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Αthens
Voices

Λ ό γ ι α  π ό υ  α κ ό υ σ τ η κ α ν
δ η μ ό σ ι ω σ  σ τ η ν  α θ η ν αV V

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com

«Δεν είναι  
ντροπή να πούμε  
ότι ο Ζελένσκι  

είναι κούκλος».
(σχόλιο στο Twitter την ώρα που πρόβαλλε  

ο ANT1 τη σειρά Çυπηρέτης του ΛαούÈ,  
που έγραψε και πρωταγωνιστούσε  

ο πρόεδρος της όυκρανίας Βολοντίμιρ  
Ζελένσκι το 2015. δευτέρα βράδυ  

#ypiretistoulaou)

-Θα πάω στο χωριό  
Καθαρά Δευτέρα.  
Η μάνα μου θέλει  

να μου γνωρίσει νύφη,  
γαμώτο.

-Πήγαινε ρε, πού ξέρεις;
(συζήτηση φίλων, KFC αμπελοκήπων,  

πέμπτη βράδυ)

«Malibu 
is a magical  

place».
(ό στέφανος τσιτσιπάς  
στο Twitter, 1η μαρτίου)

«Ωραία θα ήταν,  
αλλά πού να βρεις  
να παραγγείλεις  
σουβλάκια τέτοια 

ώρα…»
(συζήτηση παρκαδόρων,  

9 το πρωί, Εξάρχεια) 

Συζήτηση με SMS:
-Πώς είσαι με τον  

κορωνοϊό; Συνήλθες  
καθόλου;

-Μπα, ακόμα βήχω  
σαν λιμενεργάτης.

(τρίτη πρωί)

«Με έκανε  
ανφόλο  

η πεθερά μου».
(συζήτηση μεταξύ αντρών, πλατεία ηούς,  

κάτω πετράλωνα, σάββατο βράδυ)

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

PANIC BUTTON
Το πιο ωραίο δώρο για την Ημέρα της Γυναίκας.  

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την υιοθέτηση μιας 
εφαρμογής που θα επιτρέπει σε γυναίκες που  

βρίσκονται σε κίνδυνο να ζητούν βοήθεια με  
το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό τους.

ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 
Επίσημη περίοδος (ορφανών) ζυμαρικών. 

«Ορφανών» λέμε.

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
«Στα μονοπάτια της Ακρόπολης - Γνωριμία με τα 

σπάνια φυτά και ζώα του Ιερού Βράχου».
Λεπτομερές, πλήρες, τρυφερό βιβλίο.  

Ο ωραιότερος τρόπος να νιώσεις ότι μπαίνει  
η άνοιξη στην Αθήνα.

(των Γρηγόρη & Λάμπρου Τσούνη, εκδ. Κέδρος)

ΑΡΟΤΗΕΜΑ.GR
Μια πολύ βολική οnline πλατφόρμα  

για να αγοράσεις εύκολα και γρήγορα  
όλες τις ηλεκτρικές συσκευές σπιτιού  

σε πάρα πολύ καλές τιμές.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
Παραγωγός σιτηρών. 

(προς το παρόν)                                                              

FRAN LEBOWITZ 
Ίσως η πιο έξυπνη Νεοϋορκέζα public speaker  

και το sold out της επόμενης εβδομάδας.
(στη Στέγη στις 15/3)

ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ 5 ΛΕΞΕΙΣ
Ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» 
Ε, να μην πάμε και στο άλλο άκρο  
και να κλείσουμε όλους τους δρόμους  
προκαταβολικά. 

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ 
1 κουταλιά = 120 θερμίδες. 
Τις οποίες για να τις κάψεις πρέπει  
να μείνεις σε ορθοστασία για 51 λεπτά. 

Η ΖΗΝΑ ΤΟΥ SURVIVOR
Ασημίνα, η πριγκίπισσα του πολέμου. 

ΟΛΑ ΛΑΘΟΣ  
ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου σε αποκριάτικο  
πάρτι ντυμένος καουμπόης.

ΧΑΠΙΑ ΙΩΔΙΟΥ 
ΔΕΝ κυκλοφορούν στην Ελλάδα,  
όπως δηλώνει ο Πανελλήνιος  
Φαρμακευτικός Σύλλογος. 
Μην παίρνετε ό,τι να ’ναι.

O ΤΙΤΛΟΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ»  
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Θέμις Ζουγανέλη: Η ζωή μου στο Γκστάαντ.

