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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Αυτή την εβδομάδα το 
σχεδιάζει ο Διαμαντής 

Αϊδίνης. Γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1954. 
Σπούδασε στη σχολή 

Βακαλό και στη Bayam 
Show του Λονδίνου. 

Συνεργάστηκε με διά-
φορα περιοδικά, όπως 

«Frigidaire», «Tempi 
supplementari», «Nuova 
ecologia» στην Ιταλία και 

«Βαβέλ», «ΚΛΙΚ», «Τέ-
ταρτο» στην Αθήνα. Έχει 
κάνει εικονογραφήσεις 

για βιβλία, αφίσες και 
εξώφυλλα δίσκων και 

CDs, και έχει λάβει μέρος 
σε πολλές ομαδικές και 
ατομικές εκθέσεις. Το 

έργο στο σημερινό μας 
εξώφυλλο είναι ειδική 

παραγγελία της εφημε-
ρίδας για το τελευταίο 

τεύχος της σεζόν με 
θέμα «Αύγουστος  

στην Αθήνα». 

Κάφρος γύρω στα 50-60, μπαίνει σε μεγάλο σούπερ 
μάρκετ χωρίς μάσκα. Η πωλήτρια του λέει ότι είναι 

υποχρεωτική η χρήση μάσκας.  
Αυτός απαντάει: Ας έρθει να μου  

τη βάλουν με το ζόρι.
Πωλήτρια: Εγώ χ@@@@@κα προ-

σωπικά, αλλά πολύ θα ήθελα να μπει 
τώρα ένας έλεγχος, να σου πω εγώ αν 

θα στη βάλουν!
(Αγία Παρασκευή, Τρίτη πρωί)

«Τι;; Ο Θάνος θέλει γυναίκα; 
Όσο πάει και τρελαίνεται  

αυτός ο άνθρωπος».
(Κυρία συνομιλεί με φίλες της.  

Σταδίου, Τρίτη βράδυ)

Ιδιωτική κλινική. Νοσοκόμα που παίρνει 
θερμοκρασίες για τον κορωνοϊό, σταματάει 

εισερχόμενη νεαρή:

-Πού πηγαίνετε; 
-Στην εντατική, έχω άνθρωπο 

μέσα.
-Α, πάρα πολύ ωραία.

 Θα σας θερμομετρήσω.
(Κέντρο Αθήνας, Δευτέρα πρωί)

Γιάννης Νένες ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens
Voices

★  Η  Α θ Η ν Α  μ ι λ Α ε ι  κ ι  ε μ ε ι ς  Α κ ο ύ μ ε  ★

«Ρε συ, δεν μπορώ να καταλάβω 
τον μικρό καθόλου. Τον ρωτάω 
με μήνυμα πώς πάει, τι ώρα θα 
έρθεις σπίτι και μου απαντάει 

βουκουνουξουκουπουβού-δεν-
ξέρω-τι ακαταλαβίστικα. Τι στο 

διάολο…»
(Γονείς σε αναρώτηση, σε cafe, Ραφήνα, 

βράδυ Παρασκευής).
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Ραντεβού 

τον Σεπτέμβρη
Μέχρι τότε δεν θα χαθούμε 

Το  www.athensvoice.gr 

θα σας κρατάει όλο το διάστημα ενήμερους 

με ειδήσεις και θέματα επικαιρότητας

+ Athens Voice 
Radio 102,5 
Stay tuned



4 A.V. 30 ΙΟΥΛΙΟΥ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

View master
5 εικόνες του Αυγούστου 
για ένα καλοκαίρι σινεμασκόπ
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Νίκος Αλιάγας
@nikosaliagas 

Cannes 2020, île Sainte Marguerite 

View master
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Τάσος Ανέστης
@tasos_anestis_photography

Με την Camila στο south beach Miami

View master
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Kirill Samarits
@kirillsamarits

Άμμος... τι άλλο είναι ο Αύγουστος;
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Ο Θοδωρής Τσεκούρας είναι Creative Director στην Ogilvy και συγγραφέας

View Master

Θοδωρής Τσεκούρας



Νίκος
Μενουδαράκος
@nmenoudarakos

Δρομολόγιο Ραφήνα - Τήνος  

με το Superferry

View master
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ευτέρα βράδυ στο κέντρο και η 
κίνηση είναι περιορισμένη. Τα 
αυτοκίνητα στην Πανεπιστημί-
ου ρολάρουν χαλαρά, ενώ στις 
κιτρινοπράσινες λωρίδες του 

Μεγάλου Περιπάτου οι ψευδοπι-
περιές είναι συντριπτικά περισσότερες 
από τους ανθρώπους. Στην τελική κατη-
φόρα προς την Ομόνοια, δύο άντρες πα-
σχίζουν να φρενάρουν τα τεράστια και 
φορτωμένα μέχρι πάνω με παλιοσίδερα 
καρότσια τους. Ακολουθούν διαφορετική 
τεχνική. Ο νεότερος βαδίζει με σταθερή 
ταχύτητα μπροστά από το καρότσι κρα-
τώντας το στιβαρά από τις λαβές. Ο γηραι-
ότερος αφήνει το δικό του πιο ελεύθερο, 
τρέχοντας σχεδόν μπροστά του. Για μια 
στιγμή φοβάσαι ότι το καρότσι θα τον πα-
ρασύρει. Αυτό, όμως, δεν συμβαίνει. Μά-
λιστα, χάρη στη φόρα που έχει αποκτή-
σει, καταφέρνει να αποφύγει με άνεση τα 
συνωστισμένα ταξί, να περάσει περπατώ-
ντας χαλαρά το ίσιωμα της Ομόνοιας και 
να πάρει, τρέχοντας πάλι, την κατηφόρα 
της Αγίου Κωνσταντίνου. Λογικά κατευ-
θύνονται προς τις μάντρες του Βοτανικού 
για να πουλήσουν τα ευρήματά τους. Έ-
χουν, δηλαδή, δρόμο μπροστά τους. 
Την ίδια ώρα, στην πλατεία, οι πίδακες 
του νερού τινάζονται απρόσμενα ψηλά 
και οι κορυφές τους παρασύρονται από 
το βοριαδάκι. Γύρω τους είναι μαζεμέ-
νοι μπόλικοι άνθρωποι. Κάθονται κεφά-
τοι στο γείσο του σιντριβανιού, 
τραβούν σέλφις ή μιλούν σε 
βιντεοκλήση. Μερικά παιδά-

κια παίζουν μπροστά στις μανάδες τους 
οι οποίες κουβεντιάζουν χαμηλόφωνα, 
ρίχνοντάς τους πού και πού ματιές. Οι πά-
ντες εδώ είναι ασιατικής ή βορειοαφρι-
κανικής καταγωγής. Παρά το φανταχτε-
ρό της σουλούπωμα, η Ομόνοια δεν έχει 
ακόμη καταφέρει να γίνει αγαπητή στους 
υπόλοιπους Αθηναίους. 
Η ανθρωπογεωγραφία αλλάζει στα επί-
φοβα, αυτή την ώρα, στενάκια πίσω από 
το Εθνικό Θέατρο. Εκεί, όπως και στα άλ-
λα σημεία όπου γίνεται η διακίνηση, οι 
γηγενείς υπερτερούν αριθμητικά. Τους 
πρώτους τουρίστες, λίγους ακόμη, θα 
τους δεις κοντά στο Μοναστηράκι. Πλησι-
άζοντας συνειδητοποιείς ότι οι ηλικιωμέ-
νοι απουσιάζουν. Ο κορωνοϊός (boomer 
remover τον ονόμασαν κάποιοι κακεντρε-
χείς) τους κρατά μακριά από βόλτες και 
ταξίδια. Εκείνοι πάντως που ξεχωρίζουν 
είναι οι υπάλληλοι της δημοτικής αστυ-
νομίας. Βρίσκονται ακροβολισμένοι στο 
ασφάλτινο κομμάτι της Ερμού, γύρω από 
κάτι κοντόχοντρα κυλινδρικά αντικείμε-
να, αφημένα εδώ και εκεί. Με την πρώτη 
ματιά μοιάζουν με γούρνες ή με παιδικές 
πισίνες. Είναι όμως οι ζαρντινιέρες του 
Μεγάλου Περιπάτου ο οποίος επεκτείνε-
ται σιγά-σιγά και προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Ένας ταξιτζής φρενάρει απότομα 
δίπλα σε μία και την κοιτά βλοσυρός πίσω 
από την υφασμάτινη μάσκα του. 
Στο Σύνταγμα, το νέο λουκ έχει πια εμπε-

δωθεί και οι στρογγυλές ζαρντινιέρες 
φιλοξενούν διάφορα είδη χλωρίδας. 

Ορισμένες έχουν στη διάμετρό 

τους και το παγκάκι που προορίζεται για 
τους ανθρώπους. Για την ώρα τα περισ-
σότερα είναι άδεια, ενώ ακόμη και οι λίγοι 
που κάθονται, δείχνουν κάπως αμήχανοι. 
Σαν να μην είναι σίγουροι ότι αυτό που 
κάνουν συνάδει με τα ήθη της πόλης. 
Εξίσου αμήχανες μας κοιτούν οι νεοφερ-
μένες ουασιγκτόνιες, στην αρχή της Πα-
νεπιστημίου. Ίσως να απορούν και οι ίδιες 
για το πώς στο καλό βρέθηκαν εδώ και να 
αναρωτιούνται με τι σόι ανθρώπους θα 
έχουν να κάνουν στο εξής. Η δημοτική 
αρχή έχει δηλώσει πως, αν τελικά μας 
κάνουν, θα φυτευτούν μόνιμα στο αθη-
ναϊκό χώμα. Μέχρι τότε, τα ψιλόλιγνα αυ-
τά τέκνα της Καλιφόρνιας, της Αριζόνας 
και του βορειοδυτικού Μεξικού, απλά θα 
περιμένουν, στουμπωμένα στις βαριές 
τετράγωνες γλάστρες τους. 
Με το που στρίβεις στην Πατησίων ο Με-
γάλος Περίπατος γίνεται παρελθόν. Στο 
ύψος της Χαλκοκονδύλη, ένα συνεργείο 
απολύμανσης καταβρέχει με απολυμα-
ντικό τις βάσεις των σιωπηλών κτιρίων. 
Ένα νεαρό ζευγάρι με τουριστική αμ-
φίεση διασχίζει το έρημο οδόστρωμα. 
Έχουν και οι δύο το βλέμμα στο κινητό 
τους – πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες 
του GPS. Στη μέση του δρόμου σταμα-
τούν, σηκώνουν τα κεφάλια και κοιτούν 
έκθαμβοι προς την κατεύθυνση της οδού 
Αιόλου. Η κοπέλα λέει κάτι και αναζητά 
συγκινημένη το χέρι του φίλου της. Στο 
μακρινό αδιέξοδο, πάνω από τα τσιμέντα 
και κάτω από τον ουρανό, ξεπροβάλλει η 
Ακρόπολη. A

Του Γιώργου Παναγιωτάκη - Φωτό: Θανάσης Καρατζάς

O Μεγάλος Περίπατος, μια δροσερή βραδιά του Ιουλίου

Οι ουασινγκτόνιες 
μας κοιτούν απορημένες

Δ
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α τελευταία χρόνια περνάω 
τον Αύγουστο στην Αθήνα 
– οι διακοπές µας είναι πιο 
νωρίς, και ο Αύγουστος (το 

λέω σιγά µη µε ακούσει κα-
νείς…) µου αρέσει στην Αθήνα: δεν έχει 
κόσµο, ζεµατάνε όλα, οι δρόµοι κάνουν 
αυτή την κινηµατογραφική αντανάκλα-
ση της ερήµου, και επίσης, δεν γίνεται 
να βρίσκοµαι στη Θάσο ή στην Καβάλα 
ΚΑΙ τον Αύγουστο, οπότε το πολιτεύο-
µαι. Η Αττική έχει 3.742.235 κατοίκους, 
η Αθήνα γύρω στα 3µισι εκατοµµύρια, 
και τον Τροµερό Μήνα Αύγουστο, υπό 
κανονικές συνθήκες έχει γύρω στους 
µισούς. Ακόµα και φέτος, που κανείς 
δεν έχει λεφτά για διακοπές, οι οικογέ-
νειες πηγαίνουν στο χωριό κι οι µέρες 
από 10 µέχρι 20 Αυγούστου περνάνε 
ραχατλίδικα, νυσταλέες, καθώς «δεν 
γίνεται τίποτα»…
Η αλήθεια είναι ότι γίνονται ένα σω-
ρό πράγµατα φέτος τον Αύγουστο 
στην Αθήνα, από συναυλίες και µου-
σικές βραδιές, από την οργανωµένη 
Τεχνόπολη µέχρι την ωραία Ταράτσα 
του Φοίβου, από µαζικές µέχρι εστέτ. 
Γίνονται θεατρικές παραστάσεις από 
το Άλσος µέχρι τον Άλιµο, παίζονται 
ταινίες στα θερινά σινεµά, ανεβαίνουν 
µικρά και µεγάλα σόου. Κάµποσα µπαρ 
µένουν ανοιχτά κοντά στις πλατείες και 
σερβίρουν παγωµένα ποτά ως αργά τη 
νύχτα, µε ηλιοκαµένα πιτσιρίκια να συ-
ζητάνε βαθυστόχαστα στα παγκάκια, 
και να φιλιούνται λίγο πριν ξηµερώσει 
– αυτό το άσπρο, ελαφρύ ξηµέρωµα 
της θερινής Αττικής που σε κάνει να τα 
βλέπεις όλα στη σωστή τους θέση, εί-
ναι-δεν είναι…
Βέβαια τυχαίνει να είναι πράγµατι Τρο-
µερός, ο Μήνας Αύγουστος: δανείζοµαι 
τον τίτλο του Βασίλη Βασιλικού «Ο Τρο-
µερός µήνας Αύγουστος»: το βιβλίο είναι 
το πρώτο από τα αυτοβιογραφικά του 
συγγραφέα, από την τριλογία την αφι-

ερωµένη στη Μιµή, την αγαπηµένη του 
που πέθανε ξαφνικά, πολύ νέα, έναν 
Αύγουστο. «Ήθελα να εκφράσω τι νιώθει 
ένας άνθρωπος µπροστά στον αναπά-
ντεχο, ξαφνικό θάνατο ενός αγαπηµένου 
του προσώπου… η δουλειά του συγγρα-
φέα είναι η έκφραση του ανέκφραστου, 
και η ανταµοιβή του, από θεράπων του 
λόγου να γίνει θεραπευόµενος», είχε πει 
τότε ο Βασιλικός. ∆ιάβασα τον «Τροµε-
ρό Μήνα Αύγουστο» µία φορά, µικρή, 
όταν δεν καταλάβαινα ακόµα τη φρίκη 
ούτε του Αυγούστου όταν αναποδιά-
σει, ούτε της απώλειας αγαπηµένου 
προσώπου. Το ξαναδιάβασα µεγαλύ-
τερη, όταν νόµιζα ότι τα καταλάβαινα 
όλα. Και τις δύο φορές, έκλαιγα µέχρι 
το ΤΕΛΟΣ. Έτσι είναι ακριβώς, όπως 
τα λέει ο µεγάλος Βασιλικός, έτσι είναι 
η αίσθηση της απώλειας, το ξαφνικό 
ΜΠΑΜ στη µούρη, η συνειδητοποίηση-
ταµπλάς, ότι το άτοµο που τόσο αγα-
πάς έφυγε και δεν θα ξαναµπεί ποτέ µα 
ποτέ από αυτήν ή την άλλη πόρτα. Έτσι 
είναι και ο Αύγουστος, όταν σε πιάσει 
από τα µούτρα, τροµερός µέσα στην 
κάψα του, µε τις θερµοκρασίες στο τα-
βάνι που στάζει ιδρώτα, όπως κι εσύ…
∆εν είναι όλοι οι Αύγουστοι στενάχω-
ροι. Πέρυσι έσπασα τον ώµο µου, 12 
Αυγούστου στην άδεια Αθήνα, στην ο-
ποία µόνο το ΚΑΤ είχε κοσµοσυρροή (ό-
λοι εκείνες τις µέρες βρήκανε να τσακι-
στούνε!) – αλλά άλλες χρονιές, άλλους 
Αύγουστους, έχω πάει σε υπέροχους 
γάµους και βαφτίσια, σε σούπερ πάρτι 
στην παραλία όπου εξακολουθούν να 
γίνονται σούπερ πάρτι, στη Βουλιαγµέ-
νη, στο Λαύριο και στο Σούνιο για µπά-
νιο, γενικά έχω περάσει κατά καιρούς 
τον Αύγουστο σαν να ήταν Ιούλιος, α-
νεβαστικός κατακόρυφος µήνας, και 
µάλιστα στην Αθήνα. Που δεν το θέλει 
ο θεός, όπως θα επιβεβαιώσει οποιοσ-
δήποτε µεγάλωσε κοντά στη θάλασσα 
αλλά µένει πλέον µακριά της: την έχεις 

ανάγκη τη θάλασσα το καλοκαίρι, στην 
Ελλάδα ζεις, δεν διαθέτεις πολλά από τα 
κοµφόρ και τα ατού και τα φράγκα που 
έχουν οι Σουηδοί αλλά τους τη βγαίνεις 
επειδή έχεις παραλίες, εκτός που δεν 
τους χωνεύεις πάρα πολύ. Μπορείς να 
µπεις στο λεωφορείο, στο αµάξι, στο 
τραµ, στο µετρό ή στο ταξί, να καβαλή-
σεις µηχανάκι, ποδήλατο ή παπάκι, και 
να πας στη θάλασσα. Να βουτήξεις στο 
δροσερό νερό, να νιώσεις το περίφη-
µο/υπέροχο Ελληνικό Καλοκαίρι και να 
συνέλθεις. Η Αθήνα, από όλα σχεδόν τα 
σηµεία, δεν απέχει πάνω από µία ώρα 
από κάποια παραλία. Ειδικά τον Αύγου-
στο, που η κίνηση είναι πεσµένη. 
Μια και φτάσαµε στην κίνηση… η κάµ-
ψη στην τουριστική κίνηση φέτος, λό-
γω του κορωνοϊού, είναι «από 40% ως 
90%», και οι αφίξεις τουριστών σε όλη 
την Ελλάδα υπολογίζεται να πέσουν 
κατά 80% στο σύνολο της σεζόν. Πε-
ρισσότερες από τις µισές χαµένες αφί-
ξεις, είναι από την Αθήνα: θα έχουµε 
λίγους τουρίστες, ζευγάρια ή τετράδες 
και όχι γκρουπ, καθόλου Κινέζους και 
Γιαπωνέζους, καθόλου Σκανδιναβούς, 
Ισπανούς, Ιταλούς, Εγγλέζους και Α-
µερικάνους. Μπορούµε να πάµε στην 
Ακρόπολη, άνετα, στην Αρχαία Αγορά, 
στους Αέρηδες, στον Ναό του Ποσει-
δώνα στο Σούνιο γύρω στην πανσέ-
ληνο, ή όπου µας κάνει κέφι. Μέτρησα 
πάνω από 250 υπαίθριες µουσικές εκ-
δηλώσεις για τον µήνα Αύγουστο, και 
σταµάτησα να µετράω τα παραλιακά 
κλαµπ όταν πέρασαν τα 20. 
Ο τροµερός µήνας Αύγουστος, ορίστε 
που πέρασε στα πεζά, ο Αύγουστος 
µπορεί να µην είναι και τόσο τροµερός, 
τελικά, αν τον πάρουµε µε καλό µάτι 
από την αρχή του.  ●

«Ο Τροµερός Μήνας Αύγουστος», Βασίλης 
Βασιλικός, 1979, εκδόσεις Φιλιππότη, ξανα-
βγήκε στα 90s από τον Λιβάνη.  

Αύγουστος ο τρομερός
Η Αθήνα αχνίζει σαν ταψί µε γεµιστά, άρα είναι Αύγουστος

Της Μανίνας Ζουµπουλάκη - Φωτό: Anastasia Sklyar,  Unsplash

T
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H Konnie Metaxa 

μας στέλνει την κασέτα του καλοκαιριού  

Lana Del Rey - High By The Beach
Nombe - California Girls
Fleet Foxes - Mykonos

Dennis Lloyd - Leftovers
Daft Punk - Digital Love
Trevor Hall - Lady Love

Red Hot Chili Peppers - Californication 
Rhye - Open

MGMT- Electric Feel
Cris Cab - Good Girls

*Η Konnie Metaxa είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια 
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Τι να δείτε και να κάνετε

Στο ιστορικό κέντρο. Δεν θα τη χορτά-
σετε ποτέ αυτή τη βόλτα, ανάμεσα στους 
πεζόδρομους με τα νεοκλασικά σπίτια και 
τις λουλουδιασμένες αυλές και τα γεμάτα 
γλάστρες μπαλκόνια. Είναι τέτοια η αύ-
ρα που θα σας κάνει να την ερωτευθεί-
τε. Να πάτε στο «Παζάρι του Διαβόλου», 
τον ανηφορικό δρόμο που συνδέει την 
αγορά με το ποτάμι, να φωτογραφηθείτε 
μπροστά από το σπίτι όπου έζησε για 33 
ημέρες ο ποιητής Κώστας Καρυωτάκης, 
να φτάσετε μέχρι τον Ενετικό Πύργο του 
Ρολογιού, με το περίφημο ηλιακό ρολόι. 
Και, φυσικά, να κάνετε βόλτες στο μόλο 
με τα καΐκια και να απολαύσετε τον κα-
φέ σας ή μια τοπική σπεσιαλιτέ σε κάποια 
από τα δεκάδες καλοβαλμένα καφέ και 
εστιατόρια.
Η Αρχαία Νικόπολη. Είναι η πόλη που έ-
χτισε ο Οκταβιανός Αύγουστος προς τιμήν 
των θεών μετά τη νίκη των Ρωμαίων στη 
μεγάλη Ναυμαχία του Ακτίου, το 31 π.Χ., 
ενάντια στον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα. 
Είναι, πιθανότατα, η μεγαλύτερη αρχαία 
πόλη στην Ελλάδα, με τον αρχαιολογικό 
χώρο να είναι πραγματικά αχανής.
Το Νεκρομαντείο του Αχέροντα. Εδώ 

κατέφευγαν οι αρχαίοι για να επικοινω-
νήσουν με τις ψυχές των νεκρών τους. 
Φυσικά, η Λίμνη Αχερουσία, μέσω της 
οποίας οι νεκροί έφταναν στον Άδη δεν 
υπάρχει, ο ποταμός Αχέροντας όμως εί-
ναι εδώ και το μέρος προσφέρεται όχι 
μόνο για χαλάρωση και πεζοπορία, αλλά 
φυσικά και για επίσκεψη στον αρχαιο-
λογικό χώρο, εδώ όπου κάποτε υπήρχε 
το μαντείο.
Περιήγηση στα κάστρα. Στην πόλη της 
Πρέβεζας υπάρχουν τρία ενετικά κά-
στρα, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να 
επισκεφθείτε. Το κάστρο του Αγίου Αν-
δρέα είναι το μεγαλύτερο από αυτά που 
σώζονται στην περιοχή, το κάστρο του 
Παντοκράτορα από τη μία βλέπει προς το 
Άκτιο και από την άλλη ξεκινάει το Ιόνιο 
και το κάστρο του Αγίου Γεωργίου χτί-
στηκε από τον Αλή Πασά στις αρχές του 
19ου αιώνα.
Χαλάρωση στα Ιαματικά Λουτρά. Τα νε-
ρά εδώ έχουν αποδεδειγμένα ευεργετικές 
ιδιότητες και ωφελούν σε περιπτώσεις 
ρευματοπάθειας, αρθροπάθειας κ.λπ. 
Βρίσκονται νοτιοδυτικά της Πρέβεζας και 
είναι γνωστά από τον 17ο αιώνα, όταν ο 
Αλή Πασάς έχτισε εκεί τα θερινά του ανά-
κτορα.

Οι πανέμορφες παραλίες

Κρατήστε τον αριθμό: 60 ολόκληρα χι-
λιόμετρα. Τόσο είναι το μήκος των φα-
νταστικών και πεντακάθαρων παραλιών 
του Νομού Πρέβεζας, άλλες πολύβουες 
και οργανωμένες και άλλες όπου μπορεί 
να είστε και μόνοι σας. Απ’ όλες αυτές, να 
σας προτείνουμε το Μονολίθι, το οποίο ε-
κτείνεται για χιλιόμετρα, με παχιά άμμο και 
beach bar σε ορισμένα σημεία και ένα υπέ-
ροχο πευκοδάσος πίσω. Αρκετά κοντά στο 
Μονολίθι και επίσης πολύ όμορφες οι πα-
ραλίες της Κυανής Ακτής και του Βράχου.

Πώς θα φτάσετε

Από τον υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο 
της Ιόνιας Οδού, που έδωσε νέα μορφή στο 
ταξίδι προς Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, με 
χαλαρή οδήγηση θα φτάσετε στην Πρέβεζα 
από την Αθήνα σε περίπου 4 ώρες. Μάλιστα 
η Νέα Οδός, ως πραγματικά ο καλύτερος 
συνταξιδιώτης μας, καλύπτει και την ανά-
γκη μας για 100% ανέπαφες συναλλαγές, 
λόγω του νέου κορονοϊού. Το κλειδί είναι το 
Fast Pass, ο πομποδέκτης με τον οποίο όχι 
μόνο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ανέπα-
φες συναλλαγές αλλά και πολύτιμο χρόνο. 
Πρόκειται για την υπηρεσία ηλεκτρονικής 
πληρωμής διοδίων, η οποία προσφέρει 
στους οδηγούς άνετες, γρήγορες και ανέ-
παφες συναλλαγές σε περισσότερα από 
500 χλμ. σύγχρονων ασφαλών αυτοκινη-
τοδρόμων. Μπορείτε να προμηθευτείτε το 
Fast Pass καλώντας στην Τηλεφωνική Εξυ-
πηρέτηση Πελατών στο 2295026900 για 
το τμήμα Α.Θ.Ε. και στο 2641306306 για το 
τμήμα Ιόνιας Οδού (Δευτέρα έως Σάββατο 
08.00-20.00 και Κυριακή 10.00 – 18.00) ή να 
στείλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας μέσω 
του www.fastpass.gr και ο πομποδέκτης 
θα φτάσει εντελώς δωρεάν στο σπίτι ή στο 
γραφείο σας. Και αφού παραλάβετε τον 
πομποδέκτη σας, με την εγγραφή σας στο 
www.fastpass.gr μπορείτε ανά πάσα στιγ-
μή να ελέγξετε το υπόλοιπό σας, να δείτε τις 
διελεύσεις σας, να ανανεώσετε με χρήση 
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας το λογα-
ριασμό σας. Fast Pass, λοιπόν, και φύγαμε 
για Πρέβεζα!

Ταξίδι στη μαγική 
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έτος το καλοκαίρι, που πολλοί επιλέγουν να μετακινηθούν με το αυτοκί-
νητό τους για τις διακοπές, για λόγους ασφάλειας, είναι μια πολύ καλή 
ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις ομορφιές της ηπειρωτικής Ελλάδας, τις 
οποίες, ίσως, άλλες χρονιές είχαμε σε δεύτερο πλάνο. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η κουκλίστικη Πρέβεζα, των σχεδόν 20.000 μόνιμων κα-

τοίκων, της τεράστιας ιστορίας, των φανταστικών παραλιών. Σε απόσταση περίπου 350 
χλμ. από την Αθήνα, μέσω της υπερσύγχρονης Ιόνιας Οδού, είναι σίγουρο ότι θα σας κά-
νει να θέλετε να επιστρέφετε ξανά και ξανά. Και μιας και αναφερθήκαμε στα θέματα α-
σφάλειας, να θυμάστε ότι με τον Fast Pass, τον πομποδέκτη της Νέας Οδού, το πέρασμά 
σας από όλα τα διόδια γίνεται γρήγορα, απλά και ανέπαφα. Εμείς σας δίνουμε κάποιες 
ιδέες για τα απολύτως βασικά και τα άλλα θα τα ανακαλύψετε μόνοι σας. 

Covid - free 
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Έ
να από τα οµορφότερα και πολύπαθα ση-
µεία της Αθήνας, ο χώρος και ο κήπος µπρο-
στά από το Εθνικό Αρχαιολογικό µας Μου-
σείο, απέκτησε ένα νέο πρόσωπο – καθαρό, 
φρέσκο, καταπράσινο, γεµάτο νέα ζωή µε 

καινούργια φυτά αλλά και µία φανερή αναφορά στην 
ιστορία µε την τεράστια, αιωνόβια ελιά η οποία µεταφυ-
τεύτηκε εκεί, προσαρµοσµένη ιδανικά στο τοπίο του. 

Η ανάπλαση και αναδιαµόρφωση του εξωτερικού κήπου του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου έγινε πραγµατικότητα µε 
την υποστήριξη της Japan Tobacco International η οποία, µε 
µήνυµα «Ο σεβασµός είναι πολιτισµός», συνεργάστηκε µε το πιο 
σηµαντικό Μουσείο της χώρας και µε την εταιρεία αρχιτεκτονι-
κής τοπίου «Ecoscapes» και δηµιούργησαν έναν νέο πράσινο 
κήπο στην καρδιά της πόλης, ελκυστικό, ασφαλή και βιώσιµο.  
Ο νέος κήπος, συνολικής έκτασης περίπου 10.000 τ.µ., θα 
συµβάλει όχι µόνο στην περαιτέρω ανάδειξη του Μουσεί-
ου αλλά και στην αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής, η 
οποία ήδη έχει αρχίσει να αποκτάει νέο, καθαρό και σύγχρο-
νο πρόσωπο. Σαν δηµόσιος χώρος της πόλης, ο κήπος του 
Μουσείου υπήρξε επί χρόνια η όµορφη βόλτα του κέντρου, 
που έσφυζε από ζωή µια και η περιοχή υπήρξε και θεατρική 
γειτονιά. Χωρίς τα θέατρα πια αλλά µε τους επισκέπτες που 
έρχονται στο Μουσείο, η νέα αυτή όαση δροσιάς θα ζωντα-
νέψει ακόµα περισσότερο την οδό Πατησίων.

Ποιος σχεδίασε τον κήπο; 
Ο εξωτερικός κήπος του Μουσείου διαµορφώθηκε µεταξύ 
1895 και 1909, αρκετά χρόνια αργότερα από την αποπερά-
τωση του ίδιου του Μουσείου, αλλά δεν είναι γνωστό ποιος 
τον σχεδίασε. Ο σχεδιασµός του ακολουθεί τις ίδιες αρχές µε 
τον Κήπο του Ζάππειου Μεγάρου, ο οποίος διαµορφώθηκε 
την ίδια περίοδο. Η χάραξή του παραπέµπει στην οργάνω-
ση των αντίστοιχων γαλλικών κήπων. Η φυσιογνωµία του 
Κήπου, παρότι έχει υποστεί διάφορες επεµβάσεις τόσο ως 
προς τις φυτεύσεις όσο και ως προς το σχεδιασµό, παρέµε-
νε η ίδια στις ηµέρες µας, χωρίς σηµαντικές αλλαγές, παρά 
τις επεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 
Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004». Η συνεργασία της JTI µε 
το ιστορικότερο µουσείο της χώρας και ενός εκ των σηµαντι-
κότερων στον κόσµο, ξεκίνησε το 2016, όταν η εταιρεία υπο-
στήριξε την ανάπλαση του κήπου στο αίθριο του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου και ανέλαβε τη συστηµατική του συντήρηση, 
µια δέσµευση που πρόσφατα ανανέωσε. 

Ο νέος κήπος
Τώρα πλέον, για τους επισκέπτες, η βιωµατική εµπειρία της 
αρχαιότητας από το Μουσείο θα συνδυάζεται µε τον εµπλου-
τισµό των γνώσεών τους για τη σχέση φυσικού περιβάλλο-
ντος και µύθου. Ο αρχαίος ελληνικός κήπος του Μουσείου 
δηµιουργήθηκε από 6.000 νέα φυτά της ιθαγενούς χλωρίδας 

Στον νέο κήπο του 
Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου
Το πιο σηµαντικό µουσείο της χώρας 

αποκτάει νέο κήπο και µια τεράστια, αιωνόβια ελιά
Του Γιάννη Νένε 
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ενώ οι βοτανικές συλλογές στους θεµατικούς κήπους συνο-
δεύονται από  επεξηγηµατικές σηµάνσεις.
Στον προαύλιο χώρο του Μουσείου, ο κήπος επανασχεδιάστη-
κε µε σκοπό την ανάδειξη της πλούσιας και µοναδικής χλωρί-
δας του τόπου µας, που παρ’ όλες τις ανθρωπογενείς παρεµ-
βάσεις έχει παραµείνει αναλλοίωτη στον χρόνο. Σε όλες τις επι-
φάνειες φύτευσης εγκαταστάθηκαν νέο σύστηµα αυτόµατης 
άρδευσης και νέος σύγχρονος αντιβανδαλιστικός φωτισµός. 
Με την ολιστική σχεδιαστική αντίληψη, η περιοχή του έργου 
αντιµετωπίζεται ως ενιαίος χώρος, µε το πράσινο να λειτουρ-
γεί ως µέσο ενοποίησης που συσχετίζεται αρµονικά µε το 
κτίριο του Μουσείου. Οι επεµβάσεις έχουν ως στόχο να µην 
εµποδίζουν τη θέα προς το κτίριο αλλά να το πλαισιώνουν µε 
συµπληρωµατικό και διακριτικό τρόπο. Τα αυτοφυή δένδρα 
και θάµνοι της ελληνικής χλωρίδας συνδυάστηκαν βάσει του 
µεγέθους, του είδους, της αναλογίας αειθαλών - φυλλοβό-
λων, των αποχρώσεων πρασίνου, της εποχής ανθοφορίας, 
των απαιτήσεων σε νερό και φως.

