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 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΝΙΣ
Το νέο «ρακέτες στην παραλία».

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
Βρέθηκε όνοµα για να κολλάτε 

δίπλα τη λέξη «icon».
(και όχι δίπλα σε κάθε ανθυποδιάσηµη πατάτα)

ΤΟ ΚΟΚΤΕΪΛ ΤΟΥ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Tο φτιάχνει το Τyco και λέγεται Mai Tai. 

(στη Ρόµβης)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Η πιο αυθεντική παίκτρια που βγήκε 

καθαρή από τα µπουγαδόνερα του ριάλιτι.
(η πρώτη γυναίκα Master Chef)

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Μια βάση δεδοµένων στην οποία θα 

περιλαµβάνονται όλες οι κινηµατογραφικές 
ταινίες (ελληνικές και ξένες), που 

διαδραµατίζονται σε ελληνικές θάλασσες, 
πρόκειται να δηµιουργήσει το Εθνικό 

Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

MΠΑΝΑΝΟΦΛΟΥΔΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΩΝ

Θαυµατουργή. Απλώς τρίβεις µε το εσωτερικό 
της το ερεθισµένο σηµείο για λίγη ώρα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ TWEET
«Μπήκε ένα ποντίκι κάτω από τα στασίδια 
στην εκκλησία και µέχρι να καταλάβουµε 

τι γίνεται νοµίζαµε ότι κάνουν κύµα οι γριές 
για να υποδεχτούν τον παπά». 

(@Mefistofelis)

SEX & THE CITY 
ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΑΜΑΝΘΑ
Σαν ποδήλατο µε βοηθητικές.

ΚΟΡΩΝΟΠΑΡΤΙ 
ΜΕ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ ΣΤΟ ΑΠΘ
Χτίζουν µέλλον τα παιδιά. 

Η ΛΕΞΗ «ΜΑΝΟΥΛΑ»
Ο εθνικός µεγαλο-µπεµπεκισµός.

TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΚΟΡ 
ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ
Συγγνώµη, αλλά είναι πυρηνική 
φυσική.

ΡΑΔΙΟ ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ
Προανήγγειλε ραδιοφωνική εκποµπή 
µέσα από τη φυλακή. 
Τίτλος «Ο Μουρλοκακοµοίρης».

PCR TEST
20 ευρώ η δειγµατοληψία και 
40 ευρώ η ανάλυση; 
Να το κάνετε µόνοι σας. 
Σελφ τεστ µέχρι να δύσει ο ήλιος.

ΜΕΧΡΙ 300 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ;
Άνθρωπος δεν θα παντρευτεί 
ούτε και φέτος στην Κρήτη.

ΓΕΛΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
«Ένας Αθηναίος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, 
και µια Σπαρτιάτισσα, η Μαρία Σάκαρη, 
είναι τα δικά µας “µυθικά παιδιά”...»
(Έλληνας ρεπόρτερ 
σε δηµοσιογραφικό τρανς)

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

¼Æ
¹°

¥¶
 »

ÃË
 Æ¸

 »
¶Ä

°

Eating in the rain
(στο Κουκάκι µε βροχή)
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

200 χρόνια 
από την Επανάσταση του 1821.

Και μετά;

ΒΡΑΒΕΙΑ
● Τα 3 καλύτερα, σύµφωνα µε την Κριτική Επιτροπή, έργα 
θα βραβευτούν µε το χρηµατικό ποσό των  €10.000
που θα καλύψει η εταιρεία Groupama.

● Τα πρώτα 200 έργα που θα σταλούν ψηφιακά στην 
Athens Voice θα τυπωθούν παρουσία του καλλιτέχνη 
σε 4 αντίτυπα µε ψηφιακή  µεταξοτυπία 35Χ50 από την 
Technoprana και θα χαριστούν στους καλλιτέχνες.

● Όλα τα έργα θα αναρτώνται στον ιστότοπο
 της Athens Voice.

● Όλα τα έργα θα δηµοσιευτούν σε ειδικό Τεύχος-Αφιέρωµα  
µε εξώφυλλο το έργο που θα κερδίσει το πρώτο βραβείο.

● Έκθεση: Τα έργα θα εκτεθούν, εφόσον το επιτρέψουν
 οι συνθήκες, το φθινόπωρο σε µια µεγάλη έκθεση σε χώρο 
Τέχνης του ∆ήµου Αθηναίων.

● ∆ιάρκεια: Οι καλλιτέχνες µπορούν να στείλουν 
ψηφιακά το έργο τους µέχρι τις 31/8/2021 στο mail 
art1821@athensvoice.gr

● Τεύχος-Αφιέρωµα: Όλα τα έργα θα δηµοσιευτούν 
σε ειδικό Τεύχος-Αφιέρωµα µε εξώφυλλο το έργο
 που θα κερδίσει το πρώτο βραβείο.

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D i g i t a l  p r i n t i n g

H ATHENS VOICE και
 ο ∆ήµος Αθηναίων συνδιοργανώνουν 

µεγάλη εικαστική δράση υπό την αιγίδα 
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», µε την 

ευκαιρία της συµπλήρωσης των 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης, µε τίτλο «200 χρόνια από 
την Επανάσταση του 1821. Και µετά;». 

Καλλιτέχνες καλούνται να 
φιλοτεχνήσουν ένα έργο που θα αφορά 

το πώς βλέπουν την Ελλάδα σήµερα.
Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τα 21 

επικρατέστερα έργα που θα πληρούν 
αισθητικά και εννοιολογικά την 

ιδέα της ∆ράσης.

Μάθε
 περισσότερα: 

athensvoice.gr
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Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Πολιτική

Verba 
Volant
Αλέξης ΤςίπρΑς

«Θα εμπιστευόταν κα-
νείς τον κ. Μητσοτάκη 
έστω και για διαχειρι-
στή της πολυκατοικίας 
του»; Πρόεδρε, δεν 
μπαίνουμε στο ψευτο-
δίλημμα. Θα προτιμή-
σουμε μονοκούκι τον 
πρώην υπουργό σου 
Παύλο Χαϊκάλη, όστις 
τυγχάνει να έχει και 
εμπειρία στη συγκε-
κριμένη θέση από τον 
ρόλο του στο σίριαλ 
«Η Πολυκατοικία».   

Αδωνίς ΓέωρΓίΑδης 

«Σας το έχω πει πολλές 
φορές, αν προσέξουμε 
και δεν έρθει 4ο κύμα 
ιού, θα πάμε περίφημα». 
Πολλές οι μεταβλητές 
της εξίσωσης. Θυμί-
ζει έντονα το «αν δεν 
βρέξει, θα κάνει καλό 
καιρό».   

ΓίΑνης ΒΑρουφΑκης

«Είμαστε οι μόνοι που 
συνδυάζουμε την ουτο-
πία με τον ρεαλισμό». 
Πρόεδρε, θέλουμε και 
άλλα τέτοια mashups. 
Προτείνουμε να συν-
δυάσετε: «πέδιλο με 
κάλτσα», «φιλελεφθε-
ρισμό με κομμουνισμό» 
και «κρέας με οσμή ψα-
ρίλας».   

έλένη ΑυλωνίΤου

«Για τον καθ. Ιωαννίδη 
τα εμβόλια έχουν μόνο 
επείγουσα αδειοδότη-
ση, όχι πλήρη άδεια. Δεν 
συμφωνεί με υποχρεω-
τικότητα εμβολιασμού 
γιατί δεν έχουμε πλήρη 
εικόνα της ασφάλειάς 
τους. Η ΠτΔ θεωρεί την 
αντιμετώπιση αυτή ε-
σφαλμένη θέλοντας να 
διευκολύνει την κυβέρ-
νηση. Αυτός είναι ο ρό-
λος της»; Καταλαβαίνω 
την αγωνία της Διδά-
κτορος Eργοφυσιολο-
γίας (Ph.D.) - Ερευνή-
τριας ΕΚΑΕ και Πρωτα-
θλήτριας Κολύμβησης 
αλλά θα ήθελα να επι-
σημάνω ότι μπλέκεται 
στα χωράφια των νομι-
κών επιστημόνων και 
είναι μια κίνηση που 
γλιστράει περισσότε-
ρο από σαγιονάρα στο 
πλακάκι της πισίνας. A  

60 ετών τουλάχιστον θα 
πρέπει να είναι κανείς 

ώστε να μπορεί να κάνει 
πλέον το εμβόλιο της Astra 
Zeneca στη χώρα μας. Οι 
πολίτες που έχουν κλείσει 
ραντεβού για εμβολιασμό, 
θα λάβουν sms που θα τους 
ενημερώνει ότι μπορούν να 
αλλάξουν μάρκα.

2n δόση θα κάνουν κανο-
νικά όσοι έχουν κάνει 

την πρώτη χωρίς παρε-
νέργειες, λέει η επιτροπή 
εμβολιασμών. Κάνουν ό,τι 
μπορούν για να δικαιώσουν 
τον Τσίπρα που έλεγε ότι η 
κυβέρνηση «ξεστοκάρει» τα 
συγκεκριμένα εμβόλια. 

5 σετ χρειάστηκαν για να 
νικήσει ο κορυφαίος τε-

νίστας στον κόσμο, Novak 
Djokovic, τον Έλληνα Στέ-
φανο Τσιτσιπά στον τελικό 
του Roland Garros.

3-2 ήταν το αποτέλεσμα 
της αναμέτρησης, με 

τον Τσιτσιπά να κερδίζει τα 
2 πρώτα σετ, αλλά τελικά 
ο Σέρβος τενίστας πήρε τα 
τρία επόμενα και μαζί και το 
Κύπελλο των Σωματοφυ-
λάκων.

7.980 πόντους έχει πλέον 
ο Τσιτσιπάς στην 

κατάταξη ATP Ranking, 
γεγονός που τον κατατάσ-
σει 4ο στη λίστα με τους 
κορυφαίους επαγγελματίες 
τενίστες του κόσμου. Στο 
νούμερο 1 βρίσκεται φυσι-
κά ο Djokovic. 

4 ώρες και 11 λεπτά ήταν η 
διάρκεια του σημαντικό-

τερου αγώνα στην καριέρα 
του Τσιτσιπά. Φυσικά μέχρι 
τον επόμενο.

750.000 ευρώ συνόδευ-
σαν τον τίτλο 

του φιναλίστ και κατέληξαν 
στον Έλληνα τενίστα. 

48,6% ήταν η μέγιστη 
τηλεθέαση του 

τελικού του Roland Garros, 
τον οποίο μετέδωσε η ΕΡΤ. 
Σημειώθηκε προς το τέλος 
του ματς. 

41% ήταν η μέση τηλεθέ-
αση του τελικού, καθ’ 

όλη της διάρκεια της αναμέ-
τρησης. 

221.000 άνθρωποι είδαν 
τον αγώνα από το 

κινητό ή το tablet τους μέ-
σω Ertflix. Συνολικά 447.564 
θεατές είδαν τον τελικό 
μέσω της πλατφόρμας, νού-

μερο που ήταν και ρεκόρ 
τηλεθέασης στα 2 χρόνια 
λειτουργίας της. 

-0,012% ήταν τη Δευτέρα 
η απόδοση του 

πενταετούς ομολόγου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, για 
πρώτη φορά στην ιστορία, 
παρά το γεγονός ότι η Ελλά-
δα βρίσκεται τουλάχιστον 
δύο σκαλοπάτια κάτω από 
την επενδυτική βαθμίδα. 
Δηλαδή, παρότι για τους 
οίκους δεν είμαστε αξιόπι-
στοι, κάποιοι πληρώνουν 
για να μας δανείζουν. 

90% του χρέους βρίσκεται 
στα χέρια της τρό-

ικας, επισημαίνει ο Γιάνης 
Βαρουφάκης και προσθέ-
τει ότι «μια χαρά επιτόκιο 
έχει, της τάξης του +2% 
μεσοσταθμικά». Με αυτά 
τα δεδομένα ο «αγάπη μου 
έκλεισα τις τράπεζες» προ-
βλέπει ύφεση και επιμένει 
στην άποψή του ότι είμαστε 
χρεοδουλοπαροικία.

281.000 δολάρια πλήρω-
σε συλλέκτης για 

να αποκτήσει αυτοπροσω-
πογραφία του Kurt Cobain 
με λεζάντα «Kurt Kobain 
Rock Star». 

14.145 κόστισαν τον προ-
ηγούμενο μήνα 6 

τούφες από τα μαλλιά του 
frontman των Nirvana, οι 
οποίες δημοπρατήθηκαν 
επίσης.

6 συνεχόμενα Σαββατοκύ-
ριακα πραγματοποιού-

νται κορωνοπάρτι στο χώρο 
του ΑΠΘ. Οι εισαγγελικές 
παρεμβάσεις δεν μοιάζουν 
να έχουν αποτέλεσμα. 

23 ετών ήταν ο νεαρός που 
κινδύνευσε να χάσει το 

πόδι το βράδυ του περασμέ-
νου Σαββάτου όταν έτερος 
κορωνοπάρτι άνιμαλ, του 
πολτοποίησε το άκρο με την 
ερπύστρια ενός σκαπτικού 
μηχανήματος, την κλειδα-
ριά του οποίου διέρρηξε. 

800 εκατ. ευρώ ζητά από 
τους επενδυτές η 

Alpha Bank με την Αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
την οποία αποφάσισε την 
Τρίτη η Γενική συνέλευση 
των Μετόχων.

32% άνοδο για τη μετοχή 
της τράπεζας σε σχέ-

ση με τα τρέχοντα επίπεδα, 
προβλέπει η Eurobank 
Securities, χωρίς μάλιστα να 
ενσωματώνει το ποσό της 
αύξησης.

2% ήταν η συμμετοχή των 
τραπεζοϋπαλήλλων 

στη «γενική» απεργία της 
Προηγούμενης Πέμπτης, με 
αφορμή την επικείμενη ψή-
φιση του νέου εργασιακού 
νόμου. Δεν τη λες και πολύ 
«γενική» την απεργία.

0% ήταν η συμμετοχή 
των εργαζομένων στα 

super market αλλά και στις 
αερομεταφορές.

3,58 ήταν η συμμετοχή 
των εργαζομένων 

στη ΔΕΗ.

15,28% η συμμετοχή των 
εργαζομένων στα 

ΕΛΤΑ. Είναι φανερό ότι οι 
εργαζόμενοι στο δημόσιο 
απήργησαν για να προστα-
τέψουν τα συμφέροντα των 
εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα, οι οποίοι όμως ιδιω-
τικοί υπάλληλοι δεν απήρ-
γησαν. 

55 ετών και κάτοικος Αυ-
στραλίας είναι ο Σάιμον 

Ντοράντ Ντέι, ο οποίος ι-
σχυρίζεται ότι είναι γιος του 
πρίγκιπα Καρόλου και της 
δούκισσας της Κορνουάλης, 
Καμίλα.

17 και 18 ετών θα πρέπει 
να ήταν το πριγκιπικό 

ζεύγος, όταν συνέλαβε 
τον Σάιμον, αν ευσταθούν 
οι ισχυρισμοί του. Το θέμα 
περιπλέκεται περαιτέρω 
καθώς υιοθετήθηκε από 
οικογένεια με σχέσεις με το 
Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

101,8 δισ. δολάρια είναι 
η συνολική αξία 

του στόλου των Ελλήνων 
εφοπλιστών, σύμφωνα με 
έρευνα του Vessels Value 
και βρίσκεται στην τρίτη θέ-
ση της σχετικής παγκόσμιας 
κατάταξης. Πρώτος σε αξία 
είναι ο στόλος των Ιαπώνων 
με 127,6 δισ. ευρώ και ακο-
λουθούν οι Κινέζοι με 117,9 
δισ. ευρώ. 

13,8 εκατ. ευρώ είναι η αξία 
των νέων παραγγελι-

ών πλοίων από Έλληνες ε-
φοπλιστές, που βρίσκονται 
στην τέταρτη θέση. Πρώτοι 
στη σχετική κατάταξη οι 
αμερικανοί εφοπλιστές με 
αξία 27,6 δισ. ευρώ.

4.000 βιογραφικά έλαβε 
η Pfizer για τις πρώ-

τες 100 θέσεις εργασίας 
στο Κέντρο Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών και Υπηρεσιών 
της Θεσσαλονίκης, όπως 
αποκάλυψε στέλεχος της 
φαρμακοβιομηχανίας.

15%-20% αφορούν Έλλη-
νες που ζούσαν 

και εργάζονταν στο εξωτε-
ρικό και επέστρεψαν στην 
Ελλάδα προκειμένου να 
διεκδικήσουν μια καλή θέση 
εργασίας στην πατρίδα. 

250 εργαζόμενοι θα έχουν 
προσληφθεί συνολικά 

μέχρι το τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του 2022.

10 ημέρες νοσηλεύθη-
κε στο Δρομοκαΐτειο 

ο Δημήτρης Καλογιάν-
νης, γνωστότερος 
και ως Δήμητρα της 
Λέσβου. Μετά εξαφα-
νίστηκε, είπαν, σαν να 
επρόκειτο για κάποιο 
μικροαντικείμενο. Βα-
θύ σημάδι κοινωνικής 
κρίσης είναι ότι δεν 
ξεσηκώθηκε σύσσωμη 
η κοινωνία για την «εξα-
φάνιση» από μια κρατι-
κή δομή. 

50 ημέρες χρειάστη-
καν για να ενεργο-

ποιηθεί το silver alert 
μετά την εξαφάνισή 
του, στις 26 Μαΐου. 
Τελικά η σορός του 
ταυτοποιήθηκε στις 14 
Ιουνίου. 
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Σύμβουλος Διοίκησης  
Νικόλας Γαλανόπουλος

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

αρχισυντάκτης  Γιάννης Τσάκαλος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αμανίτης, Μ. Βελέντζας,  
Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  

Ρ. Γεροδήμος, N. Γεωργελέ, Ι.  Γκομούζα,  

N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, A. Γκόρου, Β. 
Γραμματικογιάννη,  B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυμίου, 
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Ο Μπάιντεν στην ευρώπη 
 σημεία ζωησ σε G7 καί NATO 

Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού

Το ταξίδι του αμερικανού προέδρου Μπάιντεν στην 
Ευρώπη για τις συνόδους των G7 (το φόρουμ των 7 
πιο αναπτυγμένων κρατών και πλούσιων δημοκρα-
τιών) και του NATO θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως η επίσημη έναρξη μιας εκστρατείας ταυτόχρονης 
ανάνηψης των ΗΠΑ και της αρχιτεκτονικής ασφα-
λείας και δημοκρατίας της Δύσης. Ο Μπάιντεν εμφα-
νίζεται και στη διεθνή σκακιέρα με την ίδια αποφα-
σιστικότητα για ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις την 
οποία έδειξε τους πρώτους μήνες της προεδρίας του 
και στο εσωτερικό. 

συμφωνία των υπουργών Οικονομικών των 
G7 για την επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου ε-
ταιρικού φόρου 15% είναι απλώς το ουσιαστι-
κότερο μέτρο της διεθνούς κοινότητας μετά 

την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Αποτελεί ένα 
πρώτο κρίσιμο βήμα για την αντιμετώπιση του εξαιρετι-
κά δύσκολου προβλήματος της φοροαποφυγής, ειδικά 
από εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. Οι εθνικές κυβερνή-
σεις πασχίζουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 
εποχής μας –από τις υποδομές που καταρρέουν μέχρι 
την πανδημία και από την κλιματική αλλαγή μέχρι το ορ-
γανωμένο έγκλημα–, ενώ αιμορραγούν δισεκατομμύρια 
δολάρια χαμένης φορολογίας που καταλήγουν σε φο-
ρολογικούς παραδείσους. Χωρίς πάταξη της φοροδια-
φυγής και χωρίς επαναπατρισμό και δίκαιη φορολόγηση 
των κεφαλαίων αυτών, ό,τι και να λέμε ή να γράφουμε 
για ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, ασφάλεια 
κ.λπ. θα είναι θεωρητικές κουβέντες.  
Ταυτόχρονα, τόσο στη σύνοδο των G7 όσο και σε αυτή 
του ΝΑΤΟ, η Δύση άρχισε πλέον (επιτέλους) να τραβάει 
ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις φιλε-
λεύθερες δημοκρατίες, τη Ρωσία και την Κίνα. Η ενερ-
γοποίηση των G7 ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, αφού για πρώτη φορά μετά 
από πάρα πολλά χρόνια –όχι μόνο της προεδρίας Τραμπ, 
αλλά και της προεδρίας Ομπάμα– η Δύση φαίνεται να 
ορθώνει ένα εξωστρεφές ανάχωμα προς την Κίνα με 
απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας παγκόσμιας συμ-
μαχίας δημοκρατιών και την εμπλοκή και ενδυνάμωση 
δυνάμεων στον Παγκόσμιο Νότο ώστε να αντισταθούν 
στη νεο-αποικιοκρατική στρατηγική του Πεκίνου (όλα 
αυτά βέβαια βρίσκονται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο). Οι 
δε συζητήσεις για ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, η δι-
ανομή 1 δισεκατομμυρίου δόσεων εμβολίων σε φτωχές 

χώρες, και οι δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής (το 2021 θα είναι κρίσιμη χρονιά με την 
26η διάσκεψη του ΟΗΕ τον Νοέμβριο στη Γλασκώβη να 
θεωρείται η τελευταία, ίσως, ευκαιρία για ριζικά μέτρα) 
αποτελούν έμπρακτες αποδείξεις της επιστροφής σε μια 
πολυμερή, θεσμική διπλωματία. 
Αντίστοιχα σημάδια ζωής φάνηκαν και στη Σύνοδο του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Το σημαντικότερο μέχρι τώρα κεί-
μενο στρατηγικής της Συμμαχίας –η Στρατηγική Αντί-
ληψη του 2010– δεν περιελάμβανε ούτε μία αναφορά 
στην Κίνα. Μέχρι το 2019 και λόγω της οικονομικής και 
εμπορικής εξάρτησης πολλών (ευρωπαϊκών κυρίως) 
κρατών, η Κίνα ήταν θέμα-ταμπού για το ΝΑΤΟ. Στη Σύ-
νοδο του Λονδίνου τον Δεκέμβριο του 2019 –ιδιαιτέρως 
μετά την άτσαλη μεν, σωστή δε, πίεση από τον Τραμπ– το 
θέμα άρχισε να τίθεται δειλά-δειλά από τεχνοκράτες και 
δημοσιολόγους, ενώ σταδιακά μετατράπηκε σε επίση-
μη στρατηγική της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. 
Τώρα πλέον όλοι παραδέχονται ότι η Κίνα δημιουργεί 
μια μεγάλη πρόκληση στην ασφάλεια της Δύσης και ότι ο 
κατευνασμός έχει όρια. 
Το ίδιο –και ακόμη περισσότερο– ισχύει για τη Ρωσία, η ο-
ποία πλέον αναγνωρίζεται ως η νούμερο ένα στρατηγική 
απειλή, μετά, φυσικά, από 17 χρόνια εχθρικών επιχειρή-
σεων στο έδαφος της Δύσης (δολοφονιών και επιθέσεων 
με χημικά όπλα, κυβερνοεπιθέσεων, παρεμβάσεων σε 
εκλογές και δημοψηφίσματα, εκστρατειών με ψευδείς 
ειδήσεις κ.λπ.), ενώ ακόμα συνεχίζει να υποστηρίζει επι-
χειρήσεις όπως η πειρατεία της πτήσης της Ryanair από 
τις αρχές της Λευκορωσίας που οδήγησε στην απαγωγή 
και σύλληψη του Ρομάν Προτάσεβιτς. 
Η έννοια της αποτροπής, η οποία κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου ταυτίστηκε με τα πυρηνικά όπλα, και 
που στην μεταψυχροπολεμική εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης και της αλληλεξάρτησης απαξιώθηκε, τώρα 
επιστρέφει στο προσκήνιο. Το ΝΑΤΟ προσπαθεί να α-
ναπτύξει νέες μορφές αποτροπής για τις νέες απειλές 
ασφαλείας, από τις κυβερνοεπιθέσεις και τον υβριδικό 
πόλεμο τύπου Ουκρανίας (και Έβρου), μέχρι τη διαμάχη 
στον Αρκτικό Κύκλο και στο διάστημα.  
Ίσως η πιο εντυπωσιακή πρόοδος να έχει γίνει στο θέμα 
του περιβάλλοντος. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήμα-
τα της έρευνας που κάναμε το 2019 για τις προκλήσεις 
ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Δύση και τον ρόλο του 
ΝΑΤΟ ήταν ότι το θέμα της κλιματικής ασφάλειας και της 
βιωσιμότητας (sustainability) –ένα θέμα που λειτουργεί 

ως κίνητρο για τους νέους της Δύσης– δεν ήταν καν στο 
ραντάρ των αξιωματούχων. Όπως χαρακτηριστικά μου 
ανέφερε μια κορυφαία ειδικός της δεξαμενής σκέψης 
RUSI (ενός εκ των πιο «θεσμικών» think tanks στη Βρετα-
νία), «δεν έχω βρεθεί ακόμα σε στρατιωτική σύσκεψη στην 
οποία το κλίμα ή η βιωσιμότητα να έχουν προκύψει στη συ-
ζήτηση∙ το θέμα αυτό δεν έχει εισχωρήσει στη σκέψη αυτών 
που λαμβάνουν τις αποφάσεις».  
Αυτή η στάση τώρα αλλάζει. Σε προχθεσινή συνέντευξή 
του στο Φόρουμ των Βρυξελλών, που διοργάνωσε το 
German Marshall Fund στο περιθώριο της συνόδου, ο Γε-
νικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γ. Στόλτενμπεργκ σημείωσε 
μερικούς από τους εντελώς πρακτικούς τρόπους με τους 
οποίους η κλιματική αλλαγή λειτουργεί ως πολλαπλασι-
αστής προκλήσεων ασφαλείας: η άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας θέτει σε κίνδυνο ναυτικές βάσεις· ο καύ-
σωνας στη Μέση Ανατολή αλλάζει τις προδιαγραφές για 
τις στολές των στρατιωτών· το λιώσιμο των πάγων αλ-
λάζει εντελώς τη στρατηγική κατάσταση στον Αρκτικό 
Κύκλο, με όλες τις μεγάλες δυνάμεις να διαγκωνίζονται 
για την κυριαρχία στην περιοχή. Η κλιματική ασφάλεια 
μπαίνει (επιτέλους) στην ατζέντα της ευρύτερης συζήτη-
σης για την ασφάλεια. 
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι όλα αυτά άργησαν πολύ 
– και θα είχε δίκιο. Θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια 
και συντονισμός εντός της Δύσης για να καταφέρουμε 
ταυτόχρονα να συνεργαστούμε με την Κίνα όπου χρει-
άζεται –π.χ. επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ– και ταυτόχρονα να ανατρέψουμε και να απο-
τρέψουμε στρατηγικές απειλές. Κι όλα αυτά ενώ η Ευρω-
παϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τη δική της υπαρξιακή κρίση, 
χωρίς έναν Μπάιντεν να την οδηγεί. 
Και τίθεται το ερώτημα: πόσο αποτελεσματικές μπορεί 
να είναι αυτές οι πρωτοβουλίες; Πόσο νόημα θα έχουν;  
Αν ψάχνουμε μία ένδειξη της αποφασιστικότητας του 
προέδρου Μπάιντεν και γενικά των δυτικών ηγετών, αλ-
λά και της ευρύτερης γραφειοκρατίας σε Βρυξέλλες και 
Ουάσινγκτον, ένα σημάδι για το πόσο σοβαροί είναι για 
όλα αυτά, αυτό θα είναι η στάση τους προς την Τουρκία 
εντός του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και η (προς το παρόν θε-
ωρητική) συζήτηση για την κατάργηση της αρχής της 
ομοφωνίας, την οποία φυσικά η Τουρκία εκμεταλλεύεται 
εδώ και χρόνια για να κάνει ό,τι θέλει.  
Η αξία που δίνουμε στα πράγματα ισοδυναμεί με τις θυσίες 
που είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε για αυτά, με το 
κόστος δηλαδή που είμαστε προετοιμασμένοι να πληρώ-
σουμε. Εάν η Δύση όντως θέλει να τραβήξει διαχωριστικές 
γραμμές ανάμεσα στις φιλελεύθερες δημοκρατίες και τις 
αυταρχικές δυνάμεις, ανάμεσα στη διπλωματία της πολυ-
μερούς συνεργασίας και τη στρατηγική του χάους, τότε θα 
πρέπει να εφαρμόσει την αποτροπή και στο εσωτερικό της, 
απέναντι στην Τουρκία, αυξάνοντας ασύμμετρα το κόστος 
αποσταθεροποιητικών και επιθετικών κινήσεων. Ο μόνος 
τρόπος για να πείσει τους «έξω» ο πρόεδρος Μπάιντεν (και 
η Δύση) για τη σοβαρότητα των προθέσεων και των αξιών 
του είναι το να τις επιβάλλει πρώτα στους «μέσα».  A

Πολιτική

Η Εάν η Δύση  
όντως θέλέι να 

τραβήξέι διαχω-
ριςτικές γραμ-
μές αναμέςα 

ςτις φιλέλέύθέ-
ρές δήμόκρατιές 
και τις αύταρχι-

κές δύναμέις, 
τότέ πρέπέι να 
έφαρμόςέι τήν 
απότρόπή και 
ςτό έςωτέρικό 
τής, απέναντι 
ςτήν τόύρκια

Τ

Στην πολυκατοικία έφτασε μια ειδοποίηση 
από τον Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος είχε ενημε-
ρωθεί μέσω της πλατφόρμας Novoville για 
μια καθίζηση στο πεζοδρόμιο μπροστά στην 
πολυκατοικία και γνωστοποίησε ότι η ευθύνη 
για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου βα-
ρύνει τους ιδιοκτήτες των οικοδομών, μπρο-
στά από τις οποίες βρίσκεται το πεζοδρόμιο. 

α κα λά νέα είναι ότι η πλατφόρμα 
Novoville λειτουργεί αποτελεσματικά 
στην Αθήνα. Ένας πολίτης φωτογράφι-
σε το πεζοδρόμιο και μέσω της πλατ-

φόρμας έστειλε στον Δήμο τη φωτογραφία και τη 
διεύθυνση του σημείου. Οι  υπηρεσίες του Δήμου 
έκαναν αυτοψία και ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες 
της πολυκατοικίας. 

Τα κακά νέα είναι ότι πριν από ένα χρόνο στο 
συγκεκριμένο πεζοδρόμιο έγιναν εργασίες του 

ΔΕΔΔΗΕ. Η αποκατάσταση από τον εργολάβο 
έγινε με πρόχειρο τρόπο, χωρίς να προηγηθεί 
συμπίεση του εδάφους. Και το πεζοδρόμιο, που 
για δεκαετίες δεν είχε πάθει τίποτε, μέσα σε ένα 
χρόνο υποχώρησε.  

Γενικά στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλά-
δας η αποκατάσταση των δρόμων, των πεζοδρό-
μων, των πλατειών και των πεζοδρομίων μετά 
από έργα είναι προβληματική. Ορισμένοι εργο-
λάβοι επιλέγουν την πιο εύκολη και συμφέρουσα 
λύση. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 
πλατεία Κοραή και ο πεζόδρομος της Τσακάλωφ 
στο Κολωνάκι. 

Στην πλατεία Κοραή, απέναντι από τα Προπύλαια 
του Πανεπιστημίου, το δάπεδο είναι γεμάτο με 
διαφόρων ειδών μπαλώματα. Το αρχικό πλακάκι 
σε ορισμένα σημεία έχει αντικατασταθεί με δια-
φορετικό, σε άλλα σημεία έπεσε τσιμέντο και χα-

ράχτηκε πρόχειρα από πάνω το σχήμα των πλακι-
δίων, ενώ αλλού έχει πέσει σκέτο τσιμέντο. Εδώ 
υπάρχει ένα ζήτημα. Τα υλικά εδαφοκάλυψης 
που χρησιμοποιούνται στους δημόσιους χώρους 
της Αθήνας είναι δεκάδες και δεν είναι πάντα εύ-
κολο να βρεθούν για να γίνει η σωστή αντικατά-
σταση. Ίσως θα πρέπει να περιοριστεί η ποικιλία 
των υλικών, ώστε αυτά που θα επιλεγούν να είναι 
πάντα διαθέσιμα για τις αποκαταστάσεις. 

Αν για την πλατεία Κοραή υπάρχει ενδεχομένως 
ένα ελαφρυντικό, για την οδό Τσακάλωφ στο Κο-
λωνάκι υπάρχει μόνο η επιλογή της φθηνότερης 
λύσης. Στο πεζοδρομημένο τμήμα του δρόμου 
έγιναν σχετικά πρόσφατα εργασίες για το δίκτυο 
οπτικών ινών. Επιλέχτηκε να μην ξηλωθούν οι 
μαρμάρινες πλάκες, αλλά να περάσουν  οι γραμ-
μές από τα τσιμεντένια τμήματα, που έδιναν σχή-
μα στο πλακόστρωτο. Τα διαχωριστικά αυτά εί-
χαν μια απλή τεχνοτροπία τσιμεντοκονιάματος, η 
οποία έδινε μια λεία επιφάνεια. Όσα δεν σκάφτη-
καν εξακολουθούν να είναι λεία, αυτά που σκά-
φτηκαν καλύφτηκαν με απλή λάσπη και έχουν 
πλέον άγρια, ανώμαλη επιφάνεια σε διαφορετικό 
χρωματισμό. Η παλιά τεχνοτροπία είναι φθηνή 

και εύκολη, αλλά η λάσπη είναι ακόμη φθηνότερη 
και ευκολότερη. Έτσι ο εργολάβος, με την ανοχή 
του Δήμου, μπορεί να διαμορφώσει για δεκαετίες 
την αισθητική του πεζόδρομου.  

Η Αθήνα έχει, πιθανότατα, τα χειρότερα πεζοδρό-
μια της Ευρώπης. Πέρα από την κατάληψή τους 
από καταστήματα και δίκυκλα, τα συχνά έργα για 
τα δίκτυα με την πρόχειρη αποκατάσταση αφή-
νουν πίσω μια εικόνα καταστροφής και μιζέριας. 

Ο Δήμος πρέπει να επιβλέπει και να ελέγχει την α-
ποκατάσταση μετά από τα έργα στους δημόσιους 
χώρους. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί ένα σύστη-
μα εγγύησης που θα δίνουν οι εργολάβοι προς τον 
Δήμο, ώστε οι πλάκες να μην ξεκολλούν και  τα πε-
ζοδρόμια να μη βουλιάζουν μετά από λίγο καιρό. 

Ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει να ανακατα-
σκευάσει τα πεζοδρόμια τα επόμενα χρόνια με 
ένα πρόγραμμα 24 εκατομμυρίων ευρώ. Για να έ-
χει το έργο διάρκεια ο Δήμος καλό θα είναι να επε-
ξεργαστεί ένα συμπληρωματικό πλαίσιο που θα 
εξασφαλίζει ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές οι αυ-
θαιρεσίες στον δημόσιο χώρο.  A  

Ποιος χαλάει τα πεζοδρόμια της Αθήνας
Του ΣπύΡού ΒλετΣα
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Πολιτική

Α

Αν ήταν σε θέση να εκφράσουν τα συναισθήματά 

τους οι ηγέτες της Δύσης εκεί στην Κορνουάλλη ή 

τις Βρυξέλλες σίγουρα θα κατέληγαν σε έναν βαθύ 

αναστεναγμό ανακούφισης. Το θεαματικό comeback 

των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή σκηνή είναι πια 

γεγονός. Η πανάκριβη αμυντική ασπίδα στην οποία 

προσβλέπουν οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πάλι ενεργή. 

Ο Τζο Μπάιντεν δεν ζήτησε επιτακτικά και με έκδηλη 

αγένεια, όπως ο προκάτοχός του ο Ντόναλντ Τραμπ, 

από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να «ξηλωθούν» προκει-

μένου να ανταπεξέλθουν στις αμυντικές δαπάνες της 

Συμμαχίας. Η Αμερική αναλαμβάνει εκ νέου να διαδρα-

ματίσει τον ρόλο του «Μεγάλου Τιμονιέρη» της Δύσης 

απέναντι στις προκλήσεις που ορθώνονται περιμετρι-

κά σε όλο το μήκος και το μάκρος του πλανήτη, τόσο 

από την ταχύτατη ενίσχυση των επιθετικών δυνατο-

τήτων της Κίνας στον στρατιωτικό τομέα όσο και την 

αδιαμφισβήτητη προοπτική αναρρίχησης του γίγαντα 

της Άπω Ανατολής στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως 

προς την οικονομική ισχύ.

ν η Ρωσία συνιστά  για τις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ σημαντική απειλή, η Κίνα απο-
τελεί τον προσεχή και εντός της τρέχου-

σας δεκαετίας αντίπαλο για την ηγέτιδα δύναμη 
της Δύσης. Οι αναλυτές επί θεμάτων 
στρατηγικής στην Αμερική ή την Ευ-
ρώπη έχουν προειδοποιήσει πως εν-
δεχομένως και μέχρι το 2030 η Δύση 
θα κληθεί να διαχειριστεί μία στρα-
τιωτική, αλλά μείζονος στρατηγικού 
χαρακτήρα, πρόκληση του Πεκίνου 
στον ευρύτερο γεω-στρατηγικό χώρο 
της Κίτρινης Θάλασσας. Θα είναι λό-
γω Ταϊβάν; Θα υπάρξει σύγκρουση στα 
όρια της ΑΟΖ των Φιλιππίνων; Θα επι-
διωχθεί μία αναμέτρηση στην ευρύτε-
ρη ζώνη συμφερόντων της Ιαπωνίας; 
Θα ανάψει ένας σπινθήρας γύρω από 
τα τεχνητά νησιά που κατασκευάζει η 
Κίνα στις θάλασσές της επεκτείνοντας 
τον στρατιωτικό βραχίονά της; Όλα 
είναι πιθανά, αν κρίνει κανείς από το 
τι πραγματικά συμβαίνει καθημερινά 
μεταξύ Κίνας και Φορμόζας στον αέ-
ρα και την θάλασσα, αλλά και από την 
συγκέντρωση όλο και περισσότερων 
στρατιωτικών επιθετικών μέσων από 
την Κίνα σε ευαίσθητες γεωπολιτικά περιοχές του 
Ινδο-Ειρηνικού, όπως αποκαλείται η ζώνη αυτή 
του πλανήτη. 
Με αυτά τα δεδομένα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑ-
ΤΟ ήταν μία νέα σελίδα στις σχέσεις των μελών 
της Συμμαχίας με την Αμερική του Τζο Μπάιντεν. 
‘ Ήταν όμως και μία νέα σελίδα όσον αφορά τις 
σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Παρά 
λοιπόν τις επιφυλάξεις και τις ασκήσεις ισορρο-
πίας εκ μέρους κάποιων ισχυρών (;) χωρών, όπως 
της Γερμανίας ή της Γαλλίας, οι οποίες έσπευσαν 
να σχετικοποιήσουν την ανόρθωση ενός νατοϊκού 
μετώπου έναντι της Μόσχας και του Πεκίνου, η 

Ουάσινγκτον επανέφερε το νατοϊκό σκάφος στα 
δικά της τα νερά. Η στοχοπροσήλωση της Άγκελα 
Μέρκελ σε μία ειδική οικονομική σχέση της Γερ-
μανίας με τη Ρωσία και την Κίνα είναι κατανοητή 
και εξηγήσιμη, μόνο που το Βερολίνο ως γνωστόν 
εμφανίζει σοβαρά αλλεργικά συμπτώματα όταν 
γίνεται λόγος για αμυντικές δαπάνες και εξοπλι-
σμούς. Η Άγκελα Μέρκελ μπορεί να ασκεί πιέσεις 
για αγορά αμυντικών συστημάτων προς την Ελλά-
δα ή την Τουρκία, τους «συνήθεις υπόπτους» στη 
διεθνή πιάτσα των εξοπλισμών, αλλά όταν έρχεται 
η σειρά της Γερμανίας να ανανεώσει το οπλοστά-
σιό της τότε επικρατεί κάτι σαν πανικός στα άνω 
δώματα της Καγκελαρίας. 

Καθαρές κουβέντες, λοιπόν. Αν η Ευρώπη έχει α-
πόλυτη ανάγκη της αμυντικής ομπρέλας που προ-
σφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τότε θα κατα-
βάλει και κάποια τιμήματα. Κάπως έτσι εξεδόθη 
το κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής του 
ΝΑΤΟ, όπου η Ρωσία και η Κίνα φιγουράρουν στη 
θέση του… «εχθρού» ή καλύτερα του αντιπάλου. 
Όλα αυτά έως ότου καταστεί εφικτή η προσέγγιση 
ενός μοντέλου το οποίο θα εγγυηθεί τη διαχείριση 
του πλανήτη μέσα από μία σύγχρονη «Νέα Γιάλτα» 

περισσότερο πολύ-πολικού χαρακτή-
ρα. Το χάος που επέφερε η Πτώση του 
Τείχους του Βερολίνου στις διεθνείς 
σχέσεις προκάλεσε και αιφνίδια εγκε-
φαλικά επεισόδια στους μηχανισμούς 
διαχείρισης κρίσεων. Παράδειγμα, η 
χαώδης κατάσταση που επικρατεί στην 
Αφρική ή το απόλυτο κενό αποτελε-
σματικού ελέγχου στην Κεντρική Ασία 
από τον Περσικό έως τον Ινδό ποταμό 
διά μέσου της αφγανικής «μαύρης τρύ-
πας», η οποία επανέρχεται στα χέρια 
των Ταλιμπάν με την σφραγίδα της Ου-
άσιγκτον. Η επιτομή της σχιζοειδούς 
διαχείρισης των διεθνών σχέσεων, δη-
λαδή. 
Η πορεία προς μία «Νέα Γιάλτα» θα εί-
ναι βασανιστική και κοπιαστική αλλά 
και χρονοβόρα. Μία νέα όμως συνθήκη 
ως προς το modus vivendi ενός σύγ-
χρονου κόσμου είναι απαραίτητη, αν 
πρέπει να λειτουργήσουν τα υπό συ-
γκρότηση οικονομικά μοντέλα στην 

ψηφιακή πια περίοδο των οικονομικών σχέσεων. 
Η Ελλάδα επέλεξε για άλλη μία φορά το στρατόπε-
δο του κατά τεκμήριο (ή έστω κατά προσέγγιση) 
επικυρίαρχου. Η χώρα εξελίσσεται σε ένα γιγαντι-
αίο και αβύθιστο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ από τη 
Σούδα έως την Αλεξανδρούπολη και από την Αν-
δραβίδα έως τη Σκύρο. Από τους Βαλκανικούς Πο-
λέμους έως και σήμερα, με μία εξαίρεση που οδή-
γησε στην Καταστροφή της Σμύρνης, η Ελλάδα 
κατάφερνε να είναι στο  στρατόπεδο των «νικη-
τών». Έτσι γενικά, αλλά όχι αόριστα. Πρόκειται 
για ένστικτο επιβίωσης που έχει εξελιχθεί σε δεύ-
τερη φύση αυτής της χώρας. A  

Βαδίζοντας προς 
μία νέα Γίαλτα (;)

Η αποκωδικοποίηση του παρασκηνίου στην Κορνουάλλη και τις Βρυξέλλες
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Από τόυς 
Βαλκανικούς 

Πολέμούς έως και 
ςήμέρα, μέ μια 

έξαιρέςή Πού 
οδήγήςέ ςτήν 
καταςτροφή 
τής ςμύρνής, 

ή έλλαδα 
καταφέρνέ να 

έιναι ςτο  
ςτρατοΠέδο 

των «νικήτων»

Κ

Στη φρέσκια μεταπανδημική συνθήκη (ίσως είναι καλύ-
τερα να την ονομάσουμε μετα-λοκντάουν συνθήκη, μια 
που καθόλου σίγουροι δεν είμαστε ότι ξεμπερδέψαμε), 
ένα από τα ερωτήματα που επανέρχονται διαρκώς είναι αν 
θα πέσουμε με τα μούτρα στις γιορτές, το σεξ, την επαφή 
με τους άλλους, ή αν μας έμεινε κάποιο κουσούρι από τον 
ενάμιση χρόνο εγκλεισμού και θα χρειαστούμε ένα  
διάστημα προσαρμογής μέχρι να επιστρέψουμε σε μια  
κατάσταση που θα θυμίζει την προηγούμενη ζωή μας. 

ρίνοντας από τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των 
λοκντάουν, όπου όλοι ονειρεύονταν πάρτι και γιορτές 
και υπόσχονταν ότι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα 
έκαναν μόλις θα αποκτούσαμε και πάλι την ελευθερία 

μας, ένας έξωθεν παρατηρητής θα κατέληγε στο συμπέρασμα 
ότι πριν την έλευση της πανδημίας περνούσαμε τον χρόνο μας 
σε γιορτές όπου διασκεδάζαμε πραγματικά. Θα σκεφτόταν, 
ίσως, ότι είχαμε διατηρήσει την ικανότητα να γιορτάζουμε έτσι 
που να ξεχνάμε ότι είμαστε μόνοι, θλιμμένοι/θλιβεροί και θα 
πεθάνουμε, και ότι καταφέρναμε, για λίγο έστω, να αποβάλ-
λουμε το βάρος της ύπαρξής μας. 

Ο δυτικός άνθρωπος, όμως, όπως σημειώνει ο Μισέλ Ουελ-
μπέκ στις «Παρεμβάσεις 2020», έχει χάσει εντελώς την αίσθηση 
της γιορτής, έχει τόσο έντονη συναίσθηση του εαυτού του, 
είναι τόσο αποκομμένος από τους άλλους, που δεν καταφέρνει 
ποτέ να φτάσει πραγματικά σε ένα σημείο έκστασης και απέκ-
δυσης του εαυτού, να αγγίξει τη ζωώδη φύση του δηλαδή, που 
απλώς αντιδρά ενστικτωδώς στα ερεθίσματα των αισθήσεων. 

Η Δύση διατηρεί μια θολή ανάμνηση της πρωτόγονης ζωής 
της, και ακόμα και γι’ αυτή την τόσο βασική ανθρώπινη ανάγκη, 
δημιουργεί διαρκώς μια επιθυμία που ποτέ δεν μπορεί να ικα-
νοποιηθεί. Πώς ήταν πραγματικά οι γιορτές πριν την πανδημία; 
Αμήχανα λικνίσματα που δεν επιτρέπεται να εξελιχθούν σε 
κάτι παραπάνω, ενώ κρατούσαμε σφιχτά στο χέρι το ποτήρι 
με το αλκοόλ, ελπίζοντας ότι θα μας οδηγήσει, κάποια στιγμή, 
στην πολυπόθητη χαλάρωση. Σφιγμένα χείλη και σώματα που 
έκριναν και κρίνονταν διαρκώς, δεμένα από τον φόβο ότι θα ε-
κτεθούν. Ακόμα και η χρήση ουσιών απαιτεί μια αληθινή διάθε-
ση να αφεθεί κανείς για να πετύχει τον σκοπό της, διαφορετικά 
απλώς ενισχύει το κλείδωμα. 

Σε εποχές περισσότερο παγανιστικές, η γιορτή λειτουργούσε 
ως δικλείδα ασφαλείας που επέτρεπε να ξεφεύγει κανείς, σε 
τακτά διαστήματα και ελεγχόμενο περιβάλλον, από την (απα-
ραίτητη για τη λειτουργία μιας κοινωνίας) αυτοσυγκράτηση 
και την εκλογίκευση της καθημερινής ζωής. Ήταν ένα ξέσπα-
σμα απελευθερωτικό, μια επικοινωνία με την παράλογη και 
ανεξέλεγκτη πλευρά μας, μια διαδικασία στην οποία έμπαινε 
κανείς αποφασισμένος. 

Σε αυτή την ανάμνηση σίγουρα πατάει ο Ρολάν Μπαρτ όταν, 
στα «Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου» αναφέρεται στη γιορ-
τή, στο πώς «το ερωτευμένο υποκείμενο ζει κάθε συνάντηση με 
το αγαπημένο πλάσμα σαν μια γιορτή» για να κλείσει το συγκε-
κριμένο κείμενο με το ερώτημα «(Για σας, λοιπόν, δε σημαίνει 
τίποτε το να είστε η γιορτή για κάποιον;)». 

Σημαίνει, και μάλιστα σημαίνει πολλά, τόσο πολλά, ίσως, που 
δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ, ακριβώς επειδή δεν νιώθουμε 
τη γιορτή πουθενά. Όσο παραμένουμε ένα λούνα παρκ με την 
πόρτα κλειστή και τα φώτα σβηστά, ας μην τρέφουμε αυταπά-
τες ότι κάποιος θα μαντέψει τα απίθανα παιχνίδια που κρύβου-
με και θα έρθει να μας φωταγωγήσει και να φωτιστεί μαζί μας. 
Όσο δεν ανοίγουμε τις πόρτες διάπλατα στη ζωή από φόβο ότι 
θα εκτεθούμε, δεν θα τις ανοίξουμε για κανέναν, δεν θα γιορ-
τάσουμε, δεν θα γίνουμε γιορτή. Θα περιφερόμαστε όπως πά-
ντα από πάρτι σε πάρτι αναζητώντας το πιο εντυπωσιακό, το 
πιο διασκεδαστικό, και θα επιστρέφουμε πάντα στο σπίτι μόνοι 
και βαρύθυμοι για να ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα με φρικτό 
πονοκέφαλο.  A  

Γίνέ η 
Γίορτη μου

Της ΜυρσίΝησ ΓκάΝά
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α µας τα πει καλύτερα ο ίδιος στη συνέντευξη που ακολουθεί. Θα ήθελα 
ωστόσο να προλογίσω µε λίγα λόγια, ως αναγνώστρια, τις «Περιπέ-

τειες της µεσαίας τάξης», το βιβλίο του αναπληρωτή καθηγητή 
Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ Παναγή Παναγιωτόπουλου και συ-
νεργάτη της ATHENS VOICE, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο 
καιρό από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Επειδή θεωρώ πως πρέπει να α-
ποδώσουµε την τιµή που αναλογεί σε αυτή την ξεχωριστή κοινω-
νιολογική εργασία, που φέρνει φρέσκο αέρα στο πώς κατανοούµε 

την πρόσφατη µεταπολιτευτική µας ιστορία.  
Εκκινώντας από τη µεταπολεµική περίοδο, τη γενιά των γονιών των 

σηµερινών 40ρηδων, και φτάνοντας µέχρι τη δεκαετία της κρίσης αλλά και 
το πανδηµικό παρόν, σχεδιάζεται µε βαθιά γνώση και τέχνη γραφής η τοιχογραφία µιας 
ολόκληρης εποχής. Είναι ένα αναγνωστικό συναίσθηµα, σαν να µελετούσαµε ως τώρα 
την περίοδο αυτή εξωτερικά και από απόσταση, και έρχεται ένα νέο µελετητικό βλέµµα 
να τη φωτίσει εκ των έσω και να της δώσει περιεχόµενο µέσα από τις µύχιες επικράτειες 
µιας βιωµένης εµπειρίας. Με ήρωες όλους εκείνους που χώρεσαν σε µια νέα κοινωνική 
περιοχή και έζησαν παρόµοιες ζωές, που θριάµβευσαν και µετά ένιωσαν ηττηµένοι, 
προστατευµένοι και ξαφνικά έκθετοι, που σαν να τους υποσχέθηκαν µια εξασφαλισµέ-
νη ζωή και τους την πήραν πίσω. Και που µόλις την τελευταία οδυνηρή δεκαετία τούς 
αποδόθηκε ο τίτλος Μεσαία Τάξη, λες και ο ίδιος ο όρος µπορούσε να αναδυθεί µόνο τη 
στιγµή που οι δύο συνθήκες της διαδροµής είχαν συντελεστεί, η άνοδος και η πτώση. 

Πόσα χωράνε σε µια ζωή! Μια ζωή που δεν είχε πολέµους και µεγάλες καταστροφές, 
ήταν ειρηνική και άλλαζε από το καλό στο καλύτερο, και έδινε σε εµάς, τα παιδιά των 
γονιών µας, για πρώτη φορά στην ιστορία, αγαθά που σήµερα είναι κάτι παρά πάνω από 
αυτονόητα. Που εγκατασταθήκαµε σε διαµερίσµατα µε δικό µας δωµάτιο, µε παιδικά 
παιχνίδια, µε φροντίδα για τις ανάγκες και τα δικαιώµατά µας, µε όλο και περισσότερες 
ελευθερίες, µε λίγο πολύ προ-αποφασισµένα σχέδια ζωής αλλά εξασφαλισµένοι, µε 
ασυνείδητα συµβόλαια και συµφωνίες κάτω από το τραπέζι, µε οικογενειακούς κατανα-
γκασµούς και απολαβές.  
Όλοι εµείς, ο βασικός κορµός της οικονοµίας, της κοινωνίας και της πολιτικής, ως δρώντα 
υποκείµενα και ψυχισµοί – η φυσιογνωµία µας, η ιδιοσυγκρασία µας, ο συναισθηµατι-
κός µας ορίζοντας 4 δεκαετιών. Και µαζί οι αφανείς αρµοί που συνέδεαν τις επιµέρους 
ενότητες: η αλλαγή στην αισθητική µας, οι καταναλωτικές-κοινωνικές µας συνήθειες, η 
µαζική κουλτούρα, τα καθρεφτίσµατα και οι επιρροές της ∆ύσης, η σχέση µας µε το κρά-
τος, το ασφαλιστικό, τα εκσυγχρονιστικά βήµατα, συχνά επικαλυπτόµενα µε καθηλώ-
σεις και πισωγυρίσµατα, οι τοµές και οι νέες διαιρέσεις µετά την κρίση του ’10. Το βιβλίο 
του Π. Παναγιωτόπουλου «Περιπέτειες της µεσαίας τάξης» συνοµιλεί µε ένα αξιοπρόσεχτο 
όγκο βιβλιογραφίας –οι παραποµπές φτιάχνουν ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης για 
τον µυηµένο αναγνώστη, σαν ένα δεύτερο βιβλίο µέσα στο βιβλίο–, εµπλουτίζοντας 
ερµηνευτικά αυτό που µάθαµε να ονοµάζουµε µε δυο λέξεις πελατειακό κράτος και ταυτό-
χρονα µας βάζουν σε έναν αναστοχασµό για τη ζωή µας και για τη χώρα µας. Πώς ξεκίνη-
σαν όλα; Τι πήγε στραβά; Θα µπορούσε να ήταν αλλιώς; Από δω και πέρα τι; 

Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΓΚΡΟΥΣ

Θ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ερευνώντας ένα παρελθόν που είχε μέλλον  
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Λέτε ότι πριν το 2010 δεν ονοµαζόµασταν µεσαία τά-
ξη, κι είναι σαν να µας έλεγαν έτσι από πάντα… Και 
όµως, δεν µας έλεγαν. Ο όρος µεσαία τάξη πριν το 2010 
χρησιµοποιείτο ελάχιστα, σχεδόν κανείς δεν αυτοχαρα-
κτηριζόταν έτσι  και κανείς. Υπήρχαν άλλες λέξεις «µικρο-
µεσαίοι», «µικροαστοί», «νοικοκυραίοι», «µη προνοµιούχοι» 
για την περιγραφή αυτού του ασαφούς σύµπαντος. Πά-
ντως δεν υπήρχε ο όρος µεσαία τάξη για να περιγράφει 
αυτή την κοινωνική περιοχή ανάµεσα σε πλούσιους και 
φτωχούς, αυτόν τον κόσµο που είχε µεγάλες εισοδηµατι-
κές αποκλίσεις στο εσωτερικό του, τους ανθρώπους που 
µοιράζονταν παρόµοια σχέδια ζωής και κοινές πρακτικές 
της καθηµερινότητας. Μια µαζική κοινωνική οµάδα που 
πρωταγωνίστησε στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, για το 
καλύτερο και για το χειρότερο, δεν είχε όνοµα. Σαν αυτο-
νόητη θάλασσα µέσα στην οποία κολυµπάµε χωρίς να την 
κατονοµάζουµε. Αυτή η διάχυτη κοινωνική ύλη που αν-
θούσε τις περασµένες δεκαετίες στο τρίπτυχο ευηµερία, 
ασφάλεια, ανοδική κοινωνική κινητικότητα.  
Ο όρος «Μεσαία τάξη» ήρθε στην επιφάνεια τη δεκαετία 
της κρίσης, τότε άρχισαν να τον χρησιµοποιούν τα κόµ-
µατα αλλά και οι πολίτες για να περιγράψουν τον εαυτό 
τους. Η µεσαία τάξη κατονοµάστηκε, όταν  πλέον άρχισαν 
να δηµιουργούνται µεγάλες οικονοµικές και  συναισθη-
µατικές αποστάσεις στο εσωτερικό της. Ένας πιθανός λό-
γος για αυτή την παραδοξότητα είναι ότι όταν  κινδυνεύει 
µια ταυτότητα την ανακαλύπτεις, την αγκαλιάζεις και την 
επικαλείσαι. Ή ότι περιγράφουµε έτσι τον φόβο µας να µη 
γίνουµε οι έκπτωτοι, βάζουµε σε λέξεις την προσδοκία 
µας να έχουµε ξανά πρόσβαση σε αυτή.  
 
Μεγαλώσαµε µε την ιδέα ότι τα πράγµατα θα πηγαί-
νουν όλο και καλύτερα, ήταν  οδυνηρή η προσγείωση. 
Ανήκουµε σε αυτή την πρώτη γενιά δυτικών ανθρώπων 
που δεν γνώρισαν τον πόλεµο και µπορούσαν να µετέ-
χουν των δηµοκρατικών απολαύσεων, των ολοένα και 
διευρυνόµενων δικαιωµάτων στην κατανάλωση, την 
ελευθερία και την πρόοδο. Η πρόσβαση αυτών των γε-
νεών σε ένα σύµπαν ευζωίας και ευεξίας θα έφτιαχνε 
έναν νέο συναισθηµατικό ορίζοντα που θα επέβαλε τον 
εαυτό του ως αδιαµφισβήτητο. ∆ηλαδή σταδιακά, από 
τη δηµοκρατική αναγέννηση του ’74 και την κοινωνική 
της µετουσίωση το ’81, εµπεδώθηκε η ιδέα ότι, εις το δι-
ηνεκές, κάθε γενιά θα κληροδοτούσε στους απογόνους 
της έναν καλύτερο κόσµο από αυτόν που παρέλαβε. Ότι 
θα ζούµε καλύτερα από τους γονείς µας. Ο 21ος αιώνας 
και η παγκοσµιοποίηση αναγκαστικά θα ακύρωναν αυτό 
το αυτονόητο, καθώς επλήγησαν ακριβώς οι εύρωστες 
µεσαίες τάξεις που είχανε χτίσει την ευηµερία τους στην 
ευρωπαϊκή και αµερικάνικη ισχύ πολλών αιώνων, µέσα 
από κυρίως τη βιοµηχανική παραγωγή, που χρηµατοδο-
τούσε τον καταναλωτισµό µας και το κοινωνικό κράτος. 
Επιπλέον, η εδραιωµένη πεποίθηση ενός ατοµικού δικαι-
ώµατος άµεσης ευτυχίας, σήµαινε περαιτέρω  αποµά-
κρυνση  από τις συλλογικές δεσµεύσεις. Ο ατοµικισµός, 
όταν παροξύνεται, διαλύει το «ζούµε µαζί».   
 
Η ελληνική οικογένεια είναι ο τόπος υλοποίησης του 
κοινωνικού συµβολαίου της Μεταπολίτευσης. Ο τρό-
πος που εξηγείτε τη «διαγενεακή ανισότητα» ήταν ο 
συναισθηµατικός (µας) ορίζοντας κάποιων γενεών.  
Οι πολιτικές επιστήµες µάς λένε ότι η ελληνική κοινωνία 
και τα οικονοµικό της σύστηµα ευνοεί τους γέρους, τους 
µεγάλους, εις βάρος των νέων, των µικρών. Το συνταξιο-
δοτικό σύστηµα, το οποίο εφόσον δεν µεταρρυθµίστηκε 
το 2000 θα οδηγούσε νοµοτελειακά στη χρεοκοπία, αλλά 
και η φοροδιαφυγή, η απουσία  πολιτικών πρόνοιας και 
η αναιµική δυναµική της οικονοµίας, έφτιαξαν πράγµατι 
ένα µοντέλο υφαρπαγής πόρων από τις νεότερες γενιές 
προς τις µεγαλύτερες. Ωστόσο µια βαθύτερη διάγνωση 
δείχνει ότι πρόκειται περισσότερο για µία πολιτική οικο-
νοµία ενδοοικογενειακών διευθετήσεων. Οι γονείς, οι 
παππούδες, µέσω της εσωτερικής οικονοµίας της ελλη-
νικής οικογένειας, αυτά τα λεφτά σε πολύ µεγάλο βαθµό 
τα επιστρέφανε στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Αυτό 
σηµαίνει ότι γίνονταν οι ίδιοι διαχειριστές του κοινωνικού 
εισοδήµατος, που διοχετεύονταν στα νεότερα µέλη ως 
γονεϊκή χρηµατοδότηση στο πλαίσιο µιας οικογενειακής 
στρατηγικής που αποτελούσε µηχανισµό ελέγχου. Αυτό 
το έκαναν κατευθύνοντας αυτά τα λεφτά µέσα από άρρη-
τες συµφωνίες, που είχαν δύο σκέλη. Το ένα αφορούσε 
στο επάγγελµα, τι δουλειά θα κάνουν τα παιδιά τους, και 
το άλλο τις γαµήλιες στρατηγικές, πού, πώς και πότε θα 
παντρευτούν και µε τι όρους θα ζήσουν τη ζωή τους.  

Όλα αυτά, λέτε, έγιναν δυνατά, όταν η οικογένεια 
µπήκε στον «κύκλο της αγάπης». Εµείς οι 50ρηδες εί-
µαστε η πρώτη γενιά που ως παιδιά απολαύσαµε το ότι 
θεωρήθηκε ταµπού η σωµατική τιµωρία του παιδιού 
στην οικογένεια και στο σχολείο. Πρόκειται για µια πολύ 
σηµαντική ιστορική στιγµή. Το ιδίωµα της αγάπης και της 
τρυφερότητας µπαίνει στην οικογένεια, η οποία πλέον 
φτιάχνεται από συναισθηµατικά ελεύθερους ανθρώ-
πους, που δεν παντρεύτηκαν από προξενιό. Τα παιδιά 
είναι αποτέλεσµα αγάπης και επιλογής, αυτό είναι µια 
τεράστια αλλαγή που συντονίζει την Ελλάδα µε τρόπο 
πολύ ουσιαστικό µε το κυρίαρχο δυτικό υπόδειγµα. Είναι, 
θα έλεγα, στοιχείο εξευρωπαϊσµού ισοδύναµο µε την εί-
σοδο της χώρας στην ΕΟΚ. Αυτός ο εκσυγχρονισµός που 
έγινε στην ελληνική οικογένεια έδωσε τεράστιο χώρο 
στο συναίσθηµα και στο παιδί, αλλά από ένα σηµείο και 
µετά µετατράπηκε σε µια ογκωδέστατη χρηµατοδότηση 
νεανικών δραστηριοτήτων για µεγάλα «παιδιά». 
 
Ο εκσυγχρονισµός της οικογένειας φάνηκε ότι εµπό-
δισε τον εκσυγχρονισµό της κοινωνίας, όπως και την 
ενηλικίωση των νεότερων µελών της; Ναι, όλο αυτό εί-
χε και ένα κόστος προσαρµογής της κοινωνίας συνολικά. 
Η γονεϊκή υπερχρηµατοδότηση ήταν ένα εµπόδιο στον 
κοινωνικό εκσυγχρονισµό και στη µακροσκοπική κοι-
νωνική όσο και ατοµική χειραφέτηση. Όταν η οικογένεια 
σού αγόραζε ένα ΙΧ στα 18 σου όταν έµπαινες στο πανε-
πιστήµιο, ή σου έδινε το παλιό για να πάρει ένα καινούρ-
γιο, αυτό ήταν ένα πολύ µεγάλο –και παράξενο– δώρο 
που σε κρατούσε δέσµιο. Ένα δώρο που κρατούσε τον 
νέο πολύ κοντά σε µια οικογένεια που δεν ενοχλούσε, 
αλλά παρέτεινε το ορόσηµο της ενηλικίωσης. Η συµβί-
ωση µικρών και µεγάλων µέσα από την κρατική αναχρη-
µατοδότηση της νεανικής κατανάλωσης υπό γονεϊκό έ-
λεγχο κινδύνευσε και τελικά εθίγη µε τη χρεοκοπία. Όταν 
η µεσαία τάξη δεν είχε πια τη χρηµατοδοτική προστασία 
από το κράτος έµεινε ορφανή. Και τελικά, η ενηλικίωση 
γινόταν αποδεκτή µόνο µέσα από ακραίους καταναγκα-
σµούς, όπως όταν κάποιοι νέοι άνθρωποι αναγκάζονταν 
να µεταναστεύσουν.  Όταν  η οικογένεια δεν µπορούσε 
πια να χρηµατοδοτήσει τη µακρά παραµονή των παιδιών 
στο σπίτι άρχισαν να φτιάχνονται καινούργιες δυναµι-
κές. Αυτό είναι, ας πούµε, ένα  παράπλευρο όφελος µιας  
δύσκολης συνθήκης, που είναι η µαζική µετανάστευση. 
 