ΦτιΑξε μου τη μερΑ

Mόνο δύο θέσεις πάρκινγκ για την ψηστέρια;  
Και το τηγάνι για τα τηγανητά πού θα χωρέσει, ρε φίλε;

(στην Πανόρμου)

Το ΕΞΩ ΦυΛ Λο ΜΑ Σ

Aυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Αλέκος Παπαδάτος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959. 
Μαθήτευσε στο Παρίσι, όπου από τα μέσα του ’80 άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τα κόμικ 

και το animation. Από το ’90 στην Αθήνα, δίδαξε κινούμενο σχέδιο και εργάστηκε σε διεθνείς και 
ελληνικές παραγωγές animation, σκηνοθετώντας, ανιμάροντας και σχεδιάζοντας χαρακτήρες. Είναι, 
ως σκιτσογράφος, ο συνδημιουργός του graphic novel «Logicomix», ενώ έχει δημιουργήσει μαθήματα 

με μορφή comic για ένα κέντρο διαδικτυακής μάθησης για φτωχά παιδιά της Αμερικής. 

Το εξώφυλλο μας είναι σελίδα από το κόμικ «I, THE PEOPLE», που συνδημιούργησε  
με  τον Tάκη Παππά (στο κείμενο). Λεπτομέρειες στη σελ. 24

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης 
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος  Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια Ύλης Δήμητρα Γκρους,  

Κωνσταντίνα Τσιάγκα

Διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης

Συντακτική ομάδα: Κ. Αθανασιάδης, Ν. Αμανίτης,  
Μ. Βελέντζας, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  
Ρ. Γεροδήμος, N. Γεωργελέ, Μ. Γκανά,  

Ι. Γκομούζα, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης,  
Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Θ. Ευθυμίου, 

Τ. Ζαραβέλα, Μ. Ζουμπουλάκη, Κ. Καϊμάκης,  
K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος, Α. Κερώση,  

Γ. Κοροβέσης, Β. Κορωναίος, Σπ. Λαμπρόπουλος, 
Τζ. Μελιτά, Δ. Μαστρογιαννίτης, Β. Ματζάρογλου,  

Ευ. Μουζακίτη, Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. Νένες,  
Α. Παπαδάκη, Γ. Χ. Παπαδόπουλος,  

Δ. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιωτόπουλος,  
Κ. Παναγοπούλου, Ν. Παπαηλιού, Γ. Παυριανός,  

Μ. Προβατάς, Τζ. Ρουσάκη, Τ. Σκραπαλιώρη,  
Ζ. Σφυρή, Α. Τριανταφυλλίδη, Σ. Tριανταφύλλου, 

Zarastro, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης,  
Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

Υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Sotos Anagnos 

Lookmag Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

Εικονογραφήσεις art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Γιώργος Ζαρζώνης,  

Τάσος Βρεττός, Έκτορας Δ. Βούτσας,  
Κώστας Αμοιρίδης, Βαγγέλης Τάτσης,  

Χρήστος Κισατζεκιάν, Δημήτρης Κλεάνθης,  
Μαρία Μαρκέζη, Πέτρος Νικόλτσος

Creative Marketing Director Βασιλική Κώτσου
Creative Director Στρατής Κανιμάς

Digital Advertising Director Eύα Βαγγέλη

Advertising Manager Πέπη Κράλιοβιτς

A.V. Network Advertising Manager  
Αγγελική Κοκκορόγιαννη

Direct Market Advertising Managers 
Μιχάλης Δρακάκης, Εύα Βαλαμβάνου,  

Νώντας Νταμπάνης

Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 
Συντονισμός Διαφήμισης Μαίρη Κούρτη 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

Digital Advertising Coordinator Μίνα Γιαννάκη

Διεύθυνση Λογιστηρίου Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Βασίλης Νάκος,  

Μαίρη Λυκούση

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Αthens Voice Radio 102.5: 210 3648.213

Aγγελίες: 210 3617.369  
Λογιστήριο: 210 3617.170

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

210 3617.360, 210 3617.369
Κωδικός εντύπου: 7021

ISSN 1790-6164

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

ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο,  
μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη  

γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
Aγγελική Mπιρμπίλη
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Η θέση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, στη Μέση Ανατολή και στον ισλαμικό κόσμο: πώς ο Ερντογάν 
χρησιμοποιεί τον τουρκικό εθνικισμό και τη σουνιτική ταυτότητα  

Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού

Η Tουρκία του Eρντογάν ως περιφερειακή δύναμη 

Το τουρκικό κράτος είναι ένα οικογενειακό φέουδο κατά τα 
οθωμανικά πρότυπα: όσοι διαφωνούν με την κατεύθυνση της 
«Νέας Τουρκίας» που ακολουθεί ο Ερντογάν κατηγορούνται 
ως τρομοκράτες και ως πεμπτοφαλαγγίτες – κι αν είναι τυχε-
ροί, παραμένουν προσωρινά ελεύθεροι· αν δεν είναι, βρίσκο-
νται ήδη στη φυλακή. 

