherapy στην πόλη 
από τον RTMone 

Του Νίκου Παπαηλιού 

The Slayerking
Η πιο σκοτεινή μπάντα 

της Αθήνας έχει νέο άλμπουμ 

Του ∆ηµήτρη Αθανασιάδη
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Επόμενος σταθμός Ευαγγελισμός. Next station 
Evangelismos. Όπως και να το σκεφτείς, έχει 
κάτι καθησυχαστικό αυτή η συζήτηση που μας 
απασχόλησε τις προηγούμενες μέρες. Δείχνει 
ότι παρά τα ακόμα πολύ σοβαρά προβλήματα, 
αρχίζουμε να έχουμε την πολυτέλεια να συζη-
τάμε και για πράγματα που δεν είναι κρίσιμα 
για την ίδια τη ζωή μας. Περάσαμε μια δεκα-
ετία συνεχώς στα όρια. Η άτακτη χρεοκοπία, 
η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επι-
στροφή στη δραχμή, τα μαγαζιά που κλείνουν, 
οι δουλειές μας που χάνονται, καμένα κτίρια, 
νεκροί, «προδότες και εχθροί του λαού». Είναι 
μια ανακούφιση ότι μπορούμε πάλι να τσακω-
νόμαστε για τα ονόματα των σταθμών. Θυμά-
μαι τα φλογερά άρθρα που δημοσίευαν οι εφη-
μερίδες τη δεκαετία του ’90 για το αν το Γουδί 
γράφεται με γιώτα ή με ήτα. Δεν ξέραμε τότε 
σε πόσο ανέμελες εποχές ζούσαμε. Τώρα το 
ξέρουμε, μπορούμε να νιώθουμε σχεδόν ευ-
γνωμοσύνη για τέτοιες συζητήσεις «πολυτε-
λείας». Κανείς δεν αντέχει αυτή την αίσθηση 
του «κατεπείγοντος» για τόσο πολλά χρόνια.  

Το δεύτερο, όμως, ακόμη πιο καθησυχαστικό 

συμπέρασμα είναι ότι αυτή, τη μετά την κρίση 
φορά, όλοι είναι πιο ώριμοι. Και τις «συζητή-
σεις πολυτελείας» ακόμα, τις κάνουμε με σο-
βαρότητα. Κανείς δεν λέει, και τι έγινε, πάντα 
συνέβαιναν αυτά, την Πανεπιστημίου τη λένε 
Ελ. Βενιζέλου και την Πατησίων 28η Οκτω-
βρίου. Η κρίση μάς ενηλικίωσε αρκετά, τόσο 
ώστε να υποψιαζόμαστε τα παιχνίδια των συμ-
βολισμών. Τώρα δεν είναι πειστική η δικαιο-
λογία «πάντα έτσι κάναμε». Γιατί από το πά-
ντα μέχρι το σήμερα μεσολάβησε η χρεοκοπία. 
Ακριβώς επειδή έτσι «πάντα» κάναμε. Τώρα 
πρέπει να τα κάνουμε αλλιώς. Με μεγαλύτερη 
προσοχή, περισσότερη σκέψη. Με λιγότερες 
επιγραφές και περισσότερη δουλειά. Τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς απαξιώθηκαν αυτά τα 
χρόνια, χρεοκόπησαν, δεν εκσυγχρονίστη-
καν, εγκαταλείφθηκαν. Το μετρό της Αθήνας 
που ξεκίνησε λαμπερό τα χρόνια του 2000, 
το καμάρι της πόλης, έμεινε εκεί, χωρίς νέες 
γραμμές, χωρίς νέους σταθμούς. Ακολούθησε 
τη γενική τάση της παρακμής μιας ολόκλη-
ρης χώρας. Σκάνδαλα, εκδοτήρια ανύπαρκτα, 
εκδοτήρια μουσαμαδένια στη Θεσσαλονίκη, 
ακόμα συζητάνε για τα ηλεκτρονικά εισιτή-
ρια και τα μηχανήματα στις εισόδους. Όταν 
δεν τα σπάνε πολύ βολικά, μετά από κάθε α-
ποκάλυψη σκανδάλου πλαστών εισιτηρίων. 
Η ανάταξη της χώρας μετά την κρίση θα αρ-
χίσει με σκληρή δουλειά για να προλάβουμε 
τον χαμένο χρόνο, όχι με ιδεολογικές αψιμα-
χίες στις ταμπέλες. Θα υπάρξουν νέοι δρόμοι, 
νέα στάδια, γέφυρες, αεροδρόμια, για να ονο-
ματίσουμε και να τιμήσουμε την ιστορία μας. 
Δεν χρειάζεται να ξαναγράφουμε την παλιά, 
μπερδεύοντας και δυσκολεύοντας τους αν-
θρώπους. Δεν θα αλλάξουμε τα ονόματα των 

σταθμών, θα φτιάξουμε καινούργιους. Στα 
σχολεία «καμίνια που σφυρηλατούν την ταξι-
κή συνείδηση», δεν θα αντιπαραβάλλουμε τα 
σχολεία που χτίζουν την «εθνική συνείδηση». 
Αλλά τα σχολεία που καταπολεμούν τον μα-
θητικό αναλφαβητισμό, έναν από τους μεγα-
λύτερους της Ευρώπης. Τους ανεπάγγελτους 
πολιτικούς που «περπάτησαν στα κινηματικά 
μονοπάτια» δεν αρκεί να διαδεχτούν πολιτι-
κοί που θα περιφέρουν πτυχία και διδακτο-
ρικά «αριστείας» στα τηλεοπτικά παράθυρα. 
Αλλά πολιτικοί με καινοτόμες και εκσυγχρο-
νιστικές ιδέες που θα μπορούν να τις υλοποιή-
σουν χωρίς να φοβούνται το πολιτικό κόστος.  

Το τρίτο και επίσης καθησυχαστικό συμπέρασμα 
από αυτές τις μέρες είναι ότι όλα αυτά μπορού-
με τώρα να τα λέμε. Να συμφωνούμε, να δια-
φωνούμε, να κάνουμε κριτική, να έχουμε δί-
κιο, να είμαστε υπερβολικοί, άδικοι καμιά φο-
ρά, χωρίς κανένας να μας λέει ότι είμαστε του 
Σύριζα, εφημερίδες του Αλέξη, θεραπαινίδες 
των αφεντικών, άνθρωποι του Σόρος, εχθροί 
του λαού, εντεταλμένοι, εξωνημένοι, προδότες 
που θα μας χώσουν τρία μέτρα στο χώμα. Εί-
ναι ακόμα πιο σημαντικό ότι αυτή η ελεύθερη 
κριτική προέρχεται συνήθως από Μέσα ενη-
μέρωσης που δεν υποστηρίζουν την αντιπολί-
τευση. Τι κριτική να κάνουν άλλωστε τα Μέσα 
ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι που υπο-
στήριξαν το μνημείο των «νεκρών της ΕΡΤ»;  
Οι επιγραφές στο μετρό, τα πτυχία των γενι-
κών γραμματέων, το νομοσχέδιο για τον αιγι-
αλό, το γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλο-
νίκη, η «εθνική συνείδηση» στο μάθημα της 
Ιστορίας και αρκετά άλλα ακόμα αποτέλεσαν 
ήδη αντικείμενο κριτικής κι ας μετράει μό-
νο δύο μήνες ζωής η κυβέρνηση. Έτσι είναι τα 
Μέσα ενημέρωσης, άλλοτε καλά, άλλοτε χει-
ρότερα, άλλοτε σωστά, άλλοτε λάθος, όταν δεν 
είναι κομματικά στρατευμένα ασκούν κριτική. 
Αυτή τη δεκαετία, τα ελληνικά Μέσα ενημέ-
ρωσης υπέστησαν ένα απίστευτο bullying με 
στόχο να παρεμποδιστεί ο ανεξάρτητος ρό-
λος τους. Η επίθεση αυτή δεν ήταν εναντίον 
των δημοσιογράφων, ήταν εναντίον της κοι-
νής γνώμης, είχε στόχο την παρεμπόδιση της 
πληροφόρησης. Η ελληνική κοινή γνώμη δεν 
ξέρει με πόση παραπληροφόρηση, άγνοια και 
σκοτάδι πλήρωσε αυτόν τον εκφοβισμό των 
Μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων. 
Δεν αντιλήφθηκε καν ότι κομματικές εξουσίες 
και παρακράτος στοχοποίησαν τον Τύπο ό-
πως ο Τραμπ, για να εξουδετερώσουν τον ρόλο 
του. Η επιστροφή στην κανονικότητα συνε-
πάγεται, αλλά και εξαρτάται, και από αυτή τη 
συνειδητοποίηση. Με άλλα λόγια, η εκτελε-
στική εξουσία μπορεί να διορθώνει τα λάθη 
της, όπως έκανε ήδη, επειδή μπορεί να ακούει 
την κριτική των πολιτών και των media χωρίς 
να τα φοβάται και χωρίς να τα στοχοποιεί. Έτσι 
γίνεται στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες. A
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ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο εικονογράφος 

και street artist RTMone. Μεγάλωσε στο Ναύπλιο δια-
βάζοντας ασταµάτητα κόµικ κι ανυποµονώντας 

να εγκαταλείψει τη βαρετή επαρχία, 
για να ζήσει graffiti περιπέτειες. Κάνοντας µια υπέροχη 

στάση 7 χρόνων στον Βόλο, όπου αποφοίτησε 
από το τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ., 

βρέθηκε να ζει στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας, 
αναπολώντας, τελικά, τη φύση και τη µικρή κλίµακα 

της επαρχίας. Είναι συνιδρυτής του δηµιουργικού 
studio Imaginary Rooms, πραγµατοποιώντας 

εκπαιδευτικά workshops και διαδραστικές 
εµπειρίες που αφορούν τα πεδία doodle art, 

street art και character design. ∆ουλεύουν 
µε παιδιά, urban brands κι εταιρίες 

ευαισθητοποιηµένες στους HR κι CSR τοµείς.

Αυτό το τροµερό 
δεντρόσπιτο που 

βλέπετε πάνω 
σ' ένα δέντρο 
του δήµου, το 
εντοπίσαµε σ' 

ένα δρόµο κοντά 
στα Σίδερα 

Χαλανδρίου.
Παρακαλούµε 

ο ιδιοκτήτης-
ενοικιαστής 

να επικοινωνήσει 
µαζί µας για να 

µας κάνει µια 
λεπτοµερή 

ξενάγηση σε όλα 
τα δωµάτια!

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

Κορίτσι στο λεωφορείο, 
µιλάει στο κινητό του:

«∆εν ξέρω πού είµαστε 
τώρα. Στάση Ερυθρός 

Σταυρός λέει. 
Ποιος είναι αυτός;»

(°íðåìÞëèðïé, ÆòÝôè ðòöÝ)

Σε café, έχει πλησιάσει ένας 
µετανάστης και τραγουδάει µε 

καταπληκτική φωνή. 
Μόλις τελειώνει, τον πλησιάζει 
νεαρή σερβιτόρα και του λέει:

«Μπράβο σου! Μιλάς 
τα ελληνικά άπιαστα!»

(ºïìöîÀëé, ¦áòáóëåùÜ áðÞçåùíá)

«Συγγνώµη! 
Μπορείτε 

να περπατήσετε λίγο 
πιο γρήγορα;»

(¼öîÜ óôé÷ ëùìéÞíåîå÷ óëÀìå÷, íåôòÞ 
ªùîôÀçíáôï÷, ÆòÝôè íåóèíÛòé)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

°THENS
VOICES

Συζήτηση ανάµεσα 
σε δύο 12χρονα κοριτσάκια:

-Φλώρα, τη γιαγιά σου 
τη λένε κι αυτήν Φλώρα;

-Ναι.
-Έπρεπε να το κάνει Φλόρενς.

(¦åòéóôÛòé, ðáòáíïîÜ óùîáùìÝá÷ 
Florence & the Machine óôï ̧ òñäåéï)

-Την είδες τη 
φωτογράφηση του 

Μπραντ Πιτ;
-Ναιιιιι!

-Έµπαινες; Πενηνταπέντε…
-Μωρέ, εγώ και µε 

Πι τον πήδαγα.
(¦áòÛá áçÞòéá + ëïòÝôóéá óùúèôïàî óôï »ðòÝëé. 

¦ìáôåÝá íáâÝìè, ¦Ûíðôè âòÀäù)
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 ¢ ¸ » Ã ª ¹ ¿ ª  » ¶ ª °  ª Æ ¸ Á  ¦ Ã ¤ ¸★ ★

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

∆ύο 17χρονοι πιτσιρικάδες
 συζητούν για το virtual sex και

 πόσο θα αλλάξει τη ζωή µας:
-Σκέψου! Θα µπορείς να καλείς όποια 
θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις µαζί της 

στην οθόνη… Ποια θα καλούσες εσύ; 
Εγώ τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Εσύ;

-Την πρώην µου, ρε µαλάκα.

(°æåôèòÝå÷ ìåöæïòåÝöî, °ëáäèíÝá÷, ÆåôÀòôè ðòöÝ)
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ATHENS VOICE 
RADIO 102.5
Συντονίσου κάθε πρωί 
09.50-10.00 στην εκποµπή 
του Βαγγέλη Περρή 
και της Τζένης Μελιτά 
για να παρακολουθήσεις 
στα Instagram 
(@athensvoiceradio 
και @melitajenny) 
το τελευταίο live 
δεκάλεπτο από το studio. 
Από τις καλύτερες 
στιγµές για να ξεκινήσει 
χαρούµενα η µέρα σου.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ!
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Τα τζάμια στο βαγόνι έχουν λεκέδες από νερό, 
σαν να είχε βρέξει χθες εδώ στα έγκατα της γης. 
Πόσο σουρεαλιστικό θα ήταν να ξεκινούσε τώρα 
να βρέχει; Και πόσοι θα το πρόσεχαν; Πόσα δευ-
τερόλεπτα θα έπαιρνε να αντιληφθούν ότι ναι 
μεν κοιτάς έξω από ένα παράθυρο, αλλά αυτό 
δεν θα ’πρεπε να συμβαίνει; Πώς έγιναν αυτοί οι 
λεκέδες; Ένα παλικάρι με μία πράσινη κοντομάνι-
κη μπλούζα και βαμπιρικά λευκό δέρμα έχει γύρει 
στις πόρτες. Χαμογελάει. Λίγο μετά καταλαβαίνω 
ότι αυτή πρέπει να είναι η φυσική του έκφραση. 
Έχει μαύρα, σγουρά μαλλιά. Πρέπει να τα χτένισε 
πριν φύγει από το σπίτι, αφού ξυρίστηκε κόντρα 
(περίεργο στις μέρες μας), γιατί παραείναι φου-
ντωτά. Είναι αεικίνητος, δεν βολεύεται πουθε-
νά. Προς στιγμήν τον είδα να ψιθυρίζει κάτι στον 
εαυτό του· και εγώ το κάνω συνέχεια, αλλά όχι 
δημοσίως. Εντάξει, ίσως μερικές φορές.

Μια μαμά με τον 10χρονο γιο της κάθονται 
κοντά μου. Δεν προσέχω αυτούς όμως πρώτα, 
αλλά την κυρία που κάθεται απέναντί τους. Έχει 
γυρισμένο το κεφάλι της 30° στα δεξιά, το χέρι 
στο στόμα της, και τους κοιτάει με τις άκρες των 
ματιών της, τα οποία έχει κλείσει και λίγο. Μετα-
φέρομαι πιο κοντά. Θέλω να ακούσω τι της έχει 
τραβήξει τόσο την προσοχή και το ενδιαφέρον. 
Δεν προλαβαίνω να ακούσω πολλά, παρά μόνο 
τον μικρό να ρωτάει «και δεν είχες φοβηθεί;» «Βέ-
βαια είχα φοβηθεί, αλλά περισσότερο εξεπλά-
γην». Προχώρησα λίγο περισσότερο για να δω 

το πρόσωπο της μαμάς. Φαντάστηκα ότι θα ήταν 
άσχημη, απεριποίητη, μεγάλη σε ηλικία, κάτι τέ-
λος πάντων να μου δώσει μια πειστική ερμηνεία 
για εκείνο το βλέμμα. Δεν έβρισκα όμως τίποτα 
περίεργο ή κατακριτέο πέρα από το υπερβολικά 
μακριά και υπερβολικά κόκκινα μαλλιά της (όλοι 
κρίνουμε). Στην επόμενη στάση σηκώθηκαν να 
φύγουν, και έτσι έκατσα στη θέση του μικρού.

Είχα, λοιπόν, την κυρία απέναντί μου. Ήταν 
κοντά στα 42, όμορφη, λεπτά χαρακτηριστικά, 
λευκό, λείο δέρμα, καστανοπράσινα μάτια, και 
κοντά καστανόξανθα μαλλιά. Ήταν πολύ κομ-
ψή. Για κάποιο λόγο ήμουν σίγουρη ότι τώρα θα 
έστρεφε εκείνο το βλέμμα προς τα εμένα. Όσες 
φορές όμως την κοίταξα είχε τα μάτια κλειστά 
και το κεφάλι ελαφρώς σηκωμένο. Το πρόσωπό 
της μαρτυρούσε πόσα ήθελε να ξεχάσει. Στην 
επόμενη στάση, μου τράβηξε το βλέμμα ένα 
φωτογλυπτικό στον τοίχο και γύρισα το κεφάλι 

μου απότομα δεξιά για να δω 
τι είναι. Ακούω ξαφνικά μια 
φωνή να μου λέει: «Πανόρμου 
είμαστε». Ήταν η όμορφη κυ-
ρία. «Ορίστε;» της απαντώ. «Η 
στάση· είναι Πανόρμου». «Α! 
Κοιτούσα το φωτογλυπτικό. 
Δεν το είχα ξαναδεί. Η στάση 
μου είναι πιο κάτω. Σας ευχαρι-
στώ». Μου χαμογέλασε, ενώ το 
βλέμμα της με διαπερνούσε.

Ήθελα να τη ρωτήσω τι της συμβαίνει. Δεν 
τόλμησα όμως. Ποτέ δεν τολμώ με ανθρώπους 
που δεν γνωρίζω, γιατί σκέφτομαι ότι αν με ρώ-
ταγε εμένα κάποιος μπορεί και να αισθανόμουν 
περίεργα ή να μην ήξερα τι να απαντήσω. Τι λες 
σε έναν ξένο; Συνέχισα να την κοιτάω. Προσπά-
θησα να φανταστώ τους λόγους που χάζευε 
τόσο έντονα τη μαμά με τον μικρό. Πρόσεξα ότι 

δεν φορούσε βέρα. Ίσως δεν είχε παιδιά. Ίσως ά-
κουγε τη συζήτηση μεταξύ τους και φανταζόταν 
τι θα απαντούσε η ίδια στον γιο της. Ίσως στην 
ίδια ερώτηση είχε κάποτε δώσει μια εντελώς δι-
αφορετική απάντηση. Ίσως είχε ήδη φτιάξει στο 
μυαλό της την κουβέντα που θα έκανε αργότερα 
με τη φίλη της, εξιστορώντας αλλά και σχολιάζο-
ντας το συμβάν. Από την άλλη, ίσως το είχε ήδη 
ξεχάσει, και δεν υπήρξε παρά ένα μικρό και ευ-
πρόσδεκτο διάλειμμα από τις δικές της σκέψεις. 

Ήθελα απεγνωσμένα να μάθω, κάτι.

«Γνωρίζετε μήπως ποιανού είναι το 
φωτογλυπτικό;» τη ρωτάω μετά από 
λίγο. «Ποιανού καλλιτέχνη;» «Ναι». 
«Όχι, δυστυχώς. Σίγουρα θα μπορέσε-
τε να το βρείτε online, όμως». «Εσάς, 
σας αρέσει;» «Δεν το έχω παρατηρή-
σει ποτέ με προσοχή, αλλά μου αρέσει 
άλλου είδους τέχνη». «Πιο κλασική;» 
«Όχι απαραίτητα. Απλά με συναρπάζει 
οτιδήποτε μου προκαλεί συλλογισμό, 
και αυτό δεν με καλεί να σκεφτώ, πα-
ρά μόνο να το χαζεύω». «Μήπως αυτός 
είναι ο σκοπός του;» «Εσείς όταν γρά-
φετε τι επιθυμείτε να προκαλείτε στον 
αναγνώστη;» «Τι εννοείτε;» της είπα 
παίζοντάς το λίγο χαζή. «Σας είδα· γρά-
φετε. Το τετράδιό σας είναι γεμάτο. Το 
ξεφυλλίσατε πριν λίγο. Δεν φαίνεται 
να είναι ημερολόγιο, άρα, υποθέτω, 
γράφετε». «Τολμώ να πω αφύπνιση, 

και λίγη αμφιβολία». «Αμφιβολία; Για τι πράγμα;» 
«Για την πραγματικότητά του». «Και τι γνωρίζετε 
εσείς για την πραγματικότητά του;» «Προφανώς 
τίποτα». «Τότε;» «Όσοι συγγραφείς σάς συγκίνη-
σαν, σας γνώριζαν προσωπικά;» Χαμογέλασε. 
«Δεν χρειάζεται να γνωρίζω» συνέχισα, «αρκεί 
να ξέρω να παρατηρώ». «Και σήμερα; Τι παρατη-
ρήσατε;» «Εσάς». ●

Πανόρμου
Μικρές urban ιστορίες  
στο μετρό της Αθήνας

Της ΕΛΕΝΗΣ ΧΕΛιώΤΗ
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Πολιτική

Το δάσοσ 
πίσω άπο 
ΤηΝ ΓκρέΤά
Tου ΠΕΡΙΚΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πώς θα µπορούσε να είναι το δέντρο που κοιτάµε 

στο δάσος που χάνουµε; Θα µπορούσε να είναι κά-

πως έτσι. Θα µπορούσε να είναι ένα κορίτσι που το 

λένε Γκρέτα και είναι 16 χρόνων και ξεκίνησε πριν 

από καιρό έναν µοναχικό αγώνα στην πατρίδα της, 

τη Σουηδία, για να φτάσει χθες να µιλήσει στη διά-

σκεψη του ΟΗΕ για το κλίµα. 

ολύ θεατρική; Οπωσδήποτε επιτη-
δευµένη; Τόσο οργισµένη που µοιά-
ζει ψεύτικη; Αφύσικη για την ηλικία 

της; Απλώς αντιπαθητική; Μπορεί όλα αυτά 
µαζί και πολλά ακόµη. Στην ελληνική επι-
κράτεια των σόσιαλ µίντια µπορεί να βρει 
κανείς χιλιάδες ποστ – µαζέψτε το µικρο-
µέγαλο, έχει πέσει θύµα των δικών της, σιγά 
µην ανακάλυψε µόνη της την κλιµατική αλ-
λαγή, υπάρχει ολόκληρος επικοινωνιακός 
µηχανισµός που τη στηρίζει, κάνει καριέρα, 
κρύβεται πίσω από το Ασπεργκερ, είναι υπο-
κρίτρια, µα γιατί δεν κάθεται να ανοίξει κα-
νένα βιβλίο, το παιδί θέλει παρακολούθηση.
Ένας χείµαρρος από σχόλια, ένας χείµαρρος 
που γίνεται εύκολα οχετός και που µπορεί 
να έπνιγε την Γκρέτα εάν η Γκρέτα ξεκινού-
σε τον µοναχικό της αγώνα στην πλατεία 
Κλαυθµώνος ή που, από την άλλη, µπορεί 
να την πείσµωναν ακόµη περισσότερο, να 
χαλύβδωναν ακόµη περισσότερο ένα κορίτσι 
κι ας µοιάζει ήδη αφύσικα χαλύβδινο για τα 
16 της χρόνια. 
Ωραία, αλλά αυτό δεν είναι παρά το δέντρο, 
δεν είναι το δάσος. Είναι το δέντρο που κοι-
τάει κανείς χάνοντας το δάσος – και το δά-
σος αυτή τη φορά χάνεται κυριολεκτικά. Όχι 
η Γκρέτα αλλά ο εφιάλτης της κλιµατικής 
αλλαγής είναι αυτός που δεν θα έπρεπε να 
χάσει κανείς από τα µάτια του. Κι αυτό δεν 
το λέει εκείνο το υπερβολικά θεατρικό, α-
φύσικα οργισµένο κορίτσι. Το λέει πλέον 
ολόκληρη η επιστηµονική κοινότητα, ενδε-
χοµένως λιγότερο θεατρικά και επιτηδευ-
µένα αλλά οπωσδήποτε εξίσου δραµατικά: 
Η κατάσταση, λένε όλοι οι ειδικοί, θα γίνει 
σύντοµα µη αναστρέψιµη. 
∆εν ακούγεται µήπως ωραία από ένα κορίτσι 
που µοιάζει να φωνάζει τόσο αφύσικα όσο α-
φύσικο θα φαινόταν να φωνάζει ένα δέντρο; 
Μπορεί. Αλλά να που καµία φωνή δεν ακού-
στηκε τόσο δυνατά και τόσο καθαρά όσο η 
δική της. Και δεν ακούστηκε όχι επειδή οι 
γονείς της είναι όσο έµπειροι ή όσο επιτή-
δειοι χρειάζεται για να την κάνουν σταρ αλ-
λά επειδή κανέναν επιστήµονα δεν χρειά-
στηκε να ειρωνευτεί ο Ντόναλντ Τραµπ και 
όλοι οι αρνητές της κλιµατικής αλλαγής για 
να απαξιώσουν τα επιστηµονικά του συµπε-
ράσµατα ή την ανθρώπινη αγωνία του. 
Είναι, πολιτικά, το λεπτό σηµείο της ιστορί-
ας: Ειρωνεύεται κανείς κάποιον που τον έχει 
ειρωνευτεί ο Τραµπ; Στέκεται επικριτικά α-
πέναντι σε ένα κορίτσι που προκαλεί αµηχα-
νία σε έναν από τους χειρότερους ηγέτες που 
γνώρισε ποτέ το δυτικό ηµισφαίριο; Κι αν 
αυτός ο πρόεδρος ειρωνεύεται το δέντρο ε-
πειδή αδυνατεί να δει το δάσος, πώς λοιδο-
ρούν κι αυτοί οι πολλοί των σόσιαλ µίντια το 
δέντρο ενώ έχουν δει το δάσος µε τα µάτια 
τους; Το δάσος, το ξέρουµε, υπάρχει και κιν-
δυνεύει. Και στο δάσος που υπάρχει πίσω 
της δείχνει τόσο καιρό η Γκρέτα.  A  

Π

¸ º°Æ°ªÆ°ª¸, 
λένέ όλόι όι έιδικόι, 
θα γινέι σύντόμα 
μη αναστρέψιμη
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Γ

Η πολύ πικρή ιστορία των Κοτζαµπάσηδων της ΕΡΤ
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

Μία φορά και ένα καιρό, κατά την προϊ-

στορική περίοδο 1974- 1975 επί κυβερνή-

σεως Καραµανλή, αµέσως µετά τη Χού-

ντα, ο ιδρυτής της Νέας ∆ηµοκρατίας 

αποτόλµησε το ανήκουστο. Να εναποθέ-

σει στις αποδεδειγµένες ικανότητες µίας 

εµβληµατικής τρόικας τη δηµιουργία 

αξιόπιστης, δηµοσιογραφικά άρτιας και 

αισθητικά πρωτοποριακής ∆ηµόσιας 

Τηλεόρασης.