Τα φυτά
Φυτεύτηκαν πάνω από 60 δένδρα όπως κυπαρίσσια, ελιές, 
νεραντζιές, αµυγδαλιές, γκόρτσια, κυδώνια, λωτοί, πυρηνο-
κάρπα, ροδιές, τάξοι, ιτιές κλαίουσες και µυρτιές, ενώ για την 
παρασκευή του χλοοτάπητα χρησιµοποιήθηκε αγριάδα και 
για την εγκατάσταση εδαφοκαλυπτικών, γκαζάνια.
Στη µεγάλη νότια ροτόντα του κήπου, διαµορφώθηκε Λόφος 

όπου φυτεύτηκε µία ελιά 1.300 ετών και µια συστάδα κυ-
παρισσιών πλαισιωµένων από µεγάλους, διαµορφωµένους 
µεσογειακούς θάµνους που ακολουθούν ελικοειδώς το ανά-
γλυφο του λόφου, µε µοτίβο που βασίζεται στη χρυσή τοµή.
Εκατέρωθεν της κλίµακας στην είσοδο του Μουσείου, στο 
παρτέρι µε τις νεραντζιές, φυτεύτηκαν αγγελικές, ενώ δηµι-
ουργήθηκε ένας «βοτανικός περίπατος» µε ανθοφόρα φυτά 
που λειτουργούν ως υπαίθριο «ζωντανό µουσείο», καθώς 
συνδέονται µε την ελληνική µυθολογία. 
Στην περιφέρεια του κήπου, η ήδη υπάρχουσα δενδρώδης 
βλάστηση εµπλουτίστηκε µε τη φύτευση παραδοσιακών καρ-
ποφόρων δένδρων και αυτοφυών θάµνων του Αττικού τοπί-
ου. Η φύτευση ανάλογων φυτών αποτελεί πρωτοτυπία φυ-
τοτεχνικών παρεµβάσεων στον αστικό ιστό και έγινε µε στόχο 
να ξυπνήσει µνήµες της µοναδικής ελληνικής υπαίθρου, όπου 
οι αρχέγονες καλλιέργειες σε αρµονία µε τη φύση αποτελούν 
πλέον φυσικά οικοσυστήµατα, πολύ κοντά στο ιδεώδες «Αρκα-
δικό τοπίο» που υµνήθηκε από τους ξένους περιηγητές. ●

Στον νέο κήπο του 
Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου
Το πιο σηµαντικό µουσείο της χώρας 

αποκτάει νέο κήπο και µια τεράστια, αιωνόβια ελιά
Του Γιάννη Νένε 
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01
Το καλοκαίρι του 2007 
ήταν από τα πιο ζεστά 
της Αθήνας. Ποια ήταν 
η περιοχή στην οποία 
σημειώθηκε η υψηλό-
τερη θερμοκρασία; 
Α. Το Ψυχικό
Β. Η Ν. Φιλαδέλφεια 
Γ. Το Θησείο

02
Ποιος γνωστός Αθηναί-
ος έχει φωτογραφηθεί 
γονατιστός, προσευ-
χόμενος, Δεκαπενταύ-
γουστο στην έρημη 
Πανεπιστημίου;
Α. Ο Λάκης Γαβαλάς
Β. Ο Άγγελος Παπαδη-
μητρίου
 Γ. Ο Άρης Σερβετάλης

03
Σύμφωνα με το νέο θε-
ρινό πρόγραμμα δρο-
μολογίων, κάθε πότε 
έχει μετρό;
Α. Ανά 7΄- 10΄
Β. Ανά 6΄-9΄
Γ. Ανά 4΄-6΄

04
Αύγουστος στην Αθή-
να. Τι έχει αρχίσει να 
εμφανίζεται ήδη; 
Α. Το κουνούπι τίγρης
Β. Ο κόκκινος ρυγχωτός 

κάνθαρος στους φοίνικες
Γ. Φουσκωτές πισίνες στα 
μπαλκόνια

05
Μία από τις πιο χαρα-
κτηριστικές ταινίες με 
την άδεια αυγουστιάτι-
κη ταινία είναι το «Δυο 
φεγγάρια τον Αύγου-
στο». Ποιος την είχε 
σκηνοθετήσει;
Α. Ρένος Χαραλαμπίδης
Β. Κώστα Φέρρης
Γ. Σταύρος Τσιώλης

06 
Αύγουστος. Είσαι στον 
Χολαργό και ξαφνικά 
νιώθεις τρελή επιθυμία 
να φας παγωτό στη Γλυ-
φάδα. Σε πόση ώρα το 
κάνεις οδηγώντας σαν 
νορμάλ άνθρωπος;
Α. Σε 10΄
Β. Σε 15΄
Γ. Σε 20΄

07
Σε ποιο σημείο στο 
κέντρο της Αθήνας μπο-
ρείς να δεις μία αιωνό-
βια ελιά 1.300 ετών; 
Α. Στην Πατησίων, στον 
εξωτερικό κήπο του 
Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου
Β. Στη Βασιλίσσης Σοφί-

ας, στον Κήπο του Μεγά-
ρου Μουσικής
Γ. Στη Φιλελλήνων, στο 
παρκάκι της Αγγλικανι-
κής Εκκλησίας

08
Σε ποιον χώρο τέχνης 
της Αθήνας μπορεί 
κανείς να δει, όλο τον 
Αύγουστο, 250 έργα παι-
διών που έγιναν κατά τη 
διάρκεια της καραντί-
νας για τον κορωνοϊό; 
Α. Στο ΕΜΣΤ
Β. Στη Στέγη του Ιδρύμα-
τος Ωνάση
Γ. Στο Ίδρυμα Β. & Ε. Γου-
λανδρή 

09
Είναι 7 Αυγούστου και 
νιώθω ένα πλάκωμα. 
Θέλω να ακούσω λίγο 
Πυξ Λαξ και καπάκι 
Στέλιο Διονυσίου. Πού 
πρέπει να πάω;
Α. Στο ΟΑΚΑ
Β. Στο Terra Vibe Park, 
στη Μαλακάσα
Γ.  Σε πριβέ πάρτι στη 
Μύκονο

10
Πού θα δω τους «Πέρ-
σες» του Εθνικού Θε-
άτρου, σε σκηνοθεσία 
Δημήτρη Λιγνάδη, 5-13 

Αυγούστου;
Α. Στο Αττικό Άλσος
Β. Στα Αισχύλεια στην 
Ελευσίνα
Γ. Στο Θέατρο Βράχων

11
Τι θα συμβεί στην 
Πανσέληνο στις 
3 Αυγούστου;
Α. Αναβίωση της Κρη-
τικής Καντάδας σε όλο 
το μήκος του Μεγάλου 
Περίπατου
Β. Χοροθεατρικό δρώ-
μενο με τίτλο «Place in 
the ancient earth» στον 
Τύμβο του Σοφοκλή στη 
Βαρυμπόμπη
Γ. Η ορχήστρα Στρατιωτι-
κής Μουσικής του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού θα 
παίξει τζαζ στον κήπο του 
Νομισματικού Μουσείου
                                                                     
12
Ποια θεωρείτε ότι είναι 
η υψηλότερη θερμο-
κρασία που προβλέπει 
για τον φετινό Αύγου-
στο για την Αθήνα το 
ΑccuWeather; 
Α. 30 βαθμοί στις  
30 Αυγούστου
Β. 40 βαθμοί στις  
16 Αυγούστου
Γ. 36 βαθμοί,  
την 1η Αυγούστου

Από 9-12 Είσαστε ο 
Κωνσταντίνος Τζούμας 
που σιχαίνεται τις δια-
κοπές ή, τέλος πάντων, 
δεν είσαστε από αυτούς 
τους happy campers 
που εγκαταλείπουν 
ομαδόν την πόλη. Το 
καλοκαίρι στην Αθήνα, 
για εσάς, είναι μία άσκη-
ση ύφους, ένα ευγενές 
χόμπι που το εξασκείτε 
με στιλ, γνωρίζοντας τις 
ωραιότερες δροσιές της 
Αθήνας, την ταμία του 
Σινέ Παρί με το μικρό 
της, που να πιείτε το κα-
λύτερο kir στην πόλη και 
σε ποιούς δρόμους δεν 
στάζουν τα κλιματιστικά 
στο κεφάλι σας. Η Αθή-
να είναι μια τρελή πόλη 
αλλά τον Αύγουστο δια-
τηρεί πάντα το ίδιο στιλ 
– και ένας από αυτούς 
που της το προσδίδετε 
είστε εσείς. Respect.

Από 5-8 Δεν είναι ότι 
δεν σας αρέσει η Αθήνα 
τον Αύγουστο, είναι ότι 
δεν μπορείτε να λείψετε 
περισσότερο από 5 
μέρες, άντε και κανένα 
long weekend. Ζείτε την 
πόλη αναγκαστικά στον 
αυγουστιάτικο ρυθμό 
της, απλώς δεν σας πο-
λυενδιαφέρει να κάνετε 
την πανσέληνο του Αυ-
γούστου στο Σούνιο ή να 
διαβάσετε τα ταμπελάκια 
στα δέντρα του Εθνικού 
Κήπου στο Ζάππειο. Θα 
μπορούσατε να πάτε μία 
επίσκεψη επιτέλους στο 
Μουσείο Γουλανδρή ή να 
βρείτε παλιά Μίκι Μάους 
στα παλαιοβιβλιοπωλεία 
του Μοναστηρακίου. 
Αλλά και πάλι, με μια δρο-
σερή φέτα καρπούζι και 
λίγο ούζο στο μπαλκόνι 
είσαστε ευχαριστημένοι. 
Είναι κι αυτό μια πλευρά 
της Αθήνας.

Από 0-4 Από 15 
χρονών, μόλις μπει η 
1η Ιουλίου, φεύγετε 
τρέχοντας από την πόλη, 
με κάθε μέσον. Με τον 
Σκοπελίτη, με παπάκι, με 
πούλμαν, με τα πόδια, με 
ό,τι να ’ναι. Δεν θέλετε 
καν να ξέρετε τι είναι αυ-
τό που λένε «άνετο πάρ-
κινγκ στο Μοναστηράκι». 
Είστε παιδί της φύσης. 
Ή είσαστε από χωριό. 
Ή είσαστε ζάμπλουτοι, 
φεύγετε από την πόλη 
για 3 μήνες και επιστρέ-
φετε με τα αποδημητικά 
πουλιά. Η Αθήνα τον 
Αύγουστο μπορεί να 
σας εκπλήξει ευχάριστα 
αν για κάποιο λόγο (π.χ. 
πανδημία) σας αναγκά-
σει να μείνετε εδώ. Θα 
ρολάρετε ήσυχοι με 
το καροτσάκι σας στα 
άδεια σούπερ μάρκετ, 
θα βρείτε χρόνο να ανε-
βείτε στην Ακρόπολη, θα 
βάζετε τα κλάματα στη 
μέση του δρόμου και δεν 
θα σας ακούει κανείς. ●

Πόσο καλά γνωρίζεις την 
Αθήνα τον Αύγουστο;

Η αυγουστιάτικη Αθήνα είναι «state of mind»  
Νομίζεις πως θα το αντέξεις;

Επιμέλεια: Γιάννης Νένες

QUIZ
Απαντήσεις
01-Β, 02-Β, 03-Α, 04-Γ, 
05-Β, 06-Β, 07-Α, 08-Γ, 
09-Β, 10-Α, 11-Γ, 12-Γ
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Γιώργος ΠΕΤΡΟΥ
«Η ΚΑΜΕΡΑΤΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ»

Tης ∆ήµητρας Γκρους

πρόκληση, γιατί έτσι µπορείς να φτάσεις 
σε όλη την Ελλάδα, µέσω της τηλεόρασης 
και του ραδιοφώνου. Πιστεύω σε κάποιες 
ρηξικέλευθες κινήσεις, σε πολύ τολµη-
ρό προγραµµατισµό, µέσα σε δύο µόλις 
εβδοµάδες κάναµε τη συναυλία στο Ηρώ-
δειο για τον Μπετόβεν, αρκετές ηχογρα-
φήσεις, τώρα είµαστε στο στάδιο του προ-
γραµµατισµού για την ερχόµενη σεζόν, 
που κυριαρχείται από τον κορωνοϊό».

Συνοδοιπόρος ζωής για τον Γιώργου 
Πέτρου είναι η Καµεράτα µε την ο-
ποία θα ερµηνεύσουν στο Ηρώδειο την 
όπερα του Μοντεβέρντι, σε µια κοινή 
πορεία χρόνων γεµάτη σπουδαίες στιγ-
µές, αλλά και δυσκολίες και εµπόδια. 
Μιλάει µε πολύ µεγάλη αγάπη για την 
Καµεράτα, ένα από τα κορυφαία ελλη-
νικά σύνολα µε φοβερά ευρύ ρεπερτό-
ριο,  µε τη µεγαλύτερη διεθνή καταξί-
ωση και τη σηµαντικότερη δισκογρα-
φία στην ιστορία της Ελλάδας (Decca, 

Tο προηγούµενο βράδυ ήταν στον κήπο 
του Προεδρικού Μεγάρου στη γιορτή 
για την αποκατάσταση της ∆ηµοκρα-
τίας. Καλεσµένος έτσι κι αλλιώς, πήγε 
όµως µε την ιδιότητα του αρχιµουσικού 
της ΕΡΤ και ερµήνευσαν τη Συµφωνία αρ. 
33 του Μότσαρτ, ένα µικρό δείγµα από τα 
καινούργια που φέρνει αυτό το νέο ή-
θος της Προέδρου. «Φαίνεται πως παρα-
κολουθεί τις τέχνες, είχε καλέσει πολλούς 

ανθρώπους του πολιτισµού, µουσικούς, 
ανθρώπους του θεάτρου, συγγραφείς». 
Ήταν η δεύτερη δηµόσια εµφάνιση µε 
την ορχήστρα της Ερτ, αλλά και στη 
µετα-καραντίνα εποχή. «Η συνεργασία 
αυτή προέκυψε στο τέλος της καραντί-
νας. Η Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα είναι 
ραδιοφωνική ορχήστρα µε πρόσβαση 
σε στούντιο, σε ζωντανές µεταδόσεις, κι 
αυτό είναι πολύ γοητευτικό αλλά και µια 

Ο 
Γιώργος Πέτρου δεν χρειάζεται συστάσεις. Από τους κορυφαίους 
Έλληνες διευθυντές ορχήστρας µε διαπρεπή διεθνή παρουσία, µαζί 
µε την Καµεράτα έχουν φέρει την Ελλάδα στο παγκόσµιο στερέωµα 
της κλασικής µουσικής µε διακρίσεις, πρωτιές, καταξίωση. Εδώ 

και λίγο καιρό είναι ο νέος µουσικός διευθυντής της Εθνικής Συµφωνικής 
Ορχήστρας της ΕΡΤ. Ένας αεικίνητος άνθρωπος µε καλλιτεχνικές ανησυχίες 
που συνεχώς διευρύνει, και µαζί ζεστός, ενθουσιώδης µε όσα κάνει, συναρπα-
στικός συνοµιλητής που σε ξεναγεί στον µαγικό κόσµο της κλασικής µουσικής. 
Συναντηθήκαµε, λίγο πριν την πρόβα, µε αφορµή την «Επιστροφή του Οδυσ-
σέα στην πατρίδα» του Μοντεβέρντι, που ετοιµάζουν για το Ηρώδειο µε την 
Καµεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε σκηνοθεσία Μαριάννας 
Κάλµπαρη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών (4&5 Αυγούστου).
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Deutsche Gramophone), με συμμετοχές 
σε κορυφαία φεστιβάλ. Η ιδιαιτερότη-
τά της όμως έχει να κάνει με αυτό που 
ονομάζουμε ιστορική ερμηνευτική, μια 
επιστήμη που εξερευνά πώς παιζόταν 
η μουσική την εποχή που γράφτηκε. 
Η Καμεράτα θεωρείται ένα από τα πιο 
σημαντικά σύνολα με εξειδίκευση στις 
ιστορικές πρακτικές ερμηνείας. Το έρ-
γο που τώρα θα παρουσιάσουν στο Η-
ρώδειο είναι μία από τις πρώτες όπερες 
στην ιστορία της μουσικής, που γρά-
φτηκε το 1640. 
«Η όπερα αυτή του Μοντεβέρντι είναι 
από τα πιο αγαπημένα μου έργα. Βασίζε-
ται στο αριστούργημα του Ομήρου, στην 
“Οδύσσεια”, για μένα είναι η ωραιότερη 
μελοποίηση της αχρετυπικής αυτής ιστο-
ρίας, της επιστροφής του Οδυσσέα, της 
συνάντησής του με την Πηνελόπη και της 
αποκάλυψης της πραγματικής του ταυ-
τότητας μετά από 20 χρόνια, με τρομερές 
ψυχολογικές προεκτάσεις. Σε κάνει να 
νιώθεις πόσο σύγχρονη είναι η ματιά του 
Μοντεβέρντι, στην όψιμη αναγέννηση». 
Μου εξηγεί πως η όπερα, όταν ξεκινά-
ει, δεν είναι ένα διακοσμητικό είδος στο 
οποίο η μουσική είναι μια συνοδευτική 
μελωδία. Αυτό που κάνει μοντέρνο τον 
Μοντεβέρντι είναι πως ο λόγος και η 
μουσική έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος, 
κάτι που συναντάμε ξανά στο τέλος του 
19ου, αρχές του 20ού αιώνα.  
Όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 
χειρόγραφο της «Επιστροφής του Ο-
δυσσέα» στις αρχές του 20ού αι. δεν 
μπορούσαν να το αποκωδικοποιήσουν, 
νόμιζαν ότι ήταν ημιτελές το έργο. Η ε-
ξέλιξη της ιστορικής ερμηνευτικής της 
έδωσε τη θέση που της αξίζει, ως ένα 
από τα πιο μεγαλειώδη έργα του οπερα-
τικού ρεπερτορίου, τοποθετώντας τον 
Monteverdi στο βάθρο των σημαντικό-
τερων μουσικών δραματουργών. Όπως 
μου εξηγεί, «αντί για παρτιτούρες υπάρ-
χει ένας οδηγός, που δίνει την κεντρική 
ραχοκοκαλιά και μέσα εκεί αυτοσχεδιά-
ζεις, αυτό έκαναν και τότε. Στον Μοντε-
βέρντι χρειάζεσαι μουσικούς, κι έναν μα-
έστρο, που να μπορούν να σπάσουν τον 
κώδικα, που να έχουν γνώση και training 
της ιστορικής ερμηνευτικής για να μπορέ-
σουν να αυτοσχεδιάσουν». 

Αυτό που θα ακούσουμε είναι πιστό 
σε αυτό που έπαιζαν τότε; «Μα κι αυτό 
που έπαιζαν τότε ποτέ δεν ήταν το ίδιο. 
Από τη μια μέρα στην άλλη και από το ένα 
θέατρο στο άλλο γίνονταν άλλα πράγμα-
τα, ακόμα και στο ίδιο το έργο υπάρχουν 
πολλές εκδοχές, όπως και στην τζαζ. Δεν 
είχαν την αίσθηση πως έγραφαν για την 
αιωνιότητα. Ο Μοντεβέρντι δεν φανταζό-
ταν ποτέ ότι 400 χρόνια μετά σε ένα θέα-
τρο κάτω από την Ακρόπολη θα παιζόταν 
το έργο του, θα του φαινόταν αδιανόητο. 
Είναι κοντινό αυτό που θα παίξουμε; Ναι, 
είναι μία από τις εκδοχές. Χρησιμοποιού-
με αντίστοιχα όργανα, αντίστοιχο αριθμό 
μουσικών, αντίστοιχη προσέγγιση, και 
έχουμε μια γνώση της πρακτικής. Προσω-
πικά, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα 
ταξίδι στον χρόνο και να μπορούσα να α-

κούσω πώς παιζόταν η “Επιστροφή του 
Οδυσσέα” την εποχή εκείνη, αλλά είμαι 
σίγουρος ότι θα μου άφηνε πολλά ερω-
τηματικά».

Πέρα από τον αυτοσχεδιασμό, η ιδιαι-
τερότητα στα έργα του Μοντεβέρντι 
έγκειται στο ότι είναι καθαρά θεατρι-
κά έργα. «Δεν είναι μουσική που θα τη 
βάλεις στο αυτοκίνητο να την ακούσεις. 
Ο “Οδυσσέας”, αν δεν μπορείς να παρακο-
λουθήσεις τι λέει το κείμενο, είναι σαν να 
βλέπεις μια ταινία στα γιαπωνέζικα χωρίς 
υπότιτλους. Ενώ, ας πούμε, μπορείς να 
ακούσεις τον “Ριγκολέτο” του Βέρντι, και 
να πεις, δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά τι ω-
ραία μελωδία, και τι ωραία τραγούδια που 
είχε...»

Ίσως για αυτό δίπλα στο όνομά του 
είναι το όνομα μιας σκηνοθέτριας 
του θεάτρου. «Η σκηνοθεσία είναι πο-
λύ σημαντική. Η Μαριάννα Κάλμπαρη, 
διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, έχει 
πολύ δυνατό θεατρικό ένστικτο. Είναι μια 
σκηνοθεσία με πολύ χιούμορ, συναισθη-
ματικά φορτισμένη, με πολύ εντυπωσι-
ακά στοιχεία που αγγίζουν τη σημερινή 
εποχή και πραγματικότητα. Ο Οδυσσέας 
επιστρέφει σε έναν τόπο διαλυμένο και 
προστατευμένο από τις μολύνσεις. Όλα 
αυτά τα χρόνια, που λείπει, οι μνηστήρες 
έχουν μολύνει την ιερότητα της συζυγι-
κής του στέγης, υπάρχει πολύ έντονο το 
στοιχείο της προστασίας από τους ιούς, 
και της απολύμανσης, της κάθαρσης και 
της εξόδου από μια αρρώστια. Το συζη-
τήσαμε πολύ με τη Μαριάννα αυτό, τότε 
βγαίναμε από την καραντίνα κι ήταν πολύ 
έντονο όλο αυτό μέσα μας. Η αδιανόητη 
αυτή κοινωνική συνθήκη και η εμφάνιση 
της πανδημίας περνάνε έντονα στην πα-
ράστασή μας».

Η «Επιστροφή του Οδυσσέα» είναι 
μια διανομή διεθνούς επιπέδου. 
«Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε δύο 
σπουδαίους πρωταγωνιστές, τον βα-
ρύτονο Τάση Χριστογιανόπουλο και τη 
μεσόφωνο Μαίρη Ελεν Νέζη, από τους 
κορυφαίους έλληνες τραγουδιστές, ακ-
μαιότατατοι και με σημαντική 
διεθνή αναγνώριση, οι οποί-
οι έχουν διαπρέψει στους 
ρόλους του Οδυσσέα και της 
Πηνελόπης στο εξωτερικό σε 

πολύ μεγάλα θέατρα. Και νομίζω πως και 
εικαστικά θα είναι πάρα πολύ όμορφη η 
παράσταση, τα σκηνικά και τα κοστούμια 
φτιάχνει η Γιωργίνα Γερμανού».

Το δραματουργικό στοιχείο είναι κά-
τι που ενδιαφέρει και τον ίδιο,  πέρα 
από τη μουσική, το επιβεβαιώνει με 
μια είδηση για ένα επόμενο σχέδιο. 
«Με ενδιαφέρει σκηνοθετώ κι εγώ ο ίδιος, 
όπερες και γενικά μουσικό θέατρο. Τον Δε-
κέμβριο σκοπεύω να σκηνοθετήσω ένα 
έργο που θα είναι αμιγώς θεατρικό. Βέβαια 
άπτεται της μουσικής γιατί είναι η ζωή του 
Μπετόβεν τα τελευταία του χρόνια, αλλά 
είναι πρόζα, θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο 
Μουσικής. Τώρα όμως ένιωσα πως ήθελα 
να συνεργαστώ με κάποιο σκηνοθέτη, ε-
πειδή και λόγω καραντίνας νιώσαμε όλοι 
πως είναι ωραίο να έχουμε κόσμο γύρω 
μας,σε αυτή τη φάση θέλω να μοιραστώ 
πράγματα, και η Μαριάννα είναι ιδανική-
συνοδοιπόρος». 

Η συζήτηση επιστρέφει στην Καμεράτα.  
Συνήθως δεν εστιάζουμε τόσο στους 
μουσικούς της ορχήστρας σε μια όπερα, 
ενώ στην περίπτωση του «Οδυσσέα» 
χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει. 
Μου τονίζει πόσο σπουδαίοι μουσικοί 
είναι, και πόσο επίμονοι έχουν υπάρξει 
για να μπορέσουν να την κρατήσουν ζω-
ντανή σε αντίξοες συνθήκες. «Αυτή η ορ-
χήστρα πολεμήθηκε πολύ, για πολλά χρό-
νια, και συντηρήθηκε μόνο από την επιμο-
νή αυτών των μουσικών, όχι τη δική μου, 
ήταν οι ίδιοι που κράτησαν ζωντανό τον 
εργασιακό τους χώρο. Και αν η Καμεράτα 
λυτρωθεί οφείλεται αποκλειστικά σε αυ-
τούς και στην αγάπη που έχουν απέναντι 
στο δημιούργημά τους». Είναι μια ιστορία 
που θα χρειαζόταν ένα ακόμα άρθρο. 
Πόσο μεγάλη αντίφαση είναι να συνά-
ντησε τόσα εμπόδια και τόσες δυσκολί-
ες μια ορχήστρα από τις πιο σπουδαίες, 
που την ίδια στιγμή εξήγαγε πολιτισμό 
και διαφήμιζε τη χώρα μας σε διεθνές 
επίπεδο. Εκφράζει την αισιοδοξία του. 
«Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή 
στην ιστορία της ορχήστρας, αυτή τη στιγ-
μή αγγίζουμε σχεδόν μία εξεύρεση ουσια-
στικής θεσμικής λύσης για το σύνολο, που 
θα το εντάξει στο Μέγαρο Μουσικής έτσι 
όπως ιστορικά του αρμόζει. Είμαι πολύ αι-
σιόδοξος και έχω πολύ καλή αίσθηση από 
τη διοίκηση του Μεγάρου, η οποία έμπρα-
κτα υποστηρίζει να βρεθεί μια γόνιμη και 
μόνιμη λύση προς την οποία ήδη έχουν 
γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Αλλά, επα-
ναλαμβάνω, η Καμεράτα δεν είμαι εγώ, 
είναι οι μουσικοί της. Και οι μουσικοί αυτοί 
είναι η οικογένειά μου, το λέω με κάθε συ-
νείδηση αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ τη 
ζωή μου χωρίς την Καμεράτα, είναι κάτι 
μέσα από το οποίο μεγάλωσα και μου έδω-
σε πολύ μεγάλες συγκινήσεις, μοιράστηκα 
πάρα πολύ δυνατά πράγματα με αυτούς 
τους ανθρώπους και πιστεύω πως θα είμαι 

πάντα εκεί με κάποιον τρόπο. 
Φυσικά δεν μπορεί να προβλέ-
ψει κανείς το μέλλον, αλλά θα 
είμαι πάντα εκεί κοντά τους, και 
μαζί τους». ●

Η «Επιστροφή του 
Οδυσσέα στην πα-

τρίδα» είναι  ένα από 
τα πιο μεγαλειώδη 

έργα του οπερατικού 
ρεπερτορίου

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη

www.
athens voice.gr



Τα TGI Fridays™ τα ξέρεις απ’ 
έξω. Είναι το μέρος όπου κάθε 
μέρα είναι Παρασκευή, οι μαρ-
γαρίτες έ χουν τη γεύση του 
καλοκαιριού και οι γευστικές 
εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ. 
Είναι όμως και το τέλειο στέκι 
του αθηναϊκού καλοκαιριού… 
Στα καταστήματα TGI Fridays™ 
απλωμένα σε όλη την Αθήνα θα 
βρεις ό,τι ζητάς από το καλοκαί-
ρι σου. Θες θάλασσα και εξω-
τικά vibes; Το TGI Fridays™ στο 
Varkiza Resort έχει για φόντο το 
γαλάζιο του Σαρωνικού και την 
αμμουδερή ακτή της Βάρκιζας, 
το ιδανικό σκηνικό για να ζήσεις 
αξέχαστες μέρες και νύχτες δί-
πλα στη θάλασσα. Είσαι παιδί 
της πόλης; Το κατάστημα της 
Γλυφάδας συνδυάζει τον αέρα 
των κοντινών παραλιών με την 
εύκολη πρόσβαση στην πόλη. 
Ονειρεύεσαι cocktails και αξέ-
χαστες γεύσεις σε μια χρωμα-
τιστή αυλή; Το κατάστημα της 
Κηφισιάς με τη μοναδική του 
αυλή είναι μια όαση δροσιάς για 
κάθε στιγμή. Αν πάλι ψάχνεις 
την τέλεια καλοκαιρινή από-
δραση μέσα στην Αθήνα, αρκεί 

να πας μέχρι το TGI Fridays™ 
σ τον Φλοίσβο για ένα lunch 
break με θέα τη Μαρίνα. Φυσικά, 
σε όλα τα TGI Fridays™ οι ανα-
νεωμένες γεύσεις είναι εδώ για 
να σου κρατήσουν συντροφιά. 
Θα ανακαλύψεις πολύχρωμα 
burritos (με κοτόπουλο, pulled 
pork με Tennessee glaze, ή με 
φρέσκο guacamole), ζουμερές 
quesadillas και τραγανά tacos. 
Εν νοείται ότι τα φημισμένα 
burgers του TGI Fridays™ δεν 
λείπουν (ποιος μπορεί να αντι-
σταθεί στο ακαταμάχητο burger 
με την αυθεντική Jack Daniel’s 
sauce;), ούτε όμως και τα σού-
περ θρεπτικά superfood bowls, 
αφιερωμένα σε εσένα που ψά-
χνεις μια εναλλακτική πρόταση 
με υψηλή διατροφική αξία και 
εξίσου λαχταριστή γεύση. Και ε-
πειδή καλοκαίρι χωρίς cocktails 
δεν γίνεται, οι έμπειροι TGI 
Fridays™ bartenders έ χουν 
βάλει τα δυνατά τους για να 
δημιουργήσουν τα πιο εξωτικά 
cocktails της Αθήνας! Χαλάρωσε 
με τη Spicy Pineapple Margarita 
και ταξίδεψε ως την Καραϊβική 
με το Caribbean Rum Punch! 

● www.fridays.gr, Fb: tgi.fridays.greece, instagram: tgifridaysgr

TGI Fridays 

Η καλοκαιρινή όαση  
που όλοι ονειρευόμαστε

ΤΜ
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νάμ, βρίσκω στην Ελλάδα πολλά κοινά με 
την Ανατολή. Όπως φυσικά βρίσκω και με 
τη Δύση. Υπάρχει εδώ μια γέφυρα αυτών 
των δύο που μου αρέσει πολύ». Φυσικά, 
υπάρχουν και πράγματα που την ενοχλούν 
εδώ. «Για να είμαι ειλικρινής, τελευταία 
αυτό που με κουράζει πολύ στην Ελλάδα 
είναι η πατριαρχία. Στην Ιταλία, βέβαια, 
είμαστε χειρότεροι, δεν το συζητώ. Σε κά-
ποια πράγματα επίσης είναι ακόμη πίσω 
εδώ. Με στεναχωρεί, για παράδειγμα, που 
οι ΛOATKI δεν είναι μέρος της κοινωνίας». 
Από την άλλη, όμως, η ελληνική κοινωνία 
πιστεύει ότι στηρίζει τις τέχνες σε αντίθεση 
με το εξωτερικό. Και αυτή είναι μια φράση 
που δεν έχω ακούσει/διαβάσει σχεδόν πο-
τέ. Τουλάχιστον όχι μέχρι να συναντήσω 
διαδικτυακά την Eugenia. «Με τρελαίνει, ας 
πούμε, που τα Χριστούγεννα ανεξάρτητα 
από την ποιότητα, ο κόσμος έχει το έθιμο 
να πηγαίνει στο θέατρο. Να το στηρίζει». 

Οι καλλιτέχνες 
που έχουν θάρρος 
Η πρακτική του χορού στην Ελλάδα είναι 
σε πολύ καλά επίπεδα, σύμφωνα με την 
Eugenia. «Αυτό που είναι σημαντικό και 
μου αρέσει τρομερά εδώ είναι ότι ακόμα 
υπάρχει το θάρρος στους καλλιτέχνες, α-
κόμα και αν είναι δύσκολο πολλές φορές 

για αυτούς να επιβιώσουν. Είναι εξαιρε-
τικό το γεγονός ότι στο εξωτερικό, που 

τους αντιμετωπίζουν ως επαγγελμα-
τίες, δεν έχουν αυτό το θάρρος. ●

Με ενθουσιασμό μικρού παιδιού ξεκινά να 
περιγράφει την παράσταση της Ομάδας 
Ραφή και της Ομάδας Nova Melancholia 
«Η Κιβωτός του Νώε» που θα ανέβει στις 
31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου στο Μι-
κρό Θέατρο Επιδαύρου στα πλαίσια του 
Φεστιβάλ Αθηνών. 