πό τότε που έγινε φανερό ακόμα και για τους πιο γενναιό-
δωρους ότι η Τουρκία δεν είχε ευρωπαϊκή προοπτική, ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγματι και δικαίως μια λέσχη χρι-
στιανών και αθρήσκων, ο Ερντογάν κοιτάζει σταθερά προς 

την Ανατολή. Η Νέα Τουρκία φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε μεγάλη περι-
φερειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει όλες τις 
αραβικές χώρες και όλες τις μουσουλμανικές πρώην σοβιετικές δημο-
κρατίες. Αυτό το τελευταίο στοιχείο απομακρύνει τον Ερντογάν από 
τον Πούτιν, παρότι η Τουρκία ερωτοτροπεί με τη Ρωσία: το ότι αγόρασε 
ρωσικούς πυραύλους τελευταίας τεχνολογίας εκνευρίζοντας το ΝΑΤΟ 
είναι μόνο μία από τις χειρονομίες της ρωσο-τουρκικής προσέγγισης. 
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προσέγγιση μετά τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία· σίγουρα όμως, οι δύο χώρες ενώνονται μέσω του 
δόγματος «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου», το οποίο διέπει 
μεγάλο μέρος της διεθνούς πολιτικής.
Πολλά έχουν αλλάξει την τελευταία εικοσαετία, από τότε που η Τουρ-
κία υποσχόταν ότι θα καθιστούσε «τις ευρωπαϊκές αξίες της Άγκυρας» 
και είχε δήθεν βάλει τα δυνατά της για να προχωρήσει σε δημοκρατι-
κές μεταρρυθμίσεις, να αντιμετωπίσει τους δαίμονες του τουρκικού 
παρελθόντος, να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη. Η ένταξή της στην ΕΕ, την 
οποία ευνοούσαν πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, ιδιαίτερα η αριστερά 
–πάντοτε πρόθυμη για τριτοκοσμικά ανοίγματα– ήταν εξαρχής μια 
αλλοπρόσαλλη ιδέα που καταδείκνυε την ευρωπαϊκή υπεραισιοδοξία 
και αφέλεια. Όταν η ιδέα άρχισε να εγκαταλείπεται, η Τουρκία υπέκυψε 
στον αυταρχισμό, ο εθνικισμός της αποχαλινώθηκε μαζί με τον αντι-
δυτισμό και τον αντιαμερικανισμό, μολονότι ήταν και παραμένει μέλος 
του ΝΑΤΟ: η τουρκική Μεγάλη Ιδέα είναι διαφορετικής τάξεως από 
οποιονδήποτε εθνικισμό στη σημερινή Δύση. 

Ο Ερντογάν συσσώρευσε εξουσίες, μετέτρεψε το σύ-
στημα από κοινοβουλευτικό σε προεδρικό και κορόιδεψε 
την ΕΕ και τις ΗΠΑ, που, όπως είπα, δεν φημίζονται για την 
πονηριά τους. Με τακτικούς ελιγμούς τάχα συνεργασίας 
με τις Βρυξέλλες, νομιμοποίησε την αρπαγή της εξουσίας: 
η ευρωπαϊκή δημοκρατική τάξη επέτρεψε σε έναν δημα-
γωγό να εξουδετερώσει τους αντιπάλους του στον στρα-
τό, καθώς και στον χώρο των σκληροπυρηνικών κοσμι-
κών στον κρατικό μηχανισμό και ιδιαίτερα στο δικαστικό 
σώμα. Η Ουάσιγκτον, τυφλωμένη από το μεσσιανικό της 
ζήλο στη μεσανατολική της πολιτική, παρακολουθούσε 
χωρίς επαρκή καχυποψία το σόου της «μουσουλμανικής 
δημοκρατίας» επενδύοντας σε διαρκή συμμαχία με την 
Τουρκία. Αλλά, μόλις φάνηκε ότι η συνεργασία με την Ου-
άσιγκτον παρατεινόταν πέραν της χρησιμότητάς της –όχι 
μόνο επειδή η ΕΕ κρατούσε ψυχρή στάση– ο Ερντογάν γύρισε την πλά-
τη στη Δύση και άρχισε να την απειλεί με δημογραφικό εξισλαμισμό. Οι 
εχθροί του, που προειδοποιούσαν από την αρχή τις δυτικές χώρες ότι 
δείχνουν παράλογη εμπιστοσύνη σε έναν ισλαμιστή χωρίς δημοκρα-
τική παιδεία και πρόθεση, επαληθεύτηκαν: αν και οι φίλοι της Τουρκίας 
και οι ελίτ αραβιστές ρίχνουν το φταίξιμο στη Δύση που κράτησε τους 
Τούρκους σε απόσταση, νομίζω ότι η πορεία ήταν προδιαγεγραμμένη 
κι ότι η Δύση δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήδη από τη δεκαετία 
του 1970, το κεμαλικό διάλειμμα της οιονεί κοσμικότητας είχε εξελιχθεί 
σε δύσκαμπτο, υπερεθνικιστικό κατεστημένο εναντίον του οποίου εξε-
γείρονταν οι ευσεβείς μάζες της Ανατολίας και το πολιτικό Ισλάμ. Στην 
Τουρκία, η ακαταμάχητη τάση ήταν η επιστροφή στο πολιτικό Ισλάμ, 
αν και βεβαίως δεν έλειπε η επιθυμία της ένταξης στην ΕΕ για λόγους 
συμφέροντος. 
Ο Ερντογάν εκμεταλλεύτηκε την εχθρότητα των μαζών τόσο προς τους 
κοσμικούς όσο και προς τη Δύση, και αυτοανακηρύχθηκε εκπρόσωπος 
της λαϊκής θέλησης: έχει σίγουρα το ταλέντο να αξιοποιεί όλες τις περι-
στάσεις για να ενισχύει τη θέση του. Το αποτυχημένο πραξικόπημα του 
2016 ήταν η τέλεια περίσταση: του έλυσε τα χέρια για να αλώσει όλους 
τους θεσμούς τοποθετώντας παντού οπαδούς του και να ενώσει τους 
Τούρκους κάτω από τη σημαία του μαχητικού εθνικισμού. Ο Ερντογάν 
μπορεί να κάνει τα πάντα παίζοντας έξυπνα το χαρτί του εχθρικού εξω-
τερικού κόσμου που επιβουλεύεται το τουρκικό μεγαλείο: το ίδιο έκανε 