ια να ξεκαθαρίσουµε από την 
αρχή. Ούτε ο Κωνσταντίνος Κα-
ραµανλής υπήρξε ποτέ κοµµου-

νιστής ούτε η τρόικα που επέλεξε ήταν 
αριστερών προσανατολισµών.
Ο ∆ηµήτρης Χορν, ο Οδυσσέας Ελύτης 
και ο Παύλος Μπακογιάννης ανέλαβαν 
να ηγηθούν του εγχειρήµατος. ∆υστυ-
χώς η πρωτοβουλία  άντεξε ελάχιστα. 
Ούτε η αισθητική του Χορν, ούτε η δι-
εισδυτικότητα του ποιητή, ούτε και η 
δηµοσιογραφική πείρα και η κοινωνική 
ευαισθησία του Παύλου Μπακογιάν-
νη ήταν τελικά αρκετά εφόδια για να 
κερδίσουν µία µάχη που ήταν εκ προ-

οιµίου χαµένη. Το σύστηµα του άθλιου 
κοτζαµπασισµού, ο βαλκανικός φιλοτο-
µαρισµός του πολιτικού συστήµατος, ο 
υφέρπων λαϊκιστικός - φασιστικός λό-
γος, η αµορφωσιά κέρδισαν κατά κρά-
τος. Η τρόικα αποπέµφθηκε. Κέρδισαν 
οι κοµµατάρχες και τα πρωτοσέλιδα των 
Τσελιγκάδων του Τύπου στις φυλλάδες 
τους που κατακεραύνωναν την απόπει-
ρα αυτονόµησης της ∆ηµόσιας Τηλεό-
ρασης.
Ο Ελύτης τιµήθηκε από τη διεθνή κοι-
νότητα. Ο ∆ηµήτρης Χoρν αναγνωρί-
στηκε νωρίς από το ελληνικό κοινό. Ο 
Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθη-
κε. ∆εκαετίες µετά κάποιοι σκέφτηκαν 
να τον κάνουν «Στάση Μετρό». Τόσο 
καταλαβαίνουν οι κοτζαµπάσηδες.
Η ∆ηµόσια Τηλεόραση εξελίχθηκε στο 
γνωστό εµετικό µοντέλο όπου δολοφο-
νείται η ενηµέρωση. Πρόκειται για µία 
παγκόσµια πρώτη. Να πληρώνει ο φο-
ρολογούµενος ένα δηµόσιο προϊόν το 
οποίο η ίδια η κοινωνία έχει απαξιώσει 
µε τη στάση της. Το σύστηµα λειτουρ-
γεί µε στεγανά που επιτρέπουν στους 

εκάστοτε εκλεκτούς κοτζαµπάσηδες 
της κάθε κυβέρνησης να διανέµουν ρό-
λους, µισθούς, κονδύλια, αξιώµατα. Όλα 
αυτά συµβαίνουν µε την κάλυψη της ε-
κάστοτε πλειοψηφίας της Βουλής. Α-
νήκουστο. Ο βιασµός της ∆ηµοκρατίας 
επιχειρείται µε την πολιτική και νοµική 
κάλυψη της νοµοθετικής εξουσίας η ο-
ποία νοµιµοποιεί την κάθε αυθαίρετη ε-
πιλογή της εκτελεστικής εξουσίας. Αυ-
τό το ανοσιούργηµα το χρηµατοδοτεί ο 
έλληνας πολίτης, χωρίς να ερωτηθεί, µε 
ένα τέλος επί του λογαριασµού του σε 
υπηρεσία κοινής ωφελείας. Της ∆ΕΗ. 
Ποτέ ο βαλκανικός καπιταλισµός δεν 
έφθασε τόσο κοντά στην τελειότητα.
Η Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώ-
τη ηµέρα εξουσίας της κατέδειξε πως 
το σύστηµα Κουµουνδούρου καµία 
σχέση δεν είχε µε µία αυτονοµηµένη, 
ανεξάρτητη και δηµοσιογραφικά άρ-
τια ∆ηµόσια Τηλεόραση. Εκ 
των υστέρων επιχειρείται να 
δαιµονοποιηθεί αποκλειστι-
κά το Μαξίµου για την ενη-
µερωτική κατάντια της ΕΡΤ. 
Πρόκειται για τέχνασµα. Η 
Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ απε-
χθάνεται την αυτόνοµη και 
ανεξάρτητη ενηµέρωση, ό-
πως και κάθε άλλη εξουσία. 
Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο 
απελπιστικά απλό.

Η δεξιά του Μητσοτάκη ανέ-
λαβε µε τη σειρά της να διοι-
κήσει το τέρας της Μεσογεί-
ων. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 
ήταν παρόµοιες µε εκείνες που προηγή-
θηκαν. Ένας διαγωνισµός για το θεαθή-
ναι όπου ο «εκλεκτός» ανακοινώνεται 
πριν αλέκτορα φωνήσαι. Από το γρα-
φείο του πρωθυπουργού στο Ραδιοµέ-
γαρο. Έτσι, για να µην υπάρχουν τυχόν 
παρερµηνείες.
Από το 1974 έως σήµερα έχουν περάσει 
45 χρόνια, κοντά µισός αιώνας. Η τρόι-
κα που ανέλαβε τότε να διασφαλίσει τις 
συνθήκες που θα επέτρεπαν τη λειτουρ-
γία µία δηµοκρατικά αποδεκτής, δηµο-
σιογραφικά έγκυρης και ενηµερωτικά 
άρτιας ∆ηµόσιας Τηλεόρασης απέτυχε. 
Κυρίως απέτυχε η τότε πολιτική ηγεσία 
του ιδρυτή της νέας συντηρητικής πα-
ράταξης να επιβάλει ένα εκσυγχρονι-
στικό µοντέλο δηµόσιας ενηµέρωσης. 
Η εξουσία της πασοκικής Κεντροαρι-
στεράς που ακολούθησε, επιβεβαίωσε 
την υποψία πως ο ελληνικός κοτζαµπα-
σισµός είναι διαχρονικός και διακοµ-
µατικός. Το µοντέλο εκχυδαϊσµού της 
∆ηµόσιας Τηλεόρασης άγγιξε ταβάνι.
Υπήρξε µία παρένθεση επί κυβέρνησης 
Σηµίτη. Το πείραµα και τότε δεν άντεξε 
στον χρόνο. Επανήλθε η ∆εξιά του Κυ-

ρίου µετά Βατοπεδίου.
Αργότερα φθάσαµε και στο «Black». Α-
κόµη και η ίδια η συντηρητική παρά-
ταξη, ακόµη και η κεντροαριστερά του 
ΠΑΣΟΚ (του Βενιζέλου) δεν άντεχαν 
πια το τερατώδες δηµιούργηµά τους. 
Στη συνέχεια  το εγχείρηµα ΣΥΡΙΖΑ ε-
πιβεβαίωσε την ιστορικά πια τεκµηριω-
µένη υποψία. Στην Ελλάδα ευδοκιµούν 
οι φυλές του θεσµικού υποκόσµου. ∆εν 
ευδοκιµούν οι δηµοκρατικοί θεσµοί, οι 
δηµοκρατικές διαδικασίες, οι σύγχρο-
νες ιδέες, οι οραµατικές αναζητήσεις. 
Για να επικρατήσεις πρέπει να ανταπο-
κρίνεσαι στις προδιαγραφές του «Fake». 
Τότε σε βραβεύει ακόµη και η υπουργός 
Παιδείας.
Τα κατάφεραν εκεί στην Εσπερία, ω-
στόσο. Έστησαν δοµές, πάλεψαν γερά 
µε τις αντιστάσεις των πολιτικών συ-
στηµάτων, δούλεψαν τα θεσµικά πλαί-
σια. Είχαν πισωγυρίσµατα. Τους κόστι-
σε ακριβά το εγχείρηµα. Αλλά στο τέλος 
έφτιαξαν δηµόσια τηλεόραση. Με εγγυ-
ήσεις και µηχανισµούς αυτοάµυνας. Με 
στελέχη που ξέρουν να ελίσσονται αλλά 

χωρίς να γίνονται ρεζίλι.
∆εν υπάρχουν µυστικά σε αυ-
τή τη δουλειά. Άλλωστε τίπο-
τε δεν µπορεί να παραµείνει 
κρυφό σε ρυθµούς Internet. 
Η ∆ηµόσια Τηλεόραση είτε 
ακολουθεί τις εξελίξεις είτε 
πεθαίνει. Στην Ελλάδα απλά 
διατηρείται στη ζωή ως µη-
χανισµός καταστολής της α-
νεξάρτητης ενηµέρωσης από 
την εκάσ τοτε κυβέρνηση. 
Χωρίς κύρος ώστε τουλάχι-
στον να είναι αποτελεσµατι-
κή, χωρίς περιεχόµενο, χωρίς 
βάθος, χωρίς αισθητικό προ-

σανατολισµό. Εκπέµπει επαρχιωτισµό, 
φοβικά ανακλαστικά, πνευµατική φτώ-
χεια και λαϊκιστική νοοτροπία µε φθη-
νή έως αντιαισθητική δήθεν τάχα µου 
ελληνικότητα.
Λένε πως κάθε νέα κυβέρνηση δικαιού-
ται κάποιο χρονικό τράτο. Στην εποχή 
ωστόσο που ζούµε µε τις ασύλληπτες 
ταχύτητες διακίνησης των πληροφορι-
ών καµία νέα κυβέρνηση δεν δικαιούται 
να µη γνωρίζει. Άρα δεν υπάρχει πίστω-
ση χρόνου. Την αυτονοµία και την ανε-
ξαρτησία των ∆ηµόσιων ΜΜΕ είτε την 
κατοχυρώνεις στο πολιτικό πρόγραµµά 
σου είτε όχι. Μέση οδός δεν υπάρχει.
Μια φορά και έναν καιρό τρεις προσω-
πικότητες, ένας θεατράνθρωπος, ένας 
δηµοσιογράφος και ένας ποιητής πεί-
στηκαν να συµµετέχουν στη δηµιουρ-
γία µιας σύγχρονης ∆ηµόσιας Τηλεό-
ραση. Ο ένας δοξάστηκε στο σανίδι και 
το σινεµά. Ο άλλος βραβεύτηκε µε το 
βραβείο Νόµπελ. Ο τρίτος δολοφονή-
θηκε διότι επιχείρησε να συµφιλιώσει 
µία διχασµένη κοινωνία από τον Εµφύ-
λιο. Και οι τρεις ήταν σηµαντικοί αλλά 
απέτυχαν. Τους ξέβρασε το κύµα του 
πολιτικού συστήµατος.  A  

Πολιτική

¸ ¢¸»Ãª¹° 
τηλεόραση 
εκπεμπει 

επαρχιωτισμό, 
φόβικα 

ανακλαστικα, 
πνευματικη 
φτωχεια και 
λαϊκιστικη 
νόότρόπια
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Σώτη, ζεις σε Παρίσι, Αθήνα, Μέµφις, και γρά-

φεις για Νέα Υόρκη, βιοµηχανικό Λονδίνο, 

Πετρούπολη, Ντιτρόιτ, Παρίσι, στην Άκρη της 

πόλης… Πες µας για τις χώρες, τις πόλεις, ως 

σκηνικό στην ταινία της  ζωή σου;

Αν και έχω γράψει πολλά βιβλία –είναι φυσικό, 

είµαι µεγαλούτσικη–, ίσως εκείνο που µε χαρα-

κτηρίζει από τότε που ήµουν πολύ νέα µέχρι σή-

µερα είναι η παρατήρηση της ζωής στις µεγάλες 

πόλεις: στην επιφάνεια και στα σωθικά τους. Αλ-

λά για να φτάσω εκεί κάθε φορά χρειάζεται να 

διασχίζω µια ετεροτοπία ή έναν µη-τόπο. Νοµί-

ζω πως ένα σύντοµο κείµενο από το βιβλιαράκι 

του 2006 γύρω από την αδιάκοπη περιπλάνηση 

(«Λος Άντζελες: Οδηγώντας στη Νότια Καλιφόρνια») 

δίνει αρκετές πληροφορίες για τη συγγραφή 

και για το ταξίδι της ψυχής: «Ένα πρωί βρήκα 

τα υπολείµµατα των ηµερών σου, είδα τις πα-

τηµασιές σου στην ερπετώδη γη, άκουσα πάλι 

την αναπνοή σου: στα ρηµαγµένα τοπία, στη 

µακάβρια αταξία, σε είδα να γίνεσαι ένας άν-

θρωπος ασυνήθιστα συνηθισµένος. Ήθελα να 

σου φωνάξω πως όταν σε βρήκα ήσουν ήδη χα-

µένος, όµως, δεν σου είπα τίποτα· έµεινα να σε 

κοιτάζω µε την πλάτη ακουµπισµένη στον τοίχο. 

Έπειτα, πέρασε το καλοκαίρι και ήρθε ένας µα-

κρύς και βαρύς χειµώνας: οι σκιές σκούραιναν 

και οι άνεµοι βρυχώνταν – αστραφτερές βροχές 

χτυπούσαν τις γέφυρες. Πήρα τον δρόµο για 

την Καλιφόρνια: οδηγώντας σκεφτόµουν πως η 

ταχύτητα στον δρόµο δείχνει την ταχύτητα της 

ανθρώπινης προσδοκίας. Κάνε αυτό που ξέρεις 

να κάνεις καλύτερα. Οδήγα».

Αν είχα µια δεύτερη ευκαιρία, αν µπορούσα να 

τα ξεκινήσω από την αρχή, θα έκανα αυτό που 

ξέρω να κάνω καλύτερα: θα οδηγούσα. �

 Σώτη Τριανταφύλλου 
  Κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος 2018 για το έργο της 
  «Το τέλος του κόσµου σε αγγλικό κήπο», εκδόσεις Πατάκη



Δύο συνεργάτες της 
ATHENS VOICE, ανάμεσα 

στους μεγάλους νικητές 
των φετινών Κρατικών 
Βραβείων Λογοτεχνίας

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης 
Κέρδισε το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
για το έργο µε τίτλο «Λέσχη Αλλόκοτων Πλασµάτων, 
βιβλίο 2 - Όταν ήρθαν για εµένα», εκδόσεις Πατάκη 

Γιώργο, τι έστρεψε το συγγραφικό 

σου ενδιαφέρον στο παιδικό βιβλίο 

και πώς ένας µεγάλος µε την πεζή 

καθηµερινότητα που τον περιβάλλει 

αγγίζει τον κόσµο των µικρών µε µα-

γικό ρεαλισµό και φαντασία; 

Αν και η καθηµερινότητα συνήθως 
µας φαίνεται πεζή, στην πραγ-
µατικότητα δεν είναι και τόσο. 
Γύρω µας συµβαίνουν διαρκώς 
απρόσµενα και παράξενα γεγονό-
τα. Οι δε ενδιαφέρουσες ιστορίες 
βρίσκονται παντού. Ακόµα και 
µέσα µας. Εσύ, σαν συγγραφέας, 
καλείσαι να τις ξετρυπώσεις, να 
ενώσεις τα αόρατα νήµατα που τις 
συνδέουν και να τις µεταφράσεις 
στο ιδίωµα που σου ταιριάζει. Το 
δικό µου συγγραφικό ιδίωµα έχει 
καθώς φαίνεται για βασικούς άξο-
νες τη φαντασία, την περιπέτεια, 
την υπέρβαση, το χιούµορ, την 
εσωτερική αναζήτηση… Για να 
γίνουν, βέβαια, όλα τα παραπάνω 
θα πρέπει πρώτα να µάθεις να 
παρατηρείς τον κόσµο που µας πε-
ριβάλλει. Μια καλή αρχή, για πα-
ράδειγµα, θα ήταν να µην κοιτάς 
διαρκώς την οθόνη του κινητού 
σου όταν είσαι στο µετρό ή όταν 
περπατάς στον δρόµο.
∆εν είµαι απόλυτα βέβαιος γιατί 
στράφηκα συγγραφικά προς το 
παιδικό και το εφηβικό βιβλίο. 
Κατά καιρούς έχω κάνει διάφορες 
υποθέσεις, γύρω από αυτή την ε-
πιλογή. Πιθανόν να είναι µια ανά-
γκη να συνοµιλήσω µε τον έφηβο 
εαυτό µου, µε τον οποίο θέλοντας 
και µη εξακολουθώ να συνυπάρ-
χω. Ή ίσως γιατί έτσι µου είναι πιο 
εύκολο να δω την πραγµατικό-
τητα µε ένα βλέµµα πιο καθαρό, 
απαλλαγµένο από τις κάθε είδους 
βεβαιότητες που συχνά συσκοτί-
ζουν το πεδίο και θολώνουν την 
ενήλικη µατιά. Είναι και κάτι 
ακόµα: Τα παιδικά και τα ε-
φηβικά βιβλία καταπιάνονται 
συνήθως µε ιστορίες µετά-
βασης και ενηλικίωσης. Με 
ιστορίες, δηλαδή, που κοι-
τούν µπροστά και, ακόµα 
και όταν δεν έχουν happy 
end, αφήνουν στον ανα-
γνώστη µια χαραµάδα 
αισιοδοξίας. Νοµίζω ότι 
την χρειαζόµαστε όλοι 
µας αυτή τη χαραµάδα. 
Όσο πιο µεγάλη είναι 
τόσο το καλύτερο. 
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Λόγω τιμής 
Η επανασύνδεση

Της Κατερίνας Αγγελιδάκη 

Nothing compares 2U

δεκαετία του ’90 είχε τη δική της µελαγχολία 
(the gray 90s era). Ίσως γιατί τότε καταλάβαµε 
ότι η ευµάρεια απαιτούσε ολοένα µεγαλύτερη 
προσπάθεια, ότι ο χρόνος µας έχανε την εορ-

ταστική του διάσταση και ότι στροβιλιζόµασταν σ’ ένα 
παρόν χαοτικό και µπερδεµένο. Στα µισά του ’90, η Μι-
ρέλλα Παπαοικονόµου, η ιέρεια των µεγάλων τηλεοπτι-
κών επιτυχιών που µετράει 16 (µέχρι στιγµής) τηλεοπτι-
κές σειρές που έγραψαν ιστορία, αποφασίζει να µιλήσει 
για µια παρέα. Για επτά νέα παιδιά από την Πάτρα που ξε-
κινούν την ενήλικη ζωή τους. Για τους προβληµατισµούς 
τους. Για τις χαρές και τα ζόρια τους. Για τη φιλία τους. Για 
τον όρκο που έδωσαν να µείνουν µαζί για πάντα. 

Σήµερα, 23 χρόνια µετά, η παρέα ξανασµίγει. «H ιδέα να συ-
νεχιστεί η σειρά γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια αλλά δεν 
ήταν κάτι ξαφνικό. Με τους πρωταγωνιστές είµαστε φίλοι, 
κάναµε παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Τους αγαπώ όλους, είµαι 
η τηλεοπτική µαµά τους, όπως µου λένε. Όλοι συµφωνήσαµε 
να το ξανακάνουµε όταν έριξε την ιδέα ο σκηνοθέτης Λάµπης 
Ζαρουτιάδης». Ροµαντικό και δύσκολο εγχείρηµα, αν σκεφτεί 
κανείς τις δυσκολίες του σηµερινού τηλεοπτικού τοπίου. «Τα 
κανάλια στην αρχή ήταν διστακτικά, µπορεί να µην πίστευαν 
στο πρότζεκτ της επανασύνδεσης.  Αργότερα βέβαια άλλαξαν 
γνώµη και συµφωνήσαµε µε τον Alpha. Όµως, στο παρά πέντε 
κυριολεκτικά, ήρθε ο ΣΚΑΙ µε µια πολύ καλύτερη πρόταση κι 
έτσι η παρέα βρήκε εκεί το νέο τηλεοπτικό σπίτι της», µας λέει η 
Μιρέλλα Παπαοικονόµου λίγο πριν από την έναρξη της σειράς. 
Ο όρκος που δόθηκε τηρήθηκε, οι ήρωες ξανάσµιξαν, όµως πό-
σο  εύκολο είναι να ξαναπιάσει κανείς το νήµα του κάθε ήρωα; 
«Η µετάβαση των ηρώων είναι οµαλή,  δείχνω όλες τις επιρ-
ροές που είχαν από νέοι και πώς αυτές οδήγησαν την πορεία 
τους και την ωρίµανσή τους.  ∆εν συµβαίνουν εξωπραγµατικά 
ή υπερβολικά γεγονότα, φόνοι, εγκλήµατα, αυτοκτονίες αλλά 
καθηµερινοί προβληµατισµοί που µας αφορούν όλους».  

Οι πρωταγωνιστές μοιάζουν 
στους ήρωες που ενσαρκώνουν

Ο χρόνος φέρνει πολλά. Κάποια πράγµατα όµως µένουν ίδια. 
Πώς βλέπει σήµερα η Μιρέλλα Παπαοικονόµου τους ηθοποιούς 
της σειράς µέσα από την πορεία τους και τη διαδροµή τους; «Οι 
ηθοποιοί είναι αρκετά κοντά στους ήρωες που ενσαρκώνουν, 
τηρουµένων των αναλογιών φυσικά. Ο Άλκης Κούρκουλος για 
παράδειγµα δεν χαρτοπαίζει όπως ο Μάνος, είναι πολύ επιτυ-
χηµένος στο θέατρο, αλλά θυµίζει τον ήρωα σε πολλά. Είναι 
κι αυτός εργένης, κλειστός χαρακτήρας, µε βαθιά αισθήµατα 
που δεν τα εκδηλώνει εύκολα. Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος έ-
χει ωριµάσει και σοβαρέψει, “τώρα σκέφτοµαι περισσότερο”, 
µου εξοµολογήθηκε όταν του το είπα, και όπως ο ήρωάς του 
ο Άρης έχει κι ίδιος έντονους κοινωνικούς προβληµατισµούς.  
Ο ∆ηµήτρης Αλεξανδρής πάλι έχει µια εντυπωσιακή εξέλιξη 
ως ηθοποιός, όµως κι αυτός σαν ιδιοσυγκρασία είναι αρκετά 
κοντά στον Βασίλη που ενσαρκώνει.  Για τον Κωνσταντίνο Μαρ-
κουλάκη τι να πω; είναι πολύ επιτυχηµένος, όπως ο Μιχάλης, 
δουλεύει σκληρά και κατακτά τους στόχους του». 
Και τα κορίτσια; Η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Βίκυ Βολιώτη, η Αγ-
γελική ∆ηµητρακοπούλου; Πόσο τα άλλαξε η ζωή και η εµπει-
ρία; «Υπάρχουν, όπως και στα αγόρια, κοινά στοιχεία µε τους 
ρόλους τους.  Αλλά θα σου πω ότι η Βίκυ µε εντυπωσίασε γιατί 
τη βλέπω πιο ανάλαφρη τώρα, πιο χαρούµενη, εκπέµπει µια 
ευτυχία στη ζωή της και επίσης έχει βελτιωθεί πολύ υποκριτι-
κά. Η Χριστίνα µοιάζει µε το ρόλο της, είναι πάντα δυναµική και 
ξεπερνάει τις δυσκολίες και η Αγγελική το παλεύει πάντα, είναι 
γενναία και δίνει τον αγώνα της».  

20 χρόνια μετά
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Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης (Μιχάλης)
«Τώρα, 23 χρόνια µετά, ξαναγυρνάµε κι εµείς και το κοινό 
ενδόµυχα σε εκείνη την εποχή, στη δική µας νεότητα. Τώρα 
µετριέται η φιλία, τώρα επιβεβαιώνεται ο στίχος του Γκανά  
“χρώµα δεν αλλάζουνε τα µάτια που θυµάσαι και θυµάµαι”.  
Η φιλία όλων µας µε τη Μιρέλλα οδήγησε στο να επηρεαστεί 
ο ρόλος από τον ηθοποιό.  Ο ήρωάς µου πέτυχε στη ζωή του, 
µε την έννοια των δυνατοτήτων και των προοπτικών του. Και 
φυσικά κάνει λάθη, αλλά τους ανθρώπους τους αγαπάς και 
για τα λάθη τους. Η πάστα του είναι καλή, κανένας µας δεν έ-
χει χρώµα αρνητικό, κανείς δεν είναι άγγελος. Τι πιστεύω για 
µένα τον ίδιο µετά από 23 χρόνια; Είµαι καλά και στο κέντρο 
µου. Πραγµατοποιώ αυτό που ήθελα και µπορούσα να κάνω, 
χωρίς αυτό να είναι αποτίµηση αξίας, αλλά διαπίστωση. Υ-
πάρχουν κι αυτά που ήθελα και δεν τα έκανα, αλλά αυτή είναι 
µεγάλη κουβέντα».

Άλκης Κούρκουλος (Μάνος)
«Όλοι µας µπορούµε να βρούµε στοιχεία µας στον ήρωά µου, 
κι εγώ φυσικά. Ο Μάνος είναι σταθερός ηθικά, έχει βασικές 
αρχές, και όπου παρεκκλίνει έχει τύψεις και ενοχές. Πιστεύω 
ότι πολλά µπορούν να συµβούν στη ζωή του καθένα µας, 
τίποτα δεν είναι δεδοµένο ούτε προδιαγεγραµµένο διότι 
έρχεται η ζωή και το ανατρέπει».

Δημήτρης  Αλεξανδρής (Βασίλης)
«Η πορεία του ήρωά µου ήταν µια από τις πιθανές εξελίξεις 
που θα µπορούσε να έχει. Για µένα είναι έκπληξη που πα-
ραµένει παντρεµένος 15 χρόνια µε την ίδια γυναίκα. Η ε-
πανασύνδεση της παρέας µου θυµίζει τον στίχο “εδώ στου 
δρόµου τα µισά, έφτασε η ώρα να το πω”. Κι εγώ στη ζωή µου 
βρίσκοµαι λιγάκι στην αρχή ενός απολογισµού. Υπάρχουν 
µέρες που λέω όλα είναι λάθος και µέρες 
που λέω πόσο τυχερός είµαι µε τα παιδιά 
µου, τους φίλους µου, που έκανα πράγµα-
τα που ονειρεύτηκα ή ακόµα κι αυτά που 
δεν είχα τολµήσει ποτέ να ονειρευτώ. Αλ-
λά κάπως έτσι δεν είναι η κρίση της µέσης 
ηλικίας;»

Χριστίνα Αλεξανιάν (Μάνια)
«Το αποτύπωµα στον χαρακτήρα της ηρωίδας µου είναι ίδιο, 
όπως τότε.  Σταθερά στη ζωή της είναι η φιλία, από εκεί α-
ντλεί τη δύναµή της, πλέον γίνεται πιο δυναµική και παίρνει 
πρωτοβουλίες. Εγώ τώρα, σαν Χριστίνα, ναι, είµαι πιο σί-
γουρη για τις επιλογές µου,  αποφασίζω πιο γρήγορα, ανα-
γνωρίζω τις ανάγκες µου πιο συνειδητά. Στη δουλειά µου οι 
επιλογές µου νιώθω πως µε προχώρησαν, κάτι µου έµαθαν, 
µε έκαναν καλύτερη. Οι απώλειες αγαπηµένων προσώπων 
µε κλόνισαν αλλά και µε ωρίµασαν και αναδροµικά κατάλα-
βα καλύτερα την ηρωίδα µου».

Βίκυ Βολιώτη (Ηρώ)
«Η ηρωίδα µου, συνεπέστατη σεναριακά, ψάχνεται συνε-
χώς, είναι ανικανοποίητη. Στη δική µου ζωή δεν ονειρευό-
µουνα ποτέ συγκεκριµένους στόχους, δεν είχα στρατηγι-
κές καριέρας, πλάνα, σχέδια. Έχω µετανιώσει για κάποια 
πράγµατα, αλλά είµαι ευγνώµων για άλλα που ήρθαν, για 
τις ενδιαφέρουσες συναντήσεις που είχα, για όλα όσα µε 
ωρίµασαν».

Αγγελική Δημητρακοπούλου (Αθηνά)
«Η Μιρέλλα σαν να είχε γράψει ενδιάµεσα τα 20 χρόνια που 
λείπουν και να συνέχισε χωρίς διακοπή. Αν πας πίσω το νή-
µα, όλα δένουν. Η Αθηνά έχει µια βαθιά σκέψη πάνω στη 
ζωή µε ένα φαινοµενικό συντηρητισµό. Εγώ πάλι, από τότε 
που έγινα µητέρα, άλλαξα σε πολλά αλλά και σαν ηθοποιός. 
Από κει που ασυνείδητα όλη µου η µέρα είχε στο επίκεντρο 
τη βραδινή παράσταση, βούτηξα µες στη ζωή, ελευθερώ-
θηκα, έπαψα να είµαι αποστειρωµένη και όλη η οπτική µου 
άλλαξε».

Άλκης Κούρκουλος, Χριστίνα Αλεξανιάν, 

Λάµπης Ζαρουτιάδης, Μιρέλλα 

Παπαοικονόµου

Με τα δικά 
τους λόγια

10s
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Στοn Νέο ΚοΣμο μέ τη Σtella
Η συνθέτρια και µουσικός Στέλλα Χρονοπούλου (Σtella) λίγες ώρες πριν παίξει live στο οpening 

του Neos Kosmos Stegi Block Party, στους δρόµους γύρω από τη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση
(Πέµπτη 26/9), απαντάει στο ερωτηµατολόγιο της ΑΤΗΕΝS VOICE.