Η παράσταση αρχίζει 
«Η μουσική είναι μπαρόκ με πολλές πλη-
ροφορίες από την αναγέννηση. Δεν έχει 
τόσο σχέση με όπερα». Ρίχνει μια κορόνα 
της Μαντάμα Μπάτερφλαϊ και συνεχίζει. 
«Έχει την ομορφιά πολλών μαζεμένων 
χορωδιών. Μου αρέσει πάρα πολύ. Η 
δραματουργία που δουλέψαμε μαζί με τη 
Nova Melancholia ψάχνει να βρει τι είναι 
αυτό που θα διασώσουμε στην Κιβωτό 
του Νώε για να σώσουμε τον κόσμο». 

Η διαφορετικότητα
που θα σώσει τον κόσμο 
«Αυτό που θα ήθελα να πάρει ο κόσμος φεύ-
γοντας από την παράσταση είναι η σκέψη 
ότι μόνο η διαφορετικότητα θα μας σώσει. 
Η ομορφιά της φύσης στη διαφορετικότητά 
της, η πολυχρωμία, η πολυφωνία, είναι αυ-
τά που μας απασχολούν στην παράσταση».

Το ελληνικό κοινό στη γέφυρα 
Ανατολής - Δύσης 
«Κατάγομαι από τη Βόρεια Ιταλία, οπότε η 
κοινωνία που έχω μεγαλώσει μοιάζει πιο 
πολύ με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία. 
Για μένα, η Ελλάδα βρίσκεται πο-
λύ μεταξύ Ευρώπης και 
Ανατολής. Από ταξί-
δια που έχω κάνει 
στην Ινδία, το Βιετ-

Τ
ι κοινό μπορεί να έχουν ένας τουρίστας και ένας πολίτης με το 
σώμα μας; Η Eugenia Demeglio με ένα αφοπλιστικό χαμόγελο 
εμφανίστηκε στη συνομιλία του Zoom δίπλα στον πανέμορφο, 
κατάξανθο και «περίεργο με όλα», όπως λέει η ίδια γελώντας, 
γιο της. Μιλάει εξαιρετικά ελληνικά. «Πρώτα από όλα μου α-

ρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες. Έπειτα έχω εδώ και δεκατέσσερα χρόνια 
σχέση με έναν Έλληνα, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια ερχόμασταν τουλάχιστον ένα μήνα στην Ελλάδα. Σιγά-
σιγά άρχισα να αφήνω το βιβλίο που διάβαζα για να μη βαριέμαι κάθε φορά 
που ήμουν εδώ και ξεκίνησα να προσπαθώ να τους καταλάβω. Ευτυχώς η 
πεθερά μου μου μιλούσε πολύ και απλά χωρίς να φωνάζει ή να μιλάει αργά, 
όπως κάνουν όλοι με έναν ξένο και έτσι άρχισα να μαθαίνω». 

EugEnia Demeglio
«Οι καλλιΤέχνές ςΤην έλλαδα

έχΟυν ακΟμα θαρρΟς»
Η χορογράφος της παράστασης «Η Κιβωτός του Νώε»,  

του Φεστιβάλ Αθηνών, μιλάει σε εξαιρετικά ελληνικά στην aTHEnS VOiCE
Tης Έρρικας Ρούσσου

inFO
Η παράσταση «Η Κιβωτός του Νώε»  
της ομάδας Ραφή και της Nova Melancholia 
θα παρουσιαστεί 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 
στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου,  
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη

www.
athens voice.gr

26 A.V. 30 ΙΟΥΛΙΟΥ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020



30 ΙΟΥΛΙΟΥ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 A.V. 27



I
ntroverts αυτού του 
κόσμου, ας το παρα-
δεχτούμε όλοι μαζί 
πως όσο υπέροχο 
και αν είναι το 

καλοκαίρι, μερικές 
φορές σε πιέζει. 
Υπάρχει μία γενι-
κότερη αντίληψη 
στην ατμόσφαιρα 
με το που μπαίνει 
ο Αύγουστος πως 
οφείλεις να περνάς 
«τέλεια» κάθε μέρα 
της άδειάς σου είτε 
παίρνοντας σβάρνα 
τις παραλίες, είτε 
βγαίνοντας κάθε βρά-
δυ από μπαρ σε μπαρ 
μέχρι να λιποθυμήσεις 
από τα πολλά μοχίτο και 
την Cardi B. Αν δηλαδή α-
ποφασίσεις να περάσεις την η-
μέρα αγκαλιά με το air condition 
και μία καλή σειρά στον υπολογι-
στή, είσαι κατευθείαν κατάπτυστος και 
δεν σου αξίζουν οι διακοπές. Ε λοιπόν, 
φέτος ας κάνουμε την επανάστασή μας. 
Σε περίπτωση που αποφάσισες να βγά-
λεις τον πιο καυτό μήνα του χρόνου στην 
Αθήνα ή ακόμα και αν θέλεις να κάνεις 
break από την ηλιοθεραπεία στο νησί με 
κάτι διαφορετικά, ιδού πέντε νέες ταινίες 
(και μία σειρά) που μπορείς να αναμένεις.
 
Work It (Netflix)
Aυτή η χορευτική κωμωδία φαίνεται ό,τι πρέ-
πει για εκείνες τις μεσημεριανές ώρες που δεν 
σε παίρνει ο ύπνος και βαριέσαι να διαβάσεις 
ή να σηκωθείς από το κρεβάτι. Έχει ως πρωτα-
γωνίστρια τη νεαρή Sabrina Carpenter, η οποία 
υποδύεται μία μαθήτρια που πρέπει να κερδί-
σει έναν χορευτικό διαγωνισμό για να μπει στο 
κολέγιο των ονείρων της. Το μόνο πρόβλημα; 
Δεν ξέρει να χορεύει. Έτσι συγκεντρώνει μία 
ομάδα από φίλους και συμμαθητές και μαζί 
φτιάχνουν ένα περίεργο και ξεχωριστό dance 
team με την ελπίδα να νικήσουν. Το cast είναι 
γεμάτο με γνωστές young Hollywood φυσιο-
γνωμίες και η ταινία φαίνεται αρκετά διασκε-
δαστική, κυρίως αν σου αρέσουν φιλμ όπως 
το «Pitch Perfect» και το «Bring It On». Πρεμιέρα: 
7 Αυγούστου  - Eίδος: Μουσική κωμωδία

An American Pickle (ΗΒΟ Μax)
Mπορείς να περιμένεις δύο πράγματα από κά-
θε κωμική ταινία με πρωταγωνιστή τον Seth 
Rogen: πρώτον ότι θα γελάσεις πραγματικά 
και δεύτερον ότι δεν θα έχεις ξαναδεί κάτι πα-
ρόμοιο στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν και το «An 
American Pickle» (βασισμένο στο μυθιστόρημα 
του Simon Rich New Yorker) παρουσιάζει την 
ιστορία ενός Αμερικάνου μετανάστη το 1920, 

ο οποίος πέφτει καταλάθος σε 
έναν κουβά με αγγουράκια 

τουρσί, τα οποία τον διατη-
ρούν ζωντανό για 100 χρό-

νια και τελικά ξυπνάει στη 
Νέα Υόρκη του 2020. 
Από την ομάδα που μας 
χάρισε το «Neighbors» 
και το «Long Shot», οι 
πιθανότητες να απο-
λαύσουμε αυτή την 
ταινία είναι μεγάλες. 
Πρεμιέρα: 6 Αυγούστου  
- Είδος: Κωμωδία

The Sound 
of Metal (amazoN)

Σκηνοθετημένο από τον 
Darius Marder και με πρω-

ταγωνιστή τον τρομερά τα-
λαντούχο Riz Ahmed, το «The 

Sound of Metal» παρουσιάζει μία 
δύσκολη, δραματική και έντονη 

ιστορία ενός ναρκομανή drummer 
της heavy metal μουσικής ο οποίος απο-

φασίζει να απεξαρτηθεί και τελικά ξεκινάει να 
χάνει την ακοή του. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο 
Toronto International Film Festival τον προη-
γούμενο Σεπτέμβρη, όπου συγκέντρωσε δι-
θυραμβικές κριτικές, κυρίως για την καταπλη-
κτική ερμηνεία του Ahmed. Το περιμένουμε με 
αγωνία. Πρεμιέρα: 14 Αυγούστου - Είδος: Δράμα

Project Power (Netflix)
O streaming γίγαντας θέλει να επαναφέρει 
την έννοια του blockbuster, μεταφέροντάς 
της από τους κινηματογράφους στους υπο-
λογιστές μας. Έτσι σκοπεύει να κλείσει το φε-
τινό καλοκαίρι με αυτή τη sci-fi ταινία δράσης, 
σκηνοθετημένη από τους Henry Joost και 
Ariel Schulman (υπεύθυνοι για το Paranormal 
Activity 3 του 2011) και με πρωταγωνιστές 
τον Jamie Foxx και τον Joseph Gordon Levitt. 
H υπόθεση έχει να κάνει με την εξάπλωση ε-
νός ναρκωτικού το οποίο δίνει στους χρήστες 
σούπερ δυνάμεις για περίπου πέντε λεπτά και 
τις συνέπειες αυτού του γεγονότος για τον 
κόσμο. Πρεμιέρα: 14 Αυγούστου - Είδος: Δρά-
σης/Επιστημονικής φαντασίας

Lucifer (Netflix, Η σειρά)
H πέμπτη σεζόν της διαβολικής σειράς ετοι-
μάζεται να γίνει διαθέσιμη και οι φανατικοί 
θεατές της βρίσκονται σε αναμμένα κάρβου-
να. Ο πιο σέξι Διάβολος επιστρέφει για νέες 
περιπέτειες, αφού έχει πάει στην Κόλαση και 
έχει επιστρέψει τελείως διαφορετικός. Τόσο 
διαφορετικός που ίσως να είναι και ο δίδυμος 
αδερφός του, τον οποίο δεν γνωρίζαμε ότι έ-
χει. Ναι, θα συμφωνήσουμε πως το concept 
του «Lucifer» είναι λίγο γελοίο, γίνεται όμως ε-
ξαιρετικά ψυχαγωγικό χάρη στο χαρισματικό 
cast, με πρώτον και καλύτερο τον Tom Ellis. ●

5 νέες ταινίες (και μία σειρά) 
για τον Αύγουστο
Νέες κυκλοφορίες που αναμένουμε  
στο υπόλοιπο του καλοκαιριού

Της Κρίστυς Περρή

Howard (DisNey +)
Ένα άκρως συγκινητικό ντοκιμα-
ντέρ έρχεται από τη streaming 
πλατφόρμα Disney + με θέμα τη 
ζωή του εξαιρετικά ταλαντού-
χου συνθέτη Howard Ashman. 
Ο Howard είναι υπεύθυνος για 
τα μουσικά κομμάτια ορισμένων 
από τις πιο κλασικές ταινίες της 
Disney («Η μικρή γοργόνα», «Η 
πεντάμορφη και το τέρας», «Α-
λαντίν») και θεωρείται ένας από 
τους «μάγους» του animation 
που βοήθησαν την εταιρία να 
γίνει τόσο αγαπητή. Δυστυχώς 
έχασε τη ζωή του σε νεαρή ηλι-
κία εξαιτίας της νόσου του AIDS, 
πριν καν προλάβει να δει την 
«Πεντάμορφη και το τέρας» στις 
αίθουσες. Το ντοκιμαντέρ θα 
προσφέρει άφθονο backstage 
υλικό και σίγουρα θα σε κάνει να 
εκτιμήσεις αυτήν την υπέροχη 
προσωπικότητα. Πρεμιέρα: 7 Αυ-
γούστου , Eίδος: Ντοκιμαντέρ
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Lady Gaga - Shallow
Amy Winehouse - Back to Black

Lose Control - Meduza
Sting - Fragile

Pink - Walk me home
 Lady Gaga + Adele 

- Million Reasons/Someone like you
Andrea Bocelli 

- Time to say goodbye
Frank Sinatra - My way

3 Daqat (feat Yousra)
Queen, Freddie Mercury 

- The show must go on
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H  Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη 

στέλνει την κασέτα 
του καλοκαιριού
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Μπορεί μία πανδημία, πέρα από την επαφή, να μας στερήσει το δικαίωμα στη διασκέδαση, 
τον πολιτισμό και τη χαλάρωση; Φυσικά και όχι. Αυτόν τον Σεπτέμβριο καθόμαστε στον 
ειδυλλιακό Κήπο του Μεγάρου, όχι σε ξαπλώστρες αλλά σε μαξιλαράκια και φοράμε τις 
μάσκες μας –όχι θαλάσσης, αλλά αυτές που μας προστατεύουν– για να απολαύσουμε εννιά 
ξεχωριστές βραδιές που τα έχουν όλα: μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, stand-up comedy. 
Ας εκμεταλλευτούμε, λοιπόν, τον χώρο που είναι κατάλληλα διαμορφωμένος γι’ αυτές τις 
ιδιότυπες συνθήκες: τον Κήπο που είναι μια όαση, την ατμόσφαιρα, σχεδόν μυσταγωγική 
που σε προετοιμάζει να αφουγκραστείς τον καλλιτεχνικό παλμό που χτυπά εκεί αυτόν τον 
Σεπτέμβριο με χορηγό την Allianz. Ετοιμαστείτε, η προπώληση έχει ήδη αρχίσει!

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

το ΜεγΑρο 
στονΚήπο

Της Νατάσσας Τσακανέλη
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Τ
ις εκδηλώσεις ανοίγει ο Διονύσης Σαββόπουλος 
(1&2/9), ακολουθεί η Μαρίνα Σάττι (4/9) και οι 
μικροί μουσικοί της Camerata Junior που μοιρά-
ζονται τη σκηνή με την ΚΟΑ (6/9), με σολίστ τη με-

σόφωνο Ινές Ζήκου και την ομποΐστα Χριστίνα Παντελίδου 
και μαέστρους τον Νικόλαο Χαλιάσα και τον Κορνήλιο Μι-
χαηλίδη. Το πρόγραμμα συνεχίζεται μ’ ένα αφιέρωμα στον 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα (9/9) που έχουν ετοιμάσει οι φίλοι 
του, η Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Νίκος 
Πορτοκάλογλου και ο Διονύσης Τσακνής. Προχωράμε με 
άλλο μουσικό ύφος στις 12/9, με τον κοσμοπολίτη Πέτρο 
Κλαμπάνη και εμφάνιση guest την Katerina Duska. 

Ειδική μνεία στο βωβό κινηματογράφο αποδίδεται με το Θω-
ρηκτό Ποτέμκιν, το αριστούργημα του Σεργκέι Αϊζενστάιν με 
τον Μάνο Κιτσικόπουλο να συνοδεύει στο πιάνο. (18/9). Τη 
σκυτάλη παίρνει η Κατερίνα Πολέμη (19/9) με special guest 
τη Δήμητρα Γαλάνη. Διαφέρει η βραδιά stand-up comedy, 
όπου πρωτοστατεί η Κατερίνα Βρανά (26/9). Η καλλιτε-
χνική περιπλάνηση ολοκληρώνεται στις 29 και 30/9 με τα 
«Μαθήματα Πολέμου ΙΙΙ: Αθηναίων Δράματα» (Επεισόδια από τα 
Ελληνικά του Ξενοφώντα), μια δραματουργική σύνθεση του 
Γιάννη Λιγνάδη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνει η έκθεση Δο-
μές συναισθημάτων του Γιώργου Δρίβα (23/7-20/9).
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Διονύσης Σαββόπουλος
Στο Woodstock εγώ – 
ήμουν εδώ
Garden edition
1 & 2 Σεπτεμβρίου | 20:30

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 
χρόνων από το ιστορικό φεστι-
βάλ στο Woodstock o Διονύσης 
Σαββόπουλος υμνεί εκείνο το «το 
καλοκαίρι της αγάπης» για τους 
παλιούς του φίλους, με τους νέ-
ους του συνεργάτες. Ανακατεύει 
εμβληματικά τραγούδια που ακού-
στηκαν στο Woodstock και δικά 
του, εμπνευσμένα από την ορμή 
εκείνης της εποχής, με την πρόζα 
και το αφηγηματικό του χάρισμα. 
Συνοδοιπόροι του για φέτος τρία 
νέα ταλαντούχα παιδιά, η Αλεξάν-
δρα Σιετή, η Κλαυδία Παπαδο-
πούλου, ο Σάκης Ντοβόλης και 
το ιστορικό δίδυμο του «ΠΥΡΗΝΑ», 
που μας υπόσχονται ένα πρόγραμ-
μα-αφιέρωμα στη δυναμική μιας 
ολόκληρης γενιάς. Είσοδος: € 16

Συμπαραγωγή Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών & Well art live 

Μαρίνα Σάττι 
& Fonés
4 Σεπτεμβρίου | 20:30

Η Μαρίνα Σάττι, αγαπη-
μένη μουσικός, ερμηνεύ-
τρια και περφόρμερ, μετά 
την περιοδεία της στο 
εξωτερικό, πλαισιωμένη 
από το φωνητικό σύνολο 
Fonés και εξαίρετους 
σολίστ, μας παρουσιάζει 
ένα πρωτότυπο θέαμα. 
Είναι άλλωστε γνωστή για 
την ιδιαίτερη ικανότητά 
της να παντρεύει την 
παραδοσιακή μουσική 
με τη σύγχρονη ποπ, 
συνδυάζοντας περίτεχνα 
παραδοσιακά ακούσματα 
με gypsy punk, reggae 
και electronica μουσικές. 
Είσοδος: €15

Συμπαραγωγή Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών & 
Walnat Entertainment Φ
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Κατερίνα Πολέμη
Λουλούδια στον Κήπο 
Special guest | ∆ήµητρα Γαλάνη 
19 Σεπτεµβρίου | 20:30

Η ελληνοβραζιλιάνα Κατερίνα 
Πολέµη, σε µια πολύχρωµη συ-
ναυλία ένωσης, παρέας, γιορτής 
και επανεκκίνησης, µας παρασύ-
ρει µε µελωδίες και ρυθµούς του 
κόσµου. Με οδηγό µια µπάντα 
πέντε αξιόλογων µουσικών 
ταξιδεύουµε ταυτόχρονα σε 
πολλές γειτονιές του πλανήτη, ε-
νώνοντας τα µουσικά µονοπάτια 
της Μεσογείου µε της Λατινικής 
Αµερικής. Παρέα της, η Κατερίνα 
Ντούσκα, η Αγγελική Τουµπα-
νάκη, ο Θέµος Σκανδάµης και ο 
∆ηµήτρης Κόψης. Είσοδος: €12

Συµπαραγωγή Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών & PROSPERO

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΣΤΟΝΚΗΠΟ
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Κατερίνα Βρανά
Βest of: Φέτα, sex και αναπηρία
26 Σεπτεμβρίου | 20:30

Φέτος το πιο αστείο κορίτσι του πλανήτη, η Κατερίνα Βρανά, 
κλείνει δέκα (πλην ένα) χρόνια στην κωμωδία. Η σπουδαία 
περφόρμερ που ξεκίνησε το 2009, όμως έχασε έναν χρόνο 
–το 2017– που ήταν σε κώμα, επιστρέφει με τα μεγαλύτερά 
της σουξέ από τις τρεις περφόρμανς της «Φέτα με τη Βασί-
λισσα», «About Sex» και «Staying Alive - Σχεδόν πέθανα», για να 
μας αποδείξει για μια φορά ακόμα πως είναι ικανή, παρά τις 
όποιες δυσκολίες, να μας κάνει να γελάσουμε και να ξεχά-
σουμε τον κορωνοϊό. Είσοδος: € 12

Συμπαραγωγή Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & ΣΟΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.
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Μαθήματα Πολέμου ΙΙΙ: 
Αθηναίων Δράματα
Επεισόδια από τα 
«Ελληνικά» του Ξενοφώντα
29 & 30 Σεπτεμβρίου | 20:30

Το τελευταίο έργο της δραματικής 
τριλογίας «Μαθήματα Πολέμου» σε 
δραματουργική σύνθεση Γιάννη Λι-
γνάδη, σκηνοθεσία Γιωργή Τσου-
ρή και ζωντανή μουσική επί σκηνής 
από τον Σταύρο Λάντσια, βασίζεται 
σε κείμενα του Ξενοφώντα. Αυτή τη 
φορά εστιάζει στα κυριότερα γεγο-
νότα που συνθέτουν το τέλος του 
Πελοποννησιακού Πολέμου και ση-
ματοδοτούν, παράλληλα, την πτώση 
της αθηναϊκής κυριαρχίας, την κατά-
λυση του πολιτεύματος και, τελικά, 
την παλινόρθωση της δημοκρατίας. 
Είσοδος: €12

Συμπαραγωγή Μέγαρο Μουσικής Α-
θηνών & Εθνικό Θέατρο & Dramaticus

«Θωρηκτό Ποτέμκιν»
με τον Μάνο
Κιτσικόπουλο
18 Σεπτεμβρίου | 20:30

Από από τους πιο πολυδιάστα-
τους πιανίστες της γενιάς του, 
ο Μάνος Κιτσικόπουλος,  συνο-
δεύει ζωντανά στο πιάνο ένα 
από τα διαχρονικά αριστουρ-
γήματα του παγκόσμιου κινη-
ματογράφου, το «Θωρηκτό Πο-
τέμκιν» του Σεργκέι Αϊζενστάιν. 
Η πρωτότυπη ταινία-σταθμός 
για το σύγχρονο σινεμά αναπα-
ριστά σημαντικά γεγονότα της 
Ρωσικής Επανάστασης και α-
νταρσίας του ομώνυμου πλοί-
ου, με τρόπο μοναδικό για την 
εποχή. Είσοδος: € 12

Συμπαραγωγή Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών & ΜΕΚΕΠ

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

το ΜεγΑρο 
στονΚήΠο



Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
- Κορνήλιος Μιχαηλίδης
Συνάντηση με τον ντε Φάγια
6 Σεπτεμβρίου | 19:30
Η ΚΟΑ, υπό τη διεύθυνση του Κορνήλι-
ου Μιχαηλίδη, παρουσιάζει έργα του 

Μανουέλ Ντε Φάγια. Συμπράττει η με-
σόφωνος Ινές Ζήκου. Θα ακουστούν: 
η Σουίτα από το μπαλέτο «Ο Mάγος Έρω-
τας» και η παντομίμα σε δύο σκηνές «Ο 
Κυβερνήτης και η Μυλωνού» (πρώτη εκ-
δοχή του μπαλέτου «Το τρίκωχο καπέ-

λο»). Τη συναυλία ανοίγει η Camerata 
Junior υπό τη διεύθυνση του Νίκου 
Χαλιάσα και τη Χριστίνα Παντελίδου 
στο όμποε ντ’ αμόρε. Είσοδος:  €12

Συμπαραγωγή Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών & ΚΟΑ

Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας
Αφιέρωμα
9 Σεπτεμβρίου | 20:30
Σε έναν από τους αγαπημένους χώ-
ρους του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, η 
Παυλίνα Βουλγαράκη, ο Γιάννης Κό-
τσιρας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και 
ο Διονύσης Τσακνής συμμετέχουν σε 
μια συναυλία-γιορτή στη μνήμη του, 
ακριβώς ένα  χρόνο μετά το «αντίο» 
του Λαυρέντη μας. Μια συναυλία-τιμή 
στον φίλο τους και στα τραγούδια του 
που όλοι αγαπήσαμε και δε θα χαθούν, 
όσο παραμένουν ζωντανά στη μνήμη. 
Είσοδος: € 15 

Συμπαραγωγή Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών & MetroLive Production

Petros Klampanis
Irrationalities 
με guest την Katerina Duska
12 Σεπτεμβρίου | 20:30
O μπασίστας, συνθέτης, μουσικός 
του κόσμου Πέτρος Κλαμπάνης ε-
τοίμασε μια μαγική παράσταση, 
βασισμένη στην τελευταία του 
δισκογραφική δουλειά με τίτλο 
«Irrationalities», όπου ο ρομαντι-
σμός και ο δυναμισμός αντιπαρα-
τίθενται και συνυπάρχουν. Θα έ-
χουμε την ευκαιρία να τον απολαύ-
σουμε μαζί με τους συνεργάτες του 
Kristjan Randalu και Bodek Janke, 
σε μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις 
τους στην Ελλάδα. Συμμετέχει η 
Katerina Duska, που παρουσιάζει 
ένα νεό τραγούδι. Είσοδος: € 12 

Συμπαραγωγή Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών & Well art live
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Γιώργος Δρίβας
Δομές Συναισθημάτων

23 Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου

Το annexM, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Άννας Κα-
φέτση, παρουσιάζει στον Κήπο του Μεγάρου  την ατομική 
έκθεση Δομές συναισθημάτων του Γιώργου Δρίβα σε επιμέ-
λεια της Άννα-Μαρίας Κάντα. Η έκθεση πραγματοποιείται με 
την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Ο διακεκριμένος εικαστικός, επιστρέφει με ένα 
νέο έργο, επίκαιρο όσο και προφητικό. Με τις «Δομές συναι-
σθημάτων», ένα έργο που παρήχθη και παρουσιάζεται εν 
μέσω μιας μεταβατικής εποχής, ο Δρίβας μάς προσκαλεί να 
αναλογιστούμε τα όρια της ανθρώπινης δράσης, αλλά και 
να φανταστούμε τους εαυτούς μας ως συνδημιουργούς του 
κόσμου μας. Πρόκειται για τρεις νέες βιντεοεγκαταστάσεις 
(Empirical Data 2.0 [2019], Aeonium [2020] και Kaizo [2020]), 
που θα παρουσιάζονται καθημερινά μετά τη δύση του ηλίου 
και μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι θεατές έρχονται αντιμέτωποι με 
ένα ιδιότυπο μοτίβο χαρακτήρων, συμβάντων, εμπειριών, 
σκέψεων που φαντάζουν εν μέρει οικεία και αποτελούν 
τελικά τη γέφυρα μεταξύ ψυχικού και ιστορικού χρόνου. 
Είσοδος ελεύθερη. ●
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Σκανδιναβικό 1
Του 

Μιχάλη Στούκά
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Τα πτυχία και οι τιμητικές διακρίσεις ενός επιστήμο-
να 10. Κι έτσι η σκορδαλιά 11. Κατάληξη υποκοριστι-
κών (ουδ.) 12. Ζακ…: σκηνοθέτης και ηθοποιός (1907-
1982) 13. Λουκής…: ήρωας του Βικέλα 15. Αρχή… 
αταξίας 16. Παρτ…: η μερική απασχόληση 18. Διπλό… 
στο ταρατατζούμ 19. Μάριος…: συνθέτης (1954-2008) 
21. Βιαστικοί το επαναλαμβάνουν 23. … μπούκο: ιτα-
λική σπεσιαλιτέ 24. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων 
26. Δίσκος ζυγαριάς 28. Όποιος βλέπει… αρχίζει να 
αισιοδοξεί 30. Φημισμένο γαλλικό τσίρκο 32. Ινδή σκη-
νοθέτιδα 34. Λίγα… λύτρα 35. Ηγούμενος καθολικού 
μοναστηριού 37. Ένας… Λουδοβίκος
39. Και ορυκτό υπάρχει 41. Αφιέρωμα, ανάθημα  
43. Δίχτυ για το ψάρεμα τόνων 45. … Χάουαρντ: σκη-
νοθέτησε και την ταινία “Το Δίλημμα” (2011) 46. Προ-
στακτική… που αναβάλλει 47. Βουλευτικό προνόμιο

ΚΑΘΕΤΑ

1. Σαλάτα με βασικό συστατικό τις πατάτες 2. Ένας απ’ 
τους μνηστήρες της Πηνελόπης 3. Μάρτιν…: ταινία του 
και το “Όμπρε” 4. Μικρή μονόξυλη βάρκα 5. Ο Γενάρχης 
των Αδιτών 6. Αφρικανικό κράτος 7. Αλμπέρτος…: 
συγγραφέας μας από τη Θεσσαλονίκη (1947-2005) 
 8. Η “Άμεση Δράση” 9. Τύπος ντουφεκιού που χρησι-
μοποιήθηκε στην Επανάσταση του 1821 14. Το λέμε… 
κι από αγανάκτηση 17. Πόλη της Βραζιλίας 20. Με το 
αβγό… σε δίλημμα 22. Ό,τι βάζουμε σ’ αυτό… το εγκα-
ταλείπουμε προσωρινά 25. Κι έτσι το αγγελόψαρο 
 27. Έγιναν… καπνός αυτά 29. Μεστοί, γινωμένοι  
31. Ο καλός… τ’ αλέθει όλα 33. Έγραψε το “Πλάτωνος 
Βίος και Έργα” 36. Ναυτικό πρόσταγμα 38. Διακόπτης 
νερού 40. Αν τυχόν (ιδιωμ.) 42. Η αρχαία 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Επίτροπος 10. Απεικόνιση ενός χρήστη σε έναν εικονικό 
κόσμο (ξεν.) 11. … Χάαν: Ολλανδός προπονητής ποδοσφαί-
ρου 12. Εκλεκτός αραβικός καφές 13. Κινηματογραφικό… 
εξπρές 15. Θυμίζει… τον Καπόνε 16. Με τα ζυγά… παίζο-
νται 18. Μέρη… απ’ τα μέρη 19. Ασήμαντος… του κομπάρ-
σου 21. Αριθμητικό σύμβολο 23. Εδώ… Γάλλων  
24. Μέρος… πληρωμής 27. Γάλλος φιλέλληνας, που σκο-
τώθηκε στην Ακρόπολη το 182729. Η αρχαία Αττική 
 30. … άουτ: αθλητικός όρος  32. Ακέραιο, ολόκληρο 
 34. Τα έχει… η Μιμή 35. Όρος της Θεσσαλίας, ο Κίσσαβος 
37. Ξεκίνημα… φιλίας 38. Μια γεωργική εργασία  
40. Η έχιδνα 42. Φαζίλ…: Τούρκος συνθέτης και πιανίστας 
43. Είδος τυριού 45. Σκοτεινό, δυσνόητο  
 46. Κρις…: μουσικός και τραγουδιστής

ΚΑΘΕΤΑ

1. Οικισμός της Σαμοθράκης και λιμάνι του νησιού  
2. Μικρή εισφορά (μτφ.) 3. Πρόθεμα σκωτσέζικων επιθέ-
των 4. Απαράδεκτο… ύφος 5. Μισά… μισά 6. Ραϊμόν…: 
κοινωνιολόγος και δημοσιογράφος (1905-1983) 7. Αρχαίο 
επιφώνημα 8. “… και Θάματα”: έργο του Ιωάννη Μακρυ-
γιάννη 9. Ο κινηματογράφος (ξεν.) 14. Ανοιχτό και άνετο 
αγκυροβόλιο 17. Τιμημένος με Νόμπελ Ειρήνης Ολλανδός 
νομομαθής 20. Ιταλός ζωγράφος (περ. 1457-1504) 
 22. Μέρος του κεφαλιού 25. Ιερός χώρος 26. Κωμόπολη 
της Εύβοιας 28. Ξενική… αγάπη 31. Χοντρό μάλλινο ύφα-
σμα 33. Είναι κυρίαρχος κατά το Σύνταγμα 36. Γιαπωνέζικο 
ποτό (ξεν.) 37. Προδοτικό… του Ιούδα 39. Γραφικός οικι-
σμός της Θήρας 41. Γερμανός… κύριος 44. Δύσκολα το λέει 
ο αναποφάσιστος

Ιταλικά 1 & 2
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SUDOKU
Εύκολο Μέτριο Δύσκολο

Σε κάθε σειρά, στήλη και πλαίσιο 3Χ3 πρέπει να υπάρχουν όλοι οι αριθμοί από το 1 έως το 9 χωρίς να επαναλαμβάνεται κανένας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Γεμίζουν από λουόμενους 
το καλοκαίρι
9. Εκκλησιαστικά μελοδρά-
ματα
10. Κυπριακή κωμόπολη
11. Ακολουθεί και το “επ΄ 
ώμου”
12. Γράμματα… φήμης
13. Νομπελίστας Γερμανός 
λογοτέχνης
15. Θέση ποδοσφαιριστή 
(ξεν.)
16. Παράγεται από το δια-
πασών
17. Όταν, σαν
19. Βιβλικός δολοφόνος
21. Ύφασμα πολλών μέτρων 
περιτυλιγμένο
23. Ιδιωματική κατάφαση
24. Ολόκληρος, πλήρης

ΚΑΘΕΤΑ

1. Εναλλακτικό τροχοφόρο 
μεταφορικό όχημα
2. Λεγόταν ο Χατσατουριάν
3. Αυστριακός ζωγράφος 
(1812-1865)
4. Ανέντιμο, ανυπόληπτο
5. Μέρη του… λόγου
6. Ασιατικό κράτος
7. “Τζέιν…”: έργο της Σαρλότ 
Μπροντέ
8. Γιώργος…: τραγουδο-
ποιός
14. Ζαν ντ’…: Γαλλίδα ηρωί-
δα και αγία
15. Και σβέρκος τη… δέ-
χεται
16. Κομμένη… λιμουζίνα
18. Διεθνώς το γραμμο-
μόριο
20. Ορεινός όγκος των ελ-
βετικών Άλεπων
22. Τα σύνορα… του Ιράκ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Μέλι που παράγεται από 
το μελίτωμα των δέντρων 
του δάσους
9. Αμετάπειστος κατά μια 
έννοια
10. Άιρτον…: αδικοχαμέ-
νος Βραζιλιάνος ραλίστας 
(1960-1994)
11. Τώρα λέγεται ντο
12. Συνεχόμενα στο αλφά-
βητο
13. … Νες: λίμνη… με τέρας
15. Το καυστικό κάλιο
17. Πρόσθετη τούφα μαλ-
λιών που τοποθετείται με 
κλιπ ή είναι ραφτή
19. Δύο… έκτα
20. Ένα… στη Γερμανία
21. Αλίντα…: Ιταλίδα ηθο-
ποιός (1921-2006)
23. Κι έτσι ήταν γνωστοί οι 
Beatles
 

ΚΑΘΕΤΑ

1. Επίσκοπος ή μητροπο-
λίτης
2. Λατίνος ρήτορας, δάσκα-
λος του Τάκιτου
3. Σεληνιακός θεός των 
Σουμερίων, των Ακκαδίων 
και των αρχαίων Αράβων
4. Οροπέδιο της Κρήτης
5. Αρχή… της μοίρας
6. Παράνομα, επιλήψιμα
7. … Ριντ: τραγουδιστής 
(1942-2013)
8. Ασθένεια που λέγεται και 
σκαρλατίνα
14. Η πρωτεύουσα του 
Καναδά
15. Όργανο γραφής
16. Χιονοδρομικό κέντρο 
της Μακεδονίας
18. Κυπριακά ραδιοτηλεο-
πτικά αρχικά
22. Ξενικό μέτρο επιφα-
νειών

Μίνι Ιταλικά  1 & 2  
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Βρείτε 17 ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες

Οι παρακάτω ευρωπαϊκές πρωτεύουσες βρίσκονται 

κρυμμένες στο διάγραμμα οριζόντια, κάθετα και διαγώ-

νια. Προσπαθήστε να τις ξετρυπώσετε.