ο Χίτλερ, το ίδιο έκανε ο Στάλιν, το ίδιο κάνει και ο Πούτιν. Η εικόνα της 
Τουρκίας σαν κάστρο που το πολιορκούν εξωτερικοί και εσωτερικοί 
εχθροί είναι μέρος του αφηγήματός του, στο οποίο προστίθεται η ιδέα 
του ισχυρού, κυρίαρχου και αδιαίρετου κράτους με σουνιτική, ισλαμική 
ταυτότητα. Τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες έχουν δευτερεύ-
ουσα σημασία μπροστά στο εθνικό συμφέρον όπως το ερμηνεύουν 
ο ίδιος και το περιβάλλον του, θεωρώντας τον εαυτό του διάδοχο του 
Κεμάλ Ατατούρκ – προφανώς όχι ως προς τις μεταρρυθμίσεις εκδυτικι-
σμού, αλλά ως προς τη «σωτηρία» του έθνους. 

Ο εξισλαμισμός της δημόσιας ζωής, η ανοιχτή αντιπαλότητα με τη 
Δύση και η επιδίωξη σφαίρας επιρροής στη Μέση Ανατολή ήταν η αιτία 
και μαζί το αποτέλεσμα της κατάρρευσης της ευρωπαϊκής προοπτικής 
της Τουρκίας. Θα μπορούσε η ένταξη στην ΕΕ να πάρει διαστάσεις 
κοινωνικής μηχανικής και να τη μεταμορφώσει σε «ευρωπαϊκή» χώ-
ρα; Νομίζω πως δεν θα μπορούσε: η ΕΕ αγωνίζεται να συνεννοηθεί 
με χώρες στις παρυφές της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα με τη χρόνια 
οικονομική της κακοδιαχείριση ή η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν που 
δεν φαίνεται να κατανοεί τις ιδρυτικές συνθήκες. Ακόμα μεγαλύτερη 
δυσκολία έχει στη συνεννόηση με τη Ρωσία, η οποία συνδέεται με την 
Ευρώπη μέσω του χριστιανισμού και του μποσλεβικισμού. Είναι δύσκο-
λο να φανταστούμε πώς η Τουρκία θα μπορούσε να συμμορφωθεί με 
τις ευρωπαϊκές αξίες: ακόμα και στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ο 
αντιαμερικανισμός και ο αντιδυτισμός μαίνονταν τόσο στον χώρο της 
αριστεράς όσο και του ισλαμιστικού κινήματος. Στη διάρκεια της ιστο-
ρίας της η Τουρκία δεν συναντήθηκε ποτέ με αυτές τις αξίες ει μη μόνον 
για να τις καταστρέψει.
Φιλοδυτικοί πολιτικοί υπήρξαν φυσικά, όπως και διανοούμενοι που 
προσδοκούσαν ότι το άνοιγμα προς τη Δύση θα έφτανε στο πολιτιστικό 
εποικοδόμημα και θα απήλλασσε την Τουρκία από το βάρος της θρη-
σκείας και της σκοταδιστικής ισλαμιστικής πολιτικής. Αλλά αυτή η ε-
ποχή έχει παρέλθει: η Ατλαντική Συμμαχία και το ανήκειν στην Ευρώπη 
δεν αποτελούν στοιχεία της γεωπολιτικής ταυτότητας της Τουρκίας.
Αντί να κινείται στην περιφέρεια της Δύσης, η Τουρκία του Ερντογάν φα-
ντάζεται τον εαυτό της στο κέντρο ενός δικού της σύμπαντος το οποίο 
εκτείνεται στη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, τον νότιο Καύκασο, μέχρι την 
Υποσαχάρια Αφρική. Η σημερινή «Νέα Τουρκία» διεκδικεί την ηγεσία του 