Οι νέοι ήταν δέσµιοι ενός µέλλοντος που χρηµατοδο-
τούνταν από το κράτος και οριοθετούνταν από την 
οικογένεια. Όταν το κράτος δεν µπορούσε ποια να 
παίξει αυτό τον ρόλο, θα γινόταν πιο εύκολη η χειρα-
φέτηση;  ∆εν ξέρουµε, γιατί για να µπορέσει να γίνει αυ-
τό θα πρέπει να µπορούν οι νέοι να έχουν ικανοποιητικά 
εισοδήµατα όταν εργάζονται. Οι πολύ χαµηλές αµοιβές 
στον ιδιωτικό κυρίως τοµέα δεν ευνοούν την αυτονόµη-
ση και τη χειραφέτηση. Τώρα πια ο νέος 30άρης δεν µέ-
νει µε τους γονείς του επειδή υπάρχει η συναλλαγή που 
ίσχυε τα χρόνια της ευηµερίας, αλλά επειδή πραγµατικά 
δεν του φτάνουν τα χρήµατα που βγάζει για να ζήσει. 
Και τα λίγα λεφτά που µπορεί να του δώσει η οικογένεια 
για να χρηµατοδοτήσει τον ελεύθερο χρόνο του, συν τη 
στέγη, συν το φαγητό, µπορεί να είναι περισσότερα από 
αυτά που καταφέρνει να συλλέξει εργαζόµενος. Ξέρου-
µε όµως ότι, και όταν συνέφερε, η κοινωνική πίεση για 
να µη φύγεις από την οικογενειακή εστία, ήταν τεράστια. 
Έχω ένα παράθεµα στο βιβλίο από την ταινία «45 τετρα-
γωνικά» του Στράτου Τζίτζη, που δείχνει ακριβώς αυτό, 
µια κοπέλα που θέλει να φύγει από τη µάνα της, αποµο-
νώνεται από την παρέα της. Οι φίλοι της δεν καταλαβαί-
νουν γιατί να φύγει από το σπίτι ανύπαντρη και µόνη, για 
να ζήσει τη ζωή της, το θεωρούν αδιανόητο. 
 
Η µεγάλη τοµή έρχεται µε την κρίση του ’10, όταν η 
µεσαία τάξη από κραταιά βρίσκεται ξαφνικά έκπτω-
τη. Ναι, γιατί η γνωριµία µε την οικονοµική παγκοσµι-
οποίηση έγινε απότοµα και δραµατικά. Το σύµπαν της 
ελληνικής µεσαίας τάξης ζούσε σε µια «συνθήκη τεχνη-
τής ασφάλειας». Όταν η καταναλωτική κουλτούρα της 
ευµάρειας, αυτή που γνωρίσαµε το ’80 και καθιερώσαµε 
ως κεντρικό πολιτισµικό µοντέλο το ’90, µετατράπηκε 
στα 00s σε κουλτούρα της χλιδής και της πολυτέλειας, 
δηµιουργήθηκε µια τεράστια ασυµµετρία. Η οικονοµία 
αποσαρθρωνόταν, η χώρα παρήγαγε όλο και λιγότερο 
και τα εισοδήµατα ανέβαιναν ή έµεναν σταθερά.  Η άρση 
της ασυµµετρίας (δεν µου αρέσει ο όρος «σκάσιµο της 
φούσκας») ήταν ένας αδιανόητος κλυδωνισµός. Κάτι πο-

λύ σκληρό που δεν µπορούσε να γίνει κατανοητό, κι έτσι 
προέκυψε όλος αυτός ο ανορθολογισµός της δεκαετίας. 
∆εν είναι ανεξήγητη η τρέλα του αντιµνηµονίου και οι θε-
ωρίες συνωµοσίας, είναι σαν να ζούσαµε κάτω από ένα 
πέπλο και κάποιος το τράβηξε και είδαµε ξαφνικά έναν 
κόσµο πολύ διαφορετικό από αυτόν που νοµίζαµε.  
 
Το παράδοξο είναι ότι αυτό που εµφανίστηκε ως ρι-
ζοσπαστισµός εκείνα τα χρόνια, υπερασπιζόταν το 
παλιό µοντέλο ζωής και κατανάλωσης. Πράγµατι, εί-
ναι µια ελληνική ιδιαιτερότητα, ότι για την υπεράσπιση 
του παλιού µοντέλου κατανάλωσης και ζωής επελέγη 
ένα όχηµα που µιλούσε για την ανατροπή του µοντέλου 
και ότι για χάρη της καταναλωτικής ζωής πολύς κόσµος 
στοιχήθηκε πίσω από την αντικαπιταλιστική σηµαία. Αυ-
τό µπέρδεψε και την ηγεσία του οχήµατος. ∆ηλαδή, και 
στον Σύριζα, υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι αυτές 
οι µάζες έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί στην κατεύθυνση 
µιας αντικαπιταλιστικής ανατροπής, ενώ αυτό που ήθε-
λαν οι άνθρωποι ήταν να συνεχιστεί η ευηµερία τους ή 
να µην κινδυνεύσει τελείως. Απολύτως θεµιτό, να θέλει 
κάποιος να µην αλλάξει προς το χειρότερο η ζωή του. Τώ-
ρα πώς συναντήθηκαν ένας λόγος που ήθελε να πάει σε 
ρήξη µε το καπιταλιστικό σύστηµα και την Ευρώπη, όπως 
του Σύριζα εκείνης της εποχής, µε τον κόσµο των παλιών 
προνοµιούχων που φοβόντουσαν ότι θα βρεθούν έξω 
από τον κύκλο της ευηµερίας, είναι ένα από τας πολύ εν-
διαφέροντα πράγµατα της προηγούµενης δεκαετίας.  
 
Γιατί δεν φοβήθηκαν µήπως η ανατροπή έφερνε µια 
καταστροφή; Ίσως γιατί η µεσαία τάξη δεν µπορεί να εκ-
παιδευτεί στο ακραίο, να πιστέψει ότι µπορεί να έρθει µια 
ώρα που τα πράγµατα θα είναι ρηξιακά, ότι υπάρχουν α-
πειλές και ανεξέλεγκτες διακινδυνεύσεις – και είναι ενδι-
αφέρον ότι σε πολύ µεγάλο βαθµό η ελληνική κοινωνία, 
αν µη τι άλλο, έχει πλέον αποδεχθεί την ύπαρξη του κιν-
δύνου ως συνθήκη της ζωής µας, µέσω της πανδηµίας. 
Μια πολύ µεγάλη αλλαγή σε σχέση µε την περίοδο του 
αντιµνηµονίου, όταν υπήρχε ο κίνδυνος της δραχµής κι 
ένας κόσµος έλεγε «µα δεν είναι κίνδυνος η δραχµή, θα εί-
µαστε καλύτερα». ∆εν καταλάβαιναν τι µπορεί να σηµαίνει 
πληθωριστικό νόµισµα, τι σηµαίνει φτώχεια. Το ότι «δεν 
κινδυνεύουµε» είναι µια πολύ εµπεδωµένη κουλτούρα 
της µεσαίας τάξης, παγκοσµίως, η οποία θεωρεί ότι η 
ζωή είναι soft διαδικασία. Το σενάριο της φτώχειας για τα 
µεσοστρώµατα της Ευρώπης µοιάζει αδιανόητο, κι αυτό 
δείχνει πόσο βαθύ πολιτισµικό υπόστρωµα των σύγχρο-
νων κοινωνιών είναι η καταναλωτική κουλτούρα. Μπορεί 
να τις φέρνει σε δύσκολη θέση ή να πολλαπλασιάζει τις 
νευρώσεις, είναι όµως ένα δίχτυ προστασίας, γιατί πολύ 
λίγοι άνθρωποι είναι διατεθειµένοι να εγκαταλείψουν 
την καταναλωτική τους  έξη, ή έστω προσδοκία, για να 
υπηρετήσουν ένα ριζοσπαστικό σχέδιο ανατροπής.    
 
Τα ζητήµατα αυτά διαπραγµατεύεστε στο βιβλίο διε-
ξοδικά και µε τα εργαλεία της επιστήµης σας. Γιατί πι-
στεύετε ότι όλο αυτό µπορεί να ενδιαφέρει ένα ευρύ-
τερο αναγνωστικό κοινό; Υπάρχει κάποιο αίτηµα γνωρι-
µίας µε τον εαυτό µας διότι έχουµε πάρα πολλές εµπειρί-
ες, χρειαζόµαστε µια τυποποίηση και αυτό η επιστήµη το 
κάνει και για ανθρώπους που δεν είναι επιστήµονες. Υ-
πάρχει η αναζήτηση µιας νοερής πατρίδας, της πατρίδας 
των µεσαίων στρωµάτων, όπως το είδαµε να συµβαίνει 
και µε τη δεκαετία του ’80, όταν κάναµε µε τον Βασίλη 
Βαµβακά την έκθεση στην Τεχνόπολη το 2017. Έχουµε µια 
θέληση να κοιταχθούµε σε κάποιον καθρέφτη, που να 
µορφοποιεί λίγο καλύτερα τα πράγµατα. Αλλά ίσως είναι 
και µια νοσταλγική αναζήτηση και µια ανάγκη καταφυγής 
σε ένα παρελθόν ασφάλειας περισσότερο, παρά ευηµε-
ρίας, και πάνω από όλα σε ένα παρελθόν που είχε µέλλον, 
που οι άνθρωποι µπορούσαν να σκεφτούν το µέλλον και 
να το σχεδιάσουν. Αυτό λείπει σήµερα, και είναι πολύ ο-
δυνηρό. Οι άνθρωποι είναι σε θέση να ξεπεράσουν την 
ένδεια, τον κίνδυνο, υγειονοµικό ή οικονοµικό, ακόµα και 
την κοινωνική πτώση, εφόσον υπάρχει ελπίδα και προο-
πτική να ξανανέβουν κάποια σκαλοπάτια. Αυτό που συ-
νολικά είναι πολύ οδυνηρό είναι το άδηλο µέλλον, η δυ-
σκολία να φανεί ότι ο δρόµος, έστω µακρύς, κάπου µας 
πάει. Είναι κάτι που στερούνται οι µεσοστρωµατικές κοι-
νωνίες, και η ελληνική κοινωνία. Και ίσως για αυτό, βιβλία 
σαν το δικό µου, µπορούν να απευθυνθούν σε περισσό-
τερο κόσµο, σαν ένα συναισθηµατικό καταφύγιο που έχει 
να κάνει µε το πάµε λίγο πίσω να επισκεφθούµε ένα παρελ-
θόν δικό µας. Παρελθόν µεν, δικό µας δε.  A  

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΟΥ 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ. ΑΥΤΟ ΛΕΙΠΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΟΔΥΝΗΡΟ.
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Η Αθήνα
στους

Ο ι νέες χορογραφίες για τα σιντρι-
βάνια του ΚΠΙΣΝ. Κάθε βράδυ στις 
9 και στις 9.30, νέες διαφορετικές 
χορογραφίες του νερού στους 59 πί-
δακες και διαφορετικές playlist κάθε 
µέρα. Από Ennio Morricone και “Ο κα-
λός, ο κακός και ο άσχηµος”, µέχρι το 
“Fin che dal vini” από τον Don Giovanni 
του Mozart και “It’s raining men” από 
τις Weather Girls, ενώ σε χτυπάει στο 
πρόσωπο ένα ελαφρύ σπρέι νερού.

* Ανοιχτές καφετέριες και EURO 2020 (δηλαδή 
2021). ∆ύο έως τέσσερα παιχνίδια κάθε µέρα επί 
έναν µήνα, ανελέητες µπίρες και πίτσες, φουλ βόλι-
ουµ και κροκς και όλοι συντονισµένοι στους δέκτες 
µας. Είναι ένα είδος εθνικής οµοψυχίας κι αυτό. Και 
καλοκαιρινή καρτ-ποστάλ.

* Περιµένοντας τους Ολυµπιακούς του Τόκιο. Οι 
Ιάπωνες ακόµα διστάζουν να πουν το χάι ή το λίιε. 
Εµείς όµως είµαστε πανέτοιµοι να καταβροχθίσου-
µε αθλήµατα σε 58άρα ambient για ατµόσφαιρα.

* Φέτος έρχεται και η καλοκαιρινή, 
Λευκή Black Friday. Γιατί το πολύ 
είναι πάντα λίγο.

* Οι πινακίδες “Μην ταΐζετε τα ελάφια”. Η Πάρνη-
θα δεν έχει µόνο το κόκκινο ελάφι, έχει και αγριο-
γούρουνα και διάφορα άλλα άγρια ζώα που καλό 
θα ήταν, στις καλοκαιρινές µας εκδροµές εκεί, να 
µην τα ταΐζουµε ή να αφήνουµε τρόφιµα στην περι-
οχή. Αλλάζουν οι ισορροπίες του δάσους, καταλα-
βαίνουν λάθος, τελικά κινδυνεύουν.

* Παρασκευή πρωί ο Καπουτζίδης στο φέρι για 
Αίγινα. Καλοκαιρινό, γελαστό mood. Σου έρχεται 
να πας να τον κεράσεις έναν καφέ.

* Τα drone να πετούν πάνω από τις ταράτσες της 
πόλης. Σκοπεύοντας σε πάρτι, ηλιοθεραπείες και 
σέξι µπουγάδες.

* Η Uber χρωµατίζει τις διαδροµές της στα χρώ-
µατα του ουράνιου τόξου. (Θεµιτό και µπράβο, 
αλλά χάνεις λίγο το ταξί επάνω στον χάρτη.)

* Γενικά οι διαφηµιστές βρίσκονται σε brain 
storming για τα σλόγκαν του µήνα Pride. Πολλή 
αγάπη για την LGBTQ+ κοινότητα. Μπράβο.

* Οι 4 ιονιστές στην Οµόνοια. Νέα gadget στην 
πόλη. Ο δήµαρχος λέει ότι µαζεύουν µικροσωµατί-
δια, δηµιουργούν αίσθηση δροσιάς και καλύτερης 
ανάσας και ότι ο κάθε ιονιστής αντιστοιχεί σε 7,5 
ώριµα δέντρα. ∆εν νιώθεις ήδη λίγο ότι είσαι πάνω 
στο Καταφίδι στα Τζουµέρκα;

* Να περιµένεις να ξεκινήσουν οι εργα-
σίες στα έργα του µετρό στην πλατεία 
Εξαρχείων. Αυτό, και µόνο.

* Να περιµένεις να ανοίξει το Σινέ Παρί (κι αυτό 
να µην ανοίγει…). Ελπίζουµε να µην παραµείνει 
κλειστό για δεύτερο καλοκαίρι. Το στρίµωγµα στη 
σκάλα του, στην ουρά, είναι κλασική αθηναϊκή ε-
µπειρία.

* Να ακούς ρεµπέτικα και ποιήµατα του Αρθού-
ρου Ρεµπώ στον Λόφο των Νυµφών. ∆ηλαδή 
“Ρεµπώτικα”. Ποίηση, άστρα, µπαγλαµαδάκια και 
τα Άνθη του Κακού από τους αδερφούς Καλογερά-
κη (και την Κιτσοπούλου) στις 22 Ιουνίου. Και µετά 
το τέλος της συναυλίας, νυχτερινή παρατήρηση µε 
το τηλεσκόπιο ∆ωρίδη στον έναστρο ουρανό.

* Να ακούς έντεχνα κι ελληνικά, µε γκουρµέ µε-

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmai.com) 

 Φωτό: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

Σαν φωτογραφικά ενσταντανέ, 
αιχμαλωτίζουμε εικόνες του φετινού 

καλοκαιριού στην πόλη. Γιατί, καλοκαίρι 
στην Αθήνα υπό τους 42°C είναι...
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ζέδες στο Samano Radio. Το νέο εστιατόριο του Λεω-
νίδα Κουτσόπουλου στην Πλάκα που παίζει έξυπνα με 
την ιδέα “στο υπόγειο λειτουργεί ραδιοφωνικός σταθ-
μός”. Η γοητεία του ραδιοφώνου στα καλοκαιρινά FM 
κρατάει ακόμα.

* Ξάγρυπνος, 3 τη νύχτα, εξοντωμένος. Από το γουρ-
γουρ του φουτζίτσου ενώ είσαι παγιδευμένος μέσα σε 
ηλεκτρονική μαύρη τρύπα όπου η Μοιραράκη πουλάει 
καφτάνια Ο-ΛΟ-ΜΕΤΑ-ΞΑ, διακόσια ογδόντα ευρώ το 
ένα, τσέτουλο.

* Το φωτισμένο Attica σαν πλοίο που σαλπάρει. 
Μετά την επέκταση των 4.000 τ.μ. το Attica City Link 
γίνεται πλέον το καταναλωτικό mothership του κέ-
ντρου. Ένα υπερωκεάνιο με εκατοντάδες φώτα μέσα 
στη νύχτα που θυμίζει το “E la nave va” του Φελίνι, σαν 
να σαλπάρει αργά επάνω στην Πανεπιστημίου.

* Δύο γάμοι την εβδομάδα, χώρια οι βαφτίσεις. Ά-
νοιξε η πλατφόρμα των 100-200 καλεσμένων κι έχουν 
ξεχυθεί νύφες, πεθερές, κουμπάρες και παρανυφάκια 
στα μαγαζιά, έτοιμες για το μεγάλο γλέντι τώρα, πριν 
σφίξουν οι ζέστες του Ιουλίου. Κατά προτίμηση τα α-
πογεύματα του Σαββάτου.

* Νέο Drive-in στον Ελληνικό Κόσμο. Η ο-
μάδα του Cinema Alive φέρνει την υπερτε-
ράστια οθόνη της στον καινούργιο χώρο του 
Κέντρου Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” 
(Πειραιώς 254 – υπαίθριος χώρος όπισθεν 
του Ελληνικού Κόσμου). Και το καλύτερο: 
είναι pet friendly κινηματογράφος. Ξεκίνη-
μα με Tarantino.

* Τα art porn στις ερημικές παραλίες. Τα αθηναϊκά 
καλοκαίρια, ο multi-καλλιτέχνης Μενέλας Σιαφάκας 
σε άγνωστες μικρές, απρόσιτες παραλίες, γυρίζει τις 
art porn ταινίες του. Γιατί, τι πιο ερωτικό από τα βράχια 
και τις σπηλιές του καλοκαιριού; Μπείτε στο mood, 
γιατί όχι και στο πλάνο.

* Το εκκλησάκι με τις ζωγραφιές του Μυταρά. Στο 
58ο χιλιόμετρο Αθηνών - Σουνίου, στην Παλαιά Φώ-
καια, μπορεί να δει κανείς το μικρό κατάλευκο εκκλη-
σάκι της Παναγιάς της Καταφυγιώτισσας, στον όρμο 
της Καταφυγής. Το εσωτερικό του είναι ζωγραφισμέ-
νο από το χέρι του Δημήτρη Μυταρά, “σαν προσευχή 
που τη χρωστούσε”, όχι με αγίους αλλά πανέμορφες 
φτερωτές μορφές που μοιάζουν σαν να τις παίρνει ο 
αέρας του Αιγαίου.

* Τρίτη πρωί, χωρίς κόσμο, στην Εθνική Πινακο-
θήκη. Ήρεμη βόλτα μέσα στη δροσιά και την ησυχία, 
απ’ έξω να βράζει η Μιχαλακοπούλου και η Βασιλέως 
Κωνσταντίνου ενώ το Χίλτον να νομίζεις έτοιμο να α-
πογειωθεί. Πόση ώρα χρειάζεσαι για να απολαύσεις 
πραγματικά έναν πίνακα; 

* Το “Χτύπα με σαν ρεύμα στην πίστα” του 
Pan Pan. Σε μια πόλη που δεν υπάρχουν 
πια κλαμπ παρά μόνο ποτάδικα και μπου-
ζούκια, το νέο κομμάτι του Pan Pan και με τη 
φωνή της Melentini γίνεται ένα καλοκαιρινό 
electro bleep hit που ακούγεται εμμονικά 
επάνω στα τσιμέντα, στις ταράτσες και στα 
ear pods.

* Οι ταξιτζήδες στο λιμάνι. Παλιά ράτσα, τα τελευταία 
αυθεντικά αλάνια της πιάτσας που θυμίζουν δεκαετία 
’60, συνεχίζουν να αράζουν στη σειρά περιμένοντας 
σαν να δουλεύουν για τον Μπούκουρα, καινούργια 
θύματα που ξεβράζουν τα καράβια – ψάχνοντας για 
το ιδανικό σκορ: τριπλή διαδρομή, Κολωνάκι - Βόρεια 
Προάστια - Αεροδρόμιο.

* Σινεμά στο νέο Σιδηροδρομικό Μουσείο. Οι παλιοί 
σιδηροδρομικοί σταθμοί σε Καλαμάτα, Τρίπολη, Πά-

τρα και Μεσολόγγι ζωντανεύουν ξανά, για ένα μόνο 
βράδυ, και μετατρέπονται σε θερινό σινεμά, προβάλ-
λοντας βραβευμένες ταινίες από τον σύγχρονο ελλη-
νικό κινηματογράφο. Η αφετηρία αυτής της διαδρο-
μής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου, στις 
21.00, στο παλιό μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στον Πειραιά, 
έναν ιστορικό και σημαντικό χώρο, που πλέον στεγά-
ζει το νέο Σιδηροδρομικό Μουσείο. Στην ιδιαίτερη αυ-
τή τοποθεσία, έναρξη των προβολών θα κάνει η ταινία 
Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη, σε avant premiere, 
παρουσία του σκηνοθέτη.

* Ο Κήπος του Μεγάρου. Διακριτικά, με 
σεμνό και ιδιαίτερα αξιόλογο πρόγραμμα 
πάντα, συνεχίζει να χτίζει προφίλ σαν ένας 
από τους πιο προσιτούς, ευχάριστους και 
δροσερούς κήπους της Αθήνας. Το γκαζόν 
του φτιαγμένο για αγκαλιές και βαρελάκια, 
ο αέρας του καθαρό(τερος) από του κέ-
ντρου. Νομίζεις ότι φτιάχτηκε ειδικά για να 
παίζει εκεί τις μουσικές της η Σκυλακάκη.

* Σάββατο πρωί, έξω από τα ξενοδοχεία, μαζεμένοι 
γονείς και δεκαπεντάχρονα. Είναι η περίοδος των 
εξετάσεων για τα διάφορα διπλώματα, Λόουερ, Προ-
φίσιενσι κ.λπ. Μάσκα, αρνητικό self test, μπουκαλάκι 
αντισηπτικό, μπουκαλάκι νερό, ταυτότητα, μολύβι ΗΒ 
και γόμα. Όχι μπλάνκο.

* All time classic. Το μαύρισμα του Τσιλιχρήστου. Βα-
θύ, τροπικό, πλακάτο, ματ, ευχάριστο, χαμογελαστό, 
διαρκείας, να σου δίνει μία αισιοδοξία ότι όλα όσα 
στραβά συμβαίνουν τη μέρα μέσα στην πόλη, τα κα-
ταπίνει σαν κοκτέιλ τη νύχτα η παραλιακή – μαζί και τα 
παγάκια και το καλαμάκι.

* Το e-food καθαρίζει τις ακτές των αστι-
κών κέντρων. Η γνωστή εταιρεία delivery 
σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Ορ-
γάνωση iSea, εγκαινίασε το πρόγραμμα Α-
πόχη μέσω του οποίου θα εγκατασταθούν 
σταθμοί συλλογής και απομάκρυνσης επι-
πλεόντων απορριμάτων από τις παραλίες 
των αστικών κέντρων και θα προστατευθεί 
η θαλάσσια ζωή. Καλά, όμως μην περιμέ-
νεις το e-food για να κρατήσεις καθαρή την 
αγαπημένη σου παραλία.

* Η ομάδα oper(o) σε δρόμους και πλατείες της Α-
θήνας. Η αναγνωρισμένη κολεκτίβα ανήσυχων δημι-
ουργών που επανεξετάζει διαρκώς τα όρια του μου-
σικού θεάτρου, της όπερας αλλά και των site-specific 
performances, παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή “O 
θίασος Velatura ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ” σε συνεργασία με την 
Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του Φεστιβάλ “Λυρι-
κός Νότος”. Από τη Σπεράντζα Βρανά στην οπερέττα, 
στους καλοκαιρινούς δρόμους της πόλης. 

* “Dante Ipermoderno” στο Ιταλικό Μορφωτικό Ιν-
στιτούτο. Υπέροχη έκθεση με έργα πέντε σύγχρονων 
καλλιτεχνών που “αναμετρούνται με τον ζοφερό κό-
σμο του Δάντη” για τα 700 χρόνια από τον θάνατό του. 
Από την Κόλαση στο Καθαρτήριο και από εκεί στον Πα-
ράδεισο, είναι μία μικρή όαση τέχνης μέσα στην κάψα 
και τη βουή της καλοκαιρινής Πατησίων (στο 47).

* Όλοι yoga. Μέχρι και ο Θανάσης Ευθυμιάδης κάνει 
γιόγκα. Παρουσίαση του βιβλίου του “αναχωρητή” 
ηθοποιού “Μια όμορφη μέρα”, με τον ίδιο χαμένο μέσα 
σε μία θάλασσα από λεμόνια στο εξώφυλλο, πιάνει 
ακριβώς τον σφυγμό της καλοκαιρινής Αθήνας και 
ζητάει ενδυματολογικό κώδικα από τους καλεσμένους 
του: yoga chic, ενώ τους προτρέπει να έχουν μαζί τους 
και ένα yoga mat. Ευτυχώς, όχι σεντόνια.

* Η οδός Κτενά και οι πέριξ δρόμοι του κέ-

ντρου με τοιχοκολλημένα τα καινούρ-
για κολάζ του Θοδωρή Μπρουσκομάτη. 
Σαν αναγεννησιακοί πίνακες δρόμου, σαν 
αφίσες ιδανικών συναυλιών, σαν κόμικ σε 
συνέχειες. 
* Dior στην Ακρόπολη, στο Καλλιμάρμαρο και 
στο Σούνιο. Ανατσουτσουρίζει η κοσμική Αθήνα και 
μόνο με τη σκέψη, ενώ το fashion pack, αντίθετα, εί-
ναι πολύ πιο χαλαροί με την είδηση, έως παγερά αδι-
άφοροι. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όμως, είναι 
κι αυτό μία “καρτ-ποστάλ” που θυμίζει καλοκαίρια 
της Αθήνας του ’50, τότε που η Σοφία Λόρεν έτρωγε 
ψωμί κι ελιές επάνω στον Ιερό Βράχο.

* Ο Martyn Jacques των Tiger Lillies να 
εμβολιάζεται δίπλα σου. Στο Εμβολια-
στικό Κέντρο Προμηθέας. Και με τη βατσί-
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να Αθηναίος, πλέον. Και την 1η Οκτωβρί-
ου στο Ηρώδειο, “Η Αρχή της Αποκάλυ-
ψης και άλλες ιστορίες της καραντίνας”.

* Να βλέπεις την “Καζαμπλάνκα” στην ταράτσα 
του Μεγάλη Βρετανία. Ένα νέο θερινό σινεμά 
στην πόλη, στον έβδομο όροφο του γνωστού με-
γάλου ξενοδοχείου. Οθόνη, γκουρμέ σνακς, πι-
σίνα total blue, πολυθρόνες – και ο Λυκαβηττός 
φωτισμένος στο βάθος όλο και να σου αποσπά την 
προσοχή. Here’s looking at you, kid.

* Athénée από Πανεπιστημίου μέχρι Βουκου-
ρεστίου. Τα τραπεζο-καθίσματα του γνωστού 
Athénée απλώθηκαν νωχελικά σε όλη την έκταση 
της Βουκουρεστίου, δίνοντας ομοιομορφία στον 
πεζόδρομο και φιλικές γωνιές για τους θαμώνες. Τι 
ωραία να έμεναν φωτισμένες τη νύχτα και οι βιτρί-
νες των καταστημάτων, τα θέατρα και το Παλλάς.

* 1821 παντού. Από εκθέσεις και ομιλίες 
μέχρι επιθεωρήσεις, Δελφινάρια, περι-
οδεύοντες θίασοι και après Révolution 
μόδα από ελληνικά brands. 

* Το Gimme Shelter Film Festival καλοκαίριασε 
στην Τεχνόπολη. Αγαπημένο φεστιβάλ, ωραί-
ες μουσικές ταινίες – ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε 
το φιλμ για τους Thin Lizzy και τον μακαρίτη Phil 
Lynott. Με έναν τίτλο, “The boys are back in town”. 
Περιμένουμε το επόμενο!

* Το καλοκαιρινό τεύχος “Νησιά” της ATHENS 
VOICE. Γνωστοί Αθηναίοι γράφουν για το αγαπη-
μένο τους νησί και η πόλη έχει τον αγαπημένο της 
οδηγό για το καλοκαίρι, εδώ και 17 χρόνια. Έρχεται!

ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΓΙΟ
Ο @sarcastic_cretin 
έκανε ένα επιτόπιο 
γκάλοπ στο Instagram 
ρωτώντας ποιες εί-
ναι οι δοκιμασμένα 
καλές παραλίες για 
γυμνισμό. Πολλές οι 
προτάσεις. Κυριαρχεί 
σε ψήφους η Κινέττα. 
Ιδού οι απαντήσεις για 
Αττική:

• Κινέτα, καθαρή με 
όμορφα νερά και λίγο 
κόσμο 
• Κάποια μυστική 

παραλία στη Ραφήνα 
(ψάξτε την) 
• 48 beach στο Μαύ-
ρο Λιθάρι (ή αλλιώς 
Π*****ς)
• ΚΑΠΕ στα Λεγραινά
• Λίμνη Βουλιαγμέ-
νης
• Ραμνούντα στον 
Μαραθώνα 
• Κάτω από το Ribas 
• Λιμανάκια, all time 
classic
• Στις άδειες! 
• Καμία, ντρέπομαι
• Είχαμε και δύο άκυ-
ρα (πρότειναν πισίνα 
Χίλτον και Αστέρα 
Βουλιαγμένης)  A
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Μια λαµπρή οµάδα από 17 
Έλληνες εικαστικούς σχεδι-
άζει 51 πρωτότυπες συλλε-
κτικές σανίδες του 
skateboard για να εκτεθούν 
στην Γκαλερί Ζουµπου-
λάκη για καλό σκοπό 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

π ό  τ η  δ ε κα ε τ ί α 
του 1950, όταν 
και πρωτοανα-
καλύφθηκε το 
σκέιτ από τους 

σ έ ρ φ ε ρ  τ η ς 
Καλιφόρνια, που 

έπλητταν όταν είχε 
νηνεµία, µέχρι σήµερα, η κουλτούρα 
του ξεπερνά το άθληµα, γίνεται στά-
ση ζωής. Η γκαλερί Ζουµπουλάκη ρί-
χνει τα δικά της σανίδια στην off shore 
της κανονικότητας: η έκθεση «Art on 
Boards | The Skate Project», σε συ-
νεργασία µε τη The Skateroom και τη 

συµµετοχή 17 εικαστικών µε 51 πρω-
τότυπες και συλλεκτικές σανίδες που 
δηµιουργήθηκαν ειδικά για την έκθε-
ση και τους σκοπούς της, ξεκινά την 
Πέµπτη 17 Ιουνίου. 
Το «Art on Boards| The Skate Project» 
βασίζεται στην ιδέα ότι η τέχνη συν-
δυαστικά µε τον αθλητισµό µπορεί να 
κινητοποιήσει περιθωριοποιηµένες 
κοινωνικές οµάδες να αθληθούν, να 
απασχοληθούν δηµιουργικά, να προ-
σπαθήσουν να γεµίσουν τη ζωή τους 
µε δράση και φως. Προσπερνώντας 
φυλετικές, έµφυλες και κοινωνικές δι-
ακρίσεις, το Art on Boards παγκοσµίως 

προωθεί την έννοια της οµαδικότητας 
µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των περιθωριοποιηµένων παι-
διών µέσα από την άσκηση και τη δη-
µιουργία.
∆εκαεπτά εξαιρετικοί καλλιτέχνες 
δηµιουργούν έργα πάνω σε σανίδες 
skateboarding, δίνοντάς τους συλλε-
κτική αξία ενώ τα κέρδη από τα έσοδα  
της πώλησής τους υποστηρίζει δύο 
ελληνικούς µη κερδοσκοπικούς οργα-
νισµούς που βοηθούν ανήλικα παιδιά 
που βρίσκονται σε ανάγκη στην Αθή-
να. Ο πρώτος είναι το Free Movement 
Skateboarding, που υποστηρίζει και 

προωθεί µέσω του skateboarding την 
πνευµατική ευεξία, την ενδυνάµωση 
και την κοινωνική ένταξη και συνύ-
παρξη των απροστάτευτων ανήλικων 
που ζουν στην Αθήνα. Σκεφτείτε ότι 
από το 2018 το FMS έχει παραδώσει 
περισσότερες από 680 συνεδρίες 
skateboarding σε ανήλικους που ζουν 
περιθωριοποιηµένοι σε 12 διαφορετι-
κές τοποθεσίες στην Αθήνα: 1.390 νέ-
οι, 32 διαφορετικών εθνικοτήτων που 
ζουν στην Αθήνα και µε το 43% να είναι 
κορίτσια. Ο δεύτερος είναι το Μum 
Institute, που µέσα από εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες µε πυρήνα την τέχνη, 

ART ON 
BOARDS
Æ Ã  ¶ ¥ ¿¼Ë¤ ¤ Ã  » ° ª

Γιάννης Βαρελάς
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προγράµµατα σίτισης, επαγγελµατι-
κής κατάρτισης και δηµιουργικής απα-
σχόλησης, εστιάζει στην ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης των παιδιών και 
νέων που διαµένουν σε δοµές φρο-
ντίδας. Το skate είναι γλώσσα διεθνής, 
όπως και η τέχνη. 

Ε π α ν έ ρ χ ο µ α ι  σ τ ην  ι σ τ ο ρ ί α  τ ο υ 
skateboard, στην κουλτούρα του, για 
να καταλάβουµε γιατί η τέχνη το α-
γκάλιασε, γιατί βγήκε από τον δρόµο 
και µπήκε και στις φουάρ. Ξεκίνησε ως 
extreme sport που έγινε mainstream. 
∆εν έχει φύλο και δεν έχει κοινωνική 

τάξη. Είναι άθληµα αλλά µπορεί να γίνει 
και µεταφορικό µέσο. Για τους πιτσιρι-
κάδες είναι µέσο ανεξαρτητοποίησής 
τους, πολύ πιο κουλ από το ποδήλατο. 
Στις ρόδες τους γράφονται χιλιόµετρα 
και στο σανίδι του γράφεται η ιστορία 
της ζωής τους. Στα σανίδια αυτής της 
έκθεσης, η σύγχρονη ελληνική δηµι-
ουργική σκηνή κεντάει µε χρώµατα 
και παραστάσεις: Αντωνάκης Χριστο-
δούλου, Γιάννης Βαρελάς, Κυβέλη 
Ζωή, Φίλιππος Θεοδωρίδης, Λάκης 
& Άρης Ιωνάς - The Callas, Στέλλα 
Καπεζάνου, Βασίλης Καρούκ, Πέγκυ 
Κλιάφα, Βασιλική Κούκου, Νίκος 

Λαγός, Όλγα Μηλιαρέση-Φωκά, Α-
ναστασία Παπαλεωνίδα, Στέφανος 
Ρόκος, Βαλίνια Σβορώνου, Παύλος 
Τσάκωνας, Cacao Rocks, Georgia 
Fambris είναι οι καλλιτέχνες αυτής 
της λαµπρής οµάδας.
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του 
2020 από το Πανεπιστήµιο της Νότιας 
Καλιφόρνιας, σχετικά µε την κουλτού-
ρα του skateboarding, αποδείχθηκε 
ότι βελτιώνει την πνευµατική υγεία, 
ενισχύει την αίσθηση της κοινότητας 
υποστηρίζει τη διαφορετικότητα. Η 
Γκαλερί Ζουµπουλάκη σύστησε στην 
ελληνική αγορά τη The Skateroom το 

2014. Θα τα έχετε δει στο Art Shop 
Zoumboulakis Galleries της οδού 
Κριεζώτου: τα αστραφτερά skate µε 
υπογραφή διάσηµων καλλιτεχνών υ-
ποστηρίζουν το όραµά της να ενώσει 
buyers, καλλιτέχνες, γκαλερί, µου-
σεία, ιδρύµατα, εµπόρους λιανικής και 
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, σε 
όλο τον κόσµο, σε ένα νέο οικονοµι-
κό µοντέλο: το «Art for Social Impact». 
Έχει καταφέρει να συγκεν τρώσει 
πάνω από 1.000.000 $ για τη χρηµα-
τοδότηση 37 κοινωνικών πρότζεκτ 
αφιερωµένων στην ενδυνάµωση των 
ανήλικων παιδιών που βρίσκονται σε 

κίνδυνο παγκοσµίως.
Την Πέµπτη, η Γκαλερί Ζουµπουλάκη 
ανοίγει τον δρόµο προς την υποδοχή 
επισκεπτών. Πέρασε καιρός, µπορεί να 
απωλέσαµε εν µέρει την ικανότητα για 
κοινωνική συναναστροφή, µπορούµε 
όµως σίγουρα να ενδυναµώσουµε την 
κοινωνική µας συνείδηση και να δούµε 
από κοντά πώς κατάφεραν να διαχει-
ριστούν το συγκεκριµένο καµβά των 
λίγων εκατοστών οι καλλιτέχνες. 

Η ATHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας. 
∆ιάρκεια  έκθεσης: 17/6 - 3/7. Γκαλερί Ζου-
µπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20, 2103608278 

Όλγα 
Μηλιαρέ ση-Φωκά 

Κυβέλη Ζωή 

Λάκης & Άρης Ιωνάς,
The Callas
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Το «νησί» μου στην  Αθήνα
Πώς «νιώθουν» το καλοκαιρι ςτην Πολη ανθρώΠοι Που 
«φτιαχνουν» τη δικη μας θερινη εμΠειρια ςτην Πρώτευουςα; 
Έξι δημιουργοι και ΈπαγγΈλματιΈς του πολιτιςτικου χώρου γρα-
φουν για τις ΠροςώΠικες τους «βαλβιδες αΠοςυμΠιεςης», τα ςτε-
κια και τις αγαΠημενες διαδρομες τους εντος και εΠι τα αυτα. 
Επιμέλεια: Ιωάννά Γκομούζά 

Κατερίνα Ευαγγελάτου 
 
Το «νησί» μου στην Αθήνα είναι τα πολύβουα σοκάκια στην Πλάκα, τη γειτονιά του Αμφι-Θεάτρου, η 
ήσυχη βόλτα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου μετά από ένα κλασικό φιλμ στο σινέ Θησείο, πολύ αργά τη 
νύχτα, η κρυφή ματιά στο θέατρο του Διονύσου και η μεσημεριανή ανάπαυλα στα σκαλάκια του Ηρω-
δείου. Νησί μου είναι τα wine bars στο Σύνταγμα και τα μικρά εστιατόρια γύρω από την Απόλλωνος, τα 
μικρά μας στέκια στην Ηπίτου δίπλα από τα μέχρι πρότινος γραφεία του Φεστιβάλ, αλλά και τα νέα μας 
στέκια στην Αλκμήνης, γύρω από τα καινούρια μας γραφεία, στα Πετράλωνα. 
«Νησί» μου είναι οι άνθρωποί μου που έχω τόσο καιρό να χαρώ. «Νησί» μου το κοντινό Πόρτο Γερμενό 
και το μικρό Προσήλι, τα πεύκα του Κιθαιρώνα και η ανάσα τους – αλλά όχι τα Σαββατοκύριακα. 
«Νησί» μου είναι η Πειραιώς 260, το αγαπημένο μας μελίσσι καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, που γεμί-
ζει φέτος με θέατρο, χορό, μουσική, κινηματογράφο την πόλη μας και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τον 
Οκτώβριο. Στο «νησί» αυτό θέλουμε  φέτος να σας υποδεχτούμε όλους και να σας κάνουμε μόνιμους 
κατοίκους του. Σας περιμένουμε! 

*Η Κατερίνα Ευαγγελάτου είναι σκηνοθέτις και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 
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Το «νησί» μου στην  Αθήνα Γιώργος Κουμεντάκης 
H αλήθεια είναι πως δυσκολεύομαι να συγκρίνω την Αθήνα με 
ένα νησί. Καθώς μεγάλωσα στην Κρήτη και έχω περάσει πολλά 
χρόνια ως μόνιμος κάτοικος της Τήνου, δεν μπορώ καθόλου να 
δω στην Αθήνα τα χαρακτηριστικά ενός νησιού: τη φύση, τα το-
πία, τη θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως δεν πηγαίνω 
ποτέ στις παραλίες της Αττικής για να κολυμπήσω.  
Εντούτοις, η δική μου βόλτα στην Αθήνα, αυτό που θα ονόμαζα 
κάπως ανορθόδοξα, το δικό μου «αθηναϊκό νησί», είναι τα μο-
ναδικά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο κέντρο 
της πόλης.  
Η ιδανική μου βόλτα ξεκινά από το νεκροταφείο του Κεραμει-
κού, συνεχίζεται στην Αρχαία Αγορά και το βυζαντινό εκκλη-
σάκι των Αγίων Αποστόλων Σολάκη, περνάει από τη Ρωμαϊκή 
Αγορά και τους Αέρηδες, πιάνει όλη τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 
βγαίνει στον Ναό του Ολυμπιείου και καταλήγει στο Καλλιμάρ-
μαρο. Ιδανικές ώρες για αυτή τη βόλτα στην ιστορία είναι οι 
πρωινές. Συντροφιά της διαδρομής αυτής είναι οι σκέψεις μου. 
Καθώς βλέπω για χιλιοστή φορά τον ναό του Ηφαίστου, το αρ-
χαίο θέατρο του Διονύσου ή το Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρή-
στου συνειδητοποιώ τις αλλαγές των εποχών, των ανθρώπων, 
του εαυτού μου.  
Η περσινή μας συναυλία στη Ρωμαϊκή Αγορά με την Ανίτα Ρα-
τσβελισβίλι, καθώς και το φετινό μας Γκαλά Βέρντι στο Καλ-
λιμάρμαρο στις 10 Ιουλίου με την Άννα Νετρέμπκο, την Ανίτα 
Ρατσβελισβίλι, τον Γιουσίφ Εϊβάζοφ και τον Δημήτρη Πλατανιά, 
με την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μουσική διεύ-
θυνση Φιλίπ Ωγκέν, είναι καρποί των διαδρομών αυτών, αλλά 
και της σταθερής μου πεποίθησης ότι τα μνημεία του παρελθό-
ντος δεν μπορούν παρά να αποτελούν κομμάτι του ζωντανού 
μας καθημερινού πολιτισμού και ως εκ τούτου οφείλουμε να 
τα τιμούμε, να τα αξιοποιούμε και να τα ζούμε σαν μέρος της 
καθημερινότητάς μας και όχι μόνο ως τουριστικά αξιοθέατα.  

*Ο Γιώργος Κουμεντάκης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
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Sugahspank! 
Μπορεί να µετακόµισα στην Αθήνα αλλά κατε-
βαίνω στον Πειραιά όσο πιο συχνά γίνεται για να 
βλέπω γονείς, αδερφό και κολλητές. Με τη φιλε-
νάδα µου την Πόπη, λοιπόν, µε το που καλοκαι-
ριάζει αντί να πηγαίνουµε για καφέ στις κλασικές 
καφετέριες της Μαρίνας Ζέας, όπως κάνουµε όλο 
τον χειµώνα, βάζουµε τα µαγιό µας και δίνουµε 
ραντεβού είτε στην παραλία Βοτσαλάκια είτε στη 
Φρεαττύδα. Παίρνουµε ξαπλώστρες, παραγγέλ-
νουµε καφέ και πιάνουµε την πάρλα µε τις ώρες 
µέχρι να γκαγκανιάσουµε. Υποτίθεται ότι επιτρέ-
πεται το κολύµπι, εµείς όµως κάνουµε απλώς η-
λιοθεραπεία, εγώ δηλαδή, αυτή κάθεται στη σκιά 
µε 50άρι αντηλιακό και καπελαδούρα. Ο καφές 
δεν είναι σπουδαίος, να το θέσω ευγενικά, τα µπι-
τσόµπαρα ολίγον ντέκα, γενικά οι τύποι που τα 
τρέχουν θα µπορούσαν να το έχουν σκεφτεί λίγο 
καλύτερα το όλο πράµα, όµως είµαι µε τη φιλε-
ναδίτσα µου σε ξαπλώστρα δίπλα στη θάλασσα 
ξυπόλυτη, µυρίζω Copertone κι αυτό µου φτά-
νει. Έχει και µπανανιές, τι άλλο θες. Στα Βοτσα-
λάκια δε έχει και θερινό σινεµά (µε πάρα πολλές 
µπανανιές) δίπλα στη θάλασσα, που σερβίρει και 
κεφτεδάκια, κι όποτε παίζει chick flick φοράµε 
τα καλά µας και πάµε τρέχοντας. Πριν τον κορω-
νοϊό είχαµε γραφτεί και στο ανοιχτό κολυµβη-
τήριο στα Βοτσαλάκια (που έχει επίσης πολλές 
µπανανιές και είναι µπροστά στην παραλία) και 
ήταν σούπερ. Έπαιζε και πολύ ωραία µουσική, 
τι τζαζ πιάνα, τι Ζαν Μισελ Ζαρ πρωί πρωί, κάνα-
µε µπάνιο µαζί µε ογδοντάχρονες γιαγιάδες µε 
λουλουδιαστά σκουφιά κρατώντας κάτι µεγάλα 
λαστιχένια µακαρόνια, τύφλα να ’χει το Ελούντα 
Μπιτς, µαγεία. Οπότε αν είσαι µερακλής και δε 
σε πολυνοιάζουν οι γκλαµουριές και τα µίνιµαλ, 
Περαίας µανίτσα µου. 

*H Sugahspank! είναι τραγουδίστρια 

Λουκάς Κατσίκας 
Επειδή, µεγαλώνοντας, άρχισα να συµπαθώ όλο και λιγότερο τα 
καλοκαίρια στην πόλη κι αφού τους θερινούς µήνες διεξάγεται 
παραδοσιακά το Athens Open Air Film Festival και προετοιµάζεται 
εντατικά το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας Νύχτες 
Πρεµιέρας, αναζητούσα τρόπους ώστε να «επιβιώνω» τις µέρες µε 
δυσβάσταχτη ζέστη, όταν οι υποχρεώσεις είναι άφθονες, τα τσιµέ-
ντα γύρω µου καίνε και διέξοδος προς τις (πολύ ωραίες) παραλίες 
του Λεκανοπεδίου δεν υπάρχει (πρέπει να περιµένει µέχρι το Σαβ-
βατοκύριακο για να συµβεί). 
Κάποια στιγµή, λοιπόν, άρχισα να διαπιστώνω ότι µερικοί από τους 
υπαίθριους χώρους τους οποίους επιλέγαµε για τις προβολές του 
Athens Open Air Film Festival αποτελούσαν όχι µόνο εξαιρετικές το-
ποθεσίες για το είδος πολιτιστικού τουρισµού που επιχειρούµε, αλλά 
και πραγµατικές οάσεις στην καρδιά της µεγαλούπολης. Και µέσα 
από την εµπειρία των προβολών µας εκεί, µου δινόταν κι εµένα η δυ-
νατότητα να ανακαλύψω ξεχωριστά µέρη της Αθήνας στα οποία ίσως 
να µην είχα ποτέ βρεθεί, αν το Φεστιβάλ δεν είχε σταθεί η αφορµή. 
Κατέληξα συνεπώς στα εξής και τα προτείνω ανεπιφύλακτα γιατί 
αποτελούν τοποθεσίες πανέµορφες και φιλόξενες, ακόµη και για 
τις µέρες εκείνες του καλοκαιριού που η θερµοκρασία ανεβαίνει 
ανυπόφορα: Τα πέριξ της πλατείας Αυδή για πρωινό καφέ κάτω 
από τον ίσκιο των δέντρων. Ένα πικ νικ στα γρασίδια του πάρκου 
της Ακαδηµίας Πλάτωνος ή τσιπουράκι µε µεζέδες σε ένα από τα 
γύρω καφενεία. Μια επίσκεψη στα βόρεια, στην Πεντέλη µε την 
εγγυηµένη δροσιά και πιο συγκεκριµένα στο πανέµορφο Μέγαρο 
∆ουκίσσης Πλακεντίας (το οποίο ανοίγει τις πόρτες του ειδικά για το 
11ο Athens Open Air Film Festival και την υπέροχη «Κληρονόµο» του 
Γουίλιαµ Γουάιλερ, το Σάββατο 3 Ιουλίου!). Έναν απογευµατινό περί-
πατο από τον πεζόδροµο της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου µέχρι στους 
λόφους της Πνύκας, των Νυµφών και του Φιλοπάππου, καθώς ο ή-
λιος δύει. Η απόσταση µεταξύ των τριών υψωµάτων είναι µικρή και 
το θέαµα που προσφέρουν είναι αποστοµωτικό. Τέλος, για κάποιο 
βράδυ µε καύσωνα, προτείνω ολονυχτία µε παρέα στον λόφο του 
Λυκαβηττού, µε πολύφωτη και µεγαλοπρεπή θέα ακριβώς µπροστά 
σας. Κι αν το πρώτο φως της µέρας σάς βρει εκεί ή λίγο πιο ψηλά, 
στο προαύλιο της µικρής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου ας πούµε, 
αυτό το ξηµέρωµα θα το θυµάστε για πάντα. 

*Ο Λουκάς Κατσίκας είναι διευθυντής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινη-
µατογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεµιέρας και του Athens Open Air 
Film Festival  
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Τζώρτζης 
Γρηγοράκης 
Δεν υποφέρω πολύ το κλεινόν άστυ το καλοκαί-
ρι. Το κέντρο απαγορευμένη ζώνη. Όπου τοίχοι 
καμία τύχη. Η δροσιά του κλιματισμού αποπνι-
κτική. Πλωτό νησί η μηχανή μου. Η μόνη φυγή. 
Όσο κοχλάζει η πόλη, βρίσκω δροσερή (συν) κί-
νηση στις δύο ρόδες. Δεν έχει σημασία ούτε η 
διαδρομή ούτε ο προορισμός, μόνο η κίνηση. Στα 
κόκκινα φανάρια όσο μπορώ δεν σταματώ, μη 
σταματήσει να φυσάει. Αν σταματήσω, κεντρά-
ρω μόνο τις σκιές από τις πολυκατοικίες. Κάνω 
εγκώμιο στη σκιά. Κάθε καλοκαίρι θυμάμαι ότι 
δεν υπάρχει μόνο φως και σκοτάδι, αλλά και πιο 
σύνθετες διαβαθμίσεις. Κυνηγώντας στον δρόμο 
τη σκιά μου παρασύρω τη φαντασία μου. Τότε 
βρίσκομαι σε κάποιο «νησί». Κι αν η μηχανή του 
δρόμου δεν με πάει ως εκεί, φορτώνω την εξω-
λέμβια και το μικρό φουσκωτό για πιο αλμυρό α-
έρα. Η βόλτα στη θάλασσα πιο σίγουρη διαφυγή. 
Σε κάθε μέτρο που απομακρύνομαι από την ακτή, 
η στεριά μοιάζει όλο και περισσότερο με νησί. Και 
η φαντασία γίνεται πραγματική. 

*Ο Τζώρτζης Γρηγοράκης είναι ο σκηνοθέτης της 
ταινίας «Digger» που βγαίνει στις 17/6 στους κινη-
ματογράφους 

Χριστίνα 
Ανδρουλιδάκη 
«Η δυνατότητα ενός νησιού», που θα έλεγε και ο 
συγγραφέας Μισέλ Ουέλμπεκ, είναι ένα σημείο 
στον χάρτη της Αττικής όπου μπορείς να πας με 
αυτοκίνητο χωρίς να αναγκαστείς να στριμωχτείς 
σε λιμάνια και αεροδρόμια, χωρίς την ανάγκη να το 
αποφασίσεις από πριν, χωρίς την υποχρέωση να 
κάνεις self-test κ.ο.κ. Η Αττική, εξάλλου, μας προ-
σφέρει πολλές πιθανότητες τέτοιων «νησιών», όχι 
πολύ μακριά από την πόλη και, κυρίως, μακριά από 
τον πολύ κόσμο. Αυτά τα «νησιά» για μένα σχη-
ματίζουν το αρχιπέλαγος της Αθήνας, με βασιλιά 
φυσικά τα νότια προάστια. Από τον Πειραιά για μια 
βόλτα στη Μαρίνα της Ζέας και το Παλαιό Φάλη-
ρο για έναν καφέ στο Φλοίσβο μέχρι για ψαράκι 
στου Γαρμπή στο Καβούρι, για ένα μπάνιο στην πα-
ραλία του Αστέρα στη Βουλιαγμένη ή για όποιον 
θέλει να νιώσει πιο κοσμοπολίτης μία βόλτα στο 
Four Seasons - Astir Palace hotel κι έπειτα για ποτό-
φαγητό στην εύθυμη και πιο club ατμόσφαιρα του 
KRABO beach. Τις Κυριακές υπέροχο, επίσης, το 
μπάνιο στα Λεγρενά και μετά ψαράκι στο Θεόδω-
ρος κι Ελένη το μικρό –εκείνο που κάθεσαι στο χω-
ράφι περιτριγυρισμένος από τις ελιές ξεχνώντας 
έστω για λίγο που βρίσκεσαι– ή στον Ξυπόλητο 
στην Αρτέμιδα για να θαυμάσεις το ηλιοβασίλεμα 
και να φας καλαμαράκια πάνω στο κύμα. 

«Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί 
Απαράλλαχτο εσύ κι ένα σπίτι στη θάλασσα 
Με κρεβάτι μεγάλο και πόρτα μικρή 
Έχω ρίξει μες στ’ άπατα μιαν ηχώ 
Να κοιτάζομαι κάθε πρωί που ξυπνώ 
Να σε βλέπω μισή να περνάς στο νερό 
και μισή να σε κλαίω μες στον Παράδεισο» 
Οδυσσέας Ελύτης, Το Μονόγραμμα 

*Η Χριστίνα Ανδρουλιδάκη είναι γκα λερίστα-
ιδιοκτήτρια της CAN Christina Androulidaki Gallery 
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GPS για εικαστικές διαδρομές
Διάσημοι δημιουργοί και Έλληνες με διεθνή παρουσία διεκδικούν τις βόλτες μας 
από τον Πειραιά ως τη Νέα Ιωνία

Έχει ενδιαφέρον το πώς εξακτινώνονται κάθε καλοκαίρι και σε νέες γειτονιές οι εικαστικές 
διαδρομές μας στην πόλη. Και πόσο εξωστρεφής στη σύνθεσή της, κόντρα στις δυσκολίες της 
πανδημίας, αποδεικνύεται μια σεζόν συνδεδεμένη με τη θερινή ανάπαυλα. 
Το δέλεαρ της συνάντησης με το έργο σημαντικών διεθνών και νέων Ελλήνων καλλιτεχνών 
αλλά και με ένα επιβλητικό αρχιτεκτόνημα-μνημείο της νεότερης βιομηχανικής κληρονομιάς, 
θα σε φέρειστην έκθεση του οργανισμού ΝΕΟΝ, «Portals | Πύλη» (έως 31/12). Στις ανακαινισμέ-
νες πτέρυγες του πρώην δημόσιου Καπνεργοστασίου,59 δημιουργοί από 27 χώρες (El Anatsui, 
Kutlug Ataman, Adrian Villar Rojas, Danh Vo, Steve Mc Queen, Glenn Ligon, Αλέξανδρος Τζάννης, 
Αναστασία Δούκα κ.ά.) προσεγγίζουν θέματα σχετικά με τη συλλογικότητα, την πολιτιστική κα-
τανόηση της ιστορίας και της πολιτικής, τον δημόσιο χώρο, το κοινό βίωμα.
Σ’ ένα άλλο πάλαι ποτέ εργοστάσιο, την έδρα του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ στη Νέα Ιωνία, το αφιέρω-
μα με τίτλο «Αντι-Δομή» (έως 27/10) διερευνά τα λεπτά όρια μεταξύ τάξης και χάους, στάσης και 
κίνησης, δομής και αναρχίας έχοντας ως αφετηρία μια εγκατάσταση έργων του Urs Fischer σε 
διάλογο με τιςδημιουργίες 21 Ελλήνων και Κυπρίων καλλιτεχνών. 

Από τις 23/6, ο «Κόσμος σε κίνηση» του Takis, του πρωτοπόρου καλλιτέχνη ο οποίος μεταμόρφω-
σε τη γλυπτική χρησιμοποιώντας το μαγνητισμό, το φως και τον ήχο, θα προσφέρει μία επιπλέον 
αφορμή για έναν περίπατο στο πάρκο του ΚΠΙΣΝ. Επιπλέον εγκαταστάσεις στο πάρκο και μάλιστα 
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, από τους από τους Lauren Lee Mcarthy, Harshit Agrawal, Annie 
Dorsen και το πρόγραμμα Artworks φέρνει το Summer Nostos Festival (25-29/8).
Στο Κολωνάκι, τα κεραμικά γλυπτά και οι ζωγραφικές συνθέσεις του διάσημου καλλιτέχνη Ruby 
Sterling διεκδικούν τον χρόνο μας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (έως 27/6) και την γκαλερί 
Gagosian (έως 31/7), αντίστοιχα. 
Μετά το Camden Art Centre, τα γλυπτά assemblage, το ηχητικό έργο «Pivoting Music» και η οπτι-
κοακουστική εγκατάσταση «Hollowed water» του Αθανάσιου Αργιανά παρουσιάζονται στο 
ARCH στην Πλάκα (έως 31/8). 
Με ενδιαφέρον αναμένουμε τη ματιά των Μαρίας Βαρελά, Ζωής Χατζηγιαννάκη και Helen 
Ascoli πάνω στην ερευνητική εργασία της ανθρωπολόγου Margaret Kenna για τη νέα έκθεση 
της State of Concept (από 28/6) και τα καινούργια έργα του Χριστόδουλου Παναγιώτου στη 
Rodeo (από 15/7). 

Kutlug Ataman, Küba (2004), Συλλογή Δ.Δασκαλόπουλου 
Άποψη εγκατάστασης από την έκθεση Portals | Πύλη

H Άννα Νετρέμπκο
στο Καλλιμάρμαρο 
Μια dream team του λυρικού τραγουδιού προ-
σγειώνεται καταμεσής του καλοκαιριού στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο και ποιος λάτρης της ό-
περας θα αρνηθεί αυτή την πρό(σ)κληση; Στις 
10 Ιουλίου η Εθνική Λυρική Σκηνή επιστρέφει 
στα ζωντανά θεάματα τουλάχιστον… θεαματικά 
φέρνοντας στην καρδιά της Αθήνας τέσσερις με-
γάλους ερμηνευτές. Η κορυφαία σοπράνο Άννα 
Νετρέμπκο, διάσημη για την εκφραστικότητα 
της ερμηνείας της και περιζήτητη σε οπερατικές 
σκηνές και φεστιβάλ ανά τον κόσμο, θα βρεθεί 
στη σκηνή με την κορυφαία μέτζο της εποχής 
μας Ανίτα Ρατσβελισβίλι, τον διακεκριμένο τε-
νόρο Γιουσίφ Εϊβάζοφ και τον κορυφαίο Έλλη-
να βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά. Με αφορμή 
τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση των 150 
ετών από την πρεμιέρα της Αΐντας στο Κάιρο, οι 
τέσσερις πρωταγωνιστές που έχουν διακριθεί 
στα λυρικά αριστουργήματα του Βέρντι, θα ερ-
μηνεύσουν διάσημες άριες και ντουέτα από την 
«Αΐντα», τον «Τροβατόρε», τη «Δύναμη του πεπρω-
μένου», τον «Οθέλλο», τον «Ριγολέττο» κ.ά. Την 
Ορχήστρα της ΕΛΣ θα διευθύνει ο διακεκριμένος 
Γάλλος αρχιμουσικός Φιλίπ Ωγκέν. 

Προπωλήσεις: ticketservices.gr,
 www.nationalopera.gr, καταστήματα Public. 
Πληροφορίες στα Ταμεία ΕΛΣ, 2130885700.  

Η ατζέντα του φιλότεχνου 
Της Ιωάννάς Γκομούζά

 Σε πάρκα και μνημεία, σε ferry-boat και μουσεία, ο πολιτισμός κάνει ντου από παντού! 

1 2
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Τέχνη στο ferry-boat!
Δεν είναι η πρώτη φορά που η τέχνη μας… ταξιδεύ-
ει κυριολεκτικά. Είναι όμως μια καλή συγκυρία που 
φέτος μας ανοίγονται δύο διαφορετικές ευκαιρίες 
για φιλότεχνες διαδρομές εν πλω, με τα πορθμεία 
της διαδρομής Πέραμα-Σαλαμίνα να μπαίνουν σε 
μουσικοθεατρικές και εικαστικές περιπέτειες.
Η καλλιτέχνις Έρη Δημητριάδη, υπό την επιμέλεια 
της Γαληνής Λαζάνη, καταπιάνεται με μια ιδιάζου-
σα περίπτωση κατοίκισης. Επιχειρεί να αναδείξει 
την ιστορία της νησίδας του Αγίου Γεωργίου Σαλα-
μίνας που λειτούργησε ως λοιμοκαθαρτήριο και 
τόπος περιορισμού ψυχικά ασθενών, πριν μετα-
τραπεί σε βάση του Πολεμικού Ναυτικού μέσα από 
τρεις εγκαταστάσεις στο ferry-boat Γεώργιος και 
τη φωταγώγηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων στο 
απρόσιτο για το κοινό νησάκι. Όσοι επιβιβαστεί-
τε (στις 18, 19, 25 & 26/6, 20:30) στο ναυλωμένο για 
τις ανάγκες της έκθεσης δρομολόγιο θ’ ακούσετε 
σχετικές αναμνήσεις κατοίκων της περιοχής (σε 
ηχογράφηση) και θα δείτε μια σειρά από γλυπτά-
καλάθια που ανακαλούν μια πολύ ιδιαίτερη διήγη-
σή τους. Λέγεται ότι ένας ηλικιωμένος τρόφιμος 
του ψυχιατρείου προσπαθούσε επανειλημμένα να 
αδειάσει τη θάλασσα με ένα καλάθι, ώστε να γεφυ-
ρώσει το χάσμα που τον χώριζε από τη Σαλαμίνα.
Στα ίδια μέρη, στο ferry-boat Θεοχάρης, θα ε-
πιδιώξει να μας φέρει στις 3/7 και η παράσταση 
«Lemon», που βγαίνει και φέτος σε περιοδεία ξε-
τυλίγοντας την απίστευτη ιστορία ενός πιανίστα ο 
οποίος γεννήθηκε σε ένα καράβι και δεν κατέβηκε 
ποτέ από αυτό. Η μουσική θα συνεχίσει και μετά το 
τέλος της συγκεκριμένης παράστασης κάτω από 
το φως του φεγγαριού με τραγούδια της Μεσογεί-
ου από την Ειρήνη Τζαμτζή, συνοδεία του Κώστα 
Γιαξόγλου στο πιάνο. 

Με φεγγαράδα 
στον κήπο του Μεγάρου
Να κάνεις τον γύρο του κόσμου με βάρκα τη… 
μελωδία από μια πράσινη γωνιά στην καρδιά της 
Αθήνας: ναι, είναι σταθερή αξία το open-air πρό-
γραμμα του Μεγάρου. Τις μάσκες σας και φύγαμε 
για ταξίδια με feel good μελωδίες και soul ενέρ-
γεια από τη Sugahspank και τον Blend Mishkin 
(17/6) ¯ με τους Athens Classical Players, τους 
Encardia και τις Chοres για τη Γιορτή της Μου-
σικής (21/6) ¯ με τους Μουσικούς της Καμερά-
τας στις «Τέσσερις εποχές» του Βιβάλντι (23/6) ¯ 
στα τζαζ μονοπάτια του Αλέξανδρου Δράκου 
Κτιστάκη (2/7) και του Γιώργου Κοντραφού-
ρη (12/7)¯ με την Έλλη Πασπαλά σαν στον κήπο 
της (21/7). Ειρήνη Σκυλακάκη (29/6), Κατερίνα 
Πολέμη (9/7),  Theodore (16/7) και Πέννυ Μπαλ-
τατζή (19/7) θα δώσουν, επίσης, το παρών επί 
σκηνής. Κι αν η παρέα έρθει με διάθεση σινεφίλ; 
Κρατήστε θέση για την προβολή της αριστουρ-
γηματικής «Αυγής» του Μούρναου που θα συ-
νοδεύσει ζωντανά στο πιάνο ο πολυδιάστατος 
σολίστ Μάνος Κιτσικόπουλος (25/6). 
Στον κήπο βγαίνει και φέτος και το AnnexM με 
δύο εικαστικές δράσεις. Σούρουπο, στις 8/7, ο 
Σπύρος Βραχωρίτης θα ζωντανέψει τον λόγο 
του Σολωμού σε μια υβριδική περφόρμανς με 
τίτλο «Το φάντασμα της ελευθερίας («Το θρίλερ της 
Γυναίκας της Ζάκυ(ν)θος»), ενώ στις 15/7 εγκαι-
νιάζεται η έκθεση Marginalia, σε επιμέλεια της 
Άννας Καφέτση και με έργα (περφόρμανς και 
βιντεοεγκαταστάσεις) των Σπύρου Βραχωρίτη, 
Βιργινίας Μαστρογιαννάκη, Νίνας Παππά και 
Ηλία Μαμαλιόγκα.  