ΑΘΗΝΑ -
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ -

 ΒΙΕΝΝΗ -
 ΕΛΣΙΝΚΙ -

 ΚΙΕΒΟ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
ΛΙΣΑΒΟΝΑ 
 ΛΟΝΔΙΝΟ -
ΜΑΔΡΙΤΗ -

 ΜΟΣΧΑ 
ΟΣΛΟ 

 ΠΑΡΙΣΙ -
 ΠΡΑΓΑ 

 ΡΙΓΑ 
 ΣΚΟΠΙΑ 
ΤΑΛΙΝ -
ΤΙΡΑΝΑ

Όλες οι λύσεις στο athensvoice.gr

Λύστε το σταυρόλεξο γνωρίζοντας ότι κάθε
αριθμός αντιστοιχεί στο ίδιο πάντα γράμμαΚρυπτογραφικό

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Χαραυγή, ξημέρωμα 2. Πολλοί υ-
πάρχουν στους ουρανοξύστες 3. Θεά 
της σκανδιναβικής μυθολογίας - Ξενική 
άρνηση 4. Σε σειρά… στη σειρά - Αγγλι-
κή ομάδα ποδοσφαίρου 5. Προκαλεί το 
γέλιο αυτό 6. Υιός… μιας παραβολής

ΚΑΘΕΤΑ

1. Μέρη αρχαίας τραγωδίας 2. Αρχαίος 
κωμικός ποιητής, γιος του Αριστοφάνη
3. … Χαόυαρντ: ταινία του και το “Στην 
Καρδιά της Θάλασσας” (2015) - Αρχή… 
μωρίας 4. Μέσα… στο ράφι - Μουσική 
επιτυχία (ξεν.) 5. Ηγέτης του, ο πρίγκη-
πας Αλβέρτος 6. Μυθικός ταμίας των 
ανέμων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Μικρή αποθήκη τροφίμων 2. Αδιά-
βροχο με κουκούλα (ξεν.) 3. Πονοκεφά-
λιαζε… τον Δημοσθένη - Ανακήρυξε τον 
Μέγα Αλέξανδρο θετό γιο της 4. Επετει-
ακή… άρνηση - Σε σειρά… στη σειρά  
5. Ιταλική πόλη 6. Λεβέντης, παλικαράς

ΚΑΘΕΤΑ

1. Κάνουν καλό στην όραση 2. Αξιό-
ποινες πράξεις έχει κάνει 3. Τζουντ…: 
Βρετανός σταρ - Λίμνη της Βόρειας Αμε-
ρικής 4. Ώστε, λοιπόν - Τα σύνορα… του 
Ιράκ m5. Λεπτή κι ευλύγιστη  
6. Μυθικός… αεροπόρος

Λευκα
 σουπερ μινι

Μαυρίστε από 2 τετράγωνα 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Μηχάνημα παρασκευής 
ψωμιού και αρτοσκευα-
σμάτων, κυρίως, για οικιακή 
χρήση
2. Από μια πόλη της Μακεδο-
νίας κατάγεται - Μια πολιτεία 
των Η.Π.Α.
3. Το φυτό σάλβια η ισπανική 
(ξεν.) - Ποώδες καλλωπιστικό 
φυτό - Ασιατικό οροπέδιο
4. Μισή… ρίζα - Παλαιότερα, 
λεγόταν ουτ - Πωλ…: αξέχα-
στος χρονογράφος (1899-
1981) - … εντ γκαν: άναρχο… 
παιχνίδι μπάσκετ - Η μισή… 
τάξη
5. Αρχικά της τοπικής αυτοδι-
οίκησης - Λεγόταν χαϊδευτικά 
ο Αϊζενχάουερ - Παράξενο, 
ιδιότροπο (μτφ.) - Θεός των 
αρχαίων Αιγυπτίων
6. Ιερέας, πρεσβύτερος - Κι 
έτσι τρώγονται τα καρότα - 
Προστακτική προσκόπων - … 
Χάρις: διάσημος Αμερικανός 
ηθοποιός

7. “Το… της Γης”: έργο της 
Ισμήνης Καπάνταη - Γερμανικό 
κρατίδιο - Γνωστό… της Κασ-
σιανής
8. Το απόβαρο - “Η… και η 
Άλλη”: ταινία του Ντίνου Δη-
μόπουλου (1961) - Αρνητικά 
φορτισμένο άτομο
9. Πόλη του Ισραήλ - Τοπικό 
επίρρημα
10. Διαστήματα στο βραχίονα 
έγχορδων μουσικών οργάνων 
- Λατίνων… είναι
11. Συνεχόμενα στο αλφάβη-
το - Ξενικό αντρικό όνομα
12. Μακρύ και άκομψο ένδυμα 
(μτφ.) - Αντόλφ…: Γάλλος γλύ-
πτης (1829-1893)
13. Μυθική ζηλιάρα θεά - Τρα-
πεζική επιταγή (ξεν.)
14. Με χρήματά του ανεγέρ-
θηκε και διακοσμήθηκε το 
μεγαλοπρεπές κτίριο της Α-
καδημίας Αθηνών - … Μέντες: 
σκηνοθέτης
15. Και φοιτητικές υπάρχουν - 
Λίγα… δώρα
16. Σανέλ…: τοπ μόντελ από 
τις Η.Π.Α. - Η έκδοση νομί-

σματος
17. Έγραψε και το “Ζητείται 
Ελπίς’

ΚΑΘΕΤΑ

1. Οργανωμένες συναντήσεις 
τις νυχτερινές ώρες με σκοπό 
την παρατήρηση άστρων 
στον ουρανό
2. Δίνονται... κι από καλλιτέ-
χνες (ξεν.) - Γίνεται και στεγνό
3. Πρόθεμα τριπλασιασμού 
- Πολύ βαθύς - … Χουσεΐν: Ιρα-
κινός ηγέτης (1937-2006)
4. Λιμάνι της Αλγερίας - Φω-
τομετρική μονάδα (ξεν.) - ‘Εν-
νοια του ταοϊσμού - Μηδική 
θεότητα
5. Δύο έχει… το παπάκι - Δω-
ρικό… της - Φημισμένη της 
Μαδρίτης - Λάο…: Κινέζος 
φιλόσοφος
6. Οι δοξαστικοί ψαλμοί του 
Δαβίδ - Εισάγει υποθέσεις - … 
Τι: πρωταγωνίστησε και στην 
ταινία “Ανακόντα” - Είδος μου-
σικής (ξεν.)
7. Αυστριακός συγγραφέας 

(1894-1939) - Ανήκει στα Δωδε-
κάνησα - Κι απ’ τη βροχή προ-
στατεύουν - Περιέχονται… 
στη μόκα
8. Ινδός ποιητής (1873-1924) 
- Το νησί της φωτογραφίας - Α-
ποτυχημένη… προσπάθεια
9. Ταινία του Ν. Δημόπουλου 
(1964) - Σύνολο κυττάρων που 
εκτελούν ομοειδή λειτουργία - 
Μήνας… που πιάνεται
10. Αφρικανική πρωτεύουσα - 
Αρχή… τζίρου
11. Γίνεται και το… να δεις - Ξη-
ρασία, αναβροχιά
12. Ασύμφωνο… θύμα - Η 
πρωτεύουσα της Ντομίνικα
13. Παλιό σουηδικό μουσικό 
συγκρότημα - Χορευτικό επι-
φώνημα
14. Δίχως βλάστηση τέτοια 
μέρη - Εισάγει υποθέσεις
15. Ιγκόρ…: μεγάλος Ρώσος 
φυσικός - … Γκίλιαμ: σκηνοθέ-
της και ηθοποιός
16. Μουσικός όρος
17. Σούζαν…: Αμερικανίδα 
ηθοποιός

Κλασικό

Φ
ω

το
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Σκανδιναβικό 2
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Παγωτάκι;
6 s.o.s στέκια για τον Αύγουστο

Της Νατάσσας Καρυστινού

Ω
ραία η Αθήνα τον Αύγουστο. Και καυτή. 
Κυρίως καυτή. Τόσο καυτή που χρειάζε-
σαι ένα (μη σου πω και δύο) χωνάκι πα-
γωτό επειγόντως! Ευτυχώς, τα τελευταία 
δύο-τρία χρόνια, αυτή η πόλη γέμισε 

gelaterias. Βελούδινο παγωτό, πρωτότυπες ιδέες, εκα-
τοντάδες γεύσεις. Όρεξη να’ χεις να γλείφεις…

Bufala Gelato
Φρεσκοψημένη, αφράτη βά-
φλα να αγκαλιάζει τις μπάλες 
φρέσκου παγωτού. Αν αυτό 
δεν είναι ένα από τα όνειρά 
σου που έγινε πραγματικότη-
τα, τότε κάνεις λάθος όνειρα. 
Εκτός από αυθεντικό, υπέρο-
χο gelato, παγωτό μηχανής 
και φρουτένια sorbet, θα 
βρεις επίσης και παγωτό από 
100% βουβαλίσιο γάλα που 
θα σε στείλει κατευθείαν στο 
ζαχαρένιο παράδεισο. www.
bufalagelato.com

Maraboo 
Στο λιλιπούτειο παγωτατζίδι-
κο της Αρχελάου τα χρώματα, 
τα τεχνητά αρώματα και τα 
«κακά» λιπαρά δεν έχουν θέ-
ση. Θα βρεις μόνο αγνό παγω-
τό, φτιαγμένο αποκλειστικά 
με τις πιο φρέσκες πρώτες 
ύλες. Υπάρχουν γύρω στις 10 
γεύσεις, αλλά είναι η μία πιο 
νόστιμη από την άλλη (δοκί-
μασε το παγωτό ανθόγαλο να 
πάθεις πλάκα!). Αρχελάου 17, 
Παγκράτι, 210 7247037

Κόκκιον 
Το παγωτό του Κόκκιον είναι 
ικανό να σε κάνει να ξεχάσεις 
το όνομά σου. Υπεύθυνος για 
αυτό είναι ο ζαχαροπλάστης 
και ιδιοκτήτης Βασίλης Παπα-
ματθαίου που μετά τις σπουδές 
του στη Le Cordon Bleu του 
Παρισιού και τη θητεία του σε 
μερικά από τα καλύτερα εστια-
τόρια της Ευρώπης, επέστρεψε 
στην Ελλάδα και δημιούργησε 
τη μικρή αυτή ζαχαρένια 
γωνιά. Το παγωτό εδώ είναι με-
λετημένο μέχρι την τελευταία 
λεπτομέρεια για να έχει την τέ-
λεια υφή, γεύση και ποιότητα. 
Δοκίμασε τα πάντα. Πρωτογέ-
νους 2, Ψυρρή, 6981563511

Βουλής, η οδός 
του παγωτού
Την αρχή την έκανε το 
Dickie Dee (Βουλής 23, 
Σύνταγμα) με το υπέροχο 
παγωτό μηχανής του. Εδώ 
–μεταξύ άλλων– θα βρεις 
την ωραιότερη αλμυρή 
καραμέλα της πόλης, και 
αν θες, μπορείς να τυλίξεις 
γύρω της… μαλλί της γριάς. 
Αξίζει να δοκιμάσεις και τα 
γλυκάκια του. Αμέσως μετά 
την καραντίνα, δύο ακόμα 
παγωτοστέκια ξεφύτρωσαν 
σχεδόν ταυτόχρονα. Το ένα 
είναι το Spoild (Βουλής 5, 
210 3210115 με ένα μονα-
δικό concept: μετατρέπει 
το δικής του παραγωγής 
gelato σε παγωτό μηχανής ή 
milkshake μέσω μιας ειδικής 
κατασκευής που μοιάζει με… 
κομπρεσέρ. Αν έχεις όρεξη 
για πειραματισμούς, μπορείς 
να προσπεράσεις τις προτά-
σεις του καταλόγου και να 
φτιάξεις το δικό σου παγωτό. 
Θα βρεις επίσης φρεσκοψη-
μένα american cookies που 
ψήνονται εδώ κάθε πρωί. Η 
δεύτερη άφιξη είναι το Oggi 
(Βουλής 17, 210 3246995), 
μια αυθεντική ιταλική 
gelateria. Θα ανακαλύψεις 
20 γεύσεις που παρασκευά-
ζονται καθημερινά εδώ από 
τις καλύτερες πρώτες ύλες 
(το γάλα είναι από τη φάρμα 
Κουκάκη, το φιστίκι από τη 
Σικελία, και η σοκολάτα από 
τη φημισμένη Modica της Σι-
κελίας). Αξίζει να δοκιμάσεις 
το Brioche Gelato, ένα πε-
λώριο αφράτο brioche που 
γεμίζεται με το παγωτό της 
επιλογής σου, αλλά και την 
terza nota cacao που είναι η 
αγαπημένη γεύση παγωτού 
του… Πάπα (όντως). ●

Oggi
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Το παγωτό  

των ονείρων μας! 

Παγωτό: Το παγωμένο γλύκισμα που το τι 
ακριβώς σημαίνει, διαφέρει από χώρα σε χώ-
ρα. Το ποιος είναι ο πατέρας ή η χώρα κατα-
γωγής του, μεταξύ μας, λίγο μας ενδιαφέρει! 
Και φυσικά ούτε που θέλουμε να ακούσουμε 
για το πότε «γεννήθηκε»! Δεν κάνουμε αδιά-
κριτες ερωτήσεις! Μας αρκεί να είναι φρέσκα 
τα υλικά που το παράγουν, να τηρούνται όλες 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφάλειας 
για την υγεία μας... καλά, καλά! Τελικά ίσως 
ούτε και αυτά να έχουν τόσο μεγάλη σημα-
σία, αλλά θέλουμε σίγουρα να ισχύουν!

Το μόνο που θέλουμε είναι να δροσίζει το 
σώμα και την ψυχή! Να φέρνει το χαμόγελο 
στα χείλη, να κλείνουν τα μάτια και να ταξι-
δεύουμε σε ονειρεμένους προορισμούς, γε-
μάτους χαρά, παιχνίδι, ασφάλεια και αγάπη! 
Να ξυπνάει το παιδί που κοιμάται (λέμε τώρα) 
μέσα σε κάθε έναν από όλους μας! Να λιώνει 
βελούδινο μέσα στο στόμα ή στο χέρι! Αν και 
για το χέρι σου έχουμε την καλύτερη λύση! 
BUFFLE CONE: τυλιχτή βάφλα on the go!

Παγωτό! H αληθινή εμπειρία απόλαυσης, 
μόνο στα BUFALA GELATO, εκεί που όλα εί-
ναι πάρτι! Τα αρώματα  από το φρέσκο πα-
γωτό που φτιάχνεται κάθε μέρα, τα φρέσκα 
φρούτα, τη φρεσκοψημένη bubble βάφλα, 
τη ζεστή σοκολάτα! Τους ήχους από όλα τα 
λατρεμένα μπλιμπλίκια που στολίζουν και 
δίνουν αυτό το έξτρα τραγανό στοιχείο που 
κάνει τον ουρανίσκο μας να την ακούσει! Τα 
χρώματα που κυριαρχούν στα καταστήματα 
αλλά και στα υλικά που ολοκληρώνουν το 
όνειρο! Όχι, όχι! Είναι πραγματικότητα! Και 
σίγουρα ένα κατάστημα είναι κοντά σου για 
να το ανακαλύψεις και μόνος σου! 

BUFALA GELATO καταστήματα 

Αθήνα: Κηφισιά, Χαλάνδρι, Νέα Σμύρνη, 
Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη
Θεσσαλονίκη: ONE SALONICA Outlet Mall και 
Θέρμη και Πάτρα!

Κ λείσ ε τα μ άτια και  έφυγες γ ια το πιο 
συναρπασ τικό ταξίδι!  Keep on posting 
#BufalaLovers!

Ανακάλυψε περισσότερα για το BUFALA 
GELATO στο wwwbufalagelato.com
fb: Bufala Gelato
Instagram: bufalagelato

Bufala 
Gelato
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Αντικείμενα design από Έλληνες σχεδιαστές, πολυτελείς εκδόσεις, 
κοσμήματα και πιστά αντίγραφα έργων, τα πωλητήρια των μουσείων 
της Αθήνας άνοιξαν και πάλι
Του Μάνου Νομικού

Επίσκεψη σε 

α μουσεία όλης της χώρας άνοιξαν ξανά 
τις πόρτες τους μετά από μια περίοδο που 
ήταν κλειστά λόγω της πανδημίας, πανέ-
τοιμα να υποδεχτούν ντόπιους και ξένους 

επισκέπτες. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, απλά 
για ένα διάστημα θα πρέπει να φοράμε μάσκα 

κατά την είσοδό μας και να τηρούμε το υγειονομικό 
πρωτόκολλο και αποστάσεις.
Επισκεφτήκαμε επτά πωλητήρια μουσείων της Αθήνας, 
αγοράσαμε κάποια προϊόντα και καταγράψαμε εντυ-
πώσεις. Πωλητήρια όπως αυτά του Μουσείου Μπενάκη 
και του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, αλλά και 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, με το πολύ ωραίο 
καφέ-εστιατόριο στον ίδιο χώρο, μας άφησαν τις καλύ-
τερες εντυπώσεις και δείχνουν τον δρόμο πώς πρέπει να 
λειτουργεί ένα σύγχρονο πωλητήριο και κατ’ επέκταση 
το ίδιο το μουσείο. Κρατάνε ζωντανό τον χαρακτήρα 

του μουσείου και την ίδια στιγμή δίνουν βήμα σε νέους 
Έλληνες σχεδιαστές και σε διεθνείς συνεργασίες για μία 
σειρά από προϊόντα που ξεφεύγουν από τα τετριμμένα 
σημειωματάριο-μπλουζάκι-ημερολόγιο. Είναι πολύ ση-
μαντικό για ένα μουσείο να έχει ένα σύγχρονο πωλητή-
ριο. Όχι απλά ένα κατάστημα δώρων, κάτι που πρέπει να 
αναθεωρήσουν κάποια ελληνικά μουσεία, αλλά η συνέ-
χεια της εμπειρίας του επισκέπτη, η επιθυμία να μάθουμε 
περισσότερα για το ίδιο το μουσείο και τα έργα του μέσα 
από μοναδικά αντικείμενα που θα πάρουμε μαζί μας και 
θα μας υπενθυμίζουν την επίσκεψή μας. Ένα καλό πω-
λητήριο μουσείου μπορεί να χτίσει το ίδιο το brand του 
μουσείου, να αποτελεί μέρος της όλης εμπειρίας.
Πριν οργανώσετε μία επίσκεψη σε κάποιο μουσείο ή 
πωλητήριο, θα σας συμβουλεύαμε να ελέγξετε - τηλε-
φωνήσετε για τα ωράρια λειτουργίας κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες. 

Τ

7 πωλητήρια Mουσείων   Αθήνας
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1 Μουσείο Ακρόπολης
Το Μουσείο Ακρόπολης έχει δύο πωλητήρια, ένα στο ι-

σόγειο και ένα στον δεύτερο όροφο, με μία μεγάλη ποικιλία 
αντικειμένων, εκδόσεων και δώρων για να πάρει μαζί του ο 
επισκέπτης, Η αγορά του έντυπου Οδηγού του Μουσείου Α-
κρόπολης προτείνεται σε όλους που θέλουν να μάθουν περισ-
σότερα για τις συλλογές του. Μπορούμε να βρούμε διάφορα 
αντικείμενα design, είδη σπιτιού, κοσμήματα, ρούχα, γραφική 
ύλη και πιστά αντίγραφα έργων, εμπνευσμένα από τα εκθέμα-
τα του μουσείου, όπως και μία σειρά από ειδικές εκδόσεις και 
βιβλία, λευκώματα και αρχαιολογικούς οδηγούς. Φυσικά το 
Μουσείο Ακρόπολης δεν ξεχνάει και τα παιδιά, με εκδόσεις, 
παιχνίδια και κατασκευές. Όμορφο και άκρως αθηναϊκό το 
πιστό αντίγραφο της μεγάλης κουκουβάγιας της Ακρόπολης, 
κατασκευασμένο από ρητίνη και γύψο. Θα θέλαμε το Μουσείο 
Ακρόπολης να «ανοίξει τα φτερά» του με περισσότερες σύγ-
χρονες συνεργασίες και αντικείμενα design που μπορούν να 
αποκτήσουν περίοπτη θέση στα σπίτια μας. Μουσείο Ακρόπο-
λης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 2109000900

7 πωλητήρια Mουσείων   Αθήναςτη
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2 Μουσείο Μπενάκη
Το Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη 

ξεκίνησε να λειτουργεί από το 1977. Σήμε-
ρα λειτουργούν το Πωλητήριο της Πινακο-
θήκης Γκίκα, το Πωλητήριο του Μουσείου 
Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, το Benaki 
Museum Pavilion και το Πωλητήριο του 
Μουσείου Μπενάκη Παιχνιδιών, ενώ το α-
νανεωμένο ηλεκτρονικό www.benakishop.
gr πραγματοποιεί αποστολές στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Κάθε ένα από τα τέσσε-
ρα έχει το δικό του χαρακτήρα, από το Πω-
λητήριο του Μουσείου Μπενάκη Παιχνι-
διών με ειδικές κατασκευές για παιδιά και 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, στο Πωλητήριο 
του Μουσείου Μπενάκη Ελληνικού Πολιτι-
σμού με άριστα μουσειακά αντίγραφα και 
αντικείμενα εμπνευσμένα από τις μόνιμες 
συλλογές και στο Πωλητήριο της Πινακο-
θήκης Γκίκα με έμφαση στους νέους Έλ-
ληνες σχεδιαστές και craftsmen μέσα από 
μία εκλεκτική συλλογή από κοσμήματα, 
κεραμικά, μόδα, prints, αντικείμενα βιομη-
χανικού σχεδιασμού. Υπέροχη η βαμβακε-
ρή πετσέτα των SummerΜe! αποκλειστικά 
για το μουσείο, με σχέδιο εμπνευσμένο 
από προσχέδιο του Νίκου Χατζηκυριάκου-
Γκίκα για το σπίτι του καλλιτέχνη στην Κέρ-
κυρα. Κεντρικό Πωλητήριο, Κουμπάρη 1 & Β. 
Σοφίας, 2103671045 / Πωλητήριο στο κτίριο 
της Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου 
2103453111/ Πωλητήριο Πινακοθήκης Γκίκα, 
Κριεζώτου 3, 2103630204 / Benaki Museum 
Pavilion, Απόλ λωνος 40, Βουλιαγμένη, 
2114116341 / Πωλητήριο Παιχνιδιών, Λ. Πο-
σειδώνος 14, Παλαιό Φάληρο,  2126875295

3 Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης

Ένα πολύ ξεχωριστό μουσείο, από τη στιγ-
μή που αντικρίζεις το πανέμορφο μοντέρ-
νο καφέ στο ισόγειο, με τον φωτεινό κήπο 
και το μοναδικό στέγαστρο-γλυπτό του 
Στέλιου Κόη. Δίπλα στο καφέ βρίσκεται και 
το πωλητήριο, με μία σειρά από αντικεί-
μενα και συνεργασίες που δείχνουν πώς 
πρέπει να λειτουργεί ένα σύγχρονο μου-
σείο. Αγαπημένα τα αντίγραφα ειδωλίων 

κυκλαδικής τέχνης από μάρμαρο ή ρητί-
νη, πιατέλες, μπολ και διάφορα κεραμικά, 
κοσμήματα και ασημένια αντικείμενα, 
κατάλογοι, εκδόσεις και συλλογή για παι-
διά, όπως και αντικείμενα design και smart 
living. Ακόμα και αντίγραφο αρχαίου κο-
ρινθιακού κράνους μπορείς να αγοράσεις. 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου 
Δούκα 4, Κολωνάκι, 2107228321

4 Εθνικό Μουσείο  
Σύγχρονης Τέχνης  

Το ΕΜΣΤ είναι ξανά ανοιχτό, όπως φυσικά 
και το φωτεινό πωλητήριο στο ισόγειο. 
Πέραν των εκδόσεων και καταλόγων 
εκθέσεων και της μόνιμης συλλογής του 
ΕΜΣΤ, εκεί μπορούμε να βρούμε αντικεί-
μενα και διακοσμητικά, από ομπρέλες 
μέχρι μπουκάλια για νερό, μπλουζάκια για 
παιδιά και tote bags, αφίσες με έργα της 
μόνιμης συλλογής, φουλάρια, εκπαιδευτι-
κά βιβλία και παιδικά παραμύθια, γραφική 
ύλη, αλλά και διάφορες άλλες συνεργα-
σίες και αντικείμενα (κούπες Pantone, κε-
ραμικά Kizis, κοσμήματα από τον γλύπτη 
Θόδωρο). Είμαστε σίγουροι ότι το πωλη-
τήριο του ΕΜΣΤ θα εμπλουτίσει ακόμα 
περισσότερο τη συλλογή προϊόντων του 
σύντομα περνώντας στη νέα του εποχή. 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - SHOP at 
ΕΜΣΤ, Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή 
(πρώην εργοστάσιο Φιξ), 2111019053 

5  Ίδρυμα Βασίλη  
& Ελίζας Γουλανδρή

Το πωλητήριο του νέου μουσείου, στο ισό-
γειο, είναι πολύ όμορφο και λειτουργικό 
και διαθέτει μία ευρεία γκάμα πρωτότυ-
πων προϊόντων, αποκλειστικά σχεδιασμέ-
νων για το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται χρηστικά και διακοσμη-
τικά αντικείμενα, παιχνίδια, κοσμήματα, 
εκδόσεις και κατάλογοι εκθέσεων, αξε-
σουάρ αλλά και αντικείμενα τέχνης, όλα ε-
μπνευσμένα από τα έργα της Συλλογής. Τα 
προϊόντα του Β&Ε Goulandris Shop έχουν 
σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από Έλληνες 
δημιουργούς, με στόχο την ενίσχυση της 

ελληνικής παραγωγικότητας. Το πωλητή-
ριο λειτουργεί πλέον και ηλεκτρονικά στο 
goulandris.gr/shop, με αποστολές σε όλη 
την Ελλάδα. Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γου-
λανδρή, Ερατοσθένους 13, 2107252895

6 Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας  

Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει δώρα, 
όπως πρωτότυπα, επώνυμα αντικείμενα, 
που διατίθενται μόνο από το μουσείο και 
από τους αποκλειστικούς του συνεργά-
τες. Πρόκειται για πορσελάνες και λιθο-
γραφίες, φιλοτεχνημένες με σχέδια της 
αειμνήστου προέδρου Νίκης Γουλανδρή, 
διεθνώς αναγνωρισμένης βοτανικής ζω-
γράφου, εμπνευσμένα από την ελληνική 
φύση. Συλλεκτικές εκδόσεις του μουσεί-
ου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: 
«Ελληνικά Αγριολούλουδα», «Παιώνιες 
της Ελλάδος», «Κοχύλια από τις ελληνικές 
θάλασσες», «Ελληνικά δάση». Επιλεγμένα 
κοσμήματα και αξεσουάρ, υψηλής αισθη-
τικής σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και μια 
μεγάλη γκάμα ψυχαγωγικών και εκπαι-
δευτικών παιχνιδιών και διακοσμητικών 
αντικειμένων, δώρα για παιδιά όπως πε-
τρώματα, ορυκτά, κατασκευές και καλαί-
σθητες εκδόσεις, για όλα τα θέματα που 
αφορούν το φυσικό περιβάλλον. Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Museum 
Shop, Λεβίδου 13, Κηφισιά, 2108015870

7 Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο

Στην είσοδο στα αριστερά, το Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο έχει πωλητήριο 
με πολλές ειδικές εκδόσεις, καταλόγους, 
αφίσες και πιστά αντίγραφα έργων, γραφι-
κή ύλη, μπλουζάκια και φουλάρια, εικόνες 
και ψηφιδωτά, tote bags, ενώ ξεχωρίσαμε 
τα έργα τέχνης σε plexiglass από τον ζω-
γράφο Παύλο Σάμιο. Αν και ο χαρακτήρας 
του μουσείου κινείται στον άξονα Βυζαντι-
νό και Χριστιανικό, κάποιες νέες προσθή-
κες στο πωλητήριο θα ήταν καλοδεχού-
μενες. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 
Βασιλίσσης Σοφίας 22, 2132139517 ●
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περιδέραιο 
δημιουργία της  
Τίνας Καραγεώργη

Γυναικείο 
ειδώλιο του 

τύπου με 
«διπλωμένα 

χέρια»

Έ́ργο σε 
plexiglass από 

τον Παύλο Σάμιο Βαμβακερή ποδιά 
μαγειρικής Vincent van 
Gogh, Νεκρή φύση με 
καφετιέρα, 1888

6

3

7

2

4

5



30 ΙΟΥΛΙΟΥ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 A.V. 51



 

6+1 παραστάσεις 
για τον 
Αύγουστο

Οι παραστάσεις είναι εδώ και 
μας περιμένουν με ασφάλεια, 
να τις χειροκροτήσουμε 

Της Έρρικας Ρούσσου
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Pietà του Γιώργου Στεφανακίδη 
στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 
Pietà σημαίνει Έλεος. Αυτό το είδος του ελέους που Τρυ-
πά, Ξεσκίζει,  Ανοίγει  τα μάτια,  Βλέπει.  Εμπνευσμέ-
νη από το αριστούργημα του Michelangelo, η μουσι-
κ ο θ ε α τ ρ ι κ ή  π α ρ ά σ τ α σ η  τ ο υ  Γ ι ώ ρ γ ο υ  Σ τ ε φ α ν α κ ί -
δη, που φιλοξενείται στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2020 - Νύ-
χτες Αλληλεγγύης, έρχεται να μας μιλήσει για την α-
πώλεια. Η Pietà αποτελεί το πρώτο μέρος του τρίπτυ-
χου «Pietà - Verità - Libertà», που στο σύνολό του ερευ-
νά την αιώνια αναζήτηση της μιας αλήθειας που οδη-
γεί τον άνθρωπο στην ελευθερία. Στις 7/8 στο Φεστιβάλ Ρεμα-
τιάς με ελεύθερη είσοδο (με δελτία εισόδου) 
 
«Anamnesis / Αρχαία Ζώνη» της Αποστολίας  
Παπαδαμάκη στην Αλεξανδρούπολη 
Πανσέληνος με χορό στην Αρχαία Ζώνη της Αλεξανδρούπο-
λης, την ωραιότερη νύχτα του ελληνικού κα-
λοκαιριού. Τη νύχτα  που  η  γη  γιορτά-
ζει τα γενέθλιά της. Στο πολύμορφο τα-
ξίδι της «ANAMNESIS/AΡΧΑΙΑ ΖΩΝΗ» μα-
ζί με τη χορογράφο Αποστολία Παπαδαμά-
κη και την καλλιτεχνική της ομάδα, ο Γιάννης 
Στάνκογλου, η Μαρία Παπαγεωργίου και παι-
διά από τις καλλιτεχνικές σχολές της Αλε-
ξανδρούπολης. Στις 3/8 στον αρχαιολογικό χώ-
ρο με ελεύθερη είσοδο (ονομαστική κράτηση) 
 