Η Στέγη του Ιδρύµατος 
Ωνάση αγαπάει τον πολιτι-
σµό όσο και την απόλαυση, 
τους καλλιτέχνες όσο το 
κοινό και τους γείτονές της, 
και γιορτάζει την έναρξη 
της σεζόν την Πέµπτη 26/9 
µε ένα πάρτι. Από τις 17.30, 
η Αθήνα χορεύει στους 
δρόµους γύρω από τη Στέγη 
στο περίφηµο block party 
του Νέου Κόσµου. Περιλαµ-
βάνει συναυλίες, Djsets, 
performances και δωρεάν 
µπίρα. ∆είτε παρακάτω το 
line up.

17.30 - 19.00 
Athens Disco Kidz w/ DJ 
Palov για παιδιά και 
οικογένειες

19.00 - 20.00 
Santoner (aka Yiorgos 
Garavellos)

20.00 - 21.00 
Trophy Wives (Stathis 
Mitropoulos + D'Arcy Foxx)
 
21.00 - 22.00
Σtella Live

22.00 - 00.00 
Discosodoma Soundsystem

 * Performances 
by Kangela Tromokratisch, 
A Man to Pet, Go Go Boys
 * Tailor-Made Visuals by The 
Queer Archive

Επιµέλεια: Γιώργος
 ∆ηµητρακόπουλος

Φωτό: Leonidas Kourmadas

Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα 
έκανες, αν ήσουν 

δήµαρχος για µια µέρα;
Χαρακίρι. 

Η πρώτη δουλειά
 που έκανες στην Αθήνα;

Ζωγράφισα 80 ξύλινα ρολόγια.

Πού ζεις τώρα; 
Τα τελευταία 4 χρόνια ζω στην Κυψέλη. 
Τη διάλεξα τελείως τυχαία, απλά βρήκα 
ένα σπίτι που µου άρεσε εδώ. Μετά κα-

τάλαβα ότι µου άρεσε γενικά.

Πού αλλού θα ήθελες
 να ζήσεις στην Ελλάδα;

Στα Γιάννενα. 

Το καλύτερο σύνθηµα 
που έχεις δει σε αθηναϊκό τοίχο;

«Κάποιος ψένει ψάρι».

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος 
για να αποµονώνεσαι στην Αθήνα;

Το βουνό της Καισαριανής. 

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός 
φόβος σου; 

Σεισµός;

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό 
στιγµιότυπο που θυµάσαι;

Με τους γονείς µου στο αυτοκίνητο να 
κατεβαίνουµε την Καλλιδροµίου. 

Τι σου λείπει από την Αθήνα της παι-
δικής σου ηλικίας; 

Η γειτονιά. 

Η πιο τυπική αθηναϊκή ταινία 
που έχεις δει;

Το «Μανία» (1985) του Γιώργου 
Πανουσόπουλου.

Η καλύτερη θέα στην Αθήνα;
Οικισµός Παπανδρέου, 

στα Τουρκοβούνια.

Τι θα πρωτοέδειχνες στην πόλη 
σε έναν ξένο καλεσµένο σου;

Την Αθηνάς, το εµπορικό τρίγωνο. 

Μια συναυλία 
που δεν θα ξεχάσεις ποτέ;

Των Poni Hoax (6/12/2008), γιατί όταν 
βγήκα είδα όλη την Αθήνα να καίγεται.

Ο αγαπηµένος σου περίπατος 
στην Αθήνα;

Πάνω κάτω στη Φωκίωνος. 

Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου 
δρόµος στην πόλη;

Η Πανεπιστηµίου.

 ΙΝFΟ
Το νέο της  single «Τhe Race» κυκλοφορεί 
από τo καναδικό label Arbutus Records. 

A
T
H
E
N
S
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TheSlayerking 
Η πιο σκοτεινή μπάντα της Αθήνας έχει νέο άλμπουμ

20 A.V. 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019



T
ο ολ λανδικό 
label µε το οποίο 
συνεργάζεστε 
περιγράφει το 
ν έ ο  σ α ς  ά λ -
µπουµ ως «την 
πιο σκοτεινή κυκλο-
φορία της χρονιάς». 
Τι σηµαίνει για σέ-
να σκοτάδι και τι σε 
γοητεύει σε αυτό; 
Το σκοτάδι είναι το 
πέπλο γαλήνης που 

αγκαλιάζει την ψυχή µετά από µία βροχή 
αντιαισθητικών χρωµάτων. Η καθέλκυ-
ση του µυαλού στα ήρεµα νερά των ονεί-
ρων. Αυτό είναι για εµένα το σκοτάδι. 

Πού και πώς δηµιουργήθηκε το νέο άλ-
µπουµ σας; Τι σας οδήγησε στο να εµπι-
στευτείτε τον Marcus Jidell στη µίξη και 
την παραγωγή του «Tetragrammaton», 
ο οποίος btw επιµελείται και το νέο 
single των Candlemass; Μας άκουσε 
σε µια κοινή εµφάνιση που είχαµε οι δύο 
µπάντες. Του αρέσαµε και µας το είπε. Ή-
ταν πολύ ευγενικό από µέρους του γιατί 
δεν τον ρώτησε κανείς. Θα έµενε ένα α-
πλό κοπλιµέντο, αν δεν τον καλούσαµε 
ένα χρόνο µετά να αναλάβει την παρα-
γωγή του άλµπουµ. Ο λόγος ήταν οι γνώ-
σεις του και η διάθεσή του. Η συµβολή 
του ήταν µεγάλη και θεωρώ το στοίχηµα 
κερδισµένο. 

Π ώ ς  κ α τ α λ ή ξ α τ ε  σ τ ο ν  τ ί τ λ ο 
«Tetragrammaton»; Υπάρχει το σκοτάδι 
που περιέγραψα πιο πάνω, και υπάρχει και 
το σκοτάδι του τρόµου. Αυτό το δεύτερο 
θα έλεγε κανείς ότι φτιάχτηκε για να τιθα-
σεύσει τα ανθρώπινα πάθη. Για να φοβίσει 
και να αποτρέψει. Αρχηγός αυτού κάποια 
άυλη οντότητα, κατασκεύασµα ανθρώ-
πων. Όχι απαραίτητα κακών. Σίγουρα δογ-
µατικών, άκαµπτων και ενίοτε σκληρών. 
Σαν τους δασκάλους της δεκαετίας του ’70, 
ένα πράγµα. Η φράση Tetragrammaton, 
που είναι ελληνική, αναφέρεται στα 4 
γράµµατα του ονόµατός του, που από φό-
βο κανείς δεν τολµούσε να προφέρει. 

Οι στίχοι σου, για µένα τουλάχιστον, 
διαβάζονταν πάντα και σαν ποιήµα-
τα. Ποια σπέρµατα γονιµοποίησαν τις 
σκέψεις σου αυτή τη φορά; Είναι µικρές 
ερωτικές ιστορίες εκδίκησης. Παρουσι-
άζω τη σκοτεινή πλευρά της θρησκευτι-
κής πίστης. Την ωφελιµιστική πίστη, αν 
µπορούµε να την ονοµάσουµε έτσι, όπου 
υπάρχει αντάλλαγµα. Αυτό που πιστεύω 
πως θα µου προσφέρει αυτά που θέλω. 
Στο κέντρο αυτής είναι ο εγωισµός. Αυ-
τός οδηγεί και στην εκδίκηση, που είναι 
µητέρα πολλών δεινών. Εµείς τραγουδά-
µε αυτά  τα δεινά για να τα ξορκίσουµε. 

Ποιο τραγούδι σάς παίδεψε περισσότε-
ρο στο στούντιο και γιατί; ∆εν θυµάµαι 
κάτι συγκεκριµένο. Ήµασταν πάνω από 
χρόνο προβαρισµένοι και οι ηχογραφή-
σεις είχαν µεγάλη διάρκεια. Αυτό που µας 
παίδεψε, αν µπορείς να το πεις έτσι, ήταν 
το χτίσιµο του ήχου. Να δηµιουργήσουµε 
µια ηχητική ταυτότητα πέρα από τη νόρµα 
της εποχής. Να ξεφύγουµε από το «ωραίο» 
που λένε όλοι και να βρούµε κάτι άλλο που 
θα αναδείξει την «ασχήµια» των στίχων. 
∆εν είµαστε ποπ για να κυνηγήσουµε τις 
µάζες. Με τη βοήθεια του Μάρκους προ-
σπεράσαµε αυτό που λένε όλοι καλό και 
εµείς αδιάφορο, και σπρώξαµε τα όρια λί-
γο πιο πέρα να βρούµε άλλες ισορροπίες. 
Νοµίζω τα καταφέραµε. Όλο το άλµπουµ 
ακούγεται λες και παίζουµε ζωντανά στο 
σαλόνι ενός παλιού αρχοντικού µέσα σε 
έναν ασφόδελο λειµώνα, εκεί πέρα από 
τους βάλτους.

Συνθέσεις µακριά από τη δοµή ενός 
τυπικού metal hit, prog στοιχεία και 

διάθεση πειραµατισµού πάνω στο 
doom, πανκ ξεσπάσµατα, κλασικό-

τροπα κιθαριστικά σόλο, απρόσµενες 
ενορχηστρώσεις κι ένα νεκροµεταλλι-
κό old school εξώφυλλο από τον Ρου-
µάνο καλλιτέχνη Costin Chioreanu. 
Την ήθελες αυτή την αντίθεση και για-
τί; Το µόνο που δεν καταφέραµε είναι να 
κάνουµε το άλµπουµ να µυρίζει µούχλα. 
Όλα τα άλλα στοιχεία του κουρασµένου 
παρατηρητή που βυθίζεται αργά στο 
πένθος της φύσης είναι εκεί. 

Σ τ α  τ ε λ ε υ τ α ί α  l i v e  σ α ς  µ ε  τ ο υ ς 
Batushka και Septicflesh ενισχύσατε 
τη θεατρικότητά σας, εντάσσοντας χο-
ρογραφίες επί σκηνής. Είναι κάτι που 
θα δούµε ξανά στις επόµενες ζωντα-
νές εµφανίσεις σας; Ναι, αυτό είναι το 
στοίχηµα τώρα. Έχει ανεβασµένο κόστος 
σαν παραγωγή, αλλά είναι βασικό κοµµά-
τι της εµπειρίας. 

Αγχώνεσαι πριν βγεις στη σκηνή; Υ-
πάρχει πάντα το άγχος γιατί µε νοιάζουν 
πολλά πράγµατα. Αυτοσυγκεντρώνοµαι 
όµως και µπαίνω στον ρόλο της φιγούρας. 
Το καπέλο βοηθά πολύ. ∆εν έχω οπτική 
επαφή µε κανέναν. Βυθίζοµαι στο όνειρο.
 
«Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει ο άνθρωπος 
τη σκάλα της γνώσης, τόσο βαρύτερο 
γίνεται το φορτίο της ζωής» έχεις δη-
λώσει παλιότερα. Πόσο βαρύ είναι το 
φορτίο για µια underground µπάντα 
όπως οι The Slayerking στην εποχή πα-
ντοδυναµίας των streaming υπηρεσι-
ών; Παλαιότερα ήταν η παντοδυναµία 
των µεγάλων εταιρειών και των κατά τό-
πους διανοµέων. Ό,τι έφερναν αυτοί θα 
άκουγες. Με τις δικές τους επιλογές µε-
γαλώσαµε. Έχω την εντύπωση πως τώρα 
είναι καλύτερα. Γκρινιάζει ο κόσµος, δεν 
προλαβαίνει να τα ακούσει όλα, λέει, αλ-
λά έχει επιλογές. Και αυτό είναι βασικό 
στοιχείο της ελευθερίας. Οι επιλογές. 

Με ποιους δαίµονες πάλεψες τελευ-
ταία; Μεγαλώνοντας παλεύω να κρατή-
σω τον ενθουσιασµό µου για πράγµατα. 
Από ένα σηµείο και µετά ξέρεις τη δια-
δροµή και ψάχνεις κρυµµένες εικόνες και 
νοήµατα να πλουτίσεις τη ρουτίνα σου.  

Το «Holy Mountain» του Alexandro 
Jodorowsky είναι µια σηµαίνουσα α-
ναφορά στη σκηνική σας παρουσία. Τι 
σε άγγιξε σε αυτό το µεξικάνικο φιλµ 
του 1973;  Μου αρέσει η µατιά του. Είναι 
δηλητηριώδης. Αλλά από αυτό το δηλη-
τήριο που σε σωστές δόσεις είναι φάρ-
µακο. 

Είστε ένα δεµένο αλλά ετερόκλητο 
τρίο µε διαφορετικές µουσικές κατα-
βολές. Αλήθεια, πώς τα «βρίσκετε» 
µουσικά; Είµαστε αρκετά έµπειροι να 
αναδεικνύουµε αυτά που µας ενώνουν. 
Και είναι περισσότερα από αυτά που µας 
χωρίζουν. Η ιδιαιτερότητα του τρίο, πέ-
ραν της µουσικής, είναι ότι κανείς δεν 
κρύβεται πίσω από κάποιον. Κατά κάποιο 
τρόπο αυτό ίσως σε κάνει και πιο υπεύ-
θυνο σαν µονάδα. ∆εν περισσεύεις. Είσαι 
όσο χρήσιµος είναι και οι άλλοι. 

Εθεάθης στην τελευταία συναυλία των 
Slayer στην Ελλάδα. Πώς σου φάνηκε; 
Πολύ ωραία. Υπήρχαν κάποιοι καλλιτέ-
χνες που λειτούργησαν σαν «πνευµατι-
κοί πατέρες» για µια µερίδα παιδιών µε 
δύσκολη εφηβεία τη δεκαετία του ’80. 
Αυτοί ήταν από αυτούς. Ήταν οι δικοί µας 
ήρωες. Και όσο υπάρχουν, υπάρχει και η 
εφηβεία µας. Τώρα πρέπει να αντιµετω-
πίσουµε το δικό τους τέλος ηρωικά.  

Ποιο άλµπουµ παίζει στο αυτο-
κίνητό σου αυτή την περίοδο;  

AC/DC, «Back in Black». A

Επιστρέφουν δισκογραφικά 
µε το νέο, δεύτερο, άλµπουµ 
«Tetragrammaton» και «ανα-

σταίνουν» το metal χωρίς 
κλισέ και εύκολα τρικ. 

∆ίνουν επιλεκτικά µυσταγω-
γικές συναυλίες µε ατµό-

σφαιρα και ήχο που θερίζει. 
Και αδιαφορούν για τα views. 

Οι Slayerking έχουν νέες 
σκοτεινές ιστορίες και ο τρα-
γουδιστής και µπασίστας του 

συγκροτήµατος Ευθύμης 
Καραδήμας τις µοιράζεται 

στην ATHENS VOICE. 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η

Φωτό: SETH SIRO ANTON 
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Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου, φωτό: α. ΣιμοπουλοΣ

 

Η Ραφίκα Σαουίς και το «μυθολόγημα της νέας γενιάς»
λίγο πριν την πρεμιέρα «Europeana» στην έναλλακτική Σκηνή της έθνικής λυρικής Σκηνής, η AthEns VoicE μαθαίνει τα πάντα για το            τι συμβαίνει σε μια παιδική χαρά στο κέντρο μιας «τυπικής πόλης του δυτικού κόσμου» 
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αφίκα, έχεις άγχος για την πρεμιέρα 
του «Europeana»; «Νομίζω ότι το άγ-

χος είναι πάντα εφηβικό, τουλάχιστον το 
δικό μου. Δεν έχω άγχος για την πρεμιέρα, 

περισσότερο περιέργεια και χαρά, γιατί για εμένα 
κάθε παράσταση είναι μια συζήτηση. Ένας διάλογος».

Το «Europeana» είναι ένα πρωτότυπο έργο για τα εφηβικά 
όνειρα, την ομορφιά, την τρυφερότητα και τις ανησυχίες της 
εφηβείας. Επίκεντρο του έργου –μια διεθνής παραγωγή που 
έχει τιμηθεί με την υποτροφία Ίψεν, από τα σημαντικά ομώ-
νυμα νορβηγικά βραβεία– αποτελούν 150 καταγεγραμμένες 
αφηγήσεις ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Οι ελπίδες και 
τα όνειρα αυτών των μικρών σύγχρονων Οδυσσέων που διέ-
σχισαν εμπόλεμες και αφιλόξενες περιοχές συνδέονται με το 
κλασικό θεατρικό έργο του Ερρίκου Ίψεν «Ο μικρός Έγιολφ», 
στο οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση η ανθρώπινη ευθύνη. 
Κεντρικός χαρακτήρας ένα παιδί που προσπάθησε αποτυχη-
μένα να γίνει αποδεκτό από τους εγωκεντρικούς γονείς του 
και εντέλει χάθηκε στον βυθό της θάλασσας δίνει αφορμή στη 
Ραφίκα Σαουίς να στήσει ένα πρωτότυπο «μυθολόγημα» για τη 
νέα γενιά. Ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μαζί της. 

«Οι μόνες προσδοκίες που έχω είναι όσοι είναι στη σκηνή πάνω 
να ευχαριστηθούν τη διαδικασία και να είναι γι’ αυτούς μια ό-
μορφη εμπειρία. Ό,τι και να γίνει, δεν είναι το τέλος του κόσμου. 
Μια παράσταση είναι. Το πιο όμορφο για εμένα είναι ότι όσα 
παιδιά συμμετείχαν στα ερευνητικά εργαστήρια γύρω από το 
έργο του Ερρίκου Ίψεν “O μικρός Έγιολφ” μοιράστηκαν ό,τι ή-
ταν γι’ αυτούς σημαντικό και τελικά μέσα από την έρευνα και τη 
διαδικασία δημιουργήθηκε από τους συμμετέχοντες ένα νέο 
έργο. Που δεν έχει μέσα “θέλω” με την έννοια της κτήσης, παρά 
“ονειρεύομαι με μια δόση ελευθερίας” και με την έννοια του 
“συμπεριλαμβάνω”. Εκεί παρηγορούμαι και εγώ». 

Όλα συμβαίνουν σε μια παιδική χαρά στο κέντρο μιας «τυ-
πικής πόλης του δυτικού κόσμου» λέει το δελτίο Τύπου.  
Έφηβοι που συναντιούνται προερχόμενοι από διαφορε-
τικές κοινότητες. Πώς το «μυθολόγημα της νέας γενιάς», 
πυρήνας της παράστασής σου, μπορεί να μιλήσει συνολικά 
για μια αθηναϊκή ή ευρωπαϊκή εφηβεία; Μπορείς ποτέ να 
μιλήσεις συνολικά για όλους τους ανθρώπους; Μια δόση είναι 
η δική σου αίσθηση ή διερώτηση για τα πράγματα, και μια, στην 
περίπτωση αυτού του έργου, η στατιστική «αλήθεια» με βάση 
την πλειοψηφία. Τα ερευνητικά εργαστήρια που δημιουργή-
θηκαν ως πλατφόρμες όπου συναντήθηκαν έφηβοι από δια-
φορετικές χώρες, κοινότητες και τάξεις δεν αντιπροσωπεύουν 
μόνο μια εντόπια πραγματικότητα. Συνέβη, γιατί μπορεί και να 
μη συνέβαινε, τα παιδιά να δημιουργήσουν μια φωνή. Τη φωνή 
βέβαια όσων συμμετείχαν στην πλατφόρμα διασύνδεσης εφή-
βων. Εκεί τα παιδιά, απαντώντας στην ερώτηση «πώς προσδι-
ορίζω τον εαυτό μου τώρα και πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου 
στο μέλλον», βρήκαν πολλούς κοινούς τόπους, δημιούργησαν 
ενσυναίσθηση και μια δική τους κοινωνία, σπάζοντας κάθε 
τοίχο, αποστιγματίζοντας τη διαφορετικότητα σεβόμενοι και 
αποδεχόμενοι τη ζωή κάθε ανθρώπου. Στατιστικά μιλώντας, 
με βάση τα εργαστήρια και τις συνεντεύξεις, οι περισσότεροι έ-
φηβοι συναντιούνται στη μοναξιά και σε πολλούς παρόμοιους 
πόνους. Η παιδική χαρά είναι ένας μη τόπος, ένας ουδέτερος, 
άχρονος τόπος, όπου μπορεί να συναντηθεί οποιοσδήποτε με 
οποιονδήποτε. Επίσης είναι ένα κατασκεύασμα των ενηλίκων, 
που αποτυπώνει πως αυτοί θεωρούνε ότι τα παιδιά πρέπει να 
παίζουν. Όμως τα παιδιά και ιδιαίτερα οι έφηβοι, το «τέταρτο 
φύλο», μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα και να χρησιμοποιή-
σουν τον χώρο αυτόν εντελώς απρόβλεπτα και διαφορετικά. 
 
Υπάρχει ένας σούπερ ήρωας στην παιδική χαρά μαζί με τα 
παιδιά. Τι ακριβώς κάνει; Ο σούπερ ήρωας είναι ένα αμάλ-
γαμα από διαφορετικούς σούπερ ήρωες της Μάρβελ και είναι 
πότε καλός και πότε κακός. Συμβολίζει το δυτικό, πατριαρχικό 
σύμβολο του ήρωα. Κάτι σαν δήμιος. Στο έργο τα παιδιά λένε 
«δεν έχουμε ανάγκη από ήρωες… Μια δουλειά, την οικογένειά 
σου, απλότητα και ηρεμία…». Περιέργως σαν να γνωρίζουν 
την έννοια του πεπερασμένου. 

Ως παιδί εσύ υπήρξες ευτυχισμένη; Η διπλή, ελληνοσυρι-
ακή, σου ταυτότητα μαζί με λίγες στάλες ενσυναίσθησης 
σε έκανε να βλέπεις τα πράγματα «διπλά»; Και πόσο μα-
κριά (ή όχι) βρισκόσουν από τον κόσμο του Έγιολφ; Δεν 
είχα σαν παιδί δυστυχώς μεγάλη σχέση με τη διπλή καταγωγή 
μου, καθώς δεν μιλώ τα αραβικά και δεν έχω επισκεφτεί ποτέ 
τη Συρία. Είμαι όμως πια –και προσπαθώντας να κατανοήσω 
περισσότερα για τον τόπο του πατέρα μου– πολύ περήφανη 
για την καταγωγή μου. Και θα ήθελα πολύ να καταφέρω να 
μάθω αραβικά και πριν φύγει ο πατέρας μου να του μιλήσω 
στη γλώσσα του. Μεγάλωσα σε μια αστική οικογένεια. Φυσικά 
κάθε άνθρωπος κουβαλάει τους δικούς του «πόνους» σε κάθε 
συνθήκη. Επίσης, δεν είμαι τόσο μικρούλα και έτσι στα 90s και 
millennium νομίζω, χωρίς να θέλω να γενικεύσω, υπήρχε μια 
παραποιημένη πραγματικότητα… Όταν έρχεται η ενηλικίωση 
και η ζωή, η προσγείωση είναι πάντα απότομη.  A

Ιnfo
Europeana  

Πρώτη παρουσίαση / 
Συμπαραγωγή με τα Ibsen 
Awards και τη Lineculture  

26, 27, 28 Σεπτεμβρίου 
Ώρα έναρξης: 20.30 

Εναλλακτική Σκηνή Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος

Η Ραφίκα Σαουίς και το «μυθολόγημα της νέας γενιάς»
Λίγο πριν την πρεμιέρα «Europeana» στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η AthEns VoicE μαθαίνει τα πάντα για το            τι συμβαίνει σε μια παιδική χαρά στο κέντρο μιας «τυπικής πόλης του δυτικού κόσμου» 
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Astytherapy 
στην πόλη με την υπόγραφη τόυ

RTMone 
Aσπρόμαυρες χαρακτηριστικές φιγούρες που ίσως έ-
χεις δει στους δρόμους της Αθήνας και σε τραβούν σαν 
καθρέφτης να τις κοιτάξεις πιο προσεκτικά. Σαν να βλέ-
πεις τον εαυτό σου. Χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα 
με αυτή που επιλέγει να επικοινωνήσει στους τοίχους, 
ο εικονογράφος και street artist RTMone, συνιδρυτής 
του δημιουργικού στούντιο Imaginary Rooms, πραγμα-
τοποιεί την πρώτη του ατομική έκθεση «Astytherapy» 
στην Εφημερίδα ATH. Ένα σύνολο ημερολογιακών ση-
μειώσεων από άβολα συναισθήματα, εσωτερικές συ-
γκρούσεις, επικοινωνιακά κενά. Από τι πάσχει η πόλη; 
Υπάρχει θεραπεία;  Πριν δούμε από κοντά τα έργα του, 
μας έδωσε απαντήσεις. 

Αστυθεραπεία: Ποιον ορισμό δίνεις εσύ και από ποιες 

ασθένειες πιστεύεις πως πάσχει η πόλη; Κάθε άνθρωπος 
οφείλει να βρει το προσωπικό του ψυχικό φάρμακο. 
Το αστικό περιβάλλον είναι κάτι αφύσικο και προβλη-
ματικό, ενστικτωδώς σε απωθεί και οι τάσεις φυγής 
γέννησαν και τις αναγκαίες διακοπές. Την αποχή από 
τους πάντες και τα πάντα. Ο λεγόμενος «περίπατος με 
spraycans», η εξερεύνηση της πόλης, η επανένωσή μου 
με δημιουργικούς ανθρώπους, η εκφραστική εκτόνω-
ση, λειτούργησε θεραπευτικά για μένα. Το γνώριζα, το 
είχα ξεχάσει, το ξαναθυμήθηκα. Όλοι γνωρίζουν ποια 
είναι η θεραπεία τους, αλλά η ζωή στο άστυ μας απο-
προσανατολίζει.

Με την πρώτη σου ατομική έκθεση κλείνει και ένας κύ-

κλος ζωής για σένα. Τι κρατάς από αυτό και τι είναι εκείνο 

που θες να ξορκίσεις; Νομίζω ότι είναι πρέπον να κρατά-
με όλες τις στιγμές που έχουμε ζήσει, καλές και κακές, 
δύσκολες ή ευχάριστες. Η κάθε μία θα φανεί ξανά χρή-
σιμη και θα ατσαλώσει το μέλλον μας. Είμαστε το σύνο-
λο των βιωμάτων μας, καθώς και των επιλογών μας, που 
βέβαια, κι αυτές είναι σαφέστατα επηρεασμένες από τα 
βιώματα. Ξορκίζω το αόρατο φρένο της ζωής του ενή-
λικα, που δεν μας επιτρέπει να παίζουμε. Και φυσικά 
μιλάω για την αυθόρμητη έκφραση κι επικοινωνία.

Τι θα δούμε στην ατομική σου έκθεση στην Εφημερί-

δα ATH; Ουσιαστικά, παρουσιάζω ένα σύνολο ημερολο-
γιακών σημειώσεων από άβολα συναισθήματα, εσωτε-
ρικές συγκρούσεις, επικοινωνιακά κενά. Μια γραμμική 
σειρά εικονογραφήσεων που επικοινωνούνται μέσω 
της γλώσσας με την οποία με έχει γνωρίσει το κοινό της 
Αθήνας τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτής του λογότυπου, 
street art, graffiti, character ή όπως αλλιώς αντιλαμβά-
νεται το κοινό το σχέδιό μου μέσα στην πόλη.

Τι είναι αυτό που σε τράβηξε εξαρχής στο «τύπου κό-

μικ» street art και τι θα ήθελες να περάσεις στον περα-

στικό; Μεγάλωσα διαβάζοντας κόμικς. Σαν παιδί, ήταν 
η διέξοδός μου από την πραγματικότητα, παρόλο που 
είχα υπέροχα παιδικά χρόνια. Δεν θέλω να περάσω 
κανένα απολύτως μήνυμα στους περαστικούς. Πλέον, 
όμως, γνωρίζω ότι ο αναγνώστης του street art μου 
μπορεί να δει τον ίδιο του τον εαυτό στα έργα μου. Όταν 
δει ένα θλιμμένο ή ένα εκνευρισμένο character μου, 
την ώρα που πηγαίνει ή γυρνάει από τη δουλειά του ή 
το σχολείο, μπορεί πολύ εύκολα να ταυτιστεί. Μαντέψ-
τε γιατί!