Η Λυρική βγάζει το ’21 στον κήπο
4 διαδρομές στην ελληνική ιστορία 
από το θερινό πρόγραμμα της ΕΛΣ

Στην αυλή του Νομισματικού Μουσείου με φόντο τη λαμπρή οικία Σλή-
μαν, στο Αρχοντικό Δεκόζη Βούρου –το «παλιό παλάτι» του Όθωνα–, 
στον κήπο των Ελλήνων Αρχαιολόγων στο Θησείο: ιντριγκαδόρικο το 
σκηνικό στο πρόγραμμα επετειακών δράσεων της Λυρικής Σκηνής για 
τα 200 χρόνια από την έναρξη του πολέμου της Ελληνικής Ανεξαρτησί-
ας. Ταιριάζει γάντι και με την περιηγητική θεματική. 
Ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στον σκηνοθέτη Κωνστα-
ντίνο Χατζή, ο κύκλος «Η Επανάσταση με τα μάτια των άλλων» προσεγγίζει 
τη φιλελληνική συνεισφορά στον Αγώνα του ’21, τη δημόσια αλλά και 
ανθρώπινη όψη της. Με όχημα επιστολές, χρονικά και απομνημονεύματα, 
με τεχνικές του θεάτρου-ντοκουμέντου και ηχητικό υπόβαθρο τη μουσική 
του Μπετόβεν (και την πιανιστική μεταγραφή του Φραντς Λιστ) για το έργο 
«Ερείπια των Αθηνών», οι θεατές θα συναντήσουν το βλέμμα ξένων περι-
ηγητών που ήρθαν να συμπαραταχθούν με τους εξεγερμένους Έλληνες. 
Η Αγλαΐα Παππά θα δώσει φωνή στις σκέψεις ενός Γάλλου στρατιωτικού 
(Νομισματικό Μουσείο, στις 6/7), η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου συναντιέται 
με το βλέμμα ενός Αμερικανού γιατρού (Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, 
στις 8/7), ενώ στις 13/7 στον κήπο των Αρχαιολόγων τον λόγο έχουν οι 
διπλωμάτες, Γάλλοι, Αμερικανοί και Άγγλοι, μέσα από την ερμηνεία των 
Αγλαΐας Παππά, Αντιγόνη Καράλη, Νίκου Μέλλου και Χρήστου Ντούλα. 
Στο επετειακό πλαίσιο εντάσσεται και η παραγωγή «Η πόλη και η πόλη», σε 
σύλληψη, σενάριο και σκηνοθεσία των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα 
Τζουμέρκα. Γεννημένοι αμφότεροι στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφουν δη-
μιουργικά σ’ αυτή μέσα από ένα κινηματογραφικό εγχείρημα στα όρια με-
ταξύ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου, που παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά σε μια αρχική μορφή εικαστικής εγκατάστασης με τρεις 
οθόνες σε ταυτόχρονη προβολή. Όσοι πιάσετε θέση στις 8-11/7 στα πα-
νοραμικά σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα 
παρακολουθήσετε μια πολυπρόσωπη αφήγηση που συνδέει την πόλη του 
σήμερα με αυτή του περασμένου αιώνα με αφετηρία έξι επεισόδια από τη 
ζωή και τα δεινά που υπέστη η εβραϊκή κοινότητά της. 
Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

3 4 5

Από την εγκατάστυαση 
της Eri Dimitriadi

Anna Netrebko

«Η πόλη και η πόλη» 
Αγγ. Παπούλια, Β. Καραμπούλας

Theodore
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ΚΟΑ & Ντανιίλ Τρίφονοφ 
Ηρώδειο, 24/6, στις 21:00
Ερµηνευτής εκρηκτικής δεξιοτεχνίας και βαθιάς 
εκφραστικότητας, ο Ρώσος πιανίστας θα ερµηνεύ-
σει το «∆εύτερο Κοντσέρτο» του Ραχµάνινοφ στο 
Ρωµαϊκό Ωδείο. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 
µε τον Λουκά Καρυτινό στο πόντιουµ, θα παρου-
σιάσει επίσης έργα Κουµεντάκη («Ισοκράτηµα ενός 
παιδιού») και Σοστακόβιτς («Ενάτη Συµφωνία»).

Εθνικό ντεφιλέ 
Πειραιώς 260 (Δ), 26-27/6, στις 21:00 &
28-29/6, στις 22:00
Τι τύπου κοινότητες θα µπορούσαµε να επινοή-
σουµε σήµερα, µε στόχο ένα πιο συµπεριληπτικό 
µέλλον; Με επετειακή αφετηρία, η παράσταση 
του Παντελή Φλατσούση ξετυλίγει επί σκηνής 
µια πασαρέλα µνήµης µε φουστανέλες και φρά-
γκικα εν έτει 2121, επιδιώκοντας να καταθέσει 
ένα σχόλιο σχετικά µε την ταυτότητα και την ε-
τερότητα.

Jan Garbarek Group
Ηρώδειο, 3/7, στις 21:00
Ο Νορβηγός κορυφαίος σαξοφωνίστας δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κεφάλαιο στην 
ιστορία της ευρωπαϊκής τζαζ αλλά και στη δισκο-
γραφική εταιρεία ECM, που έχει εκδώσει σχεδόν 
το σύνολο της ηχογραφηµένης δουλειάς του, 
επιστρέφει στην Αθήνα για να µας ταξιδέψει στα 
µοναδικά ηχοτοπία του. Μαζί του ο Ινδός «µά-
γος» των κρουστών και µέλος του Jan Garbarek 
Group, Trilok Gurtu.

Όπερα ποδοσφαίρου
Πειραιώς 260, Δ, 5-6/7, στις 21:00
Ένα… µατς που, αν µη τι άλλο, µας εξάπτει την 
περιέργεια. Στο «γήπεδο» παίζουν µπάλα λυρι-
κοί τραγουδιστές και χορευτές, στην «κερκίδα» 
ανταλλάσσουν πολυφωνικά «συνθήµατα» αντί-
παλες χορωδίες και ο παρουσιαστής του αγώνα 
το ρίχνει στα πολιτικά σχόλια. Μια µουσική και 
σκηνική σύνθεση του Λευτέρη Βενιάδη, σε λι-
µπρέτο Gerhild Steinbuch και σκηνοθεσία Σο-
φίας Σιµιτζή.

Age of Crime
Πειραιώς 260, Ε, 7-8/7, στις 21:00
Με αφορµή την επέτειο των 200 χρόνων από τον 
πόλεµο της ελληνικής ανεξαρτησίας, η χορογρά-
φος Λενιώ Κακλέα µάς καλεί να παρατηρήσου-
µε τις επίσηµες αφηγήσεις που διαµόρφωσαν 
την εθνική µνήµη ανατρέχοντας στη φιγούρα 
των βαµπίρ και σε πρωτοπρόσωπες οθωµανικές 
αφηγήσεις της επανάστασης.

Λένα Πλάτωνος / Nalyssa Green 
Ηρώδειο, 14/7, στις 21:00
«Η ελπίδα είναι ένα πράγµα µε φτερά» έγραφε 
η ιδιοσυγκρασιακή ποιήτρια Έµιλυ Ντίκινσον. 
Τους πιο φωτεινούς στίχους της που µελοποί-
ησε, αλλά και στιγµές από τη δισκογραφία της, 
µοιράζεται µαζί µας η πρωτοποριακή Ελληνίδα 
συνθέτρια. Παρούσα στο Ηρώδειο και η Nalyssa 
Green µε synth pop µελωδίες. 

Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια 
Πειραιώς 260, Ε, 14-16/7, στις 21:00
Η εµβληµατική ταινία του Ρ. Β. Φασµπίντερ µε-
ταφέρεται από την Κατερίνα Γιαννοπούλου για 
πρώτη φορά στο θέατρο. Μια παράσταση για το 
δικαίωµα στην αγάπη και την ύπαρξη, σε µια επο-
χή που η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και τα ζητήµατα φύλου βρίσκεται δυναµικά στο 
προσκήνιο.

Ólafur Arnalds
Ηρώδειο, 15/7, στις 21:00
Από τις σηµαντικότερες παρουσίες στον χώρο 
της σύγχρονης µουσικής σύνθεσης, έχει αγα-
πηθεί για τον ιδιαίτερο ήχο του, που συνδυάζει 
έγχορδα και πιάνο µε beat σε απροσδόκητες 
λούπες. Ο Ισλανδός δηµιουργός καταφθάνει στα 
µέρη µας φέρνοντας στις αποσκευές του και το 
πρόσφατο άλµπουµ του «Some Kind of Peace». 

H Δημοκρατία του Μπακλαβά
Πειραιώς 260 Ε, 26-29/7, στις 21:00
Ή τι µας περιµένει (επί σκηνής) όταν ένας Έλλη-
νας και µία Τουρκάλα αποφασίζουν να ιδρύσουν 
το δικό τους έθνος-κράτος, µε βάση το σπίτι και 
την επιχείρησή τους. Αντλώντας από τις αντι-
φάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και την προ-
βληµατική της εθνικής ταυτότητας, το νέο έργο 
του Ανέστη Αζά, στο πλαίσιο του Κύκλου 1821 
του φεστιβάλ, προοιωνίζεται γέλιο. 

Brian Eno & Roger Eno
Ηρώδειο, 4/8, στις 21:00
Ηχογραφούν µαζί από το 1983, έχουν συνυπο-
γράψει τη µουσική για ταινίες και σειρές («For All 
Mannkind», «Dune», «Όπερα» κ.ά.) αλλά και δισκο-
γραφικές δουλειές. Καιρός ήταν να µοιραστούν 
για πρώτη φορά και τη σκηνή. Ίσως η πλέον η-
χηρή µουσική συνάντηση του φετινού φεστιβα-
λικού καλοκαιριού, η µοναδική σύµπραξη των 
αδερφών Eno στα πόδια της Ακρόπολης. 

Κομμάτια μιας γυναίκας
Πειραιώς 260, Η, 2-4/09, στις 21:00
Τρία καλοκαίρια µετά την «Αποµίµηση ζωής», ο 
φηµισµένος Ούγγρος σκηνοθέτης Κορνέλ Μού-
ντρουτσο µας δίνει ξανά ραντεβού στο φεστι-
βάλ Αθηνών για να αφηγηθεί, µε την οµάδα TR 
Warszawa, ένα οικογενειακό δράµα. Η τραυµα-
τική εµπειρία µιας νέας γυναίκας στη σύγχρονη 
Βαρσοβία που χάνει το µωρό της, ως αφετηρία 
ενός καθολικού επαναπροσδιορισµού. 

Οδύσσεια - Μια ιστορία για το Χόλιγουντ
Πειραιώς 260, Δ, 17-19/9, στις 20:00
Ο νόστος, η οµηρική επιστροφή στην πατρίδα 
και µια σύγχρονη Πηνελόπη ορίζουν τα σκηνικά 
βήµατα του Πολωνού διακεκριµένου σκηνοθέτη 
Κριστόφ Βαρλικόφσκι στην επάνοδό του στην Α-
θήνα. Μια θεατρική παράσταση για την «Οδύσσεια» 
µιας γυναίκας κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, για 
την οποία άντλησε έµπνευση από το οµηρικό έπος 
αλλά και από δύο έργα της Hanna Krall, τα «Chasing 
the King of Hearts» και «Story for Hollywood». 

Ήλιος και θάλασσα
Πειραιώς 260, Δ, 1-2/9, στις 21:00
Μια ηλιόλουστη ηµέρα σε µια αµµουδερή παρα-
λία. Ζευγάρια και παρέες λιάζονται, τραγουδούν, 
αφηγούνται τις ιστορίες τους. Η θεαµατική όπε-
ρα-περφόρµανς των Rugile Barzdziukaite, Vaiva 
Grainyte και Lina Lapelyte εκπροσώπησε το 2019 
τη Λιθουανία στην Μπιενάλε της Βενετίας και κέρ-
δισε τις εντυπώσεις και τον Χρυσό Λέοντα. 

Φεστιβάλ Αθηνών
15 ραντεβού που δεν χάνουμε 

Θέατρο, χορός, μουσική, περφόρμανς. Από την Πειραιώς 260 έως το Ηρώδειο, έχει για όλους συναντήσεις κι αυτό το καλοκαίρι.
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Οδύσσεια - Μια ιστορία 
για το Χόλιγουντ
Πειραιώς 260, Δ, 17-19/9, στις 20:00
Ο νόστος, η οµηρική επιστροφή στην 
πατρίδα, και µια σύγχρονη Πηνελόπη ο-
ρίζουν τα σκηνικά βήµατα του Πολωνού 
διακεκριµένου σκηνοθέτη στη φετινή 
επιστροφή του στην Αθήνα. Μια θεατρι-
κή παράσταση για την «Οδύσσεια» µιας 
γυναίκας κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλε-
µο, για την οποία άντλησε έµπνευση 
από το οµηρικό έπος αλλά και από δύο 
έργα της Hanna Krall, τα Chasing the King 
of Hearts και Story for Hollywood. 

Αίαντας του Σοφοκλή 
Πειραιώς 260 (Κήπος). 21-24/6, στις 
22:30. 25/6, στις 23:00
Εµβληµατική µορφή διαψευ-
σµένου αρσενικού, ο «Αίαντας» 
διά χειρός Σίµου Κακάλα παίζει 
τάβλι σε ένα υπαίθριο αναψυκτή-
ριο, παρακµιακή αντανάκλαση 
µιας χώρας που έχει µείνει κολ-
ληµένη στο παρελθόν, ενώ γύρω 
όλα έχουν καταρρεύσει.  

Ένα Δύο Τρία
Πειραιώς 260, Η, 9-10/9, στις 21:00

Τρεις κλόουν στο περιβάλλον ε-
νός µουσείου µε διάθεση για… 
ανατροπές: η συνέχεια µπορεί 
να φαντάζει ξεκαρδιστική αλλά 
όχι µόνο. Με φόντο ένα πολυ-
µορφικό σκηνικό, η παράσταση 
χορού «Eins Zwei Drei» του Martin 
Zimmermann αντικατοπτρίζει 
την πολυπλοκότητα, την ποίηση 
και τη βία των σηµερινών σχέσεων 
και συγκρούσεων για την εξουσία.
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«Να πάμε ξανά στα βασικά: 
την επαφή και την ισορροπία»

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ
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ΕΙΝΑΙ 
ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ 

ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 

ΣΟΥ, ΝΑ ΦΟΡΑΣ 
ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗ ΒΛΕΠΟΥΝ 

ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΑΝ ΓΕΛΑΣ  Ή 

ΧΑΣΜΟΥΡΙΕΣΑΙ

υναντηθήκαµε µεσηµέρι σ’ ένα από 
τα αναπαυτικά καθιστικά στο κτί-

ριο της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής. Κατέφθασε χαµογελαστός, 
προσηνής και µε διάθεση για 
συνοµιλία. Κι ας είναι µια πε-
ρίοδος γεµάτη υποχρεώσεις, µε 
δύο παραγωγές ante portas. Κι 

ας επωµίζεται για χάρη τους ακό-
µα µια φορά διαφορετικούςρόλους, 

ως σκηνοθέτης και χορογράφος, συνυ-
πογράφοντας τη σκηνογραφία αλλά και ως χορευ-
τής. Χώρια οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
διεύθυνση του µπαλέτου της ΕΛΣ και την προετοι-
µασία της νέας σεζόν. ∆ιαολεµένη ενέργεια; Πάθος 
γι’ αυτό που κάνει; Περιέργεια για νέες περιπέτειες; 
Μάλλον τίποτα από αυτά δεν έλειψε από τον Κων-
σταντίνο Ρήγο.  
Το φετινό καλοκαίρι τον βρίσκει να σκηνοθετεί για 
πρώτη φορά Αριστοφάνη και να ανοίγει µε τους «Ιπ-
πείς» τα φετινά Επιδαύρια (στις 25-27/6). Πώς προ-
έκυψε αυτή η συνάντηση; «Η πρόταση ήρθε από το 
Εθνικό Θέατρο» µου αναφέρει για την παράσταση 
που θα φέρει µαζί στη σκηνή τους Κωνσταντίνο Α-
βαρικιώτη, Στέλιο Ιακωβίδη, Κώστα Κόκλα, Πάνο 
Μουζουράκη, Κωνσταντίνο Πλεµµένο, Κωνστα-
ντίνο Μπιµπή και Στεφανία Γουλιώτη. Και συνε-
χίζει: «Ήθελα να σκηνοθετήσω στην Επίδαυρο, όχι 
όµως Αριστοφάνη και είµαι ευτυχισµένος που το 
σκέφθηκαν άλλοι γιατί προσφέρει τόσα ερεθίσµα-
τα για να δηµιουργήσεις διαφορετικές εικόνες και 
καταστάσεις. ∆ιαθέτει έντονο το ποιητικό, το σα-
τιρικό, το πολιτικό και το µεταφυσικό στοιχείο. Με 
αυτή την έννοια µου ταιριάζει, όσο µπορώ να είµαι 
σατιρικός και ταυτόχρονα απελευθερωµένος στα 
επεισόδια του έργου, τόσο µε τον χορό και κυρίως µε 
την παράβαση, µπορώ να κάνω µία πρόταση ουσια-
στική. Η πρώτη δουλειά που έκανα στην Επίδαυρο 
ως χορογράφος ήταν οι “Νεφέλες” για το Θέατρο 
Τέχνης, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λαζάνη, πρωτοετής 
σπουδαστής ακόµα στην Κρατική Σχολή Χορού. Ως 
σκηνοθέτης, όµως, µπαίνεις πιο βαθιά στο κείµενο, 
που παίρνει νόηµα µέσα από τη δική σου σκέψη».

Η συνάντηση με τους «Ιππείς»

Πώς προσέγγισες το έργο και τι σου αποκάλυψε η 
επαφή µαζί του; 
Μία µεγάλη ελευθερία, αναλογίες, πολλή ουσία αλλά και 
δυσκολίες. ∆εν ήθελα να κάνω µία διασκευή στο έργο του 
Αριστοφάνη.  Έχω αφαιρέσει κάποια σηµεία, ελάχιστα σε 
σχέση µε αυτά που αφαιρούνται συνήθως.  Ο Αριστοφά-
νης σε περιµένει σε κάθε γωνία, δεν µπορείς να ξεφύγεις 
από το κείµενο.  Στην πρόβα αρχικά είχα προσθέσει πράγ-
µατα εκτός κειµένου. Όταν όµως άρχισε να «δένει», έµοια-
ζαν ξένα. Τελικά, αποφάσισα να κρατήσω µόνο φράσεις 
και λέξεις που εντείνουν αυτό που θέλει να πει το κείµενο. 
Απλώς έχω φέρει το έργο πιο κοντά στην αισθητική µου, 
που δεν έχει να κάνει τόσο µε την, ίσως, υπερβολή του 
Αριστοφάνη, όπως την έχουµε συνηθίσει, αλλά µε µια 
εσωτερικότητα και στο χιούµορ και στην ποίηση.   
Ξεκίνησα από τον χορό γιατί µε ενδιέφερε πάρα πολύ το 
βλέµµα του. Ο χορός προχωρά και σχολιάζει τη δράση, 
είναι µέρος της απόφασης να ρίξουν από την εξουσία τον 
Παφλαγόνα και ταυτόχρονα και παρατηρητές της εξέλι-
ξης, των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ο Παφλαγόνας είναι 
εµπνευσµένος από τον Κλέωνα, τον πολιτικό που µετά 
τον θάνατο του Περικλή υπήρξε ηγέτης της Αθηναϊκής 
Πολιτείας. Ο Αριστοφάνης, ως συντηρητικός, θέλει να 
φύγει από την εξουσία γιατί δεν καταγόταν από αριστο-
κρατική γενιά.  Έχοντας την ανάµνηση του αγγείου µε 
παράσταση των «Ιππέων» που βρίσκεται στο Βερολίνο, 
έχω φέρει τον χορό σε µια παλαίστρα στην Αθήνα, σ’ ένα 
ανοικτό γυµναστήριο µπροστά στο δηµαρχείο που ανα-

καινίζεται. Εκεί οι Ιππείς γυµνάζονται και ασχολούνται 
µε τον καλλωπισµό του σώµατος, εκεί ξεκινούν 

και οι αγώνες ανάµεσα στον δερµατέµπορα 
Παφλαγόνα και τον Αλλαντοπώλη.  

 
∆εδοµένου ότι συνυπογράφεις και 
τη σκηνογραφία, ποια η σηµασία της 
στην παράσταση; 

Είναι λειτουργικό µέρος της παράστασης. Στη δηµιουρ-
γική διαδικασία πάντα αρχίζω αναζητώντας τι θέλω να 
πω µέσα από το έργο και πού θα το τοποθετήσω. Για τους 
«Ιππείς» πέρασα από τρεις εκδοχές σκηνικού µέχρι να 
φθάσω στην τελική. Τα σκηνικά αντικείµενα είναι πολύ 
σηµαντικά διότι και ως χορογράφος έπρεπε να επιλέξω 
πώς θα κινήσω το χορό. Είχε να κάνει πολύ και µε το «υ-
λικό»: οι ερµηνευτές του χορού είναι πολύ ταλαντούχοι, 
είναι παιδιά που χορεύουν, τραγουδούν, παίζουν µουσική 
και, επιπλέον, έρχονται στην παράσταση µετά από µια 
περίοδο εγκλεισµού µε µια υπερδύναµη ενέργειας. Αυτό 
όρισε όλο το έργο. 
 
Πόσο ανοικτός είσαι κατά τη δηµιουργική διαδικασία 
στην αλλαγή και στην ώσµωση µε τις ιδέες των συ-
νεργατών σου;  Και ως σκηνοθέτης και ως χορογράφος 
είµαι δεκτικός στη συνδηµιουργία. Εξαρτάται βέβαια και 
από το έργο, τη συνθήκη, τους ερµηνευτές. Ό,τι έχει α-
φαιρεθεί στους «Ιππείς» ήρθε µέσα από τη δηµιουργική 
διαδικασία µε τους ερµηνευτές. Υπάρχουν κοµµάτια στο 
χορό τα οποία έχουν προκύψει από αυτοσχεδιασµούς. 
Τελικά, όµως, όλες οι προτάσεις πρέπει να υπηρετήσουν 
µία κεντρική ιδέα, η οποία έχει δηµιουργηθεί από όλους 
µαζί.   
 
Πόσο µας αφορά ο λόγος του Αριστοφάνη σήµερα; Η 
ιστορία της χειραγώγησης, της διαφθοράς επαναλαµ-
βάνεται σταθερά. Τι γεύση σου αφήνει αυτό; Πιστεύ-
εις ότι µπορούν να αλλάξουν τα πράγµατα, ο τρόπος 
που βλέπουµε τη σχέση µας, τη θέση µας και το χρέος 
µας στην κοινωνία;  
Είναι πολύ αστείο και τραγικό µαζί να βλέπεις µία ιστορία 
που διαδραµατίζεται 2.500 χρόνια πριν να µοιάζει σηµερι-
νή. Οι «Ιππείς» περιγράφουν µία πολιτική αντιπαράθεση 
αχρείων µε τους πρωταγωνιστές να διαγκωνίζονται για 
την εξουσία. Η δηµαγωγία παραµένει παρούσα στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητας, οπότε το έργο του Αριστοφάνη 
παραµένει διαχρονικό και στα αιτήµατά του. Όµως είναι 
στην ανθρώπινη φύση όλο αυτό και δεν νοµίζω ότι µπο-
ρεί να αλλάξει. Ο Αριστοφάνης έχει εφεύρει την ουτοπία 
αλλά δεν ξέρω αν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί. 

Χορεύοντας με τη σκιά του 

Παρουσιάζεις ξανά και τον «Χορό µε τη σκιά µου», στο 
Ηρώδειο (στις 25, 27 και 29/7). Μια δουλειά που έκανε 
πρεµιέρα στην ΕΛΣ στα τέλη του 2019 φέρνοντάς σε 
ως χορευτή επί σκηνής µετά από χρόνια. Γιατί και τι 
συναισθήµατα σου δηµιούργησε;  
Ένιωθα ότι δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί το έργο αν 
δεν υπήρχα µέσα σε αυτό, γιατί η µουσική του Χατζιδάκι 
είναι χρόνια στ’ αυτιά µου. Όταν χορεύω στην παράσταση 
βλέπω τη σκιά µου, είµαι σαν µία µαριονέτα, σαν ένας 
δηµιουργός µέσα στο δηµιούργηµά του και ταυτόχρονα ο 
δηµιουργός που βλέπει το δηµιούργηµά του. Η συγκεκρι-
µένη χορογραφία είναι µια σειρά χειρονοµιών µέσα από 
την οποία δείχνω τις προσωπικές αναφορές µου, πώς 
ξεκίνησε να µου αρέσει ο χορός, τα µιούζικαλ, οι θρυλικοί 
ερµηνευτές. Είναι o µαγικός κύκλος που µας φέρνει αντι-
µέτωπους µε την ίδια µας τη σκιά, την ύπαρξή µας.  

Η παράσταση κινείται στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα 
του χατζιδακικού έργου µέσα από ισάριθµες εµβληµατι-
κές µουσικές συνθέσεις: τον Κύκλο του C.N.S.που συµβο-
λίζει τον βορρά· τον Καπετάν Μιχάλη, που συµβολίζει τον 
νότο µε το άνυδρο, µεσογειακό τοπίο· το Χαµόγελο της 
Τζοκόντα που είναι η δύση, µια σπουδή του συνθέτη στην 
ιστορία της δυτικής µουσικής, ενώ Το καταραµένο φίδι 
είναι η ανατολή, µια χώρα των σκιών και του παραµυθιού. 
Έτσι και ο δικός µου κόσµος: έχει το βορρά, γιατί είµαι ορ-
θολογιστής, αλλά και τον νότο, το πάθος και την ενέργεια. 
Λατρεύω τη δύση, αλλά έχω πάντα µέσα µου την ανατο-
λή. Ο «Χορός µε τη σκιά µου» είναι µια εξοµολόγηση επί 
σκηνής όλων αυτών που έχω ζήσει και κουβαλάω πάντα 
µέσα µου, µια ανασκόπηση της ύπαρξής µου µέσα στη 
δηµιουργία, µια έκρηξη εσωτερική. 
 
Θα κρατάς πάντα µια ανοιχτή πόρτα για την προσωπι-
κή σου παρουσία επί σκηνής; 
Θα το ήθελα, παρότι µε αγχώνει πολύ. Ακόµα και τώρα 
που θα βγω να χορέψω Χατζιδάκι, µια χορογραφία που 
δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Επιπλέον, δεν µπορώ να 
δω τον εαυτό µου ως περφόρµερ, δεν έχω αυτή την αί-
σθηση που είχα παλιότερα.   

Τα σχέδιά του για το καλοκαίρι αλλά και για τη νέα σεζόν, οι σκέψεις του για την εποχή µας και τη θέση του στη δηµιουργία. Μια 
χορταστική συζήτηση µε τον πολυπράγµονα καλλιτέχνη, λίγο πριν την πρώτη του αναµέτρηση ως σκηνοθέτης µε τον Αριστοφάνη.

Φοράς πολλά καπέλα ως καλλιτέχνης, σε ποιο αισθά-
νεσαι πιο κοντά;  
Πάντα ένιωθα περισσότερο σκηνοθέτης. Αντιλαµβάνοµαι 
το ρόλο µου ως σκηνοθέτη και ως χορογράφου µε τον ίδιο 
τρόπο. Για να κάνω µια παράσταση χορού σκηνοθετώ το 
χορό, δεν µπορώ να τον σκεφθώ απλώς ως αφηρηµένη 
κίνηση η οποία εγγράφεται στο χώρο. Ακόµα και στην 
ενασχόλησή µου µε τη φωτογραφία δεν µε ενδιαφέρει η 
τεχνική, αλλά να κρατήσω µία στιγµή, να δηµιουργήσω 
έναν κόσµο.   
 
Η περίοδος που µεσολάβησε από την πρώτη παρου-
σίαση της παράστασης «Χορός µε τη σκιά µου» έχει 
επηρεάσει τον τρόπο που προσεγγίζεις το έργο; 
Όχι και δεν νοµίζω ότι µπορεί να αλλάξει κάτι ένα έργο. 
Ίσως το µόνο που µπορεί να έχει αλλάξει είναι να αισθανό-
µαστε πιο ουσιαστικοί σε αυτό που κάνουµε, να νιώθουµε 
περισσότερο την ανάγκη να είµαστε µέσα σε κάτι. Γιατί 
αυτή την περίοδο µας έλειψε η επαφή. Η ανάγκη να ερµη-
νεύσεις γίνεται πιο ουσιαστική και µεγαλύτερη µετά από 
αυτή την απουσία. Και η ερµηνεία γίνεται πιο βαθιά, κάτι 
βέβαια που συµβαίνει όταν ξαναπαρουσιάζεται ένα έργο 
µετά από καιρό, είναι πιο ώριµο. 

Από το λοκντάουν στην επόμενη μέρα 
Τι σκέψεις σου δηµιούργησε η συνθήκητου εγκλει-
σµού και η πανδηµία του κορωνοϊού; 
Η πρώτη περίοδος της καραντίνας µε έβαλε σε µια κα-
τάσταση ενδοσκόπησης και ανακεφαλαίωσης, γεγονός 
ενδιαφέρον γιατί έτσι έχεις την πιθανότητα να εκτιµήσεις 
όσα έχεις κάνει και τον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτό ήταν το 
κέρδος µου. Είναι, βέβαια,τροµακτικό να µην αγκαλιάζεις 
τους φίλους σου, να φοράς µάσκα και να µη βλέπουν οι 
άλλοι αν γελάς ή χασµουριέσαι. Μπορεί όταν τελειώσει 
η πανδηµία να έρθει µια έξαρση αισιοδοξίας, αλλά στην 
πραγµατικότητα, το ισχυρό τραύµα που αφήνει στην κοι-
νωνία δεν θα επουλωθεί εύκολα. Ας χρησιµοποιήσουµε, 
λοιπόν, ό,τι µάθαµε από αυτό: την αξία της ανθρώπινης ύ-
παρξης, που την είχαµε ξεχάσει. Ας πάµε ξανά στα βασικά: 
την επαφή, την αξιοπρέπεια, την ισορροπία, το δίκαιο.  
Βέβαια, στην Λυρική Σκηνή συνεχίσαµε να παράγουµε 
έργα τα οποία παρουσιάζονταν διαδικτυακά. Υπό αυτή 
την έννοια το µόνο που µου έλειψε ήταν η επαφή µε τον 
άγνωστο κόσµο, γιατί η επαφή µε το µπαλέτο είναι ένας ο-
λόκληρος κόσµος. Αισθάνοµαι την ανάγκη να έρθει το έρ-
γο ξανά σε επαφή µε το κοινό. Όταν δεν αφουγκράζεσαι το 
κοινό, δεν αισθάνεσαι ολοκληρωµένα την πράξη της δηµι-
ουργίας. Ο καλλιτέχνης από το κοινό παίρνει την ενέργεια 
για να συνεχίσει. ∆ιαφορετικά είναι σαν ένα πυροτέχνηµα 
που δεν έσκασε. Ό,τι κάνουµε είναι για να δηµιουργήσει 
αναµνήσεις στους άλλους. Το διαδίκτυο δηµιουργεί µια 
καινούργια συνθήκη θέασης των έργων, καθώς φέρνει 
τον θεατή πιο κοντά στον ερµηνευτή, στην κυριολεξία, 
και «χτίζει» µια «βιβλιοθήκη», ένα αρχείο παραστάσεων 
για το µέλλον. Αν όµως δεν είσαι εκεί τη στιγµή που αυτές 
οι στιγµές εγγράφονται στο µυαλό των ανθρώπων κάτι 
σου λείπει. 

Ένα όνειρό σου που δεν έχεις πραγµατοποιήσει ακό-
µα; 
Θα σου φανεί περίεργο αν σου πω ότι αυτή τη στιγµή δεν 
έχω κάποιο όνειρο; Ένα όνειρο ήταν η σκηνοθεσία στην 
Επίδαυρο, όπως και η χορογραφία πάνω στη µουσική του 
Χατζιδάκι. Τα όνειρα γεννιούνται κάθε στιγµή, αλλά πρέ-
πει µάλλον να ολοκληρωθούν τα προηγούµενα πριν γεν-
νηθεί το επόµενο.  

Και µια εικόνα από τα προσεχώς; 
Η επόµενη σεζόν φέρνει το ανέβασµα του ∆ον Κιχώτη –το 
οποίο έχει ακυρωθεί ήδη 3 φορές λόγω του κορωνοϊού–, 
σε χορογραφία του Τιάγκο Μπορντίν, σκηνικά του Γιώργου 
Σουγλίδη και κοστούµια της Μαίρης Κατράντζου. Ετοιµά-
ζω και ένα καινούργιο έργο για την Λυρική Σκηνή, µια σύγ-
χρονη µατιά πάνω σε ένα κλασικό µπαλέτο. Επιπλέον, δύο 
πολύ σηµαντικοί, πρωτοπόροι ξένοι χορογράφοι θα δηµι-
ουργήσουν για πρώτη φορά έργα για το µπαλέτο της ΕΛΣ. 
Θέλω να δώσουµε στην οµάδα ρεπερτόριο που να αξίζει 
στην ιστορία της, να έρθει σε επαφή µε σηµαντικούς δηµι-
ουργούς. Έχουν ήδη γίνει τα πρώτα βήµατα (π.χ. µέσα από 
τις συνεργασίες µε τον ΝάτσοΝτουάτοκαι τον Μάρκο Γκέ-
γκε) και όλοι όσοι έχουν δώσει δουλειά τους µένουν ευχα-
ριστηµένοι τελικά. A
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Δειλά-δειλά έρχονται τουρίστες 
Ενώ ευχόμαστε να πάρει μπρος ο τουρισμός.  

Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ - Φωτό: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ

κορωνοϊός χτύπησε άσχημα 
όλο τον κόσμο, αλλά λίγο πα-
ραπάνω τις χώρες που στη-
ριζόντουσαν ως τώρα στον 
τουρισμό για την ενίσχυση της 

οικονομίας τους – Πορτογαλία 
και Ελλάδα βρίσκονται ακόμα «ε-

κτός πράσινης λίστας» για την Αγγλία. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν θα έρθουν πολλοί τουρί-
στες από Αγγλία φέτος, όπως δεν ήρθαν 
ούτε πέρυσι: τα ξενοδοχεία της Αθήνας το 
2020 είχανε 19,7% πληρότητα, σε σχέση με 
το δοξασμένο 77,5%, του 2019. Δεν φταίνε 
μόνο οι Άγγλοι, που φοβούνται και δεν ήρ-
θανε ή δεν έρχονται προς το παρόν, παρά ό-
λοι οι Βορειο-Ευρωπαίοι οι οποίοι συνήθως 
σταματάνε στην Αθήνα πριν πάρουν δρόμο 
για τα νησιά. Το ταξιδιωτικό γραφείο Tui UK 
ακύρωσε όλα τα πακέτα που είχε τον Ιούνιο 
για ελληνικά νησιά, μια και η Ελλάδα είναι 
πορτοκαλιά στη λίστα της Μεγάλης Βρετα-
νίας. Οι πορτοκαλιές χώρες είναι καλύτερες 
από τις κόκκινες ή τις μαύρες (φαντάζομαι) 
αλλά μια και δεν είναι πράσινες, δηλαδή ε-
λεύθερες κορωνοϊού, οι ταξιδιώτες πρέπει 
να μείνουν σε καραντίνα για δέκα μέρες με-
τά την επιστροφή τους στην Αγγλία, πράγ-
μα που δεν τους βολεύει καθόλου – αν τους 
βόλευε, θα ερχόντουσαν άρον-άρον. 

Ακούγεται χάλια το πράγμα, και ο ξενοδο-
χειακός τομέας, που είχε το 2020 απώλεια 
εσόδων 700 εκατομμύρια ευρώ, περιμένει 
με αγωνία την συνέχεια του φετινού κα-
λοκαιριού. Το πρώτο δίμηνο του ’21 λέει, 
τα ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
είχανε 13,5% πληρότητα – βαράγανε μύ-
γες, ή δεν ανοίξανε καθόλου, αλλά ήταν 
καρα-χείμωνο το πρώτο δίμηνο, Ιανουάρι-
ο-Φεβρουάριο έτσι κι αλλιώς δεν ταξιδεύ-
ει κανείς εύκολα, ούτε καν δύσκολα…

Από την άλλη, τουρίστες δεν είναι μόνο 
οι πάρα πολύ φοβισμένοι Άγγλοι – ένα νέο 
τουριστικό κύμα, ή αν όχι κύμα, έστω κυ-
ματάκι, παρατηρείται στην Αττική: οι Ρώ-
σοι. Πρόσεξα σε βόλτα στο κέντρο, χωρίς 
να ξέρω Ρώσικα, κάμποσες ξανθές ντα-
βραντισμένες οικογένειες και κάτασπρα 
μπαμπατζάνικα ζευγάρια με βαριά προ-
φορά. Ρώτησα μαγαζάτορα στο Μοναστη-
ράκι και απάντησε χαμογελαστός, «Ρώσοι! 
Ευτυχώς ήρθαν αυτοί, από το ολότελα…»
Μετά κάθισα δίπλα σε Ρώσους κάτω από 
τον ήλιο σε οργανωμένη παραλία της 
Αττικής, και πάλι χωρίς να έχω μάθει στο 
μεταξύ Ρώσικα – καταλαβαίνω τι σημαίνει 
«ντα», «ταβάριτς» και «βότκα». Στη Βόρεια 
Ελλάδα, λένε οι πράκτορες, έχουν ήδη 

αρχίσει να «πλακώνουν οι Ρώσοι», μαζί 
με Σέρβους, Πολωνούς, Βούλγαρους και 
Ρουμάνους. Τα σελφ-τεστ εκεί στη Σοβιετι-
κή Ένωση, λέει, τα δίνει το κράτος αβέρτα 
ή/και είναι φθηνά, οι περιορισμοί όχι αυ-
στηροί. Φίλος που γύρισε από τη Μόσχα 
πρόσφατα έλεγε ότι τον διαβεβαίωναν πα-
ντού, «Εδώ δεν έχουμε κόβιντ!» (άσχετα που 
επέστρεψε κοβιντιασμένος…)
Την έψαξα λίγο, την κάθοδο των Σοβιετι-
κών: από 20/6 προγραμματίζεται η επα-
νέναρξη των πτήσεων τσάρτερ από Ρω-
σία. Οι τακτικές πτήσεις Μόσχας - Αθήνας 
είναι οκτώ την εβδομάδα, συν μία Μόσχα 
- Ηράκλειο Κρήτης, μία Μόσχα - Ρόδος, και 
(από 17/6) μία πτήση Αικατερίνεμπουργκ- 
Ηράκλειο. Στη Βόρεια Ελλάδα οι Βαλκάνιοι 
κατεβαίνουν με αμάξια, οδηγώντας εκατό 
ώρες ακόμα και από την Αγία Πετρούπολη, 
πρώην Λένινγκραντ μερικές φορές. Στην 
Αττική, έρχονται με αεροπλάνα, ιδιωτικά 
τζετ… και κότερα ή σκάφη που αράζουν 
γύρω γύρω στα κοντινά νησιά. Δεν είναι 
όλοι πλουσιοπάροχοι, με σκάφη και τζετ 
(εκτός από αυτούς που συναντάει κανείς 
στον Άλιμο, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, 
στη Λίμνη Βουλιαγμένης ή πάνω σε σκά-
φη και τζετ), κάμποσοι είναι κανονικοί άν-
θρωποι σε άδειες από τις δουλειές τους, 

συνταξιούχοι ή φοιτητές. Οι τελευταίοι, 
έρχονται με τρένα και λεωφορεία – δεν έ-
χουν ανάγκη, ούτε όμως λεφτά.

Τέλος πάντων, και όχι τέλος του ελληνι-
κού τουρισμού: οι τουρίστες στην Αθήνα 
αυτή τη στιγμή (που γράφονται αυτές οι 
γραμμές!) μιλάνε γλώσσες που δεν καταλα-
βαίνουμε. Μερικοί Σκανδιναβοί, κάμποσοι 
Σοβιετικοί, λίγοι Γερμανοί, ακόμα πιο λίγοι 
Γάλλοι… όλοι, πριν των Σοβιετικών, είναι 
φοβισμένοι, κρατάνε αποστάσεις, φοράνε 
μάσκες, προσέχουν. Ο φόβος, που παρα-
δοσιακά φυλάει τα έρημα, ας ελπίσουμε 
ότι θα φυλάξει τους τουρίστες – εκτός από 
εμάς τους ίδιους, που είμαστε και καλύτερα 
παιδιά. 
Λόγω της νέας σύνθεσης των τουριστών 
μας, θα περίμενε κανείς ότι τα πιροσκί π.χ. 
σκίζουν σε πωλήσεις, αλλά όχι: τα σου-
βλάκια εξακολουθούν να είναι σε πρώτη 
ζήτηση, συνοδευόμενα από τσίπουρο, 
ρακί και όλο και πιο συχνά, βότκα. 
Οι τουρίστες που δεν καταλαβαίνουμε τι 
λένε είναι καλύτεροι από τους καθόλου 
τουρίστες. Επιπλέον είναι ανεβαστικό, ί-
σως και ενθαρρυντικό, ότι τρώνε και πίνου-
νε, περισσότερο από τους παλιούς τουρί-
στες μας, αυτούς που καταλαβαίναμε… A
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Τ
α γκράφιτι είναι αναπόσπαστο μέρος 
της αστικής κουλτούρας και οι μεγά-
λες τοιχογραφίες που τα τελευταία 
χρόνια καλύπτουν τις γκρίζες, αδιά-
φορες όψεις των κτιρίων αποτελούν 
το στολίδι της πόλης. Έχουμε δει ε-
ντυπωσιακές δημιουργίες από πολ-

λούς καλλιτέχνες που όχι μόνο δίνουν χρώμα σε 
μια μουντή γειτονιά, αλλά περνούν μέσα από τα 
murals τους σημαντικά κοινωνικά μηνύματα. Πώς 
θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι τοιχογραφίες 
ακόμα καλύτερες; Λειτουργώντας ως «αστικά δά-
ση» και καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα στις πόλεις 
από το διοξείδιο του άνθρακα.

H Converse συνεργάζεται με τη δημιουργική 
της κοινότητα στην καμπάνια Converse City 
Forests, μια σειρά τοιχογραφιών σε όλο τον κό-
σμο με το οικολογικό χρώμα καθαρισμού αέρα 
Graphenstone που εξαλείφει βλαβερές ουσίες 
όπως το CO

2
, οι φορμαλδεΰδες και τα αέρια, βελ-

τιώνοντας την ποιότητα του αέρα γύρω από τις 
τοιχογραφίες. Η ΚΝΟxOUT βαφή χρησιμοποιεί 
το φως του ήλιου για να μειώσει τους επιβλαβείς 
ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκαν ήδη τρεις μεγά-
λες τοιχογραφίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με 
έμπνευση το «σπάσιμο των δεδομένων» μιας γε-
νιάς που ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον σε θέ-
ματα όπως το inclusivity, η ισότητα των φύλων, ο 
ρατσισμός και η διαφορετικότητα. Tα murals, που 
δημιουργήθηκαν από αγαπημένους καλλιτέχνες 
όπως ο ΙΝΟ, η Σιμόνη Φοντάνα, ο Αργύρης Αρα-
σλανίδης και ο Same84, είναι ένα δημόσιο κάλε-
σμα για πρόοδο και φέρνουν νέο νόημα στη street 
art που εμπνέει ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ο ΙΝΟ, η Σιμόνη Φοντάνα, ο Αργύρης 
Αρασλανίδης, ο Same84 και η Converse

φέρνουν νέο νόημα στη street art

Περισσότερεσ Πληρόφόριεσ 
www.conversecityforests.com

Κεντρική διάθεση SPORT AND FASHION FREEDOM 2120003710
Follow @converse.greece

Τα γκράφιτι 
που καθαρίζουν 
την ατμόσφαιρα 

της πόλης

H νέα γυναικεία δύναμη
Τοιχογραφία στο The Foundry στου Ψυρρή, 

στην οδό Σαρρή

Ένα μικρό κορίτσι με ένα μεγάλο σφυρί, 
η νέα γενιά που χρειάζεται να σπάσει κάποια 

κατεστημένα. Με αφορμή τα τελευταία 
δρώμενα στον χώρο του Πολιτισμού, 
το έργο του ΙΝΟ συμβολίζει ένα νέο,

 ελπιδοφόρο ξεκίνημα αλλαγών για το μέλλον. 
Το έργο ισοδυναμεί με τη φύτευση 

170 δένδρων.

H νέα γυναικεία δύναμη
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Σιμόνη Φοντάνα &
 Αργύρης Αρασλανίδης  

λOVE IS λOVE

Τοιχογραφία στο Γενικό Λύκειο 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Οι δύο ηρωίδες παλεύουν καθημερινά 
για τα δικαιώματα της εθνικότητας 
και της φυλετικής και σεξουαλικής 
ισότητας. Το έργο δημιουργήθηκε 

στον τοίχο ενός διαπολιτισμικού σχολείου 
για να δείξει ότι τα όρια που πρέπει 

να ξεπεράσουμε μέσα από την τέχνη 
αφορούν παγκόσμια θέματα.

SAME84  
All Day Athlete

Τοιχογραφία στο Cosmos Sport 
στην Αγία Παρασκευή

Άνθρωποι που εμπνέονται από 
τον αθλητισμό εντός και εκτός 

γηπέδου σε τοιχογραφία 400 τ.μ. που  
αντιστοιχεί στη φύτευση 400 δέντρων. 

Στόχος αυτής της τοιχογραφίας είναι 
να επιστήσει την προσοχή σε σημαντικά 

περιβαλλοντικά θέματα.



Μ
παίνω από την Ερμού δεξιά 

στην Ευαγγελιστρίας και προ-

χωράω μέχρι τον πεζόδρομο 

Αγίου Μάρκου κι έπειτα ως την 

οδό Αιόλου, περνώντας τις κά-

θετες Αθηναΐδος και Κολοκο-

τρώνη, συνεχίζω στην Ευριπίδου μέχρι να βγω 

στην οδό Αθηνάς: ένα από τα πιο αγαπημένα μου 

κομμάτια της Αθήνας, το Μικρό Τρίγωνο ή Τρίγω-

νο Αγίου Μάρκου, είναι η πηγή των πάντων – με 

την έννοια ότι, αν κάτι δεν μπορείς να το βρεις 

εδώ, δεν θα το βρεις πουθενά, πάει και τελείωσε. 

Με «κάτι» εννοώ εμπόρευμα, αγαθό, αναλώσιμο 

ή μη, έπιπλο, στολίδι, ρούχο, αξεσουάρ, λευκό εί-

δος, χαλί, ύφασμα, γουατέβερ. Η περιοχή τα έχει 

όλα, απορώ πώς άντεξα τόσο καιρό που ήτανε 

κλειστή…

Την πέτυχα πολύ ήσυχη, με λίγο κόσμο λόγω της ώ-

ρας (3.00 μ.μ.) – κάπου διάβασα ότι πέρσι είχε πτώση 

τζίρου κατά 80%, πέρσι επαναλαμβάνω, οπότε τρέ-

χα-γύρευε τι έγινε φέτος. Κάμποσα μαγαζιά έχουνε 

κλείσει, οριστικά ή (ελπίζω) προσωρινά. Στη γωνία 

Αθηναΐδος και Ευαγγελιστρίας υπήρχε ένα υφασμα-

τάδικο από το οποίο ψώνιζα στα 90s και ο ηλικιω-

μένος πωλητής που άνοιγε τα τόπια είχε τατουάζ 

στο μπράτσο του από στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

Τον είχα ρωτήσει αλλά δεν θυμάμαι αν ο αριθμός 

του ήταν από το Άουσβιτς ή το Νταχάου. Θυμάμαι 

την ανατριχίλα, τη συνειδητοποίηση ότι κάτι φριχτό 

Μετά από άλλο ένα μακρύ λοκντάουν, 
το Τρίγωνο Αγίου Μάρκου, άνοιξε. 

Απορώ πώς άντεξα τόσο καιρό που  ήταν κλειστό.

Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Η Αγίου
Μάρκου

ξαναζωντανεύει
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και τραγικό μέσα από τα βιβλία της Ιστορίας 

ήταν ακόμα φριχτότερο και τραγικότερο 

στην πραγματικότητα… 

Στην Ευαγγελιστρίας και στην Αγίου Μάρ-

κου εκτός από υφάσματα, «τσόλια» ή οτιδή-

ποτε σχετικό με κοπτοραπτική, βρίσκεις ΤΑ 

ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ: ζώνες, κρεμασμένες στη σει-

ρά σε όλα τα σχέδια, χρώματα και μεγέθη, 

τσάντες κλασικές σε όλους τους τόνους του 

μπεζ, και εξτρίμ τσαντάκια, με ό,τι διακο-

σμητικό κατεβάζει ή δεν κατεβάζει ο νους 

σου, φορτιστές, καλώδια, σακίδια, κάλτσες, 

εσώρουχα, μαγιό (με 5 και 10 ευρώ!), σαγιο-

νάρες, παπούτσια, εικονίσματα, κεριά, αγια-

στούρες, φορέματα, μπιζού, νυχτικά, τισέρτ, 

βερμούδες, σώβρακα, μπλουζάκια, πουκά-

μισα, παντελόνια, φανέλες, εσώρουχα για 

παππούδες, λιβανιστήρια, θήκες κινητών, 

μπρελόκ, χάντρες, πλεκτικά, τυριά, ψωμιά, 

μέλια, μαρμελάδες, αναντάμ-μπαμπαντάμ 

τρόφιμα, κατσαβίδια, γάντια κουζίνας, κι 

άλλα καλώδια, πολύμπριζα, πλαστικά σου-

βέρ, τασάκια, τραπεζομάντηλα, σεντόνια, 

πετσέτες, μπουρνούζια, μαξιλάρια, κι άλλα 

χίλια πράγματα που μου ξέφυγαν στη σημε-

ρινή βόλτα, κοίταζα αλλού, δεν είχα το νου 

μου στο ρεπορτάζ, ήταν η πρώτη βόλτα στο 

κέντρο και με πήρε μαζί της. 

Γωνία Ευριπίδου και Αθηνάς είναι ένα με-

γάλο μαγαζί με «είδη εστίασης», τεντζερέ-

δες, πιατοπότηρα, μαχαιροπήρουνα, μπρί-

κια και συσκευασίες για να δίνεις φαΐ στα 

παιδιά σου, εργαλεία κουζίνας που δεν φα-

νταζόσουν ότι υπάρχουν, τηγάνια με χερού-

λια και με νταούλια, κοπανιστήρια, γουδιά 

δηλαδή αλλά με άλλο στιλ, σκορδοστίφτες, 

φρουτοζουλίχτρες, αυτά τα μυστήρια σου-

ρωτήρια που έχουνε διπλό πάτο και γεμί-

ζουν τον τόπο αλεύρια, μηχανάκια για να 

καθαρίζεις καρπούζια, άλλα για αγγούρια, 

ειδικά για μπάμιες που αντιστέκονται, πα-

τατοκόφτες, ανανο-καθαριστήρες, αυγο-

κόφτες, τάπες για νεροχύτες, σουγιάδες, 

μπουκάλια, θερμός, αλατοπιπεριέρες, χρο-

νομετρητές, ανοιχτήρια και λεμονο-πνίχτες. 

Εδώ βρήκα «δαχτυλίδι» για κουζίνα γκαζιού, 

για να φτιάχνει η μαμά μας καφέ ελληνικό 

στην κουζίνα γκαζιού – βασικά είναι για γκα-

ζάκι το δαχτυλίδι, αναρωτιέμαι αν θα δου-

λέψει στη μεγάλη εστία της κουζίνας, αλλά 

επειδή δεν είναι τρελή επένδυση (2 ευρώ) 

δεν αναρωτιέμαι και πολύ. Το περίπτερο 

λίγο μετά  τη διασταύρωση επί της Αθηνάς 

πουλάει λάμπες, λαμπιόνια, λαμπάκια, γιρ-

λάντες με φωτάκια-ψείρες, άλλες γιρλάντες 

με φωτούμπες, φακούς, φανάρια, λυχνάρια 

και οτιδήποτε ανάβει. Τα κοιτάω εντυπωσι-

ασμένη να αναβοσβήνουν σαν επίδειξη του 

Νίκολα Τέσλα και τελικά αγοράζω ένα ψαλί-

δι για φυτά (4 ευρώ), παρόλο που τα φυτά 

μου έχουν ψοφήσει – ευκαιρία να τα κόψω. 

Μυρίζει παστουρμάς, κασέρι, σαλάμι, ρί-

γανη, τσάι του βουνού και μπαχαρικά από τα 

μπαχαρο-πωλεία της Αθηνάς, μετά μυρίζει 

κρεατο-ψαρίλα η Αγορά, τέλος μυρίζει κα-

πνός τσιγάρου στην Πλατεία Κοτζιά όπου 

φωτογραφίζονται (καπνίζοντας) κάτι τουρί-

στες ανάμεσα στα περιστέρια. 

Τα μεγάλα περίπτερα στην Ομόνοια εκεί 

που βγαίνει η Αθηνάς έχουν χίλια ξένα πε-

ριοδικά, ακόμα και το εξαφανισμένο τελευ-

ταία «Good housekeeper» που είχε παραγ-

γείλει η αδερφή μου. Κάθομαι στην Ομόνοια 

και τρώω τη σούπερ τυρόπιτα με ανάμικτα 

λαχανικά (2,20 ευρώ) που είχα αγοράσει από 

το κλασικό «Άριστον-Λομποτέση» στην οδό 

Βουλής: σίγουρα η πιο πετυχημένη αγορά 

της ημέρας. 

Γυρίζω σπίτι πολύ ανεβασμένη και παραμέ-

νω, έστω κι αν το ψαλίδι για φυτά δεν κόβει 

ούτε γρασίδι. Έπρεπε να είχα πάρει ένα φα-

κό, που ήταν η ειδικότητα του καταστήμα-

τος… A
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Της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΣΚΑΡΑΚΗ

O διευθυντής του Athens Film Office, 
Στάθης Καλογερόπουλος, μας μιλάει για τις 
διεθνείς παραγωγές που έχουν κλείσει 
και κλείνουν γυρίσματα στην Αθήνα

Θα γίνει φέτος

Η ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ; 

Cine Φλοίσβος, Φάληρο.

40 A.V. 17 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
οπτικοακουστικές παραγωγές που πραγ-
µατοποιούνταν στην Ελλάδα ήταν λίγες 
και σποραδικές («Το µαντολίνο του λοχα-
γού Κορέλι», «Το aπέραντο γαλάζιο», «Τα 
δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου», «Mamma 
Mia», «Πριν τα µεσάνυχτα», «∆ευτέρα» κ.ά.). 
Αυτό οφείλονταν στην απουσία φορολο-
γικών κινήτρων καθώς και στην έλλειψη 
κατάλληλης νοοτροπίας από µέρους µας 

που θα προσέλκυε ξένα κινηµατογραφικά στού-
ντιο προκειµένου να επιλέξουν τη χώρα για την 
παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.
Σήµερα όµως αυτό έχει αλλάξει και η Ελλάδα 
έχει ενταχθεί για τα καλά στον χάρτη των χωρών 
που αποτελούν πόλο έλξης για τα γυρίσµατα 
διεθνών πρότζεκτ. Πολλοί παραγωγοί, σκηνοθέ-
τες, κινηµατογραφιστές επιθυµούν να αξιοποι-
ήσουν τις φυσικές της οµορφιές για τη δουλειά 
τους. Η δραστική αυτή αλλαγή είχε αφετηρία τη 
θέσπιση επενδυτικών κινήτρων, όπως το cash 
rebate (επιστροφή του 40% των επιλέξιµων δα-
πανών παραγωγής) και tax relief (φορολογική α-
παλλαγή 30% για παραγωγές που γίνονται στην 
Ελλάδα). Παράλληλα και σε σηµαντικό βαθµό, 
το νέο τοπίο βασίστηκε στο γεγονός ότι τα υ-
πουργεία Πολιτισµού, Τουρισµού και Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης, καθώς και όλοι οι εµπλεκόµενοι 
φορείς, συνεργάζονται πλέον συντονισµένα 
προς τον κοινό σκοπό: να γίνει η χώρα ένα µεγάλο 
κινηµατογραφικό πλατό.  Σε αυτή την προσπά-
θεια σπουδαίο ρόλο έπαιξε και η δηµιουργία του 
Γραφείου Εξυπηρέτησης Κινηµατογραφικών 
Παραγωγών της Αθήνας (Athens Film Office) 
που δηµιουργήθηκε από τον ∆ήµο Αθηναίων τον 
Μάρτιο του 2020.
Στην Ελλάδα έχουν ήδη γυριστεί παραγωγές µε 
αστέρες της παγκόσµιας βιοµηχανίας ψυχαγω-
γίας. Όπως το τηλεοπτικό κατασκοπικό θρίλερ 
«Τεχεράνη» για την Apple TV στην Αθήνα, η κινη-
µατογραφική µεταφορά του µυθιστορήµατος 
της Έλενα Φεράντε «Η χαµένη κόρη» σε σκηνοθε-
σία της Μάγκι Τζίλενχαλ µε τους Ολίβια Κόλµαν, 
Ντακότα Τζόνσον και Πολ Μεσκάλ στις Σπέτσες, 
το «Τρίγωνο της θλίψης» του Ρούµπεν Έστλουντ 
στην Εύβοια, οι «Θυγατέρες» της Νάνα Νόιλ 
στην Αµοργό. Αυτές τις µέρες και µέχρι το τέλος 
Ιουνίου 2021, η Αθήνα φιλοξενεί το συνεργείο 
της πλατφόρµας Disney Plus που σε συνεργασία 
µε την ελληνική Faliro House Productions 
γυρίζουν το «Greek Freak», ταινία που βασίζεται 
στη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνµπο, και την 
ταινία γαλλικής παραγωγής «13/11». Όµως τους 
επόµενους µήνες αναµένουµε κι άλλα κινηµατο-
γραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ υψηλών προ-
διαγραφών, όπως το σίκουελ της ταινίας «Στα 
µαχαίρια» του Ράιαν Τζόνσον µε τους Ντάνιελ 
Κρεγκ, Τζέιµι Λι Κέρτις κ.ά., η ταινία «Μελλοντικά 
εγκλήµατα» του Ντέιβιντ Κρόνενµπεργκ µε τους 
Βίγκο Μόρτενσεν, Λεά Σεϊντού, η σειρά δράσης 
«Jack Ryan» µε τον Τζον Κραζίνσκι και πολύ πιθα-
νόν αργότερα και τη Νία Βαρντάλος µε το «Γάµος 
αλά Ελληνικά 3». 
Για τις διεθνείς παραγωγές που ήρθαν και έρχο-
νται και τα οφέλη τους στην οικονοµία και τον 
πολιτισµό της Ελλάδας µιλήσαµε µε τον διευθυ-
ντή του Γραφείου Εξυπηρέτησης Κινηµατογρα-
φικών Παραγωγών, Στάθη Καλογερόπουλο. 

▶



17 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 A.V. 41 



― Πώς δηµιουργήθηκε το Athens Film Office και ποιος 
είναι ο στόχος του;

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κινηµατογραφικών Παρα-
γωγών αποτελεί συνέχεια µιας πρωτοβουλίας που είχε 
παρθεί από τον πρώην περιφερειάρχη στην περιφέρεια 
Στερεάς όπου δηµιουργήθηκε το πρώτο film office στην 
Ελλάδα. Με το που ανέλαβε δήµαρχος, συνέχισε εκείνη 
την πρωτοβουλία προσαρµόζοντάς τη βέβαια στο ∆ήµο 
Αθηναίων. ∆εν ήταν κάτι που µας ήρθε ξαφνικά, υπήρχε 
σχετική εµπειρία από την προηγούµενη θητεία του. 
Ο στόχος είναι πολλαπλός. Καταρχάς είναι η εξυπηρέτηση 
και ο συντονισµός των υπηρεσιών που εµπλέκονται σε 
µια παραγωγή, κάτι που δεν συνέβαινε πριν. Ουσιαστικά 
αυτό που αναλαµβάνουµε είναι να µιλάµε µε τις εταιρείες 
παραγωγής, να καταλαβαίνουµε ποιες είναι οι ανάγκες και 
να συντονίζουµε όσο µπορούµε και τους υπόλοιπους δη-
µόσιους φορείς –δηµοτική αστυνοµία, καθαρισµό και οι 
υπηρεσίες που έχει ο δήµος– ώστε να µπορεί να κυλήσει 
οµαλά µια παραγωγή. ∆εν αρκεί δηλαδή να εκδοθεί µια 
άδεια, αλλά να προσεχθεί και η λειτουργεία των υπηρεσι-
ών που πρέπει να παρέχει µια πόλη σε µια παραγωγή. 
Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε µια γενικότερη στρα-
τηγική του ∆ήµου µετά την πανδηµία, να ξαναγίνει η Α-
θήνα αυτό που πήγε να γίνει λίγο πριν ενσκήψει ο κορω-
νοϊός. Ουσιαστικά ένα restart. Αυτό πλαισιώνεται από 
µια σειρά από πρωτοβουλίες, που αφορούν  προφανώς 
σε παρεµβάσεις στα πολεοδοµικά θέµατα αλλά και στον 
πολιτισµό µε τη στήριξη, τη δωρεάν παροχή χώρων του 
∆ήµου, για να γίνουν παραστάσεις, την οικονοµική στή-
ριξη των καλλιτεχνών. ∆ηλαδή ένα µπουκέτο το οποίο 
ξεδιπλώνει µια στρατηγική όπου ο ∆ήµος Αθηναίων θα 
παίξει πιο ενεργό ρόλο σε αυτό που λέµε δηµιουργική 
βιοµηχανία.

― Από τη σειρά «Τεχεράνη» και την ταινία «GreekFreak» 
µέχρι την επερχόµενη ταινία του Ντέιβιντ Κρόνεν-
µπεργκ θα γυριστούν κι άλλες διεθνείς παραγωγές 
τους επόµενους µήνες. Μπορείτε να µας µιλήσετε για 
τις ταινίες που έχουν γυριστεί και τις παραγωγές που 
περιµένουµε στην Α- θήνα και 
την Ελλάδα γενι-
κότερα; 

Πέρυσι κάναµε το διαφηµιστικό των αναψυκτικών Perrier, 
πιο πριν την πρώτη σεζόν της «Τεχεράνης», φέτος έχου-
µε τη δεύτερη σεζόν που ξεκινάει γυρίσµατα τον Ιούλιο, 
γυρίζεται ήδη το «Greek Freak» που είναι παραγωγή της 
Disney κι επίσης το «13/11» µια ταινία γαλλικής παραγωγής 
για την τροµοκρατική επίθεση στο Μπατακλάν που γυρί-
στηκε αυτές τις ηµέρες. Στη συνέχεια θα έχουµε την ται-
νία του Ντέιβιντ Κρόνενµπεργκ «Μελλοντικά εγκλήµατα» 
και µετά τη σειρά «Jack Ryan». Αυτά είναι όσα µπορούµε 
να ανακοινώσουµε. Μέχρι τον Νοέµβριο, η Αθήνα θα είναι 
ένα απέραντο πλατό. ∆εν υποτιµώ όµως και µικρότερες 
ξένες παραγωγές µε µικρότερο budget που παλιότερα τις 
βλέπαµε µε το κιάλι και οι οποίες πλαισιώνουν όλη αυτή 
τη δραστηριότητα και ουσιαστικά τρέχουν παράλληλα 
µε τις µεγάλες παραγωγές. Εκτιµώ ότι µέχρι το τέλος του 
φθινοπώρου θα έχουµε γύρω στις 10-15 παραγωγές µε-
γάλου και µικρού προϋπολογισµού, ήδη µέσα στον Μάιο 
εξυπηρετούµε 6, µαζί µε τις µεγάλες. Στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα, συνεργαζόµαστε µε τους κατά τόπους φορείς που 
εµπλέκονται γιατί πολλές ταινίες που θα γυριστούν στην 
Αθήνα, χρειάζεται και locations στα υπόλοιπα µέρη της 
χώρας. Οπότε δεν βλέπουµε την Αθήνα σαν έναν τόπο 
που λειτουργεί µόνος του, αλλά από εδώ εξυπηρετείται η 
παραγωγή και στην υπόλοιπη χώρα. 