«Ελένη» της Ιόλης Ανδρεάδη 
στο Φεστιβάλ Φιλίππων 
Μόνη και τυφλή η Ελένη μέσα στο Αρ-
χαίο Θέατρο των Φιλίππων σε αυτή την εκ-
δοχή του Ευριπίδη για μια ηθοποιό, αφηγεί-
ται την ανασκευή του Στησιχόρου. Μια έ-
μπνευση της Ιόλης Ανδρεάδη με τη Βα-
σιλική Τρουφάκου στον ομώνυμο ρό-
λο θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Φιλίπ-
πων 2020. Στις 16/8 στο Φεστιβάλ Φιλίππων 
 
«Αντιγόνη», μια μουσική προσέγγι-
ση από την Κερασία Σαμαρά στο Φε-
στιβάλ Ελαιώνα 
Η μουσική προσέγγιση του κλασικού α-
ριστουργήματος σε μετάφραση Κ.Χ.Μύ-
ρη σε ένα αναπάντεχο ορατόριο με ολόκλη-
ρα αποσπάσματά της στα αρχαία ελληνικά. 
Στις 18/8 στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού - Ιωαννί-
νων και Καπανέως με ελεύθερη είσοδο 

«Φιλοκτήτης, το χρονικό μιας εξορίας» 
από την Κατερίνα Γεωργουδάκη 
Ένα μουσικό - θεατρικό αναλόγιο ως χρονικό μιας εξορίας, 
από τα χρόνια τα τωρινά στα χρόνια τα παλιά κι αντίστρο-
φα στήνεται με αφορμή τον «Φιλοκτήτη» από την Κατερίνα 
Γεωργουδάκη. Αλλάζει άραγε ποτέ ο άνθρωπος; Αδιάλλα-
κτος ή ήρωας; Ασκητής ή πολεμιστής; Αναχωρητής ή δια-
μορφωτής της Ιστορίας; Ποιος είναι ο Φιλοκτήτης; Και τι εί-
ναι τελικά οι πεποιθήσεις και οι ιδεολογίες; «Ασθένεια» ή ευ-
λογία; Στις 19/8 στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού - Ιωαννίνων & Καπα-
νέως με ελεύθερη είσοδο 
 
Με αφορμή την Ηλέκτρα από τη Φένια Παπαδόδημα 
Έξι μουσικοί και ηθοποιοί επί σκηνής σε ένα μουσικό ανα-
λόγιο μας οδηγούν στον λαβύρινθο της Ηλέκτρας του Σο-
φοκλή. Μουσική και λόγος συνδέονται με νήματα μυστι-
κά που κινούνται συντονισμένα με τις ψυχικές διακυμάν-

σεις της βαθύτερης ιστορίας. Της ιστορίας ε-
νός ανθρώπου που με το στόμα του ζη-
τά εκδίκηση και με την καρδιά του παλεύ-
ει να ξαναβρεί το φως. Στις 20/8 στο Ανοι-
χτό Θέατρο Κολωνού - Ιωαννίνων και Καπανέ-
ως με ελεύθερη είσοδο 
 
Οι «Όρνιθες» του Γιάννη Ρήγα από 
το ΚΘΒΕ 
Να βγάλουμε φτερά. Να πετάξουμε μα-
κριά. Από κάθε πανδημία, από κάθε στε-
ναχώρια, άγχος, αγωνία. Ο Αριστοφάνης 
το 414 π.Χ. έγραψε στα χρόνια του Πελο-
ποννησιακού πολέμου ένα έργο καθ’ όλα 
επίκαιρο από πολλές διαφορετικές από-
ψεις. Οι «Όρνιθες» ασκούν οξύτατη κρι-
τική στην αθηναϊκή δημοκρατία και στον 
τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί της. Η 
ευρηματική μετάφραση του Κ.Χ. Μύρη, 
κατορθώνει να μεταφέρει το κείμενο στο 
σήμερα και να το αποδώσει μέσα από έναν 
λόγο τολμηρό και επίκαιρο. Τους κεντρι-
κούς ρόλους ερμηνεύουν ο Ταξιάρχης 
Χάνος, o Γιάννης Σαμψαλάκης και ο Χρή-
στος Στέργιογλου, πλαισιωμένοι από έναν 
πολυπληθή θίασο ηθοποιών. Οι «Όρνιθες» 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα είναι η φετινή 
συμμετοχή του Κρατικού Θεάτρου Βορεί-
ου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) στο Φεστιβάλ Αθηνών.
Στις 7, 8 & 9 Αυγούστου 2020, στις 21.00, στο Αρ-
χαίο Θέατρο Επιδαύρου με ελληνικούς και αγ-
γλικούς υπέρτιτλους

«Pietà»

«Ηλέκτρα»

«Ελένη»

«Όρνιθες»
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ΓιώρΓος Βέλτσος 
Ένα ποιητικο  
ημΈρολογιο ΈγκλΈισμού
Της Αγγελικής Μπιρμπίλη 

Γιώργος Βέλτσος  
πίνακας του  
Χρή́στου Μποκό́ρου, 
Λάδι σε ξύλο

INFO
Ρωµαϊκή Αγορά. «Ηµερολόγιο ενός αθέατου 
εγκλεισµού» του Γιώργου Βέλτσου.
Σκηνοθετική επιµέλεια: Ελπίδα Σκούφαλου.  
Ερµηνεία: Ρένη Πιττακή. Μουσική σύνθεση και  
αυτοσχεδιασµοί: Βασίλης Παπαβασιλείου  
(σόλο κοντραµπάσο) και Σωκράτης Σινόπουλος  
(πολίτικη λύρα και λαούτο). Sound design: Νίκος 
∆ιονυσόπουλος. Στις 30 και 31 Ιουλίου, ώρα 20.30.  
Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική. 
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Έζησα τον αόρατο εγκλεισμό 
του Απριλίου, καταγράφοντάς 

τον όπως καταγράφω και τον ορατό ε-
γκλεισμό μου, τους υπόλοιπους έντεκα 
μήνες του χρόνου στις εφημερίδες. 
Έζησα τον εγκλεισμό, σημαίνει ότι ζω 
διαρκώς το αβίωτο: να αποδέχομαι τη 
ζωή που ζούμε αδιαμαρτύρητα. Να θυ-
μώνω με ό,τι βλέπω και ο θυμός μου να 
στρέφεται εναντίον μου. Να οικοδομώ 
την αναγνωσιμότητα της υπογραφής 
μου πάνω στα συντρίμμια των τύψεών 
μου. Να παρακολουθώ τον Τσίπρα να 
απο-συμβιβάζεται (να αποσυμπιέζεται 
δηλαδή, όπως η καμπίνα του αεροπλά-
νου κατά την προσγείωση), αφήνοντας 
τον συμβιβασμό του 2015 για το μαύρο 
κουτί της Ιστορίας. Τον Μητσοτάκη να 
σεμνύνεται, αφήνοντας όμως το σύ-
νολο σχεδόν των μίντια να επαίρεται 
χαιρέκακα για τη συντριβή του αερο-
σκάφους του Σύριζα. 
Αλλά «η βλακεία δεν είναι το κύριο 
προσόν μου».
Όμως το αβίωτο γίνεται αδιανόητο, 
όταν ξέρεις πως το ποίημά σου δεν α-
φορά κανέναν εκτός από την Πιττακή. 
Δεν είναι ποίημα του Πατρίκιου για τις 
Πανελλήνιες. 
Βρίσκω παρ’ όλα αυτά τις κρίσιμες λέ-
ξεις, γιατί οι λέξεις που χρησιμοποιώ 
στις εφημερίδες χάνουν το νόημά τους. 
Νιώθω όπως ο Αγκάμπεν –που διάβασε 
σε μια συστημική εφημερίδα τη λέξη 
«Ντροπή» με πηχυαία γράμματα στο 
πρωτοσέλιδο – μια «καθησυχαστική 
απελπισία» (sic), διότι αφενός μεν κα-
θησυχάζομαι ως αναγνώστης που κά-
ποιος βροντοφωνάζει, αλλά αφετέρου 
απελπίζομαι διότι βροντοφωνάζει αυ-
τό που πιστεύω, κάποιος, που θα έπρε-
πε ο ίδιος να ντρέπεται που το λέει.
Με δυο λόγια έζησα, με τον εγκλεισμό, 
τη φύση της εξουσίας όταν τα μίντια  –με 
το αζημίωτο– «προέτρεπαν να κλειστώ», 
γιατί αυτή είναι η φύση της εξουσίας: να 
διατάζει προτρέποντας επειδή δεν είναι 
και πολύ δημοκρατικό να διατάζει μόνο.

Με ρωτάς: «Τι σημαίνει για μένα να 
μην μπορώ να αγγίξω τον άλλον;».
Σημαίνει αυτό που μου συμβαίνει: Να 
γράφω ακόμη και χωρίς χέρια, με το 
μυαλό – στον ύπνο μου. Ανάπηρος, που 
πουλάει κάρτες τα Χριστούγεννα, τις ο-
ποίες έχει ζωγραφίσει με το στόμα. 
Με ρωτάς, ποιο είναι για μένα το πιο 

σημαντικό: φοβάσαι για τον εαυτό 
σου ή για τους άλλους; Το πιο σημα-
ντικό είναι ότι ο φόβος από τον κοροω-
νοϊό είναι ένας προστιθέμενος φόβος, 
όπως ο ΦΠΑ, στους φόβους μου. Δεν 
είναι ο φόβος του θανάτου, είναι ο φό-
βος της επιβίωσης που δεν επιτρέπει 
ούτε καν να αναρωτηθούμε, όπως ο 
Σεφέρης στο Μυθιστόρημα, «θα μπο-
ρέσουμε να πεθάνουμε κανονικά;». 
Ξέρεις τι φοβάμαι κυρίως; Ότι το τέ-
λος της πανδημίας θα σημάνει την αρ-
χή μιας άλλης, όχι λόγω ενός ιού αλλά 
λόγω του υιού του σύγχρονου ανθρώ-
που που είναι η ρέπλικά του στα μίντια 
και στο διαδίκτυο. Οι εικόνες της εντα-
τικής στην τηλεόραση είναι ήδη εικό-
νες της κοινωνίας του θεάματος. Και 
το «υποκείμενο νόσημα» για τα οποίο 
μιλάει ο Τσιόρδας («ο ρυθμιστής του 
πολιτεύματος») είναι αυτό το «διπλό» 
ενός υποκειμένου που το συναντώ 
–καλή ώρα – σε τούτο το κείμενο της 
σημερινής μας συνέντευξης. Οπότε μη 
με ρωτάς για το έργο μου. Το γράφω 
από τον πάτο της «Στέρνας». 
Ένα έχω να πω. Ότι το έργο ολοκληρώ-
νεται «σύμφωνα με μια αυστηρότητα, 
που δεν αναφέρεται πουθενά, εξ ων, 
μια σταθερή πιστότητα στις αναφορές 
του». Και μη με ρωτήσεις για τις «ανα-
φορές» μου. Η αναφορά μου είναι η 
γυναίκα, ακόμη και τώρα που πάει να 
την εκτοπίσει ως αναφορά ο θάνατος, 
δηλαδή το τέλος της επαφής.   
Με ρωτάς για το προηγούμενο έργο 
μου, τη Λευκή Ελλάδα, αν θα συμπερι-
λαμβανόταν στο πρόγραμμα της Επι-
τροπής για το ’21. Η απάντησή μου είναι 
ότι αυτή η Λευκή Ελλάδα (η λευκή ψύ-
χωση) δεν εορτάζεται γιατί 
ο χρόνος δεν εορτάζεται. 
Η ιδιοποίησή του από την 
Ιστορία «και τους εορτα-
σμούς» είναι χωρίς νόημα 
γιατί ο χρόνος ξανακερδί-
ζεται από άλλες λευκές δι-
εργασίες αθέλητης μνήμης: 
«το μπισκότο» του Μαρσέλ 
Προυστ, για παράδειγμα, ή 
η λευκή σημαία που σηκώ-
νει ο αιχμάλωτος όταν δεν 
μπορεί να πολεμήσει πια. 
Και τότε, το ανεπίκαιρο της 
Ιστορίας το αναλαμβάνει ο 
Νίτσε και όχι ο κύριος Χα-
τζής ή ο κύριος Καλύβας.

Με ρωτάς και για τις «ατομικές ελευ-
θερίες». Όμως τίποτα δεν είναι πιο ζο-
φερό και πιο αστείο από την υπεράσπι-
σή τους στο «στρατόπεδο» που έχουν 
μεταμορφωθεί οι κοινωνίες μας. Εκεί 
(δηλαδή εδώ) τις εμπειρίες που κάποτε 
εκλαμβάναμε ως πολιτικές περιορίζο-
νται «στο βιολογικό μας σώμα». 
Τι περιμένω να δω στην παράσταση; 
Μα τη Ρένη Πιττακή! «Υπέκυψε» στην 
ποίησή μου, όπως δήλωσε στη Γιώτα 
Συκκά τις προάλλες στην «Καθημερι-
νή». Η Πιττακή πέταξε κι αυτή μαζί μου, 
πάνω στο μαγικό χαλί όπου:
«Έκτοτε, ανήκω κι εγώ
στον χάλκινο δίσκο με το κεφάλι 
του Ιωάννη του Βαπτιστή 
στο πινάκιο της ημέρας της Κρίσης 
ξέροντας ότι ο Θεός είναι αναίτιος του 
Κακού 
Έκτοτε πετώ πάνω από τις πολιτείες  
με το μαγικό χαλί 
θεραπευμένος στην παρυφή των ποιη-
μάτων μου  
αρπαγμένος από τα κρόσσια τους 
πριν γλιστρήσω απ το βελούδινο πέλος 
τους 
περιφορά για πάντα στην στρατόσφαιρα 
Τώρα υφαίνω τον Επιτάφιο οκλαδόν 
μπροστά στον αργαλειό μου 
Ξέρω πως ούτε τα υφάδια, ούτε οι κό-
μποι 
θα ξηλωθούν στον αιώνα τον άπαντα 
Και πως στην ταπητουργία 
οι ατέλειες που διαπιστώνετε 
είναι κατ΄ ανάγκην οι λύσεις που τις δίνει
κατά την ύφανση ο ποιητής».

Με ρωτάς ποια είναι τα σχέδιά μου 
για του χρόνου. Σου απαντώ: Ρώτησε 
τον Δημήτρη Λιγνάδη. Η Μενδώνη; Η 
πιο αποτελεσματική υπουργός Πολιτι-
σμού από όσους έχουν περάσει.
Τέλος μου λες ποια είναι η άποψή 
μου για ένα πολιτικό και ένα πολι-
τιστικό θέμα που μας απασχολούν 
αυτές τις ημέρες. Για τον Παπαγγελό-
πουλο έγραψα στην ΕφΣυν:
«Αναφορικά  με τον Παπαγγελόπουλο 
τίποτα  δεν μου έρχεται  στο μυαλό. Όχι 
μόνο  γιατί  στην υπόθεση  αυτή, η αλή-
θεια  έχει  αναγνωριστεί  ως μια στιγμή 
του ψεύδους, αλλά διότι  συμβαίνει  και 

ακριβώς  το αντίθετο». 
Όσο για το πολιτιστικό 
θέμα που απασχολεί τους 
παροικούντες της λογο-
κλοπής και της αντιγρα-
φής, σε παραπέμπω σε αυ-
τό που έγραφα στα Νέα:
« “Για κάθε άνθρωπο, η 
ηθική της τέχνης εγγρά-
φεται στην πλευρά που 
κολακεύει τα συμφέρο-
ντά του”. Αυτά γράφει ο 
Φλωμπέρ. Εγώ ένα έχω 
να παρατηρήσω: Αντι-
γράφουμε τη γραφή, κλέ-
βουμε τις λέξεις».

Δ
ιαβάζοντας το βιβλίο του Γιώργου Βέλτσου, ένα βιβλίο ποίησης 
και στοχασμών με τίτλο «Ημερολόγιο ενός αθέατου εγκλεισμού» 
(εκδ. Περισπωμένη), το ασφυκτικό συναίσθημα εκείνων των 
ημερών επιστρέφει. Διαβάζω πώς βίωσε εκείνος αυτή την ε-
μπειρία κι αναρωτιέμαι τι στ’ αλήθεια σημαίνει να μην μπο-

ρούμε να αγγίξουμε τον άλλο. Στις μέρες εκείνες, με τον θάνατο παρόντα, 
ο χρόνος πύκνωσε, ο φόβος έγινε καταλύτης και επιταχυντής αλλαγών. Η 
πανδημία μάς ταρακούνησε, έθεσε πολλά υπαρξιακά ερωτήματα και σίγουρα 
ένα πολιτικό: ποιο είναι πιο σημαντικό αγαθό, η δημόσια υγεία, η ζωή ή η 
ελευθερία. Αναμένοντας τη σπουδαία Ρένη Πιττακή που στις 30&31 Ιουλίου 
θα «ενσαρκώσει» με τη φωνή της το «Ημερολόγιο» στη Ρωμαϊκή Αγορά, συ-
νομίλησα με τον γνωστό πανεπιστημιακό, θεατρικό συγγραφέα και ποιητή. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ 
ΑΘΕΑΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ, 

Γιώργος Βέλτσος, 
εκδ. Περισπωμένη, σελ. 46
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Ντιν Κουντζ, 
Τα μάτια του 
σκότους (Ψυχογιος)

Ξεκίνησα να το διαβάζω, όταν  
ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι 
ήταν νύχτα κι ότι ήμουν μόνος 
στο σπίτι. Άρχισα να ακούω 
περίεργους θορύβους από 
την κουζίνα. Το ψυγείο θρη-
νούσε λυγμικά. Ή μήπως δεν 
ήταν το ψυγείο; Μήπως ήταν 
κάποια άλλη παρουσία στο 

δίπλα δωμάτιο; Κατάλαβα ότι αν συνέχιζα την ανάγνω-
ση, ο μαιτρ του τρόμου Ντιν Κουντζ θα μου στερούσε 
άσφαλτα τον ύπνο. Σήκωσα το τηλέφωνο να καλέσω 
βοήθεια. Ήταν νεκρό.

Έριχ Μαρία Ρεμάρκ,  
Ο μαύρος οβελίσκος (Κέδρος)

Είναι το μυθιστόρημα που έχω δωρίσει στους περισσό-
τερους φίλους μου. Το αγαπώ, το λατρεύω, ήθελα να το 
έχω γράψει εγώ. Η ιστορία ξετυλίγεται στον μεσοπόλεμο 
κι ο συγγραφέας του, εκείνος που όλοι γνωρίζουμε από 
το «Ουδέν νεώτερο από το δυτικό μέτωπο», βάζει τον νε-
αρό ήρωά του να προσπαθεί να επιβιώσει δουλεύοντας 
σ’ έναν οίκο ταφικών μνημείων. Τι καλύτερο ανάγνωσμα 
για έναν  θανατολάγνο σαν κι εμένα.

Ντέιβιντ Σεντάρις,  
Καλυψώ (Μελάνι)

Οι περιπλανήσεις του Ελληνο-
αμερικάνου συγγραφέα στις 
αναγνώσεις των βιβλίων του 
ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Απολαυστικά περιστατικά 
όπως η αφαίρεση ενός όγκου 
για να ταϊστεί μια χελώνα και 
μια κρίση γαστρεντερίτιδα 
εν μέσω αεροπορικών ταξι-
διών. Δεν λείπουν τα εξόχως 

ψυχαγωγικά ερωτικά καβγαδάκια με τον σύντροφό 
του και μια αδελφή που αυτοκτονεί. Με δυο λόγια, το 
ιδανικό ανάγνωσμα υπό τον ήχο των αθλοπαιδιών 
στην παραλία.

Αντρέ Μαλρό, 
Η ανθρώπινη μοί-
ρα (ΜετάιχΜιο)

Αυτή την εποχή που 
μονάχα να ονειρευτούμε 
πια τα ταξίδια μπορούμε, 
το διαβόητο αυτό μυθι-
στόρημα μας μεταφέρει 
στη μακρινή Σαγκάη 
όπου ζούμε μαζί με τους 
επαναστάτες ιδεολόγους 
ήρωες την ορμή και την 
κάψα της νιότης, την 
αναζήτηση μια δικαιό-
τερης κοινωνίας και τη 
σιδερένια λαβίδα της 
μοναξιάς. Αυτό που μ’ 
άλλα λόγια ο συγγραφέ-
ας αποκαλεί: Ανθρώπινη 
μοίρα.

Τζόναθαν  
Σάφραν Φόερ, 
Ιδού εγώ (Κέδρος)

Ο μονάχα σαράντα τρι-
ών ετών συγγραφέας 
(αυτό δεν μπορώ να το 
χωνέψω), μέσα από την 
εξαιρετική γραφή του μας 
προσφέρει την ιστορία 
του έγγαμου βίου του μαζί 
με την αμερικάνικη σάγκα 
του καιρού του και ολίγη 
δόση από Ισραήλ. Όσοι φί-
λοι μου το διάβασαν (μόνο 
αναγνώστες έχω φίλους) 
μίλησαν με ενθουσιασμό 
για τη συγκίνηση αλλά και 
το χιούμορ που διαποτίζει 
κάθε σελίδα του. Προσυ-
πογράφω.

Λουτς Ζάιλερ, 
Κρούζο (ΠάτάκηΣ)

Κι όμως, ένας ποιητής 
μπορεί να γίνει εξαίρετος 
μυθιστοριογράφος (βλέ-
πε Γιώργος Σεφέρης: «Έξι 
νύχτες στην Ακρόπολη»). 
Στο βιβλίο του ο Ζάιλερ, 
βραβευμένος Γερμανός 
ποιητής, στήνει έναν μα-
γικό κόσμο γκρο μπετόν 
πραγματικότητας σ’ ένα 
απόμακρο νησί της Βαλ-
τικής όπου ο ήρωάς του 
Κρούζο, ένας Ζορμπάς 
του βορά, γίνεται ο γκου-
ρού και μύστης ενός ιδιό-
τυπου σχολαρχείου όπου 
διδάσκεται η οδός προς 
την ελευθερία. Άριστα!

Ρένος,  
Ουλάν Μπατόρ 
(τά νεά ελληνικά)

Στέκομαι μπροστά στον 
καθρέφτη και χαστου-
κίζω τον εαυτό μου. 
Πώς γίνεται να μην είχα 
διαβάσει μέχρι σήμερα 
αυτό το καταπληκτικό μυ-
θιστόρημα; Πρόκειται για 
την αυτοβιογραφία του 
γνωστού για τις ανθολο-
γίες ποίησης και διηγήμα-
τος Ρένου Αποστολίδη. 
Ο ίδιος το ονομάζει αντι-
μυθιστόρημα και εμείς 
μέσα από τις σελίδες 
του καταβυθιζόμαστε 
σε ολόκληρη τη νεότερη 
ιστορία της φυλής από 
τον εμφύλιο έως το τέλος 
του αιώνα. Η εμβάπτιση 
ηδονική, ο καθαρμός 
απόλυτος.

Ο Άρης Σφακιανάκης προτείνει βιβλία 

για το καλοκαίρι του 2020 αλλά και 
για το φθινόπωρο, τον χειμώνα…

BOOK

Χάλιντ Χαλίφα, 
Ο θάνατος είναι 
ζόρικη δουλειά 

(κάΣτάνιώτηΣ)

Όποιος διαβάσει αυτό το 
μυθιστόρημα θα δει με 
άλλη ματιά τους πρόσφυ-
γες που αναζητάνε την 
ειρήνη μακριά από τη χώ-
ρα τους, μια χώρα που τα-
λαιπωρείται τόσα χρόνια 
από τον εμφύλιο. Είναι 
ένα οδοιπορικό στην καρ-
διά της Συρίας συντροφιά 
με το πτώμα του πατέρα. 
Ένα ταξίδι στην ψυχή του 
ανθρώπου – όπου δίπλα 
στον θάνατο, ενεδρεύει 
το χιούμορ.

Μαξ Μπλέχερ,
Περιστατικά στο 
εγγύς εξωπραγ-
ματικό (LOGGIA)

Και μόνο από τον τίτλο 
αντιλαμβάνεται κάποιος 
ότι ο συγγραφέας φλερ-
τάρει με το μεταφυσικό. 
Και πώς  αλλιώς, αφού ο 
ίδιος αρρωσταίνει από 
φυματίωση των οστών 
στα δεκαεννιά του και 
πεθαίνει δέκα χρόνια 
αργότερα. Προλαβαίνει 
ωστόσο να γράψει αυτό 
το μικρό –στο δέμας– αρι-
στούργημα που προκαλεί 
ηδονικές ανατριχίλες 
στον αειθαλή αναγνώστη.
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Το φιλί του Θεού, 
Έλενα Χατζηαλε-
ξάνδρου,  ΛιβάνηΣ  

Το πρώτο βιβλίο της Έλε-
νας Χατζηαλεξάνδρου, η 
οποία έχει διακριθεί για 
τις κινηματογραφικές και 
τηλεοπτικές της παραγω-
γές και τη γενικότερη επι-
χειρηματική της πορεία, 
έχει καταιγιστική δράση 
και ανατροπές από την 
αρχή έως το τέλος του. 
Μια έρευνα του Άλεξ 
Βενιέρη φέρνει τα πάνω 
κάτω στην επιστήμη 
τόσο πολύ ώστε ο ίδιος 
θα αναγκαστεί να σκηνο-
θετήσει το θάνατό του. 
Όταν η μοίρα τον φέρει 
κοντά στη Ρένα Στασινός, 
διευθύντρια της αμερικα-
νικής αντιτρομοκρατικής 
υπηρεσίας στην Ευρώπη, 
η οποία θα έρθει σε επα-
φή με τη ρωσική μαφία 
στην Ελλάδα για μια 
υπόθεση πλαστών δια-
βατηρίων, οι δυο τους θα 
προσπαθήσουν να ξεφύ-
γουν από τους διώκτες 
τους και να γίνουν οι ίδιοι 
θηρευτές.  

Η Αλκμήνη και οι  
άλλοι, Θεοδόσης  
Μίχος, Key BooKs  

Μέσα από την ιστορία της 
Αλκμήνης, μίας γυναίκας 
γεννημένης στην ανα-
τολή του περασμένου 
αιώνα, ο Θεοδόσης Μίχος 
ξεδιπλώνει την ιστορία 
της σύγχρονης Ελλάδας, 
από την Κατοχή μέχρι τις 
μέρες μας. Τα γεγονότα 
που περιστοιχίζουν 
τη ζωή της Αλκμήνης 
ιχνογραφούν με τρόπο 
γλαφυρό το κάδρο της 
σύγχρονης, νεοελληνι-
κής πραγματικότητας:η 
αντίσταση, ο εμφύλιος, η 
ανοικοδόμηση, ο γύψος 
των συνταγματαρχών, η 
Αλλαγή, η διάψευση των 
υποσχέσεων… Η Αλκμή-
νη είναι από τις σπάνιες 
περιπτώσεις έργων που 
με χειρουργική ακρίβεια 
στην περιγραφή ανθρώ-
πων και καταστάσεων 
φιλοτεχνεί ένα συγκλο-
νιστικό ψηφιδωτό της 
Ελλάδας - τότε, τώρα, 
μετά. 

Κάτω από τον ήλιο της Ταγγέρης, 
Κριστίν Μανγκάν, ΨυχογιοΣ 

Αγωνιώδες και ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα μυ-
στηρίου με φόντο μια γοητευτική, εξωτική χώρα, 
που θα σας κόψει την ανάσα. Στην ιστορία, ο 
τελευταίος άνθρωπος που περίμενε να δει η Άλις 
Σίπλεϊ στην Ταγγέρη ήταν η Λούσι Μέισον. Κάποτε 
ήταν αχώριστες, αλλά από εκείνο το ατύχημα στο 
Μπένινγκτον δεν ξαναμίλησαν ποτέ. Τώρα η παλιά 
της συγκάτοικος στεκόταν μπροστά της, δείχνο-
ντας πως ήθελε να ξαναγίνουν όλα όπως πριν. Και 
ίσως δεν ήταν κακή ιδέα. Η Άλις, που είχε έρθει 
νιόπαντρη στο Μαρόκο με τον άντρα της, δεν μπο-
ρούσε να συνηθίσει τα πολύβουα παζάρια και την 
εξαντλητική ζέστη. Η άφοβη Λούσι θα την έβγαζε 
από το καβούκι της, θα τη βοηθούσε να προσαρ-
μοστεί. Τα πράγματα, όμως, δεν ήταν έτσι και η 
Άλις άρχισε να αμφιβάλλει για τα πάντα, ακόμα και 
για την ίδια την πνευματική της ισορροπία… 

 Το δάσος της μνήμης, 
Σαμ Λόιντ, ΨυχογιοΣ  

Ένα συνταρακτικό θρίλερ από έναν συγγραφέα 
που ήρθε για να μείνει. Ο Ελάιτζα δε θυμάται πια 
από πότε ζει στο Δάσος της Μνήμης. Είναι το μόνο 
σπίτι που ξέρει. Η Ελίσα μόλις έφτασε εκεί. Και θα 
κάνει τα πάντα για να ξεφύγει. Όταν ο Ελάιτζα πέ-
φτει πάνω στη δεκατριάχρονη Ελίσα, στο δάσος 
όπου την κρύβει ο απαγωγέας της, αρνείται να 
ειδοποιήσει την αστυνομία. Ποτέ δεν είχε έναν 
φίλο. Δε θέλει να φύγει η Ελίσα. Βέβαια, ξέρει πώς 
μπορεί να τελειώσει όλο αυτό, γιατί η Ελίσα δεν 
είναι το πρώτο κοριτσάκι που βρίσκει στο Δάσος 
της Μνήμης. Καθώς ο απαγωγέας της γίνεται όλο 
και πιο απρόβλεπτος, η Ελίσα συνειδητοποιεί ότι 
αυτό το παράξενο, μοναχικό παιδί, ο Ελάιτζα, είναι 
η μόνη της ελπίδα να επιζήσει.

Τελευταίες κυκλοφορίες
Της Νατάσσας Καρυστινού

BOOK

Ελληνική Λογοτεχνία

Θρίλερ & μυστηρίου  

Μακρύ πέταλο 
από θάλασσα, 
Ιζαμπέλ Αλιέντε, 
ΨυχογιοΣ  

Το 1936 ξεσπά στην 
Ισπανία ο Εμφύλιος, ο 
Φράνκο επικρατεί και 
εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι παίρνουν τον 
δρόμο της αυτοεξορί-
ας, περνώντας από τα 
Πυρηναία, στη Γαλλία. 
Ανάμεσά τους η νεαρή 
πιανίστρια Ροσέρ και ο α-
δερφός του νεκρού αγα-
πημένου της, ο γιατρός 
Βίκτορ Νταλμάου. Για να 
επιβιώσουν, ενώνονται 
σε έναν γάμο που δε 
θέλησε κανείς τους. Μαζί 
με άλλους πρόσφυγες, 
επιβιβάζονται στο καράβι 
που ναύλωσε ο ποιητής 
Πάμπλο Νερούδα για να 
τους μεταφέρει στη Χιλή. 
Εκεί θα φτιάξουν μια και-
νούργια ζωή, εξόριστοι 
αλλά ελεύθεροι. Ώσπου 
μια χούντα θα ανατρέψει 
τον Πρόεδρο της χώρας, 
Σαλβαδόρ Αλιέντε. Οι συ-
ναρπαστικοί ήρωες της 
Αλιέντε πορεύονται μέσα 
στον ταραγμένο 20ό 
αιώνα ανακαλύπτοντας 
ότι στη ζωή μπορείς να 
ζήσεις πολλές ζωές κι ότι, 
κάποιες φορές, το δύ-
σκολο δεν είναι να φύγεις 
αλλά να γυρίσεις… 

Ξένη 

Λογοτεχνία 
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Τα ματς της ζωής μας, 
Νίκος Παπαδογιάν-
νης, Key BooKs  

Ο Παπαδογιάννης παρακολού-
θησε τον θρίαμβο του ελληνι-
κού μπάσκετ το 1987 χαμένος 
κάπου ανάμεσα στις κερκίδες 
του ΣΕΦ και στα γραφεία της 
Απογευματινής, που του εμπι-
στεύτηκε την πρώτη γραφομη-
χανή. Στις τρεις και σχεδόν μισή 
δεκαετίες που ακολούθησαν, τα 
είδε όλα. Ολυμπιάδες, φάιναλ 
φορ, Μουντομπάσκετ, Ευρω-
μπάσκετ, πράγματα, θαύματα 
και τραύματα. Στα 29+2 κεφά-
λαια του βιβλίου που κρατάτε 
στα χέρια σας, ο συγγραφέας 
σάς ξεναγεί στα αλησμόνητα 
ματς της ζωής του, όπως τα 
έζησε από απόσταση αναπνοής, 
με κομμένη την ανάσα. Κι αν 
δεν σας πολυενδιαφέρει το 
μπάσκετ, τόσο το καλύτερο. Το 
βιβλίο δεν απευθύνεται τόσο 
στον κολλημένο με την μπάλα 
θαμώνα των γηπέδων, όσο στον 
περιστασιακό θεατή, αλλά πιστό 
αναγνώστη και ταξιδευτή.   