Ταυτόχρονα από ταλαντούχος street artist μετατρέπεσαι 

σε «δάσκαλο» για μικρά παιδιά. Πώς είναι αυτή η εναλλα-

γή; Σε ενθουσιάζει να δουλεύεις με νέους; Είναι «βαρύς» 
ο όρος δάσκαλος. Με ενθουσιάζει να δουλεύω με νέους, 
μάλλον γιατί γίνομαι κι εγώ νέος. Εξηγώ πάντα στα παι-
διά ότι αυτοί είναι οι δάσκαλοι κι εγώ ο μαθητής. Στην 
ουσία, όμως, είμαστε μια ομάδα. Ένα crew. Δεν υπάρχει 
κάποια εναλλαγή στις ιδιότητές μου. Κάνω αυτό που έ-
κανα πάντα με την παρέα μου, το crew μου. Μοιραζόμα-
στε την αγάπη μας για ό,τι μας εμπνέει. Εμπνέει ο ένας 
τον άλλον. Το graffiti/street art είναι ένα εκπαιδευτικό 
ταξίδι από μόνο του. Εμείς ταξιδεύουμε μέσα σε αυτό.

Πώς φαντάζεσαι καλλιτεχνικά τον RTMONE τα επόμενα 

χρόνια; Όπως τώρα κι έχοντας ολοκληρώσει τη σειρά 
παιδικών βιβλίων που δουλεύω! A  

Του Νίκου ΠαΠαηλίου

ΙΝFO
«Astytherapy»
Ατομική έκθεση 
του RTMONE 
Εφημερίδα ATH: 
Βησσαρίωνος 9 
& Σίνα 6. Εγκαί-
νια: Παρασκευή 
27 Σεπτεμβρίου, 
20.00-02.00 
Διάρκεια: 27 Σε-
πτεμβρίου - 11 
Οκτωβρίου
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Ο αναγνώστης 
του street art μου 
μπορεί να δει τον 

ίδιο του τον  
εαυτό στα έργα 

μου. Όταν δει ένα 
θλιμμένο ή ένα 
εκνευρισμένο 

character μου, την 
ώρα που πηγαίνει 
ή γυρνάει από τη 
δουλειά του ή το 
σχολείο, μπορεί 
πολύ εύκολα να 

ταυτιστεί.  
Μαντέψτε γιατί!



Η Μάρα Καρέτσου 
διηγείται τη ζωή της
Από τη Λάρισα στον Ιόλα, στη Νέα Υόρκη και την pop art

Του Γιάννη νένέ - Φωτό: ιωάννης Βάςτάρδης

Eίναι μία γυναίκα που εκπέμπει δύναμη και κοσμοπολίτικο 
αέρα. Έχει το speed της Νέας Υόρκης (ζει εκεί από τα 80s) 
αλλά δεν χάνει το ευρωπαϊκό της στιλ και μιλάει συγκινη-
μένη για την Ελλάδα με ολόσωστα ελληνικά, ακόμα κι αν 
μπλέκει στα λόγια της μερικές αμερικάνικες λέξεις. Η τέχνη 
της έγινε διεθνώς γνωστή χάρη στην αναγνώριση που της έ-
δειξε ο μεγάλος συλλέκτης και γκαλερίστας Αλέξανδρος Ιό-

λας και, δημιουργώντας κυρίως ελληνικά θέματα με σουρεαλιστική αίσθη-
ση, γλυπτά, αντικείμενα, σχέδια και κοσμήματα, εκθέτει στις μεγαλύτερες 
πόλεις του κόσμου ακόμα και σήμερα. Η ομιλία της για την Pop Art στην 
Ελληνοαμερικάνικη Ένωση στις 26/9 ήταν η αφορμή για να μας μιλήσει 
για αυτή τη συναρπαστική ζωή δίνοντας από την αρχή τον τόνο: «Δεν θέλω 
περίεργες ερωτήσεις… Πώς να το πω. Δεν θέλω μακροσκελείς ερωτήσεις» 
λέει και ξεκινάμε... 
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Ξεκίνησα από τη Λάρισα.  Ζω-
γράφιζα και έκανα και µικρά γλυ-
πτά. Έκανα µικρά πεταλουδάκια 
φτιαγµένα από τον πηλό του Πη-

νειού, τον άργιλο, που µου έφερνε 
ο πατέρας µου.

Στη Σχολή Καλών Τεχνών µπαίνω τη δεύτερη 
φορά µε υποτροφία στο τµήµα µε τον Θανάση 
Απάρτη, τον µεγαλύτερο γλύπτη της εποχής. Και 
καθηγητής στη Σχολή και µαθητής του Αντου-
άν Μπουρντέλ, ενός από τους µεγαλύτερους 
γλύπτες του Παρισιού. Κι έτσι ξεκινάει η πορεία 
µου, yes.

Όταν έγινε ένας διαγωνισµός για τη θέση της 
επιµελήτριας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
στην έδρα Πλαστικής, έλαβα κι εγώ µέρος. Όταν 
ανοίξανε τους φακέλους εγώ ήµουν η πρώτη, κι 
έτσι έγινα επιµελήτρια στο Πολυτεχνείο σε ηλι-
κία 24 χρονών. Ουάου. 

Το ’74, όταν είδα ότι θέλω να πάω πιο µακριά 
από την Ελλάδα, δίνω την παραίτησή µου. Θυµά-
µαι ότι και η µητέρα µου µού είπε: “Μείνε, είκοσι 
χιλιάδες δραχµές είναι πάρα πολλά λεφτά. Μια 
µέρα θα γίνεις πρύτανις στο Πολυτεχνείο”. Εγώ 
όµως πήρα τη βαλίτσα κι έφυγα και ήρθα στο 
Παρίσι. Εγκαθίσταµαι εκεί µε τον άντρα µου τον 
Ιταλό, τον Πιέρ Λουίτζι Μπελάτσι, πολύ σπου-
δαίος ζωγράφος κι εκείνος τότε, και µικρός – 27 
χρονών. Κι έτσι ξεκινάµε τη ζωή µας, χωρίς να ξέ-
ρουµε καν γαλλικά. Πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. 

Στο Παρίσι ήταν αρκετοί Έλληνες όπως ο Τά-
κις, ο Παύλος, ο Φασιανός. ∆ύσκολα χρόνια. Έ-
πρεπε πρώτα να µάθουµε τη γλώσσα και µετά να 
δηµιουργήσουµε έργα. Για τα δικά µου τα έργα, 
που ήταν γλυπτική, ήθελα πολλά λεφτά για τα 
χυτήρια. Βρήκαµε ένα ατελιέ στο Μονπαρνάς. 
Πότε πληρώναµε το νοίκι, πότε µας πετάγαν έξω. 
Πουλούσαµε κάποια έργα µε τον σύζυγο, µας 
έβαζαν πάλι µέσα. Συνέχεια αυτό. 

Τα έργα µου τότε, 70s-80s, είχανε πάντοτε α-
ναµνήσεις από την Ελλάδα. Τον Απόλλωνα, ένα 
κεφάλι, ένα µπούστο Venus… Ό,τι είχαν τα ελλη-
νικά µουσεία αλλά µε ένα modernism και µε ένα 
surrealism. Έκανα ας πούµε ένα µήλο µέσα σε ένα 
παράθυρο. Εκείνη την εποχή την ωραιότερη γκα-
λερί την είχε ο Πολ Φακέτι, Ιταλός, ο οποίος είχε 
τους µεγάλους καλλιτέχνες, και ο Αλέξανδρος 
Ιόλας, ο οποίος είχε µεγάλους καλλιτέχνες όπως 
ο Μαξ Ερνστ, ο Βίκτορ Μπράουνερ και άλλους. 
Σιγά-σιγά είδαµε ποιες ήταν οι καλές γκαλερί. 
Άρχισα να εκθέτω µπρούντζινα έργα µε τη Λιλιάν 
Φρανσουά στη rue de Seine. Σιγά-σιγά είδα ότι 
η δουλειά µου έπρεπε να πετάξει και κάπου αλ-
λού. Στις δύσκολες και µεγάλες γκαλερί. Πάντα 
κυνηγούσα το µοναδικό και το unique. Μια µέρα 
φορτώνω όλα µου τα έργα επάνω σε ένα καµιόνι 
–καµιά δεκαριά έργα που τα έκανα µε πάθος και 
χρωστούσα ακόµα στα χυτήρια– και πάω στην 
γκαλερί του Φακέτι, του Ιταλού, και του λέω “I 
have my work, είναι εδώ έξω”. “Μα δεν µπορούµε 
αυτή τη στιγµή” µου λέει. “ΑΥΤΗ τη στιγµή!” του 
απαντώ. “Adesso signore!”. Κι ανοίγει το καµιόνι, 
βλέπει τα έργα και κάνει “Ουάου. Έχουµε έκθε-
ση αµέσως”. Και κάνουµε εκεί το µεγάλο ντου. 
Ήρθαν όλοι οι µεγάλοι συλλέκτες, Γάλλοι, Ιταλοί 
και λοιπά, και µπόρεσα κι άρχισα να πληρώνω τα 
χυτήρια και όλα. Ήµουνα πολύ ευχαριστηµένη. 

Μια µέρα µού λέει ο Φακέτι “Let’s go back to 
Athens”. Ήδη ήµουνα πια 6-7 χρόνια στο Παρίσι. 
Τoυ λέω “No, no, I don’t come back. I go front. 
Θέλω να πάω πιο µπροστά”. “Νο” µου λέει, “θα 
πάµε σε µία γκαλερί που γνωρίζω, στη Χάρη-
τος”. Σύγχρονη Χαρακτική λεγότανε. Λέω “Okay, 

let’s go back to Athens. But I like America. I want 
very much to go to America”. “Νο” µου λέει, “this 
minute you go back to Athens”. Κι ερχόµαστε να 
κάνουµε την έκθεση στην γκαλερί αυτή. Όλα τα 
έργα ήταν αναµνήσεις Ελλάδος, µπρούντζινα, 
κολόνες σπασµένες, Αφροδίτες, πολύ σουρεα-
λιστικά έργα. Ήταν το ’79-’80. Αγοράστηκαν όλα 
τα έργα.

Και µια µέρα, καθώς ήµουν εκεί στην γκα-
λερί, µπαίνει µέσα ο Ιόλας µε τη γούνα, εξτρα-
ορντινέρ, και λέει: “Ποιος είναι αυτός ο άντρας 
που κάνει αυτά τα έργα; Αυτά είναι σουρεαλι-
σµός και µ’ αρέσουν”. Του λέω “εγώ”. Μου λέει 
“Θέλετε να πάτε Αµερική;” Χα! The magic word. 

Κι έτσι πάω µε τον Ιόλα στη Νέα Υόρκη. Εκεί, 
είχε την ωραιότερη γκαλερί, γωνία 57 και Park 
Avenue στην οποία εξέθετε Μπράουνερ, Πικάσο, 
Μαγκρίτ… Τους µεγαλύτερους σουρεαλιστάς 
ο Ιόλας τους προώθησε. Ήταν καλύτερες και οι 
εποχές τότε. Μιλάµε για ’77-’80, που ήταν η χρυ-
σή περίοδος της τέχνης στην Αµερική. Εκεί τό-
τε γεννήθηκε η ποπ-αρτ κι εκεί γνώρισα όλους 
τους καλλιτέχνες: τον Ρόι Λίχτενστάιν, τον Άντι 
Γουόρχολ, τον Τζάσπερ Τζονς, τον Ρόµπερτ Ρά-
ουζενµπεργκ, τους µάστερς της τέχνης. Ήµουν 
τυχερή να τους γνωρίσω από κοντά. Αmazing. 
Έτσι γνώρισα την ποπ αρτ, που µου έκανε πάρα 
πολλή εντύπωση. 

Ο κάθε καλλιτέχνης έχει ένα στιλ. Εγώ ήµουν 
πάντα το στιλ του αγοροκόριτσου. Πάντα ήµουν 
µε ένα παντελόνι τζιν, ένα σακάκι κι ένα καπέλο 
στιλ Μποµπ Ντίλαν γιατί µου άρεσε η µουσική 
της εποχής, ήταν η µουσική της new generation. 
Ήµουν πάντα έτσι. 

Τότε είχαν αρχίσει και τα µεγάλα πάρτι στο 
Studio 54, που µπήκε µέσα η Μπιάνκα Τζάγκερ 
επάνω στο λευκό άλογο, οι κοκαΐνες, οι ηρωίνες, 
τα ντραγκς, κι εκεί είπα δεν πρέπει ποτέ να αγγί-
ξω κάτι διότι οπωσδήποτε θα γυρίσω ή στη Λάρι-
σα ή θα πεθάνω. Και πράγµατι, πέθαναν πολλοί 
σε εκείνη τη δεκαετία, τα 80s. ∆εν κάπνισα ποτέ 
στη ζωή µου ούτε µία µαριχουάνα. Θα πείτε για-
τί. Φοβήθηκα γιατί έβλεπα τους καλλιτέχνες, την 
κατάντια τους, κι αυτό µε έκανε να κρατηθώ. 

Εκείνο το βράδυ που ο Ιόλας πούλησε όλη τη 
συλλογή µου, πήρα διακόσιες χιλιάδες. Για µένα 
ήταν ένα ποσό τεράστιο. Πλήρωσα τα χυτήρια 
στο Παρίσι. Την άλλη µέρα παίρνω τις φίλες µου 
και λέω “Πάω Μπαχάµες. Έχω ακούσει ότι είναι 
όνειρο”. Και την άλλη εβδοµάδα παίρνω ένα µή-
νυµα από το γραφείο του Ιόλα: “Όταν ο καλλιτέ-
χνης πιάνει λεφτά, δεν δουλεύει κι εξαφανίζε-
ται. ΜΠΑΚ ΤΟΥ ΑΤΕΛΙΕ!”. ∆ηλαδή ο πραγµατικός 
καλλιτέχνης πρέπει να είναι χωρίς λεφτά. Γυρίζω 
λοιπόν κι επειδή εµένα µου αρέσουν πολύ τα αυ-
τοκίνητα αλλά σαν έργο, δεν οδηγώ άλλωστε και 
πολύ καλά, πάω και παίρνω µία µπλου Ρολς Ρόις 
–η Παλόµα Πικάσο είχε ροζ–, όχι για να την οδη-
γώ. Την είχα από κάτω στην Παρκ Άβενιου, την 
έβλεπα και την οδηγούσαν οι φίλοι µου. Σαν έργο 
τέχνης. Επειδή µου άρεσε εκείνος ο άγγελος που 
έχει µπροστά. 

Εκεί µε τον Ιόλα άρχισα κι έκανα και κοσµή-
µατα, µία κολεξιόν – έκανε και η Παλόµα Πικάσο. 
Του αρέσανε πολύ του Ιόλα. Συνεχίζω ακόµα και 
σήµερα να κάνω. Έχω πάρει ένα ατελιέ στο Σεν 
Τροπέ, στη Γαλλική Ριβιέρα, εδώ και 26 χρόνια, 
και συναντιόµαστε εκεί όλοι οι καλλιτέχνες που 
ζήσαµε τα δύσκολα χρόνια στο Παρίσι. Εκεί κάθε 
χρόνο κάνω µία έκθεση µε jewelry. Φέτος την 
ονόµασα “Golden River”. Έχω τους πελάτες µου 
και περνάω το καλοκαίρι εκεί 2 µήνες. 

Τα κοσµήµατα που κάνω είναι µε χρυσά φύλ-
λα, είναι αναµνήσεις πάντα από λουλούδια της 
Ελλάδας. Πάντα η Ελλάδα είναι µαζί µου. ∆εν την 
άφησα ποτέ. Η βιβλιοθήκη µου είναι γεµάτη από 
ελληνικά βιβλία. Να φανταστείτε, όταν έφυγα το 
’75, µε τον Μπελάτσι µιλάγαµε µόνο ιταλικά, επί 
δέκα χρόνια. Όταν πήγα στην Αµερική, παντρεύ-
τηκα τον Κιθ Γκριν, έναν νεαρό γκαλερίστα, ή-
µασταν 40 χρονών τότε, µας πάντρεψε ο Ιόλας 
ο οποίος έχει παντρέψει δύο ανθρώπους: τον 
Γιάννη τον Κουνέλη και τη Μάρα Καρέτσου – εµέ-
να. Εκεί µιλάγαµε πάντα αγγλικά. Βλέπετε, όµως, 
πόσο καλά µιλάω τα ελληνικά, χρησιµοποιώ µό-
νο µερικές λέξεις στα αγγλικά. Συνήθως εµείς 
οι Έλληνες της διασποράς λέµε “το κάρο µου” 
και λοιπά. Αυτό συµβαίνει επειδή διαβάζω συνέ-
χεια ελληνικά βιβλία. Προσπαθώ να είµαι στην 
ελληνική οµογένεια και είµαι πολύ active στην 
ελληνική παροικία. Βοηθάω πάντα τους έλληνες 
καλλιτέχνες, εικαστικούς, πιανίστες, όταν έρχο-
νται. Γι’ αυτό και η Ελλάδα µε έκανε Πρέσβειρα 
Καλής Θελήσεως. 

Στο Τόκιο πήγα αρκετές φορές. Κάναµε εκθέ-
σεις µε τον Οκάντα. Κάναµε µεγάλη επιτυχία για-
τί πήγα µε τις µεγάλες Πυραµίδες που ήταν 5-6 
έργα σε υλικό “λουσάιτ” –αυτές τις έκανα και στο 
Μουράνο και στο Μπρούκλιν– και δώδεκα κολό-
νες ελληνικές σε κρύσταλλα, µε µπρούντζινα τρι-
αντάφυλλα τυλιγµένα. Ήταν κάτι unbelievable. 
Αυτό το υλικό το “λουσάιτ” εγώ το δούλευα πο-
λύ γιατί γυαλίζει ωραία, το έκανα και έµοιαζε µε 
κρύσταλλο. Τώρα συνεργάζοµαι συνέχεια µε 
τον Οκάντα, δουλεύω µε Ιταλίες, µε Μιλάνα, εδώ 
υπάρχουν έργα µου, έχει η Εθνική Πινακοθήκη, ο 
Βορρές, είχε και ο Πιερίδης τότε…

Τώρα η ζωή µου είναι ανάµεσα σε Νέα Υόρκη, 
Τόκιο, Μαϊάµι και Σεν Τροπέ. Σε όποιο µέρος κι 
αν είµαι ξυπνάω 5.30 µε 6, κάνω τη γυµναστική 
µου, τρώω πάρα πολύ αθλητικά, λίγο και υγιεινά. 
Περπατάω 3-4 χιλιόµετρα την ηµέρα every day 
και είµαι πάντα σε κορεσποντάνς µε φίλους. Μ’ 
αρέσει πολύ η φιλία, η συζήτηση, η ποίηση, γρά-
φω κι εγώ ποιήµατα. Έχω γράψει τρεις συλλο-
γές: τις “Σταγόνες”, τα “Περάσµατα” και το “Τrois 
gouttes de pluie” –Τρεις σταγόνες βροχής– που 
το αφιέρωσα στον Αλέξανδρο Ιόλα. Γράφω ποι-
ήµατα από 6 χρονών. Οι εφηµερίδες της Λάρισας 
έχουνε ποιήµατά µου, τα οποία βέβαια τους τα 
έστελνε ο µπαµπάς µου. Στα 16 µου και στα 17 
µου πήρα τα πρώτα βραβεία Λάρισας σε διαγωνι-
σµούς ποιήσεως. Με το που πήγα στην Αµερική, 
τέρµα. ∆εν ξαναέγραψα. Fast life, fast money. Η 
ποίηση και ο ροµαντισµός χάθηκαν. Περνάω µία 
πολύ ήσυχη µέρα, εκτός από το Σάββατο, αν βγω 
µε τους φίλους να πάµε να φάµε µαζί ή σε κάποιο 
ατελιέ στο Μπρούκλιν ή στο Σόχο. Και την Κυρια-
κή πάντα θα περάσω από την εκκλησία. Χρόνια 
ολόκληρα µε ξέρουνε και µάλιστα µε τον Ιάκωβο 
ήµασταν πολύ αγαπητοί φίλοι, είχα µάλιστα κά-
νει πολλές εκθέσεις και είχα δώσει έργα µου για 
φτωχά παιδιά, δίνω συνέχεια. Ήµουν πολύ φίλη 
µε τους Κένεντι και είµαι µέχρι σήµερα, µε την 
Έθελ Κένεντι και µε τον Τζο Κένεντι, έτρεξα να 
τους βοηθήσω στην καριέρα τους και “έτρεξα” κι 
εγώ: κατέβηκα για το Κόνγκρες µε τον Κλίντον κι 
έχασα για εκατό ψήφους και το 2004 πάλι µε τον 
Κλίντον κι έχασα για 70 ψήφους. Όλοι οι Έλληνες 
της Νέας Υόρκης ήρθανε µαζί µου. ∆εν ήθελα 
ακριβώς να γίνω Κόνγκρες αλλά να ακουστεί η 
φωνή µου έστω και αυτές τις φορές που θα µπο-
ρούσε να ακουστεί για την Ελλάδα. Με τους ∆η-
µοκράτες, βέβαια. Democrac.

Το τελευταίο που έχω να πω είναι 
ότι θα έχουµε πάντα την Ελλάδα 
µαζί µας και να είστε σίγουροι ότι η 
Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ.

The Masters of Pop 
Art - ∆ιάλεξη της 
Μάρας Καρέτσου 
Πέµπτη 26/9, στις 
19.30 στο Θέατρο της 
Ελληνοαµερικανικής 
Ένωσης (Μασσαλίας 
22, Αθήνα). Η διάλεξη 
θα γίνει στα ελληνικά 
µε παράλληλη προ-
βολή φωτογραφικού 
υλικού. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

Ο Ιόλας 
έφυγε νωρίς. 
Είχαμε πολ-
λά πρότζεκτ 
να κάνουμε 

μαζί. 
Σέβομαι 
πολύ τον 
Τάκι, τον 

Ακριθάκη, 
τον Παύλο, 

τον Κουνέλη, 
είναι 

υπέροχοι 
καλλιτέχνες. 

∆ιαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr
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Ε
ίναι το ρόφηµα µε τις µε-
γαλύτερες πωλήσεις στη 
χώρα. Οι περισσότεροι δη-
λώνουν τέτοια εξάρτηση 
µαζί του που δεν φεύγουν 
απ’ το σπίτι το πρωί, αν δεν 
απολαύσουν µια κούπα 
(τουλάχιστον). Άλλοι πάλι, 

όπως εγώ, για χάρη του θα διασχίσουν µε-
ρικά τετράγωνα παραπάνω για να βρουν 
τον ιδανικό. Ο τέλειος καφές σίγουρα πε-
ριµένει σε κάποιο ψαγµένο coffee shop ή 
micro roastery µέσα στην πόλη, εκεί που 
από τα στόµατα των «µυηµένων» ακούγε-
ται συχνά και η φράση «Third wave coffee». 
Πώς γεννήθηκε όµως αυτός ο όρος και 
πώς περάσαµε από τα προηγούµενα Κύ-
µατα χωρίς να µάθουµε γι’ αυτά; Πιείτε µια 
γουλιά καφέ και πάµε να σερφάρουµε στα 
4 κύµατά του για την απάντηση!

Ο καφές πρωτοεµφανίστηκε στην Αµερι-
κή το 1800, τότε που ο κόσµος ξεκίνησε τη 
νέα αυτή συνήθεια αντικαθιστώντας εκεί-
νη του τσαγιού. Με το Πρώτο Κύµα τα πράγ-
µατα ήταν απλά: ο καταναλωτής ζητούσε 
καφέ µονάχα για να καλύψει τις ενεργεια-
κές του ανάγκες. Ήταν τότε που εφευρέ-
θηκε και ο στιγµιαίος καφές που µαζί µε τη 
δυνατότητα συσκευασίας του σε αεροστε-
γή δοχεία εξαπλώθηκε ραγδαία ανά τον 
κόσµο. Την περίοδο του Πρώτου Κύµατος, 
βέβαια, οι εταιρείες παραγωγής δεν είχαν 
ως κύρια προτεραιότητα την ποιότητα του 
διαθέσιµου καφέ αλλά τη µαζική παραγω-
γή του, την ευκολία στη χρήση και τον στό-
χο να µπει σε κάθε νοικοκυριό.
Το ∆εύτερο Κύµα έφτασε πολύ αργότερα 
περί τα 60s, µε την εδραίωση των µεγάλων 
αλυσίδων στο εξωτερικό, που εκτός από 
espresso σέρβιραν και τα δικά τους ιδιαί-
τερα ροφήµατα µε διαφορετικά στιλ και 
τεχνοτροπίες. Οι εταιρείες αυτές µάλιστα 
πέτυχαν την ανάδειξη του καφέ ως εµπει-
ρία κι απόλαυση κι όχι ως ένα απλό ρόφη-
µα. Latte, espresso, arabica, µπήκαν στο 
καθηµερινό λεξιλόγιο του καταναλωτή 

όπως και η συνήθεια του «καφέ στο χέρι», 
που µέχρι τότε δεν ήταν διαδεδοµένη. Τα 
µικρά καφενεία στην Ελλάδα µετατρέπο-
νταν σιγά-σιγά σε µεγάλες επιχειρήσεις 
και η κοινωνική εµπειρία του καφέ ήταν 
πιο σηµαντική από ποτέ.
Κατά το Τρίτο Κύµα, η ποικιλία του κόκκου 
από τη συγκοµιδή ως το ψήσιµο άρχισε να 
απασχολεί άµεσα τον τελικό καταναλωτή, 
µε αποτέλεσµα στις σύγχρονες µητροπό-
λεις κατά τις αρχές του 21ου αιώνα να ανοί-
ξουν καταστήµατα που ψήνουν, καβουρ-
δίζουν και σερβίρουν τον δικό τους «χει-
ροποίητο» καφέ. Ο καφές σε αυτή τη περί-
πτωση είναι specialty, δηλαδή ανώτερης 
ποιότητας, από φάρµες µε συγκεκριµένα 
κριτήρια διαλογής. Ταυτόχρονα ο µπαρί-
στα κατέχει εµπεριστατωµένη γνώση για 
όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το 
γευστικό προφίλ των κόκκων αλλά και τις 
τεχνικές επεξεργασίας του προκειµένου 
να είναι σε θέση να ενηµερώσει και τους 
καταναλωτές. Οι 3rd wave drinkers έχουν 
τέτοιο πάθος για τον καφέ που µιλούν για 
αυτόν µε τον αέρα που κάποιοι µιλούν για 
τα εκλεκτά κρασιά και τα bourbons!

Άραγε µετά από όλα αυτά τι θα ακολου-
θήσει στη µεγάλη βιοµηχανία του καφέ; Οι 
«µύστες» του πιστεύουν ότι υπάρχει και Τέ-
ταρτο Κύµα, που διαµορφώνεται τώρα! Οι α-
πόψεις βέβαια διίστανται αλλά οι τάσεις δεί-
χνουν πως το 4ο Κύµα έχει να κάνει µε την 
άµεση επαφή του καταναλωτή µε τις χώρες 
παραγωγής κι όχι µόνο µέσω διαδικτύου. Ο 
παραγωγός έρχεται περισσότερο από ποτέ 
στο προσκήνιο στη θέση του µπαρίστα, και 
στο µέλλον ίσως µιλάµε για ένα ρεύµα κατά 
το οποίο ο ίδιος θα είναι ιδιοκτήτης της φάρ-
µας καφέ και παράλληλα ιδιοκτήτης coffee 
roastery και του local coffee shop.
Όπως και να έχει, ο καφές διανύει µερικά 
από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια στην 
ιστορία του κι όσο υπάρχουν λάτρεις και 
αφοσιωµένοι άνθρωποι που δραστηριο-
ποιούνται σε αυτόν θα γίνεται όλο και κα-
λύτερος.