― Πού οφείλονταν ότι µέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε 
µόνο µικρός αριθµός ξένων παραγωγών στη χώρα 
µας; Τι άλλαξε και πώς βοήθησαν οι ρυθµίσεις του 
cash rebate και του tax relief στην «έκρηξη» ενδιαφέ-
ροντος για παραγωγές στην Ελλάδα;  

Όσο και να φανεί περίεργο, σε πρώτη φάση βοήθησε η 
κρίση, γιατί περιόρισε πάρα πολύ τη χρηµατοδότηση 
στην εγχώρια παραγωγή µε αποτέλεσµα αρκετές παρα-
γωγές να στραφούν στη διεθνή αγορά, προσπαθώντας 
να προσελκύσουν ξένες παραγωγές. Όταν νοµοθετήθηκε 
το cash rebate, ειδικά τώρα µε την αύξησή του και την αρ-
κετά γενναιόδωρη προσέγγισή του, το ενδιαφέρον έχει 
αυξηθεί πάρα πολύ. 
Για να πετύχει ωστόσο αυτό, πρέπει να υπάρχει ένας κα-
λός συνδυασµός των κινήτρων προφανώς αλλά και µιας 
επαγγελµατικά σωστής και µε συνέπεια εξυπηρέτησης 
των παραγωγών που έρχονται. Είναι ένα στοίχηµα που 
πρέπει να το κερδίσουµε ώστε να βάλουµε τις βάσεις για 
τα επόµενα χρόνια. Φυσικά θα πρέπει να το εκµεταλλευ-

τούµε για να αναπτύξουµε την εγχώρια παραγω-
γή. ∆εν αρκεί να γίνουµε µόνο «σερβιτόροι» των 

ξένων, πρέπει αυτή η ευκαιρία να αξιοποιηθεί 
ώστε οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής να δυ-
ναµώσουν, να µπορούν να ανταγωνιστούν τις 

ξένες και να βλέπουµε σειρές στις πλατφόρµες 
ελληνικής παραγωγής. Να µην καταναλώνουµε 
απλά περιεχόµενο από άλλες χώρες. 

― Υπήρξαν περιπτώσεις απόρριψης αιτηµά-
των; 

Παλαιότερα, υπήρχαν δυσλειτουργίες όσον α-
φορά την ανταπόκριση σε ένα αίτηµα. ∆ηλαδή, 

υπήρχε ένα διαφορετικό κλίµα στο Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ), δεν υπήρχαν άνθρω-

ποι να συντονίσουν τη διαδικασία. Εκεί χάνονταν 
δουλειές. Τελευταίο ήταν το «Mamma Mia: Here We 

Go Again» που χάθηκε γιατί επέλεξαν την Κροατία, 
και όχι µόνο γιατί ήµασταν εµείς πάρα πολύ κακοί, δεν 

είναι µαύρο-άσπρο. Προφανώς και γιατί δεν υπήρχε 
ένας συντονισµός και µια άµεση απόκριση. Υπάρχει 

ένας τοµέας της οπτικοακουστικής βιοµηχανίας που εί-
ναι λίγο παρεξηγηµένος. Ο χώρος που φέρνει πάρα πολ-

λά χρήµατα, πολλούς πόρους, είναι επίσης η διαφήµιση. 
Και στόχος του γραφείου µας είναι να εξυπηρετήσουµε 

και να µπούµε δυναµικά ως Αθήνα και στο κοµµάτι των 
διαφηµιστικών. Γιατί εκεί δεν υπάρχει rebate. Ό,τι χρήµα-
τα µπαίνουν στη χώρα, µένουν. Αυτό που χρειάζεται είναι 
πάρα πολύ υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Πέρυσι 

το κάναµε µε ένα µεγάλο διαφηµιστικό όπως ανέφερα, 
φέτος έχουν γίνει αρκετά µικρότερου µεγέθους. 

Ελπίζω τους επόµενους µήνες να ξαναµπούµε σε αυτό το 
παιχνίδι γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.

― Ποια θα είναι τα οφέλη από αυτή την πληθώρα πα-
ραγωγών τόσο στον οικονοµικό αλλά και ιδιαίτερα 
στον πολιτιστικό τοµέα της χώρας µας;

Τα οφέλη είναι πολύπλοκα. Η δηµιουργική βιοµηχανία 
γενικότερα –κι είναι κάτι στο οποίο ο ∆ήµος Αθηνών και 
η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
(ΕΑΤΑ) έχει αποφασίσει να επενδύσει– είναι ένας κλάδος 
ο οποίος έχει το εξής χαρακτηριστικό: η επένδυση γίνεται 
σε πάρα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και τα χρήµατα 
διαχέονται κατευθείαν στην αγορά. Για παράδειγµα, σε 
γύρισµα 3 ηµερών της ταινίας γαλλικής παραγωγής που 
ανέφερα πριν, δαπανήθηκαν περίπου 450.000 ευρώ. ∆ύ-
σκολα µια επένδυση µπορεί να βρει τέτοιο αποτέλεσµα. 
Οι υπόλοιπες παραγωγές είναι των δεκάδων εκατοµµυ-
ρίων ευρώ. Εποµένως τα οφέλη σε οικονοµικό επίπεδο 
είναι προφανή –σε πρώτο επίπεδο–  στο κοµµάτι του FDI 
(Foreign Direct Investment). Σε δεύτερο επίπεδο είναι το 
brand awareness της χώρας: η χώρα γίνεται γνωστή ότι 
µπορεί να εξυπηρετήσει µεγάλες παραγωγές, εκτός αν 
προβάλλεται µέσα από το προϊόν. Αυτό που λείπει ακόµα 
είναι η εγχώρια παραγωγή. Το τονίζω γιατί εντυπωσιαζό-
µαστε πολύ από τα ξένα στούντιο, αλλά εγώ θα ήµουν πιο 
υπερήφανος αν είχαµε εµείς δυνατές εταιρείες παραγω-
γής που να κάνουν γυρίσµατα και έξω. Να µην παρέχουµε 
µόνο υπηρεσίες, να αγοράζουµε και υπηρεσίες έξω γιατί 
είµαστε δυνατοί. Αυτό είναι ένα στοίχηµα της επόµενης 
πενταετίας για τη χώρα. 

― Υπάρχει ανθρώπινο δυναµικό για να καλύψει  τόσες 
κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ή τα 
διαφηµιστικά σποτ που κι αυτά αποτελούν ένα πεδίο 
που θέλετε να αναπτύξετε;

Έχετε δίκιο που το θίγετε, γιατί αυτή τη στιγµή υπάρχει 
το εξής πρόβληµα, το οποίο είναι ένα «καλό» πρόβληµα. 
∆εν υπάρχει το ανθρώπινο δυναµικό ώστε να εξυπηρε-
τήσει τόσες παραγωγές ταυτόχρονα µε αποτέλεσµα να 
χάνουµε δουλειές. Γνωρίζω καλά ότι χάθηκαν διαφηµιστι-
κά απλά γιατί δεν υπήρχαν συνεργεία, ήταν όλα απασχο-
ληµένα στις παραγωγές που συζητάµε. Εποµένως, είναι 
ένας χώρος που αναπτύσσεται και η ζήτηση εργασίας 
είναι πολύ µεγαλύτερη από την προσφορά. Ο ∆ήµος, σε 
συνεργασία και µε ιδιώτες, θα αναπτύξει σεµινάρια εκ-
παίδευσης και για ήδη υπάρχοντες επαγγελµατίες αλλά 
και ανέργους, ώστε να στελεχωθεί όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα η αγορά αυτή µε στελέχη τα οποία µπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για να µπορούν ουσια-
στικά να εξυπηρετούν περισσότερες παραγωγές ταυτό-
χρονα. Και διαφηµιστικά. 

― Τι βήµατα πρέπει να διανύσουµε για να διευκολυν-
θεί ακόµα περισσότερο η άδεια κινηµατογράφησης; 
Πού υπάρχουν προβλήµατα; 

Είναι ένα πρόβληµα κουλτούρας. Και αυτό δεν είναι κάτι 
που λύνεται απλά µε µια υπουργική απόφαση. Επειδή δεν 
υπήρχε η εµπειρία στο δηµόσιο γενικότερα στη διοίκηση 
τέτοιων µεγάλων κινηµατογραφικών απαιτήσεων και πα-
ραγωγών, πολλές φορές οι άνθρωποι φοβούνται να υπο-
γράψουν, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Πιστεύω ότι, µό-
λις περάσουν 1-2 χρόνια που θα δουν το αποτέλεσµα, σι-
γά-σιγά αυτό θα διορθωθεί. ∆εν είναι τόσο πολύ θέµα δια-
δικασίας –όχι ότι δεν υπάρχουν κι εκεί προβλήµατα– είναι 
κυρίως θέµα νοοτροπίας. Υπάρχουν βελτιώσεις που πρέ-
πει να γίνουν, όπως για παράδειγµα οι πολλές αλληλοεπι-
καλύψεις αρµοδιοτήτων, που όµως δεν αφορούν µόνο το 
σινεµά. Στο κοµµάτι αυτό, το σινεµά είναι απλά άλλη µια 
επενδυτική δραστηριότητα που πλήττεται από αυτή την 
αλληλοεπικάλυψη των αρµοδιοτήτων: το πεζοδρόµιο α-
νήκει στον ∆ήµο, ο δρόµος ανήκει στην περιφέρεια, το 
διάζωµα ανήκει αλλού κλπ. Αυτά θα λυθούν κι έτσι θα λει-
τουργήσει καλά η αγορά για όλες τις επενδύσεις. A
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οµαλά µια παραγωγή. ∆εν αρκεί δηλαδή να εκδοθεί µια 
άδεια, αλλά να προσεχθεί και η λειτουργεία των υπηρεσι-
ών που πρέπει να παρέχει µια πόλη σε µια παραγωγή. 
Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε µια γενικότερη στρα-
τηγική του ∆ήµου µετά την πανδηµία, να ξαναγίνει η Α-
θήνα αυτό που πήγε να γίνει λίγο πριν ενσκήψει ο κορω-
νοϊός. Ουσιαστικά ένα restart. Αυτό πλαισιώνεται από 
µια σειρά από πρωτοβουλίες, που αφορούν  προφανώς 
σε παρεµβάσεις στα πολεοδοµικά θέµατα αλλά και στον 
πολιτισµό µε τη στήριξη, τη δωρεάν παροχή χώρων του 
∆ήµου, για να γίνουν παραστάσεις, την οικονοµική στή-
ριξη των καλλιτεχνών. ∆ηλαδή ένα µπουκέτο το οποίο 
ξεδιπλώνει µια στρατηγική όπου ο ∆ήµος Αθηναίων θα 
παίξει πιο ενεργό ρόλο σε αυτό που λέµε δηµιουργική 
βιοµηχανία.

― Από τη σειρά «Τεχεράνη» και την ταινία «GreekFreak» 
µέχρι την επερχόµενη ταινία του Ντέιβιντ Κρόνεν-
µπεργκ θα γυριστούν κι άλλες διεθνείς παραγωγές 
τους επόµενους µήνες. Μπορείτε να µας µιλήσετε για 
τις ταινίες που έχουν γυριστεί και τις παραγωγές που 
περιµένουµε στην Α- θήνα και 
την Ελλάδα γενι-
κότερα; 

εµπλέκονται γιατί πολλές ταινίες που θα γυριστούν στην 
Αθήνα, χρειάζεται και locations στα υπόλοιπα µέρη της 
χώρας. Οπότε δεν βλέπουµε την Αθήνα σαν έναν τόπο 
που λειτουργεί µόνος του, αλλά από εδώ εξυπηρετείται η 
παραγωγή και στην υπόλοιπη χώρα. 

― Πού οφείλονταν ότι µέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε 
µόνο µικρός αριθµός ξένων παραγωγών στη χώρα 
µας; Τι άλλαξε και πώς βοήθησαν οι ρυθµίσεις του 
cash rebate και του tax relief στην «έκρηξη» ενδιαφέ-
ροντος για παραγωγές στην Ελλάδα;  

Όσο και να φανεί περίεργο, σε πρώτη φάση βοήθησε η 
κρίση, γιατί περιόρισε πάρα πολύ τη χρηµατοδότηση 
στην εγχώρια παραγωγή µε αποτέλεσµα αρκετές παρα-
γωγές να στραφούν στη διεθνή αγορά, προσπαθώντας 
να προσελκύσουν ξένες παραγωγές. Όταν νοµοθετήθηκε 
το cash rebate, ειδικά τώρα µε την αύξησή του και την αρ-
κετά γενναιόδωρη προσέγγισή του, το ενδιαφέρον έχει 
αυξηθεί πάρα πολύ. 
Για να πετύχει ωστόσο αυτό, πρέπει να υπάρχει ένας κα-
λός συνδυασµός των κινήτρων προφανώς αλλά και µιας 
επαγγελµατικά σωστής και µε συνέπεια εξυπηρέτησης 
των παραγωγών που έρχονται. Είναι ένα στοίχηµα που 
πρέπει να το κερδίσουµε ώστε να βάλουµε τις βάσεις για 
τα επόµενα χρόνια. Φυσικά θα πρέπει να το εκµεταλλευ-

τούµε για να αναπτύξουµε την εγχώρια παραγω-
γή. ∆εν αρκεί να γίνουµε µόνο «σερβιτόροι» των 

ξένων, πρέπει αυτή η ευκαιρία να αξιοποιηθεί 
ώστε οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής να δυ-
ναµώσουν, να µπορούν να ανταγωνιστούν τις 

ξένες και να βλέπουµε σειρές στις πλατφόρµες 
ελληνικής παραγωγής. Να µην καταναλώνουµε 
απλά περιεχόµενο από άλλες χώρες. 

― Υπήρξαν περιπτώσεις απόρριψης αιτηµά-
των; 

Παλαιότερα, υπήρχαν δυσλειτουργίες όσον α-
φορά την ανταπόκριση σε ένα αίτηµα. ∆ηλαδή, 

υπήρχε ένα διαφορετικό κλίµα στο Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ), δεν υπήρχαν άνθρω-

ποι να συντονίσουν τη διαδικασία. Εκεί χάνονταν 
δουλειές. Τελευταίο ήταν το «Mamma Mia: Here We 

Go Again» που χάθηκε γιατί επέλεξαν την Κροατία, 
και όχι µόνο γιατί ήµασταν εµείς πάρα πολύ κακοί, δεν 

είναι µαύρο-άσπρο. Προφανώς και γιατί δεν υπήρχε 
ένας συντονισµός και µια άµεση απόκριση. Υπάρχει 

ένας τοµέας της οπτικοακουστικής βιοµηχανίας που εί-
ναι λίγο παρεξηγηµένος. Ο χώρος που φέρνει πάρα πολ-

λά χρήµατα, πολλούς πόρους, είναι επίσης η διαφήµιση. 
Και στόχος του γραφείου µας είναι να εξυπηρετήσουµε 

και να µπούµε δυναµικά ως Αθήνα και στο κοµµάτι των 
διαφηµιστικών. Γιατί εκεί δεν υπάρχει rebate. Ό,τι χρήµα-
τα µπαίνουν στη χώρα, µένουν. Αυτό που χρειάζεται είναι 
πάρα πολύ υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Πέρυσι 

το κάναµε µε ένα µεγάλο διαφηµιστικό όπως ανέφερα, 
φέτος έχουν γίνει αρκετά µικρότερου µεγέθους. 
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Αθηναϊκές παραλίες
Πόσο κοστίζει η βουτιά;

Οι πιο γνωστές oργανωμένες πλαζ της Αττικής είναι έτοιμες να υποδεχθούν λουόμενους.
Πού θα τις βρεις, πώς θα λειτουργήσουν και πόσο θα κοστίσουν σε μια σύντομη και περιεκτική λίστα.

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ
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Στον Άλιμο στην Ακτή του Ήλιου 
Κολύµπι εντός των τοιχίων της πόλης 
Στην αρχή της παραλιακής βρίσκεται µία από τις 
πιο πολυσύχναστες παραλίες του Αλίµου για αυ-
τούς που θέλουν οργανωµένη παραλία όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην πόλη. Η Ακτή του Ήλιου 
θεωρείται από πολλούς η πιο προσβάσιµη πα-
ραλία της Αθηναικής Ριβιέρας ξεκινώντας από το 
κέντρο µε λεωφορείο, τραµ ή αυτοκίνητο. Στις 
παροχές που προσφέρει είναι αποδυτήρια, του-
αλέτες, επιλογές για θαλάσσια σπορ και εστια-
τόρια ή καφέ µε σήµα κατατεθέν το «Nalu», το 
«Akanθus» και το «Bolivar Beach Bar». Στην παρα-
λία του Αλίµου οι τιµές είναι για τις καθηµερινές 
γενική είσοδος €6 (+ 2 για χρέωση ξαπλώστρας) 
και τα ΣΚ €8 (+ 4 για χρέωση ξαπλώστρας) µε ω-
ράριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Ειδικές 
τιµές ισχύουν για τα παιδιά, τους ανέργους, τους 
άνω των 65 και ΑΜΕΑ.
Λεωφ. Ποσειδώνος έναντι 62, Άλιµος, 2109855169, 
www.aktitouiliou.gr 

Αστέρας Βουλιαγμένης 
Η εστέτ παραλία των Νοτίων Προαστίων
Η εµβληµατική Astir Beach είναι σηµείο αναφο-
ράς πάνω από εξήντα χρόνια για ολόκληρη την 
περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Πλέον προσφέ-
ρει τη δυνατότητα online κράτησης ώστε ο επι-
σκέπτης να γλιτώνει το πρωινό ξύπνηµα και την 
αναµονή, κλείνοντας τη θέση του µέσα από τη 
σελίδα. Οι τιµές στην παραλία του Αστέρα Βου-
λιαγµένης βάσει διαθεσιµότητας είναι για τις κα-
θηµερινές σετ (2 ξαπλώστρες - 1 οµπρέλα): €50 
και για τα παιδιά 4-12 ετών: €12,5. Για τα Σαββατο-
κύριακα και τις αργίες τιµή σετ (2 ξαπλώστρες - 1 
οµπρέλα): €80, Παιδιά 4-12 ετών: €20. Οι τιµές για 
τις online κρατήσεις διαµορφώνονται ως εξής: 
Tις καθηµερινές και πρώτη σειρά €80, δεύτερη 
σειρά και πίσω € 70 και το Σαββατοκύριακο πρώ-
τη σειρά: €160 και δεύτερη σειρά και πίσω: €140.
Απόλλωνος 40, Λαιµός Βουλιαγµένης, 2108901619, 
www.astir.gr/beach 

Στην ακτή Βάρκιζας στο Varkiza 
Resort (Yabanaki)
Η ωραία αµµουδερή οργανωµένη
 παραλία του Νότου
Πέρα από τη µεγάλη αµµουδιά µε τα ρηχά νερά, 
πάνω από είκοσι δραστηριότητες, από windsurf 
µέχρι beach volley, µε beach bar µε πουφ και ξύλι-
να κρεβάτια, αλλά και οργανωµένο σταθµό πρώ-
των βοηθειών µε ναυαγοσώστη, µπορεί να βρει 
κανείς στο Yabanaki. H πρόσβαση είναι εύκολη 
από το µετρό του Ελληνικού, παίρνοντας το 171 
και 122 που σε αφήνουν απέξω. Οι τιµές για τις 
καθηµερινές είναι στα 6 ευρώ (περιλαµβάνεται 
δωρεάν ξαπλώστρα) και τα Σαββατοκύριακα € 
7,20 (+10 για ξαπλώστρα). Για παιδιά 6-12 ετών, 
ενήλικες άνω των 65 ετών και φοιτητές µε ελλη-
νικό πάσο: €3,5 και για τα παιδιά κάτω των 6 ετών 
δωρεάν είσοδος.
Ακτή Βάρκιζας, 2108972414,  www.varkizaresort.gr

Ακτή Βουλιαγμένης
Η κλασική επιλογή της Βουλιαγµένης 
µε είσοδο και γαλάζια σηµαία 2021
Η δηµοφιλής οργανωµένη παραλία της Αθηναϊ-
κής Ριβιέρας που βραβεύτηκε µε Γαλάζια Σηµαία 

2021, άνοιξε τις πύλες της και είναι έτοιµη να υπο-
δεχτεί στις καινούριες ψάθινες οµπρέλες και στις 
ξύλινες ξαπλώστρες της τους επισκέπτες, τηρώ-
ντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την Covid-19.
Τις καθηµερινές και τα ΣΚ, η γενική είσοδος είναι 
στα € 7 µε το µειωµένο εισιτήριο στα € 4. Παιδιά 
ως 6 ετών και ΑΜΕΑ έχουν ελεύθερη είσοδο. 
(Μειωµένο εισιτήριο εισόδου δικαιούνται µαθη-
τές, φοιτητές, πολύτεκνοι, στρατιώτες, άνεργοι 
και οι άνω των 65). Ένα κοµµάτι της παραλίας εί-
ναι το Aκτή Gold µε διαφορετική τιµολόγηση: €40 
για 2 ξύλινες ξαπλώστρες και 1 οµπρέλα, και €50 
τα ΣΚ και τις αργίες. Στις παροχές της Gold είναι 
η µεταφορά στις ξαπλώστρες µε ηλεκτρικό α-
µαξίδιο, επιλογή θέσης οµπρέλας, φύλαξης των 
προσωπικών αντικειµένων και άλλες.
Λεωφ. Ποσειδώνος, στάση Ά  Πλαζ Βουλιαγµένης, 
2108960769, www.vouliagmeni-akti.gr

Λαγονήσι Grand Resort
Kids friendly θέρετρο, στο 40ό χλµ.
 λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου
Το παραλιακό συγκρότηµα της Αττικής που βλέ-
πει στον Σαρωνικό κόλπο και που βρίσκεται µπρο-
στά από το ξενοδοχείο «Grand Resort Lagonissi» 
απέχει 45 µόλις λεπτά από την Αθήνα και 20 λεπτά 
από το αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος». Θαλάσσια 
σπορ, γήπεδα beach volley, ποδόσφαιρο και πρό-
σβαση στην πισίνα του ξενοδοχείου για τα µέλη 
του Grand Beach Membership Club. Οι τιµές για 
την παραλία: Καθηµερινές: €30 το σετ (2 ξαπλώ-
στρες + 1 οµπρέλα) | Για παιδιά κάτω των 12 ετών 
η είσοδος είναι €7 (τιµή χωρίς ξαπλώστρα). Σαβ-
βατοκύριακα και αργίες: € 60 το σετ (2 ξαπλώ-
στρες + 1 οµπρέλα) | Για παιδιά κάτω των 12 ετών 
η είσοδος είναι €15 (τιµή χωρίς ξαπλώστρα). 

40ό χλµ. λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, 2291076000, 
www.lagonissiresort.gr/el

Apollo Beach 
∆ραστηριότητες για όλη την οικογένεια, 
κρατήσεις online
Μπροστά από το πολυτελές ξενοδοχείο Divani 
Apollon Palace & Thalasso στο Καβούρι η παρα-
λία µε χρυσή αµµουδιά πέρα από ήρεµες βουτιές 
προσφέρει µεγάλη επιλογή από θαλάσσια sports 
και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ιδιω-
τικό Safety Box στην οµπρέλα σας, αποδυτήρια, 
WC, ντουζιέρες, parking (€6 την ηµέρα). Μέχρι και 
30/6, οι τιµές διαµορφώνονται ως εξής. Καθηµε-
ρινές: €24 το σετ (2 ξαπλώστρες - 1 οµπρέλα) και 
Σαββατοκύριακα και αργίες: €30 το σετ (2 ξαπλώ-
στρες - 1 οµπρέλα). Από 1/7 έως και 12/9, οι τιµές 
που θα ισχύουν είναι: Καθηµερινές: €30 το σετ (2 
ξαπλώστρες - 1 οµπρέλα). Σαββατοκύριακα και 
αργίες: €36  το σετ (2 ξαπλώστρες - 1 οµπρέλα)
Αγίου Νικολάου 10, Βουλιαγµένη 166 71, 2108911100, 
divaniapollonhotel.com

Eden Beach, Ανάβυσσος
Οργανωµένη παραλία χωρίς είσοδο, 
µε ελάχιστη κατανάλωση
Σε µια παραλία που βραβεύεται µε Γαλάζια Ση-
µαία επί 23 συναπτά έτη µπροστά από το ξενο-
δοχειακό συγκρότηµα Eden Beach Resort Hotel 
στην Ανάβυσσο, µπορείτε να κάνετε τις βουτιές 
σας και να χαλαρώσετε στο deck. ∆εν υπάρχει 
κόστος εισόδου, αλλά θα πρέπει να πληρώσετε 
αν πάρετε ξαπλώστρες. Στην παραλία υπάρχει 

cocktail bar, beach resto και θαλάσσιο πάρκο. Τις 
καθηµερινές το σετ (2 ξαπλώστρες και 1 οµπρέ-
λα) στην παραλία: € 6, το σετ (2 ξαπλώστρες και 
1 οµπρέλα) στο elit: € 20 και το κρεβάτι στην πα-
ραλία: 30 ευρώ. Το Σαββατοκύριακο το σετ (2 ξα-
πλώστρες και 1 οµπρέλα) στην παραλία: € 20, το 
σετ (2 ξαπλώστρες και 1 οµπρέλα) στο deck: € 40 
και το κρεβάτι στην παραλία € 60.
47ο χλµ. Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, Ανάβυσσος, 
2291060031, www.evereden.gr/el/paralia

Αυλάκι Πόρτο Ράφτη 
Καταγάλανα νερά, πολυκοσµία τα ΣΚ
Περίπου 40 χλµ. έξω από την Αθήνα και 10 χλµ. 
ανατολικά του Μαρκόπουλου βρίσκεται η παρα-
λία Αυλάκι, καλά προστατευµένη τόσο από τους 
νότιους ανέµους όσο και από τα κλασικά µελτέ-
µια του καλοκαιριού, που έχει τιµηθεί µε «γαλάζια 
σηµαία». ∆ιαθέτει αποδυτήρια, ντουζ, beach bar, 
ναυαγοσώστη, πρώτες βοήθειες, ενώ είναι εξο-
πλισµένη µε µεγάλες οικογενειακές οµπρέλες, 
ξαπλώστρες και καρέκλες για τους λουόµενους 
από τις 8 το πρωί µε 8 το βράδυ. Η γενική τιµή ει-
σόδου είναι στα € 5 τις καθηµερινές για δηµότες, 
µόνιµους κατοίκους στα € 2 και τα ΣΚ γενική εί-
σοδος στα € 7. Για ΑΜΕΑ η είσοδος ελεύθερη σε 
ειδικά διαµορφωµένο χώρο.
Αυλακίου, Πόρτο Ράφτη, 2299072826

Kαράβι Σχοινιά 
Αµµώδης παραλία, που αγαπούν 
οι λάτρεις του beach volley
Η παραλία αυτή στον Μαραθώνα βρίσκεται σε έ-
ναν παραθαλάσσιο χώρο αναψυχής 30 στρεµµά-
των µε 100 µέτρα παραλία και ιδιωτικό πάρκινγκ 
1.500 θέσεων µε σκίαση. Στις εγκαταστάσεις του 
περιλαµβάνονται εστιατόριο και beach bar, µε 
σχολή windsurfing/sup και γήπεδα beach volley. 
Bραβεύεται επί δεκαπέντε συνεχόµενες χρονιές 
µε «Γαλάζια Σηµαία. Στις εγκαταστάσεις του απο-
δυτήρια, WC, ντους, πρώτες βοήθειες, πρόσβα-
ση ΑΜΕΑ, δωρεάν wi-fi Internet. Γενική είσοδος 
για καθηµερινές και ΣΚ στα €5.
Λ. Ποσειδώνος 198, Μαραθώνας, 2294055950, 
www.karavi.gr/el

Λίμνη Βουλιαγμένης
Ιαµατική εµπειρία, αυστηρά µέτρα 
προστασίας Covid
Ανανεωµένη και αναβαθµισµένη, η Λίµνη Βου-
λιαγµένης αποτελεί τη διαφορετική πρόταση 
στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Χαλάρωσε 
στα day beds και απόλαυσε τη θέα του βράχου 
και τις βουτιές στα σµαραγδένια νερά της ή διά-
λεξε το Privé στη σκιά των δέντρων και συµπλή-
ρωσε την εµπειρία µε µασάζ σε… secret location. 
Η φηµισµένη σύνθεση του ιαµατικού νερού µε 
το θαλασσινό, που συνεχώς ανανεώνεται, υπό-
σχεται µια φυσική εµπειρία thermal spa. Η Λίµνη, 
πιστοποιηµένη µε Covid Shield, λειτουργεί µε 
θερµοµέτρηση στην είσοδο, ευδιάκριτες σηµάν-
σεις στο έδαφος για την αναµονή, είκοσι αντιση-
πτικούς σταθµούς στον χώρο, απολύµανση µετά 
από κάθε χρήση επίπλωσης και WC. Εύκολη πρό-
σβαση µε λεωφορείο (115 ,117,122). Καθηµερινές: 
€15 Σαββατοκύριακο και αργίες: €18 παιδιά έως 5 
ετών δωρεάν.
Λ. Ποσειδώνος, Βουλιαγµένη, 2108962237 -9, 
www.limnivouliagmenis.gr/contact

Παραλία Μωραΐτη
Οργανωµένη µε ελεύθερη είσοδο, 
παράδεισος για τους windsurfers
Οργανωµένη παραλία µε ελεύθερη είσοδο αλ-
λά ελάχιστη κατανάλωση στα 5 ευρώ το άτοµο 
λίγα λεπτά από τον Μαραθώνα. (Η ξαπλώστρα 
κοστίζει στα €5). Στην παραλία του στεγάζεται ει-
δικευµένο κέντρο εκπαίδευσης θαλάσσιων σπορ 
και κατάστηµα µε σχετικό εξοπλισµό αλλά και 
beach barµε υγιεινά snacksπου λειτουργεί από 9 
το πρωί µέχρι τη δύση.
Ποσειδώνος 210, Σχοινιάς-Μαραθώνας, 2294055965
www.moraitisbeach.com

Εκτός από τις οργανωµένες παραλίες στην 
Αττική υπάρχουν και δεκάδες ανοργάνωτες, 
χωρίς δηλαδή το σχετικό κόστος.
Eνδεικτικά αναφέρουµε: ΚΑΠΕ Λεγραινά, Ερω-
τοσπηλιά, Αλθέα, Θυµάρι, Χάρακας, Κακιά Θά-
λασσα, Ψάθα, Αι Νικόλας Αναβύσσου, ∆ασκαλειό, 
Βοτσαλάκια, Χαµολιά, Λιµανάκια Βουλιαγµένης.

Μ
ετά από µια δύσκολη χρονιά και ενώ ο υδράργυρος µετατρέπει την Αθήνα 
σιγά-σιγά σε καµίνι, αυτό που θέλουµε είναι απλά να καθαρίσουµε για λίγο 
τις σκέψεις µας ακούγοντας τον παφλασµό των κυµάτων στην κοντινότε-
ρη παραλία. Από τις 545 παραλίες στην Ελλάδα που βραβεύτηκαν µε Γα-
λάζια Σηµαία 2021, οι 15 βρίσκονται στην Αττική, ανάµεσά τους ελεύθερες 
και οργανωµένες, το προσωπικό των οποίων τις έχουν προετοιµάσει σχο-
λαστικά σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που έφερε η πανδηµία. Φόρεσαν 

τις µάσκες τους, απολύµαναν τις ξαπλώστρες και τα τραπεζάκια, έστησαν τις οµπρέλες µε αποστά-
σεις, έβαλαν ενδείξεις στα σηµεία αναµονής και αντισηπτικά, µε υποχρεωτικά selftests, όπως ορίζει 
το υγειονοµικό πρωτόκολλο. Προς το παρόν ισχύει η απαγόρευση της µουσικής –ελπίζοντας όχι για 
όλο το καλοκαίρι–, οι οµπρέλες θα έχουν απόσταση 4 µέτρων µεταξύ τους, ενώ στην κάθε µία επι-
τρέπονται να κάθονται 2 άτοµα, εκτός και εάν πρόκειται για οικογένεια. Σε κάποιες παραλίες έχουν 
τοποθετηθεί επιπλέον διάδροµοι πάνω στους οποίους θα µπορούν να κινούνται οι λουόµενοι ώστε 
να αποφεύγεται ο συνωστισµός. 
Οι περισσότεροι θυµόµαστε καλά πως τα καλοκαίρια προ κορωνοϊού, προκειµένου να αποφύγουµε 
την ενοχλητική πολυκοσµία στις πλαζ, οδηγούσαµε δεκάδες παραλιακά χιλιόµετρα ή χρεωνόµα-
σταν έξτρα για premium θέση, µε δεδοµένο βέβαια ότι ξεκινούσαµε πολύ νωρίς το πρωί για να 
προλάβουµε. Πλέον αρκετές παραλίες δίνουν τη δυνατότητα κράτησης online για να αποφύγουν τη 
δυσάρεστη αυτή αναµονή σε ουρά. Σε κάποιες το αντίτιµο για είσοδο και ίσκιο είναι µικρό, σε άλλες 
µπορεί να φτάσει και τα 140 ευρώ, ενώ σχεδόν σε όλες οι τιµές ανεβαίνουν τα Σαββατοκύριακα. Σε 
κάθε περίπτωση, παραθέτουµε µια πρακτική λίστα µε τις δηµοφιλέστερες οργανωµένες παραλίες 
της Αττικής και το κόστος της βουτιάς σε αυτές.

Ακτή Βουλιαγµένης
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Διακοπές σε σκηνή δίπλα στην πόλη
6+1 προτάσεις για κάμπινγκ λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα  

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Είναι ωραία να ξυπνάς, να βγαίνεις από τη σκηνή και να κάνεις 
κατευθείαν μια βουτιά στη θάλασσα, πριν ακόμα πιεις καφέ. Κι 
ευτυχώς, αν δεν υπάρχει χρόνος για κάποιο νησί, τα κάμπινγκ 
της Αττικής αποτελούν μια πολύ καλή λύση είτε για ένα Σαβ-
βατοκύριακο, είτε και για περισσότερες ημέρες. Να θυμάστε 
ότι για τους επισκέπτες δεν υπάρχουν περιορισμοί λόγω παν-
δημίας, π.χ. κάποιο σελφ τεστ ή κάτι άλλο, ενώ τα κάμπινγκ 
υπόκεινται στο υγειονομικό πρωτόκολλο που αφορά και τα 
ξενοδοχεία, για τις απολυμάνσεις και όλα τα σχετικά. 

Athens Camping
Πλήρως οργανωμένο κάμπινγκ, με υπο-
δομές 12μηνης λειτουργίας. Βέβαια, απευ-
θύνεται κυρίως σε τουρίστες, οι οποίοι το 
προτιμούν για μια διαφορετική διαμονή 
στην Αθήνα, καθώς είναι πολύ κοντά στο 
κέντρο, εφτά χιλιόμετρα από την Ομόνοια, 
με συχνά δρομολόγια μέσων μαζικής με-
ταφοράς. Φυσικά δεν υπάρχει θάλασσα 
κοντά για να κάνει κανείς μπάνιο, αλλά εί-
ναι πολύ πιο ήσυχο από αυτό που θα υπέ-
θετε κανείς επειδή βρίσκεται σχεδόν πάνω 
στη Λεωφόρο Αθηνών. 

Bacchus
Κάμπινγκ με όλα τα κομφόρ που λένε, 
καθώς είναι έτσι οργανωμένο ώστε να 
λειτουργεί όλο τον χρόνο – ασχέτως αν η 
πανδημία μάς έφερε τα πράγματα διαφο-
ρετικά. Ξεκινώντας από τα βασικά, από τη 
θάλασσα δηλαδή, απέχει ένα λεπτό με τα 
πόδια, είναι αμμώδης και ρηχή, ιδανική και 

για παιδάκια, ενώ υπάρχουν τριγύρω και 
κάποια δέντρα που προσφέρουν τη σκιά 
τους. Στο κάμπινγκ λειτουργεί σνακ μπαρ 
για τα βασικά, ενώ, αν δεν έχετε δικό σας ε-
ξοπλισμό, μπορείτε να νοικιάσετε από εδώ 
σκηνή η τροχόσπιτο, το οποίο ανάλογα με 
την περίοδο στοιχίζει 35 με 40 ευρώ ανά 
ημέρα. Extra tip: Πολύ κοντά βρίσκεται ο 
περίφημος Ναός του Ποσειδώνα, και θα 
είναι «αμαρτία» αν δεν τον επισκεφθείτε. 
Επίσης, είναι pet friendly. 
2292039572, www.campingbacchus.gr, 
Λεωφόρος Λαυρίου-Σουνίου, Σούνιο 

Διονυσσώτης Camping
Θα πει κανείς, γιατί να πάω σε ένα κά-
μπινγκ που δεν έχει θάλασσα κοντά. Γιατί 
υπάρχουν κι εκείνοι που προτιμούν την 
πισίνα, γούστα είναι αυτά – κι εδώ μιλάμε 
για μεγάλη πισίνα, την οποία μπορείτε να 
επισκεφθείτε ακόμη κι αν δεν μένετε στο 
κάμπινγκ. Σημειώστε τις τιμές: 10 ευρώ για 
είσοδο στην πισίνα με ό,τι καφέ θέλει ο κα-
θένας και για τα παιδιά έως 8 ετών 5 ευρώ 
είσοδος (χωρίς ρόφημα). Μια καλή επιλο-
γή για να «ξεγελαστεί» κανείς ότι έφυγε 
λίγο από την πόλη. 
Νέα Κηφισιά, 2108001496 και για την πισίνα 
2106204848, www.campingdionissotis.gr

Glaros
Οι τελευταίες σκηνές προς τη θάλασσα 
απέχουν από το νερό 5-6 μέτρα το πολύ. 

Είναι αυτό που λέμε ότι ξυπνάς και ρίχνεις 
απευθείας βουτιά. Καθαρή, λαχταριστή 
θάλασσα, με βότσαλο και ίσκιο, όχι όμως 
και με τόσο μεγάλο πλάτος. Εάν προτιμάτε 
τη διαμονή σε σκηνή θα πρέπει να έχετε τη 
δική σας, αλλά μια πολύ καλή επιλογή είναι 
και τα τροχόσπιτα, τα οποία μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως και τέσσερα άτομα, και 
ενοικιάζονται 35 ευρώ ανά ημέρα. Υπάρ-
χουν και λίγα δωμάτια αλλά γι’ αυτά, όπως 
και για τα τροχόσπιτα, θα πρέπει να κάνετε 
κράτηση. Κρατήστε, επίσης, ότι το εστια-
τόριο θα λειτουργεί καθημερινά περίπου 
από τις 15 Ιουνίου κι έπειτα, μέχρι τότε θα 
είναι ανοιχτό τα Σαββατοκύριακα. Ιδανικό 
σκηνικό για οικογένειες αλλά και ζευγάρια. 
22960 62805, Fb: Camping-Glaros, 60ό χλμ. 
Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Κινέτα

Νέα Μάκρη κάμπινγκ
Καταπράσινο κάμπινγκ, 300 μέτρα από μια 
πολύ ωραία θάλασσα, 10 χλμ. από το λιμά-
νι της Ραφήνας και 20 χλμ. από το λιμάνι 
της Αγίας Μαρίνας. Κι εδώ θα προτείνουμε 
να νοικιάσετε τροχόσπιτο, αν δεν έχετε δι-
κό σας, σε ένα εύρος τιμών από 25 έως 35 
ευρώ την ημέρα. Νοικιάζονται, βέβαια, και 
σκηνές, αλλά όπως και παντού οι τιμές ποι-
κίλουν αρκετά ανάλογα τη χωρητικότητά 
της, αν έχει ρεύμα κ.λπ. Στα πολλά συν οι 
ευγενέστατοι άνθρωποί του.
Λ. Μαραθώνος 156, Νέα Μάκρη, 2294097277, 
www.campingneamakri.gr 

Ποσειδών
Πολύ κοντά στο διάσημο για την πανέμορ-
φη παραλία του Αλεποχώρι, το κάμπινγκ 
Ποσειδών είναι ό,τι πρέπει για διαμονή από 
ένα Σαββατοκύριακο μέχρι και για κάμπο-
σες ημέρες. Το κάμπινγκ εκτείνεται σε 12 
στρέμματα με παχύ ίσκιο από πεύκα, μου-
ριές και ελιές, με την παραλία να απέχει 
δύο λεπτά με τα πόδια. Θα βρείτε όλες τις 
ανέσεις σχετικά με ντους και τουαλέτες, 
εντός του κάμπινγκ όμως δεν υπάρχουν 
εστιατόριο, μίνι μάρκετ κ.λπ., αλλά βλέπο-
ντας τα πράγματα αισιόδοξα, αυτό απο-
τελεί αφορμή και ευκαιρία για βόλτα στο 
Αλεποχώρι. Μπορείτε να ενοικιάσετε και 
δικό τους τροχόσπιτο. 
2296051492, www.campingposeidon.gr, 
Αλεποχώρι 

Ελεύθερο κάμπινγκ στην Αττική; 
Πιθανότατα, εάν πάτε σε μια ερημική πα-
ραλία με ένα sleeping bag ή με μια σκηνή 
για να κάνετε μια διανυκτέρευση μετά 
το μπάνιο, μακριά από οργανωμένους 
χώρους όπως ταβέρνες, καφέ κ.λπ., δεν 
θα βρεθεί κανείς να σας πει κάτι. Εάν, 
όμως, προτιμάτε να μην είναι τελείως 
ερημιά, να υπάρχουν και λίγοι ακόμα 
στην ίδια παραλία, σημειώστε τη δεύτε-
ρη παραλία των Λεγρενών, στο ΚΑΠΕ.
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H περιπέτεια με τον κορωνοϊό ήταν αρκετή για να ανασύρει 
από τα παλιά μια τάση ξεχασμένη και ρομαντική, που κάποτε 
θριάμβευε στις καλιφορνέζικες αλάνες, αυτή των Drive-in 
κινηματογράφων. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν περίμενα πως 
θα δω, σε ένα προαύλιο της Αθήνας, σταθμευμένα μηχανάκια 
και αυτοκίνητα με παρέες να κάθονται στις οροφές και στα 
καπό, μπροστά στην υπαίθρια οθόνη που παίζει διαλόγους του 
Τραβόλτα. Ανάμεσά τους να πηγαινοέρχονται νεαροί πάνω σε 
rollers με βουτυρένια ζεστά ποπ κορν και μπέργκερ από το food 
truck δίπλα. Kι όμως, το comeback έγινε το περασμένο καλο-
καίρι μέσα από το City Drive-in, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία 
του με θέα όλη την Αθήνα από το πάρκινγκ του Λυκαβηττού και 
στη συνέχεια στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. 

Φέτος θα το βρούμε στον χώρο του Ελ-
ληνικού Κόσμου στην Πειραιώς. Η ομάδα 
Cinema Alive, τέσσερις μποέμ τύποι, δι-
οργανωτές πρωτότυπων καλλιτεχνικών 
δρώμενων εδώ και 3 χρόνια, εμπνεύστη-
καν το concept όταν άρχισαν να συνειδη-
τοποιούν πως ο κορωνοϊός έχει στερήσει 
από τους κινηματογραφόφιλους τις προ-
βολές στις αίθουσες για σχεδόν μια ολό-
κληρη χρονιά. Πέρα από το αίσθημα της 
ασφάλειας που παρέχει η θέαση από το 
αυτοκίνητο, πόνταραν στην περιέργεια 
του κοινού για κάτι με το οποίο δεν είχε πο-
τέ πραγματική οικειότητα. Έτσι και σινεφίλ 
να μην είναι κανείς, πηγαίνει στο Drive in 

cinema για τη συνολική εμπειρία που του 
προσφέρεται, για την ενέργεια του χώρου, 
το street food της καντίνας. 
«Το City Drive-in ξεκίνησε ουσιαστικά για 
να καλύψει ένα κενό στις επιλογές εξόδου 
των Αθηναίων, που περιορίστηκαν από την 
πανδημία. Το όραμά μας ήταν να δείξου-
με στον κόσμο πώς να χρησιμοποιούν το 
αμάξι ως μέσο διασκέδασης και όχι απλά 
ως μέσο μεταφοράς προς τον χώρο της 
διασκέδασης. Πώς είναι όταν πας ένα road 
trip, που το αυτοκίνητο γεμίζει τραγούδια 
και γέλια και είναι το πιο fun μέρος για όσο 
διαρκεί το ταξίδι; Aυτή τη διάσταση θέλαμε 
να δώσουμε και στο Drive-in σινεμά. Πέρσι 
ήταν μια λύση ανάγκης για τον κόσμο, φέ-
τος είναι έξοδος… με άποψη, προορισμός 
που καθιερώθηκε. Στον χώρο του Κέντρου 
Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” έχουμε 
στήσει ένα τρόπικαλ σκηνικό με vibes που 
θυμίζουν σινεμά σε παραλία και μάλιστα 
10 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας», εξη-
γεί ο Αργύρης Δαλαβάγκας, καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του εγχειρήματος. 
Η ομάδα με ενημερώνει πως πρόκειται για 
τη μεγαλύτερη οθόνη υπαίθριου σινεμά 
στην Ελλάδα, ο χώρος φιλοξενεί 200 περί-
που αυτοκίνητα και είναι 100% pet friendly. 
Eκτός από νάτσος και κοκτέιλς προστέθη-
καν vegan hot dogs και γλυκά στις επιλογές 

της καντίνας. Ενδεικτικά της απήχησης, 
τον προηγούμενο Ιούνιο κοντά στα 2.200 
αυτοκίνητα ανέβηκαν στον Λόφο του Λυ-
καβηττού από το πρώτο κιόλας 15νθήμερο 
και στάθμευσαν μπροστά στην οθόνη για 
να παρακολουθήσουν μια ταινία κάτω από 
τα αστέρια. Όταν το φινάλε ήταν δυνατό 
ακούγονταν οι κόρνες τους αντί για χειρο-
κρότημα. Αυτό το είδος χειροκροτήματος, 
μαζί με την κοινή συνειδητοποίηση ότι ο 
κορωνοϊός ακύρωσε συναυλίες και παρα-
στάσεις και τη φετινή χρονιά, οδηγώντας 
καλλιτέχνες και μια ολόκληρη βιομηχανία 
γύρω από αυτούς στην απόγνωση, είναι 
που έδωσε στους Cinema Alive την ιδέα 
να διευρύνουν το πρότζεκτ, προκειμένου 
ο θεατής, πέρα από την ταινία, να έχει κι 
άλλες επιλογές διασκέδασης μέσα από το 
αμάξι. Δημιούργησαν λοιπόν φέτος, όπως 
μαθαίνω από τον Αργύρη Δαλαβάγκα, ένα 
νέου τύπου stage, για καλλιτέχνες, επίσης 
μέσα στον προαύλιο χώρο του Ελληνικού 
Κόσμου, που προορίζεται για live events. 
Και το όνομα αυτού, LUNAR SPACE. Οι 
γνωστοί stand up comedians Λάμπρος 
Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης 
Ρούμπος θα κάνουν το ποδαρικό με ένα 
show αυτοσχεδιασμού στην υπαίθρια σκη-
νή κάτω από το φεγγαρόφωτο. 
 «Από την αρχή στοχεύαμε να συνδυάσου-

με το Drive in cinema με τις street παρα-
στάσεις. Κάναμε κάποια stand up comedy 
lives πέρσι, φέτος όμως καλύπτουμε πιο 
ουσιαστικά την ανάγκη καλλιτεχνικής έκ-
φρασης στα χρόνια του covid, με συναυλί-
ες και events που μπορεί να παρακολουθή-
σει κάποιος με ασφάλεια. Ο καλλιτέχνης 
ακούει επιτέλους το γέλιο του κοινού, ό-
ταν το αστείο είναι καλό οι θεατές παίζουν 
τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του 
αμαξιού τους. Το μήνυμα που θέλουμε να 
περάσουμε είναι ότι, αν υπάρχει θέληση, 
βρίσκονται εναλλακτικοί τρόποι ώστε η 
τέχνη να μη λείψει από κανέναν, ακόμα και 
σε δύσκολες συνθήκες».
Η πρεμιέρα για τις προβολές ξεκίνησε με 
κλασικά ποπ αριστουρήματα, όπως το 
«Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, το 
«Grease» και το «La La Land». Ποιος θα μπο-
ρούσε να διαφωνήσει ότι δεν είναι καλές 
επιλογές για καλοκαιρινή υπαίθρια προβο-
λή; Το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων 
του City Drive-in βρίσκεται αναρτημένο 
στα social media του Cinema Alive και στην 
ιστοσελίδα www.citydrivein.gr, όπου γίνε-
ται και η προπώληση των εισιτηρίων.

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 
(Πειραιώς 254 – υπαίθριος χώρος όπισθεν 
του Ελληνικού Κόσμου) 

48 A.V. 17 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Το City Drive-in κατεβαίνει στην Πειραιώς 
Από τον νέο χώρο στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», η ομάδα του Cinema Alive υπόσχεται υπέροχες κινηματογραφικές βραδιές δίπλα σε φορτηγάκια, 

καρότσες, ανοικτά αυτοκίνητα,  ποτά και ταινιάρες στο μεγαλύτερο drive in και pet friendly της αθηναϊκής καλοκαιρινής περιπέτειας 
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ
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Υποσχόµενη νέα Γυναίκα 
(PROMISING YOUNG WOMAN) ****

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Έµεραλντ Φένελ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Κάρεϊ Μάλιγκαν, Μπο Μπέρναµ, 
Άλισον Μπρι, Κλάνσι Μπράουν, Τζένιφερ Κούλιτζ, Λαβέρν Κοξ, Κόνι Μπρίτον

Η 30χρονη Κάσι, όταν ήταν µικρή, ονειρευόταν να γίνει µια σπουδαία γιατρός που θα 
βοηθά τους συνανθρώπους της. Τίποτα δεν πήγε όπως το σχεδίαζε. ∆ουλεύει υπάλ-
ληλος σε ένα συνοικιακό καφέ, ζει ακόµη µε τους γονείς της κι έχει χάσει προ πολ-
λού το ενδιαφέρον της για νέες φιλίες ή έρωτες. Οι µόνες στιγµές που φαίνεται να 
«ξυπνά» είναι όταν πηγαίνει το βράδυ σε µπαρ και ψαρεύει άντρες, υποδυόµενη τη 
µεθυσµένη. Το καλοστηµένο κόλπο της έχει πάντα επιτυχία και το µόνο που τη νοιά-
ζει είναι πώς θα τιµωρήσει την εκάστοτε αντρική «γουρουνιά», ενώ δουλεύει ένα 
σχέδιο εκδίκησης που θα αποδώσει δικαιοσύνη για κάτι που συνέβη στο παρελθόν.

Æ
ο πρώτο πράγµα που ξεχωρίζει στο φιλµ είναι το σχεδόν παραµυθένιο 
σκηνικό και η πανσπερµία χρωµάτων. Με συνοδευτικά αντικείµενα 
βγαλµένα θαρρείς από µια ατελείωτη παιδική ηλικία, η µονίµως χα-
µογελαστή Κάσι κρύβει την πραγµατική µαυρίλα που πλακώνει την 
ψυχή της. Το τραυµατικό γεγονός που σηµάδεψε την εφηβεία της (η 

απώλεια της κολλητής της Νίνα) και της έχει στερήσει την όρεξη για ζωή. 
Η Κάσι φυτοζωεί σε µια ανούσια καθηµερινότητα και προβληµατίζει τους 
γονείς της που δεν αντέχουν να τη βλέπουν σε αυτό το χάλι. Μέχρι και 
τα γενέθλιά της ξεχνάει, κάτι που κάνει έξω φρενών τη µητέρα της, πριν 
της χαρίσει µια… ροζ βαλίτσα, ένα δώρο µε ξεκάθαρο συµβολισµό. Πού να 
ήξεραν κι ολόκληρη την αλήθεια και το πως η χαριτωµένη κόρη τους τα 
βράδια µεταµορφώνεται σε αµείλικτη τιµωρό που εκδικείται αρσενικά! Το 
καταπληκτικό, πρωτότυπο σενάριο της ηθοποιού Εµεραλντ Φένελ (η Κα-
µίλα στο «The Crown») δικαίως απέσπασε το αντίστοιχο όσκαρ, χάρη στην 
ευρηµατικότητα και τον πολυεπίπεδο, αιχµηρό συµβολισµό του. Πίσω από 
την ιστορία της Κάσι κρύβονται αιώνες προκαταλήψεων και µισογυνισµού. 
Η Φένελ όµως δεν θέλει να κάνει µια ακόµη στρατευµένη, νεοφεµινιστική 
ταινία που επαναλαµβάνει απαράλλακτες διδακτικές φωνές. Το φιλµ είναι 
κυρίως ένα δυναµικό, φιλόδοξο, άρτιο κοινωνικό θρίλερ που συναρµολογεί 
υπέροχα όλα τα παζλ ενός καλοσχεδιασµένου χρονικού εκδίκησης. Η υπο-
ψήφια για όσκαρ Μάλιγκαν στον ρόλο της Κάσι παρότι δεν έχει εύκολο έργο 
–ένας ρόλος τροµερά απαιτητικός– καταφέρνει να είναι άψογη σε όλες τις 
διακυµάνσεις του χαρακτήρα της, ενώ οι θαυµάσιοι υποστηρικτικοί δεύτε-
ροι ρόλοι οδηγούν µε ασφάλεια το δράµα στο εντυπωσιακό φινάλε.

«Y
ou

 d
id

n’
t t

hi
nk

 th
is

 w
as

 th
e 

en
d,

 d
id

 y
ou

?»
 (Ë

ðï
óø

Þí
åî

è Á
Ûá

 ¡ù
îá

Ýë
á)

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
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 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
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Digger***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τζώρτζης Γρηγοράκης ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Βαγγέλης Μουρί-
κης, Αργύρης Πανταζάρας, Σοφία Κόκκαλη, Θίο Αλεξάντερ, Θύτης, 
Μιχάλης Ιατρόπουλος

O Νικήτας ζει αποµονωµένος σε µια 
φάρµα στην κορυφή ενός ορεινού 

δάσους. Καθώς µια βιοµηχανία 
επεκτείνεται στη δασική περιο-
χή, ο Νικήτας πιέζεται να που-
λήσει τη φάρµα του. Μια µέρα 
τον επισκέπτεται ο γιος του, 
που έχει χρόνια να δει, και του 

ζητά το µερίδιό του από την 
κληρονοµιά που άφησε η µητέ-

ρα του µετά από τον θάνατό της. 

Η ιστορία του Νικήτα είναι το πρόσχη-
µα για τον πρωτοεµφανιζόµενο Τζώρτζη 

Γρηγοράκη να αφηγηθεί µια περιπέτεια αντίστασης απέναντι στο 
«τέρας που λεηλατεί τη φύση». Τα εργαλεία του είναι απλά: σκηνές 
βίαιες µε γεωτρύπανα που σκάβουν τη γη ή µοτοσικλέτες που σπά-
νε τη µονοτονία του περιβάλλοντος, κουβέντες για κληρονοµικά ή 
οικονοµικούς συµβιβασµούς, αµπελοφιλοσοφίες ανακατεµένες µε 
αγαπηµένα λαϊκά τραγούδια, γνώριµες φάτσες της νεοελληνικής 
κοινωνίας. ∆ίπλα στο στρατευµένο κοινωνικό-πολιτικό σχόλιο για 
την επέµβαση των µεγάλων εταιρειών στη φύση, κουµπώνει η σχέ-
ση πατέρα-γιου µε τις συγκινητικές κορυφώσεις της.  

Γιάλντα, η νύχτα της συγχώρεσης
(YALDA, A NIGHT FOR FORGIVENESS) **
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Μασούντ Μπακσί ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Σαντάφ Ασγκαρί, Μπενάκ 
Τζαφαρί, Μπαµπάκ Καριµί

Η Μαριάµ είναι µια φτωχή 20χρονη 
που παντρεύεται έναν ευκατά-

στατο 65χρονο µε προσωρινό 
γάµο. Όταν η νεαρή σύζυγος 
σκοτώνει κατά λάθος τον ά-
ντρα της, η τύχη της βρίσκε-
ται στα χέρια της κόρης (από 
τον πρώτο γάµο) του µακαρί-

τη και ο τόπος όπου θα δοθεί, 
ή δεν θα δοθεί, συγχώρεση για 

τον φόνο είναι το πλατό ενός τη-
λεοπτικού στούντιο.

Το εύρηµα της Γιάλντα ως «νύχτα της συγχώρεσης», 
που µπορεί να δώσει την ελευθερία στην καταδικασµένη σε θά-
νατο Μαριάµ, δεν αξιοποιείται. Οι αναφορές στην πιο µεγάλη και 
σκοτεινή νύχτα του χρόνου όπου οι άνθρωποι µαζεύονται, πίνουν 
και τρώνε έως αργά για να υποδεχτούν ασφαλείς και ανανεωµένοι 
τη νέα µέρα, γίνονται µε µια προσχηµατική ευκολία.

Fast&Furious 9: Μαχήτες των Δρόµων (F9) *
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τζάστιν Λιν ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Βιν Ντίζελ, Τζον Σένα, Σαρλίζ Θε-
ρόν, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ελεν Μίρεν, Ταϊρέζ Γκίµπσον

Η ήρεµη ζωή του Ντοµ Τορέτο αναστα-
τώνεται, όταν το παρελθόν του (στο 

πρόσωπο του εξαφανισµένου α-
δερφού του Τζέικοµπ) έρχεται 

να τον δοκιµάσει σκληρά. Ο τε-
λευταίος είναι σε µια συµµορία 
που σχεδιάζει µια συνωµοσία 
παγκοσµίων διαστάσεων.

Η ένατη φορά είναι και η πλέον 
αδιάφορη. Όσες εντυπωσιακές 

καταδιώξεις µε τα θεαµατικά τετρά-
τροχα κι αν σχεδιαστούν, δεν αρκούν 

για να ξεγελαστεί το βλέµµα του θεατή. Τα 
θετικά είναι λίγα: η Έλεν Μίρεν που σατιρίζει µε πνευµατώδες χιού-
µορ και στιλ –κι από θέση οδηγού, παρακαλώ– τον χαρακτήρα της, 
ενώ το tour µάς πηγαίνει από το Λονδίνο και το Εδιµβούργο µέχρι την 
Τιφλίδα. Τα αρνητικά είναι όλα τα άλλα. Ο Βιν Ντίζελ µουγκρίζει πιο 
πολύ από ποτέ και η πλοκή –µαζί µε τα πειραγµένα τροχοφόρα– κά-
ποια στιγµή οδηγείται στο διάστηµα! Είπατε τίποτα; 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

JUST THE FACTS
Υποσχόµενη 

νέα γυναίκα ****
Το πέρασµα της 

Κασάνδρας

Digger ***
Συγκρούσεις στην 
ελληνική επαρχία

Fast & Furious 9: 
Μαχήτες των ∆ρόµων *

Μαχητές του διαστήµατος

Γιάλντα, η νύχτα 
της συγχώρεσης **
Τηλεοπτικά ριάλιτι 

από το Ιράν

«Ορνιθες 
( Ή πώς να γίνεις πουλί) **

3 σε 1: Αριστοφάνης – 
Καραθάνος - Μακρίδης

Ερωτική επιθυµία *****
Του έρωτα µέγα κακό

∆υστύχηµα ***
Κρίση µέσης ηλικίας

criticÕs CHOICE

Το υβριδικό ντοκιµαντέρ του Μπάµπη Μακρίδη «Όρνιθες (Ή πώς να γίνεις πουλί)» (**) είναι 
εµπνευσµένο από τον Αριστοφάνη και έχει σαφείς αναφορές στο οµώνυµο θεατρικό του 
Νίκου Καραθάνου. Όχι και τόσο φιλικό για τον µέσο θεατή, το φιλµ κινείται µεταξύ ποίη-

σης και πραγµατικότητας, λειτουργώντας ως επιτηδευµένο δοκίµιο που µετατρέπεται σε 
αλληγορία για τον φόβο και την ουτοπία. »»» Η αριστουργηµατική «Ερωτική επιθυµία» (In 
the Mood for Love) (*****) του Γουόνγκ Καρ Γουάι αφηγείται µε στιλιστική µεγαλοπρέπεια 
το χρονικό ενός παράνοµου έρωτα στο Χονγκ Κονγκ των 60s. »»» Η δεύτερη από τις τρεις 
συνεργασίες του Τζόζεφ Λόουζι µε τον Χάρολντ Πίντερ, το «∆υστύχηµα» (Accident) (***) 
περιγράφει την ερωτική εµµονή ενός µεσήλικα καθηγητή για µια όµορφη φοιτήτριά του.

Το υβριδικό ντοκιµαντέρ του Μπάµπη Μακρίδη 
εµπνευσµένο από τον Αριστοφάνη και έχει σαφείς αναφορές στο οµώνυµο θεατρικό του 
Νίκου Καραθάνου. Όχι και τόσο φιλικό για τον µέσο θεατή, το φιλµ κινείται µεταξύ ποίη-

σης και πραγµατικότητας, λειτουργώντας ως επιτηδευµένο δοκίµιο που µετατρέπεται σε 
αλληγορία για τον φόβο και την ουτοπία. 