Το Δώρο 2, 
Στέφανος Ξενάκης,  
Key BooKs  

Μετά το bestseller «Κάπταιν» και 
«Το Δώρο», που χαρακτηρίστηκε 
εκδοτικό φαινόμενο, ο Στέφανος 

Ξενάκης επιστρέφει με «Το 
Δώρο 2». Γιατί προσπερνάμε 
τα δώρα που προσφέρει τόσο 
απλόχερα η ζωή; Στο Δώρο 2, 
o Στέφανος Ξενάκης απαντά 
άμεσα και τρυφερά στο παρα-
πάνω ερώτημα και ξετυλίγει 
μέσα από απλές καθημερινές 
ιστορίες έναν άλλο τρόπο 
θέασης της ζωής. Όπως ο ίδιος 
λέει, «ένα τσικ μπορεί να απέχει 
η ζωή που ζεις από αυτή που 
ονειρεύεσαι. Μικροί παίζαμε 

τραμπάλα. Μια τραμπάλα είναι η 
ζωή. Ποτέ δεν ισορροπεί. Είτε γέρ-
νει προς τα εδώ είτε προς τα εκεί. Κι 
όμως ένα τσικ μπορεί να είναι αυτό 
που θα τη γείρει από την άλλη. Ό-
ταν είσαι ανάμεσα στο να το κάνεις 
ή να μην το κάνεις το τσικ, πάντα να 
το κάνεις. Δεν θα μάθεις ποτέ ποιο 
τσικ είναι αυτό που θα σου αλλάξει 
τη ζωή αν δεν το κάνεις».  

Η δική μου Λευκάδα,
Ηλίας Γεωργάκης
Fagotto BooKs

Ο δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας Ηλίας Γεωργάκης 
μάς παίρνει μαζί του σε ένα 
οδοιπορικό στη Λευκάδα. Μέ-
σα από το νέο του βιβλίο τα-
ξιδεύουμε σε κάθε χωριό και 
γωνιά της επτανησιακής πό-
λης και ζωντανεύει μπροστά 
μας η πλούσια πολιτιστική και 
πνευματική κληρονομιά του 
τόπου, ιστορικές, τουριστικές 
και λαογραφικές αναφορές, 
τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδό-
σεις. Στο βιβλίο περιλαμβάνο-
νται επίσης σπάνιες λέξεις και 
εκφράσεις από το λευκαδίτι-
κο γλωσσικό ιδίωμα, φάρσες 
και χιουμοριστικές ιστορίες 
των παλιών κατοίκων της πό-
λης (μπρανέλων), ειδικές πλη-
ροφορίες για τα λευκαδίτικα 
εδέσματα και το ξακουστό 
κρασί, τον Λευκάδιο Χερν και 
το καρσάνικο κέντημα. ●

Διάφορα
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δηγούμε προς Κόρινθο. Για κάποιο 
λόγο ανεξήγητο, οι εκεί περιοχές 
μας ξετρελαίνουν. Έχουν κάτι από τα 
θέρετρα του ’60 που μας αρέσει.  

Στη διαδρομή, το θερμόμετρο του αυτοκινήτου 
γράφει ένα παλαβό νούμερο που μοιάζει πιο πο-
λύ με τους βαθμούς που πλένω τα λευκά. Κάπου 
έξω από του Αγίους Θεόδωρους υπάρχει ένα 
προκάτ κάστρο που χαζεύω πάντα. Ήταν όμως η 
πρώτη φορά που παρατηρούσα κοντά του ένα 
παλιό πρατήριο βενζίνης, με μια αμερικάνικη πι-
νακίδα και έναν σκελετό καβάλα σε μια chopper 
α λα easy rider.

Επιστρέφοντας από την παραλία, στο 72ο χλμ. 
εθνικής Κορίνθου-Αθηνών, δεξί φλας και μπήκα-
με στο πρατήριο. Αυτό που αντικρίσαμε δεν το 
πιστεύαμε. Σαν από ταινία του Βέντερς ήταν το 
σκηνικό. Η φωτεινή πινακίδα έγραφε «Μενέλαος 
72». Ένα πλήρες λειτουργικό αναπαλαιωμένο 
βενζινάδικο του 1950 και ένα απίθανο diner 
βρίσκονταν εκεί. Ανάμεσά τους διάφορα παλιά 
οχήματα συμπλήρωναν το τοπίο που έμοιαζε με 
τρύπα στον χρόνο. Ένιωσα για λίγο την ανάσα 
του Jack Kerouak και του Henri Fonda πάνω μου. 
Μπήκαμε στο diner και οι ιδιοκτήτες, Μίλτος και 
Γιώργος, μας υποδέχτηκαν χαμογελαστοί. Εκεί-
νη την ώρα ακουγότανε από το ηχείο ο Jonny 
Cash και το Ghost Rider. «Τι φάση;»

Καθίσαμε αναπαυτικά με τις Budweizer να πηγαι-
νοέρχονται. O Μίλτος ξεκίνησε τη διήγηση: το 
πρατήριο ήταν του παππού του Μενέλαου. Μαζί 
με τον ξάδερφό του και συνιδιοκτήτη Γιώργο 
το αναπαλαίωσαν πλήρως στα χρώματα και τα 
σχέδια του ’50 εμπνευσμένοι από το βιβλίο του 
Edward Ruscha «Twenty six Gasoline Stations». 
Ως γνήσιοι φαν της κουλτούρας του δρόμου 
ήθελαν να φτιάξουν ένα σκηνικό σαν από ταινία, 
που όμως να είναι λειτουργικό. Δηλαδή, μπορείς 
κανονικά να βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο από 
τις παλιές τρόμπες, να κάνεις ό,τι ακριβώς θα 
έκανες σε ένα μοντέρνο πρατήριο καυσίμων 
–λάδια, νερά, αέρα κτλ– ενώ παράλληλα να 
ξεκουραστείς στο diner απολαμβάνοντας την 
αισθητική μιας άλλης πιο «δρομίσιας» εποχής. 
Το εγχείρημά τους ολοκληρώθηκε το 2018. 
Ο Μίλτος είναι αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, 
ενώ τα χέρια του Γιώργου φτιάχνουν τα πάντα, 
κυριολεκτικά. Το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυ-
πωσιακό που πραγματικά η ώρα φεύγει τόσο ευ-
χάριστα που δεν το καταλαβαίνεις. Το φως της 
ημέρας άρχισε να πέφτει και οι πρώτες πείνες 
ακούστηκαν. Παραγγείλαμε Full House burgers 
που ήρθαν στo μέγεθος της πολιτείας του Los 
Angeles. Ήταν ατελείωτα. Όσο σκοτείνιαζε, τα 
φώτα του πρατηρίου δημιουργούσαν ένα ακόμη 
σκηνικό που αυτή τη φορά ήταν πιο γνώριμο. 
Εκεί, λοιπόν, με αυτό το φως, ο Βασίλης Κεκάτος 
γύρισε τη μικρού μήκους ταινία του «Η απόσταση 
ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» βραβευμένη με 
Χρυσό Φοίνικα.

Μετά από τρεις αναπάντεχες ώρες σε μια άλλη 
εποχή, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής στην 
πραγματικότητα του 2020. Χαιρετήσαμε θερμά 
για την εμπειρία που μας πρόσφεραν τον Μίλτο 
και  τον Γιώργο και ανανεώσαμε το ραντεβού 
μας. Για όποιον επιστρέφει από αυτό τον δρόμο 
αξίζει να περάσει από τον Μενέλαο. Να ανεφοδι-
αστεί, να φάει και να περάσει για όσο επιθυμεί σε 
μια άλλη εποχή, on the road. Και όλα αυτά μόλις 
λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα. ●

To «MενελαΟς 72» είναί το πίο 
αναπαντεχο αμερίκανίκο 

βενζίναδίκο σε ελλΗνίκο εδαφοσ
 Κείμενο - φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ



1Να επισκεφθείς 
το Ναό της Αφαίας

Δε νοείται να έρθεις στο νησί και να 
μην πας έστω μία φορά στον Ναό της 
Αφαίας, ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι 
από τον 5ο αι. π.Χ. αφιερωμένο στη 
Θεά Αθηνά. Πιστεύεται μάλιστα ότι 
αποτέλεσε τον ναό πρότυπο για τους 
αρχιτέκτονες του Παρθενώνα, Ικτίνο 
και Καλλικράτη. Βρίσκεται στην περιο-
χή Αγία Μαρίνα, σε ύψος 160 μέτρων 
και σχηματίζει ένα ισοσκελές τρίγωνο 
με τον Παρθενώνα και του Δελφούς. 
Περιτριγυρισμένο από πευκόδασος, με 
συγκλονιστική θέα στο Σαρωνικό, είναι 
το ιδανικό μέρος για να απολαύσεις την 
αυγουστιάτικη πανσέληνο.

2 Να πας θερινό 
σινεμά

Εδώ στο νησί δεν έχουμε ούτε ένα, ούτε 
δύο, αλλά τρία θερινά σινεμά. Για την 
ακρίβεια δεν είναι απλά σινεμά, είναι 
κρυμμένες αυλές που σε ταξιδεύουν 
στο χρόνο και τον χώρο. Είτε παραλια-
κά για να ακούς το κύμα να σκάει και να 
νιώθεις την αλμύρα στον αέρα, είτε πιο 
μέσα στην πόλη για να απολαμβάνεις 
το ρυθμικό τραγούδι των τζιτζικιών, 
το θερινό σινεμά πρέπει να το ζήσεις. 
Χαλίκι στο έδαφος, πλούσιο πράσινο 
στα πλαϊνά τοιχάκια, διάχυτη μυρωδιά 
σιτρονέλας και  ένας ουρανός γεμάτος 
αστέρια. Το σινεμά όπως θα έπρεπε 
να είναι όλο το χρόνο. Πάρε πόπκορν, 
σουβλάκι ή παγωτό και ταξίδεψε για 2 
ώρες κάπου ρομαντικά.

Αίγινα5 πράγματα για να κάνεις στην 

Μ
ία ώρα από την 
Αθήνα, ένα νησί 
που προσελκύει 
δεκάδες τουρί-
στες, πολιτικούς 

και celebrities. Η Αίγινα, όχι να 
το παινευτώ επειδή κατάγομαι 
από εκεί, αλλά έχει περισσότερες 
ομορφιές απ’ όσες μπορείς να με-
τρήσεις. Μην περιμένεις να δεις 
το κλασικό λευκό-μπλε των Κυ-
κλάδων, ούτε την ιταλική φινέτσα 
των Δωδεκανήσων, η Αίγινα έχει 
έντονο χαρακτήρα και ιδιαίτερο 
στιλ που την ξεχωρίζει ανάμεσα 
στα άλλα νησιά του Αργοσαρωνι-
κού. Είτε βρεθείς εκεί για ένα σ/κ, 
είτε για διακοπές, επιβάλλεται να 
κάνεις τα παρακάτω...
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3 Να περπατήσεις
στον Ελαιώνα

Μια κοιλάδα κρυμμένη από τα μάτια του-
ριστών και ντόπιων, αποτελεί ζωντανό 
μνημείο της φύσης. Νότια από το χωριό 
Παχειά Ράχη, στους πρόποδες του Ελλά-
νιου Όρους, βρίσκεται ο Ελαιώνας με τα 
υπεραιωνόβια δέντρα. Δεκάδες ελιές, κά-
ποιες από τις οποίες μετρούν 1.500 χρόνια 
ζωής, βρίσκονται διάσπαρτες ανάμεσα σε 
πέτρες, γαϊδουράγκαθα και κρεμμύδες. 
Τα γήινα χρώματα «σπάνε» τρία κάτασπρα 
ξωκλήσια, του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας 
Κυριακής και της Αγίας Τριάδας. Είναι τέ-
τοια η ενέργεια, η γαλήνη και το φως που 
πλημμυρίζουν αυτό το μέρος που θα σου 
μείνει σίγουρα αξέχαστο. Εδώ μάλιστα εί-
χε πραγματοποιήσει και τη φωτογράφιση 
της συλλογής του ο οίκος Hermès το 2005.

4 Να δοκιμάσεις 
τοπικές συνταγές  

με φιστίκι
Η λίστα είναι πραγματικά ανεξάντλητη. 
Το φιστίκι Αιγίνης αποτελεί έμπνευση 
για συνταγές φαγητών, γλυκών και 
ποτών σε όλα τα καταστήματα, εστια-
τόρια και μπαρ του νησιού. Θα σου πω 
μερικά μόνο παραδείγματα: φέτα τη-
γανητή με φιστίκι Αιγίνης στον Μάνιτα 
στο Κύμα, φιστικοβούτυρο και παστέ-
λι φιστικιού από τον Διόνυσο, μοχίτο 
φιστίκι στο Πάντα Ρει, φιστικάτο στο 
Αιάκειον, κοτόπουλο με ανθότυρο και 
φιστίκι Αιγίνης στον Μπάμπη, παγωτό 
φιστίκι στο Μελένιο. Σε κάθε μαγαζί θα 
ανακαλύψεις και μια τοπική σπεσιαλι-
τέ με βάση το φιστίκι, την οποία σίγου-
ρα αξίζει να δοκιμάσεις.

5 Να πας για ούζα 
στην Πέρδικα

Αυτό το παραδοσιακό ψαροχώρι στη 
νότια πλευρά του νησιού είναι το ιδα-
νικό μέρος για να αράξεις με την πα-
ρέα σου, να πιείτε ούζο ή τσίπουρο και 
να απολαύσετε φρέσκους θαλασσι-
νούς μεζέδες. Μικρό, ήσυχο, γραφικό, 
με μικρά σπίτια και αυλές που επικοι-
νωνούν, ασβεστωμένα σκαλάκια και 
ένα μεγάλο πεζόδρομο με μαγαζιά και 
τραπεζάκια φτιάχνουν το τέλειο σκη-
νικό. Ο υπερυψωμένος πεζόδρομος 
συνεχίζεται με παγκάκια ανάμεσα σε 
φοίνικες που μπορείς να κάνεις την 
περατζάδα σου ή να καθίσεις για να 
απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα με τα 
συγκλονιστικά χρώματα. ●

Αίγινα5 πράγματα για να κάνεις στην Της Ελένης Μπεζιριάνογλου

Φωτό: Στρατής Κωνσταντάρας
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Yelena  PoPovic 
«Ήμουν “φυλακισμένΉ” 
για 10 χρονια στισ ΉΠα»

 Η σκηνοθέτρια της ταινίας «Ο Άνθρωπος του Θεού» μιλάει στην Athens Voice

Της Ελένης Μπεζιριάνογλου

Με τον Άρη Σερβετάλη 

ως Άγιο Νεκτάριο 

στα γυρίσματα του 

«Ο Άνθρωπος του Θεού»



αδερφό μου είχαμε 18 χρόνια διαφορά 
οπότε μεγάλωσα λίγο σαν μοναχοπαί-
δι, αλλά ήταν ωραία. Από μικρή θαύμα-
ζα και επηρεαζόμουν από τον πατέρα 
μου, έναν πολύ ταλαντούχο πολιτικό 
μηχανικό, ο οποίος δεν συμμετείχε 
στο κομμουνιστικό κόμμα εκείνη την 
εποχή, ήταν πολύ ειλικρινής, ευθύς – 
άνθρωποι σαν αυτόν συνήθως δεν τα 
πηγαίνουν καλά σε αυτό τον κόσμο. 
Έζησε μια πολύ απλή ζωή ενώ είχε τη 
δυνατότητα να πετύχει πολλά και νο-
μίζω αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
απόφασή μου να φύγω από τη Σερβία 
σε μικρή ηλικία. Ονειρευόμουν να κά-
νω κάτι που θα βοηθούσε εμένα και 
την οικογένειά μου να αποκτήσουμε 
μια καλύτερη ζωή.

Όταν ήσασταν παιδί ονειρευόσα-
σταν να γίνετε ηθοποιός ή σκηνοθέ-
τρια; Ο πόλεμος πώς σας επηρέασε;
Στην ηλικία των 12-13, παρακολου-
θούσα μαθήματα υποκριτικής στο Βε-
λιγράδι που συνδέονταν με τη Σχολή 
Θεατρικών Τεχνών, στην οποία θα με 
δεχόντουσαν αμέσως μετά. Όμως ξε-
κίνησε ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, 
τα σχέδια άλλαξαν και βρέθηκα στα 
15 μου να κάνω μόντελινγκ. Κέρδισα 
τον διαγωνισμό «Look of the year» που 
πραγματοποιούσε το πρακτορείο μο-
ντέλων Elite και είδα την ευκαιρία μου 
να φύγω και να πάω στις ΗΠΑ και να 
δοκιμάσω εκεί την τύχη μου. Ήθελα να 
πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά εκείνη την 
εποχή λόγω του πολέμου ήταν αδύνα-
το γιατί η αμερικανική πρεσβεία είχε 
κλείσει, οπότε πήγα στο Μιλάνο για ένα 
χρόνο και όταν ετοιμάστηκαν τα χαρ-
τιά μου, έφυγα για την Αμερική. Ήμουν 
16,5 χρονών.

Είπατε σε μια συνέντευξη ότι δεν 
καταφέρατε να παρευρεθείτε στην 
κηδεία του πατέρα σας στη Σερβία 
γιατί περιμένατε την πράσινη κάρτα 
και δεν μπορούσατε να ταξιδέψετε, 
αυτό πρέπει να ήταν πολύ σκληρό. 
Πόσο δύσκολο είναι να γίνεις δεκτός 
στις ΗΠΑ; Δυσκολεύτηκα να πάρω την 
πράσινη κάρτα αλλά γνωρίζω ανθρώ-
πους που την πήραν σχεδόν αμέσως. 
Γνωρίζω και ανθρώπους που τους πή-
ρε 20 χρόνια να αποκτήσουν την αμε-

ρικανική υπηκοότητα. Είναι και θέμα 
τύχης, αν βρουν κάποιο ψεγάδι στην 
αίτησή σου και χρειαστεί να περάσεις 
από το δικαστήριο μετανάστευσης, έ-
μπλεξες! Η γραφειοκρατία είναι τρο-
μερή. Μου στοίχισε πολύ που δεν πήγα 
στην κηδεία του πατέρα μου, αλλά έχω 
δύο παιδιά και αν έφευγα δεν θα μπο-
ρούσα να επιστρέψω, ούτε ο πατέρας 
μου θα το ήθελε αυτό. Ήμουν «φυλα-
κισμένη» για 10 χρόνια στις ΗΠΑ, δεν 
μπορούσα να ταξιδέψω εκτός, έβλεπα 
όνειρα ή μάλλον εφιάλτες ότι έφευγα 
από τη χώρα γιατί είχα ξεχάσει ότι δεν 
πρέπει να ταξιδέψω και μετά δεν μπο-
ρούσα να επιστρέψω, να δω τα παιδιά 
μου. Σταμάτησα να τα βλέπω όταν πή-
ρα την πράσινη κάρτα. 
Η Αμερική έχει χτιστεί από τους μετα-
νάστες και είναι πολύ σκληρό να υπο-
χρεώνεις κάποιον που έχει ζήσει και 
δουλέψει όλη του τη ζωή εκεί και πλη-
ρώνει φόρους, να αφήσει το σπίτι του, 
την οικογένειά του, τη ζωή του και να 
επιστρέψει σε μια χώρα που δεν έχει 
τίποτα. Δεν μιλώ φυσικά για εγκληματί-
ες, μιλώ για καθημερινούς ανθρώπους 
που έχουν χτίσει μια ζωή εκεί, πρέπει 
να υπάρχει άλλος τρόπος να λυθεί αυ-
τό. Το σύστημα ήταν ήδη αυστηρό και 
με τη νέα διοίκηση έγινε ακόμα χειρό-
τερο. Δεν θέλω να μιλήσω καν για τον 
Τραμπ, όλοι μιλούν για αυτόν, αλλά τα 
πράγματα δυσκόλεψαν.

Πότε αποφασίσατε να κάνετε τη με-
τάβαση από ηθοποιός σε σκηνοθέ-
τρια; Όταν ήρθα στη Νέα Υόρκη ήμουν 
18 ετών, έκανα μόντελινγκ και ταξίδευα 
στο Παρίσι και άλλες πόλεις. Αλλά είχα 
προλάβει να κάνω μαθήματα υποκρι-
τικής στη Σερβία και ήξερα ότι ήμουν 
καλή σε αυτό, οπότε μετακόμισα στο 
Λος Άντζελες που ήταν το κέντρο της 
βιομηχανίας του Χόλιγουντ. Υπέγραψα 
συμβόλαιο με πρακτορείο, άρχισα να 
παίρνω μικρούς ρόλους και συνέχισα 
τα μαθήματα υποκριτικής. Ένιωθα ό-
μως ότι δεν μάθαινα την τέχνη αλλά μι-
κρά κόλπα και δεν είχα αρκετά χρήμα-
τα για να σπουδάσω υποκριτική σε κά-
ποιο πανεπιστήμιο όπως το Yale. Τότε 
ένας φίλος μου μίλησε για το Playhouse 
West (από τα καλύτερα που υπάρχουν 
θεωρώ) στο οποίο για 2 χρόνια σπού-
δασα υποκριτική, σεναριογραφία και 
σκηνοθεσία. Είναι ουσιαστικά η ίδια εκ-
παίδευση που είχε ο Elia Kazan.
Δεν υπήρξε κάποια καθοριστική στιγ-
μή στην επιλογή μου να ασχοληθώ με 
τη σκηνοθεσία, είναι ο τρόπος που η 
ζωή σε οδηγεί σε κάποια πράγματα. 
Λατρεύω την υποκριτική, απλά συ-
νειδητοποίησα ότι μου άρεσε πολύ 
να γράφω και σενάρια. Το πρώτο που 
έγραψα το έδωσα σε έναν φίλο παρα-
γωγό ταινιών και με κάλεσαν ενθουσι-

Τι σας ενέπνευσε να κάνετε μια θρη-
σκευτική ταινία; Δεν είχα ποτέ στο 
μυαλό μου να γράψω μια θρησκευτι-
κή ταινία και δεν την έχω στο μυαλό 
μου ως θρησκευτική. Έκανα αυτή την 
ταινία γιατί είναι μια σπουδαία ιστορία 
και με ενέπνευσε όταν τη διάβασα. Η 
πίστη πάντα έπαιζε σπουδαίο ρόλο στη 
ζωή μου, ένιωθα κοντά στον Θεό και 
μου έδινε δύναμη και σιγουριά όπου 
κι αν ήμουν. Οπότε μου βγαίνει φυσικά 
να γράφω πράγματα που θα εμπνεύ-
σουν και θα δώσουν κουράγιο στους 
άλλους, αυτό με κάνει χαρούμενη. Γεν-
νήθηκα στη Σερβία, ήμουν Χριστιανή 

Ορθόδοξη αλλά δεν ήξερα τίποτα 
για τη θρησκεία. Όταν ήρθα στην 

Αμερική άρχισα να διαβάζω για 
το τι είναι ο Χριστιανισμός και 

όταν έφτασα στην ιστορία 
του Αγίου Νεκταρίου ένιω-
σα μια σύνδεση σε προσω-
πικό επίπεδο και αποφά-
σισα ότι αυτή θα ήταν μια 
ενδιαφέρουσα ιστορία 
για να πει κάποιος στον 
κόσμο.

Πώς ήταν να μεγαλώνετε 
στη Σερβία και πώς καταλή-
ξατε στο Λος Άντζελες; Ζού-
σαμε με τους γονείς μου και 
τον μεγαλύτερο αδελφό μου 

στα προάστια του Βελιγρα-
δίου. Με τον ετεροθαλή 

Η 
γυναίκα που δημιούργησε την ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού» 
μεγάλωσε στη Σερβία, στα 18 της ζούσε μόνη της στο Λος Ά-
ντζελες και σήμερα βρίσκεται στην Ελλάδα θέλοντας να μοιρα-
στεί με τον κόσμο την ιστορία του Αγίου Νεκταρίου. Η ταινία 
θα προβληθεί τον Νοέμβριο του 2020, που συμπληρώνονται 

100 χρόνια από την κοίμησή του και τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε 
Αθήνα και Αίγινα. Στο καστ συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της ελληνικής 
και διεθνούς σκηνής: Άρης Σερβετάλης, Μίκι Ρουρκ, Καρυοφυλλιά Κα-
ραμπέτη, Τόνια Σωτηροπούλου, Αλεξάντερ Πετρόφ. Πώς ένα μοντέλο και 
ανερχόμενη ηθοποιός φτάνει να γράφει και να σκηνοθετεί μια ταινία για 
έναν Άγιο; Η Yelena Popovic μοιράζεται το ταξίδι της μαζί μας.
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ασμένοι προτείνοντας να το κάνουμε 
τηλεοπτική ταινία. Δεν ήταν ακριβώς 
αυτό που ήθελα και δεν το προχώρησα 
αλλά συνειδητοποίησα ότι είμαι καλή 
στο να γράφω σενάρια! Οπότε σκέφτη-
κα ότι μπορώ να γράφω σενάρια και να 
πρωταγωνιστώ στις ταινίες μου. Είναι 
δύο διαφορετικά πράγματα να γνωρί-
ζεις την τέχνη της υποκριτικής και να 
γίνεσαι επιτυχημένος ηθοποιός, ειδικά 
στο Χόλιγουντ υπάρχει πολύς νεποτι-
σμός. Είχα κάποιες ευκαιρίες, ήμουν 
υποψήφια μαζί με τη Βέρα Φαρμίγκα 
για το κεντρικό ρόλο στο «15 minutes» 
με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά τελικά 
τον πήρε εκείνη. Ίσως αν είχα παίξει 
σε αυτή την ταινία να ήμουν μια ανα-
γνωρίσιμη ηθοποιός σήμερα, αλλά δεν 
ήταν γραφτό οπότε δεν πειράζει. Έγρα-
ψα ένα σενάριο για την Γκρέτα Γκάρ-
μπο και πάλι κάποιοι ενδιαφέρθηκαν, 
όμως σε μια ταινία εποχής δεν μπορείς 
να βάλεις κάποια άσημη, όπως εγώ, να 
παίξει και δεν ένιωθα έτοιμη να δώσω 
τον ρόλο σε άλλην ηθοποιό, οπότε αρ-
νήθηκα ξανά. Τελικά, έγραψα το «L.A. 
Superheroes», έχοντας στο μυαλό μου 
ότι είναι μια προσπάθεια οικονομικά 
βιώσιμη, που μπορεί να γίνει με μια κά-
μερα, με φώτα από το ΙΚΕΑ και ακόμα κι 
έτσι να βγάλει ένα ωραίο αποτέλεσμα, 
ώστε να ξεκινήσω από κάπου.

Ο ρατσισμός είναι ακόμα έντονος 
στην αμερικανική κοινωνία. Έχετε 
βιώσει ρατσιστικές συμπεριφορές 
ως μετανάστρια; Ρατσισμός υπάρχει 
παντού αλλά ειδικά στις ΗΠΑ αποτελεί 
μεγάλο πρόβλημα. Θα είμαι ειλικρινής, 
εγώ δεν αντιμετώπισα διακρίσεις ή 
ρατσισμό ούτε από λευκούς ούτε από 
μαύρους, βίωσα αδικία από κακούς 
ανθρώπους και έτυχε να είναι λευκοί. 
Δεν είναι όλοι οι λευκοί στην Αμερική 
ρατσιστές, υπάρχουν υπέροχοι άν-
θρωποι, όπως παντού. Το θέμα είναι 
ότι στην Αμερική έχεις μια ευκαιρία, 
αυτό ήταν το ωραίο. Και λέω ήταν γιατί 
τα τελευταία χρόνια η χώρα περνάει 
δύσκολα, βγαίνουν πολλά πράγματα 
στην επιφάνεια και οι φίλοι μού λένε 
(έχω να πάω 4 χρόνια) ότι η κατάσταση 
γίνεται όλο και πιο τεταμένη. Όταν ζού-
σα εκεί απολάμβανα την πολυπολιτι-
σμικότητα, το γεγονός ότι κανένας δεν 
ενδιαφερόταν από πού έχεις έρθει και 
ποια είναι η καταγωγή σου.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να 
στείλετε μέσα από την ταινία; Συνή-
θως γράφω και σκηνοθετώ κάτι γιατί 
με εμπνέει και η ιστορία του Αγίου Νε-
κταρίου με βοήθησε, και πιστεύω ότι 
θα μπορούσε να βοηθήσει κι άλλους 
ανθρώπους. Αν θα μπορούσα να στεί-
λω ένα μήνυμα θα ήταν «να έχετε πί-
στη, να είστε καλοί και να συγχωρείτε», 

στο rollercoaster της ζωής υπάρχει χα-
ρά, μπορούμε όλοι να τη βρούμε.

Από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι το 
γύρισμα, τι δυσκολίες αντιμετωπί-
σατε; Το 2013 επισκέφθηκα την Αίγινα 
με μια σύνοψη της ιστορίας, ένα χρόνο 
μετά επέστρεψα με το πρώτο πρόχειρο 
σενάριο και ξανά το 2015 με το ολοκλη-
ρωμένο. Όταν γύρισα στις ΗΠΑ πήγα 
στο μοναστήρι St.Anthony στην Αρι-
ζόνα, το οποίο επισκεπτόμουν συχνά, 
και μίλησα στον πρεσβύτερο Παΐσιο για 
την ταινία που ήθελα να κάνω δείχνο-
ντάς του το σενάριο. Χάρηκε, μου έδω-
σε την ευχή του και είπε ότι «αν είναι 
θέλημα Θεού θα γίνει». Αυτό που δεν 
περίμενα, όταν ξεκινούσα την ταινία, 
ήταν ότι θα μετακόμιζα στην Ευρώπη 
και μάλιστα για τελείως άσχετο λόγο. 
Ο μεγάλος μου γιος αποφάσισε να παί-
ξει τένις επαγγελματικά και έτσι μετά 
από πολλά πέρα-δώθε, μετακομίσεις 
και «οικογενειακά συμβούλια», το 2015 
μετακόμισα στο Βελιγράδι. Ήταν μια πο-
λύ δύσκολη και κουραστική περίοδος, 
σωματικά και ψυχολογικά, όμως εγώ 
είχα στο μυαλό μου την ταινία και είχα 
αρχίσει ήδη να μιλάω με ηθοποιούς. 
Ήρθα στην Ελλάδα το 2016 για να βρω 
μέρη για τα γυρίσματα και κεφάλαια, το 
οποίο ήταν εξίσου δύσκολη διαδικασία.

Ο Άρης Σερβετάλης είναι εξαιρετικός 
ηθοποιός, τι ήταν αυτό που σας έκα-
νε να σκεφτείτε ότι «είναι ιδανικός 
για τον ρόλο»; Αρχικά είχα στο μυαλό 
μου έναν πολύ γνωστό γιουγκοσλάβο 
ηθοποιό, στον οποίο είχα προτείνει τον 
ρόλο και είχε δεχθεί. Όταν γνώρισα τον 
διευθυντή φωτογραφίας Θύμιο Μπα-
τακάκη, διάβασε το σενάριο και μου εί-
πε κατευθείαν «έχεις γνωρίσει τον Άρη 
Σερβετάλη; Είναι ιδανικός». Ο Θύμιος 
είναι πολύ έξυπνος και σπουδαίος κι-
νηματογραφιστής και η γνώμη του έχει 
μεγάλη σημασία για μένα, οπότε έκανα 
μια συνάντηση με την Άρη. Όταν τον 
είδα, ο σκηνοθέτης μέσα μου ένιωσε 
από την αύρα του και μόνο ότι ήταν ο 
ιδανικός. Ο συγκεκριμένος ρόλος έχει 

κάποιες απαιτήσεις, πρέπει ο ηθοποιός 
που υποδύεται τον Άγιο Νεκτάριο να 
μπορεί να σε αγγίξει χωρίς καν να ανοί-
ξει το στόμα του. Αυτό ακριβώς κάνει 
ο Άρης. Όταν τον κάλεσα να του δώσω 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο, η απάντη-
σή του ήταν «Θα το ήθελα πολύ. Αλλά 
είσαι σίγουρη ότι μπορώ να το κάνω;», 
κάτι που επιβεβαίωσε την επιλογή μου. 
Μετά από 2 μήνες γυρισμάτων, μπορώ 
να πω με βεβαιότητα ότι είναι ο καλύτε-
ρος που θα μπορούσα να έχω διαλέξει.

Η συμμετοχή του Μίκι Ρουρκ έχει συ-
ζητηθεί. Γιατί τον επιλέξατε και πώς 
αντίδρασε στην πρόταση του ρόλου; 
Η δύναμή μου ως σκηνοθέτρια είναι 
η συνεργασία μου με τους ηθοποιούς 
και παρόλο που κάποιες φορές με θε-
ωρούν «τρελή» για τις επιλογές μου, 
έχω επιβεβαιωθεί. Όταν διάβασα για το 
θαύμα του Αγίου Νεκταρίου με τον πα-
ράλυτο που περπάτησε ξανά, σκέφτη-
κα τον Μίκι Ρουρκ. Είναι ένας σπουδαί-
ος ηθοποιός, θυμάμαι χαρακτηριστικά 
ότι όταν τον είδα στην ταινία The Pledge 
(2001) με άγγιξε τόσο η ερμηνεία του 
σε αυτή τη μία και μοναδική σκηνή που 
εμφανίζεται, που δεν την ξέχασα ποτέ. 
Δύο λεπτά, τόσο ήταν η σκηνή, ήταν 
αρκετά για να με αφήσουν άφωνη. Κι 
αν νομίζετε ότι είμαι υπερβολική, ο 
Σον Πεν που τη σκηνοθέτησε, έρχεται 
στο after party της ταινίας και πριν καν 
χαιρετίσει λέει, «είδατε τον Μίκι εκεί 
μέσα;». Όταν έδωσα το σενάριο στον 
ατζέντη του μου είπε «περί τίνος πρό-
κειται; είναι καμιά άθλια ταινία τρόμου 
ή δράσης ή κάτι τέτοιο;». Ο Μίκι Ρουρκ 
αναγκάστηκε –υποθέτω για οικονομι-
κούς λόγους και λόγω της δύσκολης 
καριέρας του στο μποξ, που τον άφησε 
με ένα παραμορφωμένο πρόσωπο– να 
παίξει σε κάποιες ταινίες που οι ρόλοι 
τον αδικούσαν, κατά τη γνώμη μου. 
Όταν του εξήγησα, ο ατζέντης ενθου-
σιάστηκε γιατί υπάρχουν κάποια πράγ-
ματα που τραβούν την προσοχή του 
Μίκι κι ένα από αυτά είναι ο πόνος και 
οι Άγιοι, κάτι που ήξερα ήδη. Μέσα σε 
λίγες ημέρες ο Μίκι απάντησε ότι του 
άρεσε πολύ, ότι τον αγγίζει η ιστορία 
και θα το κάνει.