Ο καφές, το κορυφαίο ρόφηµα του πλανήτη, 
ζει τις πιο συναρπαστικές στιγµές στην ιστορία του!
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Ο Γιώργος Ζαρζώνης 

είναι η ψυχή των ταξι-

διωτικών οδηγών «One 
Day»: πώς να ζήσεις και 

να γευτείς την εµπειρία 

ενός τόπου σε 24 ώρες. Μια καταπλη-

κτική ιδέα που η εφαρµογή της στο 

χαρτί αλλά και στο ίντερνετ σε βοηθά 

να κερδίσεις χρόνο και βίωµα, αφού 

ακόµα και είκοσι τέσσερις ώρες είναι 

αρκετές αν σε καθοδηγεί ένας ειδικός! 

Εδώ στην A.V. κάνουµε σχεδόν την ίδια 

δουλειά: είµαστε η Φωνή, η γεύση, η 

µυρωδιά, οι πολλαπλές αισθήσεις της 

Αθήνας. Έτσι οι οδηγοί One Day, εκδό-

σεις ATHENS VOICE Βooks, αφιερωµέ-

νοι στη Θεσσαλονίκη και τον Όλυµπο, 

κυκλοφορούν ήδη στα βιβλιοπωλεία 

όλης της Ελλάδας. Επόµενες κυκλοφο-

ρίες θα είναι µια έκδοση για την Αθήνα, 

καθώς και µία ακόµα περί καφέ, γεύ-

σεων, ταξιδιών και µυστικών για την 

καφεΐνη. Εικόνες, άνθρωποι, τόποι και 

κούπες, χαρµάνια καφέ, καλλιέργειες, 

σπόροι, τα πάντα περί του «αθλήµα-

τος». Αναµείνατε µέχρι τον Οκτώβριο. 

Μέχρι τότε, ας γνωρίσουµε τον Γιώργο 

Ζαρζώνη καλύτερα. 

Μίλησέ µας για την έκδοση του καφέ, 

που θα κυκλοφο-

ρήσει τον Οκτώ-

βριο. «One Day in 

a cup of coffee». 

Έτσι λέγεται το 

βιβλίο που ετοι-

µάζω. Πρόκει-

ται  για φωτο -

γρ α φ ί ε ς  π ο υ 

συλλέχθηκαν 

εδώ και πολλά 

χρόνια και µέ-

χρι τώρα που 

µιλάµε, αν φωτογραφίσω τον espresso 

που µε συνοδεύει. Εικόνες κυρίως α-

σπρόµαυρες, µε ανθρώπους που απο-

λαµβάνουν το κορυφαίο ρόφηµα του 

πλανήτη σε διάφορα και διαφορετικά 

µέρη του κόσµου. Εικόνες µε αυτούς 

που αφιερώνουν τη ζωή τους στην 

καλλιέργεια του καφέ. Κολοµβία, Πε-

ρού, Αυστραλία, Κούβα, Παρίσι, Ρώµη 

και πολλές άλλες πόλεις δένονται µε 

µια κούπα καφέ! Λατρεύω τον καφέ. Πί-

νω πάνω από 10 καθηµερινά εδώ και 

πολλά χρόνια. Το βιβλίο, λοιπόν, κάτω 

από αυτές τις συνθήκες έχει και κείµε-

να που γράφτηκαν παράλληλα µε τις 

εικόνες... και κάποια πριν από αυτές. 

Κείµενα µικρά και κοµψά, όπως ακρι-

βώς το ρόφηµα.

Όλυµπος, Θεσσαλονίκη, λογικό µου 

φαίνεται το ξεκίνηµα των One Day ο-

δηγών να γίνει µε µέρη-«γενέτειρες» 

που τις κατέχεις απόλυτα. Μετά πώς 

αναπτύχθηκες και µε ποια κριτήρια 

διάλεγες τα σποτ-τόπους; Μεγάλη 

συζήτηση! ∆εν διαλέγω, νοµίζω, µόνοι 

τους οι τόποι επιλέγονται. Τι εννοώ... 

Για τις ανάγκες ενός βιντεοκλίπ που 

έκανα για την Περιφέρεια Ηπείρου, 

συνεργάστηκα µε φίλους πια, από τα 

Τζουµέρκα. Ταξίδεψα µαζί τους, ήπια, 

γέλασα. Και ο επόµενος οδηγός είναι 

τα Τζουµέρκα, για να φέρει κόσµο σε 

αυτό το πολύ όµορφο που έζησα! Γιατί, 

Στέφανε, οι οδηγοί µου είναι καθαρά βι-

ωµατικοί, σε θέση, σε φωτογραφίες, σε 

κείµενα, στο όλο τους. ∆εν είναι Google. 

Πρώτο και τρίτο πρόσωπο, θέσεις της 

στιγµής και κυρίως συναισθήµατα είναι 

αυτό που προσπαθούν τα µικρά βιβλία 

να δώσουν στον αναγνώστη.

One Day
in a cup of 
COFFEE 

∆ιαβάστε όλη τη  συνέντευξη 

www.athens voice.gr
Ο Γιώργος Ζαρζώνης και 

η ATHENS VOICE Books κάτι... ψήνουν!
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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AFFOGATO Στα ιταλικά σηµαίνει 

«πνιγµένος». Συνδυάζει δύο παρα-

δόσεις της γειτονικής χώρας: τον 

espresso και το gelato.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Η Βραζιλία παράγει το 

30% της παγκόσµιας κατανάλωσης 

καφέ και είναι η χώρα µε τη µεγαλύ-

τερη παραγωγή του κόσµου.

ΓΚΕΪΣΑ Εκλεκτή ποικιλία καφέ 

που έχει πρωταγωνιστήσει σε 

πολλά πρωταθλήµατα καφέ.

∆ΙΠΛΗ ∆ΟΣΗ Για τη λέξη διπλός 

χρησιµοποιείται ευρέως και η ιτα-

λική λέξη doppio, π.χ. «Espresso 

Doppio».

ESPRESSO Ο πιο γνωστός και 

αγαπηµένος καφές µε πολλούς 

φανατικούς οπαδούς τα τελευταία 

πολλά χρόνια στη χώρα µας. Καυ-

τό νερό (30ml) διαπερνά µε πίεση 

7gr αλεσµένου καφέ. 

ΖΕΣΤΟΣ Μέσα από ένα αχνιστό 

φλιτζάνι µπορούν να αναδειχθούν 

µε τον καλύτερο τρόπο οι µυρω-

διές ενός ποιοτικού χαρµανιού.

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ Σύµφωνα µε έρευ-

νες, έως και 300mg ηµερησίως 

θεωρούνται φυσιολογικά όσον α-

φορά την κατανάλωση του καφέ. 

∆ηλαδή, από 2 έως 4 φλιτζάνια.

ΘΕΡΜΙ∆ΕΣ Ο καφές δεν έχει θερ-

µίδες από µόνος του. Συγκεκρι-

µένα δίνει µισή θερµίδα ανά 100 

γραµµάρια κι αυτό που τον επιβα-

ρύνει είναι τα πρόσθετα, όπως η 

ζάχαρη και το γάλα.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οξύτητα, σώµα, γεύση, άρωµα 

είναι µερικά από τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά που συνθέτουν το 

προφίλ µιας ποικιλίας καφέ.

ΚΑΦΕΝΕΣ Ένα ζεύγος Βαυαρών το 

1834 στήνει το πρώτο καφενείο 

στην Αθήνα, στη διασταύρωση 

Ιεράς Οδού και Μ. Αλεξάνδρου. Το 

«Πράσινο ∆εντρί».

LATTE Σερβίρεται σε µεγαλύτερο 

φλιτζάνι από του καπουτσίνο και 

αγγίζει τα 200ml για να πετύχει 

σωστή ισορροπία γάλακτος-

εσπρέσο.

ΜACHIATTO Για να φτιάξουµε 

espresso machiatto (σηµαδεµέ-

νος-λερωµένος) σε ένα φλιτζάνι 

ΤΟΛΕΞΙΚΟ
ΤΟΥ ΚΑΦΕ
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Το πλέον εµβληµατικό νεοκλασικό της 
πλατείας Βαρνάβα, του 1920, είναι ένας 
all day προορισµός για κάθε Αθηναίο. 
Το µέρος που ξεχωρίζει τόσο για τον 
εκλεκτό καφέ του όσο και για τα ευφά-
νταστα κοκτέιλ του, δεν ησυχάζει λε-
πτό, οπότε το φθινόπωρο θα το βρει µε 
νέο κατάλογο brunch και κοκτέιλ που 
υπόσχεται να απογειώσει τη γευστική 
εµπειρία. Έχουµε συνηθίσει άλλωστε 
να µας κακοµαθαίνουν στο Geppetto 
µε τα λαχταριστά τους πιάτα. Οι µονο-
ποικιλιακοί καφέδες από 100% Arabica 
εδώ είναι από τους πιο σωστούς αυτής 
της πόλης, ενώ το καθηµερινό του 
brunch (9.00-17.00) δίνει νόηµα στα late 
πρωινά σου. Από την κουζίνα φυσικά 
βγαίνουν πολλά ακόµη λαχταριστά 
πιάτα, όπως ριζότο, µακαρονάδες, 
burger και πίτσες, πλατό και τάρτες που 
συνοδεύουν ιδανικά το ποτό ή το κρασί 
σου. Σικ διακόσµηση, κοσµοπολίτικη 
αύρα και κεφάτες µουσικές απ’ όλες τις 
δεκαετίες, είναι κάποια ακόµα χαρακτη-
ριστικά που θα σε πείσουν να το κάνεις 
στέκι σου.

● Στίλπωνος 2, Παγκράτι, 2107525665, 
Fb: @geppettothebar

GEPPETTO
THE BAR
Brunch με κοσμοπολίτικο
 αέρα και ανανεωμένη
 λίστα κοκτέιλ

espresso, προσθέτουµε µια πολύ 

µικρή ποσότητα αφρόγαλα.  

ΝΤΕΚΑΦΕΪΝΕ Ο καφές στον 

οποίο αποµακρύνεται έως και το 

97% της περιεκτικότητάς του σε 

καφεΐνη.

ΞΕΡΕΙΣ... Πως η πρώτη web 

κάµερα κατασκευάστηκε στο 

Cambridge για να παρακολουθούν 

πότε θα γεµίζει η κανάτα στην 

καφετιέρα;

ΟΞΥΤΗΤΑ Είναι υπεύθυνη για µια 

σειρά γευστικών ιδιοτήτων του 

καφέ, όπως οι φρουτώδεις νότες 

που µπορεί κανείς να ανιχνεύσει 

σε µια συγκεκριµένη ποικιλία.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ Υπάρχουν δύο βα-

σικές ποικιλίες καφέ, η ποικιλία 

Arabica και η Robusta.

RISTRETTO Σερβίρεται σε φλι-

τζανάκι για εσπρέσο µε ποσότητα 

µόλις 25ml, για τον λόγο αυτό απο-

καλείται και «σφηνάκι». 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ Η µαζική παρα-

γωγή του ξεκίνησε το 1910 από 

τον George Washington. Όχι τον 

πρώτο Πρόεδρο των Ηνωµένων 

Πολιτειών, αλλά έναν Βέλγο που 

ζούσε στη Γουατεµάλα.

TΙΜΗ Ο πιο ακριβός καφές του 

κόσµου είναι ο Kopiluwak, κοστίζει 

60 ευρώ το φλιτζάνι και παράγεται 

από τα κόπρανα αγριόγατας στην 

Ινδονησία. 

ΥΠΝΟΣ Tο λεγόµενο «coffee nap» 

είναι µια συνήθεια που συνδυάζει 

καφέ και σύντοµο ύπνο διάρκειας 

20-30 λεπτών. Σύµφωνα µε έρευ-

νες, θα είσαι πιο δραστήριος και 

διαυγής µόλις ξυπνήσεις.

ΦΡΑΠΕ(Σ) Αµιγώς ελληνικό προ-

ϊόν, καθώς η εφεύρεσή του έγινε 

τυχαία το 1957 στη Θεσσαλονίκη 

– πού αλλού...;

ΧΟΒΟΛΗ Τρόπος παρασκευής του 

ελληνικού καφέ µέσα σε στάχτη.

ΨΗΣΙΜΟ Οι πράσινοι κόκκοι του 

καφέ, για να µετατραπούν στην 

πρώτη ύλη που χρησιµοποιούµε, 

περνούν από την κρίσιµη διαδικα-

σία του roasting, γνωστή και ως 

καβούρδισµα ή ψήσιµο.

ΩΡΑ Η επίδραση του καφέ είναι πιο 

έντονη το διάστηµα ανάµεσα στις 

09.30 και τις 11.30.
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Το πλέον εµβληµατικό νεοκλασικό της 
πλατείας Βαρνάβα, του 1920, είναι ένας 
all day προορισµός για κάθε Αθηναίο. 
Το µέρος που ξεχωρίζει τόσο για τον 
εκλεκτό καφέ του όσο και για τα ευφά-
νταστα κοκτέιλ του, δεν ησυχάζει λε-
πτό, οπότε το φθινόπωρο θα το βρει µε 
νέο κατάλογο brunch και κοκτέιλ που 
υπόσχεται να απογειώσει τη γευστική 
εµπειρία. Έχουµε συνηθίσει άλλωστε 
να µας κακοµαθαίνουν στο Geppetto 
µε τα λαχταριστά τους πιάτα. Οι µονο-
ποικιλιακοί καφέδες από 100% Arabica 
εδώ είναι από τους πιο σωστούς αυτής 
της πόλης, ενώ το καθηµερινό του 
brunch (9.00-17.00) δίνει νόηµα στα late 
πρωινά σου. Από την κουζίνα φυσικά 
βγαίνουν πολλά ακόµη λαχταριστά 
πιάτα, όπως ριζότο, µακαρονάδες, 
burger και πίτσες, πλατό και τάρτες που 
συνοδεύουν ιδανικά το ποτό ή το κρασί 
σου. Σικ διακόσµηση, κοσµοπολίτικη 
αύρα και κεφάτες µουσικές απ’ όλες τις 
δεκαετίες, είναι κάποια ακόµα χαρακτη-
ριστικά που θα σε πείσουν να το κάνεις 
στέκι σου.

● Στίλπωνος 2, Παγκράτι, 2107525665, 
Fb: @geppettothebar

GEPPETTO
THE BAR
Brunch με κοσμοπολίτικο
 αέρα και ανανεωμένη
 λίστα κοκτέιλ

www.everest.gr, Fb: @everest.gr, instagram: everest

Πόσα ξέρέισ
για τα everest;
Σε αυτές τις γωνιές της πόλης 
όπου όλοι δίνουμε ραντεβού

Της Νατάσσας Καρυστινού

Ποιος δεν έχει υποκύψει στη νοστιµιά 
ενός zestou sandwich; Ποιος δεν έχει βρει 
καταφύγιο εδώ από τη µεταµεσονύκτια 
λιγούρα που τον κυνηγά στις 3 τα ξηµερώ-
µατα; Και ποιος δεν έχει κάνει µια στάση 
για να πάρει καφέ στον δρόµο για τη δου-
λειά; Τα everest έχουν πια γίνει µέρος της 
καθηµερινότητάς µας. Ως αυτή τη στιγ-
µή µετρούν περισσότερα από 200 σηµεία 
πώλησης και χιλιάδες εργαζοµένους, ενώ 
εξυπηρετούν περίπου 100.000 ανθρώ-
πους την ηµέρα (!). Τελικά, όµως, πόσα 
γνωρίζουµε για αυτά; Εσύ, για παράδειγ-
µα, ξέρεις ότι το πρώτο everest άνοιξε στο 
Κολωνάκι το 1965; Ή ότι εδώ µπορείς να 
βρεις Vegan Cappuccino; 
Τα everest ήταν από τα πρώτα καταστή-
µατα που ασχολήθηκαν µε την τέχνη του 
καφέ, αρκετά χρόνια πριν, δίνοντας πρώ-
τοι στο καταναλωτικό κοινό τη δυνατότη-
τα να επιλέξουν ανάµεσα σε δύο διαφορε-
τικά χαρµάνια: το 100% Superior Arabica, 
ένα χαρµάνι αποκλειστικά από κόκκους 
Arabica, ισορροπηµένο µε έντονη οξύτη-
τα και γλυκιά επίγευση µε νότες καραµέ-
λας και φουντουκιού και το Fine Brazilian 
Blend, ένα µείγµα Arabica µε Robusta, ένα 
δυνατό χαρµάνι µε γεµάτο σώµα και έντο-
νη επίγευση µε νότες bitter σοκολάτας. 
Αργότερα, τα everest εισήγαγαν και ένα 
τρίτο, limited χαρµάνι το Africa Wild από ε-
πιλεγµένες ποικιλίες διαφόρων περιοχών 
της Αφρικής µε ιδιαίτερα πλούσιο σώµα, 
ήπια οξύτητα και µακρά επίγευση.
Επιπλέον, σε όλα τα everest µπορείς πλέ-
ον να δοκιµάσεις τον Nescafé Azera Cold 
Brew, µε τη 10ωρη κρύα εκχύλιση και το 
διπλό φιλτράρισµα, που θεωρείται η νέα 

τάση στον χώρο του καφέ. Θα τον βρεις, 
µάλιστα σε 3 εκδοχές: Nescafé Azera Cold 
Brew, Nescafé Azera Cold Brew Vegan Latte 
και Nescafé Azera Cold Brew Cappuccino. 
Ίσως πρόσεξες ότι στις παραπάνω εκδο-
χές του Nescafé Azera Cold Brew, υπάρχει 
και µία vegan επιλογή. ∆εν είναι τυχαίο. Τα 
everest ήταν από τις πρώτες µεγάλες α-
λυσίδες που ενέταξαν στο µενού τους τη 
δυνατότητα επιλογής vegan προϊόντων. 
Εκτός από τον Nescafé Azera Cold Brew 
Vegan Latte, λοιπόν, υπάρχουν και τριών 
ειδών vegan cappuccino (µε ρόφηµα σό-
γιας/αµυγδάλου/ καρύδας, χωρίς λακτό-
ζη και γλουτένη). 
Το 2019 τα everest πέτυχαν µία ακόµα 
πρωτιά όντας η πρώτη ελληνική αλυσίδα 
που κατήργησε το πλαστικό καλαµάκι µε 
καλαµάκι βιοδιασπώµενο. Στην πραγµατι-
κότητα, τα everest κάνουν συνεχείς προ-
σπάθειες να µειώσουν το περιβαλλοντικό 
τους αποτύπωµα, αλλά σε αυτό πρέπει να 
βοηθήσουµε κι εµείς. Για αυτό, την επόµε-
νη φορά που θα πάρεις τον καφέ σου από 
εδώ, φέρε µαζί σου το δικό σου επανα-
χρησιµοποιούµενο ποτήρι και τα everest 
θα σου κάνουν €0,10 έκπτωση στον καφέ 
σου! 
Όπως βλέπεις, τα everest έχουν γράψει 
τη δική τους ιστορία στον κόσµο του καφέ 
και είναι µια ιστορία γεµάτη καινοτοµίες. 
Για αυτό και οι Αθηναίοι συνεχίζουν να 
δίνουν ραντεβού εδώ και να γνωρίζουν 
πρώτοι όλα τα καινούργια που συµβαί-
νουν. Μην ξεχνάς, άλλωστε, ότι τα everest 
είναι από τα στάνταρ σηµεία όπου µπορείς 
να βρεις την Athens Voice! 

                               www.everest.gr, Fb: @everest.gr, instagram: everest
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Αυτό το all day coffee-bar-restaurant δεν είναι απλά ένα 
µέρος για να πιεις τον καφέ σου. Είναι µια βόλτα στη φύση! 
Στους πρόποδες της Πάρνηθας, κάτω από καταπράσινα πεύ-
κα και ήσυχη ατµόσφαιρα, η σοφή κουκουβάγια έφτιαξε 
τη φωλιά της και σε καλεί να την επισκεφθείς. Έχει µεγάλη 
αυλή µε άνετα τραπέζια και καθίσµατα, είναι pet friendly, έχει 
παιδική χαρά για να διασκεδάσουν οι πιο... νεαροί πελάτες 
και lounge σαλόνι µε βιβλιοθήκη και wifi για όσους θέλουν 
να συνδυάσουν τον καφέ µε τη δουλειά. Κυρίως όµως η λευ-
κή κουκουβάγια ξέρει να τρώει και να πίνει, οπότε εδώ θα 
βρεις εξαιρετικά κοκτέιλ, σαλάτες, µακαρονάδες και τροµε-
ρά σνακ – µε αγαπηµένο µας το club sandwich µε 5 κοµµάτια! 

Το Σαβ/κο αξίζει να έρθεις νωρίς για το brunch (µέχρι  
τις 13.30), ενώ καθηµερινές θα βρεις εξαιρετικό 

πρωινό και happy hour (8-10 π.µ.) στους καφέ-
δες µε €2.

● Αριστοτέλους 65,  Θρακοµακεδόνες, 
2102432613, 

Fb: whiteowlcafe, Instagram: whiteowlcafe

WHITE OWL CAF� 
Καφές και φαγητό στη φύση!

Μοντέρνος, φιλόξενος και hip χώρος, µε επιρ-
ροές από τα ευρωπαϊκά new age specialty coffee 
shops, σε ένα από τα πιο κεντρικά σηµεία της πό-
λης, µεταξύ του ιστορικού θεάτρου Ρεξ και του 
κινηµατογράφου Ideal. ∆εν είναι καθόλου τυχαία 
τα σχόλια επισκεπτών σε διεθνείς ταξιδιωτικές 
σελίδες, που έχουν να το λένε για τον εξαιρετικό 
του καφέ. Εδώ θα βρεις έναν χώρο ιδανικό για 
χαλαρά πρωινά και απογεύµατα, ησυχία για διά-
βασµα και ένα ενηµερωµένο προσωπικό από ε-
παγγελµατίες baristas, έτοιµοι να λύσουν κάθε 
σου απορία σχετικά µε τον καφέ. Οι επιλογές σου 
είναι ποικίλες και όλες αξιόλογες. Υπάρχουν άλ-
λωστε διακεκριµένοι coffee roasters από διάφο-
ρες πόλεις της Ευρώπης που εναλλάσσονται ανά 
διαστήµατα. Και σαν επιπλέον treat, στο µενού 
υπάρχουν πεντανόστιµα χειροποίητα γλυκά για 
να συµπληρώσουν την ωραία εµπειρία. Σίγουρα 
δοκίµασε το banana bread και το αξέχαστο New 
York cheesecake, ψηµένο στον φούρνο.

●  Πανεπιστηµίου 46, 2103800047, 
fb: Foyer.espresso.bar,

instagram: foyer.espressobar

FOYER 
ESPRESSO BAR 
Σύγχρονα vibes, ηρεμία και
ο καφές στα καλύτερά του
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Alternative, παρεΐστικο, κουλαριστό, το Sensimilia είναι το 
(καφέ) µπαράκι που εύκολα γίνεται στέκι σου. Τι πρέπει να 
γνωρίζεις ερχόµενη/ος εδώ; Ότι θα συναντήσεις µια από 
τις πιο ατµοσφαιρικές ταράτσες της πόλης. Ότι ο καφές εί-
ναι από τα πιο δυνατά του σηµεία, ενώ διαθέτει και µια µε-
γάλη ποικιλία από ροφήµατα. Ότι είναι διάσηµο για τα κο-
κτέιλ του, µε µια πραγµατικά µεγάλη γκάµα από signatures 
αλλά και τα κλασικά φυσικά. Πρόσθεσε το καθηµερινό 
happy hour από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ σε κο-
κτέιλ και ποτά και τις επιλεγµένες afro, reggae, funk, soul, 
latin, rock µουσικές, αλλά και τα events που γίνονται κάθε 
Πέµπτη και Τρίτη. Οι Τρίτες είναι αφιερωµένες στο hip 
hop, οι Πέµπτες είναι θεµατικές, τα παιδιά εδώ είναι ευ-
αισθητοποιηµένα, συχνά στα events συγκεντρώνονται 
τρόφιµα και άλλα είδη για ευάλωτες οµάδες. Να θυµάσαι 
ότι Παρασκευές και Σάββατα οι µουσικές κινούνται στο 
ίδιο ύφος µε µια µικρή στροφή προς το mainstream και να 
είσαι προετοιµασµένη/ος για πάρτι ατµόσφαιρα. Αν, πάλι, 

θέλεις κάτι πιο χαλαρό, ανεβαίνεις στην ταράτσα.

●  ∆ουκίσσης Πλακεντίας 129, Πανόρµου, 6979338256, 
fb: Sensimilia café bar

SENSIMILIA
 CAF� BAR

Το εναλλακτικό στέκι της Πανόρμου

Η ιστορία του Παπαγάλου ξεκινάει από το µακρινό 1980. 
Ήταν, τότε, ένα µικρό µαγαζί, το οποίο όµως έχτισε µια 
τεράστια φήµη για τα φοβερά του σάντουιτς. Σήµερα, µια 
γενιά µετά, ο Παπαγάλος µεγάλωσε, έγινε meeting point 
του Βύρωνα και των γύρω περιοχών, αλλά η φήµη για το 
σάντουιτς παρέµεινε – χάνετε αν δεν το έχετε δοκιµάσει. 
Ο Παπαγάλος, βέβαια, είναι πολλά περισσότερα. Είναι ο 
καλοφτιαγµένος του καφές Illy, οι χορταστικές ποικιλίες, 
τα σπουδαία burgers και κλαµπ σάντουιτς, οι πεντανόστι-
µες βάφλες και οι κρέπες. Αλλά περισσότερο απ’ όλα είναι 
η οικογενειακή ατµόσφαιρα όπου χωράνε όλοι, ο όµορφα 
διακοσµηµένος και µεγάλος χώρος του, η άψογη εξυπη-
ρέτηση και η ευγένεια των ανθρώπων του. Να θυµάστε 
πως ό,τι σερβίρεται στο τραπέζι µπορείτε να το πάρετε 
και σε πακέτο take away ή να σας έρθει στο σπίτι ή στο 
γραφείο µε delivery. Ανοιχτά καθηµερινά από τις 8 το πρωί 
έως τη 1 µετά τα µεσάνυχτα.

 ● Εκφαντίδου 64, Βύρωνας, 2107660816, 
fb: Papagalos café

Καφέ
ΠαΠαγαλος

Το στέκι του Βύρωνα με ιστορία 
από το 1980
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FLOCAFE 
ESPRESSO ROOM
Ο τέλειος φρεσκοκαβουρδισμένος 

καφές έχει τα μυστικά του
Tης Νατάσσας Καρυστινού

Η µέρα σου ξεκινάει πάντα µε ένα φλιτζάνι καφέ. Για αυτό 
ίσως, µε τα χρόνια, έχεις αναπτύξει τις προτιµήσεις σου 
για αυτό το ρόφηµα, που είναι συνδεδεµένο µε την κα-
θηµερινότητά σου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. 
Ξέρεις τι ποικιλία προτιµάς, τι χαρµάνι και σίγουρα έχεις 
το δικό σου αγαπηµένο στέκι για να τον απολαύσεις. Ένα 
στέκι σαν τα Flocafe Espresso Room, όπου η ποιότητα 
του καφέ δεν σε έχει απογοητεύσει ποτέ. Έχεις σκεφτεί, 
όµως, τι είναι αυτό που κάνει ορισµένους καφέδες να ξε-
χωρίζουν από τους άλλους;

Είναι γνωστό ότι η Βραζιλία είναι η πρώτη σε παραγωγή 
καφέ. Το πρώτο καφεόδεντρο φυτεύτηκε εκεί το 1827 
(βάζοντας ουσιαστικά τις ρίζες στην ιστορία του καφέ), 
ενώ από το 1920 µέχρι σήµερα η Βραζιλία παράγει από 
τους καλύτερους µονοποικιλιακούς καφέδες στον κόσµο. 
∆εν είναι όµως µόνο η ποικιλία που κάνει τη διαφορά…  Η 
τέχνη του καφέ κρύβει πολλά µυστικά. Μυστικά που δεν 
γνωρίζουν όλοι. Από τον πράσινο καρπό µέχρι τον καφέ 
κόκκο που είναι έτοιµος να «χυθεί» στο φλιτζάνι µας, µε-
σολαβεί µία διαδικασία που διαρκεί από 12 έως 20 λεπτά. 
Είναι το καβούρδισµα που απελευθερώνει τα απαραίτητα 
έλαια που προσδίδουν στον καφέ το ακαταµάχητο άρω-
µά του και τη µοναδική του γεύση.