παγκόσμιου Ισλάμ και δεσμεύεται ηθικά έναντι όλων των 
μουσουλμάνων –της umma– οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

Μερικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν την πρόσληψη αυ-
τού του νέου ρόλου «νεο-οθωμανισμό» συνδέοντάς τον 
με την έμμονη ιδέα του μακρινού παρελθόντος. Η πραγ-
ματικότητα είναι κάπως πιο μπερδεμένη: η Ρωσία και το 
Ιράν, δύο από τους ανυποχώρητους αντιζήλους της αυτο-
κρατορίας, βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των 
γειτόνων τους οποίους φαίνεται να προσεγγίζει η Τουρκία 
– η οθωμανική νοσταλγία συνυπάρχει με τη Realpolitik και 
τις επιδιώξεις του οικονομικού συμφέροντος. Αλλά προς το 
παρόν η Τουρκία δεν έχει ικανοποιήσει τις ηγεμονικές της 
φιλοδοξίες: ο πολυαίμακτος καταστροφικός πόλεμος στη 
Συρία ανέτρεψε τα σχέδιά της και επιτάχυνε περιφερεια-

κούς ανταγωνισμούς όπου άλλοι παίκτες, κυρίως η Ρωσία και το Ιράν, 
ματαίωσαν τις βλέψεις της να διαμορφώσει τη Μέση Ανατολή στα μέτρα 
της. Η συριακή τραγωδία βάθυνε το χάσμα της Τουρκίας με τη Δύση, επι-
δείνωσε το αντιδημοκρατικό πισωγύρισμα στο εσωτερικό και συνέβαλε 
στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της εξωτερικής της πολιτικής. Κα-
θώς ο Ερντογάν δεν αντιμετώπιζε εσωτερικό έλεγχο της εξουσίας του 
και ήταν πάντοτε έτοιμος να εργαλειοποιήσει τον εθνικισμό, η όρεξή του 
για ακροσφαλή πολιτική μεγάλωσε με αποτέλεσμα να προβάλλει την 
ισχύ του πολύ πέραν των εθνικών συνόρων – όπως στη Λιβύη και στο 
κέρας της Αφρικής. Παραλλήλως, έχει απελευθερωθεί εντελώς στον 
διεθνή χώρο: απειλεί την Ελλάδα, καθυβρίζει Ευρωπαίους ηγέτες, εκβι-
άζει, αντικαθιστώντας τη διπλωματία με hard power αλά τούρκα.
Ποια είναι και ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας στην παγκόσμια τάξη, 
ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία; Έτσι κι αλλιώς, ο Ερντογάν 
και το περιβάλλον του πιστεύουν ότι το μέλλον δεν ανήκει στην Αμερι-
κή και στους δυτικούς της συμμάχους αλλά «στους υπολοίπους». Μπο-
ρεί. Αλλά η Τουρκία, αν και νιώθει άνετα στο G20, απολαμβάνει τη νεοα-
ποκτηθείσα επιρροή της στην Αφρική, ποζάρει ως ηγέτιδα των απα-
νταχού μουσουλμάνων και έχει δημιουργήσει δεσμούς με τη Ρωσία και 
την Κίνα, έχει πολλά προβλήματα να λύσει: εκτός του ότι η οικονομία 
της είναι ασταθής, στο γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο θέλει να κυ-
ριαρχήσει παρατηρείται στριμωξίδι μεταξύ πολλών δυνάμεων μεσαίου 
μεγέθους η καθεμία από τις οποίες έχει δική της ατζέντα.   A  
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Ο ΕρντΟγάν μπΟρΕί 
νά κάνΕί τά πάντά 

πάίζΟντάς τΟ χάρτί 
τΟυ ΕχθρίκΟυ Εξω-

τΕρίκΟυ κΟςμΟυ πΟυ 
επιβουλευεται το 

τουρκικο μεγαλειο

Το αποκρουστικό     πρόσωπο του ευρασιατικού 
απολυταρχισμού              και ο πόλεμος στην αυλή μας
Του νικού ΓεώρΓιαδη