Επισκεφθήκατε την Αίγινα για πρώ-
τη φορά το 2013 και αρκετές φορές 
μετά… Έχω επισκεφθεί περισσότερες 
φορές απ’ όσο μπορώ να μετρήσω την 
Αίγινα, όμως για να είμαι ειλικρινής οι 
επισκέψεις μου συνήθως περιορίζο-
νταν στον Άγιο Νεκτάριο και το Μονα-
στήρι. Μια βόλτα στο νησί μου έδειξε 
ότι έχει όμορφες παραλίες, φυσική ο-
μορφιά σαν νησί, αλλά το βλέμμα μου 
ήταν πάντα στραμμένο εκεί. Σε κάθε 
μου επίσκεψη πάντως νιώθω τρομερή 
χαρά, δεν μπορώ να το εξηγήσω. ●

Όταν διάβασα την 
ιστορία του Αγίου 
Νεκταρίου ένιω-

σα μια σύνδεση σε 
προσωπικό επίπεδο



Ostria
Τέτοια γεύση  

πρέπει να έχουν  
οι διακοπές στο νησί

Δέκα λεπτά από την πόλη της Αίγινας, συνα-
ντάς ένα σχεδόν κρυμμένο παράδεισο γεύ-
σης και ηρεμίας. Αυθεντική ελληνική «μαμα-
δίστικη» κουζίνα, φρέσκα ψάρια, κρεατικά 
στη σχάρα, δροσερές σαλάτες με λαχανικά 
από τον κήπο της οικογένειας Μαρμαρινού 
και υπέροχα λαδερά σε τραπεζάκια πάνω 
στην άμμο και το κυματάκι να σου χαϊδεύει 
τ’ αυτιά. Οι βουτιές στην πεντακάθαρη θά-
λασσα εναλλάσσονται εύκολα με βουτιές 
στους λαχταριστούς, πεντανόστιμους με-
ζέδες κάτω από τη σκιά των αλμυρικιών και 
με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα. 
Δοκίμασε οπωσδήποτε φάβα, κολοκυθά-
κια τηγανητά, γκερεμέζι. Extra tip: Ακριβώς 
πίσω από το εστιατόριο βρίσκονται και τα 
Ostria Apartments (www.aeginaostria.gr) για 
μια ολοκληρωμένη εμπειρία νησιωτικής φι-
λοξενίας. 

● Αίγινα, Ακτή Μαραθώνα,  
2297027677, ostria-taverna.gr

Ο Μάνιτας 
στο Κύμα

Η Αίγινα στο πιάτο σου

Η φημισμένη ταβέρνα του 
Μάνιτα βρίσκεται στο 

γραφικό λιμανάκι του 
Φάρου, σε μικρή από-
σταση από την πόλη 
της Αίγινας. Με άφθο-

νη θέα και τραπεζάκια 
δίπλα στο κύμα, θα απο-

λαύσεις σπιτικές γεύσεις, 
ξεχωριστούς μεζέδες και φρέ-

σκα ψάρια. Αγαπημένο πιάτο είναι το κοτό-
πουλο Μάνιτας, μαριναρισμένο με μυστική 
συνταγή, και η ρεβυθάδα φούρνου, ενώ την 
προσοχή σου αξίζουν τα σπιτικά μαγειρευτά 
ημέρας. Μη φύγεις χωρίς ένα βαζάκι χειρο-
ποίητο γλυκό του κουταλιού φιστίκι «διά χει-
ρός Μάνιτας». 

● Φάρος, 2297022245,  
www.manitasaegina.restaurant, 
fb, insta, Twitter: manitasaegina  
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7 τέλειες ταράτσες 
για ένα ονειρεµένο αθηναϊκό καλοκαίρι

Της Κατερίνας Βνάτσιου

Point A
Αυτή η ταράτσα έχει κάτι το µο-
ναδικό. Εκτός δηλαδή από τον 
Παρθενώνα σε θέση πιο-κοντά-
δεν-γίνεται. Είναι στο ίδιο ύψος µε 
τον δεύτερο όροφο του Μουσείου 
της Ακρόπολης και αυτό σηµαίνει 
ότι µπορείς να δεις τα φωτισµένα 
εκθέµατα ενώ πίνεις ένα τέλειο 
signature cocktail. Beat that! Ροβέρ-
του Γκάλλι 4, Ακρόπολη, 2109238991

Το Λοκάλι
Πέρυσι άνοιξε την υπέροχη, ρετρό 
του αυλή, φέτος µια ολοκαίνουργια 
ταράτσα. Πολύχρωµα φωτάκια, νό-
στιµο finger food και µια νέα frozen 
κατηγορία µε δροσερά highballs. 
Σαρρή 44, Ψυρρή, 2103250673

L’ Amiral
Από τις ωραιότερες ταράτσες της 
Πλάκας. Το πρωί για υπέροχο κα-
φέ, συνέχεια µε νόστιµη ελληνική-
µεσογειακή κουζίνα, το βράδυ σου 
φτιάχνει δροσερά cocktails να έχεις 
να τσουγκρίζεις κοιτώντας το Φετι-
χιέ Τζαµί και τον Παρθενώνα στα µά-
τια. Πανός 6, Πλάκα, 210 0100641

Τ
ις αγαπάµε 
τις αθηναϊκές 
ταράτσες. Για-
τί εκεί πάνω 
το καλοκαίρι 

γίνεται πιο δροσερό. Γιατί 
η θέα τους µας ταξιδεύει. 
Γιατί οι καλοκαιρινές ι-
στορίες που αρχίζουν ψη-
λά, έχουν άλλο «χάι»…

Retire
Η νέα ταράτσα της Αθήνας ανήκει στο 
Ergon, έχει ροµαντικά φωτάκια, την 
Ακρόπολη στο κάδρο και την οµάδα 
του «The Clumsies» να σερβίρει µέσα 
από ένα µπαρ-καντίνα. Λίγα, αλλά πολύ 
νόστιµα burgers. ∆οκίµασε το pulled 
pork. Μητροπόλεως 26-28, 2100109090
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Το ξενοδοχείο αυτό εμφανίστηκε στα τέλη του 2018 στην Ερμού 
και μαζί του έφερε το πιο ωραίο μυστικό: μια ηλιόλουστη ταρά-
τσα, καλά κρυμμένη στον 7ο όροφο. Η θέα από εδώ πάνω είναι α-
πλά συγκλονιστική. Όλα τα μνημεία του ιστορικού κέντρου είναι 
απλωμένα στα πόδια σου, ενώ η Αθήνα ξετυλίγει όλη τη γοητεία 
της σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρεις πού να πρωτοστρέψεις το 
βλέμμα. Σε αυτό το κινηματογραφικό σκηνικό μπορείς να πάρεις 
το πρωινό που πάντα ονειρευόσουν (σε περιμένουν αυγά σε όλες 
τις δυνατές εκδοχές, αρτοποιήματα και διάφορα σνακ). Μπορείς 
να έρθεις όμως και αργότερα για να δοκιμάσεις το μενού μιας 
νόστιμης μεσογειακής - ελληνικής κουζίνας ή να απολαύσεις ένα 

δροσερό aperitivo. Η ωραιότερη στιγμή της ημέρας, όμως, είναι 
κάπου εκεί κοντά στη δύση του ήλιου όταν ο αττικός ουρανός 
βάφεται στα μοναδικά χρώματα του δειλινού και όλα αποκτούν 
μια μαγική διάσταση. Τότε είναι η ώρα να διαλέξεις κάποιο από 
τα 9 signature cocktails του καταλόγου ή κάποιο κρασί του ελλη-
νικού αμπελώνα (θα βρεις αρκετές ετικέτες και σε ποτήρι) από 
την καλά ενημερωμένη wine list, που θα συνοδέψεις με νόστιμα 
πλατό αλλαντικών και τυριών. Κι έτσι, με ένα δροσερό ποτό στο 
χέρι, θα ζήσεις μία από τις ωραιότερες στιγμές του αθηναϊκού 
καλοκαιριού. Tip: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο (19.00-24.00) 
όλα τα cocktails έχουν έκπτωση 20% μέχρι τέλος Αυγούστου.

Elia Ermou Athens Hotel 
Στον 7o όροφο του ξενοδοχείου 

θα συναντήσεις μία από τις ωραιότερες θέες της πόλης

● Ερμού 15 & 17, 210 3250100, www.eliaermouhotel.com, Fb: @eliaermouhotel, instagram: elia_ermou_athens_hotel
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Elia Ermou 
Athens Hotel
Να βρεθείς εδώ πάνω την ώρα 
που δύει ο ήλιος, με την Ακρό-
πολη μόλις μια ανάσα μακριά… 
Η ταράτσα του ξενοδοχείου Elia 
Ermou έχει ακριβώς εκείνη τη 
θέα που σου κόβει την ανάσα. 
Τέλειο πρωινό, απολαυστικά 
signature cocktails (Παρασκευή 
και Σάββατο, από τις 19.00 έως 
τις 24.00 με 20% έκπτωση), ωραίο 
μενού μεσογειακής κουζίνας και 
τα πιο δροσερά κρασιά του ελ-
ληνικού αμπελώνα. Ερμού 15&17,  
2103250100

Buena Vista Social Bar
Ταράτσα με λατινοαμερικάνα 
ψυχή και τη Φρίντα Κάλο για ίν-
δαλμα. Θα βρεις ωραίο καφέ, θα 
δοκιμάσεις λαχταριστό brunch 
(και πολλές ακόμα λιχουδιές!), 
θα πιεις πικάντικα cocktails στο 
υπέροχα εξωτικό bar και θα χορέ-
ψεις με φόντο την Ακρόπολη. Δεν 
θα περάσει πολλή ώρα μέχρι να 
αναρωτηθείς αν βρίσκεσαι στην 
Κούβα. Αγίου Φιλίππου 7, Μονα-
στηράκι, 2103210017

La Gitana
Ακόμη μία καινούργια άφιξη στην 
κατηγορία «ατμοσφαιρικές - τα-
ράτσες - για - να - περάσεις - το-
καλοκαίρι - όλο». Είναι το ιδιωτι-
κό… ταρατσάκι του Skyfall με το 
οποίο μοιράζεται το ίδιο μενού 
(μεσογειακή-διεθνής κουζίνα) και  
την ίδια φαντασμαγορική θέα. 
Μεγάλα πουφ, χρωματιστά χα-
λιά, ταξιδιάρες μουσικές, ωραία 
cocktails, σε όλα σημείωσε «τσεκ». 
Μάρκου Μουσούρου 1, Καλλιμάρ-
μαρο, 2109210098 ●

Η ωραιότερη τροπική 
ταράτσα της πόλης

Ανεβαίνοντας τις σκάλες, σε 
υποδέχονται κουβανέζικες 
φιγούρες με πούρα στο στό-
μα και το πορτρέτο της Φρίντα 
σου κλείνει το μάτι. Είσαι πλέ-
ον βέβαιος: μια μικρή Λατινική 
Αμερική γράφει εδώ τη δική 
της ιστορία. Το Buena Vista 
Social Bar είναι αυτό ακριβώς 
που λέει: ένα bar κεφάτο, εξω-
στρεφές, με σαγηνευτική θέα 
και υπέροχη διακόσμηση (που 
έχει επιμεληθεί ο σκηνογρά-
φος Κωνσταντίνος Κασιδιάρης 
σε συνεργασία με το workshop 
Makis). Θα έρθεις από το πρωί 
για τον τέλειο καφέ και κά-
ποιες επιλογές από τον κατά-
λογο του brunch (ολόκληρος 
ο λαχταριστός κατάλογος σερ-
βίρεται τα Σαββατοκύριακα 

από τις 11.00 έως τις 17.00). Θα 
συνεχίσεις με νόστιμα πιάτα 
γεμάτα λατινοαμερικάνικες πι-
νελιές (δοκίμασε το sandwich 
cubano με αργοψημένο χοι-
ρινό, μουστάρδα, τσένταρ, 
χοιρομέρι και πίκλες, αλλά και 
τα χειροποίητα tacos του Σεφ 
Δημήτρη Αïβαλιώτη). Το βρά-
δυ όμως είναι που η αληθινή 
μαγεία ξεκινά. Στο τροπικό bar 
συμβαίνουν όλα: 10 signature 
cocktails σε περιμένουν να τα 
ανακαλύψεις (προτείνουμε 
το Trip Daquiri, το δροσερό 
Chan Chan και το ελληνικής 
απόχρωσης Mastic Eyes) με 
φόντο τον Παρθενώνα και το 
χάδι της λατινοαμερικάνικης 
μουσικής. Καλώς ήρθες στην 
Καραϊβική…

● Αγίου Φιλίππου 7, Μοναστηράκι, 2103210017, 
Fb: @buenavistasocialbarathens, 

instagram: buenavistasocialbarathens

Buena Vista 
Social Bar
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8 κάμπινγκ 
Καλό είναι και το νησάκι, αλλά ευτυχώς υπάρχουν αρκετά  

και αξιόλογα κάμπινγκ κοντά στην Αθήνα, τα οποία μπορείτε να  
επισκεφθείτε και οδικώς. Ακολουθούν 8 προτάσεις για διαμονή κάτω 

από τα δέντρα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία και Αργολίδα. 
Του Τάκη Σκριβάνου 

κοντά 
στην Αθήνα 

Ακτή 
Το κάμπινγκ Ακτή έχει το προνόμιο να βρίσκε-
ται ακριβώς μπροστά σε μία από τις πιο όμορ-
φες παραλίες του Κορινθιακού, την παραλία 
Σαράντη, στο τέλος του χωριού Σκέφρι. Ο-
δικώς είναι περίπου 2 ώρες από την Αθήνα 
και 40 χλμ. από τη Θήβα, παρέχοντας όλες τις 
ανέσεις, με διαμορφωμένους χώρους τόσο 
για σκηνές όσο και για τροχόσπιτα. Φημίζεται, 
επίσης, για το νόστιμο χειροποίητο σουβλάκι 
του! 2264061171, www.campingakti.gr, Παρα-
λία Σαράντη, Σκέφρι, Βοιωτία

Αλκυόνη 
Για να το βρείτε, μετά τα διόδια της Ελευσί-
νας θα στρίψετε δεξιά για Μέγαρα - Παραλία 
Αλεποχωρίου στην έξοδο 4. Στο Αλεποχώρι 
στρίβετε αριστερά προς Σχίνο και ακολου-
θώντας τον παραλιακό δρόμο φθάνετε στην 
παραλία του Σχίνου. Στα 800 μ. συναντάτε το 
κάμπινγκ. Το Αλκυόνη είναι σούπερ εξοπλι-
σμένο, καθώς λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, 
ενώ εκτός από σκηνή και τροχόσπιτο μπορεί-
τε να νοικιάσετε και studio. Βρίσκεται ακριβώς 
μπροστά σε παραλία και συστήνεται τόσο για 
οικογένειες όσο και για παρέες. 2744057294, 
www.campingalkioni.gr, Σχίνος Κορινθίας

Glaros
Άλλη μία καλή επιλογή για πολύ κοντά στην 
Αθήνα, καθώς το κάμπινγκ Glaros βρίσκεται 
πολύ κοντά στην Κινέτα. Βρίσκεται ακριβώς 
επάνω στη θάλασσα, εκτός από σκηνή, μπο-
ρείτε να νοικιάσετε και τροχόσπιτα αλλά και 
δωμάτια, ενώ το σκηνικό είναι μάλλον οικο-
γενειακό. 2296062805, Fb: Camping-Glaros, 
60ό χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Κινέτα

Αγία Άννα 
Κάμπινγκ αληθινή υπερπαραγωγή στη Βόρεια 
Εύβοια, με πισίνες, γήπεδα, δραστηριότητες, 
παιδότοπους, θέσεις για σκηνές, δωμάτια αλλά 
και υπέροχες καμπάνες μέσα στα πεύκα με δική 
της βεράντα η καθεμία και φανταστικά yurts 
45 τ.μ. με διάφανη οροφή! Ακριβώς μπροστά 
στην παραλία της Αγίας Άννας και πολύ κοντά 
σε πολλά ωραία μέρη για κοντινές εξορμήσεις. 
Θα το βρείτε συνεχίζοντας βόρεια από τη Χαλκί-
δα με κατεύθυνση προς Ιστιαία-Αιδηψό και στο 
ύψος της Στροφιλιάς στα δεξιά θα συναντήσε-
τε την παράκαμψη που οδηγεί στην Αγία Άννα. 
2227097185, www.clubagiaanna.gr, Βόρεια Εύβοια 

Milos 
Το κάμπινγκ Milos βρίσκεται πολύ κοντά στην 
Ερέτρια, νοτιο-ανατολικά της Χαλκίδας, α-
πέναντι δηλαδή από τις βόρειες ακτές της 
Αττικής. Πλήρως οργανωμένο, μπροστά στη 
θάλασσα, κατάλληλο τόσο για οικογενειακές 
διακοπές όσο και για παρέες. Επίσης, σε όλες 
του τις εγκαταστάσεις υπάρχουν ράμπες που 
διευκολύνουν τη μετακίνηση ανθρώπων με 
μειωμένη κινητικότητα. 2229060420, www.
camping-in-evia.gr, Ερέτρια

Ποσειδών
Εντός Αττικής και το Ποσειδών, με πεύκα, 
μουριές και ελιές να προσφέρουν σκιά στα 
12 στρέμματα του κάμπινγκ, το οποίο απευ-
θύνεται κυρίως σε όσους ψάχνουν έναν ή-
συχο, οικογενειακό προορισμό. Η παραλία 
είναι πανέμορφη και απέχει μόλις δύο λεπτά, 
ενώ το κάμπινγκ παρέχει όλες τις σύγχρονες 
υπηρεσίες και ευκολίες. 2296051492, www.
campingposeidon.gr, Αλεποχώρι

Bekas 
Με ωραία δροσιά από τα πεύ-
κα, με αρώματα από τις πορτο-
καλιές και τις λεμονιές, με τη 
θάλασσα ακριβώς μπροστά, το 
Bekas είναι επίσης μια σχετικά 
κοντινή επιλογή, ειδικά για 
όσους θα ήθελαν να συνδυά-
σουν την παραμονή τους με 
μια επίσκεψη στην Αρχαία Επί-
δαυρο και στις γύρω περιοχές. 
Μπορεί να φιλοξενήσει τροχό-
σπιτα και αυτοκινούμενα, ενώ 
το εστιατόριο βγάζει καθημε-
ρινά φρέσκα ψάρια ημέρας. 
2753041524, www.bekas.gr, 
Αργολίδα, Αρχαία Επίδαυρος 

Bacchus
Το Βάκχους, πολύ κοντά στον 
Ναό του Ποσειδώνα, λειτουργεί 
όλο τον χρόνο, που σημαίνει ότι 
είναι εξοπλισμένο με κάθε άνε-
ση που μπορεί να θελήσει ο ε-
πισκέπτης. Η αμμώδης παραλία 
βρίσκεται περίπου στα 100 μέ-
τρα, υπάρχουν, μεταξύ άλλων, 
φυσική σκιά από μεγάλα πεύκα, 
δωρεάν wifi, ζεστό νερό όλο 
το 24ωρο, διαθέτει σνακ μπαρ 
και μίνι μάρκετ αλλά και οργα-
νωμένους χώρους όπου μπο-
ρείτε να μαγειρέψετε. Επίσης, 
είναι pet friendly. 2292039572, 
www.campingbacchus.gr, Λεω-
φόρος Λαυρίου-Σουνίου, Σούνιο
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Τ
ο καλοκαίρι ονειρευόμαστε ταξίδια μακρινά, 
τους κοκοφοίνικες της Καραϊβικής, την ακα-
ταμάχητη κουζίνα της Ασίας, τις πολύχρω-
μες γειτονιές της Λατινικής Αμερικής. Ευ-
τυχώς –για όλους– η Αθήνα έχει μια έντονη 

εξωτική πλευρά τόσο μεγάλη όσο και η λαχτάρα σου για 
ένα τροφαντό burrito – εντάξει, ας είναι και bao...

Άρχισε την καλοκαιρινή εξωτική σου βόλτα από την Κηφισιά 
και το μοναδικό Dos Hermanos (Κυριαζή 24, 2108087906), 
το πρώτο αυθεντικά μεξικάνικο στέκι της Αθήνας. Στην πο-
λύχρωμη αυλή του με τη λατινοαμερικάνα ψυχή θα έχεις 
συντροφιά τη Φρίντα Κάλο, όσο εσύ απολαμβάνεις πληθω-
ρικές quesadillas, fahitas, φο-βε-ρά χειροποίητα nachos και 
ένα σωρό ακόμα μεξικάνικα μυστικά. Μη χάσεις τη μοναδι-
κή συλλογή από premium tequilas, αλλά και τις καλύτερες 
margaritas του κόσμου!

Η βόλτα στο Σύνταγμα είναι κλασική και αγαπημένη. Στα στε-
νά γύρω από την Απόλλωνος, χτυπάει η κινεζική φλέβα της 
Αθήνας, αλλά δεν λείπουν και τα λατινοαμερικάνικα όπως το 
Mamacita (Απόλλωνος 9Β, 2103210240). Στην ίδια γειτονιά και 
η γιαπωνέζικη pub του Άρη Βεζενέ, το υπέροχο Birdman (Βου-
λής 35, 2103212800), με τέλεια κοκτέιλ και εμπνευσμένες για-
πωνέζικες «μπουκίτσες» – ρίξε μια ματιά και στο νέο delivery 
menu, το «Ekiben», διαθέσιμο μόνο για take away ή delivery 

μέσω της Wolt. Ακριβώς δίπλα και το λαχταριστό Sushimou 
(Σκούφου 6, 2114078457) του Αντώνη Δρακουλαράκου με sushi 
που πρέπει να δοκιμάσεις τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου. 
Πάμε τώρα μέχρι το Γκάζι για τις αυθεντικές ταϊλανδέζικες 
γεύσεις του Thai Zab (Δεκελέων 22, 2111115486), από τα 
χέρια του ταϊλανδού σεφ Den. Στα οπωσδήποτε τα νουντλς 
Pad Thai, τα καλύτερα, λένε, της Αθήνας… Από το Γκάζι και 
την Ταϊλάνδη, φύγαμε γραμμή για τη Ν. Ερυθραία και την 
Άπω Ανατολή. Αν σου αρέσει η fusion - Japanese κουζίνα, 
το BOA Sushi (Χ. Τρικούπη 146 & Στροφυλίου, 2168004040) 
θα γίνει το αγαπημένο σου ραντεβού. Φοβερά bao, special 
rolls, αλλά και χαβανέζικο poke είναι μερικά από τα μυστικά 
που πρέπει να ξέρεις.   

Κάθε καλοκαιρινή βόλτα, αναπόφευκτα καταλήγει στη θά-
λασσα… Δεν γίνεται να μιλάμε για εξωτισμό και να μην ανα-
φέρουμε τη… «ναυαρχίδα» Matsuhisa (Απόλλωνος 40, Βου-
λιαγμένη, 2108960510) με το πιο αυθεντικό sushi στην Αθήνα. 
Πρόσφατα εγκαινίασε και το UMI bar, μια ολοκληρωμένη 
premium bar εμπειρία, ικανή να καταπλήξει κάθε λάτρη του 
mixology. Μένουμε στα νότια για ένα πέρασμα και από το ολο-
καίνουργιο Huracan (Λ. Ποσειδώνος 81, Γλυφάδα, 2108940080) 
με αρχηγό στην κουζίνα τον master των ιαπωνοπερουβιανών 
γεύσεων Θάνο Στασινό και μενού εμπνευσμένο από το τροπι-
κό δάσος του Αμαζονίου. Όλα αυτά σε άκρως εξωτικό κήπο. 
Αχ Αθήνα... πάντα έχεις τον τρόπο σου να μας ταξιδεύεις! ●

Αθήνα, η εξωτική
Της Νατάσσας Καρυστινού
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Τα ρομαντικά φανάρια χαρίζουν όλο το φως που χρειάζεσαι, 
οι φλοράλ καρέκλες σε προσκαλούν κοντά τους, και πάνω από 
το κεφάλι σου οι λουλουδιασμένες γιρλάντες λικνίζονται στο 
απαλό αεράκι. Στο βάθος, το αινιγματικό βλέμμα της Φρίντα Κάλο 
επιβεβαιώνει τις υποψίες σου: αυτή είναι μια μαγική αυλή και με 
κάποιο τρόπο μυστικό σε έχει ήδη μεταφέρει στο πολύχρωμο 
Μεξικό. Ο κήπος του Dos Hermanos είναι πράγματι ένα από τα 
πιο όμορφα σημεία που μπορείς να βρεθείς αυτή την εποχή στην 
Αθήνα. Εδώ είναι που θα ανακαλύψεις τα νόστιμα μυστικά του 
πρώτου αυθεντικού μεξικάνικου εστιατορίου της πόλης (από 
fajitas και quesadillas μέχρι το μεξικάνικο mole και τα ωραιότερα 
χειροποίητα nachos που έχεις φάει). Κι όταν χορτάσεις από γεύση 
και καλοκαίρι, είναι η ώρα να βρεις τη θέση σου στο κεφάτο bar. 

Πίσω από την ξύλινη μπάρα, το Dos Hermanos κρύβει την πλού-
σια συλλογή του σε premium tequilas! Πάνω από 100 διαφορε-
τικές ετικέτες σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις, ενώ αν θέλεις 
μπορείς να ζητήσεις το μενού γευσιγνωσίας και να εξερευνήσεις 
έναν ανατρεπτικό συνδυασμό από διάσημα πιάτα και αποστάγ-
ματα (ή cocktails) του Μεξικού. Εμείς προτείνουμε να αρχίσεις 
από το Yucatan del Mar (ψητές tortillas από αλεύρι με γέμιση από 
ποικιλία τυριών & ψητές γαρίδες και guacamole) που σερβίρε-
ται μαζί με μια αποδομημένη Paloma (Don Julio Reposado, pink 
grapefruit & ημίχονδρο αλάτι), μία μόνο πρόταση από τα συνο-
λικά 6 γευστικά μονοπάτια αυτού του άκρως ενδιαφέροντος 
μενού. Όποιο κι αν ακολουθήσεις, θα σε οδηγήσει σε ένα καυτό, 
μεξικάνικο καλοκαίρι…

Dos Hermanos 
Η εξωτική αυλή που σε μεταφέρει κατευθείαν στο Μεξικό

● Κυριαζή 24, Κηφισιά, 2108087906, www.doshermanos.gr, Fb: @doshermanos.gr, Instagram: doshermanos.gr
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Ένα υπέροχο ταξίδι στη μακρινή Ταϊλάνδη αποτελεί η επίσκεψη 
στο εξαιρετικό από κάθε πλευρά Thai Zab. Ένα ταξίδι με όχημα 
την κουλτούρα της γεύσης και οδηγό τον Den Silma, τον ταϊλανδό 
σεφ του Thai Zab, ο οποίος καταφέρνει να συνδυάζει αρμονικά 
κλασικές και μοντέρνες συνταγές της χώρας του, δημιουργώντας 
ένα αποτέλεσμα που μένει αξέχαστο. Σε ένα λιτά διακοσμημένο 
και μοντέρνο χώρο του Thai Zab θα απολαύσετε αυθεντικές ταϊ-
λανδέζικες συνταγές, για τις οποίες θα σας κατατοπίσει πλήρως το 
άψογα ενημερωμένο service και μάλιστα στο παραδοσιακό στιλ 
μιας thaiverna, όπου όλα μπαίνουν στη μέση και οι γεύσεις μοιρά-
ζονται. Για να έχετε μια εικόνα, εμείς ξεκινήσαμε με ορεκτικά Fish 
Cakes, που είναι σπιτικά κέικ με φρέσκια πέστροφα και πάστα τσίλι, 

σερβιρισμένα με σάλτσα δαμάσκηνου και Goong Manao (γαρίδες 
με σάλτσα λεμονιού, σκόρδου και τσίλι, πασπαλισμένες με κόλιαν-
δρο), συνεχίσαμε με κυρίως Pad Krapow, δηλαδή τηγανητός κιμάς 
με ιερό βασιλικό, τσίλι και σκόρδο, με χοιρινό, τραγανό χοιρινό, 
κοτόπουλο, μοσχάρι, γαρίδες ή θαλασσινά, ενώ τιμήσαμε δεόντως 
και τα καταπληκτικά νουντλς, ρυζιού ή σίτου, όλα τους σπιτικά, επι-
λέγοντας τα Pad Kee Mao, με τζίντζερ, μπρόκολο, καρότο, μπέιμπι 
καλαμπόκι, ταϊλανδέζικο βασιλικό, τσίλι και σκόρδο, σε σάλτσα 
ψαριού και στρειδιών! Να το επισκεφθείτε οπωσδήποτε και για 
έναν επιπλέον λόγο: Για το φανταστικό Jungle Bar, όπου θα πιείτε 
κάποια από τα πιο καλοφτιαγμένα και δροσερά signature κοκτέιλ 
που έχετε δοκιμάσει ποτέ.

Thai Zab
Αυθεντική ταϊλανδέζικη  κουζίνα στο Γκάζι

● Δεκελέων 22, Κεραμεικός, 211.111.5486, www.thaizab.gr
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Το cozy εστιατόριο των βορείων προαστίων, σε ένα από τα καλύ-
τερα σημεία της Νέας Ερυθραίας, «κρυμμένο» θα μπορούσες να το 
πεις, όπως τα καλύτερα μυστικά, μόνο που πια δεν είναι μυστικό. 
Κι αυτό γιατί, καθώς τα νέα μαθαίνονται εύκολα, κάθε λάτρης της 
fusion Japanese κουζίνας έχει το Boa sushi ως έναν από τους must 
προορισμούς του. Με βάση την ιαπωνική κουζίνα, κάποιες επιρροές 
από άλλες ασιατικές κουζίνες, αλλά και μία έξυπνη τάση να φέρνει 
τις προτάσεις του κοντά στις ελληνικές συνήθειες, το Boa έχει γίνει 
talk of the town για το εξαιρετικό του σούσι (να δοκιμάσεις και το 
χαβανέζικο poke, θα σου μείνει αξέχαστο), ενώ τη δική τους ιστορία 
γράφουν τα Bao Buns (σάντουιτς ατμού), φοβερές νοστιμιές με κο-

τόπουλο, πάπια, tiger γαρίδα κ.λπ. Δίπλα σε αυτά τα υπέροχα πιάτα 
της fusion κουζίνας, κλέβουν την παράσταση τα φανταστικά special 
rolls που θα σας συναρπάσουν! Ο χώρος του Boa είναι εξαιρετικός, 
οι άνθρωποί του απολύτως φιλόξενοι, στο δροσερό του κήπο μπο-
ρείτε να οργανώσετε και τις προσωπικές στιγμές, το bar θα σας προ-
τείνει ετικέτες κρασιών απολύτως ταιριαστές με το σούσι αλλά και 
εξαιρετικά signature cocktails. Όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε 
και take away αλλά και με delivery. Δευτέρα-Παρασκευή 18.00-12.00, 
Σαββατοκύριακο 14.00-12.00. 
Tip: Αν θέλετε να πάτε Παρασκευή ή Σάββατο καλό θα είναι να κά-
νετε κράτηση.  

Boa sushi 
Εξαιρετικό σούσι και fusion κουζίνα στα καλύτερά της 

● Χαριλάου Τρικούπη 146 & Στροφυλίου, Νέα Ερυθραία, 2168004040, fb: BOA Sushi, Insta: @boasushi
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ΕμπΕδοκλέους 
Κρύες μπίρες σε παγκάκια 

 στο πιο παρεΐστικο στενό του  

Παγκρατίου, στον πεζόδρομο που 

γνώρισε  μεγάλες δόξες  τις μέρες 

της καραντίνας και συνεχίζει  

το σουξέ του θριαμβευτικά

ςτην οδοΚάτι
 συμβάινει

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ, Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ



ξ ω ,  θ α  μ π ο -
ρ ο ύ σ α μ ε  ν α 
ζούμε όλα τα 

καλοκαιρινά 
μ α ς  β ρ ά δ ι α ,  α -

ράζοντας στις πλατεί-
ες με τις παρέες μας την 
ώρα που πέφτει ο ήλιος 
και δροσίζουν οι πλάκες, 
κάνοντας ποδηλατάδες 
σε πεζόδρομους και ανα-
καλύπτοντας τις γειτονιές 
με τα καλύτερα σκαλάκια 
για παγωμένες μπίρες στο 
χέρι. Το φετινό καλοκαίρι 
άλλωστε τείνει σε αυτή 
ακριβώς τη φάση, με την 
πανδημία του κορωνοϊού 
να διαμορφώνει έναν ιδι-
αίτερο χάρτη με υπαίθρια 
στέκια, αραιά τραπεζοκα-
θίσματα, πεζούλια και πα-
γκάκια όπου συναντιού-
νται οι παρέες. 