Για αυτό και όταν µπαίνεις στα Flocafe Espresso Room σε 
πληµµυρίζει όλο αυτό το µεθυστικό άρωµα φρεσκοκα-
βουρδισµένου καφέ. Ακριβώς επειδή εδώ καβουρδίζεται 
καθηµερινά και κατά παραγγελία µία µοναδική ποικιλία 
καφέ από τη Βραζιλία, ο καφές που φτάνει στο ποτήρι σου 
είναι µοναδικός. Έχει έντονη γλυκύτητα, ευδιάκριτες νότες 
καραµέλας και σοκολάτας, έντονο σώµα και χαµηλή οξύτη-
τα. Είναι ένας καφές που δεν µοιάζει µε κανέναν άλλον.

● www.flocafe.gr, Fb: @flocafeofficial, 
instagram: flocafe
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Bite Box 

Εκεί που ο speciality coffee 
συναντά τα… special poffie!

Σε μια από τις ο-
μορφότερες γει-
τονιές τις Αθή-
νας, το Bite Box 
είναι πάντα μια 
κα λή ιδέα όταν 
ψάχνεις ένα στέ-
κι να χα λαρώσεις, 
να διαβάσεις το βιβλίο 
σου ή απλά να απολαύσεις ένα 
ζεστό φλιτζάνι καφέ. Δεν έγινε 
γνωστό όμως μόνο για τον καφέ 
del Angelo, που σερβίρει μαζί με 
ωραίες μουσικές… Το Bite Box 
κρύβει ένα ξεχωριστό, πεντα-
νόστιμο μυστικό, που λέγεται… 
pof fie! Τι  είναι αυτό; Μικρές 
μπουκίτσες χειροποίητης, βου-
τυρένιας ζύμης που φτάνουν στο 
τραπέζι σου αχνιστές και σε δε-
κάδες γευστικούς συνδυασμούς 
για να σε στείλουν στον Παράδει-
σο. Στην αλμυρή εκδοχή 
τους, τα poffies είναι 
μια διαφορετική και 
εντελώς καινούρ-
για προσέγγιση 
σ τ η ν  ι δ έ α  τ ο υ 
brunch. Γεμίζο-

νται με γραβιέρα, 
με φέτα και μέλι, 
με φρέσκο μοσχα-
ρίσιο κιμά και παρ-
μεζάνα, με λιαστή 

ντομάτα, πάστα ε-
λιάς, pesto, φέτα και 

ρίγανη, ακόμα και με… 
γαρίδες σαγανάκι (!) και εί-

ναι ιδανικά για να τα μοιραστείς 
με φίλους. Η γλυκιά τους εκδοχή 
όμως είναι τόσο ακαταμάχητη, 
που δεν θες να τη μοιραστείς με 
κανέναν. Τα γλυκά poffies βγαί-
νουν σε διάφορες παραλλαγές 
(βούτυρο και μαρμελάδα, πραλί-
να φουντουκιού, πραλίνα bueno, 
κρέμα cheesecake και κεράσι, 
κρέμα λεμονιού και μπισκότο 
κ.ά.) συνδυάζονται υπέροχα με 
τη γλυκιά γεύση και τα αρώματα 
φρεσκοψημένων ξηρών καρπών 

του καφέ del Angelo και εί-
ναι  η νέα αγάπη τ ων 

γλυκατζήδων αυτής 
της πόλης. Μην προ-
σπαθήσεις να τους 
αντισταθείς. Απλά 
δεν γίνεται.

● Βεΐκου 84, Κουκάκι, 2109237817, 
Fb: @BiteBox.Koykaki

Αγαπημένο στέκι στο Βύρωνα από 
το 2014, με μια ρομαντική εσάνς να 
πλανάται στον αέρα, όμορφη ρετρό 
διακόσμηση και, το πιο σημαντικό, 
ευγενικούς ανθρώπους. Το My 
Pastaflora είναι ένα bistrot 
wine bar που αξίζει να 
επισκεφθείτε, ανοι-
χτό καθημερινά από 
τ ις  8.30 το πρ ω ί 
έως τη 1.30 μετά 
τα μεσάνυχτα. Θα 
σας «ξυπνήσει» με 
καλοφτιαγμένο κα-
φέ TAF αλλά και φρε-
σκοκομμένο φίλτρου 
και για τη συνέχεια μεγά-
λοι πρωταγωνιστές είναι τα 
γλυκά: η χειροποίητη πεντανόστιμη 
πάστα φλώρα αλλά και τα γλυκά η-
μέρας που εναλλάσσονται, όπως το 
κέικ red velvet και το μπανόφι. Δίπλα 

σε αυτά, θα βρείτε και κάποιες επί-
σης πολύ ενδιαφέρουσες αλμυρές 
προτάσεις, οι τάρτες για παράδειγμα 
είναι φανταστικές, ενώ το σάντου-

ιτς φτιάχνεται από προζυμένιο 
ζωμί! Όλα αυτά μπορείτε 

να τα συνδυάσετε με 
κάποιο από τα εξαι-

ρετικά κρασιά της 
wine list,  κυρίως 
ελληνικά αλλά και 
κάποιες ιτα λικές 
ετικέτες, τα οποία 

όλα τους μπορείτε 
να απολαύσετε είτε 

σε φιάλη είτε σε ποτή-
ρι. Να θυμάστε ότι το My 

Pastaflora αγαπάει την τζαζ, 
φιλοξενεί συχνά live σχήματα, ενώ 
κάθε Σάββατο βράδυ υπάρχει πιάνο 
live. Να γίνετε φίλοι στο Fb να ενημε-
ρώνεστε εγκαίρως.

My Pastaflora
Το τζαζ bistro-wine bar του Βύρωνα

● Φρυγίας 11, Βύρωνας, 2130314568,
 www.mypastaflora.gr, fb: My Pastaflora
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Η Τοστού ήταν µια αρχόντισσα, η οποία συνήθιζε να ζυµώνει ψωµιά, κέικ και κουλούρια. 
Τώρα εσύ, αν θέλεις να τη γνωρίσεις, δεν έχεις παρά να πας στο ωραίο της σαλόνι στη Γλυ-
φάδα. Εκεί, η «οικογένειά» της ετοιµάζει από νωρίς το πρωί αρωµατικό καφέ από εκλεκτή 
ποικιλία, σνακ και γλυκά µε βιολογικά προϊόντα, χωρίς ζάχαρη, µε το γλυκαντικό αγαύη 
και πολλή... αγάπη. Εδώ σε περιµένει µια µεγάλη λίστα κρασιών αλλά και δεκάδες vintage 
αντικείµενα τα οποία µπορείς να αγοράσεις – καθότι το cafe λειτουργεί και ως γκαλερί και 
ό,τι βλέπεις είναι προς πώληση! ∆οκίµασε οπωσδήποτε pancakes και λεµονάδα και πάρε 
ένα καφέ πακέτο για να δεις την αφιέρωση που θα σου γράψουν. Κι αν η Γλυφάδα σου πέ-
φτει µακριά µην ανησυχείς, γιατί µέχρι το τέλος του χρόνου θα βρίσκεις το Vintage Tostou 
επίσης στην Κολοκοτρώνη και τη Μιχαλακοπούλου. Να πας να σε τρελάνουν στα χαµόγε-
λα και τη χαρά!

● Σ. Λαζαρίδη 8, Γλυφάδα, 2155558487, vintagetostou.gr, fb: Vintage Tostou

VINTAGE TOSTOU
Ένα ζεστό σαλόνι ανοιχτό
 όλη μέρα στους καλεσμένους του

PETITE FLEUR
 Ατμοσφαιρικό, κόζι,

 με την καλύτερη σοκολάτα

Σαν σκηνή κάποιας ροµαντικής γαλλικής ταινίας, το Petite Fleur ξεκίνησε την όµορφη ιστο-
ρία του από εδώ, από την Οµήρου 44, και συνεχίζει να… µας κακοµαθαίνει. Τα πάντα είναι 
προσεγµένα και ιδιαίτερα, από την πανέµορφη και κουκλίστικη διακόσµηση µέχρι όλα τα 
ωραία που φτάνουν στο τραπέζι µας, φτιαγµένα πάντα µε αγάπη και τα καλύτερα υλικά. Ο 
καφές είναι εξαιρετικός, βιολογικός µονοποικιλιακός 100% Arabica, τα ροφήµατα κρύας 
και ζεστής σοκολάτας από την premium γαλλική σοκολάτα Valhrona είναι πραγµατικά 
απολαυστικά, η τάρτα λεµόνι από µια µυστική οικογενειακή συνταγή θα σας µείνει αξέ-
χαστη, όπως και η ανεπανάληπτη σπιτική τάρτα σοκολάτας µε τραγανή βάση µπισκότου, 
ενώ δίπλα σε αυτά θα βρείτε και κάποιες εξίσου νόστιµες αλµυρές επιλογές. Αφεθείτε στη 
µαγευτική ατµόσφαιρά του και στις τζαζ µουσικές από πικάπ και γίνετε πρωταγωνιστές 
στη δική σας σκηνή, τελείως µακριά από την καθηµερινότητα.   
● Οµήρου 44, Κολωνάκι, 2103613169, www.petite-fleur.gr

Αναψυκτήριο-fast food 
από τα καλά, που έχει 
γράψει τη δική του µικρή 
ιστορία στη γειτονιά του 
Κεραµεικού από το 2010. 
Το Ever λειτουργεί take 
away αλλά και delivery για κοντά και οι άνθρω-
ποί του είναι γενναιόδωροι σε όλα: στα ποιο-
τικά πράγµατα που φέρνουν στο κατάστηµα, 
στα χαµόγελα και την ευγένεια που αντιµε-
τωπίζουν τους πάντες, στις προσφορές τους. 
Προσέξτε: Κάθε µέρα µέχρι τις 12 το µεσηµέ-
ρι µε κάθε χυµό ή ρόφηµα που θα πάρετε, θα 
σας κεράσουν κι ένα κρουασάν ή µια τυρόπιτα, 
ό,τι θέλετε. Χωρίς κέρασµα δεν φεύγει κανείς 

ούτε µετά τις 12, και 
είναι ένα κριτσινοκού-
λουρο ή ένα µπουκα-
λάκι νερό. Κι ακόµη, µε 
κάθε σάντουιτς πάνω 
από €4 παίρνεις δώρο 

ένα αναψυκτικό! Στο Ever, λοιπόν, εκτός από 
τους καλοφτιαγµένους καφέδες του θα βρείτε 
breakfast (φυσικός χυµός, καφές, τοστ, εµφια-
λωµένο νερό), φρέσκιες σαλάτες που µπορείτε 
να φτιάξετε κι εσείς µε υλικά της επιλογής σας, 
κρύα και ζεστά σάντουιτς που φτιάχνονται 
εδώ και διάφορα ακόµα σνακ, καθηµερινά από 
τις 7.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα, εκτός 
Κυριακής. Να το τιµήσετε.

EVER
Το στέκι του Κεραμεικού

Ένας κρυμμένος 
παράδεισος στην πόλη

Kapu στο Ελληνικό, δίπλα στο µετρό, σε ένα στενό κρυµµένο, µακριά από τα αδιάκριτα 
βλέµµατα και τη βαβούρα, βρίσκεται ένα cafe µε έντονα χρώµατα και θετική ενέργεια. 
Ο χώρος έχει επιρροές από τη Λατινική Αµερική, κάτι που απεικονίζεται τόσο στη διακό-
σµησή του όσο και στην αύρα του. Στη µεγάλη του αυλή µπορείς να απολαύσεις δροσερά 
κοκτέιλ –δοκίµασε οπωσδήποτε το Hot Mexican– και κρύα πιάτα. Τον χειµώνα θα βρεις 
και δεκάδες ποικιλίες τσαγιού, όπως το Άρωµα από την Πόλη, που θα σε ταξιδέψουν µε τα 
αρώµατα και τη γεύση τους. Ο εσωτερικός χώρος είναι cosy και τις Πέµπτες πληµµυρίζει 
µελωδίες χάρη στα live events που διοργανώνει το Kapu, ενώ τα Σαβ/κα τη µουσική ανα-
λαµβάνουν guest DJs που ξεσηκώνουν τον κόσµο κάθε ηλικίας. 

● Χαλδείας 34, Ελληνικό, 2109606760, kapu.gr, fb: kapu coffee-drinks-cocktails ● Θερµοπυλών 45, Κεραµεικός, 2105247910, fb: Ever
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

ΠΕΣ ΤΗ ΜΑΓΙΚΗ ΦΡΑΣΗ: AquA Beelicious
▶Μπορεί η επιδερμίδα μου να είναι λαμπερή και φρέσκια 

λόγω ηλικίας, αλλά για να παραμείνει έτσι χρειάζεται φρο-
ντίδα. Πρόσφατα ανακάλυψα τη σειρά ενυδάτωσης της 
APIVITA, Aqua Beelicious, με λουλούδια και μέλι, η οποία  
κάνει... θαύματα! Δροσίζει το δέρμα, χαρίζει φρεσκάδα που  

διαρκεί, έχει ελαφριά σύνθεση και απαλή υφή που δεν επιβα-
ρύνει την επιδερμίδα μου, ενώ μυρίζει και υπέροχα. Φυσικά, τα 
προϊόντα της σειράς ακολουθούν τη φιλοσοφία της APIVITA 
περιλαμβάνοντας έως και 98% συστατικά φυσικής προέλευ-
σης και ανακυκλώσιμες συσκευασίες.☞
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Η 
Ελπινίκη αποφάσισε να ξαναγίνει 

φοιτήτρια. Φανατική υποστηρίκτρια 

της διά βίου μάθησης και της διά βί-

ου αναζήτησης νέων στόχων, βρήκε 

το καινούριο κοσκινάκι της. Ξεκινά 

μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή στο 

ανοιχτό πανεπιστήμιο. Μια άλλη γνωστή, κι 

αυτή με μεγάλα παιδιά, επιβεβαίωσε αυτό 

που πάντα υποψιαζόταν. Είναι μεγάλο τα-

λέντο στο σχέδιο μόδας. Αυτή και η Στέλλα 

Μακ Κάρτνεϊ. Η υποψία έγινε βεβαιότητα. 

Και διαπρέπει στο κολέγιο που φοιτά. Είναι 

τόσο χαρούμενη που θυμίζει κοριτσάκι. Θα 

γράψω  πως ξανάνιωσε, το οποίο δεν είναι 

και τόσο πολιτικά ορθό. Στο μεταξύ ο σύζυ-

γος «καταχεριάζει» την κόρη του λέγοντάς 

της πως η μαμά της παίρνει καλύτερους 

βαθμούς από εκείνη. 

Στο μέιλ που μου έστειλε η Ελπινίκη οι λέ-

ξεις χοροπηδούν με ενθουσιασμό. Τα πά-

ντα είναι ανοιχτά. Ναι, ναι. Έτσι γράφει. Δεν 

αποκλείει, αργότερα, νέοι είμαστε, και την 

έκδοση του δικού της μυθιστορήματος.  Ένα 

μυθιστόρημα που θα σαρώσει. Θα φτάσει 

μέχρι και το Νόμπελ λογοτεχνίας. Η Ελπινί-

κη πριν ακόμη πιάσει στιλό στο χέρι, πριν 

πατήσει πλήκτρο με το μπορντό ημιμόνιμο 

–φθινοπώριασε–, είναι βέβαιη πως το βιβλίο 

της θα μεταφραστεί σε επτά γλώσσες.  Έβα-

λε ένα καινούριο στόχο. Αυτός με το κρος 

φιτ δεν έπιασε, το μουάι τάι της κάνει κάπως, 

να σέρνεται σε καφεδοσυναντήσεις δεν της 

αρέσει και γενικά θέλει να διαχειρίζεται δη-

μιουργικά τον χρόνο της. Οπότε ένα δεύτερο 

μεταπτυχιακό είναι αυτό που ήθελε. Καλά 

έκανες, της γράφω. Πολύ καλά έκανες. Ακό-

μα κι αν σε κοιτάξουν με εκείνο το ύφος «τι 

κάνει αυτή στη ηλικία της» μη μασήσεις. Τα 

πάντα είναι θέμα δυνατοτήτων. Ποσιμπίλι-

τις. Διάθεσης και ικανοτήτων. Και διαύγειας. 

Δεν είναι όλα για  όλους. Και από την άλλη, 

Ελπινίκη μου, ένα θα σου πω, τα παιδιά μεγα-

λώνουν και μαζί τους κι εμείς. Κάνε αυτό που 

σε ευχαριστεί. Το ίδιο θα προσπαθήσω να 

κάνω κι εγώ. Φιλιά. 

GLAMAZON

Φοιτήτριες  
of a certain age 

Όταν η Ελπινίκη αποφάσισε  
να ξαναγίνει φοιτήτρια

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Οι εξωτικΟι κήπΟι 
τής Ντορίτας αυγέρου 
Α

γαπάει κάποιος τη δουλειά της Ντορίτας, όπως αγαπάς ένα ανθισμένο παρτέρι που συναντάς 
τυχαία στον δρόμο σου και κοντοστέκεσαι να το θαυμάσεις. «Η Φύση ήταν πάντα η πηγή έ-
μπνευσης για τις δημιουργίες της» γράφει η Ελένη Τζάνου, «είτε αυτά είναι φόρμες όπως βότσα-
λα, απολιθώματα, φλοιοί δένδρων, λιβελούλες, καρποί και σπόροι σε ασήμι και χρυσό, είτε τα 
πιο πρόσφατα λουλούδια που σταδιακά απέκτησαν χρώμα, μέχρι την πανδαισία χρωμάτων της 

τωρινής δουλειάς που αντλεί την έμπνευσή της από τον εντυπωσιακό κόσμο των ορχιδεών». Τα κοσμή-
ματά της, πάντα κομψά, λεπτεπίλεπτα, με τρομερή σημασία στη λεπτομέρεια και στο φινίρισμα, αυτή τη 
φορά εκτείθενται μαζί με τα κεραμικά του Μανούσου Χαλκιαδάκη σε μια κοινή έκθεση με τίτλο «Μορφές 
της φύσης σε πηλό και ασήμι», που μπορείτε να δείτε στην γκαλερί Alma μέχρι 5/10.

☞  Alma Contemporary Art Gallery, Υψηλάντου 24, Κολωνάκι, 2114003160

SWATCH 
Ρολόι Bluzag,  

από τη συλλογή  
Bau Swatch €70
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Συναυλία για τα 
δικαιώματα 

των ζώων με την 
Ελένη Φουρέιρα! 

Στις 4 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα του  
Φλοίσβου, με ελεύθερη είσοδο

Με μια συναυλία με την Ελένη Φουρέ-

ιρα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα 

των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, η φιλο-

ζωική μη κερδοσκοπική οργάνωση 

Save a Greek Stray. Η συναυλία θα γίνει 

στη Μαρίνα του Φλοίσβου, στις 18.00, 

με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Στην εκδήλωση, που θέλει να περάσει 

το μήνυμα ότι είναι ωραίο να προσφέ-

ρεις και να δίνεις φωνή σε αυτούς που 

δεν έχουν, θα βρίσκονται και ζώα που 

φιλοξενούνται στο καταφύγιο της 

Save a Greek Stray και, φυσικά, κα-

λεσμένοι είναι και οι δικοί μας τετρά-

ποδοι φίλοι. Παράλληλα, θα γίνονται 

δρώμενα για παιδιά, παιχνίδια, photo 

booth, face painting, bazaar, lottery 

αλλά και εκπλήξεις. Παρουσιάστρια 

της βραδιάς θα είναι η Μαίρη Συνα-

τσάκη, πριν την Ελένη Φουρέιρα θα 

ανέβουν στη σκηνή οι Alcatrash, ενώ 

στη Μαρίνα του Φλοίσβου θα βρίσκε-

ται και ο Music 89.2 FM με τον Σπύρο 

Μαργαρίτη, που θα πραγματοποιεί 

live μετάδοση. 

Η Save a Greek Stray είναι μια φιλο-

ζωική, αστική μη κερδοσκοπική ορ-

γάνωση που ιδρύθηκε από την Ερι-

έττα Κούρκουλου - Λάτση με σκοπό 

την προστασία των ζώων. Η SGS έχει 

ιδρύσει και λειτουργεί ένα πρότυπο 

καταφύγιο αδέσποτων ζώων, όπου 

τα ζώα περιθάλπονται και περιμέ-

νουν τη νέα οικογένεια που θα τα υι-

οθετήσει. - Νατάσσα Καρυστινού  
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Έ
χουμε δει πολλές και ωραίες εκ-
θέσεις για το κρασί, αλλά μια έκ-
θεση αφιερωμένη στους μικρούς 
οινοπαραγωγούς της Ελλάδας και 

ταυτόχρονα στην Τέχνη είναι κάτι που 
θα δούμε για πρώτη φορά. Το Σάββατο 
28 και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου η Α-
νώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών 
θα φιλοξενήσει το 1ο Athens Wine & Art 
Festival. Στην αίθουσα Νίκος Κεσσαν-

Τ
ην πρώτη μέρα που δρόσισε στην Αθή-
να, το βράδυ της Παρασκευής που μύρισε 
βροχή, μία παρέα που μας ενώνει το ρα-
διόφωνο, περάσαμε από τον Βασίλαινα.  

Ήταν η τελευταία μέρα που σερβιριζόταν το κα-
λοκαιρινό μενού του εστιατορίου με τη θαλασ-
σινή, πειραιώτικη παράδοση. Η σημερινή του 
τοποθεσία, το παλιό Αλάτσι (μάλιστα, στο βάθος 
του παταριού υπάρχει και το «ιστορικό» μεγάλο 
τραπέζι των γευμάτων μετά φαγητού του Πο-
ταμιού…), δένει με την περιοχή έξυπνα. Οι νοη-
τές ευθείες από το απέναντι Χίλτον εισχωρούν 
αρμονικά και μέσα στον χώρο του εστιατορίου 
δίνοντας μία συντονισμένη συνέχεια στην αί-

λής 50 Boutique Οινοποιεία μικρού και 
μεσαίου μεγέθους από όλη τη χώρα –αρ-
κετά από τα οποία συστήνονται πρώτη 
φορά στο αθηναϊκό κοινό μέσω αυτής 
της έκθεσης– σας περιμένουν για να τα 
γνωρίσετε και να δοκιμάσετε τα κρασιά 
τους σε ένα πρωτοποριακό περιβάλλον 
τέχνης. Σε συνεργασία, μάλιστα, με την 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών 
στο πλαίσιο του 1st Athens Wine & Art 

σθηση, ενώ το ξύλο, οι ανθρακί τόνοι, τα 
led φώτα κρυμμένα μέσα σε μπουκάλια 
κρασιών στην οροφή και ο «τρυφερός» ε-
πικεντρωμένος φωτισμός επάνω από κάθε 
τραπέζι δημιουργούν φιλική διάθεση. 

Μας καλωσόρισε μία αποδομημένη σπανα-
κόπιτα και μία ελληνική σαλάτα με γλυκύτατα 
τοματίνια, αγγουράκι Κνωσού, κροκέτα φέ-
τας, κρίταμο και χειροποίητο ψωμί. Μαζί και η 
κλασική ταραμοσαλάτα του Βασίλαινα, ένας 

Festival θα πραγματοποιηθεί για πρώτη 
φορά retrospective έκθεση με επιλεγμέ-
να έργα από το αρχείο της ΑΣΚΤ και τις 
δεκαετίες ’80 και ’90. Παράλληλα όλες 
τις ώρες του φεστιβάλ θα τρέχουν dj sets, 
θεατρικά δρώμενα, εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια και προβολές βραβευμένων οινικών 
ντοκιμαντέρ, ενώ σε ειδικά διαμορφωμέ-
νο χώρο θα υπάρχει δωρεάν δημιουργική 
ενασχόληση παιδιών. Η είσοδος στο φε-
στιβάλ είναι ελεύθερη ενώ η συμμετοχή 
στη δοκιμή και το συλλεκτικό ποτήρι της 
έκθεσης είναι στα €5. Κι αν τύχει κι αγα-
πήσετε κάποιο από τα κρασιά, μπορείτε 
να το προμηθευτείτε σε ειδική τιμή μέσω 
της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
που υποστηρίζεται από το botilia.gr. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
το wineandarfestival.gr. Η Athens Voice 
είναι χορηγός επικοινωνίας. ●

καλοκαιρινός αφρός επάνω σε κομματάκια α-
ραβικής πίτας. Το ταρτάρ τόνου με καπνιστή 
μαγιονέζα, πίκλες, σέλερι και μαραθόριζα θε-
ωρείται μία από τις μεγάλες επιτυχίες του φε-
τινού μενού, όπως και το καλαμάρι σχάρας με 
μαυρομάτικα φασόλια, μους μελιτζάνας και 
μαρμελάδα τομάτας με (...πονηριά) λουκάνι-
κο Δράμας. Αγαπήθηκαν εξίσου το καπνιστό 
χταπόδι με σαλάτα ρεβίθια και το γιουβετσάκι 
γαρίδας, ενώ το μελωμένο αυγό επάνω σε α-
φρό πατάτας, φρέσκια τρούφα (με απάκι ή ά-

νευ) ήταν η κρυφή έκπληξη με θεαματικό 
σπάσιμο του κρόκου και μεγάλη νο-

στιμιά. Μας συνόδευσαν, ένα λευ-
κό μοσχάτο από το Κτήμα Χαριτά-

του, ένα δροσερό ροζέ Mirabeau 
Προβηγκίας και μετά τα γλυκά 
(τα δοκιμάσαμε όλα) ένα τσίπου-
ρο Manifesto Αποστολάκη που 
έδωσε ακριβώς το τουίστ που 

χρειάζονταν οι κουβέντες και οι 
εξομολογήσεις μας, όταν βγήκα-

με στον δροσερό αέρα. Για τις φθι-
νοπωρινές μέρες ο Βασίλαινας υπό-

σχεται πιο ζεστές, πλούσιες γεύσεις με 
προσανατολισμό πάντα, βέβαια, τη θάλασσα. 
Βρασίδα 13, 2107210501, www.vassilenas.gr

1ο Athens Wine & Art Festival
Τέχνη και κρασί πάνε μαζί
Στην ΑΣΚΤ, με ελεύθερη είσοδο και παράλληλες εκδηλώσεις

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

ΓΕΥΣΗ
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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

Αποχαιρετώντας 
το καλοκαίρι 
στον Βασίλαινα
Ένα μενού με θαλασσινές γεύσεις, 
λίγο πριν τα πρωτοβρόχια

Του ΓΙΑΝΝη ΝΕΝΕ 

ΙΝFO
Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών 
Αθηνών,  
Πειραιώς 256
Σάβ. 28& Κυρ. 29 
Σεπτεμβρίου 
11.00-13.00 μόνο 
για επαγγελματίες 
με επίδειξη κάρτας 
13.00-19.00 για το 
κοινό

Επιμέλεια
ΝΕΝΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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Στις 13 Σεπτεμβρίου ανέβηκε στην πλατφόρμα του 
Netflix η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων (διάρκειας περί-
που 45 λεπτών) με τον τίτλο «Unbelievable». Και είναι 
πραγματικά απίστευτη η ιστορία που πραγματεύεται 
και ανατριχιαστικά απίστευτο το γεγονός ότι βασί-
ζεται σε μια αληθινή ιστορία. Για την ακρίβεια, η σει-
ρά των Susannah Grant, Michael Chabon και Ayelet 
Waldman μετέφερε στη μικρή οθόνη τα ακριβή γεγο-
νότα τα οποία είχε φέρει στη δημοσιότητα το άρθρο 
των ρεπόρτερ T. Christian Miller και Ken Armstrong, 
για το οποίο κέρδισαν το βραβείο Πούλιτζερ το 2015. 