°ºÃ»¸
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Ο
ι ψαγμένοι χώροι φιλοξενίας του φετινού 
προγράμματος μοιάζει να έχουν εξαντλη-
θεί στα προηγούμενα καλοκαίρια του 
Athens Open Air Film Festival. Και πώς θα 

μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά; Ειδικά 
από τη στιγμή που στο δεύτερο καλοκαίρι της 
πανδημίας ο ιός είναι ακόμη εδώ και δείχνει ότι 
παραμένει απειλητικά ανθεκτικός. Οι διοργα-
νωτές λοιπόν ανανεώνουν το ραντεβού τους 
με τους σινεφίλ της Αθήνας σε γνώριμα μέρη 
(Τεχνόπολη, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο, Ταινιοθήκη, Λυκαβηττός κ.ά.) καθώς και 
στα γνωστά θερινά σινεμά της πόλης που έχουν 
συνδέσει τη λειτουργία τους με τον θεσμό του 
κινηματογραφικού φεστιβάλ της πόλης. 
Καθώς λοιπόν περιθώρια για εντυπωσιακές με-
τακομίσεις φέτος δεν υπήρχαν, όπως συνέβη για 
παράδειγμα το καλοκαίρι του 2018 με την προβο-
λή της «Ηλέκτρας» του Μιχάλη Κακογιάννη στη 
Μικρή Επίδαυρο, κάτι που συνέβη για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία της Επιδαύρου, το κύριο μέλημα 
των διοργανωτών έπεσε στο σχεδιασμό του προ-
γράμματος. Τουτέστιν, έπρεπε να εντοπιστούν οι 
καλές ταινίες (και κυρίως κάποιες που δεν έχουν 
προβληθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας) ώστε να μπο-
ρέσει να τις ανακαλύψει ο απαιτητικός θεατής. 
Αν υπήρχε μία και μόνο ταινία που θα επέλεγα να 
δω από το φετινό πρόγραμμα αυτή θα ήταν… οι 
εξής δύο. Το βράδυ της 5ης Ιουλίου εύχομαι να 
μην έχει καμιά ματσάρα τύπου Βέλγιο-Γαλλία στο 
Euro ώστε να μπορέσω να πάω στο Εκράν, το θε-

ρινό της Νεάπολης Εξαρχείων, για να απολαύσω 
τη διπλή προβολή back-to-back δύο αριστουρ-
γημάτων του Πρέστον Στάρτζες με αφορμή την 
επέτειο 80 ετών από την πρεμιέρα τους. Πρόκει-
ται για τα «Ταξίδια του Σάλιβαν» και την«Γυναίκα 
πειρασμό», με την πρώτη, διάρκειας 90 λεπτών, 
να προβάλλεται στις 21.00 και μετά να ακολουθεί 
στα καπάκια η επόμενη. Τα «Ταξίδια του Σάλιβαν» 
είναι μια ελεύθερη μεταφορά των «Ταξιδιών του 
Γκιούλιβερ» με την τρομερή βαμπ Βερόνικα Λέικ 
(ο ορισμός της ντίβας του κλασικού Χόλιγουντ) 
να συμπρωταγωνιστεί πλάι στον Τζόελ Μακ 
Κρέι. O ΜακΚρέι υποδύεται τον Τζον Λ. Σάλιβαν, 
ένα διάσημο αλλά αφελή σκηνοθέτη του Χόλι-
γουντ, που γυρίζει εμπορικές, ρηχές κωμωδίες 
κι έχει το άχτι της «μεγάλης σοβαρής» ταινίας. 
Αποφασίζει να κάνει την καθοριστική αλλαγή 
στην καριέρα του σκηνοθετώντας την κινημα-
τογραφική μεταφορά της νουβέλας «Ω, αδελ-
φέ πού είσαι» (οι Κοέν λατρεύουν τον Στάρτζες). 
Καθώς όμως πιέζεται από τον παραγωγό του να 
κάνει μια ακόμη κωμωδία, αποφασίζει να το σκά-
σει ταξιδεύοντας ως κλοσάρ στην αμερικανική 
ενδοχώρα προκειμένου να δει την πραγματική 
ζωή των φτωχών Αμερικανών και να εμπνευστεί 
έτσι το δραματικό θέμα της επόμενης ταινίας 
του. Ο μετρ της σκρούμπολ κωμωδίας Πρέστον 
Στάρτζες προτάθηκε τρεις φορές για το όσκαρ 
σεναρίου κερδίζοντας τελικά ένα, το 1940, για 
το «The Great McGinty». Φυσικά τα «Ταξίδια του 
Σάλιβαν» πέρασαν μάλλον απαρατήρητα στην ε-

ποχή τους, για να αναγνωριστούν ως το απόλυτο 
αριστούργημά του αρκετά χρόνια αργότερα. 
Η «Γυναίκα πειρασμός» είναι η ταινία που συνδέ-
ει υποδειγματικά όλα τα χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα της γραφής του Στάρτζες: σοφιστικέ 
χιούμορ, απαράμιλλος ρυθμός, πρωτοποριακά 
γκαγκς, στιλάτος ρομαντισμός, με τους Μπάρ-
μπαρα Στάνγουικ και Χένρι Φόντα να συνθέτουν 
ένα ακαταμάχητο δίδυμο σε μια σκρούμπολ αι-
σθηματική κομεντί που έχει κοπιαριστεί αμέτρη-
τες φορές. 
Στα υπόλοιπα φιλμ του 11ου Athens Open Air Film 
Festival υπάρχουν γνωστές επιτυχίες που έχουν 
χτίσει τη δική τους μυθολογία στην ιστορία του 
σύγχρονου σινεμά, όπως το οσκαρικό «Fargo» 
των Τζόελ και Ίθαν Κοέν που αποτελεί το πρώτο 
όσκαρ της Φράνσις Μακ Ντόρμαντ (ανεπανά-
ληπτη στο ρόλο της εγκύου αστυνομικίνας που 
λύνει το μυστήριο των φόνων στο παγκοσμίως 
άγνωστο αμερικανικό χωριό του τίτλου) ή το ε-
πικό λυρικό αριστούργημα του Εμίρ Κουστου-
ρίτσα «Ο καιρός των τσιγγάνων» με τη μουσική 
του Μπρέγκοβιτς να αναμένεται να ανεβάσει 
την ένταση στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος το 
Σάββατο της 26ης Ιουνίου. Επίσης στα φιλμ που 
θα επιδιώξουμε να ξαναδούμε για πολλοστή φο-
ρά ανήκει η ατμοσφαιρική «Εξαφάνιση» του Πά-
κουλα με το ζευγάρι των Ντόναλντ Σάδερλαντ - 
Τζέιν Φόντα να χτίζουν μια γερή σχέση (άλλωστε 
ήταν ζευγάρι εκείνη την εποχή) σε ένα από τα 
κορυφαία αστυνομικά θρίλερ των 70ς καθώς και 
το πιο αγαπημένο μας φιλμ του Χίτσκοκ: το «Στη 
σκιά των τεσσάρων γιγάντων» είναι μια σπάνια 
και ευτυχής σύζευξη χιούμορ, δράσης και θρίλερ 
που ενισχύεται από 2-3 σκηνές ανθολογίας, ό-
που ο Κάρι Γκραντ τραβάει τα πάνδεινα. 
Στα πιο άγνωστα αριστουργήματα η «Κληρονό-
μος» (1949) του Γουίλιαμ Γουάιλερ, που θα παι-
χτεί στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, έχει 
ειδική αξία. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία 
δείγματα του κλασικού Χόλιγουντ, που προτά-
θηκε για οκτώ όσκαρ κερδίζοντας τελικά τέσ-

σερα βραβεία, ένα εκ των οποίων δόθηκε στην 
αψεγάδιαστη ερμηνεία της Ολίβια ντε Χάβιλαντ. 
Ο σπουδαίος σκηνοθέτης πατά πάνω στο μυθι-
στόρημα του Χένρι Τζέιμς «Washington Square» 
για να σκιτσάρει το πορτρέτο ενός ανθρώπου 
που σβήνει κάτω από το βάρος της αδικίας. Από 
τη Γαλλία έρχονται τρία σημαντικά έργα κατα-
ξιωμένων σκηνοθετών που έχουν αφήσει τη 
σφραγίδα τους στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο 
του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. Η «Τελε-
τή» από το 1995, με τις εξαίσιες Ιζαμπέλ Ιπέρ και 
Σαντρίν Μπονέρ είναι το τελευταίο αριστουργη-
ματικό θρίλερ του Κλοντ Σαμπρόλ, ο «Εφημέ-
ριος» του Ζαν Πιέρ Μελβίλ (1961) με τους Ζαν 
Πολ Μπελμοντό - Εμανουέλ Ριβά αφηγείται τη 
μοιραία ερωτική έλξη στα χρόνια της Κατοχής 
ανάμεσα σε μια νεαρή αντικομφορμίστρια χήρα 
που βλέπει με σκεπτικισμό τη θρησκεία κι έναν 
αινιγματικό αλλά εγκρατή στους πειρασμούς 
νεαρό εφημέριο, και τέλος το «Μεροκάματο του 
τρόμου» του Ανρί-Ζορζ Κλουζό (1953) αναπα-
ριστά με ανατριχιαστικό τρόπο την περιπέτεια 
μιας ομάδας ανδρών που μεταφέρουν ένα φορ-
τίο νιτρογλυκερίνης μέσα από τη ζούγκλα της 
Κεντρικής Αμερικής.
Τέλος, το ελληνικό σινεμά εκπροσωπείται από 
το «Δι’ ασήμαντον αφορμή» σκηνοθετικό ντε-
μπούτο του Τάσου Ψαρρά, από το 1974, καθώς 
και πρώτη μεγάλου μήκους δουλειά της Ιουλίας 
Σταυρίδου ως σκηνογράφου και ενδυματολό-
γου. Η ιστορία είναι βασισμένη σε πραγματικό 
συμβάν -το 1953 ένας αγρότης δολοφονείται 
έξω απ’ το σπίτι του σε καπνοχώρι της Μακεδονί-
ας και η χωροφυλακή προσεγγίζει αρχικά την υ-
πόθεση ως ξεκαθάρισμα κτηματικών διαφορών 
αλλά η αλήθεια βρίσκεται αλλού- και αφορά στις 
ανοιχτές πληγές του εμφυλίου πολέμου καθώς 
και την οδυνηρή καθημερινότητα της ελληνικής 
υπαίθρου του '50.

Περισσότερες πληροφορίες για το 11ο Athens Open 
Air Film Festival εδώ: https://www.aoaff.gr

Athens Open Air Film FestivAl
Το 11ο είναι το καλύτερο;
Και Χίτσκοκ και Μελβίλ και Πάκουλα και Στάρτζες. Φέτος έχουμε αρκετούς 
λόγους για να πάμε στα θερινά σινεμά του Athens Open Air Film Festival
Του Κωνσταντίνου ΚαϊμαΚη



Επιμέλεια: 
τανια δελη

▶ Φέτος, ήθελα περισσότερο από ποτέ μια ανανέωση, οπότε αποφάσισα 

να μεταμορφώσω τη βεράντα και τον κήπο σε ένα μικρό design παράδει-

σο για να χαλαρώνω, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Προορισμός φυσικά το 

Graffito με την τρομερή ποικιλία σε καλόγουστα, κομψά έπιπλα εξωτερικού 

χώρου με εξωτικό αέρα: μια ξαπλώστρα για το απαραίτητο μαύρισμα, οπωσ-

δήποτε ομπρέλα για τις επικίνδυνες ώρες του ήλιου και ένα σετ τραπεζαρίας 

για να δείπνο με τους φίλους κάτω από τα αστέρια. Λατρεύω τα διακοσμητικά 

του καλάθια, φωτιστικά και φανάρια, γιατί είναι οι λεπτομέρειες που απογειώ-

νουν τη διακόσμηση ενός χώρου. Μιας και ήμουν εκεί, πήρα εννοείται και πε-

τσέτες θαλάσσης από τις αγαπημένες μου Μareora και Sea You Soon, ενώ 

σημείωσα νοητά ότι έχει προσφορές στα γυναικεία ρούχα έως -80% για να ε-

πιστρέψω την επόμενη εβδομάδα, παρέα με την κολλητή μου. -
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Graffito Το καλοκαίρι στον κήπο μου 
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Σε τι οφείλεται η διαχρονική επιτυχία  
 του Sex and the City;

Της Εύας ςταμού

Η 
επιστροφή της σειράς Sex and the 
City στις οθόνες μας είναι γεγονός. Οι 

τρεις από τις τέσσερις ηρωίδες –κα-

θώς θα απουσιάζει η θρυλική Σαμάν-

θα– θα είναι σύντομα και πάλι κοντά 

μας με νέες περιπέτειες, γεγονός που κάνει 

αρκετές πιστές τηλεθεάτριες να αδημονούν, 

μα και κάποιους κριτικούς να αναρωτιούνται 

αν αυτή τη φορά το σίριαλ θα προσελκύσει το 

ενδιαφέρον του κοινού.

Το βιβλίο «Sex and the City» της Κάντας 
Μπούσνελ (1997) αποτελεί ένα από τα πιο 

διάσημα προϊόντα της ροζ κουλτούρας, η 

οποία παράγει πολιτιστικά προϊόντα –περιο-

δικά, βιβλία, ταινίες, σίριαλ– που εστιάζουν σε 

θέματα ερωτικών σχέσεων αναπαράγοντας 

ρομαντικά στερεότυπα, απευθυνόμενα στο 

συναίσθημα του αναγνωστικού τους κοινού 

που είναι κατεξοχήν γένους θηλυκού. 

Οι τέσσερις βασικές ηρωίδες του βιβλίου 

ζουν στη Νέα Υόρκη και χάρη στις καλοπλη-

ρωμένες δουλειές τους και στην κοινωνική 

τους δικτύωση, απολαμβάνουν έναν ακραία 

ηδονιστικό τρόπο ζωής. Η διασκέδαση στα 

ακριβά μπαρ και εστιατόρια του Μανχάταν, η 

αγορά ρούχων υψηλής ραπτικής και ακριβών 

υποδημάτων μα, πάνω από όλα, η δίχως δεύ-

τερες σκέψεις συλλογή ερωτικών εμπειριών, 

τοποθετεί τον τρόπο ζωής τους σε μεγάλη 

απόσταση από την καθημερινότητα που 

βιώνουν οι περισσότερες φανατικές τηλεθε-

άτριες της σειράς.

Οι πρωταγωνίστριες χαρακτηρίζονται από 

μια διαρκή αναζήτηση – της επόμενης κατα-

ναλωτικής εμπειρίας, της επόμενης κοσμικής 

περιπέτειας και του επόμενου ερωτικού 

συντρόφου. Στην πραγματικότητα, όμως, 

η πλοκή των επεισοδίων καθιστά σαφές ότι 

η σεξουαλική ελευθεριότητα των ηρωίδων 

επιχειρεί να καλύψει την επιθυμία τους για 

μόνιμη σχέση ή γάμο με τον ιδανικό άντρα, 

που στην περίπτωση της Κάρι είναι ο Mr. Big. 

Η σειρά δεν αποκλίνει, δηλαδή, από το συντη-

ρητικό μοντέλο ζωής που αναπαράγουν τα 

ροζ προϊόντα.

Είναι ενδιαφέρον ότι στο σίριαλ δεν υπάρ-

χουν εκτενείς αναφορές στο παρελθόν των 

ηρωίδων, στο οικογενειακό τους περιβάλλον, 

τις σπουδές, ή την κοινωνική τους τάξη. Άλ-

λωστε η μεγάλη πρωταγωνίστρια του σίριαλ 

είναι η ίδια η πόλη. Στο Sex and the City, το 

αστικό τοπίο δεν λειτουργεί απλά ως φόντο 

της ιστορίας, αντίθετα καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό την πλοκή και επεξηγεί τις επιλογές 

των ηρωίδων. Το κοσμοπολίτικο, μοντέρνο, 

συχνά πολυτελές περιβάλλον της Νέας Υόρ-

κης, τόσο ταιριαστό στη σύγχρονη γυναίκα 

με τον γρήγορο, γεμάτο εναλλαγές και απο-

λαύσεις ρυθμό ζωής, συμβολίζει το εφήμερο, 

το πρόσκαιρο, το καταναλωτικό. Ο χρόνος 

στη μεγαλούπολη κυλά με ταχύτητα, ένταση, 

ποικιλία και αφθονία που έρχεται μάλλον 

σε αντίθεση με τη στοχαστικότητα και την 

ποιότητα που χαρακτήριζε αρκετές από τις 

κινηματογραφικές ηρωίδες προηγούμενων 

γενεών. 

Ο τρόπος απεικόνισης της πόλης στο σίριαλ 

έχει κάτι το επίπλαστο, καθώς στην πραγμα-

τικότητα η πόλη δεν είναι μόνο μία βιτρίνα 

όπου εκτίθενται καταναλωτικά αγαθά αλλά 

ένας τόπος κοινωνικών και πολιτικών διεργα-
σιών, ιδεολογικών τριβών, συνύπαρξης δια-
φορετικών σεξουαλικών ταυτοτήτων, πεδίο 
συνάντησης ή σύγκρουσης πολιτισμών. 

Κάτι που δεν είναι ίσως προφανές, είναι 
ότι η τηλεοπτική προσαρμογή του Sex and 
the City, ενέχει έντονα αυτό που θα ονόμαζα 
«μισανδρισμό». Κατά τη διάρκεια των επεισο-
δίων οι άντρες –η εμφάνιση, οι συνήθειες, η 
σεξουαλική τους δεινότητα– όχι μόνο σχολι-
άζονται, αλλά συχνά γελοιοποιούνται καθώς 
οι ικανότητές τους επικρίνονται και συγκρί-
νονται όπως οποιουδήποτε άλλου προϊόντος 
φτιαγμένου για να ικανοποιεί τις ανάγκες των 
γυναικών. 

Σε τι οφείλεται, τελικά, η διαχρονική επιτυ-
χία του Sex and the City; Η απάντηση νομίζω 
ότι έγκειται όχι τόσο στην γενικά πολύ προ-
σεγμένη συνολική παραγωγή της σειράς, όσο 
στον τρόπο που συντονίστηκε με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του τηλεοπτικού κοινού της. 

Η σειρά απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες 
που κατοικούν σε μεγαλουπόλεις και έχουν 
χρήματα για ξόδεμα. Πρόκειται για γυναίκες 
που ενδιαφέρονται για τη μόδα και παρακο-
λουθούν με ενθουσιασμό τα όμορφα ρούχα 
που φορούν οι πρωταγωνίστριες της σειράς, 
με τις οποίες ακριβώς επειδή δεν έχουν ανα-
λογίες μοντέλων, μπορούν να ταυτιστούν πιο 
εύκολα και στη συνέχεια να αναζητήσουν και 
οι ίδιες παρόμοια αξεσουάρ και ενδύματα.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 
κατά την έναρξη της σειράς, οι τρεις από τις 
τέσσερις ηρωίδες είναι τριάντα πέντε ετών, 
ενώ η τέταρτη, η Σαμάνθα, είναι εμφανώς 
μεγαλύτερη. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που 
τηλεοπτικές ηρωίδες σε αναζήτηση συντρό-
φων δεν εμφανίζονται ως νέες, άπειρες και 
ερωτικά αφελείς, όπως ήταν ως τότε αρκετά 
συνηθισμένο. Το Sex and the City ανέτρεψε 
για πάντα αυτά τα δεδομένα, δημιουργώντας 
ένα πιστό κοινό μεσήλικων γυναικών: αυτής 
ακριβώς, δηλαδή, της ηλικιακής ομάδας που 
έχει την αγοραστική δύναμη να ακολουθήσει, 
έστω ως έναν βαθμό, το λαμπερό λάιφστάιλ 
των πρωταγωνιστριών. 

Οι τηλεθεάτριες παρακολουθούν τις πρω-
ταγωνίστριες να μεγαλώνουν μαζί τους, 
αντιμετωπίζοντας συχνά καταστάσεις ή 
διλήμματα που αφορούν και τη δική τους 
καθημερινότητα, όπως τον καρκίνο του μα-
στού, τις δυσκολίες της σχέσης μιας ώριμης 
ηλικιακά γυναίκας με έναν νεότερο άντρα, ή 
την εμμηνόπαυση. 

Το σημαντικότερο είναι ότι οι ηρωίδες 
μεγαλώνουν έχοντας πάντα δίπλα τους τις 
πιστές τους φίλες, έτοιμες να σχολιάσουν, να 
γελάσουν, να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις 
μύχιες σκέψεις τους, να συμπαρασταθούν η 
μία στην άλλη – κάτι που ίσως δεν έχουν την 
τύχη να απολαμβάνουν όλες οι γυναίκες στην 
καθημερινότητά τους. 

Όπως ισχύει και για άλλα διαχρονικά σίρι-
αλ που γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία, έτσι και 
εδώ η ανάγκη για συντροφικότητα και η α-
πουσία γυναικείου ανταγωνισμού, συνιστούν 
κάποια από τα ισχυρότερα κίνητρα για να πα-
ρακολουθούν τη σειρά εκατομμύρια γυναίκες 
που νιώθουν πως ζουν δίχως ουσιαστικές 
φιλίες, σε μια βαθιά επιθετική κοινωνία.
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GLAMAZON

Η κανονική γυναίκα
 

Το νέο κανονικό δεν είναι  
διαφορετικό από το παλιό  
κανονικό, το 12 παραμένει το  
μέγεθος της μέσης γυναίκας

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ
α ρούχα εξελίσσονται σε στενό κορσέ. 
Δηλαδή, τα νούμερα. Υπάρχουν brands που 
απευθύνονται σε πολύ λεπτές γυναίκες, 
εξωφρενικά λεπτές που δεν ανήκουν στον 

μέσο όρο, όσον αφορά το βάρος, την περιφέρεια, 
ακόμα και το ύψος. Νούμερα όπως 2, 4, 6 μάλλον 
εξωπραγματικά είναι και αγχώνουν τα πιο νέα 
κορίτσια που πιστεύουν άδικα πως είναι χοντρές. 
Είμαι χοντρή, είμαι χοντρή, είμαι χοντρή. Ειδικά 
στην εφηβεία είναι μια μόνιμη επωδός. Κι όμως η 
μέση Αμερικανίδα φορά νούμερο 16 και το ύψος 
της δεν ξεπερνά το 1 μέτρο και 62 εκατοστά. Έξι 
πόντους πιο ψηλές από την κουκλάρα Ρις Γουί-
δερσπουν και 27 κιλά πιο βαριές. Σε μια πρόσφατη 
έρευνα που αφορούσε το γυναικείο πληθυσμό 
της Ευρώπης, η μέση Ευρωπαία φοράει 12. Άρα, 
κατασκευάζονται ρούχα, για την ακρίβεια sizes, 
που δεν αφορούν τη μέση γυναίκα. Τι σημαίνει το 
μέγεθος της μέσης γυναίκας; Δεν είναι ταμπέλα, 
είναι το νούμερο που φορά η πλειονότητα των 
γυναικών. Με στοιχεία του 2018 οι περισσότερες 
Αμερικανίδες φορούσαν νούμερο 16 και το βάρος 
τους ήταν 84 κιλά. Προφανώς για λόγους υγείας 
κι αν το ύψος σου δεν είναι 1.80, είναι κομματάκι 
υπερβολικά τα 84 κιλά. Και όσες έχουν ξεπεράσει 
το φράγμα των 80 ξέρουν καλά πόσο δύσκολο 
είναι να δρομολογηθεί η κάθοδος, καθώς απαι-
τείται υπομονή, σωστή διατροφή, με άλλα λόγια 
αλλαγή τρόπου ζωής.

Λοιπόν, το νούμερο 16 κρέμεται ως μπλούζα, 
φούστα, φόρεμα στις ντουλάπες πολλών γυναι-
κών και είναι να απορεί κανείς με τον πλανήτη 
plus size, που ξεκινά ακριβώς από το 16 ή ακόμα 
και το 14. Δηλαδή η μέση Αμερικανίδα καταχωρεί-
ται στον φάκελο plus size. Αν υποθέσουμε ότι ο 
μέσος όρος σημαίνει μια κάποιου βαθμού κανονι-
κότητα, τότε το νέο κανονικό είναι όπως το παλιό 
κανονικό και δεν πατάει στο «4» και στο «6» αλλά 
κάμποσα σκαλοπάτια πιο πάνω.

Σε πολλά πολυτελή brands ρούχων που κρέμο-
νται σε καταστήματα ή shoppin shops τα μεγέθη 
πιάνουν ταβάνι στο «12». Ενώ η φίρμα στο δια-
δικτυακό κατάστημα διαθέτει και «14» και «16». 
Αλλά στην Ελλάδα των συλφίδων δεν έρχονται. 
Με εξαίρεση βρετανική αλυσίδα έτοιμων ενδυμά-
των όπου υπάρχει και 18 και 22 και πάει λέγοντας, 
δίχως να εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία του 
plus size.

Τι θα πει κανονική γυναίκα; Αν υποθέσουμε 
ότι τα πρότυπα ομορφιάς της πασαρέλας δεν 
ανήκουν στη σφαίρα της κανονικότητας, αλλά 
είναι εξωπραγματικά τα 40 κιλά και το ύψος 1.75, 
η κανονική γυναίκα είναι αυτή που συναντάς πε-
ρισσότερο από τις άλλες. Επίσης, δεν έχει καμία 
σχέση με την πλαστική, παραφουσκωμένη και 
trashy αισθητική του πορνό η οποία είναι εθιστική 
καθώς προβάλλεται λυσσαλέα.

H αληθινή γυναίκα, ο αληθινός άνθρωπος, 
είναι αυτός ή αυτή που θα παχύνει, θα φάει, θα 
κάνει δίαιτα, θα γυμναστεί, θα βαρεθεί, θα κου-
ραστεί θα συνεχίσει, θα πέσει, θα σηκωθεί, θα 
παλέψει. Για πολλά. Έχει τόσα να κάνει. Και με άλ-
λα τόσα να φορτώσει το αυχενικό της. Είναι αυτή 
που για πρώτη φορά φοράει μπικίνι MaxMara και 
δεν κρύβει την κοιλιά της, στο σάιτ της φίρμας, 
είναι αυτή που αθλείται με κολάν Lululemon και 
κάνει τζόκινγκ φορώντας 14USsize και δεν την 
κατατάσσει η highend εταιρία αθλητικών ειδών 
σε καμιά ειδική κατηγορία, είναι αυτή που έχει και 
κυτταρίτιδα και περιττά κιλά, και μπρατσάκια χω-
ρίς γράμμωση και δεν τρελαίνεται για αυτό. 

Είναι αυτή που μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό 
της, λατρεύει τη ζωή και η ζωή της το ανταποδί-
δει στο plus.

ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ  
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  
ΟΤΑΝ:

 …τα πουά είναι 
στο μπικίνι σου 
και όχι φόντο 

στο Facebook σου

 SKY PREMIUM LIFE
Συμπληρώματα διατροφής για έλεγχο του βάρους       

PAOLITA
Ολόσωμο μαγιό Efterpe 

Artemis €274

NUXE
Λάδι μαυρίσματος για πρόσωπο 

και σώμα 

ADIDAS
Stan Smith από  

ανακυκλωμένα υλικά  
€100 

APIVITA
Καταπραϋντική gel 

κρέμα για 
πρόσωπο και σώμα

DI GAIA
Δερμάτινα  
σανδάλια €185

BOOGALOO
Ολόσωμο μαγιό Cyra €154

MA CHERIE
Χειροποίητο ψάθινο 
καπέλο Yosuzi €245

BENETTON
Βαμβακερό t-shirt με τύπωμα €25,95 

YAMAMAY
Καρό μπικίνι με βολάν,  

σουτιέν €29,95/ 
σλιπ €16,95

M.K.E TEXTILES
Bucket καπέλο

NIKE SWIM
Γυαλιά κολύμβησης

CALZEDONIA
Πλεκτό μπικίνι, σουτιέν €40/ σλιπ €30

 KARL 
LAGERFELD
Γυναικεία τσάντα €135
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ψυχαναγκαστικού τύπου σκέψεις που αφο-
ρούν σε αρρωστοφοβία.

― Πιστεύετε ότι όλη αυτή η κατάσταση 
µπορεί να οδηγήσει και σε κάτι καλό; 
Πιστεύω ότι κάθε απώλεια, και εδώ βιώσα-
µε πολλές, απαιτεί την αλλαγή! Αν εχθρός 
του καλού όµως είναι το καλύτερο, εχθρός 
της αλλαγής είναι η συνήθεια. Μπορεί εδώ η 
αφορµή για την αλλαγή να ήταν κάτι φοβο-
γόνο και δυσάρεστο. Κάτι που δεν µας επέ-
τρεψε να προετοιµαστούµε! Αυτό δεν σηµαί-
νει πως το αποτέλεσµα της αλλαγής µας θα 
είναι το ίδιο! Κάθε νέα αρχή στο ηµίφως του 
αγνώστου, σπέρνει µέσα µας αβεβαιότητα 
και ανασφάλεια. Το γνωστό µέχρι εδώ και 
τώρα είχαµε µάθει να το ελέγχουµε και να το 
αντιµετωπίζουµε, αλλά αυτή είναι η παγίδα 
µας. Πρόκληση για όλους µας είναι τώρα να 
εκµεταλλευτούµε αυτήν την πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία για ανασυγκρότηση σε όλα τα 
επίπεδα. Να σκεφτούµε πώς ο καθένας «νιώ-
θει» και πώς θέλει να ζει τη ζωή του. Σε ποιας 
µορφής κοινωνία! Και µε ποιες προτεραιότη-
τες! Να µετατρέψουµε τον κορωνοϊό και την 
καραντίνα από το µεγαλύτερο ψυχολογικό 
πείραµα όλων των εποχών στο µεγαλύτερο 
εργαστήρι προσωπικής ανάπτυξης! 

― Λέτε ότι αλλάζοντας τις σκέψεις µας 
µπορούµε να αλλάξουµε και τη ζωή µας. 
Πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι αυτή η δι-
αδικασία και µέσα από ποια µονοπάτια 
περνάει;
Η πηγή των συναισθηµάτων µας είναι οι σχέ-
σεις µας µε τους άλλους και οι σκέψεις µας. 
Συνήθως δεν είµαστε καν υποψιασµένοι γι' 
αυτές τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις γιατί 
είναι ασυνείδητες, δεν είναι όλες ξεκάθαρα 
δικές µας ούτε καν αληθινές. Όσο περισσό-

τερο ενήµεροι είµαστε για το πώς γεννή-
θηκαν, από πού προήλθαν και κυρίως πώς 
λειτουργούν, τόσο περισσότερο έχουµε στα 
χέρια µας την επιλογή για το αν θα τις «πιστέ-
ψουµε» ή όχι, άρα έχουµε και µεγαλύτερο 
έλεγχο στο συναίσθηµα που προκαλούν. Στο 
ασφαλές περιβάλλον της ψυχοθεραπείας 
αυτά δουλεύονται διεξοδικά. 
Η ψυχοθεραπεία σε καλεί να τιµήσεις τα συ-
ναισθήµατά σου, όποια και αν είναι αυτά. Σε 
µαθαίνει όµως ότι µπορείς να αντιπαρέλθεις 
πολλά δυσάρεστα συναισθήµατα απλά πα-
ρατηρώντας τις σκέψεις που τα δηµιουρ-
γούν. Αυτό δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει να 
αλλάξουµε το οικείο και µαθηµένο µε κάτι 
καινούργιο. Η αλλαγή θέλει χρόνο, µια δυνα-
τή αφορµή και γενναιότητα. Συνήθως οι άν-
θρωποι αλλάζουν κάτι όταν η παρούσα κα-
τάσταση τους πονάει πλέον τόσο πολύ που 
είναι αδύνατο να συνεχίσουν να ζουν έτσι!
Το να αναπλαισιώσεις και να αλλάξεις τη σκέ-
ψη σου, δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι απαλλάσ-
σεσαι από τα προβλήµατα. Πάλι θα χρειαστεί 
να αντιµετωπίσεις δυσκολίες. Με άλλη όµως 
στάση, µέσα από ένα θετικότερο πρίσµα, µε 
όχηµα  την ηρεµία και την αισιοδοξία. Αµέσως 
τότε θα δεις ότι επηρεάζεται ο τρόπος που βι-
ώνεις τον κόσµο, τη ζωή, τον εαυτό σου και 
την πραγµατικότητα. Και αντιµετωπίζουµε 
τη ζωή και τις προκλήσεις της πιο δυνατοί! 
∆εν βλέπουµε τα πράγµατα όπως είναι! Βλέ-
πουµε τα πράγµατα όπως εµείς είµαστε! 

― Πώς επικοινωνούµε µαζί σας; Πού σας 
βρίσκουµε; 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε προσω-
πικό µήνυµα στη φόρµα επικοινωνίας στο 
www.dimitrazafeira.gr, µε µήνυµα στον τη-
λεφωνικό αριθµό του site ή µε µήνυµα στο 
instagram του @psych_up_ _  ●

νέα κοινωνική κατάσταση, 
απόρροια της πανδηµίας του 
κορωνοϊού, επηρέασε συθέµε-

λα τον τρόπο ζωής µας και κατέστησε τις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας περισσότερο 
απαραίτητες από ποτέ. Τα νοµίσµατα 
όµως έχουν πάντοτε δύο όψεις και η 
κλινική ψυχολόγος, ∆ήµητρα Ζάφειρα, 
ιδρύτρια του @Psych_up_ _ και της ιστο-
σελίδας www.dimitrazafeira.gr, τονίζει 
ότι «πρόκληση για όλους µας είναι τώρα 
να εκµεταλλευτούµε αυτήν την πρώτης 
τάξεως ευκαιρία για ανασυγκρότηση σε 
όλα τα επίπεδα».

― Κυρία Ζάφειρα, τι είναι το Psych Up και 
πώς το εµπνευστήκατε; 
Το Psych Up είναι µια ιδιωτική πρωτοβουλία 
για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 
συµβουλευτικής δωρεάν. Η φύση της δου-
λειάς µου είναι τέτοια που µε έχει µάθει να 
αξιολογώ τις δυσκολίες σαν ευκαιρίες για 
αλλαγή και την κρίση σαν αφορµή για νέα 
δράση. Βλέποντας ανθρώπους να χάνονται, 
άτοµα να επιβαρύνονται ψυχικά από την α-
ποστασιοποίηση και τα όρια της ψυχικής 
ανθεκτικότητας όλων να δοκιµάζονται, α-
ποφάσισα να λειτουργήσω «αντιδραστικά» 
στις οδηγίες για αποµόνωση και κοινωνική 
απόσταση. Να προσεγγίσω τους ανθρώ-
πους, να απλώσω το χέρι και να επιδιώξω 
την επαφή που τόσο χρειαζόµαστε όλοι. Στα 
δικά µου µάτια, το ναρκισσιστικό πλήγµα 
που επέφερε στην κοινωνία µας ο κορωνο-
ϊός έχει ως µοναδική απάντηση να βγούµε 
από τον εγωκεντρισµό και τη µισαλλοδοξία 
του πριν και να αναδυθούν µεταξύ µας νέες 
δυνάµεις ήθους, συνεργασίας και στήριξης. 
Η σκέψη µου ήταν «όλοι µαζί σε αυτό και 
κανένας µόνος του». Περιττό να σας πω ότι 
δουλεύοντας αυτό βοηθήθηκα και εγώ η 
ίδια στο να καταπολεµήσω ενεργητικά τα 
συναισθήµατα µοναξιάς και δυσφορίας που 
λογικό ήταν να µας εκκινήσει αυτή η παρά-
δοξη και βίαιη καινούργια πραγµατικότητα.

― Ποιά είναι τα συνηθέστερα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι αυτή 
την περίοδο;
Ο κορωνοϊός και η συνακόλουθή του κα-
τάσταση εξέθεσε όλους τους ανθρώπους 
σε µία µόνιµη αβεβαιότητα για το αύριο 
και καλλιέργησε ένα κλίµα αποστασιοποί-
ησης, φόβου, µοναξιάς και ανασφάλειας. 
Υπάρχουν αυξηµένες απαιτήσεις για παρο-
χή βοήθειας σε άτοµα µε γενικευµένη αγ-
χώδη διαταραχή (που αφορά και στο πώς 
θα επιστρέψουµε στην «κανονικότητα»), 
µετατραυµατικη διαταραχή, κατάθλιψη και 

Να μετατρέψουμε 
τον κορωνοϊό 
και την καραντίνα 
από το μεγαλύτερο 
ψυχολογικό 
πείραμα όλων 
των εποχών 
στο μεγαλύτερο 
εργαστήρι 
προσωπικής 
ανάπτυξης!  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
Μια ευκαιρία 
ανασυγκρότησης 
του εαυτού μας 
Η κλινική ψυχολόγος, Δήμητρα Ζάφειρα, 
μας εξηγεί πώς μπορούμε να μετατρέψουμε 
τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε 
σε κάτι θετικό 

HΤης ΝΑΤΑΣΣΑΣ 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
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6 κοντινές  εκδρομές για φαγητό

Μεζεδοτεχνείον
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Η ΑθΗνΑ 
έχέι σέ 
πολύ 
κοντινΗ 
ΑποστΑσΗ 
ομορφιέσ 
πού 
φτΑνέισ 
μέ μικρΗ 
έκδρομΗ, 
σέρβιρούν 
τΑ κΑλύτέ-
ρΑ κΑι 
δινούν 
τΗν 
ΑισθΗσΗ 
πωσ έισΑι 
διΑκοπέσ

αλοκαίρι, ζέστη και μια μικρή τσαντίλα που δεν 
έφυγες ακόμη διακοπές να σου χαλάει τα κέφια… 

Μη σκας, δίπλα σου, κοντά, πολύ κοντά σου, 
ένα τσιγάρο δρόμος δηλαδή (και κάτι ψιλά…) 
σε περιμένουν ακρογιάλια, εξοχικές αυλές, 
μπουκαμβίλιες, μελτεμάκια, και τραπεζάκια 
στρωμένα με όλα τα νόστιμα που λαχταράει η 

καλοκαιρινή σου όρεξη. Η Αθήνα έχει σε πολύ 
κοντινή απόσταση ομορφιές που φτάνεις με μικρή 

εκδρομή, σερβίρουν τα καλύτερα, δεν απαιτούν δια-
νυκτέρευση, ενώ δίνουν την αίσθηση πως είσαι διακοπές.

Ζούμπερι - Χειμώνας Καλοκαίρι 
Μετά από μπάνιο ή και για βραδινή απόδραση από το καυτό κέντρο της Αθήνας 
είναι μαγεία να βρεθείς σ’ αυτό τον τεράστιο κήπο με τις κληματαριές, τις μη-
λιές, τις τριανταφυλλιές και τις μπουκαμβίλιες… Η μαγεία συνεχίζεται και στα 
πιάτα με φρέσκο τόνο ψητό, μύδια με κρασί, μέλι και μουστάρδα, αυθεντικά μα-
ντί με γιαούρτι, κόκκινο πιπέρι και φρέσκο βούτυρο από τη μαμά Νίκη, χουνκιάρ 
μπεγεντί βελούδινο, κανταΐφι με blue cheese, πίτες που ψήνονται την ώρα της 
παραγγελίας όπως και ο διάσημος μουσακάς τους που είναι τυλιχτός σε φύλλο 
κρούστας! Στο τέλος τα γλυκά του ιδιοκτήτη Φώτη Χρυσανθίδη, 15-17 τον αριθ-
μό, να σε γλυκαίνουν στον δρόμο της επιστροφής. Μη ξεχάσεις φεύγοντας να 
πάρεις Athens Voice. Ποσειδώνος 93, 2294099704

Μαραθώνας - Φάρος 
Με μικρή διαδρομή  -και μέσω της Αττικής Οδού ακόμη πιο γρήγορα-, θα βρεθείς 
στην παραλία του Μαραθώνα και σε τραπεζάκια πάνω στην άμμο θα φας με το 
μαγιό υπέροχες σαλάτες, ζεστή και πεντανόστιμη μελιτζανοσαλάτα της στιγ-
μής, μικρόψαρα, καλαμαράκια και χταπόδια αλλά και φρέσκα ψάρια στη σχάρα. 
Ευγενέστατη περιποίηση από τα αδέλφια Γιάννη και Φωτεινή, η μαμά Άννα στα 
«μετόπισθεν» φτιάχνει το τέλειο γαλακτομπούρεκο! Παραλία Μαραθώνα, 22940 
56164

Λεγραινά - Θόδωρος και Ελένη το Μικρό 
Μετά από μπάνιο στο Σούνιο ή στα Λεγραινά ή μετά από βόλτα στον Ναό του Πο-
σειδώνα, και σίγουρα με την όρεξη να έχει ανοίξει, ο δρόμος πρέπει να σε βγάλει 
σ’ αυτή την όμορφη ταβερνίτσα μέσα στα δέντρα και τις πρασινάδες. Τρομερά 
θαλασσινά, αχινοί, μπαρμπουνάκια ολόφρεσκα, η τέλεια τηγανητή πατάτα και 
μύδια σε πολλές, η μία καλύτερη από την άλλη, εκδοχές.  Λ. Λεγρενών, 2292051936

Χαλκίδα - Τσαφάκι 
Οι περισσότεροι που πάνε Χαλκίδα για φαγητό (ούτε μια ώρα δρόμος δεν είναι) 
κατευθύνονται στα ψαρομάγαζα στη Λάμψακο. Όμως οι σωστοί (και ντόπιοι) 
πληροφοριοδότες μού λένε πως τα τελευταία χρόνια θραύση κάνει το tsafaki, 
«παιδί» άλλωστε του θρυλικού Τσαφ μέσα στην πόλη, με πολλούς Αθηναίους 
φανατικούς του πελάτες. Το «παιδί» λοιπόν θα το βρεις αμέσως μόλις περάσεις 
την παλιά γέφυρα και στρίψεις δεξιά προς Καράμπαμπα (στα 50 μέτρα). Ταλια-
τέλες με αχινό, τραχανάς με γαρίδες, όστρακα, μεγάλα ψάρια, τα πάντα όλα, με 
θέα τη γέφυρα και τη φωτισμένη παραλία της Χαλκίδας.  2221094600

Ξυλόκαστρο - Μεζεδοτεχνείον 
Αμέσως μετά το Ξυλόκαστρο και μετά από διαδρομή περίπου μιας ώρας στρί-
βεις από την Εθνική στην έξοδο για Λυκοποριά. Η ταβερνούλα απλώνει τραπέ-
ζια πάνω σε μικρή ξύλινη προβλήτα, αν θες να είσαι εντελώς πάνω στο κύμα, 
αλλά έχει και μεγάλη βεράντα. Τρως με το μαγιό, έχει και ψαρικά (ωραίος ο 
ντόπιος μπακαλιάρος από τον Κορινθιακό), και κρεατικά (τέλεια χοιρινά στη γά-
στρα), όλοι όμως τιμούν απαραιτήτως και τις πίτες και κυρίως τα συγκλονιστικά 
κολοκυθάκια που πάνε θαυμάσια με το επίσης αχτύπητο τζατζίκι.  6933030815

Ίσθμια - Κάβος 
Στρίβεις από Εθνική Οδό προς Επίδαυρο και μετά από 5 λεπτά βρίσκεσαι στα Ί-
σθμια και στην περίφημη ταβέρνα που ξέρουν όσοι κινούνται προς Αργολίδα, 
αλλά και οι καλοφαγάδες που ψάχνουν τα «διαμαντάκια» όσο μακριά κι αν είναι. 
Υποδειγματικά όλα της, όχι μόνο τα ολόφρεσκα μεγάλα ψάρια, οι γαρίδες, τα 
χταπόδια και τα συναφή, αλλά και η ταραμοσαλάτα, τα χόρτα, τα αμπελοφά-
σουλα, οι σαλάτες, οι μακαρονάδες με τους πετροσωλήνες. Πάνω στο μικρό α-
πόμερο λιμανάκι και κάτω από τα αλμυρίκια 2741037906, 6977353917  A

6 κοντινές  εκδρομές για φαγητό
Γιατί να κάτσεις στην καυτή πόλη, 
όταν δίπλα σου βρίσκονται μικροί 

δροσεροί παράδεισοι;
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Φωτό 
καταστημάτων:

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΕΖΗ, 
ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ, 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ

Κ
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Cine Φλοίσβος 
Σε απόσταση μόλις 9 μέτρων 
από τη θάλασσα στρογγυλο-
κάθεσαι σε χαλικοστρωμένη 
αυλή και περιμένεις την ταινία 
θαυμάζοντας το ειδυλλιακό 
ηλιοβασίλεμα. Ιδανικά, προ-
σπάθησε να προλάβεις τις 
καρέκλες με τραπεζάκι δίπλα 
μια που το μπαρ έχει μεγάλη 
γκάμα! Εκτός από τα κλασικά 
(popcorn και nachos) θα βρεις 
επίσης (άκου τώρα…): πίτσα, 
κοτομπουκιές, κεφτεδάκια, 
hot dog, τηγανητές πατάτες, 
κρητικό ντάκο (!), ακόμη και 
τσιπς που τηγανίζονται επι-
τόπου και φτάνουν στα χέρια 
σου ζεστά-ζεστά. Σε περίπτω-
ση που έφτασες νωρίτερα, 
κάτσε στον εξωτερικό χώρο 
που λειτουργεί ως καφετέρια 
και να γλυκάνεις την αναμονή 
με λίγο παγωτό. 
● Πάρκο Φλοίσβου (πλησίον 
Μαρίνας Φλοίσβου), Παλαιό 
Φάληρο, 2109821256

Cine Αμαρυλλίς 
Με την πρώτη χρονιά λειτουρ-
γίας του να καταγράφεται το 
μακρινό 1935, αυτός εδώ εί-
ναι ένας από τους παλαιότε-
ρους κινηματογράφους της 
Αττικής! Το μεγάλο του ατού 
είναι ότι η οθόνη, στρατηγικά  
τοποθετημένη πάνω σε ένα 
ξύλινο deck, κάτι που επιτρέ-
πει τη θέαση από παντού. Στο 
μπαρ πάλι, εκτός από όλα τα 
κλασικά, θα βρεις μια μεγάλη 
ποικιλία σε ποτά, οπότε αν 
δεν σου αρέσει η ταινία ρίξε 
το στο Johnny (ναι, το μπαρ δι-
αθέτει και ζόρικες ετικέτες)…  
● Αγ. Ιωάννου 2, πλατεία Αγίας 

Παρασκευής, 2106010561

Cine Μπομπονιέρα 
Η γλυκιά Μπομπονιέρα έχει 
μεγαλώσει γενιές και γενιές 
Κηφισιωτών αφού λειτουργεί 
στο ίδιο σημείο από το 1918! 
Οι πιστοί θεατές της ορκίζο-
νται ότι το μπαρ της Μπομπο-
νιέρας, γλυκό σαν το όνομά 
της, βγάζει τα καλύτερα ποπ 
κορν αθηναϊκού σινεμά. Δεν 
ξέρω κατά πόσο αυτή η ά-
ποψη είναι τεκμηριωμένη 
(υπάρχει άνθρωπος που έ-
χει πάει σε όλα τα θερινά της 
Αττικής;), πάν τως το μόνο 
σίγουρο είναι ότι η Μπομπο-
νιέρα διαθέτει (και) γλυκό ποπ 
κορν με γεύση καραμέλα, κά-
τι που πράγματι σπάνια βρί-
σκεις σε μπαρ σινεμά. 
● Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά, 
2108019687

Cine Ρία
Από το 1963 ο «σινεμάς» αυ-
τός βρίσκεται μια ανάσα από 
την πλαζ της Βάρκιζας, οπότε 
συνδυάζεις την προβολή με 
μίνι κυριακάτικη εκδρομή. Μη 
φας, όμως, σε παρακείμενη 
ταβέρνα, στο μπαρ εκτός από 
τα πατροπαράδοτα νάτσος 
και ποπ κορν θα βρεις επί-
σης χοτ-ντογκ, τοστ, παγωτό 
μηχανής και… σουβλάκια! 
Να τσιμπολογάς καλαμάκι 
χοιρινό σε θερινό δίπλα στη 
θάλασσα… να μια εικόνα που 
φωνάζει όσο τίποτα «ελληνι-
κό καλοκαίρι». 
● Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, 
210 8970844

Cine Αττικόν Άλσος
Με θέα όλο το λεκανοπέδιο, 
με συντροφιά δέντρα και μυ-
ρωδάτα αναρριχητικά φυτά, 
το Αττικόν Άλσος είναι από 
τα ωραιότερα θερινά της Α-
θήνας. Ιδανικά, να έρθεις μια 
νύχτα με πανσέληνο: θα σου 
κοπεί η ανάσα από τη μαγεία. 
Στο μπαρ, εκτός από ποπ κορν, 
νάτσος, πίτσες και hot dog θα 
βρεις μια μεγάλη ποικιλία σε 
μπίρες (συγκεκριμένα 11 ετι-
κέτες), μάλλον τη μεγαλύτε-
ρη σε αθηναϊκό σινεμά. 
● Ηπείρου 4, Τουρκοβούνια, 
Γαλάτσι, 6944542300

Stellar
Μισό θερινό σινεμά, μισό ε-
στιατόριο, το Gastro Cinema 
Stellar έχει στην κουζίνα τους 
γνωστούς σεφ Πάνο Ιωαννί-
δη και Γιάννη Μαρκαδάκη και 
στην οθόνη σινεφίλ αριστουρ-
γήματα. Το μενού αλλάζει ανά 
δεκαπενθήμερο και συνάδει 
με τις προβολές. Δηλαδή τις 
μέρες που είναι αφιερωμένες 
στον γιαπωνέζικο κινηματο-
γράφο θα βρίσκετε κλασικά 
πιάτα της ιαπωνικής κουζίνας, 
τις βραδιές του αμερικάνικου 
κινηματογράφου αντίστοιχα 
διαμορφωμένο μενού κ.ο.κ. 
● Τζαφέρη 16 (στην ταράτσα 
του πολυχώρου Τ16), Γκάζι, 
6948086999

Pool Your Cinema
Το πιο πρόσφατο νέο σ τα 
θερινά σινεμά της Αθήνας 
είναι και το πιο... fine dining!  
Στον 7ο όροφο του ξενοδο-
χείου Μεγάλη Βρεταννία, με 
αγαπημένες κλασικές ταινί-
ες και μεγάλες επιτυχίες του 
Hollywood και finger food που 
έχει επιμεληθεί ο executive 
chef του ξενοδοχείου Αστέ-
ριος Κουστούδης. Δηλαδή τα 
nachos είναι οργανικά, από 
χειροποίητο φύλλο τορτίγιας, 
και τα pop corn καραμελωμέ-
να με βανίλια Μαδαγασκάρης 
και ανθό αλατιού! Στο μενού 
κι άλλα νόστιμα, μπορείτε να 
το χαζέψετε αναλυτικά, μαζί 
με τα προσεχώς στο www.
grandebretagnestore.co. 
● Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Σύνταγμα, 
210 3330000

υμάμαι τη βραδιά στον πρώτο μου θερινό, 
ήμουν δεν ήμουν 4 χρονών, σαν να ήταν 
χτες: πάνινη καρέκλα σκηνοθέτη και μια 
τεράστια οθόνη στο μέγεθος του σπιτιού 
μας  (…έτσι μου φαινόταν). Δίπλα η μαμά 

ψιθυρίζει την υπόθεση του «Ελευθερώστε 
τον Γουίλι» γιατί δεν ξέρω να διαβάζω υπότιτλους και 
πολύ στεναχωριέμαι. 
Τι μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, πιο πολύ ακόμα 
και από τη γιγάντια μαύρη φάλαινα που ξεπετιέται 
απροειδοποίητα στα 10 μέτρα; Η μυρωδιά του φρεσκο-
ψημένου ποπ κορν που πλανιέται ολόγυρα κι όλο με 
κάνει να ρίχνω κλεφτές ματιές κατά το μπαρ. Ο πολυ-
πόθητος κουβάς με τις βουτυρένιες λιχουδιές γίνεται 
δικός μου στο διάλειμμα κι εγώ ερωτεύομαι για πάντα 
τα θερινά σινεμά. Είχα κίνητρο…

Σε ποιον κινηματογράφο θα βρεις ντάκο και τσιπς που τηγανίζο-
νται επιτόπου; Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε μπίρες; 
Και σε πιο σινεμά θα φας γλυκό ποπ κορν; Πιάσε καρέκλα με 

τραπεζάκι, απόψε τρώμε στα θερινά σινεμά της Αθήνας.
Της Κατερίνας Βνατςίου

Θ

Απόψε τρώμε 
στο θερινό
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Αλμύρα και θαλασσινό αεράκι φυσάει 
στη διαχρονικά γεμάτη ζωή πλατεία Μα-
βίλη. Το Fish Market, ένα στέκι που απ’ τη 
μια θυμίζει κλασικό ιχθυοπωλείο κι από 
την άλλη new age εστιατόριο θαλασσι-
νών, έχει καταφέρει να γίνει στέκι για 
τους απανταχού fish lovers της πόλης. Ο 
ιδιοκτήτης του, Γιάννης Μαμφρέδας, έχει 
ιστορία στο χώρο του ψαριού. Με δικό 
του ψαράδικο στους Αμπελόκηπους από 
το 2005, ξακουστό στην περιοχή και όχι 
μόνο, φέρνει ψάρια ημέρας από Αιγαίο, 
Χίο, Καβάλα και Κύμη Ευβοίας, και οραμα-
τίστηκε να δημιουργήσει μια μετεξέλιξη 
της κλασικής ψαροταβέρνας που το πάει 
λίγο παραπέρα, με fusion ύφος. Έφτιαξε 
λοιπόν ένα οyster-sushi-fish bar, έβαλε 
από πίσω μια ομάδα με επικεφαλής τον 

Βασίλη Μητσοτάκη, ο οποίος έχει μεγάλη 
εμπειρία στην ασιατική κουζίνα και στις 
σωστές κοπές ψαριών. Αυτή τη στιγμή 
το Fish Market διαθέτει ποικιλία από ό-
στρακα, αχινούς, σούσι από ψάρια του 
πάγκου, όπως μπαρμπούνι, τσιπούρα, 
χταποδάκι, ασιατικές σούπες και άλλα 
πολλά. Από το μεσημέρι και μετά το μα-
γαζί είναι ιδανικό σποτ για μεσημεριανό 
ή απογευματινό business lunch, παράλ-
ληλα όμως λειτουργεί και ως ψαράδικο 
το πρωί με delivery και take away. Τι θα 
επιλέξεις, ταρτάρ τόνου ή σολομού; Σα-
λάτα με baby σπανάκι, ρόκα, καπνιστό 
χέλι και φιλέτο μπακαλιάρου με μαύρη 
tempura ή ριζότο παντζαριού με σοτέ 
φιλέτο μπαρμπούνι, λεμονοθύμαρο και 
τσιπς πράσου; Αυτά είναι τα διλήμματα 
που μπορεί να σε ταλανίσουν μόλις α-
νοίξεις το μενού. Σίγουρα πάντως κάθε 
μπουκιά μπορεί να απογειωθεί γευστικά 
με κάποιο από τα φυσικά, οργανικά κρα-
σιά από μικρούς Έλληνες παραγωγούς 
που διαθέτει το Fish Market.

● Δορυλαίου 7,  
πλατεία Μαβίλη, 2106926991,  
www.fish-market.gr, 
Fb: Fish Market.gr,
 Insta: fishmarket.restaurant

Το στέκι των fish lovers 
στην πλατεία Μαβίλη

FISH MARKET

Ο Μαγεμένος Αυλός, 60 χρόνια τώρα, 
έχει γράψει ιστορία στην αθηναϊκή γα-
στρονομία και η φήμη του ξεπερνά τα 
ελληνικά σύνορα. Στη φιλόξενη, κα-
ταπράσινη Πλατεία Προσκόπων, μέσα 
σε μία όαση δροσιάς στην καρδιά της 
πρωτεύουσας, στέκει ένα από τα πιο 
αγαπημένα στέκια των ανθρώπων που 
αγαπούν τη γαστρονομία αλλά και την 
τέχνη. 

Από εδώ πέρασαν σημαντικοί άνθρωποι 
του πολιτισμού και της πολιτικής ζωής: 
βασιλιάς Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος  
Καραμανλής, Ανδρέας Παπανδρέου, 

πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, Μίκης 
Θεοδωράκης, Δημήτρης Χορν, Μάνος 
Κατράκης, Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι 
μόνο κάποιοι από αυτούς, ενώ ο Μάνος 
Χατζιδάκις το είχε δεύτερο σπίτι του. 

Σήμερα, το ιστορικό εστιατόριο διατηρεί 
την αίγλη του και όλα τα χαρακτηριστι-
κά που το έκαναν διάσημο. Δημιουργίες 
με ολόφρεσκα υλικά, με ιδιαίτερα γευ-
στικά γεύματα τα μεσημέρια αλλά και 
τα  βράδια συνοδεία απαλής ζωντανής 
μουσικής. Είναι το μοναδικό εστιατόριο 
στην Ελλάδα που προσφέρει ένα  ολο-
κληρωμένο φλαμπέ μενού ετοιμασμένο 
μπροστά στα μάτια των πελατών από τον 
chef de flambage. Αλλά πάνω απ’ όλα ε-
ντύπωση προκαλούν το διαχρονικό στιλ, 
η ρομαντική ατμόσφαιρα και η εγκάρδια 
συμπεριφορά, που προσελκύουν όλο και 
περισσότερο τις νέες γενιές οι οποίες α-
γαπούν όλα αυτά τα στοιχεία του. Ασφα-
λώς ισχύει κάθε απαραίτητο μέτρο προ-
στασίας για την ασφάλεια και την υγιεινή.

● Αμύντα 4, Παγκράτι, 2107223195, 
www.magemenosavlos.com, 
Fb: Μαγεμενος Αυλος

Το θρυλικό εστιατόριο της Αθήνας 

ΜαγεΜενος αυλός
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Καινοτόμα ιδέα για όσους θέλουν να φροντίσουν 
τον εαυτό τους η οποία είναι, αυτό που λέμε, τρία 
σε ένα: Δηλαδή, μενού νόστιμο και θρεπτικό, πα-
ρακολούθηση από διατροφολόγο και άσκηση. Ας 
τα πάρουμε από την αρχή. 

Το Fit Panda μας ετοιμάζει εβδομαδιαία ή και μη-
νιαία μενού, τα οποία περιλαμβάνουν πρωινά, 
σνακ και κυρίως πιάτα (το ελάχιστο που μπορεί να 
παραγγείλει κανείς είναι για τρεις ημέρες, με δύο 
κυρίως την ημέρα). Τα πιάτα προκύπτουν ύστερα 
από τη συνεργασία έμπειρου σεφ και διατροφο-
λόγου και κάθε συσκευασία (eco friendly και μόνο), 
έχει καρτελάκι όπου αναγράφονται γραμμάρια, 
θερμίδες, μακροθρεπτικά συστατικά (λίπος, υδα-
τάνθρακες, πρωτεΐνες), το όνομα του πελάτη και 
οδηγίες αναθέρμανσης σε φούρνο ή σε φούρνο 
μικροκυμάτων. Εάν πάλι κάποιος το επιθυμεί, μπο-
ρεί να έχει προσωπικό ραντεβού με τον διατρο-
φολόγο ο οποίος θα του βγάλει μενού ειδικά για 
τις ανάγκες του. Οι παραδόσεις γίνονται σε όλη 
την Αττική κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη, 
έτσι, αν για παράδειγμα, έχετε εβδομαδιαίο με-
νού, θα φτάσει σε εσάς σε δύο ημέρες, Κυριακή 
ή Δευτέρα, ό,τι σας εξυπηρετεί, και Τετάρτη. Tα 
φαγητά μεταφέρονται για παράδοση σε ειδικό 
βανάκι-ψυγείο.

Κι επειδή το θρεπτικό φαγητό μπορεί να είναι και 
πεντανόστιμο, ο σεφ βάζει όλη του τη μαγειρική 
τέχνη επιλέγοντας τις καλύτερες πρώτες ύλες, 
έχοντας δημιουργήσει ένα μενού περίπου 40 πιά-
των με κυρίως που ξεκινάνε από το πατροπαρά-
δοτο κοτόπουλο με ρύζι και φτάνουν σε επιλο-
γές όπως ο σολομός με baby πατάτες. Για πρωινό 
θα βρείτε προτάσεις όπως ομελέτες, τορτίγιες, 
brownies, smoothies με πρωτεΐνες και φρούτα. 

Τρίτος πυλώνας του Fit Panda είναι η άσκηση – 
αν κι εδώ να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο 
συνδυασμός, μπορείτε απλώς να παραγγείλετε 
το μενού και μέχρι εκεί. Πάμε στην άσκηση, λοι-
πόν, η οποία επίσης είναι όσο το δυνατόν πιο εξα-
τομικευμένη και γίνεται σε έναν τέλεια λειτουργι-
κό χώρο, στο γυμναστήριο Movement Solutions  
(www.ms-training.gr) στη Νέα Σμύρνη, είτε ατομικά, 
είτε σε ομάδες το πολύ έξι ατόμων. 
Τι λέτε, θα αφήσετε τους ειδικούς του Fit Panda να 
σας φροντίσουν; 

●  Κανάρη 50, Άγιος Δημήτριος, 2107007524, 
www.fit-panda.gr, Fb: Fit.Panda.gr, 
Ιnstagram: fit_panda.gr

Η έξυπνη λύση που
 συνδυάζει νόστιμο και 

θρεπτικό μενού  
με άσκηση 
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MELT
To ice cream bar της Αιόλου

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως σε 
μια λιλιπούτεια τζελατερία στην καρδιά της 
Αθήνας μπορεί κανείς να βρει δεκάδες γεύ-
σεις παγωτού λες και βρίσκεται στις όμορφες 
πιάτσες της Ρώμης! Ο λόγος για το Μelt, όπου 
τα δύο αδέρφια Χρήστος και Γιώτα επιστρέ-
φοντας από την Ιταλία βάζουν όλο το κέφι 
και το μεράκι τους. Το παγωτό τους, χειρο-
ποίητο με φρέσκο γάλα εκλεκτής ποιότητας 
και εποχικές πρώτες ύλες. Ας σταθούμε όμως 
λίγο στα υλικά. Το παγωτό λευκή σοκολάτα 
του Melt παντρεύεται με πραλίνα φιστικιού, 
η vegan μαύρη σοκολάτα έχει 80% κακάο, το 
φιστίκι από 100% καρπό Σικελίας, η καραμέλα 
με ανθό αλατιού, το παγωτό βανίλια φτιάχνε-
ται με φυσική βανίλια Μαδαγασκάρης, στο 
μπισκότο κανέλας η επίγευση είναι αυθεντικά 
βουτυράτη, στο μπουένο το φουντούκι μαζί 

με τη λευκή σοκολάτα εκπλήσσει ευχάριστα. 
Για τους πιο εναλλακτικούς σερβίρεται μαύρη 
σοκολάτα με πιπέρι και βατόμουρο, ενώ αν 
δεν έχει γίνει ήδη ανάρπαστο μπορεί να βρει 
κανείς και παγωτό κρέμα με baileys. Επίσης, 
τα δύο αδέρφια μας ψιθύρισαν ότι ετοιμά-
ζουν μελλοντικά τζελάτο βερίκοκο με ρούμι. 

Κι αν αυτά δεν είναι αρκετά, ο έμπειρος pastry 
chef του μαγαζιού, ο Διονύσης, προτείνει κάτι 
σε γλυκό, όπως το citrus λεμόνι-πραλίνα ή το 
εξότικ με σοκολάτα Vahlrona dulcey που μέ-
σα έχει έναν συνδυασμό από μάνγκο, ανανά, 
passion fruit, μπανάνα και λάιμ – όλα φρέσκα 
σε μορφή χειροποίητης μαρμελάδας. Μετά 
από αυτά τι άλλο χρειάζεται κανείς για να κά-
νει το Melt το αγαπημένο του τζελάτο σποτ;

● Αιόλου 19, Αθήνα, 210 3231548, Fb: melt.athens, Insta: melt.athens

ΜελίσΜατα 
Ένα υπέροχο παραδοσιακό μεζεδοκαφενείο 

Βρεθήκαμε ίσως στην πιο όμορφη και 
δροσερή γωνιά του Αιγάλεω και πέσαμε 
πάνω στα «μελίσματα». Ένα υπέροχο πα-
ραδοσιακό μεζεδοκαφενείο σε μία πανέ-
μορφη πλατεία που σου δημιουργεί την 
αίσθηση ότι βρίσκεσαι εκτός πόλης! Τα 
«μελίσματα» βρίσκονται στον ένατο χρό-
νο της λειτουργίας τους και έχουν απο-
κτήσει πια πολλούς φανατικούς φίλους, 
λάτρεις της αγνής παραδοσιακής (με λίγο 
πείραγμα) κουζίνας. 

Όλα τους τα πιάτα είναι χειροποίητα με υλι-
κά που πολλά από αυτά έρχονται από την ε-
παρχία, όπως το γνήσιο λουκάνικο από την 
Καλαμπάκα, τυριά από τη Νάξο, τη Ζάκυνθο 

και τη Μυτιλήνη, απάκι από την Κρήτη και 
πολλά άλλα. Απολαύσαμε σπιτικά κεφτε-
δάκια, αυγά με πολίτικο σουτζούκι και πα-
στουρμά, τηγανιά κοτόπουλο και δροσερή 
σαλάτα με φράουλες και ξηρούς καρπούς. 
Όλα αυτά συνοδεία με αποστάγματα και 
κρασιά που έρχονται από τον Τύρναβο, έ-
καναν τη βραδιά μας εκπληκτική. 

Πολλοί, λοιπόν, λόγοι για να τα επισκε-
φτείς. Ανοιχτά από τις 9.30 το πρωί για κα-
φέ και η κουζίνα λειτουργεί από τις 14.00 
μέχρι τις 23.00!

● Σίφνου 8, Αιγάλεω, 2105910020, 
Fb: melismata
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Άλλο ένα καλοκαίρι ξεκινάει και κάποιοι ήδη σχε-
διάζουν το επόμενο ταξίδι τους με προορισμό το 
εξωτικό Μεξικό. Μόνο που το Μεξικό είναι πολύ 
πιο κοντά από ό,τι φαντάζεστε, αφού «συνορεύει» 
με Γλυφάδα και Νέα Σμύρνη και για να ταξιδέψε-
τε εκεί το μόνο που χρειάζεστε είναι να επισκε-
φτείτε τα Amigos Mexican Bar Restaurants! Εδώ, 
σε περισσότερα από 720 τ.μ. τροπικών κήπων και 
εξωτερικών χώρων, μπορείτε να απολαύσετε ό,τι 
καλύτερο έχει να προσφέρει το Μεξικό, πλούσι-
ες γεύσεις, «πολύχρωμη» κουζίνα, τεκίλα, κέφι 
και πολλή αγαύη. Γιατί στα Amigos, Μεξικάνος δεν 
γεννιέσαι, γίνεσαι!

Και πώς να μη γίνεις αφού από το 1995, που δημι-
ουργήθηκε το πρώτο Amigos στη Γλυφάδα, στό-
χος του ήταν να βάλει το Μεξικό στη ζωή μας. 
Έτσι μυηθήκαμε στη μαγεία της αυθεντικής Με-
ξικάνικης κουζίνας, στα λαχταριστά fajitas, στα 
υπέροχα tacos, στα φημισμένα burritos και στο 
ζουμερό chili con carne, και όλα αυτά σε γενναιό-
δωρες μερίδες, όπως θα τα απολάμβανες σε μια 
αυθεντική μεξικάνικη φιέστα. Γιατί οι Amigos Ντί-
νος & Γιώργος (τα patron) μαζί με τον chef Ιωσήφ 
-ελ Χέφε- Συκιανάκη ταξιδεύουν πυκνά συχνά στο 
«άλλο» Μεξικό για να μας φέρνουν νέες προτάσεις 
από την πατρίδα της τεκίλα και του avocado.

Και κάπως έτσι μετά από ένα τέτοιο ταξίδι  δημι-
ουργήθηκαν οι πρώτες “Tequilerias” στην Αθήνα.
Στις διάσημες πλέον Tequilerias Amigos θα βρεις 
μια μεθυστική ποικιλία από reposado & Anejo 
Tequilas, Mezcal και μια πληθώρα απολαυστικών 
κοκτέιλ με βάση τα παραπάνω, αναμεμειγμένα με 
πολύχρωμα chilis, μούρα, τζίντζερ, γκρέιπφρουτ 
και φρέσκα «κηπευτικά». Η star της tequileria όμως 
δεν είναι άλλη από τη διάσημη Margarita Amigos, 
την καλύτερη Μαργαρίτα της πόλης, που σερβίρε-
ται σε ποτήρια αλλά και σε κανάτες!!!

Αν βρεθείς στα Amigos Γλυφάδας ψάξε και τον José 
για να φωτογραφηθείς μαζί του και ανέβασε τη 
photo σου στο Instagram με το hashtag #josekernaei. 
Κάθε μήνα ένας τυχερός κερδίζει 1 γεύμα για 2 άτο-
μα. Jose πίνει, Jose κερνάει! 