Την Τρίτη το πρωί ήταν 1.700.000 ψυχές που 
είχαν εγκαταλείψει την Ουκρανία. Πάνω από 
1.000.000 είχαν περάσει στην Πολωνία. Η Ευ-
ρώπη αναμένει τουλάχιστον 5 εκατομμύρια 
πρόσφυγες ακόμη αν οι Ρώσοι εξακολου-
θήσουν την τακτική της περικύκλωσης των 
πόλεων με παράλληλους βομβαρδισμούς α-
στικών στόχων. Δεν έχουμε υπολογίσει με α-
κρίβεια τις εσωτερικές μετακινήσεις πολιτών. 
Ούτε γνωρίζουμε επακριβώς πόσοι ρωσόφω-
νοι έχουν καταφύγει σε ρωσικά εδάφη προς 
το ασφαλές γι’ αυτούς Ροστόφ. Ο πόλεμος α-
φορά τους πάντες ανεξαρτήτως εθνότητας ή 
θρησκείας. Το διαπιστώσαμε λίγο αργά στη 
πρώην Γιουγκοσλαβία όταν διερευνούσαμε 
(ματαίως) ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Μέ-
γα σφάλμα. Χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Οι μό-
νοι που είχαν δίκιο ήταν οι τρόφιμοι του ψυ-
χιατρικού κέντρου της Μόντριτσα στην Κρο-
ατία.  Έπεσαν οι μάντρες από τις βόμβες και 
οι ασθενείς με τις υπόλευκες στολές βγήκαν 
στους αγρούς. Ο μύθος λέει πως κανείς δεν 
σκοτώθηκε. Οι «τρελοί» ξέρουν να βρίσκουν 
τον δρόμο τους, όταν τους βομβαρδίσουν οι 
«γνωστικοί».

Εμίρ Κουσ τουρίτσα έγραφε σ την 
«Liberation», τα άγρια χρόνια του πο-
λέμου στη Βοσνία, το περίφημο άρθρο 
«Η ακακία της αυλής μου» που όλοι χει-

ροκροτήσαμε, φίλοι ή εχθροί, χριστιανοί ή μου-
σουλμάνοι, Κροάτες ή Σέρβοι. Αυτός λοιπόν ο 
σκηνοθέτης του περίφημου «Underground», πα-
ντρεύτηκε την  Ύβριν και προκάλεσε τη Νέμεσιν 
όταν δέχτηκε τη διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου 
του ρωσικού στρατού, λίγες ώρες μετά την πα-
ραίτηση της διευθύντριάς του. Ήταν η πρώτη  
διαμαρτυρία κατά της απόφασης του Πούτιν να 
εισβάλει στην Ουκρανία. Η ενέργεια του Εμίρ 
Κουστουρίτσα ήταν ασέλγεια επί του πτώματος 
της Δημοκρατίας στην Ουκρανία και του δόγ-
ματος της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Ένας πρώην 
Γιουγκοσλάβος σκηνοθέτης καταλήγει στο λυ-
κόφως της πνευματικής ζωής του να λερωθεί 
με το στίγμα της βαρβαρότητας. Πρώτος αυτός 
γνώριζε καλύτερα από όλους, ζώντας στην αυλή 
του Σαράγιεβο, πως οι γεωπολιτικές ανησυχίες 
των απολυταρχικών καθεστώτων δεν αφορούν 
κανέναν πολίτη αυτού του πλανήτη. Η γεωπολι-
τική αφορά τις ελίτ. Ο πόλεμος αφορά τους αν-
θρώπους. Σαν τον Εμίρ Κουτσουρίτσα υπάρχουν 
πολλοί οι οποίοι προσκυνούν τον Ρώσο ηγέτη. 
Ήταν πολλοί εκείνοι που προσκυνούσαν τον «Φύ-
ρερ». Ήταν αναρίθμητοι αυτοί που έκλαιγαν την 
ημέρα που τα μεγάφωνα ανακοίνωναν απ’ άκρη 
σ’ άκρη της Σοβιετικής Ένωσης τον θάνατο του 
παππούλη Στάλιν. Δεν γεννηθήκαμε όλοι ίδιοι, 
βλέπετε. Ούτε αποκτήσαμε τις ίδιες ευαισθησίες. 
Ούτε διαβάσαμε όλοι τις ίδιες σελίδες. 