Η 18χρονη Μαρί καταγγέλλει στην αστυνομία τον 
βιασμό της στο δωμάτιό της –στην κοινότητα νέων ό-
που διαμένει– από έναν άγνωστο εισβολέα. Η περίεργη 
στάση της κοπέλας κατά τη διάρκεια των επαναλαμβα-
νόμενων εξαντλητικών καταθέσεών της στην αστυ-
νομία, οι ανεξήγητες αντιδράσεις της, οι τρομακτικές 
καταστάσεις που έχει ζήσει από τριών χρονών στις δε-
κάδες ανάδοχες οικογένειες που έχει μείνει και οι ισχυ-
ρισμοί της τελευταίας θετής μητέρας της οδηγούν τις 
αρχές στο συμπέρασμα πως κάτι κρύβεται πίσω από τις 
φειδωλές περιγραφές της Μαρί. Σύντομα, η κοπέλα κα-
ταρρέει και παραδέχεται πως τίποτα δεν συνέβη στην 
πραγματικότητα και πως όλα ήταν ένα ψέμα. Τρία χρό-
νια αργότερα, δύο ντετέκτιβ, η Γκρέις Ράσμουσεν και η 
Κάρεν Ντουβάλ στο Κολοράντο ενώνουν τις δυνάμεις 
τους όταν αναλαμβάνουν να ερευνήσουν δύο υποθέ-
σεις βιασμών όπου ο δράστης ακολουθούσε παρόμοιο 
μοτίβο δράσης με εκείνο που κατέθεσε η Μαρί και αναί-
ρεσε στην πορεία. Σύντομα, θα ανακαλύψουν πως τα 
θύματα είναι περισσότερα αλλά δεν υπάρχουν ίχνη και 
στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξή του.

Η σειρά είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός μιας 
ανατρεπτικής ιστορίας που κόβει την ανάσα και μιας 
αστυνομικής έρευνας που ξεκινάει από το μηδέν και 
καταλήγει σε απτές και ατράνταχτες αποδείξεις. 
Το πρώτο επεισόδιο εστιάζει στην περίπτωση της Μα-
ρί και δίνει το στίγμα της σκηνοθετικής ματιάς. Απου-
σία ωμών και σκληρών σκηνών χωρίς λόγο, έλλειψη 
ακραίων συναισθηματικών εξάρσεων που σκοπό έ-
χουν να πουλήσουν τον ανθρώπινο πόνο. Οι σκηνές 
του βιασμού γίνονται αποσπασματικά, σαν στιγμιαία 

καρέ, θραύσματα αναμνήσεων που έρχονται και φεύ-
γουν καθώς το θύμα καταθέτει. Η κάμερα εστιάζει στις 
αντιδράσεις, στις αλλαγές που αποτυπώνονται στις 
εκφράσεις του προσώπου, στα συναισθήματα που αλ-
λάζουν με τρομακτική ταχύτητα. Η Μαρί αναγκάζεται 
να σκύψει το κεφάλι, να θέσει στον τοίχο τον ίδιο της 
τον εαυτό και να ομολογήσει πως τίποτα δεν συνέβη, 
πως όλα ήταν μια φαντασίωση, ένας εφιάλτης που δεν 
έχει καμία βάση αλήθειας. Δέχεται την κατακραυγή, 
την απόρριψη φίλων και γνωστών, τα λόγια πίσω από 
την πλάτη, τον οίκτο στα μάτια των άλλων, και μένει 
κενή. Μετέωρη. Να ζει παθητικά, χωρίς συναισθήματα. 
Εγκλωβισμένη μέσα στον βιασμό για χρόνια. Η Κέιτλιν 
Ντέβερ ως Μαρί είναι απόλυτα πειστική, σε παραπλανά 
και σε οδηγεί όπου εκείνη θέλει. Τη μία στιγμή δείχνει 
εύθραυστη, ευάλωτη, φοβισμένη, και το επόμενο λε-
πτό μεταμορφώνεται σε κακομαθημένο κοριτσάκι που 
δεν έχει όρια και δεν υπακούει σε κανόνες. Το πρόσωπό 
της είναι σαν μια μάσκα και δεν επιτρέπει σε κανέναν να 
καταλάβει τι πραγματικά κρύβεται από κάτω.
Από το δεύτερο επεισόδιο η ιστορία ακολουθεί δρό-
μους παράλληλους: από τη μία παρακολουθείς την 
εξέλιξη της ζωής της Μαρί μετά την αναίρεση της κα-
τάθεσής της και από την άλλη τις έρευνες των δύο 
ντετέκτιβ καθώς προσπαθούν να ανακαλύψουν έναν 
φαινομενικά καθ’ έξιν βιαστή. «Αν δεν βλέπουμε τον 
δρόμο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει».

Η Τόνι Κολέτ και η Μέριτ Γουίβερ, ως Γκρέις Ράσμου-
σεν και Κάρεν Ντουβάλ αντίστοιχα, χτίζουν μια αστυνο-
μική έρευνα from the scratch. Σκάβουν βαθιά, ερευνούν 
κάθε λεπτομέρεια, σκύβουν το κεφάλι και ψάχνουν, 
ψάχνουν, ψάχνουν. Αναζητούν ένα ίχνος. Μια χιονονι-
φάδα που μπορεί να κρύβει DNA, ένα γάντι, ένα σημάδι 
εκ γενετής, μια φράση που ειπώθηκε κατά τη διάρκεια 
του βιασμού. Μεθοδικά και αργά, κατορθώνουν να 
βρουν κομμάτια του παζλ. Ύψος, βάρος, χρώμα, ματιών 
και μαλλιών, μάρκα παπουτσιών, χρώμα σακιδίου. Α-
νούσιες πληροφορίες, δηλαδή. Πληροφορίες που φω-
τογραφίζουν εκατοντάδες πολίτες. Και όμως εκείνες 
συνεχίζουν να ελπίζουν και να το παλεύουν κόντρα σε 
όλα τα προγνωστικά. Με αποφασιστικότητα και πάθος. 
Αντιμάχονται τη φρίκη και τη δυσπιστία ερευνώντας ε-
ξονυχιστικά. Τελικά ο λευκός καμβάς στον τοίχο γεμίζει. 

Βασανιστικά αργά, αλλά γεμίζει. Και οδηγεί κάπου… 
Οι δύο αυτές γυναίκες ταυτίζονται συναισθηματικά και 
κατορθώνουν με αυταπάρνηση, πείσμα, προσωπικό 
αγώνα και επιμονή να φτάσουν στην άκρη του νήματος 
και να προσφέρουν γαλήνη και δικαίωση σε εκείνες τις 
γυναίκες που βιάστηκαν ξανά από την πολιτεία με την 
αμφισβήτηση των λόγων τους, την καχυποψία και την 
ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το δράμα 
τους. Γυναίκες που τρελαίνονται στη σκέψη ότι όλο αυ-
τό τελικά μάλλον το ονειρεύτηκαν ενώ την ίδια στιγμή 
αισθάνονται διαλυμένες, εξευτελισμένες, καταρρακω-
μένες, φοβισμένες, τρομοκρατημένες και καλούνται να 
συνεχίσουν τη ζωή τους. Σαν μη συνέβη τίποτα. Γιατί η 
αστυνομία δεν μπορεί να βρει την άκρη, δεν τους δίνει 
την πρέπουσα σημασία, δεν πολυπιστεύει όσα καταθέ-
τουν. Γυναίκες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους όσο και 
ο τρόπος που βιώνουν την επώδυνη και οδυνηρή αυτή 
κατάσταση. Τα τραύματά τους είναι εκεί, στέκουν σαν 
δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια τους κάθε φο-
ρά που επιχειρούν να αφήσουν τον εφιάλτη πίσω τους. 

Οι ερμηνείες των δύο ντετέκτιβ είναι εξαιρετικές, 
με μέτρο και πλήρη επίγνωση των διαχωριστικών 
γραμμών που δεν επιτρέπεται να περάσουν. Οι συ-
ναισθηματικές τους συγκρούσεις διαφαίνονται στα 
λόγια τους, στις αντιδράσεις τους, στις εναλλαγές 
της ψυχολογίας τους, στις συγκρούσεις τους με τους 
συντρόφους τους. Επικοινωνούν την οργή τους, τον 
πόνο τους, τη συντριβή τους, την απογοήτευσή τους, 
και καθηλώνουν. 
Οι δεύτεροι ρόλοι είναι εξίσου δυνατοί. Όχι μόνο πυ-
ροδοτούν τις εξελίξεις και κλιμακώνουν την αγωνία, 
αλλά καταφέρνουν, οδεύοντας προς το φινάλε, να 
προκαλέσουν άλλοτε ένα δυνατό σφίξιμο στο στομάχι 
και άλλοτε συγκίνηση και οργή μαζί. Οικονομία λόγου, 
γρήγοροι διάλογοι, ουσιαστικές σιωπές και βλέμματα.  
Κάθε λεπτό θαυμάζεις την τεχνική ύφανση –σκηνοθε-
σία, σενάριο, μοντάζ, μουσική επένδυση, φωτογρα-
φία– που κουμπώνει αριστοτεχνικά με τις εξαιρετικές 
ερμηνείες προσφέροντας ένα άρτιο δράμα με κοινω-
νικές προεκτάσεις, έντονη δράση και μυστήριο.
Μια police procedural σειρά που αγγίζει ευαίσθητες 
χορδές, σε αφοπλίζει σε κάθε επεισόδιο και σε ανα-
γκάζει να αναφωνήσεις: Unbelievable. A

Μια ανατρε-
πτική ιστορία 
που κόβει την 
ανάσα και μια 
αστυνομική  
έρευνα που 
ξεκινάει από 
το μηδένκαι 
καταλήγει σε 
ατράνταχτες  
αποδείξεις

«Unbelievable»

Η νέα μίνι σειρά του Netflix 
που πρέπει οπωσδήποτε να δεις

Το «Unbelievable» είναι απίστευτο και αναμφίβολα μία από τις καλύτερες σειρές του 2019

Της Κέλλης ΚρητιΚού

ΣΙΝΕΜΑ
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Η ζωή του Τζον Φ.  
Ντόνοβαν (The DeaTh & Life of John f. Donovan) **½

ΣκηνοθεΣία: Ξαβιέ Ντολάν ΠρωταγωνίΣτούν: Κιτ Χάρινγκτον, Νάταλι Πόρτμαν,  
Σούζαν Σαράντον, Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, Κάθι Μπέιτς

Μια δεκαετία μετά τον θάνατο λόγω υπερβολικής δόσης του 29χρο-
νου Τζον Φ. Ντόνοβαν, διάσημου ηθοποιού του κινηματογράφου 
και της τηλεόρασης, ένας θαυμαστής του, ο Ρούπερτ Τέρνερ, αποκα-
λύπτει τι πραγματικά συνέβη στο ίνδαλμά του. Ο Τέρνερ είναι ένας 
ανερχόμενος νεαρός ηθοποιός που έγραψε βιβλίο για τον Ντόνοβαν 
και σε συνέντευξή του σε αμερικανίδα δημοσιογράφο αποκαλύπτει 
το περιεχόμενο της κρυφής πεντάχρονης αλληλογραφίας του με τον 
μακαρίτη, όσο ήταν παιδί.

Με τη γνωστή αυταρέσκεια του κωλόπαιδου-θαύμα (κατά το παιδί-θαύμα) 
ο καναδός Ντολάν έχει καταφέρει να στρέψει εναντίον του τα βέλη της 
πλειοψηφίας της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας. Αλαζόνας, 
νάρκισσος αλλά και ικανός για σπουδαία πράγματα, ο 30χρονος πλέον 
σκηνοθέτης από το Μόντρεαλ μας σόκαρε με τα πρώτα του φιλμ (πόση 
ωριμότητα και ταλέντο ξεχειλίζουν από τα «Tom at the farm», «Mommy» 
«Lawrence για πάντα», «Φανταστικές αγάπες»), αλλά εδώ αρχίζει να δείχνει 
τα πρώτα σοβαρά σημάδια καμπής. Σημάδια που σύμφωνα με εκτιμήσεις 
της διεθνούς κριτικής έγιναν ακόμη εντονότερα στην επόμενη ταινία του 
«Matthias & Maxime», η οποία πέρασε και δεν άγγιξε από τις πρόσφατες 
Κάννες. Αυτό που επιχειρεί με τον «Ντόνοβαν» ο Ντολάν είναι άλλο ένα 
ξεγύμνωμα της ψυχής του, με την ιδέα του σπασίματος της ιστορίας σε 
δύο χρόνους και το μοίρασμα της αφήγησης στους δύο πρωταγωνιστές. 
Το εύρημα της συνέντευξης που δίνει ο Ρούπερτ στην κυνική και αντι-
παθέστατη δημοσιογράφο Τάντι Νιούτον (ποτέ δεν είχε καλή γνώμη για 
τους εκπρόσωπους του Τύπου και δη τους κριτικούς ο Ντολάν) είναι ένα 
πρόσχημα για να παρακολουθήσουμε σε παράλληλη αφήγηση τα σημεία 
που προκάλεσαν την κρίση στον Ντόνοβαν καθώς και τα βάρη στην παι-
δική καρδιά του Ρούπερτ. Με το γνωστό ανοικονόμητο, πληθωρικό αλλά 
και ορισμένες στιγμές ακαταμάχητο στιλ του, ο Ντολάν μιλάει για όσα τον 
σημάδεψαν όσο ήταν παιδί (σχολικό μπούλινγκ, μια συγκεντρωτική και 
ψυχρή μητέρα, το κενό του πατέρα) και για εκείνα που τον ταλαιπωρούν 
ως φτασμένο σκηνοθέτη. Φυσικά το προσωπικό και το καλλιτεχνικό δύ-
σκολα διαχωρίζεται στην περίπτωση του Ντολάν, ο οποίος εδώ αρκετές 
φορές φλυαρεί αντί να αφηγείται. Επιπλέον ηθικολογεί για πράγματα που 
δεν μας έχει συνηθίσει (η αδυναμία του γκέι σταρ τον οποίο υποδύεται 
ο Κιτ Χάινγκτον του «Game of Thrones» να ανοιχτεί και να ζήσει ελεύθερα 
τον έρωτά του είναι ένα χλιαρό και κάπως ξεπερασμένο  σχόλιο για την 
κινηματογραφική βιομηχανία), ενώ κάποια τσιτάτα για την καταστροφική 
επιρροή των οικογενειακών δεσμών είχαν χρησιμοποιηθεί με καλύτερες 
επιδόσεις στο «Ακριβώς το τέλος του κόσμου». 

ΣΙΝΕΜΑ
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛ τζον ράμπο (1982-2019?)

Η μεγάλη νύχτα της Νάπολης (Piranhas) **½
ΣκηνοθεΣία: Κλαούντιο Τζιοβανέζι ΠρωταγωνίΣτούν: Φραντσέσκο Ντι Νά-
πολι, Βιβιάνα Απρέα, Αλφρέντο Τουρίτο, Αρ Τεμ, Καρμίνε Πίτσο

Στη Νάπολη ο 15χρονος Νίκολα και 
οι φίλοι του θέλουν απλώς να 

περνάνε καλά και να καταφέ-
ρουν να βγάλουν εύκολα χρή-
μα. Η ροπή τους για το έγκλη-
μα και φυσικά το πρότυπο 
της μαφιόζικης ζωής θα επι-
φέρει ολέθριες συνέπειες. 

Ο τρόπος με τον οποίο σκηνοθε-
τεί ο Τζιοβανέζι την καθημερινό-

τητα των ηρώων του κινείται μεταξύ 
της αθώας ματιάς στη ζωή και της άγρι-

ας έξαψης της νιότης. Η σχέση ανάμεσα σε 
αυτά τα δύο ορίζει το πλαίσιο του φιλμ, που βασίζεται σε άλλο ένα 
μυθιστόρημα ενηλικίωσης στους κόλπους της μαφίας από τον Ρο-
μπέρτο Σαβιάνο («Γόμορρα») με τίτλο «Η τράτα των παιδιών» (εκδ. Πα-
τάκη). Οι ομοιότητες είναι πολλές με το θαυμάσιο «Γόμορρα» (πιστή 
ανάπλαση του περιθωρίου, φλερτ με τη βία, αμείωτη ένταση στην 
καθημερινή μάχη του καλού με το κακό) αλλά χωρίς φρέσκιες ιδέες.

Rambo: Το τελευταίο αίμα (rambo: LasT bLooD) **
ΣκηνοθεΣία: Εϊντριαν Γκρούνμπεργκ
ΠρωταγωνίΣτούν: Σιλβέστερ Σταλόνε, Παθ Βέγκα, Σέρτζιο Πέρις - Με-
ντσέτα, Αντριάνα Μπαζάρα

O Ράμπο προσπαθεί να αποτρέψει 
την κοπέλα που έχει μεγαλώσει 

σαν κόρη του να ταξιδέψει 
στο Μεξικό για να γνωρίσει 
τον πραγματικό της πατέρα. 
Φυσικά η μικρή κάνει του 
κεφαλιού της και δεν αργεί η 
στιγμή που ο Τζον Ράμπο θα 

πρέπει να έρθει και πάλι αντι-
μέτωπος με το παρελθόν του. 

Κλείσιμο λογαριασμών, θα πει κά-
ποιος, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Σε 

αντίθεση με τις άθλιες συνέχειες του πρώτου 
και καλύτερου «Ράμπο», το κύκνειο άσμα (;) του βετεράνου που πο-
λέμησε στο Βιετνάμ έχει την τόλμη να αναμετρηθεί σοβαρά με τους 
κώδικες του ήρωα. Εκτός από τις υπερβολικά σκληρές εικόνες που 
θα φέρουν αρκετούς θεατές στα όριά τους, το «Τελευταίο αίμα» προ-
σφέρει δημιουργικά στην ολοκλήρωση της προσωπικής διαδρομής 
του ήρωα. Κι όπως εκείνος λέει σε μια από τις σκηνές-κλειδιά του έρ-
γου «έζησα σε μια εποχή θανάτου και πόνου». Η φυγή από εκείνη δεν 
θα μπορούσε να γίνει με πιο σκληρό και απαισιόδοξο αποχαιρετισμό. 

Τρομακτικές ιστορίες στο σκοτάδι  
(scary sTories To TeLL in The Dark) **
ΣκηνοθεΣία: Αντρέ Εβρενταλ ΠρωταγωνίΣτούν: Ζόε Μάργκαρετ  
Κολέτι, Μάικλ Γκάρζα, Γκάμπριελ Ρας

Αμερική 1968. Στη μικρή πόλη 
της Mill Valley, σε μια εγκαταλε-

λειμμένη έπαυλη μια παρέα 
εφήβων ανακαλύπτουν ένα 
παλιό βιβλίο με τρομαχτικές 
ιστορίες. Όμως το βιβλίο 
αυτό έχει ένα μυστικό που 
σχετίζεται με τη θλιβερή 
ιστορία του κοριτσιού που τις 

έγραψε. 

Καλογυρισμένο, αρκούντως φο-
βιστικό και με διακριτικά ψυχολογικά 

κολπάκια που σχετίζονται με τα άγχη και 
τις αγωνίες των νεαρών πρωταγωνιστών. Η συμβολή του παρα-
γωγού Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού, το 
πολιτικό σχόλιο (διόλου τυχαία η επιλογή του χρόνου) είναι κεκα-
λυμμένο, η κλιμακούμενη αγωνία ακολουθεί τα σταθερά βήματα 
της ταινίας τρόμου που θέλει να είναι κάτι παραπάνω από τα τετριμ-
μένα και ως ένα βαθμό το πετυχαίνει.  

criticÕs CHOICE

Aκόμη

▶ Στη χαριτωμένη και 
τίγκα στα τραγούδια 
του Μπρους Σπρίν-
γκστιν βρετανική 
μουσική κομεντί 

«Blinded by the light» 
(**) της Γκούριντερ Τσά-
ντα αποδεικνύεται ότι η 
μουσική μπορεί όντως 
να σου αλλάξει τη ζωή.

▶ Οι «Αναμνήσεις» 
(**) είναι ένα ιταλικό 
αισθηματικό δράμα 

φτιαγμένο με ευαισθη-
σία και ειλικρίνεια αλλά 

οι αδύναμοι χαρακτήρες 
δεν καταφέρνουν να 

μας συνεπάρουν.

▶ Στην άκρως ενδιαφέ-
ρουσα ενήλικη κομεντί 

χαρακτήρων «Απρό-
σμενος έρωτας» (**½) 
ο Ρικάρντο Νταρίν και 
η Μερσέντες Μοράν 

βιώνουν την κρίση ενός 
μεσήλικου ζευγαριού 

μετά από 25 χρόνια 
γάμου.

▶ Στο «Εντμοντ: Ένας 
απρόβλεπτος συγγρα-
φέας» (-) παρουσιάζεται 

η ιστορία του  
Εντμοντ Ροστάντ που 
τον οδήγησε στη συγ-

γραφή του «Σιρανό  
ντε Μπερζεράκ».

▶ Το «Μαγικό χαλί» 
(-) είναι ένα δανέζι-

κο animation βασισμένο 
στην ιστορία του  

Αλαντίν.
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Δεν είναι παρακμή, 
Μυρτώ, να παίρνει 
αυτόν που αγαπώ 
και ύστερα να συ-
νεχίζει να φέρεται 

σα να μην έχει γίνει 
τίποτα; Η «κολλητή 

μου», η φίλη μου από το 
δημοτικό, αυτή που κοιμόταν στο σπίτι 
μου και την είχα παραπάνω κι από αδελ-
φή, τα έφτιαξε με το αγόρι που είμαι ερω-
τευμένη τρία χρόνια. Αυτή που με παρη-
γορούσε όταν εκείνος ερχόταν κι έφευγε 
επειδή δεν ήξερε τι θέλει, αυτή που μού 
τον έβριζε ανώριμο, αυτή που μου φώναζε 
να ανοίξω τα μάτια μου και να δω ότι δεν 
μου αξίζει τέτοιος άνθρωπος! Και τώρα εί-
ναι μαζί και αυτή επιμένει ότι είναι φυσι-
ολογικό να έχει αλλάξει γνώμη τώρα που 
τον γνώρισε καλύτερα και ότι δεν πρέ-
πει να θυμώνω αφού εγώ έκανα κάτι με 
κάποιον άλλο το καλοκαίρι και εξάλλου 
εκείνος δε με ήθελε και μου το είχε δείξει 
πολλές φορές. Δε με νοιάζει για το αγόρι 
αλλά για τη φίλη που χάνω και για την α-
παίσια στάση της. Είμαι τόσο πληγωμένη, 
Μυρτώ μου, που θέλω να πεθάνω.

Και πώς να μην είστε πληγωμένη; Δυστυχώς, 
πολύ δυστυχώς, πάρα πολύ δυστυχώς, συμβαί-
νουν στην πορεία της ζωής μας γεγονότα που 
μας πληγώνουν για πάντα και μπορώ από προ-
σωπική πείρα να σας διαβεβαιώσω ότι τέτοιου 
είδους πληγές δεν κλείνουν. 
Όμως τις απαλύνει ο χρόνος. Η 
«κολλητή» σας από το δημοτι-
κό είναι σκατοχαρακτήρας και 
γαϊδούρα και άνιωθη, οπότε 
πορευτείτε με αυτό, ρίξτε της 
χι και τέλος. Ούτε θα πεθάνε-
τε, ούτε τίποτα – θα πονάτε για 
ένα οδυνηρό διάστημα, ε και 
κάποια στιγμή θα πάτε παρα-
κάτω. Όπως όλοι μας. 

Υ.Γ. 1 Οι προδότες φίλοι. Αυτή η μάστιγα.
Υ.Γ. 2 Ευτυχώς, οι άνθρωποι αντικαθίστανται. 
Αντικαθίστανται. Αντικαθίστανται. Αντικαθίστα-
νται.

Μυρτώ μου το αγόρι μου γουστάρει μπά-
ντζι τζάμπινγκ, σνόουμπορντ, γουέικ-
σερφ, ΒΜΧ και διάφορα εναλλακτικά 
extreme sport. Μ’ αρέσει που τον βλέπω 
να παθιάζεται με κάτι τόσο διαφορετικό 
από όλους τους άλλους αλλά το πρόβλημα 
είναι ότι παθιάζεται πάααααρα πολύ σε 
σημείο να ασχολείται και να μιλάει μόνο 
για αυτά και oτιδήποτε άλλο να του φαί-
νεται βαρετό. Όταν δεν μιλάει για αυτά 
είναι γενικά κλειστός, λιγομίλητος, αλ-
λού. Σινεμά βαριέται, διάβασμα βαριέ-
ται, μουσική βαριέται. Δεν καταλαβαίνει 
πως γίνεται ο ίδιος βαρετός μιλώντας όλη 
την ώρα για αλτίμετρα, ελεύθερες πτώ-
σεις, δοκιμαστικές λαβές, εφτά χιλιάδες 
πόδια, εκπαιδευτές, ιμάντες, άλματα και 
δεν ξέρω τι άλλο απ’ τη στιγμή που ξέρει 
πως εγώ δεν έχω καμία σχέση με extreme 

sports. Μάλιστα, είναι ο ίδιος που με ε-
μποδίζει και με αποτρέπει από την ιδέα να 
αποκτήσω μια επαφή με τα ενδιαφέροντά 
του επειδή λέει υπάρχουν πολλοί κίνδυ-
νοι και δεν έχει καμιά όρεξη να αναλάβει 
την ευθύνη μου και να ανησυχεί για μένα 
που δεν ξέρω ούτε καλό ποδήλατο. Από 
την άλλη, έχει γνωρίσει σε μια παρέα και 
μια πιτσιρίκα που είναι, λέει, φίλοι, δεν 
τρέχει τίποτα μεταξύ τους, απλώς την 
παραδέχεται και τη θαυμάζει που είναι 
άφοβη και ριψοκίνδυνη επειδή είναι το 
μόνο κορίτσι που έχει δει να σερφάρει σε 
απόνερα! Ζηλεύω πάρα πολύ, νιώθω σα 
να με έχει αποκλείσει από τη ζωή του και 
ίσως υπερβάλλω, αλλά όταν προσπαθώ 
να του εξηγήσω πώς νιώθω μου απαντάει 
«είναι ο τρόπος ζωής μου, δεν τον αλλάζω 
κι αν σ’ αρέσει».  Τι κάνουμε;
Υ.Γ. Του φαίνεται πολύ αστείο να λέει 
στις παρέες ότι ανάμεσα στη σανίδα και 
στην γκόμενα θα διάλεγε τη σανίδα ή μια 
γκόμενα που να μοιάζει με σανίδα!

Μα τι φανταστικά αγόρια κυκλοφορούν στην 
πόλη; Μπράβο, όχι μπράβο, πετύχατε κελεπού-
ρι, εύχομαι να έχει καμιά δεκαριά αδέλφια να 
επωφεληθούν κι άλλες τυχερές.
Υ.Γ. 1 Αλήθεια τώρα;
Υ.Γ. 2 Τι εννοείτε τι κάνουμε; Παίρνουμε τη σανί-
δα και του τη φοράμε καπέλο. Μετά ανοίγουμε 
την πόρτα και φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά, πά-
με σε ένα ωραίο κοκτέιλ μπαρ, παραγγέλνουμε 

κάτι φρουτώδες, αλκοολώδες 
και συναρπαστικώδες και το 
απολαμβάνουμε αργά καθώς 
σκεφτόμαστε για ποιους λό-
γους σπαταλήσαμε τον καιρό 
μας με ένα εγωκεντρικό βλήμα 
που μας μειώνει, μας υποτιμά 
και μας προσβάλλει. Και φρο-
ντίζουμε την επόμενη φορά 
που θα διαλέξουμε αγόρι να 
θυμόμαστε τους λόγους που 
κάνουμε σχέσεις. Και αν δεν ξέ-

ρουμε τους λόγους που κάνουμε σχέσεις, πρώτα 
ασχολούμαστε με το γιατί κάνουμε σχέσεις και 
μετά κάνουμε σχέσεις. 
Υ.Γ. 3 Αν όλα αυτά που γράφετε ερχόταν μια φί-
λη σας και σας τα έλεγε, τι θα απαντούσατε; Τι 
θα σκεφτόσασταν; Άντε γιατί συγχύστηκα μεση-
μεριάτικο με το μαλακισμένο. 
Υ.Γ. 4 Βασικά με εσάς συγχύστηκα. Προτείνω να 
συγχυστείτε κι εσείς. 

Μυρτώ, έχω ερωτευτεί έναν συγγενή μου, 
είναι αρκετά μακρινός ξάδελφος, δεν το έ-
χουμε πει πουθενά, είμαστε απελπισμένοι, 
αγαπιόμαστε πολύ και νιώθουμε συνέχεια 
κυνηγημένοι κι ας μη μας κυνηγάει κα-
νείς. Πες μια γνώμη γιατί θα τρελαθούμε.