Τέλος μην ξεχνάς ότι στα Amigos τηρούνται όλα 
τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, ενώ υπάρχει 
και wi-fi catalogue... για να σκανάρεις και να παραγ-
γέλνεις ανέπαφα με ασφάλεια. Τους φίλους σας και 
τα μάτια σας, λοιπόν, γιατί Life has no flavour without 
your amigos.
● Γλυφάδα, Κύπρου 65, 2108983167 / 
Νέα Σμύρνη, Μ. Αλεξάνδρου 70, 2109332220,
 www.amigos.gr, Fb: Amigos.gr, 
Insta: amigos.mexican

Mi casa es su Casa  
ή αλλιώς στα Amigos  

σαν το σπίτι σας!
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Kapu
Ένας κρυμμένος παράδεισος στο Ελληνικό 

Τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού στην πόλη, οι Αθηναίοι αναζητούν μια 
σκιερή αυλή να τους υποδεχθεί και να τους δροσίσει με παγωμένα αναψυκτικά 
και εξωτικά κοκτέιλ. Εμείς βρήκαμε την πιο όμορφη και πολύχρωμα αυλή Kapu 
στο Ελληνικό... Σε μικρή απόσταση από το μετρό αλλά μακριά από τα αδιάκριτα 
βλέμματα και τη φασαρία της κίνησης, υπάρχει μια ιδιαίτερη μονοκατοικία 
που κρύβει έναν καταπράσινο κήπο με υπέροχη ατμόσφαιρα και εξαιρετικές 
γευστικές προτάσεις. Μικροί, μεγάλοι, παρέες, ζευγάρια, οικογένειες και αξιο-
λάτρευτα τετράποδα επιλέγουν το Kapu από νωρίς το πρωί για τον αρωματικό 
του καφέ, τα λαχταριστά κρύα συνοδευτικά πιάτα, τα δροσερά κοκτέιλ και την 
άφθονη θετική ενέργεια. Τα κοκτέιλ εδώ έχουν την τιμητική τους και η λίστα 
είναι αρκετά πλούσια σε επιλογές, με περισσότερες από 20 αυθεντικές συντα-
γές –δοκίμασε οπωσδήποτε το signature Kapu–, συν τα κλασικά αγαπημένα. 
Φυσικά, τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να σε απασχολεί μόνο το τι 
θα επιλέξεις να δοκιμάσεις σήμερα. Ακόμη, πρέπει να ξέρεις ότι αρκετά συχνά 
πραγματοποιούνται καλλιτεχνικά events, οπότε μπορείς να ακολουθήσεις το 
Kapu στα social media για να τα μαθαίνεις εγκαίρως.  

● Χαλδείας 34, Ελληνικό, 2109606760, kapu.gr, 
fb: kapu coffee-drinks-cocktails

Μονοκατοικια
Μοντέρνο μεζεδοπωλείο με υπέροχη αυλή 

Ξεκινώντας από τα πιο φρέσκα νέα, το 
αγαπημένο μοντέρνο μεζεδοπωλείο του 
Χαλανδρίου λειτουργεί, πλέον, από νω-
ρίς, από τις 10 το πρωί, σερβίροντας κα-
λοφτιαγμένο καφέ, χυμούς και πρωινό, 
στην καταπράσινη σκιερή πίσω αυλή, η 
οποία θα σας φέρει παιδικές αναμνήσεις 
από όμορφες καλοκαιρινές εξοχές. Και τι 
πρωινό! Δυναμωτικό όσο χρειάζεται για 
να συνεχίσετε την ημέρα, με διάφορες ε-
πιλογές βασισμένες στα αυγά, pancakes, 
γεύσεις με γιαούρτι, κέικ ημέρας! 

Όπως πάντα, οι άνθρωποι της Μονοκα-
τοικίας, ευγενέστατοι και φιλόξενοι, ε-
πιλέγουν τις καλύτερες πρώτες ύλες για 
τα πιάτα τους, ενώ τα ψωμιά, τα γλυκά, 

τα παγωτά είναι όλα χειροποίητα, φτιά-
χνονται εδώ. Αφού, λοιπόν, πάρετε θέση 
στην καταπράσινη αυλή που λέγαμε και 
κρατήσετε το μενού στα χέρια σας, είναι 
σίγουρο ότι δεν θα ξέρετε τι να πρωτο-
παραγγείλετε. Αλλά αυτό είναι το καλό 
με τους μεζέδες, μπορούμε να πάρουμε 
πολλούς και να τους μοιραστούμε! Για να 
πάρετε μια ιδέα, θα βρείτε προτάσεις ό-
πως το «γιουβέτσι», όχι το παραδοσιακό 
αλλά ένα κριθαρότο με ψητή ντομάτα και 
μοσχάρι στη σχάρα που ενώνονται στο 
τέλος, συκώτι μοσχαρίσιο με σάλτσα από 
τεντούρα Πάτρας, μοσχάρι σιγομαγει-
ρεμένο σε χειροποίητα πιτάκια με κρέμα 
αβοκάντο, κόλιανδρο και τσίλι και άλλα ε-
ξίσου πεντανόστιμα. Βάλτε την έξοδο στη 
Μονοκατοικία στην ατζέντα σας, λοιπόν, 
και σημειώστε τις ώρες λειτουργίας. 

Τρίτη-Παρασκευή 10.00-24.00 
Σάββατο 10.00-01.00 
Κυριακή 10.00-18.00 
Δευτέρα ξεκούραση 

● Φιλικής Εταιρείας 39, 

Χαλάνδρι, 2106819109, 

www.monokatoikia.com,

Fb: Μονοκατοικία
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Στην Κυψέλη μία είναι η κυρία Μαίρη 
και μιλάμε για τη μαγείρισσα που από 
το 1994 έχει κλέψει τις καρδιές μας με 
το σπιτικό φαγητό που μαγειρεύει για 
όλους εμάς καθημερινά. Για την ακρί-
βεια, βάζουν ένα χεράκι ο σύζυγος και 
οι γιοι της μιας και πρόκειται για καθαρά 
οικογενειακή επιχείρηση! Η κυρία Μαί-
ρη ετοιμάζει καθημερινά τα καλύτερα 
μαμαδίστικα φαγητά, μαγειρευτά, της 
ώρας, λαδερά, φρέσκα ψάρια, βάζοντας 
μέσα τα καλύτερα υλικά και κυρίως την 
αγάπη της. 

Τι παστίτσιο να γλείφεις τα δάχτυλά σου, 
τι παπουτσάκια ανεπανάληπτα, τι γίγα-
ντες του φούρνου φανταστικοί, τι μπι-
φτέκια αφράτα αφράτα με κιμά που δια-
λέγεται επιμελώς από την κυρία Μαίρη 
και ζυμώνεται καθημερινά στο μαγαζί, 
τι χειροποίητες πίτες, σπανακόπιτες, τυ-
ρόπιτες, κιμαδόπιτες, να καμαρώνουν 
με το δίκιο τους μέσα στα μεγάλα ταψιά 
της βιτρίνας, να τα κοιτάς και να σε πιάνει 
απελπισία που δεν μπορείς να τα φας όλα 
μεμιάς! 

Αλλά αυτές είναι οι Νοστιμιές της κυρίας 
Μαίρης, γι’ αυτό έχουν γίνει ξακουστές 
όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο για τις υ-
πέροχες γεύσεις αλλά και για την προ-
σωπική επαφή, που κάνει τους πάντες, 
γείτονες, επισκέπτες, καλλιτέχνες, ηθο-
ποιούς, τραγουδιστές, να ορκίζονται στο 
όνομά της. Tip: Όλα αυτά τα περίφημα 
πιάτα, εκτός από τα τραπεζάκια του κα-
ταστήματος, μπορείτε να τα απολαύσετε 
και με delivery. 

● Ύδρας 2-4, Κυψέλη, 2108229239, 
Fb: OiNostimiesTesMaires

Πεντανόστιμο μαμαδίστικο φαγητό 
στη γειτονιά της Κυψέλης  

Οι νΟστιμιέσ τησ Μαίρης

Η πλατεία Αγίου Γεωργίου είναι ο ορι-
σμός του ανέμελου αθηναϊκού καλοκαι-
ριού. Με δέντρα φουντωτά, με παρεΐστι-
κες κουβέντες σε νωχελικά παγκάκια, με 
στέκια που δεν θες να αφήσεις με τίπο-
τα. Ένα τέτοιο λαχταριστό στέκι είναι και 
ο Μπούφαλος, ξακουστός σε όλη την Κυ-
ψέλη για τα επικά burgers του (κι όχι μό-
νο!). Κάτσε στα πολύχρωμα τραπέζια της 
πλατείας και με το θρόισμα των φύλλων 
στα αυτιά σου ετοιμάσου για ένα πεντα-
νόστιμο καλοκαίρι… Στον Μπούφαλο η 
μέρα ξεκινά με δυνατό brunch (φοβερά 
τα scrambled eggs πάνω σε μπισκότο 
τριμμένης πατάτας, αλλά και τα θεόρατα 
βουνά από pancakes) για να συνεχίσει 
με το όνειρο κάθε μπεργκεροφάγου ε-

κεί έξω… Προτείνουμε να αρχίσεις την 
εξερεύνηση των burgers από το burger 
του μήνα, μία limited edition κόλαση με 
ψωμάκι brioche, 2 μπιφτέκια (100 γρ. 
έκαστο!) μοσχαριού με λουκάνικο, σάλ-
τσα relish (με κρεμμύδια, ξινολάχανο, 
μελιτζάνα, μουστάρδα Dijon, τσένταρ, 
μοτσαρέλα και μαγιονέζα!), κομματάκια 
ψητού λουκάνικου Kielbasa, ντοματίνια 
γλασέ, καπνιστή πάπρικα και μαϊντανό! 
Μετά από αυτό το «αθώο» burger η αλή-
θεια είναι ότι ένα cocktail το χρειάζεσαι. 
Μην ανησυχείς, ο νέος χώρος του Μπού-
φαλου που ακούει στο όνομα «Παραδί-
πλα» είναι πανέτοιμος να σε δροσίσει 
με τα ωραία του cocktails! Τι μένει; Να 
επιτραπεί επιτέλους η παραμονή στους 
εσωτερικούς χώρους για να τρώμε το 
burger μας με φόντο το φανταστικό 
γκράφιτι του Πλάτωνα στο Παραδίπλα! 
Υπομονή… Θα γίνει κι αυτό.

Tip: Σε περίπτωση που θες να ζήσεις το 
καλοκαίρι στο μπαλκόνι σου όλες οι λι-
χουδιές του Μπούφαλου έρχονται σπίτι 
σου μέσω efood, Wolt και BOX ή με ένα 
τηλεφώνημα στο 2108238082

Επτανήσου 13, Κυψέλη, 210 8238082, 
Fb: @mpoufalos,
 Instagram: mpoufalos

Burgers, brunch και cocktails στην 
ωραιότερη πλατεία του καλοκαιριού

Μπούφαλος
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Σούπερ ειδυλλιακός χώρος για εξόρμη-
ση οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με μια 
πολύ μεγάλη πλακόστρωτη αυλή, σαν 
αυτές που θυμόμαστε από τις εξοχές, 
με τον παχύ ίσκιο που κάνουν τα μεγάλα 
πεύκα και θέα στην Πάρνηθα. Υπάρχει, 
μάλιστα, και χώρος για παιδιά, το meeting 
point των μικρών μας φίλων! 

Στο White Owl, το οποίο λειτουργεί καθη-
μερινά από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά τα 

μεσάνυχτα, θα βρείτε κάτι λαχταριστό 
κάθε ώρα της ημέρας, όλα φτιαγμένα με 
τη φροντίδα των ανθρώπων οι οποίοι σε 
καθημερινή βάση αναζητούν τα καλύτε-
ρα υλικά.

Καλοφτιαγμένοι καφέδες, τσάγια, φρε-
σκοστυμμένοι χυμοί, αξεπέραστα γλυκά, 
δυναμωτικά πρωινά αλλά και πεντανό-
στιμα brunch τα Σαββατοκύριακα, διά-
φορα σνακ αλλά και μια κουζίνα που ετοι-
μάζει πιάτα και για τους πιο απαιτητικούς, 
όπως φανταστικές πίτσες, ζυμαρικά, ποι-
κιλίες κρεατικών και τυριών-αλλαντικών 
και άλλα πολλά. 

Extra tip: Υπέροχο το open air bar για να 
απολαύσετε το ποτό ή το κοκτέιλ σας, το 
οποίο μπορείτε να πάρετε και μαζί σας 
take away. 

● Αριστοτέλους 65, Θρακομακεδό-
νες, 2102432613, Fb: whiteowlcafe, 
Instagram: @whiteowlcafe

Μια εξοχή μέσα στην πόλη
με θέα την Πάρνηθα

WHITE OWL

Στο σημείο που χτυπάει η καρδιά της 
αθηναϊκής αγοράς, στην πλάτη της Βαρ-
βακείου και μια ανάσα από του Ψυρρή και 
το Μοναστηράκι, μοιάζει να έχουν συ-
γκεντρωθεί όλες οι νοστιμιές της Ελλά-
δας και της Ανατολής. Τα Καραμανλίδικα 
του Φάνη, με φανατικούς φίλους απ’ όλη 
την Αθήνα αλλά και τον κόσμο, καθώς τα 
προϊόντα του αλλά και η ατμόσφαιρά του 
έχουν αποθεωθεί σε διεθνείς ταξιδιωτι-
κούς οδηγούς, εξακολουθούν να είναι 
αυτό που αγαπήσαμε: Ένας χώρος με δύο 
λειτουργίες, που σου δίνει τη δυνατότη-
τα ό,τι πάρεις από το παντοπωλείο να το 
απολαύσεις και στο εστιατόριο, και ό,τι 
θέλεις από τα πιάτα που θα φτάσουν στο 
τραπέζι σου, να τα προμηθευτείς για να 
τα μαγειρέψεις και στο σπίτι.
Σπουδαίες αυθεντικές γεύσεις και εκλε-
κτοί μεζέδες βρίσκονται εδώ. Τα διάσημα 

καραμανλίδικα εδέσματα, με τις παρα-
δοσιακές συνταγές που γυρνάνε αιώνες 
πίσω στην Καππαδοκία, φημισμένα τυ-
ριά απ’ όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών 16 
από τα 23 ΠΟΠ της χώρας μας, τέσσερα 
είδη καβουρμά, καπνιστά φιλέτα από χέ-
λι, ξιφία, σολομό και πέστροφα, λουκάνι-
κα, σαλάμια, χοιρομέρια, καραμανλίδικος 
παστουρμάς και σουτζούκι, επιλεγμένα 
κρασιά από ελληνικές ποικιλίες και πολ-
λά ακόμη. Κι όλα αυτά «δένουν» σε μονα-
δικά πιάτα, όπως τις νέες «αφίξεις» που 
είναι το πελμένι, ένα ποντιακό ζυμαρικό 
γεμιστό με κιμά και το σαχανάκι με γαρί-
δες και παστουρμά, που σερβίρονται στη 
γνωστή αυλή, αλλά και στο νέο αίθριο 
της Ευριπίδου, στη διπλανή ταράτσα ό-
που επεκτάθηκαν τα Καραμανλίδικα του 
Φάνη. Να θυμάστε ότι σε όλους τους χώ-
ρους υπάρχει δωρεάν Ίντερνετ, έτσι, ενώ 
απολαμβάνετε το γεύμα σας, μπορείτε 
να περιηγηθείτε στο eshop του και να κά-
νετε παράλληλα και τις παραγγελίες σας 
για το σπίτι.
● Ώρες λειτουργίας: Το παντοπωλείο 
08.00-21.00 εκτός Κυριακής, η κουζίνα 
12.00-23.00, επίσης εκτός Κυριακής. 
Η κράτηση δεν είναι απαραίτητη  
αλλά σας την προτείνουμε.  
Σωκράτους 1 & Ευριπίδου, 
2103254184, www.karamanlidika.gr, 
eshop.karamanlidika.gr

Εκλεκτοί μεζέδες και παραδοσιακές 
γεύσεις της  Ανατολής

Τα ΚαραμανλίδίΚα Του Φανη
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Το αθηναϊκό καλοκαίρι ζει στις µαγικές 
αυλές της πόλης. Εδώ που τα burgers εί-
ναι ακαταµάχητα, τα cocktails φέρνουν 
το πάθος της Καραϊβικής στο ποτήρι σου 
και οι ∆ευτέρες έχουν την ξεγνοιασιά 
της… Παρασκευής! Ναι, προφανώς µιλά-
µε για τα TGI Fridays™, τα αγαπηµένα στέ-
κια της πόλης, που για αυτό το καλοκαίρι 
µας φυλούν την πιο νόστιµη έκπληξη: τα 
νέα, εντυπωσιακά τους burgers!

Αν είσαι λάτρης των µανιταριών, θα εν-
θουσιαστείς µε το νέο Truffle Parmesan 
Burger µε καπνιστό τυρί gouda, ραγού 
µανιταριών και truffle parmesan sauce! 
Το… άτακτο The Italian Job µε fried 
mozzarella, garlic parmesan sauce, λιωµέ-
νη mozzarella, φέτες pepperoni και Spicy 
Pizza sauce δηµιουργήθηκε για όσους 

δεν µπορούν να διαλέξουν ανάµεσα σε 
πίτσα και burger, ενώ το Texan Cowboy µε 
µοσχαρίσιο burger, σιγοµαγειρεµένο µο-
σχάρι φούρνου, µανιτάρια σοτέ, grilled 
balsamic onions, swiss, τραγανά frizzled 
onions και Au Jus sauce αφιερώνεται 
σε όσους αναζητούν δυνατές συγκινή-
σεις… Να θυµάσαι ότι όλα τα burgers σερ-
βίρονται σε αφράτο ψωµί brioche που 
παρασκευάζεται καθηµερινά εδώ χωρίς 
καθόλου συντηρητικά, ενώ το µπιφτέκι 
είναι από 100% φρέσκο µοσχαρίσιο κιµά.
Ιδανικό ταίρι για το burger σου είναι 
–φυσικά– τα εξωτικά cocktails των TGI 
Fridays™. Ταξίδεψε στην καυτή Καραϊβι-
κή µε το Caribbean Rum Punch (µε τροπι-
κό µάνγκο, passionfruit και ρούµι) και µε-
ταφέρσου στην ηλιόλουστη παραλία του 
Κανκούν µε τη Spicy Pineapple Margarita 
(µε φρέσκο χυµό lime, σπιτικό jalapeño-
pineapple syrup και τεκίλα)! Το µόνο που 
µένει τώρα είναι να διαλέξεις µία από τις 
δροσερές αυλές των TGI Fridays™ σε Κη-
φισιά, Γλυφάδα και Φλοίσβο και να ζήσεις 
το νόστιµο καλοκαίρι σου!

● www.fridays.gr 

Facebook: @tgi.fridays.greece

Instagram: @tgifridaysgr

You Tube: TGI Fridays Greece

Λαχταριστά burgers κι εξωτικά cocktails
 δίνουν γεύση στο καλοκαίρι

TGI FRIDAYS™
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Μας έχει κλέψει την καρδιά αυτό το λι-
λιπούτειο παγωτατζίδικο στο κέντρο της 
πόλης, με την υπέροχη ποπ αισθητική του 
και τις υπέροχες γεύσεις του. Αποκλείεται 
να μην σας τραβήξει την προσοχή περνώ-
ντας από την οδό Βουλής, αποκλείεται, 
επίσης, να μην το έχετε ήδη μάθει εάν εί-
στε κι εσείς από αυτούς που δεν κάνουν 
χωρίς παγωτό! 

Ολόφρεσκο, χειροποίητο gelato, με μια 
μοναδικά βελούδινη υφή την οποία οφεί-
λει στο ειδικό μηχάνημα «κομπρεσέρ» 
που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του 
Spoild, έναν ειδικό αναδευτήρα, δηλαδή, 
ο οποίος δημιουργεί ένα αληθινά θεϊκό 

αποτέλεσμα. Μιλάμε τώρα για τρομερό 
παγωτό, με απίθανους συνδυασμούς 
γεύσεων όπως η Pavlova, το Banoffee, το 
Γαλακτομπούρεκο, το Oreo, με ανάμειξη 
cookie της επιλογής σας, ό,τι πραγματικά 
βάζει ο νους σας στα πιο τρελά παγωτέ-
νια όνειρα! Κι αν πάλι θέλετε να πειρα-
ματιστείτε, κοντοσταθείτε, κλείστε τα 
μάτια, βάλτε τη γευστική φαντασία σας 
να δουλέψει και τα παιδιά του Spoild θα 
κάνουν την επιθυμία σας πραγματικότη-
τα στη στιγμή. 

Στο αγαπημένο αυτό ice-cream bar τα 
νόστιμα δεν τελειώνουν με τα παγωτά, 
καθώς εξίσου ασυναγώνιστα είναι τα 
milkshake, αλλά και τα φοβερά χειροποί-
ητα cookies, τραγανά απ’ έξω και μαλακά 
μέσα, που ευωδιάζουν τη Βουλής κάθε 
πρωί με τα υπέροχα αρώματά τους. 
Σημειώστε ακόμη ότι εδώ σερβίρεται και 
ολόφρεσκος καφέ της Kudu και αφεθείτε 
στο team του Spoild να σας κακομάθει με 
τον πιο γλυκό τρόπο.  

● Βουλής 5, Αθήνα, 2103210115,
 www.spoild.gr, 
Fb: getspoild,  
Insta:@getspoild

Τέτοιο παγωτό δεν έχεις φάει ξανά!

Spoild

Λουκουμάδες, λέξη συνώνυμη των 
πιο γλυκών μας αναμνήσεων! Το αγα-
πημένο επιδόρπιο των παιδικών μας 
χρόνων, το πιο γλυκό κέρασμα για τους 
αγαπημένους μας, έχει τη βάση του 
στο κέντρο της Αθήνας, κάνοντας τους 
λουκουμάδες ξακουστούς σε όλο τον 
κόσμο. Οι New York Times έγραψαν για 
τους Lukumádes, ο πρίγκιπας Κάρολος 
και η δούκισσα Καμίλα ήρθαν μέχρι εδώ 
για να τους απολαύσουν, τα ταξιδιωτικά 
περιοδικά τους αποθεώνουν! 

Οι άνθρωποι εδώ, σεβόμενοι την πα-
ράδοση, χρησιμοποιούν την αυθεντική 
συνταγή, αναζητώντας τις καλύτερες 
πρώτες ύλες. Οι ζύμες παρασκευάζο-
νται καθημερινά και είναι ολόφρεσκες, 
το μέλι είναι αγνό ελληνικό, το λάδι 

της καλύτερης ποιότητας και οι λου-
κουμάδες τηγανίζονται μπροστά στα 
μάτια σας, στην ανοιχτή κουζίνα. Μά-
λιστα, οι Lukumádes προχώρησαν ένα 
βήμα παραπέρα, δημιουργώντας τους 
φοβερούς signature® «γεμισ τούς» 
lukumades με διαφορετικές γεύσεις, ό-
πως κρέμα μπουγάτσας, σοκολάτα πρα-
λίνα, κρέμα λεμόνι ή και μπανάνα, αλλά 
και αλμυρές επιλογές, με ελληνικά τυριά 
και άλλες λιχουδιές του τόπου μας. 

Πέρα από τους αξεπέραστους λουκου-
μάδες, θα βρείτε και εξαιρετικό –δικής 
τους παραγωγής– παγωτό, φτιαγμένο 
από 100% φρέσκο γάλα χωρίς συντη-
ρητικά, με ιδιαίτερες γεύσεις εμπνευ-
σμένες από τοπικά προϊόντα που συν-
δυάζουν μοναδικά τις κουλτούρες της 
Ελλάδας και της Ιταλίας. Κι ένα tip για 
τους αμετανόητους γλυκατζήδες: λου-
κουμάδες με παγωτό. Το φαντάζεστε; 

Εκτός από το γνωστό πλέον μαγαζί στο 
κέντρο, σύντομα θα μπορείτε να τους 
απολαύσετε και στην πλατεία της Βου-
λιαγμένης, Ερμού 1.

● Αιόλου 21 και Αγίας Ειρήνης, Αθή-
να, 2103210880, www.lukumades.
com, Fb: Lukumades.Greece, 
Insta:@lukumades

Λατρεμένοι λουκουμάδες στα καλύτερά τους! 

lUKUMAdES
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Μπαλκόνι 
στισ κυκλαδες

Ολόφρεσκο ψάρι με φόντο 
συγκλονιστικά ηλιοβασιλέματα

Σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του Υμητ-
τού το εστιατόριο αυτό έχει την Αθήνα στα 
πόδια του και αφήνει το βλέμμα να πετάξει 
ελεύθερο μέχρι να φτάσει στα ανοιχτά του 
Αργοσαρωνικού. Να βγεις σε αυτό το μπαλ-
κόνι την ώρα του δειλινού, να χορτάσεις 
θάλασσα και ροζ σύννεφα! Η συγκλονιστι-
κή θέα, όμως, δεν είναι το μοναδικό σημείο 
ενδιαφέροντος εδώ ψηλά… Το Μπαλκόνι 
στις Κυκλάδες τα τελευταία δέκα χρόνια 
πρωτοστατεί στη δημιουργική ψαροφα-
γία της πόλης χάρη στις συνταγές της τα-
λαντούχας σεφ Φιλίτσας Καραμανλή, αλλά 

και χάρη στην ολόφρεσκη πρώτη ύλη που 
διαθέτει. Βλέπετε, το εστιατόριο συνεργά-
ζεται απευθείας με ψαράδες, εξασφαλί-
ζοντας έτσι ότι τα ψάρια και τα θαλασσινά 
που φτάνουν στην κουζίνα του αλιεύτηκαν 
λίγες μόνο ώρες πριν!

Στις συνταγές της, λοιπόν, η σεφ αξιοποιεί 
τις σύγχρονες μαγειρικές τεχνικές έχοντας 
πάντα ως προτεραιότητα να αναδείξει τη 
φρεσκάδα της πρώτης ύλης. Έτσι, θα δοκι-
μάσετε ωμές παρασκευές (όπως ceviche, 
καρπάριο και ταρτάρ), αλλά και ζεστά ορε-
κτικά (με τίποτα μη χάσετε την μπρουσκέτα 
σαρδέλας!), πιάτα ζυμαρικών που μοσχο-
βολάνε θάλασσα, αλλά και άκρως πρωτό-
τυπα πιάτα ημέρας (όπως η ψητή σμέρνα 
που σερβίρεται με ελληνική gazpacho ή 
το sashimi… δράκαινας με φράουλες σε 
ζύμωση!). Για τους μερακλήδες, εννοείται 
πως υπάρχει και φρέσκο ψάρι στη σχάρα. 
Tip: Μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε την 
ανεπανάληπτη φάβα Σχοινούσας, τόπο κα-
ταγωγής των αδερφών Κωβαίου!

● Παύλου Μελά 13, Καρέας, 
2107640240, 
www.balconycyclades.com, 
Fb: balconycyclades, 
Instagram: balconycyclades

Το καλοκαίρι στην Αθήνα κυλάει ανάμεσα 
σε φουντωτές αυλές και νόστιμα βράδια… 
είναι η εποχή που αναζητούμε τα τραπέζια 
κάτω από πράσινες φυλλωσιές κι εκείνα τα 
αξεπέραστα ελληνικά μεζεδάκια που λα-
τρεύουμε να τρώμε. Όλα όσα δηλαδή θα 
βρεις σε αυτή τη δροσερή αυλή! Καθημε-
ρινά, από τις 8 το πρωί σερβίρουν ωραίο 
καφέ, όσο περνάει η ώρα τσιπουράκια και 
ουζάκια με ποικιλίες πηγαινοέρχονται στα 
τραπέζια και από τις 17.00 στη μεγάλη αυλή 
ετοιμάσου να απολαύσεις του κόσμου τους 
μεζέδες: χειροποίητο κοντοστούβλι, κε-

φτεδάκια που λατρεύουν μικροί και με-
γάλοι, σπιτικές αλοιφές, τηγανητή φέτα 
Ελασσόνας σε φύλλο κρούστας με μέλι και 
σουσάμι, τρομερά μπιφτεκάκια κι ένα σω-
ρό ακόμη νοστιμιές! 

Να ξέρεις ότι όλα τα κρέατα έρχονται από 
τη Θεσσαλία, τα λαχανικά και τα φρούτα 
από το οπωροπωλείο της γειτονιάς και οι 
πατάτες είναι ολόφρεσκες, κομμένες στο 
χέρι. 

Tip: Τα Σαββατοκύριακα η αυλή του Πο-
λύγωνου ανήκει στο brunch. Έτσι, από τις 
10.00 έως τη 13.00 θα βρεις λαχταριστές 
ομελέτες, πεντανόστιμα αυγά ποσέ με κρέ-
μα αβοκάντο και ντοματίνια πάνω σε φρυ-
γανισμένο ψωμάκι, βουνά από pancakes 
και ένα club sandwich που έχει το δικό του 
φανατικό κοινό…

● Μητροπέτροβα 22, Αττικό Άλσος, 
6972840912, 
Facebook: CafeMezedopoleioPolygono, 
Instagram: café_mezedopoleio_
polygono

Καφέ-Μέζέδοπωλέιο
πόλυγωνό 
Ένα δροσερό στέκι με καταπράσινη 

αυλή και νόστιμους μεζέδες
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Ιδιαίτερο και φροντισµένο σε κάθε του 
λεπτοµέρεια, το DAZZ αποτελεί το all day 
στέκι µε πολυσυλλεκτικό κοινό όχι µό-
νο της όµορφης γειτονιάς του Βύρωνα, 
αλλά και πολλών ακόµη Αθηναίων που 
αναζητούν εναλλακτικές προτάσεις εξό-
δου. Το DAZZ ανοίγει πρωί, από τις 7 (Σαβ-
βατοκύριακα από τις 7.30), σερβίροντας 
ποιοτικό και καλοφτιαγµένο καφέ, τον 
οποίο µπορείτε να απολαύσετε είτε εδώ 
είτε να τον πάρετε take away, ενώ από τις 
8.30 αρχίζουν να βγαίνουν από την κουζί-
να του οι µυρωδιές από τα πολύ νόστιµα 
πρωινά και το δυναµωτικό brunch. 

Το DAZZ, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς 
εµπλουτίζοντας τις προτάσεις του για 
όλους εµάς, διαθέτει και ένα εξαιρετικό 
µενού το οποίο αρχίζει να προσφέρεται 
από τις 12 το µεσηµέρι, µε ζυµαρικά, φρέ-
σκες σαλάτες, ζουµερά burgers, φοβερές 
πίτσες αλλά και µερακλίδικες ποικιλίες, 
πιάτα που µπορείτε να συνοδεύσετε µε 
κάποιο κρασί από την πάντα ενηµερω-
µένη wine list του. Κι όσο περνάει η ώρα 
όλο και περισσότερο πρωταγωνιστικό 
ρόλο αρχίζουν να αποκτούν τα ιδιαίτερα 
signature κοκτέιλ! 

Είτε επιλέξετε να καθίσετε στο ατµοσφαι-
ρικό πλακόστρωτο ακριβώς έξω από το 
κατάστηµα, είτε απέναντι στα τραπεζάκια 
της πλατείας, νωρίς, για ένα ποτό µετά το 
γραφείο, ή πιο αργά το βράδυ, το DAZZ θα 
σας περιποιηθεί µε τον καλύτερο τρόπο 
και σίγουρα θα αποτελέσει µια ασφαλή 
επιλογή για την επόµενή σας έξοδο.  

● Επταλόφου 88, Βύρωνας, 
2107669230,  
Fb: dazzcafe, Insta: dazzcafe 

Το all day στέκι του Βύρωνα έχει μια 
πρόταση για όλες τις ώρες της ημέρας 

DAZZ 
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∆υο βήµατα από την Πύλη της Αθηνάς 
στη Ρωµαϊκή Αγορά, βρίσκεται το L’ Amiral 
Athens, µια όαση στην πόλη την ώρα που 
ο ήλιος αρχίζει να πέφτει και η βαβούρα 
δίνει τη θέση της στη γαλήνη. Την ώρα, 
δηλαδή, που αποζητάς όσο τίποτα ένα 
after work drink. 

Είναι υπέροχη τόσο η ταράτσα µε την α-
συναγώνιστη θέα στον Λυκαβηττό και 
στις κεραµοσκεπές της Πλάκας και στο 
Φετιχέ Τζαµί, όσο και µπροστά στο L’ 
Amiral Athens µε θέα την Ακρόπολη, σε 
ένα σκηνικό που εξελίσσεται σε ένα πα-

λιό αρχοντικό 140 ετών. Σε αυτό το ειδυλ-
λιακό µέρος, µπορείτε να απολαύσετε 
εµπνευσµένα κοκτέιλ της λίστας µε βάση 
ελληνικά αποστάγµατα και επιλεγµένα 
κρασιά από τον ελληνικό αµπελώνα, µα-
ζί µε συνοδευτικά όπως µπρουσκέτες 
µε σολοµό και πλατό µε ελληνικά τυριά, 
φρέσκιες καλοκαιρινές σαλάτες (αξέχα-
στη αυτή µε το καρπούζι), αλλά και κα-
ταπληκτικά χειροποίητα γλυκά από τον 
pastry chef του L’ Amiral Athens. 

Το L’ Amiral Athens αποτελεί ιδανικό προ-
ορισµό για όλες τις ώρες της ηµέρας, για 
ένα επαγγελµατικό ραντεβού ή και για 
ένα ροµαντικό δείπνο που πραγµατικά 
θα κερδίσει τις εντυπώσεις, µε το µενού 
να αποτελείται από γεύσεις µε έντονο το 
ελληνικό στοιχείο σε µοντέρνα εκτέλε-
ση, που έχει επιµεληθεί ο σεφ, Γιάννης 
Βαγγέλης, µε επιλεγµένα υλικά από κάθε 
γωνιά της χώρας µας. 

● Πανός 6, Πλάκα, 2100100641, 
www.lamiral.gr, FB: L’ Amiral Athens, 
IG: lamiralathens, 
Google: L’ Amiral Athens

Ένα resto-bar έτσι όπως το ονειρεύτηκες

L’ AMIRAL ATHENS 



Αν είστε λάτρεις του νόστιμου παγωτού 
και αναζητάτε πραγματικά μοναδικές γεύ-
σεις, τότε η επίσκεψη στο Zuccherino είναι 
αυτό που πρέπει σύντομα να κανονίσετε.

Τα παγωτά Zuccherino παρασκευάζονται 
στο κάθε κατάστημα, που διαθέτει το δι-
κό του χώρο παραγωγής αυθεντικού χει-
ροποίητου gelato. Το αγαπημένο επιδόρ-
πιο φτιάχνεται αποκλειστικά με φρέσκο 
γάλα και πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας. 
Στις βιτρίνες εναλλάσσονται περίπου 100 
διαφορετικές γεύσεις, ενώ από τον κατά-
λογό τους δεν λείπουν οι limited seasonal 
προτάσεις όπως το sorbetto καρπούζι 
το καλοκαίρι και το παγωτό κάστανο τον 

χειμώνα. Οι επιλογές είναι πολλές: κλασι-
κές, όπως καϊμάκι, φιστίκι, fior di latte και 
«best seller» προτάσεις όπως Cookies, 
Death by Chocolate και Salted Caramel. 
Κάθε καλοκαίρι βέβαια έρχονται να προ-
στεθούν και νέες προτάσεις. Για φέτος 
προτείνουν Golden Angel (καραμελω-
μένη σοκολάτα γάλακτος με crumble 
φουντουκιού), Crema Catalana (διάσημη 
ισπανική κρέμα) και Aperol Spritz που 
βγαίνει σε sorbetto εκδοχή αλλά και σορ-
μπέ γιαουρτιού με cranberries.

Τώρα το αγαπημένο Zuccherino, με κατα-
στήματα στο Παλαιό Φάληρο, τη Νέα Σμύρ-
νη και το Μοναστηράκι, είναι έτοιμο να μας 
παρουσίασει τη νέα gluten free συλλογή 
παγωτών, ενώ πάντα φροντίζει και για ό-
σους ακολουθούν κάποια ειδική δίαιτα ή 
επιθυμούν μια vegan ή sugar free επιλογή.

● Π. Φάληρο, Πρωτέως & Σειρήνων 
48, 2109830869, 2109845238 / Π. Φά-
ληρο, Αγ. Αλεξάνδρου 41 & Ναϊάδων, 
2109830049 / Ν. Σμύρνη, 2ας Μαΐου 
12, Πλατεία Ν. Σμύρνης, 2109357590 
/ Μοναστηράκι, Μητροπόλεως 80, 
2103213015, Fb: zuccherino.gr, Insta: 
zuccherino.gr, www.zuccherino.gr

Μεγάλη ποικιλία μοναδικών γεύσεων 
από φρέσκα υλικά

Zuccherino

Την πρώτη φορά είχα δοκιμάσει τα 
Poffies του Bite Box στο γραφείο μαζί με 
καφέ και ήταν η τέλεια λιχουδιά για να 
ξεκινήσω την εβδομάδα μου με όρεξη. 
Όμως, τη δεύτερη δοκιμή δεν την αλλά-
ζω με τίποτα. Είχα βρεθεί στον cozy χώρο 
του καταστήματος, στην οδό Βεΐκου 84, 
στο Κουκάκι, και μου πρότειναν να δοκι-
μάσω μαζί με την μπίρα μου την αλμυρή 
εκδοχή τους με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά 
και παρμεζάνα. 

Αν είσαι αρχάριος, να σε ενημερώσω ότι 
τα Poffies είναι μία πρωτότυπη γευστική 
ιδέα, φτιαγμένη εξ ολοκλήρου χειροποί-
ητα, που αλλάζει τα δεδομένα της «μπου-
κιάς». 

Οι famous πια χειροποίητες ζυμωτές 
μπουκίτσες του Bite Box αποτελούν ιδα-
νικό finger food για όλη τη μέρα. Από τον 
καφέ και τo brunch με τις υπέροχες γλυ-
κές γεμίσεις τους, μέχρι και το βράδυ για 
συνοδευτικό της μπίρας ή ακόμα και του 
κοκτέιλ σου. Δοκίμασε τα Poffies γεμιστά 
με κοτόπουλο μαζί με το μοχίτο σου και 
θα με θυμηθείς.

Η πιο φρέσκια πρόταση γεύσης έρχεται 
από το Κουκάκι και μαζί με την υπέροχη 
ατμόσφαιρα στο χώρο του, θα σου αλ-
λάξει τον τρόπο με τον οποίο έβλεπες το 
Finger Food!

● Βεΐκου 84, 2109237817, Fb: BiteBox.
Koykaki, Insta: bitebox_koykaki

Poffies όλη τη μέρα, για κάθε γούστο

Bite Box
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σικελικό ειδύλλιο, Σώτη Τριανταφύλλου, 
Εκδόσεις Πατάκη

Το Σικελικό ειδύλλιο δεν είναι ειδύλλιο. Είναι 
το χρονικό της συνάντησης δύο ανθρώπων 

σε µια µικρή πόλη της Σικελίας, στα µέσα της 
δεκαετίας του 1950. Με την πρώτη µατιά, ο αστυ-
νόµος Λούκα Ντε Ματέις και η νεαρή Κοντσέττα 
Βιτάλε δεν έχουν τίποτα κοινό εκτός από τη σικε-
λική τους καταγωγή, αλλά, καθώς αφηγούνται 
τα γεγονότα της ζωής τους, φανερώνουν όλο και 
περισσότερες οµοιότητες: είναι και οι δυο τους, 
ο καθένας µε τον τρόπο του, ξένοι στον γενέθλιο 
τόπο· µοιάζουν µε τα αντίθετα είδωλα του ίδιου 
καθρέφτη. Για τον Ντε Ματέις, ο τίτλος αυτού του 
βιβλίου ίσως να ήταν Σικελικό γοτθικό – ιστορία 
τρόµου δυτικά των Συρακουσών· στην Κοντσετ-
τίνα ίσως να ταίριαζε περισσότερο ο τίτλος Κου-
κλοθέατρο σε τοπίο του Νότου· της άρεσαν οι 
µαριονέτες· άλλοτε έµοιαζε µικρότερη από την 
ηλικία της, άλλοτε πολύ µεγαλύτερη. Το Σικελικό 
ειδύλλιο τοποθετείται στο επαρχιακό περιβάλ-
λον του νησιού εκείνη την όχι και τόσο µακρινή 
εποχή: µαφιόζικες δολοφονίες, εγκλήµατα 
τιµής, βιασµοί και επανορθωτικοί γάµοι. Ο Ντε 
Ματέις και η Κοντσέττα Βιτάλε δεν βρίσκουν 
τη θέση τους σ’ αυτόν τον κόσµο. Αν και η προ-
τροπή για τον εαυτό τους είναι Ζήσε!, όλα πάνε 
στραβά, σχεδόν όλα: ο Ντε Ματέις βρίσκει τον σι-
κελικό τρόπο θανάτου,η Κοντσέττα αρνείται να 
συµµορφωθεί µε τον σικελικό τρόπο ζωής και η 
Σώτη Τριανταφύλλου σε µεγάλη φόρµα γράφει 
ένα µεγάλο και καθηλωτικό µυθιστόρηµα.

Πάστα Σεράνο, Τάκης Ζαχαράτος,  
Εκδόσεις Διόπτρα

Η Πάστα Σεράνο, το πρώτο µυθιστόρηµα του 
Τάκη Ζαχαράτου, είναι µια αφήγηση βγαλ-

µένη κατευθείαν από τη ζωή, η οποία θα σας 
εκπλήξει και θα σας συγκινήσει, ενώ µέρος των 
εσόδων από την πώληση του βιβλίου θα διατεθεί 
στην Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού 
ΕΛΙΖΑ. Βουτιά στην ιστορία: Ο Άγγελος ετοιµάζε-
ται να αποφυλακιστεί έπειτα από είκοσι χρόνια, 
αλλά δεν νιώθει καµία χαρά. Φοβάται τη ζωή 
εκεί έξω. Ακόµα και στη φυλακή όµως υπάρχουν 
άνθρωποι που τον στηρίζουν, ενθαρρύνοντάς 
τον να γράψει την ιστορία του, για όλα όσα τον 
έφεραν ως εδώ. Και κάπως έτσι ξεκινούν όλα. Το 
φως εναλλάσσεται µε το σκοτάδι. Η ελπίδα µε 
την απόγνωση. Οικογένειες σε διάλυση και νέοι 
άνθρωποι στα άκρα. Το παρόν κοιτάζει κατάµατα 
το παρελθόν ζητώντας εκδίκηση και δικαιοσύνη, 
ζωές καθηλώνονται, ζωές τελειώνουν, ζωές 
ξεκινούν. 

Τετράδιο κωμωδίας, Λάμπρος Φισφής,  
Εκδόσεις Πρώτη Ύλη

Έχουµε γελάσει µέχρι δακρύων µε τα αστεία 
του, µε τον βιτριολικά εύστοχο σχολιασµό 

του για όλα όσα συµβαίνουν γύρω του και γύρω 
µας. Έχουµε φύγει από το θέατρο πιο ανάλαφροι, 
ακόµη κι αν η µέρα µας ήταν γεµάτη βαρίδια, ενώ 
έχουµε σταµατήσει στη ζούλα τη δουλειά για να 
δούµε το καινούργιο βιντεάκι του στο YouTube. 
Τώρα µπορούµε να τον έχουµε και δίπλα στο 
κοµοδίνο µας! Κάτι σαν ηρεµιστικό για πριν τον 
ύπνο ή στη βιβλιοθήκη – κάτι σαν εγχειρίδιο κατά 
της µελαγχολίας κόντρα στα δύσκολα. Ο Λάµπρος 
Φισφής, ο αγαπηµένος stand-up κωµικός, στο «Τε-
τράδιο Κωµωδίας»συγκεντρώνει ιδέες, σκέψεις 
και παρατηρήσεις για τις λεπτοµέρειες –τόσο µι-
κρές και τελικά τόσο µεγάλες– που µας συνδέουν.

Όλγα, Χαρά Μαρκατζίνου,  
 Εκδόσεις Υδροπλάνο

Καλοκαίρι του 1943. Στο σπίτι της οικογένειας 
Πέτρου γεννιέται η δευτερότοκη. Οι Μοίρες 

προδιέγραψαν τη ζωή της να είναι γεµάτη χαρές 
και πίκρες, γεµάτη στιγµές ευτυχίας µα και αγω-
νίας. Την πασπάλισαν µε τσαγανό, µε πείσµα, µε 
δοτικότητα κι έπλεξαν πάνω από την κούνια τον 
ιστό ενός έρωτα που θα καθόριζε τη ζωή της. Και 

Καλοκαιρινές 
σελίδες, 

καλοκαιρινές 
ιστορίες

Καινούργιες αφίξεις αλλά και παλιά δοκιμασμένα 
στάνταρ. Ξεφυλλίζουμε τα βιβλία της σεζόν 

και σας προτείνουμε ιδέες και τίτλους. 

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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το όνομα αυτής… Όλγα. Ένα αγρίμι, όπως την είχε 
χαρακτηρίσει ο πατέρας της. Βαθιά συναισθη-
ματική μα και πεισματάρα. Δοτική και φιλότιμη. 
Ατίθαση και ανυπότακτη, με αχίλλειο πτέρνα της 
τη γνώμη του κόσμου. Θα γνωρίσει τον έρωτα 
στο πρόσωπο του Δημήτρη, που θα σημαδέψει 
την ίδια και τις επιλογές της. Θα τον κάνει κέντρο 
του κόσμου της και θα υπομείνει προσβολές και 
συμπεριφορές που δεν της πρέπουν. Στο ταξίδι 
της ζωής της η Όλγα γέμισε τις αποσκευές της με 
λύπες και χαρές. Τι κι αν βάραιναν περισσότερο 
οι στεναχώριες; Ήταν σίγουρη μέσα της πως αν 
ξαναζούσε, τις ίδιες επιλογές θα έκανε. Ο μεγαλύ-
τερος εχθρός της υπήρξε ο θάνατος, στερώντας 
της αγαπημένα πρόσωπα. Όμως, την ύστατη 
στιγμή αναμετρήθηκε κατά πρόσωπο μαζί του. 
Δεν τον φοβόταν πια. 

Ανεμόγερτος, Γεώργιος Ε. Τζιτζικάκης, 
Εκδόσεις Κάκτος

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Ο «Ανε-
μόγερτος» είναι ένα μυθιστόρημα γεμάτο 

τρυφερότητα που, άλλοτε κωμικά και άλλοτε 
τραγικά, εξιστορεί τον αγώνα ενός ανθρώπου να 
αναμετρηθεί με την αδικία, να ζυγίσει τις δυνά-
μεις του και να προχωρήσει τη ζωή του. Αποτελεί 
καταγραφή βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα 
και μιλάει για την παγίδα των προσδοκιών, τις 
συνέπειες ενός κρυμμένου τραύματος και τη 
διατήρηση της ελπίδας.Ο ήρωας του βιβλίου είναι 
άνθρωπος που βίωσε την απώλεια και την ολο-
κληρωτική καταστροφή των ονείρων του. Όταν 
συνέβη αυτό, αναγκάστηκε να αποδεχτεί την 
ήττα του –κάτι που θα μπορούσε να τον τρελάνει 
και εν μέρει το κατάφερε–, ενώ υπομένοντας τον 
πόνο του, κατέφυγε σε μια άλλη πραγματικότητα 
ώστε να μπορέσει να ζήσει. Στην πορεία, αναμε-
τρήθηκε με δεκάδες ατυχίες που του συνέβη-
σαν, γνώρισε απίθανους τύπους (φίλους μα και 
εχθρούς) και όλο αυτό τον δίδαξε πώς να διαχει-
ριστεί τον εαυτό του, το τραύμα του, τις αλλεπάλ-
ληλες κρίσεις πανικού και την κατάθλιψη.

Το πράσινο φόρεμα, Λένα Μαντά,  
Εκδόσεις Ψυχογιός

«Το πράσινο φόρεμα, μικρό μου, είναι το 
ρούχο της ευτυχισμένης μας ψυχής, είναι η 

τρέλα που έρχεται μόνο μία φορά στη ζωή μας, 
είναι το επίσημο ένδυμα του ασυγκράτητου, 
παθιασμένου, ανείπωτου έρωτα, που ωστόσο 
εντός σου αφουγκράζεσαι πως σηματοδοτεί 
κάτι πολύ παραπάνω: το ίδιο το πεπρωμένο. 
Και το φοράς μόνο μία φορά!»: Η γιαγιά Μάγδα 
οργανώνει το τέλειο σκηνικό, προκειμένου να 
αποτρέψει τον γάμο της εγγονής της με έναν 
άντρα που η ίδια δεν εγκρίνει. Ξεδιπλώνει όλη 
την ιστορία αγάπης που κρύβεται πίσω από το 
πράσινο φόρεμα, με μοναδικό σκοπό να διώξει 
τον Λίνο από τη ζωή της Κοραλίας. Η προσπά-
θειά της αυτή θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. 
Παλιές ιστορίες, σκοτεινές και απειλητικές, ανα-
δύονται καθώς το χθες σμίγει εκρηκτικά με το 
σήμερα. Ο μυστηριώδης Άρης Αλαβάνος και ο 
γοητευτικός πιλότος Κωνσταντίνος Θαλάσσης 
έρχονται στο προσκήνιο με δραματικό τρόπο, 
με μόνο τους κοινό στόχο να σώσουν τη ζωή 
της Κοραλίας. Για ποιον από τους τρεις θα φορέ-
σει εκείνη το πράσινο φόρεμα; 

Μην πατάς ξυπόλυτη, Αστερόπη  
Λαζαρίδου, Εκδόσεις Καστανιώτης 

Κι αν η Σταχτοπούτα ζητούσε γοβάκι σε μεγα-
λύτερο νούμερο; Πόση ψυχοθεραπεία αντέ-

χει κάποιος μέχρι να «αποφοιτήσει»; Ποια είναι 
τα ζευγάρια «συνταξιοδοτικό πρόγραμμα»; Ποια 
είναι η «Πυγμαλέαινα» και γιατί υποφέρει από 
«καταραμένους ποιητές»; Υπάρχει Έρωτας στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Κι αν ναι, αντέχεις 
να μην ξεμαλλιάσεις τις «καρδιόλες» που βάζουν 
καρδούλες στις αναρτήσεις του αγαπημένου 
σου; Πώς συνεχίζεις να ζεις, όταν έχουν πεθάνει 
οι γονείς σου; Πόσο μας άλλαξε ο νέος κορω-
νοϊός; Η Αστερόπη Λαζαρίδου είναι η κεντρική 

ηρωίδα της ζωής της και του πρώτου βιβλίου 
της. Εξιστορεί όσα τη διαμόρφωσαν εδώ και δύο 
δεκαετίες. Ένα βιβλίο γραμμένο με χιούμορ και 
συγκίνηση, που μιλά στις καρδιές των γυναικών 
και στις ψυχές των ανδρών. Ένα υβριδικό, πολύ-
τροπο αφήγημα, που επιβεβαιώνει πως, όταν 
αντιμετωπίζεις τη ζωή σαν ταινία, δεν πρόκειται 
να τη βαρεθείς ποτέ.

Η Ζέλντα έφυγε, Φωτεινή Ναούμ,  
Εκδόσεις Bell

Ποια είναι η γυναίκα που θα ενσαρκώσει την 
ηρωίδα του επόμενου βιβλίου του διάσημου 

συγγραφέα Ανδρέα Μεντά; Η γυναίκα που αφού 
τον πότισε με το μικρόβιο της ιστορίας της, τον 
εγκατέλειψε – εξαφανίστηκε σαν να μην υπήρξε 
ποτέ; Η Ζέλντα έφυγε… και αυτή είναι η ιστορία 
της. Γιατί αν θέλει να την ξαναβρεί, θα πρέπει να 
την ανακαλύψει. Από την αρχή. Και για να το κάνει 
αυτό, θα πρέπει να βουτήξει βαθιά στο παρελθόν 
της. Η Φωτεινή Ναούμ επιστρέφει με το πολυα-
ναμενόμενο νέο βιβλίο της, το πιο διαφορετικό, 
μυστηριώδες, ατμοσφαιρικό κοινωνικό μυθιστό-
ρημα που θα διαβάσετε φέτος. Ένα βιβλίο για την 
αναζήτηση, για το πάθος, για την εμμονή, για τον 
έρωτα, για τη χαρά της ζωής. Μια ιστορία για ένα 
κορίτσι που ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό στον 
Έβρο και κατάφερε να γίνει… μούσα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: εποχιακή διέλευση  
βατράχων, Γιώργος Σκαμπαρδώνης,  
Εκδόσεις Πατάκη

Είκοσι πέντε διηγήματα εμπνευσμένα από 
σύγχρονα αλλά και διαχρονικά θέματα: ο 

αποκλεισμός και η επιδημία, το αλτσχάιμερ, η 
αλληλεγγύη, οι μεταλλάξεις της μνήμης, η εσω-
τερική ανάσταση, η φθορά και η αναγέννηση του 
σώματος, η σοφία των ζώων, το εθελούσιο πάθος 
και η αφοσίωση, η επιλογή της θυσίας. Το εθνικό 
ζήτημα, η μεταφυσική των κειμηλίων, η βαθύτε-
ρη συνέχεια, η φιλία και η αφοσίωση. Ο ναρκισσι-
σμός και η μοναξιά, η απομόνωση και τα ερωτικά 
είδωλα, η ευθύνη και η εμμονή, η εποχιακή 
διέλευση και η αίσθηση της αιωνιότητας. Αφηγή-
σεις-θραύσματα από τον καθημερινό βίο, μεταξύ 
πραγματικότητας, φαντασίας κι επινόησης, όπου 
το τραγικό μπλέκεται με τοιλαρό, το παράδοξο με 
το απρόβλεπτο και το πριν με το τώρα.

Ντοπαμίνη, Κωνσταντίνος Τσάβαλος, 
εκδόσεις Βακχικόν

Είναι ένας κυνικός και απαθής τριαντάρης που 
εργάζεται ως δημοσιογράφος στην Αθήνα 

της δεκαετίας του ’00. Απεχ θάνεται τους πάντες 
και τα πάντα, πρωτίστως τη δουλειά του, τους 
συναδέλφους του και, γενικά, οποιονδήποτε 
συναντάει στον δρόμο του – με απειροελάχιστες 
εξαιρέσεις. Σε αυτό το σχεδόν δεκαετές ταξίδι 
του μέσα στην αθηναϊκή ημέρα και κυρίως την 
αθηναϊκή νύχτα, θα προσπαθήσει απεγνωσμένα 
να συμφιλιωθεί με το τέρας της απότομης ενη-
λικίωσης, με μόνο του σύμμαχο τον καλύτερό 
του φίλο, παρέα με αλκοόλ και τόνους κοκαΐνης. 
Μια σκοτεινή, βίαιη, σατιρική, αστεία και άκρως 
διασκεδαστική αποτύπωση της προ και μετά 
Ολυμπιακής Ελλάδας, ιδωμένης μέσα από ένα 
ζευγάρι μάτια πρησμένα από τα ναρκωτικά, τα 
τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια.

Καλύτερα δεν γίνεται, Γεωργία Δεμίρη, 
Εκδόσεις Υδροπλάνο

Η Σαββίνα είναι νοσηλεύτρια σε ογκολογική 
κλινική και αγαπάει πολύ τη δουλειά της, 

παρότι θλίβεται και στρεσάρεται συχνά, ειδικά 
όταν βλέπει νέους ανθρώπους να «φεύγουν» νι-
κημένοι από τον καρκίνο. Ωστόσο, είναι ταγμένη 
στο επάγγελμά της με πάθος. Για κακή της τύχη 
ανήκει στη γενιά, που, λόγω κρίσης, αναγκάστη-
κε να επιστρέψει στο πατρικό της, γεγονός που 
της προκαλεί μεγάλη δυσφορία, όχι μόνο γιατί 
οι γονείς της τσακώνονται νυχθημερόν, αλλά 
και γιατί η σχέση με τη μητέρα της είναι γεμάτη 

Σεφέρης διά της τεθλασμένης, Κυκλάδες 
πρόσω ολοταχώς, μετράει και το ταξίδι και 
ο προορισμός: 83 σελίδες εν πλω με μίλια, 
κόμβους και στάσεις-σκέψεις σε νησιά 
όπου «τίποτα πιο επικίνδυνο από το να επι-
στρέφεις σ’ έναν τόπο όπου έχεις υπάρξει 
ευτυχισμένος». Βαθύ, Σίκινος, Σέριφος, 
Φολέγανδρος, Δήλος, Φούρνοι Κορσεών, 
Πόρος, Αιγαίο, Μεσόγειος, Πεντζίκης, 
Παπαδιαμάντης, Φέρμορ, Γέητς, Βιρτζίνια 
Γουλφ, Αρανίτσης, νερά, ουρανοί, μνήμα-
τα, καρνάγια, πέτρες, εκκλησιές και ένα 
ταξίδι σε μια εντελώς προσωπική και ιδιο-
συγκρασιακή μεθόριο, όπου ο Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος συλλαμβάνει με έξτρα 
πνευματικές βοήθειες βάθη, επιφάνειες, 
έκσταση φωτός, ιλιγγιωδώς ναρκωμένα 
και ράθυμα μεσημέρια που διαπερνούν 
τις ταραγμένες φουσκοθαλασσιές ή την 
ακινησία του ελληνικού καλοκαιριού. Ε-

παναδιατυπώνει 
και επιχειρεί να 
διαβάσει την 
ιερογλυφική της 
ιδιαίτερης φύ-
σης: στεριά και 
θάλασσα, βάθη 
και επιφάνειες 
συγχωνεύονται 
κατά έναν μαγικό 
και αδιανόητα 
μεγαλειώδη τρό-
πο, καθώς ο ταξι-
διώτης-ναύτης-
παραθεριστής-
συγγραφέας, σε 
αντίθεση με το 
μεταμοντέρνο 
μάτι που δεν 
βλέπει και δεν 
ψηλαφεί, παρά 
μόνο σαρώνει 

εικόνες στο ίνσταγκραμ, καταφέρνει να 
αντιπαρέλθει τη φολκλορική αφέλεια. 
Μακριά από τη βεβαρημένη τουριστική 
πληροφορία, τα «νησιά» του Αγγελόπου-
λου παραμένουν πάντα ένα αξεδιάλυτο 
μυστήριο, που ανατρέχοντας στο σεφε-
ρικό έργο (Μέρες, Δοκιμές, Σκηνοθεσία 
για την Κίχλη) εξακτινώνονται και εξαϋ-
λώνονται. Μέσω μιας αφήγησης γεμάτης 
από «έμψυχους κρότους και ψίθυρους της 
φύσης», ο Αγγελόπουλος μεταμορφώνει 
τις «εικόνες» του σε κάτι περισσότερο από 
σκέτα φόντα-τοπία προς απαθανάτιση 
καταργώντας κάθε υποψία φωτογραφικής 
θέασης: στόχος του είναι να τα ερμηνεύσει 
σαν αληθινά «πρόσωπα». Και τον καταφέρ-
νει κατά έναν λιτό, ουσιαστικό και ολότελα 
sui generis τρόπο. 

«Ημερολόγιο 
καταστρώματος» 
για τις φωτεινές  
μέρες του ελληνικού 
καλοκαιριού

Παναγιώτης  
Αγγελόπουλος 
Ανάμεσα στους ήλιους,  
εκδ. Ίκαρος, σελ.88, €10

νεα
κυκλοφορια
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ένταση. Παράλληλα, νιώθει μεγάλη μοναξιά, όχι 
μόνο γιατί δεν έχει κάποια ερωτική σχέση, αλλά 
γιατί η καλύτερή της φίλη έχει μεταναστεύσει 
στον Καναδά και επικοινωνεί μαζί της μόνο μέσω 
μέιλ. Για να ξεχάσει τα προβλήματά της και για 
να κάνει την πλάκα της, συμμετέχει σ’ ένα διαδι-
κτυακό φόρουμ, όπου διάφοροι απίθανοι τύποι 
προσπαθούν να επικοινωνήσουν με πνεύματα, 
για να διαπιστώσουν αν υπάρχει ζωή μετά τον 
θάνατο. Ώσπου στη ζωή της μπαίνει ο έρωτας 
και για πρώτη φορά νιώθει ευτυχισμένη. Και 
τότε, ξαφνικά, όλα ανατρέπονται και εκείνη 
καλείται να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής 
της. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στην αδελφή 
της συγγραφέως, Σταματίνα Δεμίρη, ογκολόγο-
παθολόγο, και σε όλες τις νοσηλεύτριες και τους 
νοσηλευτές των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Πεφταστέρια, Ίρις Καλβά, Εκδόσεις Bell

Τα πεφταστέρια είναι ευχές στο σύμπαν. Δώρα 
του ουρανού για να εκφράσεις τις επιθυμίες 

σου. Ώρα μηδέν και οι πύλες είναι ανοιχτές. Πριν 
επανέλθει η ισορροπία, η στιγμή είναι δική σου! 
Η Ίρις Καλβά επιστρέφει με το πολυαναμενόμε-
νο, πέμπτο κατά σειρά, νέο μυθιστόρημά της, 
Πεφταστέρια. Αυτή τη φορά, η συγγραφέας του 
bestseller Τα Κάστρα των Ονείρων μάς διηγείται 
–με τον μοναδικό, ξεχωριστό τρόπο που εξυφαί-
νει τις ιστορίες της, συνδυάζοντας αριστοτεχνι-
κά το παρόν με το παρελθόν– μια υπέροχη καλο-
καιρινή ιστορία που ξεκινάει από την πανέμορφη 
Σύμη και παρασέρνει τον αναγνώστη σε ένα 
ταξίδι στην Αγγλία, την Ιταλία και την Αίγυπτο του 
παρελθόντος. Μια συναρπαστική ιστορία, όπου 
ένας συγκλονιστικός, όσο κι απαγορευμένος, 
αναπάντεχος έρωτας, μπλέκει σε ένα επικίνδυνο 
παιχνίδι εκδίκησης, όπου το πάθος, τα μυστικά 
και τα ψέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 

Να σπρωχτούμε κι όπως πέσουμε,  
μυθιστόρημα, Βαγγέλης Μαργιωρής,  
Εκδόσεις Βακχικόν

Θανάσης και Αθηνά. Αθηνά και Θανάσης 
καλύτερα. Αθηνά, Θανάσης και η κόρη τους 

η Ελένη. Κοντά σε αυτούς, μανάδες, πεθερές, 
θείες, θείοι, φίλες τρελές και φίλοι θεότρελοι, 
και επιπλέον, δουλειές κι αφεντικά και προϊστά-
μενοι κι όλος αυτός ο μαγικός κόσμος που απο-
τελεί τον ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό 
κύκλο του κάθε ζευγαριού. Αλλά βέβαια δεν 
μας νοιάζουν οι γύρω γύρω κι ας λένε ό,τι τους 
κατέβει! Σημασία πάνω απ’ όλα έχουν τα γεγο-
νότα μέσα στο σπίτι και η γνώμη των βασικών 
μελών της οικογένειας. Φυσικά τα ίδια γεγονότα 
αλλιώς τα βλέπει η Αθηνά κι αλλιώς ο Θανάσης. 
Κι αν ρωτούσαμε και την κόρη τους την Ελένη, 
κι αυτή άλλα γι’ άλλα θα έβλεπε και θα έλεγε. 
Μια ιστορία για την αγία, ελληνική οικογένεια 
πραγματεύεται το τρίτο μυθιστόρημα του συγ-
γραφέα Βαγγέλη Μαργιωρή.

Οι αναμνήσεις ενός μαγειριστή &  
10 Ιστορίες αχόρταγης ζωής,  
Ηλίας Μαμαλάκης, Εκδόσεις Αρμός

Με έναν μαγικό τρόπο όλα τα σημαντικά 
γεγονότα της ζωής μας είναι συνδυασμένα 

με κάποιο φαγητό που αποτελεί και το σημείο 
αναφοράς της κάθε ανάμνησης. Έτσι λοιπόν κι 
ο συγγραφέας αποφάσισε να τα καταγράψει 
και να τα μοιραστεί. Αλλά δεν πρόκειται για ένα 
βιβλίο με απομνημονεύματα της ζωής του. Περι-
έχει επίσης 10 νουβέλες με σπάνια αφηγηματική 
ζωντάνια για ανθρώπους, τόπους, μυρωδιές και 
γεύσεις που χάνονται στον χρόνο. Ιστορίες που 
αφορούν το φαγητό, την ιστορία του παππού και 
της γιαγιάς του, την ιστορία της Αϊσέ, της πρώτης 
γατούλας που απόκτησε στο σπίτι. Έναν ύμνο για 
τη σούπα, μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής του 
με τις χημειοθεραπείες της συζύγου του Στέλλας 
και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά θα βρείτε ερωτι-
κές ιστορίες. Ένα βιβλίο που ξυπνά αναμνήσεις, 
μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι σήμερα 
με οδηγό την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. 