Όταν έπεσε η Βαρκελώνη στα χέρια  του Φράνκο, 
ο επικεφαλής στρατηγός των φασιστικών ταγ-
μάτων έβγαλε μπροστά στον κόσμο το πιστόλι 
του και κραύγασε: «Όταν ακούω τη λέξη Κουλτού-
ρα βγάζω αμέσως το όπλο μου». Οι φασίστες, οι 
ναζί, οι σταλινικοί, οι ακροδεξιοί ξέρουν πάντα 
ποιος είναι ο εχθρός τους. Οι άλλοι, οι πολλοί, οι 
άνθρωποι της καθημερινότητας, δεν γνωρίζουν 
πάντα ποιος είναι ο αντίπαλός τους. Ποιοι θα εί-
ναι οι σφαγείς τους. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι Ύβρις. Είναι α-
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πευθείας επίθεση σε όλα όσα προσπάθησε η αν-
θρωπότητα να ορθολογικοποιήσει μετά το κο-
λαστήριο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Με λάθη, 
με γιγαντιαίες ελλείψεις, με αγεφύρωτα κενά 
προφανώς. Αλλά η ανθρωπότητα προσπάθησε. 
Τελικά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Ένας 
Πούτιν, ένας Ξι, ένας Ερντογάν, ένας Μπολσονά-
ρου και πέντε ακόμη τσιράκια του στρατιωτικο-
βιομηχανικού παγκόσμιου μηχανισμού (βλέπε 
Ινδία, Πακιστάν, Ιράν επί παραδείγματι) αρκούν 
για να ανατρέψουν όσα με κόπο κτίστηκαν. Η Ρω-
σία δεν είναι σε θέση να κατασκευάσει ένα απλό 
αυτοκίνητο ή ένα κινητό τηλέφωνο, ή μία καλή 
οθόνη τηλεόρασης. Είναι σε θέση να κατασκευά-
ζει οπλικά συστήματα, δορυφόρους, πυραύλους 
και κανόνια. Ζει από το υπέδαφός της, το οποίο 
εξαντλεί εξάγοντας ακατέργαστες πρώτες ύλες. 
Τα τεράστια έσοδά της κατευθύνονται εξ ολο-
κλήρου σε εξοπλισμούς και σε έρευνα για στρα-
τιωτικούς σκοπούς. 
Αν μάθαμε κάτι από τον πόλεμο της Γιουγκοσλα-
βίας είναι ότι ο πρώτος νεκρός ήταν η αλήθεια. 
Όσα φαίνονταν παρέπεμπαν σε πολλαπλές ερμη-
νείες. Όσα δεν φαίνονταν ήταν προϊόν κατευθυ-
νόμενης πληροφόρησης. Σαν σε επανάληψη ται-
νίας τρόμου από την πρώτη ημέρα του πολέμου 
στην Ουκρανία παρακολουθούμε να εξελίσσεται 
το ίδιο ακριβώς σενάριο. Οι μυστικές υπηρεσίες 
και η στρατιωτική αντικατασκοπία ζουν στιγμές 
ανεπανάληπτες. Επιτέλους οι δορυφόροι μετα-
δίδουν πραγματικές εικόνες από τα πεδία των 
μαχών προδίδοντας όλα τα καλά κρυμμένα μυ-
στικά. Για οπλικά συστήματα, τακτικές μάχης, δύ-
ναμη πυρός.   
«Η απόφαση του Πούτιν λίγες μέρες μετά την ει-
σβολή να τραβήξει το χαρτί της πυρηνικής απει-
λής δείχνει ακριβώς τον βαθμό της αυξανόμενης 
απόγνωσής του», έγραψε ο Εφραίμ Λεβί, πρώην 
επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών εξωτε-
ρικού της Μοσάντ στην εφημερίδα του Haaretz 
παρατηρώντας έλλειψη εμπειρίας και κινήτρων 
μεταξύ των Ρώσων στρατιωτών. 
«Αν πάρουμε ως σημείο αναφοράς 
την προμήθεια καυσίμων και τρο-
φίμων στους Ρώσους στρατιώτες, ο 
Πούτιν θα πρέπει να πίστευε σε μια 
νίκη μέσα σε 4 μέρες, όπως εκτίμησε 
δυτικός αξιωματούχος στο Βερολί-
νο», επισημαίνει την Τρίτη 8 Μαρτί-
ου η Deutsche Welle. Αντ’ αυτού πα-
ρουσιάζεται η εικόνα πομπής από 
στρατιωτικά οχήματα και τεθωρα-
κισμένα 70 χλμ. να έχει ακινητοποι-
ηθεί επί μέρες λόγω έλλειψης καυ-
σίμων, μηχανικών βλαβών και ου-
κρανικών επιθέσεων. Εκτός αυτού, 
σημειώθηκε έλλειψη εμπιστοσύ-
νης ανάμεσα στους Ρώσους στρατιώτες, ορισμέ-
νοι εκ των οποίων κατάλαβαν μόλις διέσχισαν τα 
σύνορα ότι δεν επρόκειτο πλέον για στρατιωτική 
άσκηση. Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αξι-
ολογούν προσεκτικά μεγάλο αριθμό φωτογρα-
φιών και βίντεο που δείχνουν κατεστραμμένα 
ρωσικά άρματα μάχης. Ως πιο πιθανόν θεωρείται 
ότι τουλάχιστον τρεις ανώτατοι Ρώσοι διοικητές 
σκοτώθηκαν προσπαθώντας να βάλουν σε κίνη-
ση και πάλι την οχηματοπομπή. Με την παράδοση 
ελαφρών όπλων που εκτοξεύονται από τον ώμο 
τα κράτη του ΝΑΤΟ και η Γερμανία υποστηρίζουν 
την τακτική της Ουκρανίας. 
 Με 1.000 σύγχρονα αντιαρματικά και 500 αντιαε-

ροπορικούς πυραύλους Stinger που έστειλε η Γερ-
μανία, οι Ουκρανοί αναγκάζουν τα ρωσικά αερο-
σκάφη να πετούν σε ύψος άνω των 3.000 μέτρων 
σε ορισμένες περιπτώσεις, πράγμα που συμβάλ-
λει στη μείωση της ακρίβειας του χτυπήματος. 