Να πάρετε το φαρμάκι σαν τον Ρωμαίο και την 
Ιουλιέτα ή να πηδήξετε από την Ακρόπολη σαν 
τον Μιμίκο και τη Μαίρη. Μα τι μα-
λακίες είναι αυτές; Σοβαρευ-
τείτε, μη μου καίτε τον 
εγκέφαλο,  ζήστε τη ζωή 
σας με τον αρκετά μα-
κρινό δέκατο πέμπτο 
ξέρωγω ξάδελφο και 
αφήστε τα δράματα γι’ 
αυτούς που όντως τα 
ζουν. Φιλιά. 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

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

δι στο Athens Voice Radio 102.5 
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ.  39χρονος Δικηγόρος, πτυχιούχος Νομικής 
Αθηνών και κλασικής μουσικής, μοναχογιός οικογένειας 

επιστημόνων, με γραφείο και σπίτι στα βόρεια προάστια, ψηλός, 
γεροδεμένος, γαλανομάτης, υψηλότατης παιδείας, αναζητά γνωριμία 
γάμου. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147 www.pappas.gr 

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

Μικρές 
αγγελίες

Είναι οι δυο τους. Πατέρας και γιος. Ο γιος είναι στην ανάγκη 

του πατέρα, στη φροντίδα του, στην έγνοια, στην πλάτη του 

πραγματικά, στην κυριολεξία. Καθώς το νεαρό παιδί είναι ανά-

πηρο και δεν περπατά, μ’ ένα αυτοσχέδιο σακίδιο ο πατέρας 

τον φοράει στην πλάτη, στις διαδρομές για τα προσκυνήματα. 

Ζ
ουν μόνοι τους σ’ ένα απομονωμένο μέρος που τα πά-

ντα έχουν δηλητηριαστεί και δεν έχει ζωή,  μ’ ελάχιστους 

γειτόνους, πενιχρά μέσα, ανύπαρκτη  οικονομική δυνα-

τότητα. Δεν φεύγουν, ενώ το μπορούν, τους δίνουν τη 

δυνατότητα σαν ζυγοστάθμισμα της απόλυτης μόλυνσης, να 

ζήσουν σε διαμέρισμα στην πόλη. Το αρνούνται. Σταθερά και με 

αταλάντευτη σιγουριά,  το αρνείται το ανάπηρο παιδί, που δεν 

θέλει να φύγει απ’ τον τόπο, στερούμενο τα πάντα, κι απομένο-

ντας σιγά-σιγά, όταν οι άλλοι χωριανοί θα επιλέξουν να φύγουν, 

απόλυτα μόνοι οι δυο τους  στην πλήρη ανέχεια.

Τι θέλει το αγόρι αυτό; Τι θα το βγάλει απ’ την ανα-

πηρία, απ’ το ζόφο, απ’ την ακινησία του σώματος 

και θα προκαλέσει την κίνηση της ψυχής; Η βόλτα 

με το άλογο. Η ανάβαση στη σέλα, η βόλτα στη ρά-

χη του ζώου θα ζεστάνει το νεαρό άντρα και η κυρά 

του αλόγου, θα ζεστάνει ήσυχα  το στρώμα του 

πατέρα για «όσο κρατήσει…». Η αγάπη του γονιού 

και η ευγνωμοσύνη του παιδιού, η έλλειψη της βα-

ρυγκώμιας, η χαρά στα μικρά, ανύπαρκτα για τους 

άλλους καθημερινά πράγματα, η κοινή προσευχή 

χωρίς παπά, τα Χριστούγεννα με μόνον τον ψάλτη 

και οι σελίδες για διάβασμα, τα βιβλία κι ο ένας για 

τον άλλον μέχρι το τέλος...Όλα γίνονται στιγμές 

ευχαρίστησης, σιγουριάς και ασφάλειας για τους 

δυο τους, ξεκομμένους από όλους και όλα. Γι’ αυτό 

και στο τέλος κλείνοντας τούτο το μικρό βιβλίο, 

ευχαριστείς τον συγγραφέα που δεν σε αφήνει να 

επαναπαυτείς στην ευκολία της δικής σου ζωής, 

που σου δείχνει ένα δρόμο ευχαριστίας για τη ζωή, 

όπως κι αν είναι. 

Κι έπειτα είναι το Πωγώνι, που τόσο καλά ξέρει ο 

Μακρόπουλος αφού όχι μόνο μένει εκεί, αλλά ζει. 

Η Ήπειρος όλη ή μήπως και μόνο το Πωγώνι; Είναι 

το σκηνικό στο «Μαύρο Νερό» στον δίχως ανάσα 

τόπο, μα και στο «Δέντρο του Ιούδα». Την κουτσου-

πιά. Σ’ αυτό το δέντρο που κρεμάστηκε ο προδό-

της, σ’ αυτό,  βαλμένο από το συγγραφέα σε μια 

ερημιά της Ηπείρου, θα ολοκληρωθεί το δράμα, 

θα αποκαλυφθούν οι πρωταγωνιστές, θα μείνει 

ξεκρέμαστος ο αναγνώστης. Γιατί κάτω απ’ αυτό 

το δέντρο, θα χαθεί η φιλία, θα θεριέψει το ψέμα, θα αποκα-

λυφθεί η ατιμία, θα υπάρξει η ανήκουστη προδοσία, ένα μικρό 

κουμπί που λείπει απ’ το παλτό θα φανερώσει το έγκλημα. Η 

φύση με την ολοζώντανη περιγραφή της, αγριάδα και ησυχία, 

τρεχούμενα νερά και δύσβατα μονοπάτια, η άγρια  κοινωνία με  

τα μικρά και μεγάλα μυστικά, τους κώδικες που δεν παίρνουν 

αλλαγή, που δεν ανέχονται τον ξένο, τον Αθηναίο, οι ένοχες 

συναλλαγές, το κρύο του χιονιά και η μοναξιά των ανθρώπων, 

μα πάνω απ’ όλα η σκληράδα που ο τόπος μεταδίδει στις ψυ-

χές, ψηλαφίζονται σελίδα τη σελίδα, γραμμή τη γραμμή. Ο ή-

ρωας θα βάλει εμμονικά σκοπό του ν’ αποκαλύψει το δολοφό-

νο μιας νέας κακοποιημένης γυναίκας, γεμίζοντας την άδεια 

ζωή του και τον περίσσιο χρόνο του. Κι ενώ όλα τον διώχνουν 

από την εξιχνίαση, εκείνος μ’ ένα τίμημα που δεν φανταζόταν 

ότι θα χρειαστεί να πληρώσει, θα φτάσει στο τέλος, στην αλή-

θεια, την αποκάλυψη.

Λιτός και περήφανος, ποιητικός στην περιγραφή του πεζού 

και μικρού, του καθημερινού και ελάχιστου, ο αδρός λόγος 

του Μακρόπουλου λυτρώνει στ’ αλήθεια απ’ την αβάσταχτη 

ξενοιασιά. A  

Το καθημερινό  
ελάχιστο του Μιχάλη 
ΜακρόπουλουΒΙΒΛΙΟ

Της Ζώής  
ΚάράΜήτρου

Μιχάλης 
Μακρόπουλος, 
«Μαύρο Νερό», 
«Το Δέντρο του 
Ιούδα», εκδόσεις 
Κίχλη          

π Α ρ ΟΥ Σ Ι Α Σ ε Ι Σ  / 

ε κ δ Ο Σ ε Ι Σ  / 

Σ Υ ν ε ν τ ε Υ ξ ε Ι Σ  / 

ε κ δ η Λ ώ Σ ε Ι Σ
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

 Έχεις ευκαιρίες στα προσωπικά σου, 
οι οποίες χρειάζονται λεπτό χειρισμό
Ο Ήλιος στον Ζυγό (23) εντείνει την όρεξή 
σου να ασχοληθείς με τη σχέση σου και την 
προσωπική σου ζωή γενικότερα. Η διάθεσή 
σου είναι θετική, έρωτας υπάρχει, ευκαιρίες 
για διασκέδαση επίσης, όμως υπάρχουν και 
εμπόδια στο να έρθεις πιο κοντά με τον άλλον 
όπως θα ήθελες. Οι μέρες προσφέρονται για 
ένα ταξίδι ή για καινούργιες δραστηριότητες 
και ίσως μια στροφή προς το θετικότερο στις 
σχέσεις σου με τον ευρύτερο συγγενικό σου 
κύκλο. Με τη Νέα Σελήνη στον ζωδιακό σου 
άξονα (28) καλείσαι να πάρεις αποφάσεις για 
τα προσωπικά αλλά και για τα επαγγελματικά 
σου. Αν είσαι προετοιμασμένος να ρισκάρεις 
λιγάκι τις συναισθηματικές σου καβάτζες και 
την οικονομική σου κατάσταση για να ακολου-
θήσεις την καρδιά σου και να κυνηγήσεις αυτό 
που πραγματικά θέλεις, βγαίνεις κερδισμένος. 
Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορείς να εγκα-
ταλείψεις πάγιες συμπεριφορές και στόχους 
στον γάμο και την καριέρα σου προκειμένου να 
δώσεις μια ευκαιρία σε πιο υγιείς ισορροπίες.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Επιδιώκεις τη ροή στην καθημερινότητά 
σου, όμως διστάζεις σε ό,τι σε αφορά
Με τον Ήλιο στον Ζυγό (23) θέλεις όσο τίποτα 
μία καλή ροή στις μέρες σου 
ώστε να μπορείς να κάνεις τις 
δουλειές σου με την ησυχία 
σου και να συγκεντρωθείς σε 
αυτά που μετράνε για σένα 
στην προσωπική σου ζωή. Στο 
πλαίσιο αυτό ξεδιαλέγεις λογα-
ριασμούς και οικονομικά θέμα-
τα στο σπίτι και τη δουλειά, με 
αρκετά να γυρίζουν στο μυαλό 
σου και ουκ ολίγες αποφάσεις 
που χρειάζεται να πάρεις. Πα-
ρόμοια διάθεση έχεις και όσον 
αφορά την υγεία σου, από την εμφάνιση ως τα 
σοβαρότερα. Έτσι βλέπεις με καθαρότερο μάτι 
από τη διασκέδασή σου ως την επιμόρφωση, 
τις επαγγελματικές σου ευκαιρίες, ακόμη και 
τη σχέση με τους συγγενείς σου. Η Νέα Σελήνη 
(28) και οι συζητήσεις που αφορούν το σπίτι 
και την οικογένεια σε ταρακουνάνε κάπως για-
τί αντιλαμβάνεσαι τι πρέπει να κάνεις, όμως 
δεν έχεις καμία διάθεση να δυσκολέψεις τον 
εαυτό σου χωρίς να έχεις ακριβή εικόνα για το 
πού βαδίζεις. Καλό θα ήταν να είσαι δίκαιος κι 
όχι προκατειλημμένος.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Φρέσκια πνοή καλή διάθεσης, έρωτα 
και δημιουργικότητας
Ο Ήλιος στον Ζυγό (23) είναι ένα έναυσμα για 
γνωριμίες και συναναστροφές που μπορεί να 
φέρουν έναν νέο έρωτα στη ζωή σου, ή τουλά-
χιστον θα σου φτιάξουν τη διάθεση και θα σου 
δώσουν ευκαιρίες για διασκέδαση, φλερτ και 
δημιουργικά εγχειρήματα. Σε αυτό συμβάλλει 
η πιο ζεστή αντιμετώπισή σου, καθώς αισθάνε-
σαι περισσότερο διαθέσιμος συναισθηματικά ή 
τέλος πάντων έχεις εντοπίζεις τι σε στεναχωρεί 
και προτίθεσαι να αποκοπείς. Η πιο διαλλακτική 
σου διάθεση κάνει καλό και στο σπίτι αφού βοη-
θάει την επικοινωνία. Στη δουλειά συνεννοείσαι 
καλύτερα με τους συναδέλφους σου και παίζεις 
ομαδικά, αλλά κάποιο άγχος παραμένει εξαιτί-
ας οικονομικών μπερδεμάτων και ασάφειας για 
το τελικό αποτέλεσμα. Με τη Νέα Σελήνη (28) 
αισθάνεσαι σίγουρος ότι ξέρεις ποιος και τι σε 
κάνει χαρούμενο. Η θετική στάση και η όρεξή 
σου μπορούν να σε βοηθήσουν να αντιμετωπί-
σεις τα εμπόδια, αν πιστέψεις σε αυτό που σου 
συμβαίνει. Ίσως υπάρχουν ακόμη πολυάριθμες 
πρακτικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες  
και δεν μπορείς παρά να το σκέφτεσαι, όμως 
δεν είναι ανυπέρβλητες.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Φτιάχνεις κατάσταση στο σπίτι, όμως 
θυσιάζεις τα προσωπικά σου πρότζεκτ
Καλό είναι να θέσεις ρεαλιστικούς στόχους 
για το σπίτι και την κατάσταση στο σπίτι με τον 
Ήλιο στον Ζυγό (23). Όπως έχεις διάθεση να 
ξοδέψεις το κάτι παραπάνω για να φτιάξεις 
τον χώρο σου όπως τον θέλεις, έτσι βρες τη 
διάθεση να διαπραγματευτείς την άνεσή σου 
προκειμένου να έχεις καλύτερο κλίμα στην οι-
κογένεια και το γραφείο. Οι άλλοι είναι αρκετά 
ξεκάθαροι για το τι μπορούν να κάνουν, οπότε 
με αυτό κατά νου μπορείς κι εσύ να αποφασί-
σεις ευκολότερα τι είναι εφικτό και τι όχι. Αν 
κρατήσεις τις προσπάθειές σου σε ένα λογικό 
πλαίσιο, είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα θα εί-
ναι θετικό για τη δουλειά και τη ροή της καθη-
μερινότητάς σου. Η Νέα Σελήνη (28) ενέχει τον 
κίνδυνο να δώσεις υπερβολικά μεγάλη σημα-
σία στο να καταφέρεις κάτι συγκεκριμένο, να 
στήσεις τα πράγματα όπως τα φαντάζεσαι στο 
σπίτι ή το γραφείο και να παραβλέψεις το αν 
αισθάνεσαι άσχημα ή αν καταπίνουν τον ελεύ-
θερο χρόνο σου. 

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Είσαι ανοιχτός σε νέες πιθανότητες 
που σου δίνουν μεγάλη χαρά
Με το πέρασμα του κυβερνήτη σου, Ηλίου, 
στον Ζυγό (23) αρκετοί από τους προβλημα-

τισμούς και την αναποφα-
σιστικότητα των προηγού-
μενων ημερών εξαφανί-
ζονται. Η σκέψη σου είναι 
καθαρότερη, επικοινωνείς 
καλύτερα και οι δραστηριό-
τητές σου μπαίνουν σε σω-
στή σειρά, από τις εξόδους 
σου ως το ποιον θα δεις και 
πότε. Είσαι ανοιχτός, σε 
καλύτερη διάθεση κι έτσι 
είσαι πολύ ελκυστικότερος 
σε ερωτικό και σε επαγ-

γελματικό επίπεδο. Και στις δύο περιπτώσεις 
έχεις ευκαιρίες να περάσεις όμορφα. Η Νέα 
Σελήνη (28) σηματοδοτεί προτάσεις, γνωρι-
μίες ίσως και ένα ταξίδι, που μπορούν να σου 
δώσουν μεγάλη χαρά. Όσον αφορά το προ-
σωπικό, καλό θα ήταν να μη δραματοποιήσεις 
τις επιλογές σου, ειδικά αν το ερώτημα είναι 
καριέρα ή σχέση, γιατί προφανώς γίνονται και 
τα δύο έστω κι αν αυτό τον καιρό αισθάνεσαι 
κάπως συναισθηματικά αβέβαιος και σωμα-
τικά κουρασμένος και δεν το βλέπεις. Όσον 
αφορά το επαγγελματικό, έχεις τη δυνατότη-
τα να επιλέξεις κάτι που σε κάνει χαρούμενο 
και δημιουργικό. Η τσέπη και η καριέρα σου θα 
συμμορφωθούν ακολούθως.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Αξιολογείς τη χαλάρωση και την απόλαυσή
σου παραπάνω από οτιδήποτε
Με τον Ήλιο στον Ζυγό (23) η ηρεμία και η άνε-
σή σου μέσα από μια ωραία τάξη στα ερωτικά 
και την τσέπη σου, γίνονται τα μεγαλύτερα ζη-
τούμενα των ημερών. Κάτι βρίσκεις να ξοδέ-
ψεις για την απόλαυσή σου και αξιολογείς πα-
ραπάνω τη συναισθηματική σου ζωή, πράγμα 
που μπορεί να έχει θετικό εφέ στην κατάσταση 
στο σπίτι. Πάντως καλό είναι να μην το παρα-
κάνεις προσπαθώντας να βγάλεις όλα σου τα 
απωθημένα μεμιάς γιατί εκεί είναι πιθανό να α-
ντιμετωπίσεις αντιστάσεις από τα παιδιά ή τον 
σύντροφό σου. Έχεις πάρει φόρα, όμως τα πιο 
προσεκτικά βήματα κερδίζουν το παιχνίδι και 
διασφαλίζουν ότι δεν πληγώνεται κανείς στην 
πορεία. Η Νέα Σελήνη (28) σε βοηθάει να χα-
λαρώσεις σε αυτά που θεωρείς σημαντικά αν 
δεν αφήσεις το νου σου να κολλήσει στο τι θα 
έπρεπε να κάνεις ή το πώς θα έπρεπε να είναι 
τα πράγματα. Κοινώς, δεν χρειάζεται βιασύνες 
σε τίποτα ειδικά αφού καταφέρνεις να βρεις 
κάποιου είδους ευχάριστη ισορροπία. 

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Βρίσκεις τον εαυτό σου και τον ρυθμό 
της νέας σεζόν
Το πέρασμα του Ηλίου (23) και η Νέα Σελήνη 
(28) στο ζώδιό σου ανανεώνουν πλήρως τις 
δυνάμεις και τη διάθεσή σου και βάζουν τε-
λεία στην ακεφιά ή την κούραση των αρχών 
του φθινοπώρου. Βρίσκεις τους ρυθμούς 
σου στις φιλίες και τον ελεύθερο χρόνο σου, 
ενώ υπάρχουν καινούρια σχέδια στον ορίζο-
ντα, τα οποία σε κάνουν να αισθάνεσαι δυνα-
τότερος και πιο αισιόδοξος. Σε απασχολεί να 
κάνεις σωστές επιλογές ώστε να τελειώνεις 
μια για πάντα με πρακτικές εκκρεμότητες ή 
νοοτροπίες που σου στοίχισαν στο παρελ-
θόν. Επαγγελματικά ίσως βοηθήσει να μεί-
νεις στους στόχους και τις ιδέες σου, ακό-
μη κι αν δεν ξέρεις ακόμη πώς θα τα κάνεις 
πράξη. Προσωπικά τα πράγματα είναι πιο 
μπερδεμένα, καθώς ακόμη νοσταλγείς κατα-
στάσεις που έχουν παρέλθει ή ελπίζεις ότι θα 
γυρίσεις σε προηγούμενα σημεία ισορροπί-
ας. Πάντως βοηθάει ότι συνειδητοποιείς την 
αναγκαιότητα για όρια στο σπίτι και την οικο-
γένεια. Είτε λες, είτε ακούς το όχι πιο συχνά, 
το αποτέλεσμα είναι ότι μένεις πιο σταθερά 
στον εαυτό σου.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Αναγκάζεσαι να ασχοληθείς με τα 
προβλήματά σου και με θέματα υγείας
Ο Ήλιος στον Ζυγό (23) και η Νέα Σελήνη (28) 
στον δωδέκατο ηλιακό σου οίκο εντείνουν 
μία μάλλον άχαρη, αλλά πολύ χρήσιμη, δια-
δικασία απολογισμού. Φωτίζονται σχέσεις 
και συναλλαγές που είναι σε εκκρεμότητα και 
ως εκ τούτου πηγές άγχους και εμπόδια στην 
πρόοδό σου. Αυτό δημιουργεί απογοήτευση, 
δυσαρέσκεια ίσως και φόβο, όμως τελικά σε 
αναγκάζει να κοιτάξεις το πρόβλημα κατάμα-
τα και να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Σε προσωπικό 
επίπεδο καλό είναι να σκεφτείς πολύ προσε-
κτικά οποιαδήποτε δεύτερη ευκαιρία ή κρυφή 
σχέση, αν ψάχνεις κάτι παραπάνω από σεξ 
και συναισθηματική ανακούφιση. Τα μυστικά 
και τα απωθημένα δεν βοηθάνε και τώρα έ-
χεις την ευκαιρία να χειριστείς τον εαυτό σου 
διαφορετικά. Σε επαγγελματικό επίπεδο οι 
διαδικασίες κινούνται πίσω από την πλάτη 
σου ή εν αγνοία σου κι έτσι πιθανώς να βλέ-
πεις ακατανόητα κωλύματα στις συνεργασίες 
σου. Το θέμα είναι ότι στο τέλος βγαίνεις κερ-
δισμένος, τουλάχιστον οικονομικά. Η υγεία 
σου περνά ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση κι ως εκ 
τούτου φροντίδα και μία καλή αποτοξίνωση 
είναι ό,τι πρέπει.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Στο στοιχείο σου με σχέδια για ταξίδια, 
για τη σχέση σου, γενικά για το μετά
Πιο ξεκούραστος αισθάνεσαι με τον Ήλιο 
στον Ζυγό (23) ίσως γιατί η προσοχή σου εί-
ναι στον ελεύθερο χρόνο, στις παρέες σου 
και στις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά 
σου. Όπως και να έχει χαλαρώνεις κάπως από 
τη δουλειά και είσαι πιο κοντά στο «δουλεύω 
για να ζω» παρά στο αντίθετο. Όσο διατηρείς 
αυτή την ισορροπία τόσο καλύτερα αισθά-
νεσαι, πράγμα που αντικατοπτρίζεται στη 
σχέση σου με τους συνεργάτες σου, όπως και 
στην ερωτική σου ζωή. Πιθανώς κάποια πράγ-
ματα στο σπίτι και τον γάμο σου να μην είναι 
ακριβώς ξεκάθαρα, ή όπως θα ήθελες, όμως 
μπορείς να είσαι αισιόδοξος. Η Νέα Σελήνη 
(28) φέρνει ιδιαίτερη φρεσκάδα και ανανέ-
ωση, καθώς μπορεί να σε βρει σε καινούρια 
στέκια, να ταξιδεύεις ή να κάνεις σχέδια με 
τον σύντροφό σου. Το αρνητικό της ιστορίας 
είναι ότι σε επίπεδο προγράμματος ίσως δεν 
σου βγει ακριβώς όπως τα υπολόγιζες, ειδικά 
όπου ανακατεύεται η δουλειά. Ίσως χρειαστεί 
επίσης να προσγειώσεις λίγο τα σχέδια από 
την οικονομική πλευρά.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Παίρνεις προβάδισμα στην καριέρα σου 
και προσωπικά με λίγη διπλωματία
Ο Ήλιος στον Ζυγό (23) και η Νέα Σελήνη (28) 
δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες στην κα-
ριέρα σου, ειδικά αν είσαι σε θέση να κάνεις 
τους σωστούς χειρισμούς και να πάρεις κά-
ποιες δύσκολες αποφάσεις. Χρειάζεται αρκε-
τή κατανόηση για τους συνεργάτες σου και 
διάθεση να είσαι ακριβοδίκαιος ή απλά γεν-
ναιόδωρος σε ό,τι κάνεις. Έτσι θα μπορέσεις 
να διευθετήσεις υποθέσεις που είναι ανοιχτές 
εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο και να καλύ-
ψεις τα νώτα σου για μελλοντική αναφορά. Σε 
προσωπικό επίπεδο, ο γάμος σου ή η κοινωνι-
κή σου ζωή θα ωφεληθεί ιδιαίτερα αν συγκε-
ντρωθείς στην ποιότητα της σχέσης και στο τι 
χρειάζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να λει-
τουργήσει, αντί να σκοτωθείς για να αποδεί-
ξεις ότι έχεις δίκιο ή να φορτωθείς/φορτώσεις 
όλη την ευθύνη. Και έρωτας και σεξ και καταλ-
ληλότητα, όλα γίνεται να λειτουργήσουν και 
είναι κρίμα να περιορίζεις τον εαυτό σου από 
φόβο μήπως αποτύχεις. Τέλος αν δεις σωματι-
κές ενοχλήσεις να επιστρέφουν, προσπάθησε 
να μην κάνεις όσα τις προκαλούν.  

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Αισθάνεσαι ότι προοδεύεις κι ανοίγεσαι 
και το γουστάρεις παρά το κόστος
Αρκετά ενθουσιώδης και ευχαριστημένος αι-
σθάνεσαι με τον Ήλιο στον Ζυγό (23) καθώς 
έχεις την ευκαιρία να μάθεις πράγματα, να τα-
ξιδέψεις και γενικώς να γίνεις καλύτερος με 
αφορμή τις επαγγελματικές σου συνεργασίες 
ή τη σχέση σου. Οι παρέες σου ανανεώνονται 
όπως και τα στέκια στα οποία συχνάζεις, ενώ 
πιθανώς να αποφασίσεις να κάνεις μαθήματα 
ή κάποια άλλη δραστηριότητα με τον σύντρο-
φό σου. Γενικότερα φιλοσοφείς τα πράγματα 
και το πρίσμα σου είναι σαφώς θετικότερο, 
πράγμα που σε κάνει δημοφιλή προσωπικά κι 
επαγγελματικά. Η Νέα Σελήνη (28) σου δίνει 
την ευκαιρία να προωθηθείς ακαδημαϊκά, να 
διευρύνεις τον επαγγελματικό σου κύκλο και 
γενικώς να εξελιχτείς, με την προϋπόθεση ό-
μως ότι είσαι διατεθειμένος να αλλάξεις χώρο 
ή τουλάχιστον τρόπο εργασίας ή να επιταχύ-
νεις τις αλλαγές που ήδη έχεις ξεκινήσει. Πα-
ράλληλα είναι πιθανόν να έρθεις σε συμφωνία 
για κάποια πρακτικά ζητήματα και να δεις νο-
μικές διαδικασίες σε υποθέσεις που αφορούν 
τους συγγενείς σου να επιταχύνονται έστω κι 
αν δεν είσαι απόλυτα έτοιμος για την αλλαγή. 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Ευθιξία, ευαισθησία, ερωτισμός κι εύκολα 
λάθος συμπεράσματα
Οι συγκινήσεις, η ευαισθησία και η δραματι-
κότητα μπαίνουν σε υψηλό έτους μαζί με τον 
Ήλιο στον Ζυγό (23), πράγμα που σημαίνει ότι 
καλά θα κάνεις να το γνωρίζεις και να αποφύ-
γεις να τραβάς τα πράγματα στα άκρα. Η προ-
σωπική σου ζωή μπορεί να υποφέρει ιδιαίτερα 
από απαισιοδοξία, επίκριση και βιαστικά συ-
μπεράσματα, ειδικά αν υπάρχουν αφορμές για 
να αισθανθείς ανασφαλής ή να ζηλέψεις. Και 
υπάρχουν. Αυτές τις μέρες η αλήθεια θα είναι 
κάπου στη μέση κι όταν το θυμάσαι θα κερδί-
ζεις τις εντυπώσεις. Η Νέα Σελήνη (28) μπερ-
δεύει θέματα ρουτίνας στην ερωτική σου ζωή, 
πιθανώς οικονομικά ή υποθέσεις ακινήτων και 
μπορεί να δημιουργήσει πολλή φασαρία για το 
τίποτα, ειδικά αν τα θέματα που προκύπτουν 
τα θεωρούσες λυμένα. Και πάλι, η σαφήνεια, 
η αμεσότητα και η κοινή λογική εγγυώνται 
ότι δεν θα πάρουν τα πράγματα δυσανάλογη 
έκταση. Στα θετικά το έντονα ερωτικό κλίμα 
των ημερών, το οποίο όμως καλό είναι να μη 
σε δελεάσει να γυρίσεις σε κάτι παλιό. A

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