Το «place to be» των ημε-
ρών είναι στο Παγκράτι, 
στο τέρμα της οδού Ε-
μπεδοκλέους. Ένα στενό 
που ξεκινά λίγο πιο πάνω 
απ’ την πλατεία Βαρνάβα 
και τελειώνει στην πλάτη 
του Καλλιμάρμαρου. Στο 
μήκος του 3-4 συνοικια-
κά-καφέ μπαρ, ένα θρυ-
λικό μπεργκεράδικο, στη 
γωνία παγωτά και αρκετά 
παγκάκια και σκαλιά κάτω 
από εισόδους κτιρίων, που 
γεμίζουν με παρέες καθώς 
βραδιάζει και γεμίζει και 
η πλατεία. Από νωρίς το 
βράδυ παρέες με κοκτέιλ 
σε πλαστικό ποτήρι απλώ-
νονται στον δρόμο, σκεϊ-
τάδες ρολάρουν με κατεύ-
θυνση το Στάδιο, νέοι και 
νέες κάνουν περαντζάδα 
δικάβαλα σε μηχανάκια. 
Το meeting point όπως 
λένε δόθηκε εκεί, σειρά 
έχουν οι ολονύχτιες κου-
βέντες.

«Η φάση είναι παγκάκι, 
μπίρα και Παγκράτι» λέει 
ο Μίλτος που μαζί με την 
παρέα του, τον Θανάση 
και  τον Γιώργο, έχουν 
πιάσει το πρώτο παγκάκι 
της Εμπεδοκλέους. «Δεν 
είμαστε Παγκρατιώτες, 
ερχόμαστε όμως εδώ για 

τη κατάσταση που παίζει. 
Η γειτονιά γνώρισε τις πιο 
μεγάλες στιγμές της εξαι-
τίας της πανδημίας και 
προσωπικά τον περισσό-
τερο κόσμο που έχω δει 
ποτέ στο στενό αυτό ήταν 
στη διάρκεια της καραντί-
νας, λες και είχε κάθε μέρα 
πανηγύρι. Τώρα βέβαια 
έχει σπάσει ο πανικός που 
γινόταν και το μέρος είναι 
πιο κουλ. Στη δική μας πα-
ρέα συνεχίζει να υπάρχει 
κι ένας μικρός φόβος για 
τους κλειστούς χώρους, 
π.χ. δεν θα πάμε σε κλαμπ, 
προτιμούμε να αράξουμε 
χύμα με περιπτερόμπιρα 
μέχρι όσο πάει».
Στην πλατεία Βαρνάβα, 
που κόβει την Εμπεδοκλέ-
ους στη μέση, οι ρυθμοί 
αρχίζουν να ανεβαίνουν 
ήδη από τις 21.30. Ήρθατε 
στην «αλλαγή βάρδιας», 
μας εξηγούν όσοι δουλεύ-
ουν στα γύρω μπαράκια 
και τα φαγάδικα. Περίπου 
στις 19.00 το απόγευμα έρ-
χονται οι οικογενειάρχες 
και όσοι θέλουν να πιουν 
έναν ήρεμο φρέντο σε μι-
κρό παρεΐστικο μαγαζί ή να 
παίξουν με τα παιδιά τους 
στην πλατεία. Στις 21.00 
μαζεύονται τα λυκειόπαι-
δα, σε μπουλούκια με τα 
κινητά στο χέρι, παίρνουν 
παγωτά από το περίπτε-
ρο και κάνουν κατάληψη 
στο πεζούλι μπροστά στον 
πλάτανο της πλατείας. Aπό 
τις 23.30 όμως τη σκυτάλη 
παίρνουν οι φοιτητές και 
οι μεγαλύτεροι και η μου-
σική δυναμώνει.
Στην «ουρά» της Εμπε-
δοκλέους μια παρέα με 
φαρδιά ρούχα και σανί-

δες στους ώμους ρολάρει 
προς το Καλλιμάρμαρο. 
Σταματούν στην άκρη του 
δρόμου και ετοιμάζονται 
σε λίγο να περάσουν πάνω 
από την καγκελόπορτα. 
Τελευταίος που σκαρφα-
λώνει ο Βαγγέλης. Μπορεί 
να «σκεϊτάρει» κατά βάση 
στο Σύνταγμα αλλά μεγά-
λωσε στο Παγκράτι και χαί-
ρεται να βλέπει τα μέρη και 
τα μαγαζιά της περιοχής να 
μπαίνουν στα hot μέρη της 
Αθήνας. «Είμαστε μια πα-
ρέα locals του Παγκρατίου 
που ασχολούμαστε με το 
σκέιτ. Το Παγκράτι γενικά 
σαν περιοχή δεν έχει και 
τα πιο κατάλληλα σημεία 
γι’ αυτό, αλλά μια βόλτα 
στην Εμπεδοκλέους με τις 
σανίδες μας έχει σίγουρα 
φινάλε στο Καλλιμάρμα-
ρο. Θα πηδήξουμε, αν είναι 
κλειστά, και θα κινηθούμε 
εκεί που επιτρέπεται. Νο-
μίζω πάντως ότι το Στάδιο 
ευθύνεται που η γειτονιά 
έχει γίνει πιο φέιμους από 
ποτέ. Ο κόσμος που κάνει 
βόλτα κολλάει με αυτό και 
θέλει να ξαναέρθει για χα-
λαρό άραγμα στην περιο-
χή. Όχι μόνο νεολαία αλλά 
και μεγαλύτεροι. Ανοίγουν 
μαγαζάκια, υπάρχει κινητι-
κότητα, κι αυτό μου δίνει 
χαρά».

Η «πιάτσα» αυτή ωστόσο 
δεν ήταν πάντα ανάμεσα 
στις δημοφιλείς επιλογές 
για έξοδο στην πόλη και 
πριν πέντε περίπου χρό-
νια δεν θύμιζε σε τίποτα 
τη ζωντάνια που έχει σή-
μερα, ούτε φανταζόταν 
κανείς από τους κατοίκους 
της γειτονιάς, τη ραγδαία 

της ανάπτυξη. Παρόλα αυ-
τά έγινε στέκι «αυθόρμητα 
και φυσικά», όπως λένε οι 
θαμώνες της, κυρίως από 
στόμα σε στόμα χάρη στη 
μεγάλη της ιδιαιτερότητα, 
να κρατάει τον δικό της 
συνοικιακό χαρακτήρα 
ενώ μέσα σε 2 περίπου 
τετράγωνα να μπορεί κά-
ποιος να καλύψει όλες τις 
ανάγκες του για έξοδο. 
Από πολύ πρωινή για καφέ 
στο Τ &Toggs και στο Σκα-
ζή, μπέργκερ ή μακαρονά-
δες στο Κολύμπρι, φαγητό 
ταβέρνας στον Ροζ Πάν-
θηρα, φαλάφελ στο Baba 
Ghanush, χαλαρό πότο 
στο Κρυφτό ή ουζάκια στο 
Σκούφια, μέχρι αφτεράδι-
κο για τις μεγάλες ώρες, 
όπως το Superfly.

Στην ευθεία με τους σκε-
ϊτάδες, μια φοιτητοπαρέα 
έχει καβατζώσει άλλο πα-
γκάκι και ακούει μουσική 
στο κινητό. «Είμαστε από 
αυτούς που αράζαμε α-
νέκαθεν σε εξωτερικούς 
χώρους και άκυρα σημεία 
στη πόλη, δεν χρειαζό-
μασταν το lockdownγια 
να πάρουμε σβάρνα τα 
πάρκα, σαν να κάναμε πά-
ντα πρόβες για τα μέτρα. 
Με την καραντίνα κιόλας 
εκνευριστήκαμε γιατί έρ-
χονταν οι σπιτόγατοι και 
μας «έπιαναν» τα σποτ 
μας. Αν και μαζευόμαστε 
στην Καισαριανή απόψε 
είπαμε να έρθουμε στην 
Εμπεδοκλέους γιατί είναι 
από τους λίγους δρόμους 
που έχουν μεγάλα φαρδιά 
πεζοδρόμια στην ευρύτε-
ρη περιοχή. Σου δίνει την 
ευκαιρία να έρθεις με την 
παρέα σου από νωρίς, να 
πάρεις takeaway ποτό, να 
φας στο μεζεδοπωλείο πί-
σω, να πάρεις κάτι από το 
μίνι μάρκετ πιο πάνω, χω-
ρίς να πρέπει να μετακινη-
θείς αλλού» μου εξηγούν η 
Φωτεινή και ο Βασίλης, με 
τη Βασιλική να προσθέτει 
«Είναι και προσεγμένη γει-
τονιά, με γραφικά σπιτάκια 
και νεοκλασικά, φοίνικες, 
καθόλου σκουπίδια…» A

Έ
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INTIMISSIMI 
Η Irina Shayk  

με το νέο σουτιέν  
με μικροΐνες και  
υφή από τούλι  

SVEVA bra 
©Rowan Papier

ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΤΑΝ:…δεν σου καίγεται καρφί 

NUXE 
Ξηρό λάδι Huile Prodigieuse, 

σε συλλεκτικό μπουκάλι €31,40

SEVENTEEN
Glossy κραγιόν

PUMA 
Αθλητικό παπούτσι RS-2K €134,99

SWATCH 
Ρολόι Sky Zebra, από τη σειρά  

Essentials, €65

INTIMISSIMI UOMO 
Ανδρικό μαγιό με τον Silvester, από τη σειρά 

Looney Tunes Capsule Collection

NIVEA 
Aντηλιακό NIVEA SUN Protect 

& Moisture 5 σε 1 και After 
Sun Sensitive κρέμα-τζελ

ΟΠΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
Γυαλιά ηλίου Paname, μοντέλο Edouard, €210



WOMEN’SECRET 
Μαγιό με tropical print €49,99

CARPISA 
Γυναικεία τσάντα €29,95

πόσα ξόδεψες το Σαββατοκύριακο

FALCONERI 
Ριγέ μίντι φόρεμα 

SEvENTEEN
Αντηλιακή πούδρα 
High Photo Ageing 
Protection SPF30 και 
κρέμα ημέρας με 
SPF30

YAMAMAY 
Τρικίνι €49,95

ΟΠΤΙΚΑ 
ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

Κοκκάλινα γυαλιά 
ηλίου Paname,  

σε μαύρο χρώμα 
€210
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KIEHL’S 
Το Midnight 
Recovery 
Concentrate 
και το Powerful 
Strength Line 
Reducing 
Concentrate  
ταξίδεψαν στη 
μαγευτική Κάρ-
παθο και πόζα-
ραν με καλο-
καιρινό mood 
στον φακό του 
έλληνα φωτο-
γράφου, Νικό-
λα Μάστορα

TED BAKER 
Νεσεσέρ
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Stardust Της Ευαγγελίας Τσαβδάρη

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Απολαμβάνεις όμορφες στιγμές, 
ακόμη κι αν δεν βγάζεις άκρη με τα 
σημαντικά
Κάθε κουβέντα και συνάντηση, ακόμη 
και τα πιο αθώα και απλά, φαίνεται ν’ 
ανοίγουν ζητήματα και να δημιουργούν 
μπερδέματα στην αρχή της εβδομάδας. 
Ενδεχομένως επιβαρύνει κάπως τις 
καταστάσεις το γεγονός πως το μυαλό 
σου δεν είναι ακριβώς καθαρό, είτε γιατί 
εμπλέκεσαι συναισθηματικά, είτε γιατί 
τα έχεις κάνει κι εσύ τα λαθάκια σου, είτε 
επειδή δεν έχεις όλα τα δεδομένα. Είσαι 
επιρρεπής ως εκ τούτου σε βιαστικές και 
άστοχες αντιδράσεις. Αυτές έχουν το κό-
στος τους σε χρήμα, όσον αφορά κυρίως 
τα του σπιτιού και της οικογένειας, για να 
καταφέρεις να βγάλεις άκρη και να είσαι 
τελικά ευχαριστημένος και χαρούμενος 
με το αποτέλεσμα. Συναισθηματικά 
επίσης εκτίθεσαι για να αντιληφθείς ότι 
ορισμένα πράγματα που σου αρέσουν 
και σε βολεύουν θέλουν ρύθμιση, εάν 
πρόκειται να βγει όμορφα το ερωτικό. 
Υπάρχουν ωραίες στιγμές και η διάθεσή 
σου παραμένει κυρίως θετική και καλο-
καιρινή, όσο καταφέρνεις να απολαμβά-
νεις τα «μικρά» πράγματα, έστω κι αν τα 
«μεγάλα» παραμένουν κολλημένα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Ικανοποιημένος με συναναστροφές, 
αν και με τάση να υπερεκτιμήσεις
Αρκετά ικανοποιημένος και «γεμάτος» 
αισθάνεσαι στην αρχή της εβδομάδας, 
κυρίως γιατί τα θέματα των ημερών είναι 
λίγο πολύ γνωστά και δεν φαίνεται να 
συμβαίνει τίποτα εξαιρετικά δραστικό. 
Σε επίπεδο επιμόρφωσης, συγγενών και 
σχέσης, οποιαδήποτε εξέλιξη μάλλον 
είναι στον πάγο λόγω καλοκαιριού, 
ενώ από άποψη διακοπών, παρέας και 
δικών σου δραστηριοτήτων υπάρχει 
ένα «χάσιμο», όμως, καθώς λίγα μπορείς 
να κάνεις, καταφέρνεις να μένεις ημι-
ικανοποιημένος. Από τη μέση της εβδο-
μάδας τα οικογενειακά και τα θέματα του 
σπιτιού παίρνουν ροπές, κι επαφίεται σε 
σένα να αλλάξεις τη στάση σου, χωρίς ό-
μως να τσαλαπατήσεις τους υπόλοιπους. 
Οι έξοδοι, οι γνωριμίες και οι επαφές των 
ημερών έχουν όλα τα χαρακτηριστικά 
που σ’ αρέσουν και σε ενθουσιάζουν, 
αλλά καλό είναι να είσαι λιγάκι επιφυλα-
κτικός. Εξαιτίας της ανυπομονησίας σου 
να τελειώνεις με το παλιό, δείχνεις υπερ-
βάλλοντα ζήλο να βαφτίσεις «καλές» και 
«θετικές» ειδήσεις, εξελίξεις και μηνύμα-
τα, ενώ στην πραγματικότητα δεν αλλά-
ζουν απολύτως τίποτα. Μπορούν να είναι 
ευχάριστα για τώρα και τόσο όσο.

ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Δραστηριότητες διακοπών με φίλους, 
ως αντίδοτο σε σοβαρότερα άγχη
Η αμφιθυμία και η αστάθεια είναι στα 
πάνω τους την αρχή της εβδομάδας, 
ιδιαίτερα σε σχέση με επαγγελματικά και 
οικονομικά θέματα όπου όλες οι επιλογές 
φαίνονται παλιές, γνωστές και ανεπαρ-
κείς με αποτέλεσμα να αισθάνεσαι πως 
δεν προχωρά τίποτα. Οι διακοπές είναι το 
καλύτερο σενάριο καθώς οι γνωριμίες, 
συναναστροφές, οι βόλτες και οι δραστη-
ριότητες με τους φίλους σου σού δίνουν 
αίσθηση κατεύθυνσης. Από τη μέση της 
εβδομάδας, ωστόσο, κι αυτά αρχίζουν να 
«χτυπάνε» σε υπόκωφα άγχη, ατελείωτες 
υποθέσεις και γενικά στη «κρυμμένη» 
αταξία της ζωής σου, που αισθάνεσαι 
έντονα πως χρειάζεται να μπει σε σειρά. 
Ενδεχομένως να επηρεαστείς και σωμα-
τικά, πιθανώς στο θέμα του ύπνου και 
της νευρικότητας, ειδικά αν δεν υπάρχει 
ήδη ένα σταθερό και καλό πρόγραμμα σε 
αυτά τα κομμάτια. Υπάρχουν επίσης κά-
ποιες θετικές ειδήσεις σε σχέση με τα οι-
κονομικά σου, από πλευράς οικογένειας 
ή από τον επαγγελματικό σου χώρο, αν 
και δεν επαρκούν για να σου λύσουν σχε-
τικές ανησυχίες, ούτε σημαίνουν τη λήξη 
υποθέσεων με οργανισμούς, τράπεζες.

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Στο βάθος σου βρωμάνε και σου 
ξινίζουν τα πάντα, ακόμη κι αυτά που 
είναι θετικά
Στην αρχή της εβδομάδας είναι κάπως 
δύσκολο να βρεις κάτι πραγματικά θετι-
κό ή κάτι που πραγματικά γουστάρεις με 
όλη σου την καρδιά σχεδόν σε οτιδήποτε 
αφορά τη σχέση σου με τον σύντροφο 
ή τους συνεργάτες σου. Ακόμη και οι 
ευχάριστες δραστηριότητες ή πράγματα 
που θα έπρεπε να σε ανανεώσουν τα ει-
σπράττεις ως κάπως λίγα, με αποτέλεσμα 
μέσα σου να προσπαθείς διαρκώς να γε-
φυρώσεις τα αγεφύρωτα. Είναι δύσκολο 
να επικοινωνήσεις ορθά, επειδή ακόμη 
και στις θετικές κουβέντες και ειδήσεις 
(που υπάρχουν), φαίνεται να κολλάει κά-
τι αρνητικό το οποίο τελικά σε σπρώχνει 
να λειτουργήσεις κάπως επιθετικά ή α-
νταγωνιστικά. Ενδεχομένως να έχει πρό-
σκαιρο θετικό αποτέλεσμα τόσο στην 
καριέρα όσο και στον γάμο σου, εφόσον 
σε κινητοποιεί. Από τη μέση της εβδο-
μάδας προσπαθείς να βρεις ισορροπίες 
ανάμεσα στο πόσο αξίζει να ξοδέψεις ή 
να επενδύσεις σε οικονομικά και ερωτικά 
εγχειρήματα, και στην ανεξέλεγκτη ανά-
γκη σου για ασφάλεια. Ίσως ο καλύτερος 
δρόμος είναι αυτός που δεν αποκλείει 
τον απέναντι από τη διαδικασία.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ενοχλημένος που δεν σ’ αφήνουν να 
κάνεις αυτά που σ’ αρέσουν
Η εβδομάδα σου ξεκινάει με κάποια ενό-
χληση επειδή τα θέματα της δουλειάς, 
της ρουτίνας και της υγείας μπερδεύο-
νται στο πρόγραμμα των διακοπών, του 
ελεύθερου χρόνου, σ’ αυτά που θέλεις να 
κάνεις με τους φίλους σου. Δεν βοηθάει 
ιδιαίτερα και η φάση της ονειροπόλησης 
που βρίσκεσαι στα ερωτικά και τα οικο-
νομικά σου, καθώς συσκοτίζει περαιτέρω 
τις καταστάσεις. Αυτό που βοηθάει είναι 
ότι δεν πολυσκέφτεσαι πριν δοκιμάσεις 
πράγματα και είσαι πολύ ανοιχτός στο 
καινούριο σε σχέσεις, επαγγελματικά, 
από άποψη εμπειριών. Εφόσον τσεκά-
ρεις πως όλα αυτά δεν είναι μόνο μια 
αντίδραση, όλα εντάξει. Από τη μέση της 
εβδομάδας μπαίνεις στο ρυθμό κάποιων 
δραστικών μεταβολών στην καριέρα και 
τον γάμο σου, στις οποίες βέβαια έχεις 
βάλει εκατό τοις εκατό το χεράκι σου. 
Ακόμη κι έτσι σαστίζεις κάπως, ενδεχο-
μένως γιατί οι ειδήσεις, οι κουβέντες και 
εξελίξεις εμφανίζονται μάλλον αναδρο-
μικά και εκεί που δεν το περιμένεις, χωρίς 
να σχετίζονται με κάποια εμφανή πρακτι-
κή κίνηση. Αν κάτι φταίει είναι το τάιμινγκ 
αλλά δεν γίνεται να μην ασχοληθείς.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Δυσκολεύεσαι ν’ αποφασίσεις τι 
θέλεις να κάνεις για οτιδήποτε 
σοβαρό στη ζωή σου
Βρίσκεσαι στην περίεργη για σένα θέση 
να μην μπορείς να αξιολογήσεις με ευ-
κολία τι θέλεις και τι αξίζει στην καριέρα 
και τον γάμο σου, στην αρχή της εβδο-
μάδας. Ο σύντροφος και οι συνεργάτες 
σου, όπως και η κατάσταση των δημι-
ουργικών σου πρότζεκτ και της ερωτι-
κής σου ζωής δεν προσφέρουν σχεδόν 
καμία βοήθεια. Όλα φαίνεται να τρα-
βάνε τον δρόμο τους ή να αιωρούνται 
κάπως ξέχωρα από σένα. Ακόμη κι αν 
ψάξεις να βρεις αν σου φταίει κάτι και τι, 
δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορείς να 
καταλήξεις σε κάποιο συμπέρασμα. Αυ-
τό δεν σε σταματάει από το να κάνεις κά-
ποιες μάλλον παθιασμένες ή δυναμικές 
κινήσεις για να βγεις από την ένταση. 
Μην περιμένεις να μεταφραστούν σε 
δραστηριότητες, επικοινωνία ή κάποιο 
σχέδιο με συνοχή χωρίς μεγάλη προ-
σπάθεια. Από τη μέση της εβδομάδας 
και μετά η κούραση της χρονιάς, όπως 
και οι φορές που έχεις καταπιέσει τον ε-
αυτό σου, οδηγούν σε δραστική αλλαγή 
οπτικής και απρόβλεπτες τοποθετήσεις 
έναντι συγγενών και παρεών.
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Ζυγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Κάνεις τη ζωή σου σε μια μικρή παρέν-
θεση κι αυτό σε πείθει για αλλαγές
Σαν σκηνή καταδίωξης που έχεις κατα-
φέρει να ξεφύγεις προς το παρόν με τα 
λάφυρά σου μοιάζει η αρχή της εβδομά-
δας. Μπορεί να τριγυρνάς από μέρος σε 
μέρος, από ιδέα σε ιδέα, από παρέα σε 
παρέα και από προοπτική σε προοπτική, 
πάντως ακόμη και με ένα ελαφρύ χάσιμο 
αισθάνεσαι πιο ελεύθερος και αισιόδο-
ξος. Τελείως δεν γίνεται επειδή έχεις 
αφήσει πίσω σου ανοιχτά αρκετά θέματα 
επαγγελματικής φύσεως, οικονομικά θέ-
ματα της οικογένειας, ενδεχομένως και 
τις φροντίδες για την υγεία σου. Χρειάζε-
ται λίγη προσοχή, να μην εκλάβεις γνω-
ριμίες, προτάσεις και επανεμφανίσεις τις 
περιόδου ως βιώσιμες επί του πραγμα-
τικού πριν πάρεις χρόνο για να τα εξετά-
σεις. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 
δικαιολογία για να αφήσεις ανταγωνισμό 
κι επιθετικότητα να πάρουν τον λόγο στις 
σχέσεις σου. Από τη μέση της εβδομάδας 
και μετά μάλλον ο ποιοτικότερος χρόνος 
και δραστηριότητες έχουν δραστικό 
αντίκτυπο στο κοινό πορτοφόλι και στην 
ερωτική σου ζωή, ενδεχομένως βοηθώ-
ντας να συνειδητοποιήσεις ότι κάποιες 
αλλαγές προς το καλύτερο είναι εφικτές.

ςκόρπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Κερδισμένος συναισθηματικά και οι-
κονομικά, αλλά όχι όπως κι όσο θέλεις
Η εβδομάδα ξεκινάει με παραλλαγές στο 
γνωστό θέμα των σκαμπανεβασμάτων 
ή του πήγαινε-έλα ανάμεσα σε άκρα. 
Σε συναισθηματικό κι ερωτικό επίπεδο 
ίσως τα παραβλέπεις ρομαντικά και 
ιδανικά τα πράγματα για να μπορέσει να 
σε ικανοποιήσει η πραγματικότητα. Θα 
βοηθούσε, αν ήσουν περισσότερο δια-
τεθειμένος να μετακινηθείς στον τρόπο 
σκέψης, στις συνήθειές σου, στον τρόπο 
που επικοινωνείς. Σε επίπεδο χρημάτων 
το έξτρα που έρχεται αναδρομικά ή από 
παράτυπες οδούς μέσα από συμφωνίες 
δεν συμβαδίζει ούτε με τις δημιουργικές 
σου. Συνεπώς είναι κάπως δύσκολο να 
το ευχαριστηθείς. Παράλληλα, κάθε και-
νούρια προοπτική, προσωπική ή επαγ-
γελματική, μεταφράζεται σε πολλή δου-
λειά και προσπάθεια. Από τη μέση της 
εβδομάδας η καριέρα και ο γάμος σου 
και οι σχετικοί σου στόχοι δημιουργούν 
τριβή ανάμεσα σε σένα και τους άλλους 
των σχέσεων και κάποιες απότομες και 
δραστικές μεταβολές στις ισορροπίες. 
Αυτές θα είναι στη σωστή κατεύθυνση 
μόνο εφόσον υπάρχει κι από τις δύο 
πλευρές η διάθεση για ομαδικό παιχνίδι.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Κυνηγάς το διαφορετικό, όμως αι-
σθάνεσαι αβέβαιος όταν το βρίσκεις
Στην αρχή της εβδομάδας σού βγαίνει 
μια μικρή ανασφάλεια και ενδεχομένως 
δυσανασχέτηση εξαιτίας της αποτυχίας 
της σχέσης ή των συνεργασιών σου 
να κρατηθούν σε ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο. Ανακατεύονται πολλές φωνές 
και πολλά πράγματα. Δεν κάθεσαι να χο-
λοσκάσεις και πάρα πολύ εφόσον κατά 
πάσα πιθανότητα στο πρόγραμμά σου 
υπάρχει εκδρομή ή έστω κάτι καινούριο 
και επιθυμητό σε επίπεδο δραστηρι-
ότητας, επιμόρφωσης, ατόμου. Όσον 
αφορά το τελευταίο και ειδικά επί του ε-
ρωτικού, καλό είναι να έχεις κατά νου ότι 
το καινούριο και το συναρπαστικό δεν 
γίνεται ταυτόχρονα να είναι οικείο και να 
ταιριάξει κουτί στο πρόγραμμά σου. Το 
ίδιο ισχύει και για τα δημιουργικά σου εγ-
χειρήματα, και ρίσκο και βέβαιο κέρδος 
δεν γίνεται. Μετά τη μέση της εβδομάδας 
και εφόσον η ξεκούραση ή το εφέ του 
διαφορετικού έχει αρχίσει να λειτουρ-
γεί, χρειάζεται προσοχή σε σχέση με 
την υγεία σου, όπως και με τα βασικά κι 
απαραίτητα της ρουτίνας σου, επειδή εν-
δεχομένως να χρειαστούν φροντίδα και 
κάποιες αλλαγές για να είναι εντάξει.

Αιγόκερως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ρέπεις προς την ευπιστία ελπίζοντας 
να τακτοποιήσεις πράγματα γρήγο-
ρα κι άμεσα
Μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το 
να μην ξέρεις τι να πρωτοκάνεις την κάθε 
σου μέρα, μπορεί να είναι και ιδιαίτερα 
δυσάρεστο. Σε κάθε περίπτωση, οι συνεν-
νοήσεις σου, οποιοδήποτε κανόνισμα για 
ταξίδια και μετακινήσεις, όπως και κάθε 
χρηματική συναλλαγή ρουτίνας χρειά-
ζεται να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή 
αυτές τις μέρες. Καλύτερα να είναι άλλα 
τα μικροπράγματα με τα οποία θα ασχο-
λείσαι. Φρόντισε να μην ξεσπάς στον άμα-
χο πληθυσμό, κυρίως σύντροφο και συ-
νεργάτες, εξαιτίας δικής σου εσωτερικής 
αναστάτωσης ή θεμάτων που αφορούν 
το σπίτι και τον επαγγελματικό σου χώρο. 
Διαχώρισε τους ανθρώπους από τις κατα-
στάσεις, δεν είναι το ίδιο. Από τη μέση της 
εβδομάδας και μετά όσα βαίνουν στα ε-
ρωτικά σου και στα οικονομικά σου, γίνο-
νται ένα κάπως απρόβλεπτο βαρόμετρο 
για τη διάθεσή σου. Από τη μία είναι ω-
ραίο ότι υπάρχουν ουσιαστικά πράγματα 
και γνωρίζεις καταστάσεις σε βάθος. Από 
την άλλη δεν γίνεται να τα αντιμετωπίσεις 
σαν επιφανειακά και ασήμαντα, πράγμα 
που σημαίνει ότι δεν επαρκούν και τα συ-
νήθη σχέδια και κουβέντες.

υδρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Παίρνεις τη δόση σου από καλοκαίρι, 
έστω και σε απαιτητικό πλαίσιο
Στην αρχή της εβδομάδας υπάρχουν 
πολλές ευχάριστες ανάσες σε σχέση με 
τα ερωτικά σου, δημιουργικές και ψυ-
χαγωγικές ασχολίες, όπως και σε σχέση 
με τα παιδιά σου. Ενδεχομένως να 
σκιάζονται λιγάκι από μάλλον άστοχους 
υπολογισμούς σε σχέση με το χρηματι-
κό τους κόστος, όπως και το κατά πόσο 
μπορούν να ικανοποιήσουν τη συναι-
σθηματική σου επιθυμία. Είναι δύσκολο  
να βάλεις στην άκρη το γενικά δύσκολο 
επαγγελματικό πλαίσιο, ακόμη κι αν η 
εργασιακή σου ρουτίνα είναι γεμάτη 
και σχετικά επικερδής. Καλό είναι όποια 
άνεση ή ευχάριστα μηνύματα παίρνεις 
σε επίπεδο καθημερινότητας, να μη 
γίνουν αφορμή για απερίσκεπτες κι 
εγωκεντρικές κουβέντες. Ο χρόνος με 
τον σύντροφο και παρέες, το έξω και οι 
εκδρομές στα μεγάλα συν των ημερών. 
Από τη μέση της εβδομάδας χρειάζεται 
μεγαλύτερη ετοιμότητα και προσαρμο-
στικότητα καθώς προξενείται μεγάλη 
αναστάτωση μέσα σου, στο σπίτι και 
το οικογενειακό σου περιβάλλον, είτε 
αφορά καθαρά πρακτικά θέματα, είτε 
έχουν περισσότερο ψυχολογική χροιά.
 
ιχθυες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Κουραστικά οικογενειακά θέματα 
και δουλειές, συν την υπόσχεση χα-
ράς κι έρωτα
Αναποφάσιστο μέσα σου σε βρίσκει 
η αρχή της εβδομάδας, καθώς και σε 
ζητήματα που αφορούν το σπίτι και το 
οικογενειακό σου περιβάλλον, εφόσον 
γύρω από αυτά περιστρέφονται οι κου-
βέντες των ημερών. Χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσπάθεια για να μην παίξεις και πάλι 
ρόλους που δεν θέλεις. Η ερωτική σου 
ζωή, η σχέση με τα παιδιά σου, όπως και 
οι συνεργασίες σου είναι πηγές μάλλον 
θετικών μηνυμάτων και μιας οικείας 
κινητικότητας. Ίσως υπάρχει λίγο φλερτ, 
κάποια διασκέδαση κι άλλα τέτοια πραγ-
ματάκια. Καλό θα είναι να ξοδέψεις σχε-
τικά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σου, 
όπως και να επενδυθείς συναισθηματικά 
με κάποιο ρεαλισμό, από την άποψη πως 
ο δρόμος είναι μακρύς και χρειάζεται 
σύνεση, αν θέλεις να μην είναι πυροτέ-
χνημα. Από τη μέση της εβδομάδας και 
μετά να ’σαι προετοιμασμένος για αλλα-
γές στο πρόγραμμα, σε συναντήσεις, σε 
συνομιλίες, ακόμη και για λίγη ένταση, 
εξαιτίας θεμάτων ρουτίνας, δουλειάς 
και υγείας. Σε κάθε περίπτωση, εστιάσου 
στο να προσαρμοστείς γρήγορα παρά 
στο νεύρο και τη δυσαρέσκεια. ●

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



Michael Kiwanuka - Solid Ground
Ghildish Gambino - 42.26
Superlover - Piano Pump

CJ Jeff - Daylight (FNX Omar Remix)
Nasa Funk - Gonna Work It

Africanism - Love is the Answer 
Pearl Jam - Black

James Blake - Mike high
CJ Jeff ft. Leroy Burgess - Raving, 

I am Raving 
Gloria Taylor - Deep Inside You

Ο CJ Jeff εµφανίζεται στις 21 Αυγούστου 
στην Ίµπιζα, στη νέα σειρά 
party «Caravan Serai» που 

διοργανώνει, και στις 23 Αυγούστου 
στο Island Athens Riviera, για το 

µηνιαίο residency του στην Αθήνα

O CJ Jeff 

στέλνει την κασέτα 
του καλοκαιριού
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