Το αιώνιο καλοκαίρι, μυθιστόρημα,  
Θάνος Γιαννούδης, Εκδόσεις Βακχικόν

Δύο χρόνια μετά τη λήξη της πανδημίας, η 
τριαντάχρονη Σόνια όπως φαίνεται θα μείνει 

και αυτό το καλοκαίρι κλεισμένη στα όρια της 
πόλης της Σμύρνης, γιατί της ανατίθεται από 
το γραφείο η υποχρέωση να παρίσταται στις 
συναντήσεις μιας οργάνωσης που ετοιμάζει ένα 
μεγάλο θεατρικό. Θα περάσει πάλι τον καιρό 
της πίνοντας καφέ με τις παιδικές της φίλες, 
γευματίζοντας μαζί με τον χήρο πατέρα της και 
χαζεύοντας κάθε δειλινό το ίδιο ηλιοβασίλεμα 
στην προκυμαία ή μήπως θα δει τα πλάνα για 
τη ζωή της και την πόλη της να ανατρέπονται; 
Και τι ρόλο θα παίξει σε αυτό ο μυστηριώδης 
εκείνος άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της μια 
βραδιά πριν την Πανσέληνο; Ένα μυθιστόρημα 
πάνω στις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις και 
ταυτοχρόνως ένα καυστικό σχόλιο πάνω στην 
υπερπληθώρα λογοτεχνικών έργων με άξονα τις 
χαμένες πατρίδες.

Το τελευταίο χαρτί, Νατάσα  
Γκουτζικίδου, Εκδόσεις Υδροπλάνο

Είναι νέοι και πετυχημένοι. Ο κόσμος του βι-
βλίου είναι ο κόσμος τους. Η Ναταλία γράφει 

αστυνομικό μυθιστόρημα. Θεωρεί τον εαυτό της 
τη βασίλισσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο 
Ερρίκος ο Τρίτος, όπως υπογράφει τα βιβλία του, 
γράφει ερωτική λογοτεχνία. Πιστεύει πως αγγί-
ζει τις καρδιές των αναγνωστών του. Μέχρι που 
μια μέρα όλα αλλάζουν και μένουν χωρίς εκδοτι-
κή στέγη. Και τότε, αποφασίζουν να πάρουν τη 
ζωή, τη συγγραφική τους ζωή για την ακρίβεια, 
στα χέρια τους και να πουλήσουν τα βιβλία τους 
στα φανάρια… Και εκεί ξεκινούν τα ευτράπελα. 
Ένα βιβλίο για τον μαγικό κόσμο του βιβλίου. Για 
την ανάγκη να χάνεσαι σε σελίδες και να κάνεις 
ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς… αλλά κι ένα 
βιβλίο που θίγει τα κακώς κείμενα σε έναν κόσμο 
όπου όλα δεν είναι όπως φαίνονται. Δύο άνθρω-
ποι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί… Ποιος 
κρατάει όμως κρυμμένο τον άσο στο μανίκι του; 
Η ζωή, η τύχη ή μήπως ο έρωτας;

 ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η επιστροφή της Πηνελόπης -  
Οκτώ μέρες στη Σμύρνη, Νοέλ Μπάξερ, 
εκδόσεις Μεταίχμιο

Ένα σεργιάνι στη Σμύρνη του χτες και του 
σήμερα, με οδηγό την Πένι (Πενέλοπε) Σάρεϊ, 

Ελληνοβρετανίδα που ζει στην Αθήνα, ταξιδεύει 
στη Σμύρνη έναν αιώνα μετά την Καταστροφή 
μεταφέροντας στις αποσκευές, και στην ψυχή 
της, οικογενειακές ιστορίες κι ενθύμια από τη 
ζωή των προγόνων της στη χαμένη πολιτεία: τα 
τρομακτικά γεγονότα του 1922 που της εξιστόρη-
σαν η γιαγιά της Πηνελόπη και οι θείες της, αλλά 
και τις αναμνήσεις τους από τα προηγούμενα 
σμυρνέικα χρόνια της ακμής και της ξεγνοιασιάς. 
Στο ταξίδι επιστροφής της αναζητεί παλιές πατη-
μασιές, τα βλέμματα που ακούμπησαν σε τοίχους 
σμυρνέικων σπιτιών που ακόμη στέκουν, το όρος 
Σίπυλος τι θέλει να της μαρτυρήσει με τις πνοές 
του αέρα, τους ήχους που φέρνει η αύρα από τη 
θάλασσα! Στη Σμύρνη η Πένι θα γνωρίσει ανθρώ-
πους που πρόθυμα θα τη βοηθήσουν να πλησιά-
σει κι άλλο την Αλήθεια.Θα αναχωρήσει οκτώ μέ-
ρες μετά, με τη βεβαιότητα πως η παλιά Σμύρνη 
ανέμενε την επιστροφή της απογόνου! Και με τη 
γοητευτική διαπίστωση πως το ταξίδι αυτό, μα-
γικά, αόρατα και άηχα, έβαλε σε τάξη τις ιστορίες 
και τα αισθήματα που της κληροδοτήθηκαν.

Τα λόγια που ειπώθηκαν, Ελίν Πελίν,  
Εκδόσεις Ροές

Πρόκειται για μια συλλογή από νουβέλες και 
διηγήματα, σε μετάφραση από τα βουλγα-

ρικά του Πάνου Σταθόγιαννη: Ο Ελίν Πελίν (1877-
1949), ένας από τους σημαντικότερους εκπρο-
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σώπους της βουλγαρικής λογοτεχνίας, συνθέτει 
στα δεκατρία αφηγήματα του τόμου αυτού έναν 
πολύχρωμο καμβά της καθημερινής ζωής των 
ανθρώπων της γειτονικής χώρας.Ιστορίες λιτές: 
άλλοτε τρυφερές κι άλλοτε τραγικές, κάποτε 
και χιουμοριστικές. Άνθρωποι απλοί κι ανεπιτή-
δευτοι, δουλευτές της γης· μα κι ακαμάτηδες, 
θρησκόληπτοι, μεθύστακες, τυχοδιώκτες – όλα 
τα πρόσωπα ζωγραφισμένα από τον συγγραφέα 
με τρυφερότητα και αγάπη. Μόνιμο φόντο: τα 
τοπία της Βουλγαρίας (οι πεδιάδες, τα χωράφια, 
τα βουνά της), οι μικρές κοινωνίες των βουλγα-
ρικών χωριών, η αγροτική ζωή.Ο αναγνώστης 
θα βρεθεί σε γνώριμο «κλίμα», θα αισθανθεί 
οικειότητα και μια βαθιά συγγένεια με τους χα-
ρακτήρες που περνούν στις σελίδες του βιβλίου 
(το μυαλό πηγαίνει αυθόρμητα στη Θράκη του Βι-
ζυηνού και στις περιγραφές τόπων κι ανθρώπων 
του Παπαδιαμάντη). 

Οι λέοντες της Σικελίας, Stefania Auci, 
Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Από τη στιγμή που ο Πάολο και ο Ινιάτσιο 
Φλόριο, φιλόδοξοι και με πνεύμα ανήσυχο, 

αποβιβάζονται στο Παλέρμο από την Καλαβρία 
το 1799, κοιτάζουν μπροστά, αποφασισμένοι να 
φτάσουν πιο ψηλά απ’ όλους. Να γίνουν οι πιο 
πλούσιοι, οι πιο ισχυροί. Και τα καταφέρνουν: 
Mέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα δύο α-
δέλφια μετατρέπουν το κατάστημα μπαχαρικών 
τους στο καλύτερο της πόλης και στη συνέχεια 
εμπορεύονται θειάφι, αγοράζουν τα σπίτια και τη 
γη χρεοκοπημένων ευγενών του Παλέρμο, ιδρύ-
ουν τη δική τους ναυτιλιακή εταιρεία.Το Παλέρμο 
παρατηρεί έκπληκτο την εξάπλωση των Φλόριο, 
όμως τα συναισθήματα των κατοίκων της πόλης 
χάνονται μέσα στον φθόνο και την περιφρόνη-
ση: Aυτοί οι επιτυχημένοι άντρες παραμένουν, 
όπως και να ’χει, «ξένοι». Το Παλέρμο δεν ξέρει 

πως αυτό που υποδαυλίζει τις φιλοδοξίες των 
Φλόριο και σημαδεύει τη ζωή τους είναι ο φλογε-
ρός πόθος για κοινωνική λύτρωση· δεν ξέρει ότι 
οι άντρες της οικογένειας είναι αξιόλογα μα και 
ευαίσθητα πλάσματα, που χρειάζονται στο πλευ-
ρό τους εξίσου δυνατές γυναίκες. 

Η ψεύτρα και η πόλη, Αγιέλετ  
Γκούνταρ-Γκόσεν, Εκδόσεις Καστανιώτη

Η Νοφάρ είναι μια κοπέλα τόσο συνηθισμένη, 
που φαντάζει σχεδόν αόρατη. Ένα ολόκλη-

ρο καλοκαίρι σερβίρει παγωτά και προσμένει 
απελπισμένα μια διαφυγή. Ώσπου εμπλέκεται σε 
ένα θυελλώδες περιστατικό με έναν δημοφιλή 
πελάτη και τρομερά λόγια γλιστρούν από τα χεί-
λη του. Η ίδια γίνεται ξαφνικά το επίκεντρο της 
προσοχής, οι πάντες θέλουν να μιλήσουν μαζί 
της, τα μέσα ενημέρωσης, οι συμμαθητές της, 
ακόμη και εκείνο το αγόρι, το μοναδικό άτομο 
που ξέρει την αλήθεια και απαιτεί αντάλλαγμα 
για τη σιωπή του. Έπειτα η Νοφάρ γνωρίζει τη 
Ραϊμόντα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που μόλις έχει 
χάσει την καλύτερή της φίλη, την οποία επιχει-
ρεί να κρατήσει ζωντανή με εκκεντρικό τρόπο, 
παρουσιάζοντας τις ιστορίες της για δικές της. 
Γραμμένο με ανατρεπτική οξυδέρκεια, ορμητική 
ενέργεια και καυστικό χιούμορ, το βιβλίο διε-
ρευνά τις μύχιες γωνιές της ανθρώπινης φύσης 
προκειμένου να αποκαλύψει τον υποκριτή και 
τον ειλικρινή μέσα στον καθένα μας. 

Η μεγάλη οικογένεια, Καμίγ Κουσνέρ, 
Εκδόσεις Κάκτος

«Το θυμάσαι, μαμά; Ήμασταν τα παιδιά σου»: 
Η ιστορία μιας μεγάλης οικογένειας που δια-

φωνεί, γελάει και χορεύει, μιας οικογένειας που 
αγαπάει τον ήλιο και το καλοκαίρι. Η φλογερή 
αφήγηση μιας γυναίκας που τόλμησε να μιλή-
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σει γι’ αυτό που έκανε τη μεγάλη οικογένεια να 
σωπαίνει για καιρό. Η Καμίγ Κουσνέρ είναι καθη-
γήτρια Νομικής και έχει εκδώσει μέχρι στιγμής 
μόνο νομικά άρθρα και συγγράμματα. Στα 45 της 
χρόνια αισθάνθηκε την ανάγκη να διηγηθεί ένα 
κοινότοπο έγκλημα που αποτελεί ακόμα και στις 
μέρες μας μεγάλο ταμπού: την αιμομιξία. Οι λέ-
ξεις της είναι σφαίρες, έγραψε η Le Monde.

Η κοµψότητα του σκαντζόχοιρου,  
Μυριέλ Μπαρµπερύ, Εκδόσεις Πατάκη

«Με λένε Ρενέ. Είμαι πενήντα τεσσάρων ετών. 
Εδώ και είκοσι επτά χρόνια είμαι θυρωρός 

στο 7 της οδού Γκρενέλ, ένα αρχοντικό κτίριο 
με εσωτερικό κήπο και αυλή, χωρισμένο σε 
οκτώ υπερπολυτελή διαμερίσματα. Είμαι χήρα, 
κοντή, άσχημη, παχουλή, έχω κότσια στα πόδια 
και, αν πιστέψουμε κάποια από τη φύση τους 
δυσάρεστα πρωινά, κακοσμία στην αναπνοή… 
Είμαι σπανίως αξιαγάπητη, αν και πάντα ευγε-
νική, αλλά με ανέχονται παρ’ όλα αυτά επειδή 
ανταποκρίνομαι τέλεια σε αυτό που η κοινωνική 
δοξασία έχει συμπυκνώσει ως στερεότυπο 
θυρωρίνας». «Με λένε Παλόμα. Είμαι δώδεκα 
χρονών και κατοικώ στο 7 της οδού Γκρενέλ, σ’ 
ένα πολυτελές διαμέρισμα. Οι γονείς μου είναι 
πλούσιοι, η οικογένειά μου είναι πλούσια και ε-
πομένως η αδελφή μου κι εγώ είμαστε δυνητικά 
πλούσιες… Παρ’ όλα αυτά, παρά την τόση εύνοια 
της τύχης και τα τόσα πλούτη, ξέρω εδώ και πολύ 
καιρό ότι ο τελικός προορισμός είναι η γυάλα για 
τα χρυσόψαρα. Πώς το ξέρω; Συμβαίνει να είμαι 
πολύ ευφυής. Εξαιρετικά ευφυής μάλιστα… Το 
σίγουρο είναι πάντως ότι στη γυάλα εγώ δε θα 
μπω…». Συναρπαστικοί εσωτερικοί μονόλογοι 
δύο φαινομενικά ασύμβατων ηρωίδων, που 
θα συγκλίνουν, σχεδόν νομοτελειακά, σε έναν 
ακόμη συναρπαστικότερο διάλογο.

Ο φτωχόκοσμος, Φιοντόρ Ντοστογέφσκι, 
Σύγχρονη Εποχή

Ο Φτωχόκοσμος βγήκε από το τυπογραφείο 
του Νεκράσοφ το Γενάρη του 1846. Την 

ίδια χρονιά ο Μπελίνσκι θα γράψει σε άρθρο 
του: «Στη ρωσική λογοτεχνία δεν υπάρχει άλλο 
προηγούμενο μιας τόσο γοργής φήμης, σαν τη 
φήμη του κ. Ντοστογιέφσκι. Τα σχόλια για Το 
Φτωχόκοσμο και για την εμφάνιση ενός νέου και 
σπάνιου ταλέντου στο στίβο της ρωσικής λογο-
τεχνίας έχουν προηγηθεί αρκετά από την έκδο-
ση του ίδιου του βιβλίου. Το να πετύχει κανείς ν’ 
αναστατώσει, να συγκλονίσει βαθιά την ψυχή 
του αναγνώστη, αλλά και, από την άλλη, να τον 
αναγκάσει ταυτόχρονα να χαμογελάσει ανάμεσα 
από τα δάκρυά του, ε, αυτό είναι Τέχνη! Αυτό 
είναι Ταλέντο! Τιμή και δόξα στο νέο ποιητή, που 
η μούσα του αγαπάει τους ανθρώπους που ζουν 
μέσα στις τρώγλες και στα υπόγεια!».

Η χώρα των άλλων, Μέρος πρώτο:  
Πόλεμος. Πόλεμος. Πόλεμος,  
Leïla Slimani, Εκδόσεις Μεταίχμιο

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
μια νεαρή, φιλόδοξη Γαλλίδα, η Ματίλντ, 

ερωτεύεται τον Αμίν, έναν όμορφο Μαροκινό 
στρατιώτη που πολεμά στο πλευρό του γαλλι-
κού στρατού. Μετά τον πόλεμο, αποφασίζουν να 
ζήσουν στο χωριό του Αμίν στο Μαρόκο. Εκείνος 
προσπαθεί να κάνει την άγονη και βραχώδη γη 
της οικογένειάς του να καρπίσει, ενώ η Ματίλντ 
αναλαμβάνει μόνη της την ανατροφή των παι-
διών. Νιώθει όμως τη ζωντάνια της να στερεύει, 
εξαιτίας της απομόνωσης, της ανέχειας και της 
δυσπιστίας με την οποία την αντιμετωπίζουν 
οι ντόπιοι. Την ίδια στιγμή η κοινωνία βράζει. Η 
ένταση ανάμεσα στους Μαροκινούς και τους 
Γάλλους αποικιοκράτες μεγαλώνει, και ο Αμίν 
νιώθει εγκλωβισμένος στις αντιφάσεις του: νιώ-
θει αλληλεγγύη για τους Μαροκινούς εργάτες 
αλλά δεν παύει να είναι το αφεντικό τους, τον α-
πωθούν οι Γάλλοι αλλά έχει παντρευτεί Γαλλίδα, 
είναι περήφανος για την αποφασιστικότητα της 
γυναίκας του αλλά ταυτόχρονα νιώθει αμήχα-

νος με την άρνησή της να υποταχθεί. Η διεθνώς 
αναγνωρισμένη Leïla Slimani μας μεταφέρει σε 
έναν κόσμο που εξεγείρεται, σε μια κοινωνία που 
αλλάζει. Μιλά για ζητήματα ταυτότητας, φύλου, 
αλλά πρωτίστως για τη βαθιά ανάγκη του καθε-
νός να ανήκει κάπου.

Γίνε άτρωτος, Εύη Πούμπουρας,  
Εκδόσεις Κάκτος

Πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, 
η Εύη Πούμπουρας μοιράζεται μαζί μας 

μαθήματα που διδάχτηκε από την προστασία 
Αμερικανών Προέδρων, καθώς και δεξιότητες 
και διαπιστώσεις από την παλαιότερη υπηρεσία 
ασφαλείας του κόσμου, για να μας βοηθήσει να 
προετοιμαστούμε για αγχωτικές καταστάσεις, 
να διαβάζουμε ακαριαία τους ανθρώπους, να 
επηρεάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μας αντι-
λαμβάνονται και να ζούμε μια πιο άφοβη ζωή. 
Η Εύη Πούμπουρας δείχνει πώς μπορούμε να 
υπερνικήσουμε τους φόβους μας, να αντεπε-
ξέλθουμε σε δύσκολες συζητήσεις, να αναγνω-
ρίζουμε ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε και 
ποιος μπορεί να μην έχει τις καλύτερες προθέ-
σεις απέναντί μας, να επηρεάζουμε καταστάσεις 
και να προετοιμαζόμαστε για το απροσδόκητο. 
Όταν θα έχετε γίνει άτρωτοι, θα έχετε γίνει η πιο 
καλή, πιο θαρραλέα και πιο δυνατή εκδοχή του 
εαυτού σας, που θα γνωρίζει ότι η αληθινή δύνα-
μη βρίσκεται στον νου, όχι στο σώμα.

Να μάθω να μιλώ με τα φυτά, Μάρτα  
Οριόλς, Εκδόσεις Καστανιώτη

Η Πάουλα Σιντ είναι μια νεογνολόγος σαράντα 
δύο ετών που ζει μια τακτοποιημένη καθη-

μερινότητα. Παθιασμένη με τη δουλειά της αλλά 
βυθισμένη στη ρουτίνα μιας φθίνουσας συναι-
σθηματικής σχέσης, χάνει εντελώς απρόσμενα 
τον σύντροφό της, τον Μάουρο, σε τροχαίο 
δυστύχημα. Το μοιραίο συνέβη λίγες μόλις ώρες 
έπειτα από ένα σημαδιακό γεύμα στο οποίο εκεί-
νος την είχε προσκαλέσει για να της ανακοινώσει 
ότι, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια συμβίωσης, 
θα έφευγε από το σπίτι επειδή υπήρχε κάποια 
άλλη γυναίκα στη ζωή του. Η πρωταγωνίστρια 
του βιβλίου καλείται, εκ των πραγμάτων, να βιώ-
σει κάτι φοβερά περίπλοκο, όχι μόνο το πένθος, 
αλλά και την οργή της για τον χωρισμό. Με αυτό 
το υπέροχα γραμμένο μυθιστόρημα η Μάρτα 
Οριόλς καθιερώθηκε αμέσως ως μια από τις πιο 
ενδιαφέρουσες λογοτεχνικές φωνές της σημερι-
νής Ισπανίας. Η Καταλανή συγγραφέας γνωρίζει 
άψογα πώς να τοποθετεί τον μεγεθυντικό φακό 
στον παλμό της γυναικείας ψυχής και να μας 
μεταφέρει από τον πόνο στην τρυφερότητα, από 
το χαμόγελο στη συγκίνηση.

Απομνημονεύματα του Άιρες… 
αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν  
έρωτα, Joaquim Maria Machado de Assis,  
Εκδόσεις Ροές

Από τη σειρά «Ισπανόφωνοι και πορτογαλόφω-
νοι συγγραφείς», κυκλοφόρησε, σε μετάφρα-

ση του Νίκου Πρατσίνη (ο οποίος υπογράφει επίσης 
την εισαγωγή και τις κατατοπιστικές σημειώσεις), 
το βιβλίο Απομνημονεύματα του Άιρες (1908), του 
μεγαλύτερου Βραζιλιάνου συγγραφέα Joaquim 
Maria Machado de Assis (1839-1908), τον οποίο ο 
Harold Bloom κατέταξε στους 100 μεγαλύτερους 
συγγραφείς του δυτικού λογοτεχνικού κανόνα, 
επισημαίνοντας ότι ήταν ο πλέον σημαντικός μη 
λευκός ανάμεσά τους.Στο ιδιότυπο και εν πολλοίς 
αυτοβιογραφικό αυτό μυθιστόρημα υπό μορφή 
ημερολογίου, πρωταγωνιστής και αφηγητής είναι 
ο σύμβουλος Άιρες, διπλωμάτης, που επιστρέφει ο-
ριστικά από την Ευρώπη στο Ρίο ντε Ζανέιρο, χήρος 
και άτεκνος, για να ξεκινήσει τη ζωή του ως συντα-
ξιούχου. Κύκνειο άσμα του συγγραφέα, το μυθι-
στόρημα αυτό αποτελεί ένα πολιτικό, κοινωνικό και 
ιστορικό σχόλιο για τη Βραζιλία αλλά και την ίδια 
τη λογοτεχνία, απ’ όπου δεν λείπει ο πρωτότυπος 
εμπειρικός φιλοσοφικός στοχασμός για τα ανθρώ-
πινα (έρωτα, γάμο, θάνατο, πίστη, ιδανικά κ.ά.).
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Η μεγάλη γαλλική επανάσταση,  
Σάντορ Φέκετε, Σύγχρονη Εποχή

Ποια μονοπάτια της Ιστορίας οδηγούν έναν 
παντοδύναμο βασιλιά να σέρνεται «σαν 

αιχμάλωτος από 4.000 γυναίκες και έναν οπλι-
σμένο όχλο 20.000-30.000 ατόμων στην ίδια του 
την πόλη»; Ποια γεγονότα μεταμορφώνουν ένα 
νεαρό δικηγόρο σε τρομερό κατήγορο που θ’ 
απαιτήσει τον αποκεφαλισμό του Γάλλου μονάρ-
χη; Μέσα σε ποιες μάχες σμιλεύονται οι λαμπερές 
προσωπικότητες του Ροβεσπιέρου, του Σαιν-
Ζυστ, του Μαρά, του Δαντόν και του Ντεμουλέν; 
Ο Σάντορ Φέκετε ξεναγεί τον αναγνώστη στους 
δρόμους του Παρισιού όπου διαδραματίζονται 
λαϊκές εξεγέρσεις μ’ επικεφαλής τους Αβράκω-
τους. Η έκδοση αποτελεί μια συνοπτική, αλλά 
περιεκτική εισαγωγή στα γεγονότα που άνοιξαν 
τον δρόμο της πολιτικής κυριαρχίας της αστικής 
τάξης της Γαλλίας και σηματοδότησαν την αρχή 
ενός αιώνα αντίστοιχων διεργασιών σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην 
υλιστική-διαλεκτική προσέγγιση της ιστορίας 
της περιόδου, χωρίς να προϋποθέτει γνώσεις για 
τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, ούτε για τις 
κοινωνικές και οικονομικές νομοτέλειες που οδη-
γούν στη Γαλλική Επανάσταση.

Η κυρία με τις καμέλιες, Αλέξανδρος 
Δούμας, Εκδόσεις Υδροπλάνο

Στο θορυβώδες Παρίσι των διασκεδάσεων 
και των απολαύσεων, στα μέσα του 19ου 

αιώνα, ο Αλέξανδρος Δουμάς, μας διηγείται μια 
αληθινή ιστορία.Μια νεαρή εταίρα, πανέμορφη 
και ανέμελη, η Μαργαρίτα Γκοτιέ, γίνεται το αντι-
κείμενο του πόθου πολλών αντρών, αλλά και η 
έκφραση του πραγματικού έρωτα, στο πρόσωπο 
ενός νέου της καλής κοινωνίας, του Αρμάνδου 
Ντιβάλ.Δεν αργεί και η ίδια να ανταποκριθεί στο 
αίσθημά του και μάλιστα με περισσότερο πάθος. 
Όμως η ζήλια και οι κοινωνικές επιταγές δίνουν 
ένα τραγικό τέλος σε αυτή τη θυελλώδη σχέση. 
Ένα από τα φωτεινότερα αστέρια της κλασικής 
λογοτεχνίας. Το βιβλίο που έκανε παγκόσμια 
γνωστό τον Αλέξανδρο Δουμά, μεταφράστηκε 
στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, πουλώ-
ντας εκατομμύρια αντίτυπα.

Η Κλάρα και ο ήλιος, Καζούο Ισιγκούρο, 
Εκδόσεις Ψυχογιός

Στο πρώτο μυθιστόρημά του μετά τη βράβευσή 
του με το Νομπέλ (2017), ο Καζούο Ισιγκούρο 

αφηγείται την ιστορία της Κλάρας, μιας Τεχνητής 
Φίλης με εκπληκτική παρατηρητικότητα και ιδι-
αίτερη ευαισθησία, η οποία από τη θέση της στο 
κατάστημα, όπου πωλείται, παρακολουθεί με 
προσοχή τη συμπεριφορά όσων έρχονται για να 
ρίξουν μια ματιά, αλλά και όσων περνούν απ’ έξω, 
στον δρόμο. Και ελπίζει πως σύντομα κάποιος 
θα τη διαλέξει. Ένα βαθιά συγκινητικό βιβλίο που 
μας προσφέρει μια μοναδική άποψη του διαρκώς 
μεταβαλλόμενου κόσμου μας μέσα από τα μάτια 
μιας αξέχαστης αφηγήτριας. Η αριστοτεχνικά 
συγκρατημένη πρόζα του Ισιγκούρο ενισχύει τη 
συναισθηματική δύναμη και τη σπάνια τρυφερό-
τητα του κειμένου, που διερευνά το πλέον θεμελι-
ώδες ερώτημα: Τι σημαίνει στ’ αλήθεια ν’ αγαπάς;

Ο ήχος των πουλιών, Sebastian Faulks, 
Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Μια οικογενειακή σάγκα που εμπνεύστηκε 
ο Βρετανός Sebastian Faulks προκειμένου 

να φωτίσει τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις των 
βετεράνων του ΒΠΠ. O ήχος των πουλιών είναι 
ένα μυθιστόρημα με συντριπτική συναισθηματι-
κή δύναμη, μια ιστορία αγάπης, θανάτου, έρωτα 
και επιβίωσης. Ο Στίβεν Ρέισφορντ, ένας νεαρός 
βρετανός, φτάνει στην Αμιέν της Βόρειας Γαλλί-
ας το 1910 για να μείνει με την οικογένεια Αζέρ. Ε-
κεί ερωτεύεται την Ιζαμπέλ, η οποία είναι δυστυ-
χισμένη στον γάμο της. Αλλά, καθώς ο κόσμος 
βρίσκεται στη δίνη του πολέμου, η σχέση τους 
διαλύεται και ο Στίβεν κατατάσσεται εθελοντικά 

Αναποδιά στην άκρη του γαλαξία,  
Έτγκαρ Κέρετ, Εκδόσεις Καστανιώτη

Κανείς δεν είναι σαν τον Έτγκαρ Κέρετ. Οι 
ιστορίες του, ανατρεπτικές και καυστικές, 

εκτυλίσσονται στα απρόβλεπτα σταυροδρόμια 
της φαντασίας και πάντοτε ξαφνιάζουν, διασκε-
δάζουν, συγκινούν. Στο διήγημα «Πολική Σαύρα» 
ένα νεαρό αγόρι αφηγείται μια δυστοπική εκ-
δοχή του κόσμου, όπου ένας στρατός εφήβων 
διεξάγει έναν ατέρμονo πόλεμο και ανταμείβεται 
με βραβεία. Στο «Μην το κάνεις!» ένας πατέρας 
προσπαθεί να προφυλάξει τον γιο του από το 
αναπόφευκτο. Στο «Μπουμπούκι με τη χρυσή 
καρδιά» ένας τύπος θέλει απλώς να εντυπωσιά-
σει μια κοπέλα αλλά καταλήγει σε έναν κυκεώνα 
χάους και θλίψης. Και στο αριστουργηματικό 
«Pineapple crush» δύο αταίριαστοι άνθρωποι 
συνδέονται με ένα τσιγαριλίκι στην παραλία το 
ηλιοβασίλεμα, όμως μόνο ο ένας από τους δύο 
σκέφτεται μια βαθύτερη σχέση. Το σπινθηρο-
βόλο νήμα που διαπερνά αυτές τις σελίδες είναι 
η αδυναμία μας να επικοινωνήσουμε, να δούμε 
πιο καθαρά τον κόσμο που μας περιβάλλει και 
να κατανοήσουμε περισσότερο ο ένας τον άλλο. 
Ωστόσο, με κάποιον παράξενο τρόπο, μέσα από 
τη βαθιά αγάπη του συγγραφέα για την ανθρω-
πότητα και την άμοιρη ύπαρξή μας, αναφαίνεται 
ένα λαμπερό φως και όλα όσα μας ενώνουν ζω-
ντανεύουν και πάλι.
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στο Δυτικό Μέτωπο. Με την αγάπη του για την 
Ιζαμπέλ θαμμένη για πάντα στην καρδιά του, 
βιώνει την απίστευτη φρίκη του πολέμου από 
την οποία ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και κανένας 
αναγνώστης του βιβλίου δεν μπορεί να μείνει 
ανεπηρέαστος. 

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η λέσχη φόνων της Πέμπτης,  
Richard Osman, Εκδόσεις Ψυχογιός

Σε έναν γαλήνιο οικισμό ευγηρίας στη βρε-
τανική ύπαιθρο, μια ετερόκλητη παρέα μα-

ζεύεται κάθε Πέμπτη και ασχολείται με παλιούς 
φακέλους ανεξιχνίαστων φόνων. Όταν όμως μια 
άγρια δολοφονία συμβαίνει σε απόσταση ανα-
πνοής, η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης έχει να αντι-
μετωπίσει μια πραγματική υπόθεση. Όχι απλώς 
κιτρινισμένες, μουντζουρωμένες σελίδες γρα-
φομηχανής μιας άλλης εποχής· μια αληθινή υπό-
θεση, ένα αληθινό πτώμα, και, κάπου στον έξω 
κόσμο, έναν αληθινό δολοφόνο. Η Ελίζαμπεθ, η 
Τζόις, ο Ιμπραΐμ και ο Ρον μπορεί να κοντεύουν τα 
ογδόντα, αλλά ακόμη το λέει η καρδιά τους. Θα 
καταφέρει αυτή η ανορθόδοξη αλλά ευφυέστα-
τη συμμορία να συλλάβει τον δολοφόνο προτού 
να είναι πολύ αργά.

Η τελευταία πτήση, Julie Clark,  
Εκδόσεις Διόπτρα

Η Κλερ έχει μια τέλεια ζωή. Παντρεμένη με 
τον γόνο μιας πανίσχυρης δυναστείας στον 

χώρο της πολιτικής, ζει σε πολυτελές σπίτι στο 
Μανχάταν με δεκαμελές προσωπικό. Το μέλλον 
της διαγράφεται λαμπρό. Ο σύζυγός της έχει 
χαρακτήρα οξύθυμο και βάζει το προσωπικό 
του να παρακολουθεί κάθε κίνηση της Κλερ, για 
να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται πάντα κάτω από 
τον έλεγχό του. Ωστόσο δεν ξέρει αυτό που η 
Κλερ προετοιμάζει εδώ και μήνες: Την εξαφά-
νισή της. Μια τυχαία συνάντηση στο μπαρ ενός 
αεροδρομίου θα τη φέρει κοντά με την Εύα, μια 
γυναίκα η οποία μοιάζει να βρίσκεται σε εξίσου 
απελπιστική κατάσταση. Την τελευταία στιγμή 

θα αποφασίσουν να ανταλλάξουν αεροπορικά 
εισιτήρια – η Κλερ θα πάρει την πτήση της Εύας 
για το Όκλαντ και η Εύα θα ταξιδέψει στο Που-
έρτο Ρίκο σαν Κλερ, προκειμένου να μπορέσει 
η καθεμία τους να κάνει μια νέα αρχή σε κάποιο 
μέρος μακρινό.Όμως, η μοίρα έχει άλλα σχέδια... 

Ζώνη σιωπής, Tana French,  
Εκδόσεις Μεταίχμιο

Ο ντετέκτιβ Μάικλ Κένεντι, γνωστός με το πα-
ρατσούκλι «Καταπληκτικός», είναι το αστέρι 

του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του Δουβλίνου. 
Ακολουθεί πάντα πιστά τους κανόνες και για 
τον λόγο αυτό του ανατίθεται η σημαντικότερη 
υπόθεση της χρονιάς.Σε έναν από τους μισο-
εγκαταλελειμμένους οικισμούς πολυτελούς δι-
αβίωσης που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη την 
Ιρλανδία, ο Πάτρικ Σπέιν και τα δυο μικρά παιδιά 
του βρίσκονται δολοφονημένοι, ενώ η σύζυγός 
του, Τζένι, έχει μεταφερθεί επειγόντως στο νο-
σοκομείο. Στην αρχή, ο Καταπληκτικός πιστεύει 
πως πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση· υπάρ-
χουν όμως πολλά ανεξήγητα στοιχεία: οι κάμε-
ρες που είναι στραμμένες προς τις τρύπες στους 
τοίχους του σπιτιού των Σπέιν, τα αρχεία που 
έχουν σβηστεί από τον υπολογιστή της οικογέ-
νειας, η παράξενη ιστορία που είπε η Τζένι στην 
αδερφή της, για έναν μυστηριώδη εισβολέα που 
οι κλειδαριές φαίνεται να μην τον σταματούσαν. 
Και αυτός ο τόπος όμως που κάποτε τον έλεγαν 
Μπρόκεν Χάρμπορ ξυπνά αναμνήσεις στον ντε-
τέκτιβ Κένεντι και την αδερφή του. Αναμνήσεις 
από τα παιδικά τους χρόνια που ο Καταπληκτικός 
πίστευε ότι τις είχε θάψει βαθιά μέσα του.

Για κάποιο λόγο, Vanessa Lillie,  
Εκδόσεις Κάκτος

Όταν το πορτοφόλι της Τζουλς Γουόρδιν-
γκτον-Σμιθ ανακαλύπτεται δίπλα σε ένα 

πτώμα, η ίδια καθίσταται η βασική ύποπτη 
για τον φόνο. Αφού αγωνίστηκε για χρόνια να 
χτίσει την τέλεια οικογένεια και καριέρα, κινδυ-
νεύει πλέον να χάσει τα πάντα.Σίγουρη για την 
αθωότητά της, η Τζουλς αγωνίζεται απεγνω-
σμένα να καθαρίσει το όνομά της. Υπάρχει όμως 
ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήταν πολύ μεθυσμένη, 
όταν έλαβε χώρα ο φόνος, και δεν μπορεί να 
θυμηθεί τι συνέβη.Ανικανοποίητη με τον χειρι-
σμό της υπόθεσης από την αστυνομία, η Τζουλς 
ξεκινά τη δική της έρευνα για τον φόνο. Καθώς 
ανακαλύπτει νέα στοιχεία, εγκαινιάζει ένα ερευ-
νητικό βλογκ, το οποίο γίνεται viral, εκθέτοντάς 
τη στα δημόσια βλέμματα. Η όλη δοκιμασία 
αναγκάζει την Τζουλς να βρεθεί αντιμέτωπη 
με τους δαίμονές της, συμπεριλαμβανομένης 
της ταραχώδους παιδικής της ηλικίας και του 
αλκοολισμού της.Όσο πιο βαθιά σκάβει, τόσο 
περισσότερη σαπίλα ανακαλύπτει για τον φόνο 
αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό. Απροσδόκητες 
αλήθειες συσσωρεύονται, έως ότου η ίδια θά-
βεται τόσο βαθιά, που ακόμη και η ανεύρεση 
του δολοφόνου μπορεί να μην είναι αρκετή για 
να την απελευθερώσει.

Η υπέροχη γυναίκα μου, Samantha 
Downing, Εκδόσεις Bell

Η Υπέροχη Γυναίκα μου είναι «μια σκοτεινή, 
ανατριχιαστική εξερεύνηση των οικογενει-

ακών σχέσεων, του γάμου και των δολοφονικών 
ψυχαναγκασμών» (The Washington Post), «ένα 
από τα πιο συγκλονιστικά και δυνατά θρίλερ 
που θα διαβάσετε φέτος» (Hello Giggles), «μια 
απολαυστικά σκοτεινή ιστορία για μυστικά, σχέ-
σεις και το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν 
κάποιοι για να κρατήσουν τη μαγεία ζωντανή» 
(CrimeReads). Με δυο λόγια, εκεί που ο Dexter 
συναντά τον κύριο και την κυρία Σμιθ, βρίσκεται 
το θρίλερ της Σαμάνθα Ντάουνινγκ που έρχεται 
για σας κάνει να δείτε με άλλο μάτι τους γείτονές 
σας… Διαβάστε το τώρα, πριν μεταφερθεί στον 
κινηματογράφο, σε παραγωγή της Νικόλ Κί-
ντμαν. Το ταγκ: Πόσο καλά γνωρίζεις τον άνθρω-
πο που αγαπάς περισσότερο από όλους; 

Έχω μόλις επιστρέψει από το εμβολιαστικό κέντρο όπου έκανα τη 
δεύτερη δόση του Astra Zeneca. Με δυο λόγια, είμαι ένας βετερά-
νος του πολέμου. Αντιμετωπίζω με νωθρή υπεροψία τους Pfizer 
και Moderna (δεν έχουν υπάρξει αυτοί στα χαρακώματα, δεν έ-
χουν νιώσει το παραλήρημα – είναι οι τυχεροί του συστήματος). 
Πολλές φορές σκέφτηκα να γράψω ένα ημερολόγιο καραντίνας, 
μάλιστα κάποτε κάποτε έπιασα το στιλό στα χέρια κι άνοιξα τις 
σελίδες των καταχωρήσεων, μα ύστερα βρέθηκα μπροστά στη 
φενάκη του λευκού χαρτιού. Κι ύστερα, τι να γράψω; Για τον καφέ 
που χτυπάω στο χέρι ώσπου να αποκτήσει μια βελούδινη υφή 
που θα ζήλευε κάθε μπαρίστας; Για το τρέξιμο που κάνω κάθε 
απόγευμα στον Άδη (το έκτο υπόγειο της πολυκατοικίας μου 
που είναι τρόπον τινά προσομοίωση, στο νου μου, του άλλου 
κόσμου;) Για τις μονήρεις βόλτες μου στον λόφο του Άη Γιάννη, 
με θέα την Ακρόπολη και τον Αργοσαρωνικό, όπου νιώθω σαν 
τον Βέρθερο δίχως την κίτρινη παλτουδιά; Να γράψω για τα βι-
βλία που διαβάζω; –μα γράφω, ας είναι καλά η Athens Voice που 
μου ’δωσε δουλειά να κάνω. Να μιλήσω για την αγαπημένη μου 
που δεν βλέπω γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός sms; Να 
αναφερθώ στη φαντασμαγορία των σούπερ μάρκετ που είναι 
βέβαια τα κατ’ εξοχήν μουσεία της εποχής καθώς στα ράφια τους 
η αισθητική καλλιεργείται χάρη στους καταξιωμένους γραφίστες 
των κονσερβών ντομάτας;
Είμαι σίγουρος πως πολλοί συγγραφείς αυτή τη στιγμή γράφουν, 
επιμελούνται ή ετοιμάζονται να εκδώσουν ημερολόγια καρα-
ντίνας. Ένα τέτοιο έπεσε στα χέρια μου τις προάλλες. Με ωραίο 
εξώφυλλο, οι εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφόρησαν σε καλά ελ-
ληνικά το «Ημερολόγιο της Πανούκλας». Συγγραφέας, άγνωστος 
σε μένα ως τώρα, ο Πορτογάλος Γκονσάλο Μ. Ταβάρες. 
Ομολογώ ότι άνοιξα με δισταγμό το βιβλίο καθώς, μπουχτισμένος 
από την καραντίνα όλους αυτούς τους μήνες, φανταζόμουν ότι 
δεν θα άντεχα κιόλας να διαβάσω για την επιδημία κι όλη ετούτη 
την ιστορία με τον κορωνοϊό που πραγματικά την έχω σιχαθεί ως 
το μεδούλι. 
Όμως σύντεχνος Πορτογάλος με εξέπληξε ευχάριστα. Μάλιστα, 

απολαμβάνω τόσο το βιβλίο του που 
το διαβάζω σε μικρές δόσεις ώστε να 
εμπεδώνω τη δική του θεώρηση του κό-
σμου εν μέσω covid 19. Είναι ένα κείμενο 
μπολιασμένο όχι μόνο με τις δικές του 
σκέψεις αλλά και με μπόλικη φιλοσοφία 
αρχαίων και νέων, με αστραφτερή λο-
γοτεχνία άλλων συγγραφέων αλλά και 
κάθε μορφής εικαστικές τέχνες. Είναι ένα 
ημερολόγιο υφασμένο με σκηνές από κά-
θε γωνιά του πλανήτη, ενός πλανήτη που 
πρώτη φορά στην ιστορία του καλείται 
να αντιμετωπίσει έναν κοινό εχθρό – και 
μάλιστα λιλιπούτειο, αόρατο. Ο συγγρα-
φέας του δεν αναλύεται σε θρήνους, 
δεν αποδίδει τα τεκταινόμενα σε κάποια 
συνωμοσία των πλουσίων κατά των φτω-

χών, δεν κατηγορεί τους πολιτικούς που 
μας έκλεισαν μέσα. Δεν βγάζει κούφια 
συμπεράσματα, δεν σπέρνει το φόβο, 
δεν μας αφηγείται το παραμύθι του σκε-
παρνοσκοτωμένου. 

Η ματιά του Ταβάρες είναι μια καθαρή ενατένιση του κόσμου, 
όπως προέκυψε από τούτο το νοσηρό στρίψιμο της βίδας. Προ-
σωπικά, έχω βαρεθεί να βλέπω μάσκες γύρω μου. Εμβολιαστείτε!

Από την  
Πορτογαλία,  
με αγάπη
Tου Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

Γκονσάλο Μ. Ταβάρες 
Ημερολόγιο της  
πανούκλας,  
εκδ. Καστανιώτη

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ
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Μην πεις λέξη - Βία και προδοσία στη 
Βόρεια Ιρλανδία - Η κρυφή ιστορία του 
ΙRA, Εκδόσεις Μεταίχμιο

Μια αφήγηση για την άγρια διαμάχη στη 
Βόρεια Ιρλανδία και τα επακόλουθά της, 

με αφορμή μια πραγματική ιστορία φόνου. Τον 
Δεκέμβριο του 1972, μασκοφόροι εισβολείς αρ-
πάζουν από το σπίτι της στο Μπέλφαστ την Τζιν 
Μακόνβιλ, μια μητέρα δέκα παιδιών. Τα παιδιά 
της δεν την ξανάδαν ποτέ. Η απαγωγή της ήταν 
ένα από τα πλέον περιβόητα επεισόδια της άγρι-
ας διαμάχης που είναι γνωστή ως oι Ταραχές. 
Όλη η γειτονιά ήξερε ότι υπεύθυνος ήταν ο IRA, 
όμως κανείς δεν μιλούσε. Το 2003 ανθρώπινα 
οστά ανακαλύφθηκαν σε μια παραλία. Τα παιδιά 
της Μακόνβιλ κατάλαβαν ότι ήταν η μητέρα τους 
όταν τους είπαν πως στο φόρεμα ήταν γαντζω-
μένη μια μπλε παραμάνα – με τόσα παιδιά, την 
είχε πάντα πρόχειρη για πάνες και σχισμένα ρού-
χα.Με τον ρυθμό ενός θρίλερ, και με περίτεχνη 
αλλά καλογραμμένη δομή, η έρευνα σε βάθος 
του Patrick Radden Keefe αποκαλύπτει τον τρό-
μο, την απώλεια και τη σπαρακτική ματαιότητα 
ενός ανταρτοπόλεμου, οι συνέπειες του οποίου 
δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ. Από τους ακραίους 
τρομοκράτες του IRA, όπως η Ντολόρς Πράις, η 
οποία από νεαρή ηλικία έβαζε βόμβες στο Λον-
δίνο, τα κατασκοπικά παιχνίδια και τα βρόμικα 
κόλπα του Βρετανικού Στρατού, μέχρι τον Τζέρι 
Άνταμς, που διαπραγματεύτηκε την ειρήνη αλλά 
πρόδωσε τους σκληροπυρηνικούς συντρόφους 
του, το Μην πεις λέξη παρουσιάζει έναν κόσμο 
πάθους και εκδίκησης. 

Γάτα ανάμεσα σε περιστέρια, Agatha 
Christie, Εκδόσεις Ψυχογιός

Πάντα όλοι γνωρίζουν κάτι, ακόμα κι αν είναι 
κάτι που δε γνωρίζουν πως γνωρίζουν. Πολύ 

δυσάρεστα πράγματα συμβαίνουν σ’ ένα σχολείο 

θηλέων. Μες στη νύχτα, ενώ όλο το σχολείο κοι-
μάται, δύο καθηγήτριες, αναζητώντας την πηγή 
μιας μυστηριώδους λάμψης στο Αθλητικό Περί-
πτερο, ανακαλύπτουν το πτώμα της γυμνάστριας 
– έχει πυροβοληθεί εξ επαφής. Το σχολείο βυθίζε-
ται στο χάος, όταν η «γάτα» που παραμονεύει στη 
φωλιά των περιστεριών ξαναχτυπά. Δυστυχώς, 
μια μαθήτρια γνωρίζει πάρα πολλά. Και πιο συγκε-
κριμένα γνωρίζει πως χωρίς τη βοήθεια του Ηρα-
κλή Πουαρό θα είναι το επόμενο θύμα. Κλασική 
Αγκάθα, Κρίστι στα υπέρτατα της! 

Ημέρα της μητέρας, Nele Neuhaus,  
Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Στην αρχή φαίνεται να είναι μία ακόμη θλιβερή 
υπόθεση: Κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι ο 

84χρονος Τέο Ράιφενρατ, που ζούσε απομονωμέ-
νος τα τελευταία είκοσι χρόνια, πέθανε στο σπίτι 
του πριν από αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια 
όμως της έρευνας, η Πία Ζάντερ και ο Όλιβερ 
φον Μπόντενσταϊν ανακαλύπτουν στο οικόπεδο 
του νεκρού τα λείψανα πολλών γυναικών. Ήταν 
ο Ράιφενρατ ένας αδίστακτος κατά συρροή δο-
λοφόνος που έθαβε τα θύματά του κάτω από το 
κλουβί του σκύλου; Μαζί με τη σύζυγό του Ρίτα 
ήταν για πολλά χρόνια ανάδοχοι ορφανών και ε-
γκαταλειμμένων παιδιών, στα οποία εξασφάλιζαν 
ένα στοργικό σπιτικό περιβάλλον. Καθώς η Πία και 
ο Όλιβερ πέφτουν πάνω σε σκοτεινά κεφάλαια 
της ιστορίας των Ράιφενρατ, εξαφανίζεται ακόμη 
μια γυναίκα. Όλες οι γυναίκες έχουν εξαφανιστεί 
κοντά στην Ημέρα της Μητέρας. Η Πία είναι πεπει-
σμένη: O δολοφόνος κυκλοφορεί ακόμη ελεύθε-
ρος εκεί έξω, αναζητώντας το επόμενο θύμα του. 
Και η Ημέρα της Μητέρας πλησιάζει. 

Το αμάρτημα της κυρίας Ρέμικ,  
Σόνια Σαουλίδου, Εκδόσεις Bell

Στο δεύτερο μυθιστόρημά της, Το Αμάρτημα 
της Κυρίας Ρέμικ, η Σόνια Σαουλίδου και μας 

καλεί να ανακαλύψουμε πώς συνδέεται μια οικο-
γενειακή τραγωδία που συγκλόνισε την κοινωνία 
του Σαν Αντόνιο του Τέξας το 1989, με τη δολο-
φονία μιας οχτάχρονης μαθήτριας στη Φλόριντα 
σήμερα. Ποια είναι η Άγκα Ρέμικ; Πόσες ζωές 
μπορεί να καταστρέψει ένας έρωτας; Ποιο είναι το 
χειρότερο παιχνίδι που μπορεί να παίξει το μυαλό 
σου; Και τελικά, ποιας Ρέμικ είναι το αμάρτημα; 
Της κόρης ή της μητέρας; Όλες οι απαντήσεις 
βρίσκονται στο πιο έξυπνο, σκοτεινό, ανατρεπτι-
κό ψυχολογικό θρίλερ του καλοκαιριού. Και να 
θυμάσαι. Αν θες να φτάσεις στη δικαίωση, πρέπει 
να είσαι αποφασισμένος να περάσεις από τη φω-
τιά. «Εγώ είμαι η Άγκα Ρέμικ, παιδί της τραγωδίας 
του Σαν Αντόνιο του Τέξας τα Χριστούγεννα του 
1989. Ο πατριός μου πυροβόλησε τη μητέρα μου 
κι έπειτα έδωσε τέλος στη ζωή του. Η μικρή μας 
Μάργκο από την τρομάρα της το έσκασε και δεν 
είναι πλέον παρά ένας φάκελος που έκλεισε, ενός 
παιδιού που δε βρέθηκε ποτέ.Εγώ είμαι η Άγκα Ρέ-
μικ, ηκατάρα πίσω από κάθε τραγωδία, η γυναίκα 
που απελπισμένα προσπαθεί να σας μοιάσει». 

Ο Σπινέλλι στον κάμπο,  
Πάνος Παντελούκας, Εκδόσεις Βακχικόν

Μια αστυνομική νουβέλα που μας ταξιδεύει 
από τη Νότια Ιταλία στον Κάμπο της Χίου. 

Πρωταγωνιστής είναι ο καθηγητής εγκληματο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολη, Οράτσιο 
Σπινέλλι, καλός φίλος του επιθεωρητή της 
αστυνομίας του Μπάκολι, Νικόλα Σκιάνο και 
σταθερά αρωγός του στην εξιχνίαση μυστηρίων 
και εγκλημάτων. Ο μεθοδικός και έμπειρος καθη-
γητής, πιστός σύντροφος, γεμάτος ευαισθησίες 
και λάτρης της καλής κουζίνας καλείται από τον 
Έλληνα αστυνόμο Μήτρου να συνδράμει στο 
έργο της εξιχνίασης ενός ειδεχθούς εγκλήματος 
σε ένα αρχοντικό του Κάμπου. Θύμα μια Ιταλίδα 
τουρίστρια, με την υπόθεση να διαδραματίζεται 
ταυτόχρονα σε δύο χώρες: Ελλάδα και Ιταλία. 
Η ιστορία είναι αστυνομικού μυστηρίου, με 
προεκτάσεις στον χώρο της τέχνης και της μό-
δας, ενώ πραγματεύεται σύγχρονα κοινωνικά 
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προβλήματα που απασχολούν τους φαινομενικά 
αθώους πρωταγωνιστές της.

 ΠΑΙΔΙΚΟ

Ωκεανός, Emmanuelle Grundman,  
Εικονογράφηση: Helene Druvert,  
Εκδόσεις Καπόν

Πάρτε μια βαθιά ανάσα και βουτήξτε στο 
άπειρο γαλάζιο του ωκεανού. Εξερευνήστε 

τον πραγματικό πνεύμονα του πλανήτη μας και 
τους κατοίκους του από τις παραλίες έως τα 
βάθη της αβύσσου και κατανοήστε τους κιν-
δύνους που απειλούν τον θαλάσσιο κόσμο μας 
μέσα από την εικονογράφηση της βραβευμένης 
Helene Druvert και τα εντυπωσιακά, κομμένα 
με λέιζερ αναπτύγματα, που συνοδεύουν τα 
περιεκτικά κείμενα της βιολόγου Emmanuelle 
Grundman. Μια αξέχαστη θαλασσινή οδύσ-
σεια που θα συναρπάσει τα γεμάτα περιέργεια 
παιδιά αλλά και τους μεγάλους. Κατανοήστε 
πώς γεννιέται ένα κύμα και τον μηχανισμό της 
παλίρροιας, ανακαλύψτε τα εξωτικά, διάφανα 
πλάσματα στα βαθύτερα σημεία του ωκεανού 
και το θρυλικό γιγάντιο καλαμάρι. Θαυμάστε το 
ποικιλόχρωμο θέατρο των κοραλλιών και κολυ-
μπήστε κάτω από τα παγόβουνα των πολικών 
ωκεανών. Επιπλέον, αυτή η θεαματική θαλασ-
σινή οδύσσεια έρχεται να μας θυμίσει πόσο ου-
σιώδες είναι σήμερα να προστατέψουμε τους 
ωκεανούς, την πηγή της ανθρωπότητας, από 
τους κινδύνους που τους απειλούν.

Peppa Pig: Εκδρομή με το Σχολικό,  
Εκδόσεις Anubis

Άλλη μια νέα κυκλοφορία στη σειρά δημοφι-
λών παιδικών βιβλίων Peppa Pig, το πρω-

τοποριακό παιχνιδοβιβλίο από χαρτόνι «Peppa 
Pig: Εκδρομή με το Σχολικό». Σε σχήμα σχολικού 
λεωφορείου και με πλαστικές ρόδες που γυρί-
ζουν αληθινά, η εκδρομή της Πέππα και των συμ-

μαθητών της δεν ήταν ποτέ πιο διασκεδαστική. 
«Η τάξη της Πέππα πάει εκδρομή με το σχολικό. 
Τι χαρά!». Καθώς το παιδί σας θα διαβάζει την 
ιστορία, αυτή διακόπτεται με ευχάριστο τρόπο 
για να του ζητήσει να τραγουδήσει μαζί με την 
Πέππα και τους φίλους της και από μια στροφή 
στον ρυθμό του γνωστού παιδικού τραγουδιού: 
«Του σχολικού οι ρόδες πάνε γύρω γύρω...». Για 
ηλικίες έως 7 ετών.

Κι εγώ κάνω γιόγκα, Delia Hernandez-
Sara Mateos, Εκδόσεις Πρώτη Ύλη

Μια πηγή έμπνευσης για μικρούς και μεγά-
λους, καθώς όλοι μπορούν να βρουν κάτι 

συναρπαστικό και χρήσιμο, ανατρέχοντας στις 
σελίδες του. Μέσα από τα εξαιρετικά σκίτσα 
της Sara Mateos και την ιστορία της μικρής 
Βέρας τα παιδιά θα μάθουν τα πάντα για τη 
γιόγκα: Πώς αυτή η πανάρχαια πρακτική μάς 
χαλαρώνει, με ποιο τρόπο γίνεται το εργαλείο 
για να φιλιώσουν με τα αδερφάκια τους, πώς 
μας προετοιμάζει για τις προκλήσεις της καθη-
μερινότητας, μας διασκεδάζει και ταυτόχρονα 
γίνεται η αφορμή να περνούν ποιοτικό χρόνο 
με τους γονείς τους. Το καλύτερο: Στο τέλος του 
βιβλίου ο αναγνώστης θα βρει βήμα-βήμα πώς 
να εκτελέσει τις πιο γνωστές ασάνες (ασκήσεις) 
της γιόγκα, όπως η κόμπρα, το βουνό, ο πολε-
μιστής αλλά και τις πιο λυτρωτικές αναπνοές, 
όπως αυτή του αστεριού.

Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ!  
Εκδόσεις Διόπτρα

Ένα βιβλίο δραστηριοτήτων για παιδιά. Πατέ-
ρα, έχει η Αγγλία Καλαμάτα; Αν αυτή η ερώ-

τηση σας βασανίζει εδώ και χρόνια, ήρθε η ώρα 
να μάθετε την απάντηση! Το βιβλίο για το οποίο, 
αμερόληπτοι, καταξιωμένοι κριτικοί και ειδήμο-
νες της Γεωγραφίας, έχουν γράψει πως πρόκει-
ται για πραγματικό αριστούργημα! Δείτε και μό-
νοι σας: «Αν μπορούσα να διαλέξω ένα δώρο για 
όλον τον κόσμο, θα ήταν αυτό»: Άγιος Βασίλης. 
«Δεν έχει ξαναϋπάρξει καλύτερο βιβλίο δρα-
στηριοτήτων. Ειλικρινά αξίζει Νόμπελ»: Η μαμά 
μου. «Με τέτοια βιβλία γεωγραφίας πιστεύω θα 
μπορέσω να βρω το σπίτι μου»: Πρώην κάτοικος 
της χαμένης Ατλαντίδας. Από ποια σημεία του 
κόσμου μάς ήρθαν τα υλικά της χωριάτικης 
σαλάτας; Γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το 
ίδιο χρώμα δέρματος; Ποια σημαία έχει πάνω 
της ένα λιοντάρι που κρατάει ένα σπαθί; Αυτές 
και άλλες ερωτήσεις θα λυθούν με τη βοήθεια 
αυτού του βιβλίου, μέσα από ιστορίες, κουίζ, 
ζωγραφιές και κρυπτόλεξα! Το βιβλίο έχει φτια-
χτεί από την ομάδα που βρίσκεται πίσω από 
την online κοινότητα «Η γεωγραφία είναι πολύ 
κουλ» που έχει αγαπηθεί από χιλιάδες γονείς 
και εκπαιδευτικούς.Δημιουργήθηκε με πολλή 
αγάπη, με σκοπό να κάνει μικρούς και μεγάλους 
να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική αντίληψη για 
τον πλανήτη. Μεγάλα Γεωγραφόπουλα, ήρθε η 
ώρα να ανακαλύψετε όλες τις απαντήσεις που 
σας ταλάνιζαν.

Ουρανός, Juliette Einhorn,  
Εκδόσεις Καπόν

Ένα θαυμαστό ταξίδι στον ουρανό. Ποια είναι 
τα μετεωρολογικά φαινόμενα που διαταράσ-

σουν τον ουρανό; Ποια είναι τα πουλιά και οι ιπτά-
μενες μηχανές που τον διασχίζουν; Ποια είναι τα 
άστρα που τον καλύπτουν; Μαθαίνουμε να ανα-
γνωρίζουμε τα σύννεφα, καταλαβαίνουμε πώς 
γονιμοποιούνται τα φυτά, παρατηρούμε μια πτή-
ση αποδημητικών πουλιών, παρακολουθούμε 
έναν ανεμοστρόβιλο ή μια έκλειψη, διασχίζουμε 
τα στρώματα της ατμόσφαιρας και πάμε όλο και 
πιο ψηλά, με το βλέμμα στραμμένο στα άστρα… 
Ένα ξεχωριστό βιβλίο γνώσης, εμπλουτισμένο με 
μια συναρπαστική, ζωντανή εικονογράφηση και 
αναπτύγματα κομμένα με λέιζερ, σχεδιασμένα 
από τη βραβευμένη εικονογράφο του Ωκεανού 
Hélène Druvert, και πλαισιωμένα από την έγκυρη 
και συνάμα ποιητική γραφή της Juliette Einhorn.
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Emily Button: Πρόσκληση σε πάρτι, 
Elaine Field & Kathy Gemmell,  
Εικονογράφηση: Sami Sweeten & 
Katherine Hartley, Εκδόσεις Anubis 

Στο πάρτι του Τεντ, όλα τα παιχνίδια είναι 
χαρούμενα εκτός από ένα. Η Έμιλι έχει τη 

λύση… στην τσέπη της! Καλωσορίσατε στην 
παιδική τους βιβλιοθήκη την Έμιλι Μπάτον, τη 
διάσημη πάνινη κούκλα της Hallmark, με τις ει-
κονογραφημένες ιστορίες «Emily Button: Ένας 
καινούριος φίλος» και «Emily Button: Πρόσκλη-
ση σε πάρτι». Στον κόσμο της Έμιλι Μπάτον, τα 
πάντα έχουν αξία και όλα είναι χρήσιμα. Δεν 
έχουν καμία σημασία το ύψος, το χρώμα, ούτε 
καν αν είσαι φτιαγμένος από κορδέλες και 
κουρελάκια: με λίγη φαντασία, κέφι και πολλή 
δουλειά μπορούν να γίνουν θαύματα.Οι αξίες 
της οικολογίας, της φιλίας, της δημιουργικότη-
τας αλλά και της αποδοχής και της προσφοράς 
δοσμένες μέσα από τις ιστορίες της διάσημης 
πάνινης κούκλας της Hallmark! (Για ηλικίες: 4-8)

Xελιδόνι πληγωμένο, Βαγγελιώ  
Κονδάκη - Καραμέτου, Εικονογράφηση:  
Πέγκυ Φούρκα, Εκδόσεις Πρώτη Ύλη

Σελίδες αφιερωμένες σε όλους τους ανθρώ-
πους που είναι αναγκασμένοι να φύγουν 

από την πατρίδα τους διωγμένοι και απελπισμέ-
νοι παίρνοντας έναν δρόμο μακρινό, ίσως για 
μια νέα πατρίδα. Η μακρά και δύσκολη πορεία 
της «προσφυγιάς» περνάει μέσα από ψεύτικες 
υποσχέσεις, μικρά και μεγάλα καράβια που δεν 
φτάνουν σε κανέναν προορισμό, καχύποπτους 
ανθρώπους που δυσκολεύονται να δεχθούν 
το «ξένο» και «διαφορετικό», αλλά κάπου στο 
βάθος ξεπηδάει και η καλοσύνη, η αλληλεγγύη 
και αλληλοβοήθεια που κάνει την ελπίδα να αν-
θίσει ξανά. Η συγγραφέας, έχοντας μελετήσει 
κείμενα και ζωγραφιές που έχουν φτιάξει τα 
ίδια τα προσφυγόπουλα, καταφέρνει να μιλή-
σει για σκληρές αλήθειες με έναν διακριτικό 
ποιητικό τρόπο, που ευαισθητοποιεί χωρίς να 
τραυματίζει την παιδική ψυχή. Στο τέλος του 
βιβλίου περιλαμβάνονται βιωματικά παιχνίδια 
ενσυναίσθησης.Για παιδιά 8-12 ετών.

Κι όμως, κινείται… Διατμηματική  
Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις  
Μικρότερες Ηλικίες της Νεολαίας,  
Σύγχρονη Εποχή

Ιστορία του ανθρώπου και των κοινωνιών του. 
Φαντασία ή γνώση; Παραμύθι ή επιστήμη; Με 

το βιβλίο αυτό θα ταξιδέψετε σε άλλες εποχές, 
κοντινές και μακρινές, θα διακτινιστείτε στο 
παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον και βρείτε 
απαντήσεις στις πιο δύσκολες ερωτήσεις, αφού 
σκοπός της έκδοσης είναι να εξηγήσει με εύλη-
πτο τρόπο στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο 
σχηματίστηκαν οι πρώτες ανθρώπινες κοινω-
νίες, πώς αυτές εξελίσσονται, προχωρούν και 
αλλάζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, μέχρι και 
σήμερα. Και γιατί όχι; Πώς θα μοιάζουν αύριο. 

24 Eικόνες για την Επανάσταση του 
1821 - Μακρυγιάννης &Ζωγράφος,  
ένας αγωνιστής και ένας καλλιτέχνης, 
Εκδόσεις Καπόν

Είκοσι τέσσερις υποθετικοί διάλογοι με 
παιδιά και νέους που προτείνουν μια δια-

δρομή αποκρυπτογράφησης και ερμηνείας του 
κόσμου των εικόνων του Μακρυγιάννη. Στο βι-
βλίο παρουσιάζονται οι είκοσι τέσσερις πίνακες 
που δημιουργήθηκαν με την καθοδήγηση του 
στρατηγού Μακρυγιάννη από τον ζωγράφο 
Δημήτριο Ζωγράφο και αφηγούνται γεγονότα 
της Επανάστασης, από την έναρξή της μέχρι 
την ανεξαρτησία της Ελλάδας το 1830.Παρακο-
λουθώντας τον κάθε διάλογο, ο αναγνώστης 
περιηγείται με μοναδικό τρόπο στον Αγώνα 
του 1821, ανακαλύπτοντας αθέατες πτυχές της 
Επανάστασης και της εποχής της. Και εγένετο 
ο Μακρυγιάννης… για παιδιά. Η Μαρίζα Ντε-

κάστρο, βασιζόμενη στη φυσική περιέργεια και 
την παρατηρητικότητα των παιδιών, αξιοποίησε 
τον πλούτο των λεπτομερειών κάθε εικόνας –τα 
πρόσωπα, την τοπογραφία και τη στρατηγική 
των μαχών, τις πολιορκίες και τις ναυμαχίες, τον 
οπλισμό, την ενδυμασία, αλλά και τα χρώματα 
και την τεχνική του ζωγράφου– και σκηνοθέ-
τησε με παιδαγωγική σπουδή είκοσι τέσσερις 
υποθετικούς διαλόγους με παιδιά και νέους. 
Παρακολουθώντας τον κάθε διάλογο, οι μικροί 
αλλά και μεγάλοι αναγνώστες καθοδηγούνται 
σε μια γοητευτική αποκρυπτογράφηση και ερμη-
νεία του κόσμου των εικόνων του Μακρυγιάννη, 
ανακαλύπτοντας μικρές και μεγάλες στιγμές της 
Επανάστασης του 1821 και της εποχής της που 
δεν βρίσκουμε στα σχολικά βιβλία. Επιστημονική 
επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου, καθηγή-
τρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ

Οι Μάγισσες του Ντιουν, Brian Herbert & 
Kevin J. Anderson, Εκδόσεις Anubis

Στο πρώτο βιβλίο της νέας prequel τριλογίας της 
βραβευμένης σειράς επιστημονικής φαντα-

σίας DUNE, έχουν περάσει ογδόντα τρία χρόνια 
από την καταστροφή των σκεπτόμενων μηχανών 
στη Μάχη του Κορρίν. Ο ήρωας πολέμου Βόριαν Α-
τρείδης έχει εξαφανιστεί. Οι απόγονοι του Άμπου-
λαρντ Χαρκόννεν, που είχε καταδικαστεί για δειλία 
κι εξοριστεί στο ζοφερό Λάνκιβεϊλ, συνεχίζουν 
να κατηγορούν τον Βόριαν για τη μοίρα τους. Στον 
πλανήτη-ζούγκλα Ρόσσακ, η Ρακέλλα Μπέρτο-
Ανιρούλ, η πρώτη Σεβάσμια Μητέρα, έχει δημιουρ-
γήσει τη δική της Αδελφότητα, λειτουργώντας μια 
σχολή που εκπαιδεύει τις γυναίκες να βελτιώνουν 

το μυαλό και το σώμα τους. Οι απόγονοι του Αου-
ρέλιους Βένπορτ και της Νόρμα Σένβα έχουν χτίσει 
μια εμπορική αυτοκρατορία, ενώ ο Γκιλμπέρτους 
Άλμπανς έχει ιδρύσει μία διαφορετική σχολή στον 
Λαμπάντας, που διδάσκει τους ανθρώπους να 
γίνονται Μέντατ. Το πρώτο βιβλίο της συγκλονιστι-
κής, περιπετειώδους τριλογίας, που αποκαλύπτει 
τις μυστηριώδεις πτυχές των σχολών και των 
πολιτικών σχημάτων που έχουν διαμορφώσει το 
σύμπαν του Dune, θα σας καθηλώσει. 

Αλλόκοτο, Eli Brown, Εκδόσεις Anubis

Μια εναλλακτική ιστορία της Αμερικής του 
19ου αιώνα: Η Κλόβερ Έλκιν, κόρη του 

γιατρού Κόνστανταϊν, ζει σε έναν τόπο όπου τα 
θαύματα είναι αληθινά. Διακατέχεται από έμφυ-
τη περιέργεια και ονειρεύεται μια ζωή γεμάτη 
περιπέτεια και δράση, συλλέγοντας αλλόκοτα 
αντικείμενσ στα χνάρια της μητέρας της. Καθώς 
οι εντάσεις στα σύνορα κλιμακώνονται, η Κλόβερ 
θα βρεθεί αντιμέτωπη με κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από την ίδια: την αποστολή να προστατέψει το 
αλλόκοτο που της εμπιστεύτηκε ο πατέρας της, 
εκείνο που μπορεί να δώσει το έναυσμα για την 
έναρξη ενός πολέμου ή και για την αποφυγή του. 
Στο ταξίδι της, η Κλόβερ θα συναντήσει έναν πε-
τεινό που διοικεί στρατό, μια θεατρίνα που είναι 
άσος στα ψέματα κι έναν άνθρωπο κυριευμένο 
από ένα καπέλο που κλέβει μυστικά... Και όλα αυ-
τά ενόσω την κυνηγούν αδίστακτοι κακοποιοί και 
τα φρικτά δημιουργήματα μιας μάγισσας.. 

 ΔΟΚΙΜΙΟ

Σλαβόφωνοι και Πρόσφυγες.  
Κράτος και πολιτικές ταυτότητες  
στη Μακεδονία του Μεσοπολέμου,  
Ραϋμόνδος Αλβανός, Εκδόσεις Επίκεντρο

Ο Μεσοπόλεμος, δηλαδή η περίοδος 1922-
1940, είναι η σημαντικότερη περίοδος στη 

νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Τότε ουσιαστικά 
μπήκαν οι βάσεις για τη διαμόρφωση της πραγ-
ματικότητας όπως τη ζούμε σήμερα. Στο βιβλίο 
παρουσιάζονται στοιχεία της κοινωνικής ιστορί-
ας των Ελλήνων που σίγουρα δεν αφορούν μόνο 
τη Μακεδονία. Η συγκρότηση των δικτύων των 
πολιτευτών, οι στρατηγικές τους για την άντλη-
ση ψήφων, η έκφραση και διαχείριση των μυριά-
δων αιτημάτων των ψηφοφόρων-χωρικών, οι 
συγκρούσεις ντόπιων-προσφύγων σχετικά με 
τη γη, τα έντονα πολιτικά πάθη των διχασμένων 
Ελλήνων σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς 
είναι μερικά από τα στοιχεία που αναλύονται 
στην παρούσα μελέτη και χαρακτηρίζουν όλη 
την ελληνική ύπαιθρο του Μεσοπολέμου.Το 
βασικό ερώτημα που διατρέχει αυτό το βιβλίο 
είναι το ποιος είναι ο ρόλος του κράτους στην 
προσπάθεια ένταξης των σλαβόφωνων και των 
προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

Διαδρομές, Νίκος Διακουλάκης, Σπύρος 
Καρβουνίδης, Νίκος Κουτρέτσης, Γιάννης 
Μαρούλης, Γιάννης Μειμάρογλου, Λάμπης 
Ντόλκας και Βασίλης Στεφανής, Δημήτρης 
Ψυχογιός, Εκδόσεις Επίκεντρο

Μια αρχική ιδέα-πρόταση μεταξύ φίλων ήταν 
ο σπινθήρας για να φουντώσει η επιθυμία 

για ψάξιμο, ανασκόπηση και ενδοσκόπηση, που 
τις διευκόλυνε η υποχρεωτική απομόνωση της 
κορωνoϊικής εποχής. Και ήρθαν στην επιφάνεια 
στιγμιότυπα και εμπειρίες, άλλες από το προσκή-
νιο και άλλες καλά κρυμμένες σε κάποια γωνιά 
του μυαλού. Η επεξεργασία και καταγραφή τους 
γέννησε τις Διαδρομές. Οι Δημήτρης Ψυχογιός, 
Νίκος Διακουλάκης, Σπύρος Καρβουνίδης, Νίκος 
Κουτρέτσης, Γιάννης Μαρούλης, Γιάννης Μειμά-
ρογλου, Λάμπης Ντόλκας και Βασίλης Στεφανής 
αφηγούνται τις εμπειρίες τους με αφετηρία τη 
χούντα των συνταγματαρχών, που επηρέασε 
καθοριστικά τη διαδρομή τους στη ζωή και την 
πολιτική, οδηγώντας τον καθένα σε διαφορετικό 
μονοπάτι, σε διαδρομές που άλλοτε συγκλίνουν 
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και άλλοτε αποκλίνουν – ως τα σήμερα. Καθένας 
από τους οκτώ καταγράφει τα ίχνη που άφησε 
πάνω του η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα 
των τελευταίων 60 σχεδόν χρόνων και αφηγείται 
τη δική του τροχιά μέσα σε αυτή. 

Περιπέτειες της μεσαίας τάξης -  
Κοινωνιολογικές καταγραφές στην 
Ελλάδα της ύστερης μεταπολίτευσης, 
Παναγής Παναγιωτόπουλος,  
Εκδόσεις Επίκεντρο

Όλη η ιστορία της μεσαίας τάξης σε ένα πόνημα 
που την ακτινογραφεί και την καταγράφει 

διεξοδικά και μοναδικά: Ποια είναι η ιστορία στη 
Δύση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; Ποια η σχέ-
ση της με την κατανάλωση, τον ατομικισμό και τη 
χειραφέτηση; Ποια η ιστορική πορεία των μεσαί-
ων στρωμάτων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 
’60 και μετά; Πώς γίνεται η ελληνική οικογένεια να 
είναι ταυτόχρονα ο βιότοπος και η καταδίκη της; 
Υπάρχει ακόμα κάποια ταυτότητα μεσαίων στρω-
μάτων στη χώρα μας ή πλέον έχουν διασπαστεί σε 
αντίπαλες μικρό-κοινότητες ανθρώπων οι οποίοι 
με δυσκολία συνυπάρχουν σήμερα στους τόπους 
της κοινωνικής και συναισθηματικής ερήμωσης; 
Η κρίση της πανδημίας θα επικυρώσει τις ανισότη-
τες που διέπουν τις σχέσεις των μελών της παλιάς 
μεσαίας τάξης στην Ελλάδα ή μήπως θα αποδει-
χτεί ευκαιρία για μια νέα κοινωνική και πολιτισμική 
σύγκλιση; Κατατοπιστικό, αναλυτικό, πολύτιμο. 

Ο Διάβολος στο Celluloid,  
Ουλής Δημήτρης, Εκδόσεις Αρμός

Εξορκισμοί, Πνευματικός Κόσμος και άλλα 
Άνθη του Κακού στις ταινίες Υπερφυσικού 

Τρόμου: ο συγγραφέας επιχειρεί, για πρώτη 
φορά στη νεοελληνική βιβλιογραφία, να υπα-
γάγει τις ταινίες υπερφυσικού τρόμου στις επι-
στημολογικές απαιτήσεις της θρησκειολογικής 

έρευνας, και να καταστήσει σαφές ότι η έρευνα 
αυτή μπορεί να αποβεί εξαιρετικά γόνιμη για τη 
χριστιανική θεολογία. Φιλοδοξει να δείξει ότι οι 
ταινίες υπερφυσικού τρόμου έχουν πολλά πράγ-
ματα να μας διδάξουν τόσο για τη φύση και την 
προέλευση του Κακού, όσο και για τη σχέση μας 
με τους ανθρώπους και τα αντικείμενα αυτού 
του κόσμου. Τέλος αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση 
σε μία συζήτηση για τον Θεό, την Εκκλησία, τη 
Θρησκεία και τον πνευματικό κόσμο, η οποία έχει 
το θάρρος να μην αφορμάται από υψηλά θεολο-
γικά κείμενα και πολιτισμικά τεκμήρια του μακρι-
νού παρελθόντος, αλλά από τον καθρέφτη της 
εποχής της: τη δημοφιλή λαϊκή κουλτούρα (pop 
culture) και το κινηματογραφικό θέαμα.

Η υπονόμευση της Δημοκρατίας  
2015-2019, Πέτρος Π. Παπασαραντόπου-
λος, Εκδόσεις Επίκεντρο

Η προετοιμασία για αυτή την υπονόμευση 
είχε αρχίσει αρκετά χρόνια πριν, από τότε 

που εκδηλώθηκε η ελληνική κρίση. Σταδιακά, η 
ιδεολογία της αντιδημοκρατίας κατακτούσε έδα-
φος. Αυτοί που θα έπρεπε να υπερασπιστούν τη 
δημοκρατία δίσταζαν να το κάνουν. Η ηγεμονία 
των εχθρών της φιλελεύθερης δημοκρατίας δεν 
σήκωνε αμφισβήτηση…Με πρόλογο του Δημή-
τρη Κ. Ψυχογιού, ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος 
αναλύει τον εθνικολαϊκισμό της περιόδου 2015-
2019 και τις προβληματικές πτυχές της. Ο ομότι-
μος καθηγητής Παντείου ΠανεπιστημίουΓιάννης 
Βούλγαρης θεωρεί πως πρόκειται για ένα βιβλίο 
«που ανασυστήνει μια στέρεη και μαχητική 
ιδεολογική άποψη για την Ελλάδα, την Ευρώπη 
και τον σύγχρονο Κόσμο, με οξυδερκή πολιτική 
ανάλυση της εθνικής μας εξέλιξης στην πιο δρα-
ματική περίοδο της Μεταπολιτευτικής Ελλάδας». 
Ο Βασίλης Γούναρης, καθηγητής ΑΠΘ, σημειώνει: 
«Με μια από τις πιο αιχμηρές πένες του δημοσίου 
διαλόγου, ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος υπε-

Χωράει όλη η αρχαιότητα  
στο ασανσέρ; Δρ Θεόδωρος  
Παπακώστας (Archaeostoryteller),  
Key Books

Τι πήρε στις αποσκευές της μια Μινωίτισσα 
πριγκίπισσα για να πάει στην Αίγυπτο; Πώς 

περνούσε την ώρα του όταν βαριόταν ένας Μυ-
κηναίος δημόσιος υπάλληλος; Πώς τραυμάτισε 
το πόδι του ένας κένταυρος; Πώς ένας άσεμνος 
χορός οδήγησε τυχαία στη δημιουργία της Δη-
μοκρατίας; Ποιος ξένος σκλάβος έγινε πλούσιος 
τραπεζίτης; Γιατί ο Ηράκλειτος πρότεινε να 
χαστουκίσουμε τον Όμηρο; Γιατί τις Κυκλάδες 
τις λέμε Κυκλάδες; Η αρχαιολογία, όπως και η 
αρχαιότητα, ανήκει σε όλους μας. Είναι απολαυ-
στική, συγκινητική, τρομακτική, χιουμοριστική, 
μας εμπνέει και μας δείχνει τι θα πει άνθρωπος 
στο σύνολο της ύπαρξής του σε αυτή τη γαλάζια 
μπίλια που πλέει στο σύμπαν και λέγεται Γη. Οι 
τόσοι αιώνες αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς 
στον ελλαδικό χώρο συχνά μοιάζουν δύσκολοι 
στην κατανόηση. Δεν είναι. Ξεκινώντας από 
τα κοινωνικά δίκτυα, ο Archaeostoryteller, ένα 
project Επικοινωνίας της Επιστήμης, «σπάει τους 
κανόνες» και φέρνει την αρχαιολογία στο ευρύ 
κοινό με εύθυμο τρόπο. 

Πανδημία και περιοριστικά μέτρα -  
Ο ψυχισμός απέναντι στον θάνατο και 
τους περιορισμούς του - Ψυχαναλυτική 
δοκιμή, Θανάσης Χατζόπουλος,  
Εκδόσεις Αρμός

Η ανθρωπολογική και κοινωνική συνθήκη της 
πανδημίας συνιστά μια πρόκληση για τον 

ανθρώπινο ψυχισμό, που έρχεται αντιμέτωπος 
για άλλη μια φορά με τη συνθήκη της μολυσμα-
τικής νόσου, του θανάτου και της θνητότητας. 
Παράλληλα οι περιορισμοί ως μέτρο προφύ-
λαξης θέτουν σε αναστολή την κινητικότητα, 
περιορίζοντας δραματικά αυτήν που μεσολαβεί 
την επιθυμία και την ικανοποίησή της, αφού τόσο 
η αναζήτηση ευχαρίστησης όσο και η αποφυγή 
δυσαρέσκειας βρίσκονται υπό την αιγίδα της 
ψυχοσωματικής κινητικότητας η οποία περιο-
ρίζεται. Ποιες οι συνέπειες όλων αυτών, ειδικά 
όταν αφορούν ολόκληρες κοινωνίες, και ποια εί-
ναι τα δυσοίωνα «δώρα» που μπορεί να φέρνει ο 
επιβεβλημένος εγκλεισμός; Σε αυτή την κρίσιμη 
περίοδο, όπου δοκιμάζονται η ευθραυστότητα 
της ζωής και η ευαλωτότητα του ανθρώπου, 
καλούμαστε να αναστοχαστούμε την ανθρώπινη 
κατάσταση και η ψυχανάλυση δείχνει ορισμέ-
νους δρόμους με τον τρόπο που προσεγγίζει το 
ανθρώπινο υποκείμενο και τον ψυχισμό.

Πώς να αποφύγουμε μια κλιματική  
καταστροφή: Οι λύσεις που έχουμε και 
οι καινοτομίες που χρειαζόμαστε,  
Bill Gates, Εκδόσεις Πατάκη

Ο Bill Gates έχει αφιερωθεί την τελευταία δε-
καετία στη μελέτη των αιτιών και των συνε-

πειών της κλιματικής αλλαγής. Με τη συνεργασία 
ειδικών από τομείς της φυσικής, της χημείας, της 
βιολογίας, της μηχανικής, της πολιτικής επιστή-
μης και της οικονομίας, έχει επικεντρωθεί στο 
τι πρέπει να γίνει για να αναστραφεί η πορεία 
του πλανήτη προς τη βέβαιη περιβαλλοντική 
καταστροφή. Βασιζόμενος στην πείρα του και τη 
γνώση των καινοτομιών και του πώς μπορούν 
να υλοποιηθούν νέες ιδέες, παρουσιάζει τους 
τομείς όπου η τεχνολογία ήδη συμβάλλει στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου· επίσης, το πού και το πώς η τεχνολογία που 
σήμερα διαθέτουμε μπορεί να λειτουργήσει πιο 
αποτελεσματικά, πού χρειαζόμαστε καινοτόμες 
ανακαλύψεις και ποιοι εργάζονται προς αυτή την 
κατεύθυνση. Τέλος, παραθέτει ένα συγκεκριμέ-
νο, πρακτικό σχέδιο για την επίτευξη των μηδενι-
κών εκπομπών – προτείνοντας όχι μόνο πολιτικές 
που μπορούν να υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις, 
αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ατομικά, 
προκειμένου οι κυβερνήσεις μας, οι εργοδότες 
μας αλλά και εμείς οι ίδιοι να συμβάλουμε σε αυτό 

ρασπίζεται με πάθος, γνώσεις και επιχειρήματα 
τη φιλελεύθερη δημοκρατία και αναδεικνύει 
τους σύγχρονους εχθρούς της, χωρίς να χαρίζε-
ται σε κανέναν. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να 
του πει πως δεν μίλησε όταν έπρεπε». «Το βιβλίο 
διατηρεί νωπή τη μνήμη του πρόσφατου παρελ-
θόντος και η μνήμη θωρακίζει τη Δημοκρατία» 
εκτιμά ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Άνθρωπος 4.0 - Για μια σοφή  
διαχείριση της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης, Δημήτριος Λακασάς,  
Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τι είναι επιτέλους αυτή η 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση; Αφορά τη βιομηχανία των ανε-

πτυγμένων χωρών ή μήπως μας αφορά όλους; 
Τα ερωτήματα που δημιουργεί η έλευση της 
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης είναι πολλά και 
δύσκολα, η απάντηση όμως είναι απλή. Η σοφή 
διαχείριση της γνώσης θα αποτελέσει το σημεί-
ο-κλειδί στην επιτυχημένη εφαρμογή της 4ης 
Βιομηχανικής Επανάστασης. Ο άνθρωπος έχει 
φθάσει σε μια καμπή της εξελικτικής του πορείας 
και βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε σταυροδρό-
μι, όπου καλείται να διαμορφώσει το μέλλον του. 
Το βιβλίο Άνθρωπος 4.0 επιχειρεί μια διείσδυση 
στα άδυτα των νέων τεχνολογιών με μια απλή 
ματιά και με την ίδια ματιά βλέπει το μέλλον της 
ανθρωπότητας. Τάσσεται ξεκάθαρα και με επι-
χειρήματα υπέρ του ανθρώπου στο νέο δίλημμα 
«άνθρωπος ή μηχανή». Εν τέλει, θα επικρατήσει 
το φως ή το σκοτάδι στη νέα εποχή που έρχεται; 
Η μήπως αυτή η εποχή κιόλας ήρθε;



Π
ώς λειτουργεί ο πολιτικός βίος στην Ελλάδα σήµε-

ρα; Ποιοι και µε ποιον τρόπο  αναλαµβάνουν αξιώµατα; 

Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής, των ΜΜΕ αλλά και 

της ίδιας της κοινωνίας εν γένει; Πώς λειτουργεί ο θεσµός του 

σχολείου και της παιδείας γενικότερα για την ελληνική εµπει-

ρία και παράδοση; Μπορεί να αποφευχθεί το ιστορικό τέλος 

του Ελληνισµού; Ποιες ενέργειες µπορούν να διασώσουν ιστο-

ρικά υπαρκτό και ενεργό τον Ελληνισµό;

Κατόρθωµα η δηµοκρατία, όχι συνταγή είναι το νέο βιβλίο 

του Χρήστου Γιανναρά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρµός 

και αποτελεί ένα σύνολο µελετών και αναλύσεων της πολιτικής 

και κοινωνικής επικαιρότητας. Ο Χρήστος Γιανναράς ψέγει την 

ακρισία και αναξιοκρατία σε κάθε πτυχή του ελλαδικού δηµό-

σιου βίου και επιδιώκει να ενισχύσει την κριτική αντίσταση του 

αναγνώστη στις ψυχολογικές προτεραιότητες της προπαγάν-

δας, της διαφήµισης και των ιδεολογικών δογµάτων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΧΙ ΣΥΝΤΑΓΗ

Μια ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της πολιτικής 
στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός

www.armosbooks.gr, Fb: armos.ekdoseis.ekdiloseis, Insta: armosbooks 
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Ντοπαµίνη 
Κωνσταντίνος Τσάβαλος

 Μυθιστόρηµα 

Είναι ένας κυνικός και απαθής 
τριαντάρης που εργάζεται ως 
δηµοσιογράφος στην Αθήνα 
της δεκαετίας του ’00. Απεχθά-
νεται τους πάντες και τα πάντα, 
πρωτίστως τη δουλειά του, 
τους συναδέλφους του και, γε-
νικά, οποιονδήποτε συναντάει 
στον δρόµο του – µε απειροελά-
χιστες εξαιρέσεις. Μια σκοτεινή, 
βίαιη, σατιρική, αστεία και 
άκρως διασκεδαστική αποτύ-
πωση της προ και µετά Ολυµπι-
ακής Ελλάδας, ιδωµένης µέσα 
από ένα ζευγάρι µάτια πρησµέ-
να από τα ναρκωτικά, τα τσιγά-
ρα, τα ποτά και τα ξενύχτια.

Να σπρωχτούµε κι
 όπως πέσουµε

Βαγγέλης Μαργιωρής
Μυθιστόρηµα 

Θανάσης και Αθηνά. Αθηνά και 
Θανάσης, καλύτερα. Αθηνά, 
Θανάσης και η κόρη τους η Ελέ-
νη. Κοντά σε αυτούς, µανάδες, 
πεθερές, θείες, θείοι, φίλες 
τρελές και φίλοι θεότρελοι, και 
επιπλέον, δουλειές κι αφεντικά 
και προϊστάµενοι κι όλος αυτός 
ο µαγικός κόσµος που αποτελεί 
τον ευρύτερο οικογενειακό 
και κοινωνικό κύκλο του κάθε 
ζευγαριού. Μια ιστορία για 
την αγία, ελληνική οικογένεια, 
πραγµατεύεται το τρίτο µυθι-
στόρηµα του συγγραφέα Βαγ-
γέλη Μαργιωρή.

Το αιώνιο καλοκαίρι 
 Θάνος Γιαννούδης   

Μυθιστόρηµα

∆ύο χρόνια µετά τη λήξη της 
πανδηµίας, η τριαντάχρονη 
Σόνια, όπως φαίνεται, θα µείνει 
και αυτό το καλοκαίρι κλει-
σµένη στα όρια της πόλης της 
Σµύρνης, γιατί της ανατίθεται 
από το γραφείο η υποχρέωση 
να παρίσταται στις συναντήσεις 
µιας οργάνωσης που ετοιµάζει 
ένα µεγάλο θεατρικό. Ένα µυθι-
στόρηµα πάνω στις σύγχρονες 
ανθρώπινες σχέσεις, τα όνειρα 
σε µια µεταµοντέρνα εποχή 
και τη ζωή σε µια πόλη που δεν 
είναι ούτε πρωτεύουσα ούτε 
επαρχία, ταυτοχρόνως κι ένα 
καυστικό σχόλιο πάνω στην 
υπερπληθώρα λογοτεχνικών 
έργων µε άξονα τις χαµένες 
πατρίδες.

Ο Σπινέλλι στον Κάµπο
Πάνος Παντελούκας

Αστυνοµική νουβέλα

H νέα περιπέτεια του καθηγη-
τή εγκληµατολογίας Οράσιο 
Σπινέλλι µάς ταξιδεύει από τη 
Νότια Ιταλία στον Κάµπο της 
Χίου. Ο µεθοδικός και έµπειρος 
καθηγητής, πιστός σύντροφος, 
γεµάτος ευαισθησίες και λά-
τρης της καλής κουζίνας καλεί-
ται από τον Έλληνα αστυνόµο 
Μήτρου να συνδράµει στο έργο 
της εξιχνίασης ενός ειδεχθούς 
εγκλήµατος σε ένα αρχοντικό 
του νησιού. Θύµα µια Ιταλίδα 
τουρίστρια, µε την υπόθεση να 
διαδραµατίζεται ταυτόχρονα σε 
δύο χώρες: Ελλάδα και Ιταλία. 

Το τραγούδι των Ινουίτ 
Λίλια Τσούβα 

∆ιηγήµατα

Σ’ αυτό το βιβλίο οι αυλητές 
παίζουν µαγικούς σκοπούς και 
οι Σειρήνες πετάγονται από πί-
νακες ζωγραφικής. Εµφανίζεται 
ένα κορίτσι πάνω σ’ ένα µαύρο 
άλογο, ένα πέπλο θερινής οµί-
χλης σκεπάζει το Ενσινίτας. Στη 
φεγγαρόλουστη βεράντα του 
κόσµου ακούγεται το τραγούδι 
των Ινουίτ. Πεταλούδες από 
µακρινές περιοχές καθρεφτί-
ζονται πάνω σε άνθη λωτού. 
Παραπονιάρικα φάντο ηχούν 
στην Κουίµπρα. Ένα βιβλίο που 
υµνεί την οµορφιά της γης. 
Μικρές ιστορίες-ταξίδια στους 
πολιτισµούς των λαών. Μια συλ-
λογή διηγηµάτων γραµµένη µε 
αγάπη για τη διαφορετικότητα 
των πολιτισµών και των ανθρώ-
πων, για τα ζώα, τα πουλιά και 
τα φυτά του πλανήτη.

Εδώ κι εκεί
 Πελαγία Μπότση

Παραµύθι

Ο Εδώ χτίζει µια µοναδική φιλία 
µε ένα µικρό αποδηµητικό που-
λί, τον Εκεί. Μαζί µοιράζονται 
τις πιο σηµαντικές κι ασήµαντες 
στιγµές της ζωής τους. Όµως 
στη φύση αυτής της σχέσης 
είναι και ο αποχωρισµός. Ένα 
παραµύθι για το παιδικό άγχος 
του αποχωρισµού. Το τρίτο παι-
δικό βιβλίο της εκπαιδευτικού 
Πελαγίας Μπότση, σε πλούσια 
εικονογράφηση του Γεράσιµου 
Γαλιατσάτου.

Ψυχανάλυσέ το
Δήμητρα 

Αθανασοπούλου, ∆οκίµια

Ψυχανάλυσέ το. Ποιο; Και µε τι 
τρόπο; Τι µπορούµε να ψυχανα-
λύσουµε δίχως αναλυόµενους, 
συνεδρίες και θεραπευτικό 
πλαίσιο; Ψυχαναλύεται ο 
χρόνος που τρέχει, η πραγµα-
τικότητα που µας περιβάλλει, η 
επικαιρότητα που διαµορφώνει 
τις ζωές µας; Η χρονιά της παν-
δηµίας και των συναρθρώσεών 
της, των θανατοπολιτικών στη 
Μεσόγειο, του συµπτώµατος 
Brexit, της λευκής υπεροχής ως 
πολιτική άποψη, του ταπεινω-
µένου υποκειµένου Τζόκερ… 
Τα κείµενα του τόµου διαβά-
ζονται µε την ελπίδα να γίνουν 
µια γέφυρα σκέψεων ανάµεσα 
στην προπανδηµική και στην 
µεταπανδηµική ζωή.

Lacrimosa 
Χρυσάνθη Ιακώβου 

Ποιήµατα

Το τελευταίο µπάνιο./Λεία και 
στιλπνά τα σώµατά µας/µέσα 
στην υγρή σιωπή της θάλασ-
σας./Ένα ένδοξο απόγευµα 
που µας αξίωσε/µε µια ρωγµή 
αλήθειας./Κι η βάρκα αραγµένη 
στη στεριά/τα ταξίδια που δεν 
ταξίδεψε./Τα τζιτζίκια/το κρυ-
φτό παιχνίδι του ήλιου./Τολµή-
σαµε./∆ίχως να νιώσουµε πώς/
βρεθήκαµε κιόλας στη σκιά. 
.Απόσπασµα από την τρίτη ποι-
ητική συλλογή της δηµοσιογρά-
φου Χρυσάνθης Ιακώβου.
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το κρίσιμο εγχείρημα. Η επίτευξη του στόχου της 
μηδενικής εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 
δεν είναι εύκολη, ξεκαθαρίζει ο Μπιλ Γκέιτς, αν 
όμως ακολουθήσουμε ένα οργανωμένο σχέδιο, 
είναι εντελώς μέσα στις δυνατότητές μας. 

 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ

Εαυτός, ταυτότητα & στυλ  
προσωπικότητας, Giampiero Arciero  
& Guido Bondolfi, Εκδόσεις Ροές

Στο βιβλίο των καταξιωμένων ψυχιάτρων-
ψυχοθεραπευτών Giampiero Arciero και 

Guido Bondolfi,όπως δηλώνει και ο τίτλος του 
έργου, αντικείμενο μελέτης των συγγραφέων 
αποτελεί το άτομο, και ειδικότερα η ψυχοπα-
θολογία του, εξεταζόμενη με τρόπο διεπιστη-
μονικό. Οι Giampiero Arciero και Guido Bondolfi 
αποπειρώνται να ορίσουν εκ νέου την έννοια 
του εαυτού και της ταυτότητας, εστιάζοντας στο 
πρόσωπο και τα συναισθήματά του, τη δράση 
και τις εμπειρίες του, τα οποία, έχοντας ως ση-
μείο αναφοράς το ίδιο το άτομο ή τους άλλους, 
νοηματοδοτούν και διαμορφώνουν τη ζωή του. 
Το Εαυτός, ταυτότητα &στυλ προσωπικότητας 
απευθύνεται τόσο σε ειδήμονες, που ενδιαφέρο-
νται για μια πολυδιάστατη προσέγγιση του ζητή-
ματος, όσο και σ’ ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, 
που σε αυτό θα βρει έναν «οδηγό» εξερεύνησης 
του εαυτού και της ψυχής.

Γιατί δουλεύουμε; Barry Schwartz,  
Key Books

Mπορεί η απάντηση στο ερώτημα «Γιατί δου-
λεύουμε;» να φαίνεται απλή, αλλά ο Barry 

Schwartz αποδεικνύει ότι είναι σύνθετη, ανα-
πάντεχη και επείγουσα. Από μικροί μαθαίνουμε 

ότι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε είναι τα 
χρήματα. Η δομή της κοινωνίας μας βασίζεται 
σε αυτή την παραδοχή. Γιατί, λοιπόν, τόσο πολ-
λοί άνθρωποι δεν νιώθουν ευχαριστημένοι από 
τη δουλειά τους, ακόμα κι αν είναι ικανοποιη-
μένοι από τις απολαβές τους; Και γιατί, από την 
άλλη, τόσο πολλοί βρίσκουν ικανοποίηση σε 
«ταπεινές» δουλειές; Ο Schwartz ερευνά  γιατί οι 
περισσότεροι θεωρούν ότι το κίνητρο πίσω από 
την εργασία είναι τα χρήματα, πώς καταλήξαμε 
να πιστεύουμε ότι οι υψηλότερες αμοιβές συ-
νεπάγονται πιο ποιοτική δουλειά και γιατί όλα 
αυτά προκαλούν δυσαρέσκεια στην κοινωνία 
μας. Το Γιατί δουλεύουμε; καταρρίπτει αυτούς 
τους μύθους και αποδεικνύει ότι η ποιοτική 
δουλειά σπάνια συνδέεται με συγκεκριμένα, 
σταθερά κίνητρα. 

Εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου;  
Τζίντου Κρισναμούρτι, Key Books 

Ένας από τους σπουδαιότερους Δασκάλους 
του κόσμου, ο Τζίντου Κρισναμούρτι μας 

εμπνέει μέσα από τα λόγια σοφίας του. Κάθε ε-
μπόδιο της ζωής, από τις δυσκολίες στις σχέσεις 
και στον έρωτα, μέχρι το άγχος και τη μοναξιά, 
αποτελεί μία αφορμή για να ανακαλύψουμε 
την αλήθεια μέσα μας και να οδηγηθούμε στην 
πνευματική ισορροπία. Οι απαντήσεις του φιλο-
σόφου σε ερωτήματα όπως «Ποιο είναι το νόη-
μα της ζωής;» και «Πώς να ζήσω τη ζωή μου στο 
έπακρο;» αποκαλύπτουν τον ιδανικό τρόπο να 
αναγεννηθεί κάποιος ψυχικά. Με εκατομμύρια 
αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, ο Κρισναμούρτι 
δείχνει ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε 
κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι, μία ανώτερη 
εξουσία ή έναν πνευματικό ηγέτη. Το μόνο που 
μετράει είναι το πώς εμείς επιλέγουμε να ζή-
σουμε τη ζωή μας, με υπευθυνότητα απέναντι 
στον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Πώς να χωρίσετε με το κινητό σας,  
Catherine Price, Key Books

Μήπως το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις 
ξυπνήσετε και το τελευταίο πριν κοιμηθείτε 

είναι να κοιτάξετε το κινητό σας; Λέτε κι εσείς ότι 
θέλετε να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο στο κινητό 
σας – αλλά δεν έχετε ιδέα πώς να το πετύχετε; Αν 
ναι, τότε αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο για εσάς.Η 
βραβευμένη δημοσιογράφος Catherine Price πα-
ρουσιάζει έναν απλό, πρακτικό τρόπο προκειμένου 
να χωρίσετε με το κινητό σας – και στη συνέχεια να 
τα ξαναβρείτε μαζί του. Ο στόχος: μία μακροχρόνια 
σχέση που θα σας κάνει να νιώθετε καλά. Θα ανα-
καλύψετε πώς τα κινητά και οι εφαρμογές τους εί-
ναι σχεδιασμένα ώστε να μας εθίζουν και θα μάθε-
τε ότι ο χρόνος που περνάμε χρησιμοποιώντας τα 
βλάπτει την ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε 
και να δημιουργούμε καινούργιες αναμνήσεις. 

 ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Τα μάτια δεν σωπαίνουν ποτέ, Lori 
Desautels - Michael Mcknight, Πρώτη Ύλη

Τι ανάγκες άραγε έχει ένα «δύσκολο» παιδί; 
Πώς μπορεί να ανταποκριθεί λυσιτελώς ο εκ-

παιδευτικός σ’ αυτές τις ανάγκες αλλά και ο κάθε 
ενήλικας που θα αναλάβει να φροντίσει ένα τέ-
τοιο παιδί; Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ενήλικας; 
Πώς πρέπει να προετοιμαστεί;Σε μια σειρά παρό-
μοιων ερωτήσεων δίνει απαντήσεις το βιβλίο αυ-
τό. Στηρίζεται ευρέως στη γνώση που μας παρέ-
χει σήμερα η νευροβιολογία του εγκεφάλου και η 
νευροβιολογία των σχέσεων, και καταλήγει σε α-
πτά συμπεράσματα που υποστηρίζουν τους γο-
νείς, τους εκπαιδευτικούς αλλά και μια σειρά από 
επαγγέλματα που απασχολούνται με τη φροντί-

δα ανηλίκων κάθε ανατροφής και ηλικίας. A  



Μανεκέν µου, ήρθε και η δική µου η 
σειρά να ζητήσω τη βοήθεια σου! Στη 
δουλειά υπήρχε ένας συνάδελφος 
πολύ γοητευτικός και άρχισε ένα 
φλερτ. Το µόνο κακό ήταν ότι είχε 
συνέχεια σκαµπανεβάσµατα. Μετά 
από κάποιο διάστηµα, µε τον τρόπο 
του µου έλεγε να φύγω από τη δου-
λειά, ώστε να είµαστε µαζί καλά και 
να προχωρήσουµε πιο γρήγορα τη 
σχέση µας. Εγώ τον πίστεψα και έ-
φυγα. ∆εν πρόλαβαν να περάσουν 4 
µήνες και µου είπε πως θέλει να 
χωρίσουµε. Μετά από µια 
εβδοµάδα, µου είπε ότι 
είχε γυρίσει η πρώην 
του και ότι θα ήθελε 
να της δώσει µια ευ-
καιρία. Εγώ εκεί έ-
χασα τη γη κάτω από 
τα πόδια µου, σχε-
δόν αρρώστησα. Και 
εννοείται πως έκοψε 
κάθε επαφή µαζί µου. 
Βέβαια µέσα σε αυτό 
το διάστηµα, εγώ έκα-
να πολλά λάθη (τα γνω-
στά που κάνουµε σχεδόν όλες µας). 
Έµαθα από έναν κοινό µας γνωστό 
ότι δεν προχώρησε η επανασύνδε-
ση. Εγώ τον θέλω πίσω. Τον αγαπάω 
πολύ! Πιστεύεις ότι µπορώ τώρα να 
γυρίσω το παιχνίδι, και αν ναι πώς;

Νοµίζω ότι ο φίλος µας σου έδειξε από την 
αρχή ότι δεν ήταν εκεί 100% κι όσες φορές 
κι αν εσύ προσπάθησες να δεις µόνο τις 
καλές σας στιγµές, εκείνος επέλεξε τελι-
κά να δώσει προτεραιότητα σε µια πρώ-
ην σχέση του. Τι µας λέει αυτό; Ότι είναι 
ένας άνθρωπος που σε έκανε να νιώθεις 
ασφάλεια πλάι του; Αυτό που, κυρίως, µε 
ενοχλεί στη συγκεκριµένη ιστορία είναι 
ότι θυσίασες τη δουλειά σου. Ακούω τη 
στεναχώρια σου, όµως χρειάζεται να δυ-
ναµώσεις τον εαυτό σου και να σταθείς 
ξανά στα πόδια σου. Θα τα καταφέρεις. 
∆ες το όλο αυτό σαν µια τεράστια ευκαιρία 
να ανακτήσεις την ευταξία σου, να δώσεις 
προτεραιότητα σε σένα και, ίσως, συνει-
δητοποιήσεις ότι δεν χρειάζεται να πιέσεις 
περαιτέρω τις καταστάσεις.

Τζένη µου, προσπάθησα κάτι από 
απόσταση, είχαµε τέλεια χηµεία 
σε όλα, αλλά τελικά το σπάσαµε 
λόγω της απόστασης. Αυτός απ’ 
ό,τι κατάλαβα δεν ψηνόταν τόσο 
πολύ όσο εγώ, αλλά για κάποιο 
λόγο πιστεύω ότι δεν µπορώ να 

τον ξεπεράσω. Έχουν περάσει λί-
γοι µήνες. Τι προτείνεις;

Μια χαρά σε βρίσκω! Το είπες µόνη σου, «έ-
χουν περάσει λίγοι µήνες», στους πολλούς 
το συζητάµε. Είναι απόλυτα λογικό να τον 
σκέφτεσαι ακόµα. Κάθε χωρισµός είναι 
µία απώλεια και χρειάζεται το φυσικό για-
τρικό του, τον χρόνο. Άσε που οι σχέσεις 
από απόσταση, όσο κι αν δεν περιέχουν το 
στοιχείο της φυσικής παρουσίας, πολλές 
φορές αποβαίνουν ιδιαιτέρως καρµικές, 
διότι στηρίζονται εκ των πραγµάτων στην 
καλή επικοινωνία, που έχει χτιστεί. Εγώ 
αυτό που βλέπω µπροστά σου, όµως, είναι 
ένα ανέµελο καλοκαιράκι, που µόνο εκ-
πλήξεις, ανατροπές κι ελευθερία µπορεί 
να φέρει. Φύγαµε για νέες εµπειρίες;

Γεια σου κοριτσάκι µου γλυκό, λοιπόν, 
θα ήθελα και εγώ να σου πω την 

ιστορία µου. Καµιά φορά, 
όταν τη λες σε κάποιον 

άγνωστο είναι καλύτε-
ρα. Έχω µια σχέση 10 
χρόνια, είµαστε συ-
νοµήλικοι 30 χρόνων. 
Είµαστε πολύ δεµένοι 
µε απίστευτη οικειό-

τητα και πολλή αγάπη, 
αλλά έχει χαθεί το ερω-

τικό στοιχείο τελευταία 
και σε ρωτώ είναι φυσιολο-

γικό ή είναι σηµάδι τέλους; 

Τα είχα πει εγώ παλιότερα! Γιατί να είναι 
στη µόδα οι µακροχρόνιες δεσµεύσεις τύ-
που «γάµος» και να µην είναι το σύνηθες 
να αλλάζεις σύντροφο κάθε 3-4, εκεί που 
αρχίζει το πράγµα και κάνει µια κοιλιά, µια 
δυσκολία και ο έρωτας εξανεµίζεται. Αυτά 
τα µεταµοντέρνα τα είχα πει στα νιάτα µου. 
Τώρα, που έχω µία σχέση που µετρά τα 8 
χρόνια, λέω άλλα. Πως έχεις βρει µια οικο-
γένεια, έχεις δηµιουργήσει ένα καταπλη-
κτικό δέσιµο, όπως µε τις/τους φίλους σου 
και πως, όπως όλα στη ζωή, και το ερωτικό 
στοιχεία θέλει δουλειά. Για να επιτύχεις στη 
δουλειά σου, θέλει δουλειά. Για να φτιάξεις 
κορµί, θέλει δουλειά. Για να µάθεις µια ξένη 
γλώσσα, θέλει δουλειά. Έτσι και µια σχέση 
10 χρόνων, που ασφαλώς δεν 
έχει την κάψα που είχε, 
θέλει να δουλειά. Εάν 
υπάρχουν καλές βά-
σεις, επικοινωνία 
και αγάπη, αλλιώς 
πάµε παρακάτω. 
Είναι στο χέρι σας 
να φτιάξετε από 
την αρχή νέες στιγ-
µές, που θα φέρουν 
τον ερωτισµό, αλλά θέ-
λει δουλειά, έµπνευση, 
ιδέες. Ένα όµορφο τριή-
µερο, ένα date κάπου διαφορετικά, κάτι πιο 
περιπετειώδες ίσως; 

»¹¤° »ÃË
µÄÃ»¹º°

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗΣ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα µου βρόµικα. 

Μίλα µου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ. 29χρονη Αρχιτέκτονας, απόφοιτος Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µε µεταπτυχιακή δι-

ατριβή, εντυπωσιακής εµφάνισης, ευχάριστη, επικοινωνιακή, ώριµη, δο-
τική και οικονοµικά ανεξάρτητη, µε σταθερό µηνιαίο εισόδηµα, Ι.Χ., πα-
τρική περιουσία, επιθυµεί γνωριµία γάµου. «Πάππας», Οµήρου 38, Κολω-
νάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr 
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Μικρές 
αγγελίες

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυµµένα µυστικά... και στα fm! Το 
«Μίλα µου βρώµικα» κάνει τα ερω-
τικά σας θέµατα να ακούγονται σαν 
παθιάρικο τραγούδι στο Athens 

Voice Radio 102.5 
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Κεντρική ∆ιάθεση: Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 210 3617.170, εσωτ. 114, fax: 210 3617.310
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Hλίας Ευθυµιόπουλος 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Σώτη Τριανταφύλλου

ΠΟΛΙΤΙΞ

Η Σώτη παρατηρεί και σχολιάζει την ελληνική και διεθνή 
πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα από το τέλος 

του 2019 µέχρι τις αρχές του 2021
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας το μυαλό σου «σου 

κάνει νερά». Είσαι αφηρημένος, στο κεφάλι σου 

επικρατεί ένα μικρό χάος από σκέψεις και υπο-

θέσεις σχετικά με το πώς να κινηθείς για ένα προ-

σωπικό σου ζήτημα και αυτό ενισχύεται από συμ-

βουλές και «νουθεσίες» τρίτων, όχι απαραίτητα με 

κακές προθέσεις, που όμως δεν βοηθούν, αλλά 

αντίθετα σε μπερδεύουν περισσότερο. Καλύτερα 

δε να αποφύγεις τις πολλές συζητήσεις γιατί μπο-

ρεί να οδηγήσουν εύκολα σε παρεξηγήσεις. Το 2ο 

τετράγωνο Κρόνου - Ουρανού για το 2021 (14/6), 

που τώρα επηρεάζει κυρίως το 2ο δεκαήμερο, 

μπορεί να φέρει κάποιες πιέσεις σε οικονομικά 

ζητήματα. Μπορεί όμως να εκφραστεί και πιο «ε-

σωτερικά», καλώντας σε να δεις αντικειμενικά 

το πόσο σε ικανοποιεί σε βαθύτερο επίπεδο μια 

συμβατική δουλειά που σου προσφέρει την υλική 

άνεση που θες στη ζωή σου, σε σχέση με την ψυχι-

κή ανταμοιβή και την πληρότητα που εισπράττεις 

όταν ακολουθείς πραγματικά τα όνειρά σου. Ίσως 

πάλι οι αλλαγές αφορούν θέματα που σχετίζονται 

με τις φιλικές σου σχέσεις και θα χρειαστεί να α-

ναθεωρήσεις ποια από τα άτομα που βρίσκονται 

δίπλα σου εμπιστεύεσαι πραγματικά.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

 

Τα οικονομικά σε απασχολούν αρκετά στην αρχή 

της εβδομάδας, προσπαθώντας να βρεις λύσεις 

που σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση, αναζητώ-

ντας τρόπους να αυξήσεις το εισόδημά σου. Ω-

στόσο χρειάζεται να είσαι προσεκτικός, ιδιαίτερα 

εσύ του 3ου δεκαημέρου, όσον 

αφορά με ποιους μοιράζεσαι 

πληροφορίες σχετικά την οι-

κονομική σου κατάσταση γιατί 

μπορεί να πέσεις εύκολα θύμα 

εκμετάλλευσης. Επίσης, από-

φυγε να δανείσεις ή να δανει-

στείς χρήματα αυτές τις μέρες. 

Το τετράγωνο που σχηματίζει 

ο Κρόνος από τον Υδροχόο με 

τον Ουρανό από το ζώδιό σου 

για δεύτερη φορά μέσα στο 

2021 ολοκληρώνεται στις 14/6, 

φέρνοντάς σε αντιμέτωπο με νέες πραγματικότη-

τες στον άξονα καριέρας - οικογένειας, επηρεά-

ζοντας τώρα το 2ο δεκαήμερο. Αυτές οι αλλαγές 

που έχουν το στοιχείο του αναπόφευκτου μπορεί 

να προκύψουν «από μόνες» τους, μπορεί όμως να 

είναι και αποτέλεσμα της δίκης σου ανάγκης για 

«απελευθέρωση» από συνθήκες που σε καταπιέ-

ζουν, με εκρηκτικό ενδεχομένως τρόπο, κάτι που 

θα εκπλήξει το περιβάλλον σου.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

 

Ξεκινάς την εβ δ ομ άδα μ ε έ να γε νικότ ερ ο 

uneasiness, χωρίς να ξέρεις τι σου φταίει ακρι-

βώς, νιώθοντας περισσότερο «ευαίσθητος» στα 

εξωτερικά ερεθίσματα, με το τετράγωνο του Ή-

λιου από το ζώδιό σου με τον Ποσειδώνα, που ε-

πηρεάζει κυρίως το 3ο δεκαήμερο. Νιώθεις ότι 

από κάπου «χάνεις ενέργεια» και θα ήταν φρόνιμο 

να μην πιέσεις τον εαυτό σου, φορτώνοντάς τον 

με χίλια πράγματα, αποφεύγοντας να ασχοληθείς 

με κάτι που απαιτεί καθαρή σκέψη γιατί μάλλον 

δεν θα την έχεις «εύκαιρη». Λόγω του όλου κλίμα-

τος δεν μπορείς να κάνεις σωστή «καταγραφή» 

της πραγματικότητας και ίσως απογοητευτείς, 

αντιδρώντας υπερβολικά συναισθηματικά στις 

καταστάσεις. Εννοείται πως δεν είναι μέρες για 

να πάρεις σημαντικές αποφάσεις στα επαγγελ-

ματικά, καθώς θα είναι μάλλον προς την λάθος 

κατεύθυνση. Με το δεύτερο τετράγωνο Κρόνου 

- Ουρανού για φέτος που θα σχηματιστεί αυτή 

την εβδομάδα (14/6) επηρεάζοντας κυρίως το 2ο 

δεκαήμερο, θα μπεις ούτως ή άλλως σε μια διαδι-

κασία να αναθεωρήσεις πολλές από τις απόψεις 

και τις αντιλήψεις που αποτελούσαν σταθερά στη 

έως τώρα ζωή σου, αποδεχόμενος τη ρήση «If you 

can change your mind, you can change your life».

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

 

Η κόπωση, σωματική και ψυχική, είναι εμφανής 

στην αρχή της εβδομάδας με το τετράγωνο Ήλιου 

-Ποσειδώνα, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 3ο δεκαή-

μερο, σε βαθμό που ίσως νιώθεις πως δεν έχεις 

δυνάμεις για να σηκωθείς από το κρεβάτι και θα 

χρειαστεί έξτρα προσπάθεια για βγάλεις εις πέρας 

το καθημερινό σου πρόγραμμα. Ίσως αισθάνεσαι 

και μια «συναισθηματική πικρία» καθώς διαπιστώ-

νεις πως κάποιο άτομο που είχες εμπιστευτεί στο 

παρελθόν και του είχες εκμυστηρευτεί «προσωπι-

κά σου δεδομένα» δεν στάθηκε στο ύψος του, είτε 

«πουλώντας» σε με κάποιο τρόπο, είτε κάνοντας 

και λιγάκι «πλάκα» για αυτά που εσύ πέρασες/περ-

νάς. Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι ανάγκη να σου 

«αποκαλυφθεί» από τις καταστάσεις, μιας και «το 

πιάνεις αμέσως» διαισθητικά. Το σημαντικό εδώ 

είναι να πάρεις το μάθημά σου, κρίνοντας πιο ώριμα 

next time τα πρόσωπα που έχεις κοντά σου. Το τε-

τράγωνο Κρόνου - Ουρανού (14/6), το 2ο μέσα στη 

χρόνια, μπορεί να βοηθήσει άλλωστε προς αυτή 

την κατεύθυνση, φέρνοντας ίσως αρχικά και περαι-

τέρω «εκπλήξεις» από κάποια πρόσωπα με τα οποία 

συνεργάζεσαι ή συνδέεσαι μαζί τους φιλικά.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

 
Παρεξηγήσεις και μπερδέματα με φίλους και συ-

νεργάτες είναι αρκετά πιθανό να δημιουργηθούν 

στο πρώτο μισό της εβδομάδας με το τετράγωνο 

Ήλιου - Ποσειδώνα. Μπορεί για παράδειγμα να 

είχες υπολογίσει σε κάποιου είδους στήριξη και 

τελικά αυτό να μην καταστεί δυνατόν, όχι απαραί-

τητα από πρόθεση. Μην επιμεί-

νεις πολύ σε αυτό το κομμάτι 

γιατί μάλλον δεν θα καταφέ-

ρεις να αλλάξεις κάτι και μπο-

ρεί μάλιστα να δημιουργήσεις 

δυσανάλογες «δυσαρέσκειες» 

που ίσως δεν εκφραστούν, θα 

«κρατηθούν» όμως από την 

ά λ λη πλευρά, ιδιαίτερα αν 

πρόκειται για επαγγελματικές 

σχέσεις. Ίσως πάλι έχεις και 

κάποιου είδους οικονομικές 

διαφωνίες μαζί τους γεγονός 

που δυσκολεύει τα πράγματα, ενώ θα ήταν φρό-

νιμο να μη δανείσεις χρήματα αυτές τις μέρες. Αν 

νιώσεις «αναγκασμένος» εκ των πραγμάτων να 

το κάνεις έχε υπόψιν σου ότι μάλλον δεν πρόκει-

ται σου επιστραφούν. Η δεύτερη κατά σειρά όψη 

τετραγώνου μεταξύ Κρόνου - Ουρανού (14/6) για 

τη φετινή χρονιά μπορεί να σε φέρει «προ τετελε-

σμένων γεγονότων» που οδηγούν σε σημαντικές 

αποφάσεις για την καριέρα σου, όπως μια αλλαγή 

πλεύσης ή το ξεκαθάρισμα συνεργασιών που δεν 

εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό τους.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

 
Το τετράγωνο Ήλιου - Ποσειδώνα στο ξεκίνημα 

της εβδομάδας σε κάνει επιρρεπή σε «παρεμβά-

σεις» τρίτων αναφορικά με τα επαγγελματικά σου, 

επηρεάζοντας ιδιαίτερα το 3ο δεκαήμερο. Αν και 

είσαι γενικά αρκετά οριοθετημένος ως προς αυ-

τό το κομμάτι, οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν 

σου επιτρέπουν να «φιλτράρεις» τις πληροφορίες 

που δέχεσαι από το περιβάλλον σου. Add to that 

και μια τάση προς την εξιδανίκευση προσώπων και 

προτεινόμενων συμφωνιών και κάπως έτσι μπορεί 

να πέσεις «θύμα επιτήδειων», γνωστών ή «πρωτο-

εμφανιζόμενων» που έχοντας κρυφή ατζέντα κα-

ταφέρνουν να σε παραπλανήσουν, οδηγώντας σε 

σε λάθος αποφάσεις επαγγελματικού χαρακτήρα, 

αν πρόκειται για παράδειγμα για συνεργάτες. Ίσως 

πάλι υπάρξει κάποια απογοήτευση στη δουλειά ε-

ξαιτίας συγκυριών που δεν μπορείς να ελέγξεις. Το 

τετράγωνο Κρόνου - Ουρανού (14/6) επαναφέρει 

ξανά το θέμα του κατά πόσον αξίζει να βρίσκεσαι σε 

μια εργασία που ναι μεν pays the bill, σε «ζορίζει» ό-

μως ψυχολογικά γιατί δεν σε αφήνει να εκφραστείς 

δημιουργικά, ακυρώνοντας σε ουσιαστικά καθώς 

τα ταλέντα σου δεν αναγνωρίζονται.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

 
Η εβδομάδα ξεκινά με διάφορες «χαριτωμενιές» 

στην καθημερινότητα εξαιτίας του τετραγώνου 

Ήλιου - Ποσειδώνα, especially για το 3ο δεκαήμε-

ρο. Η πρακτική διαχείριση βγάζει περισσότερη 

κούραση, καθώς το μυαλό σου «αδυνατεί» να ε-

στιάσει εκεί που πρέπει, κάτι που μπορεί να φέρει 

λάθη που οδηγούν σε μπελάδες. Είναι σημαντικό 

να βεβαιώνεσαι ότι κάθε τι που περνά από τον έ-

λεγχό σου έχει γίνει σωστά, αποφεύγοντας να 

ασχοληθείς με πολλά πράγματα ταυτόχρονα γιατί 

δεν θα σου βγαίνει, θα γεμίζεις άγχος, θα απογο-

ητεύεσαι και θα εκνευρίζεσαι άδικα. Φρόντισε να 

είσαι συγκεντρωμένος όταν διαχειρίζεσαι σημα-

ντικά έγγραφα για να μη γίνει κάποιο μπέρδεμα 

ή χάσεις κάποιο από αυτά. Καλύτερα να καθυστε-

ρήσεις συμφωνίες και υπογραφές συμβολαίων, 

σε περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι εφικτό 

τσέκαρε επισταμένως τους όρους και τις λεπτο-

μέρειες. Το δεύτερο τετράγωνο Κρόνου - Ουρα-

νού για το 2021 (14/6) σε βάζει εκ νέου στη δια-

δικασία να επανεξετάσεις το τοπίο στα ερωτικά 

σου, προχωρώντας ίσως σε κάποιο διάλειμμα ή 

σε ένα οριστικό αντίο σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ξεκόβοντας από σχέσεις που έχουν ουσιαστικά 

ολοκληρώσει τον κύκλο τους.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

 

Τα ερωτικά και τα οικονομικά σου χρειάζονται λίγη 

προσοχή στην αρχή της εβδομάδας, ιδιαίτερα αν 

ανήκεις στο 3ο δεκαήμερο με τετράγωνο Ήλιου 

- Ποσειδώνα. Είναι φρόνιμο να είσαι πιο «υποψι-

ασμένος» σχετικά με μια νέα γνωριμία που εμ-

φανίζεται με ιδανικές προοπτικές, που πηγάζουν 

στην ουσία από τη δική σου «ανάγκη» να ωραι-

οποιήσεις την όλη κατάσταση, παραβλέποντας 

τυχόν «ψεγάδια» ή red flags που για τους άλλους 

είναι παραπάνω από εμφανή. Καλύτερα επίσης 

να κρατήσεις συντηρητική στάση απέναντι σε 

προσπάθειες επανασύνδεσης με πρώην, που σε 

πλησιάζουν δήθεν μετανιωμένοι, λέγοντάς σου 

ό,τι θα ήθελες να ακούσεις, χωρίς όμως αυτά τα 

λόγια να αποδεικνύονται εν τέλει στη πράξη, με 

αποτέλεσμα απλά να χάνεις (τον πολύτιμο) χρόνο 

σου. You ’d better save yourself from the same 

pain. Όσον αφορά τα οικονομικά, μην προχωρή-

σεις σε ανοίγματα που σχετίζονται με την επι-

χείρησή σου, γιατί δεν θα έχεις σαφή εικόνα των 

καταστάσεων. Το τετράγωνο Κρόνου - Ουρανού 

(14/6) κάνει το δεύτερο «χτύπημά» του για φέτος, 

επηρεάζοντας τώρα το 2ο δεκαήμερο κυρίως, αυ-

ξάνοντας την πίεση, φέρνοντας ενδεχομένως και 

κάποιες ανατροπές στους τομείς της οικογένειας 

και των διαπροσωπικών σου σχέσεων.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)

 
Στον «απόηχο» των εκλείψεων στον ζωδιακό σου 

άξονα βρίσκεσαι στην αρχή της εβδομάδας, με 

το τετράγωνο Ήλιου - Ποσειδώνα να δημιουργεί 

μια ευαίσθητη συνθήκη με το περιβάλλον σου. 

Εκτός του ότι και ενεργειακά είσαι λίγο down, στο 

κομμάτι των σχέσεών σου μπορεί να «παιχτεί» 

ένα σκηνικό παραπλάνησης και εξαπάτησης. Πολ-

λά από αυτά που θα ακούς ή θα σου μεταφέρο-

νται μέσω τρίτων δεν θα ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, κάτι που καθιστά αυτές τις μέ-

ρες «άκυρες» σχετικά με διαπραγματεύσεις στα ε-

παγγελματικά και σημαντικές συζητήσεις με τους 

συνεργάτες σου. Ίσως κάποια άτομα υπόσχονται 

περισσότερα από αυτά που μπορούν να σου δώ-

σουν, γεγονός που μπορεί να φέρει απογοήτευ-

ση. Πιθανότατα το κάνουν γιατί δεν θέλουν να 

σε στεναχωρήσουν, επιτυγχάνοντας το ακριβώς 

αντίθετο. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να λει-

τουργείς και εσύ με τον ίδιο τρόπο απέναντί τους, 

κάτι που περιπλέκει τα πράγματα. Το 2ο τετράγω-

νο Κρόνου - Ουρανού για φέτος (14/6) σε βοηθά 

να αλλάξεις τις ρουτίνες που σχετίζονται με την 

υγεία και τη φυσική σου κατάσταση, βάζοντας 

τον εαυτό σου σε «πρόγραμμα».

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η καθημερινότητα «σου παίζει παιχνίδια» στο ξε-

κίνημα της εβδομάδας με το τετράγωνο Ήλιου 

- Ποσειδώνα. Είσαι στη φάση που «θες επειγό-

ντως διακοπές» ή τουλάχιστον θα προτιμούσες 

(εσύ ο εργασιομανής) να μην κάνεις απολύτως 

τίποτα, ξεκουράζοντας σώμα και πνεύμα, οι απαι-

τήσεις όμως είναι τέτοιες που δεν σε αφήνουν να 

«ηρεμήσεις». Η αδυναμία συγκέντρωσης αλλά και 

συνεννόησης με τους γύρω σου μπορεί να βγά-

λει λάθη, γι’ αυτό κράτα σημειώσεις σε συζητή-

σεις και τηλεφωνήματα στα επαγγελματικά, ενώ 

ιδανικά ζήτα γραπτώς οδηγίες και λεπτομέρειες 

μέσω π.χ. emai για να έχεις το κεφάλι σου ήσυ-

χο και να γλυτώσεις το μπέρδεμα. Στις επαφές με 

τους συναδέλφους και τους συνεργάτες σου προ-

σπάθησε να είσαι όσο πιο ακριβολόγος γίνεται, 

χωρίς να υιοθετείς από την άλλη άκριτα ό,τι σου 

μεταφέρεται, γιατί παίζουν και fake news. Επίσης 

καλύτερα να μην εκφέρεις γνώμη για ενδεχόμενα 

κουτσομπολιά που φτάνουν στα αυτιά σου στο 

γραφείο. Το τετράγωνο Κρόνου - Ουρανού (14/6) 

σε βάζει να σκεφτείς πιο σοβαρά την προσωπική 

σου ζωή, εξετάζοντας πόσο σε ικανοποιεί ο άν-

θρωπος που έχεις δίπλα σου.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Είναι σημαντικό να αποφύγεις κάθε είδους εξιδα-

νικεύσεις σχετικά με τα αισθηματικά και τα οικο-

νομικά σου στις αρχές της εβδομάδας, ιδιαίτερα 

αν είσαι γεννημένος στο 3ο δεκαήμερο. Οι αορι-

στίες και οι ασάφειες δεν αποτελούν συνθήκες 

για να χαράξεις πορεία σχετικά με συμφωνίες και 

οικονομικά ανοίγματα. Επίσης, δεν είναι καλές 

μέρες για να δαπανήσεις χρήματα σε εμπορικές 

δραστηριότητες, καθώς δεν θα υπάρξει κέρδος, 

αλλά πιθανότατα ζημία, ενώ καλύτερα να ανα-

βάλεις για αργότερα δαπανηρές αγορες για σέ-

να, το σύντροφο ή τα παιδιά σου, γιατί δεν θα σε 

ικανοποιήσουν, αλλά μάλλον θα μετανιώνεις γι' 

αυτές εκ των υστέρων. Όσον αφορά στα ερωτικά, 

η συμπεριφορά του συντρόφου σου μπορεί να σε 

προβληματίσει και να σε πληγώσει, εισπράττο-

ντας ένα αίσθημα αδικίας εκ μέρους του. Αν είσαι 

single μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα για 

μια νέα γνωριμία, καθώς μπορεί να απογοητευ-

τείς. Οι αλλαγές σου χτυπάνε την πόρτα ίσως και 

απροειδοποίητα με το δεύτερο τετράγωνο που 

σχηματίζει ο Κρόνος από το ζώδιό σου με τον Ου-

ρανό από τον Ταύρο για το 2021 (14/6), επηρεάζο-

ντας τώρα το 2ο δεκαήμερο. Αφορούν κυρίως τον 

τομέα των οικογενειακών σου, υπενθυμίζοντάς 

σου πως τα όρια αποτελούν απαραίτητη προϋπό-

θεση συνύπαρξης.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Αρκετά μπερδεμένος ξεκινάς την εβδομάδα αγα-

πητέ Ιχθύ, καθώς το τετράγωνο του Ήλιου στους 

Διδύμους με τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σου, 

ρίχνει ένα «πέπλο ομίχλης» στις καταστάσεις γύ-

ρω σου, «βραχυκυκλώνοντας» τη σκέψη. Σε αυτό 

το πλαίσιο, οικονομικές συμφωνίες, υπογραφές, 

μισθώσεις, μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες και λοι-

πές συμβολαιογραφικές πράξεις «παίρνουν άκυ-

ρο» και αναβάλλονται ιδανικά για μετά τις 22/6. 

Μπορεί να βγάλεις κάποιες ανησυχίες σχετικά με 

την πορεία των επαγγελματικών σου, ωστόσο θα 

πρέπει και εδώ να κάνεις υπομονή και να μην προ-

χωρήσεις σε βιαστικές αποφάσεις, καθώς η κρίση 

σου δεν θα είναι σωστή. Από την άλλη, η εσωτε-

ρική αγωνία που νιώθεις μπορεί να σχετίζεται με 

προβλήματα στο σπίτι και με κάποια μέλη της οι-

κογένειας, που προκαλούν πικρία και απογοήτευ-

ση. Με το δεύτερο τετράγωνο Κρόνου - Ουρανού 

(14/6), που επηρεάζει κυρίως το 2ο δεκαήμερο, 

μπορεί να πυροδοτηθούν έντονες καταστάσεις, 

εξαιτίας προβλημάτων και παραπόνων που έχουν 

μαζευτεί πιέζοντας σε ψυχολογικά, Το σύμπαν 

όμως σε καλεί να αφήσεις πίσω σου το παρελθόν 

και μαζί τη λύπη που το συνοδεύει. A

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