Κάπως έτσι ερμηνεύουν οι επιτελάρχες την ε-
πιχειρησιακή κατάσταση στα πεδία των μαχών. 
Η εικόνα ωστόσο είναι ψευδής. Ανεπαρκής. Η 
πραγματική μάχη δίνεται κάθε ώρα και στιγμή 
στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα από πολί-
τες που προσπαθούν να αναρτήσουν πραγματι-
κές πληροφορίες σε ένα Διαδίκτυο «στραγγαλι-
σμένο» από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Πούτιν. 
Νέοι άνθρωποι, με κίνδυνο να απολυθούν, να πει-
νάσουν ή και να φυλακιστούν, προσπαθούν να 
παρακάμψουν το ηλεκτρονικό τείχος που ορθώ-
νουν οι κρατικοί χάκερς. Με χρήση πολλαπλών 
VPN, με τεχνάσματα και φαντασία οι Ρώσοι που 
ξέρουν τι συμβαίνει εκεί πέρα από τα σύνορα, δι-
εξάγουν τον δικό τους πόλεμο. Ναι, ζούμε τον πό-
λεμο μέσω Tik Tok και Τelegram. Η πληροφόρηση 
περνά μέσα από μικροτσίπ και ηλεκτρονικές λε-
ωφόρους. Ξαφνικά ακυρώνεται από τα ψηφιακά 
αντίμετρα των μυστικών υπηρεσιών. Και μετά 
από κάποια άλλη εναλλακτική οδό του ψηφιακού 
δικτύου εμφανίζεται και πάλι η πληροφορία. Πό-
λεμος κανονικός και ανελέητος. 
Κάπως έτσι ο παλιός μας αναλογικός κόσμος, ό-
πως τον κληρονομήσαμε, σταμάτησε να κινείται. 
Οι άνθρωποι αγνόησαν τις προειδοποιητικές βο-
λές. Τα μηνύματα από τον πόλεμο στη Γιουγκο-
σλαβία, το φιάσκο της «Αραβικής Άνοιξης», την 
τραγωδία στη Συρία, τη φάρσα στο Αφγανιστάν, 
την κρίση του 2008, την εκλογή του Ντόναλντ 
Τραμπ και τη νίκη ενός Τζόνσον στη Βρετανία με 
σύνθημα το BREXIT, όλα αυτά ήταν προειδοποι-
ητικά πυρά. Ήταν τα σημάδια που περιέγραφαν 
την αναδυόμενη παρακμή. 
Κάπως έτσι εισήλθαμε άναρχα στον νέο ψηφιακό 
μας περιβάλλον σε συνθήκες κομβικής σύγκρου-
σης. Ο πλανήτης άλλαξε κέντρο βάρους που από 

τη Δύση μετατίθεται προοδευτικά 
προς την Ανατολή. Κίνα-Ινδία και 
Ρωσία. Ο πολιτισμός της ΕυρΑσίας. 
Μία μετατόπιση που προκαλεί τε-
κτονικές αλλαγές. Μία άνευ προη-
γουμένου ρήξη με όσα συνηθίσαμε 
να θεωρούμε σταθερές εδώ και 70 
χρόνια. 
Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αντι-
ληφθούμε, σε όλο της το εύρος, αυ-
τήν την κοσμογονική μετατόπιση 
του πλανητικού ειδικού βάρους. Εί-
ναι ωστόσο ευδιάκριτη η διαφαινό-
μενη εφιαλτική προοπτική. Η οικο-
νομία και το σύστημα της ΕυρΑσίας 

δεν μπορεί να επιβιώσει παρά μόνον αμφισβη-
τώντας τις αρχές της δυτικής Δημοκρατίας. Στο 
σύστημα της ΕυρΑσίας η δημοκρατία είναι μόνον 
πρόσχημα. Μία ψευδής βιτρίνα. Ένα fake είδωλο. 
Είναι σαν ένα ανέκδοτο που διηγούνται  αυτάρε-
σκα κακόγουστοι ηγέτες. 
Αυτήν την απίστευτη ολοκληρωτικού τύπου αυ-
ταρέσκεια ανέδιδε η ανακοίνωση της Πρεσβείας 
της Ρωσίας στην Αθήνας διά της οποίας η ρωσική 
διπλωματική αποστολή συμβούλευε τους Έλλη-
νες πολίτες ποιο κανάλι τηλεόρασης θα πρέπει να 
παρακολουθούν. Για να είναι καλά ενημερωμένοι, 
προσθέτουν οι Ρώσοι. Απίστευτο και όμως απο-
κρουστικά αληθινό.  A

Το αποκρουστικό     πρόσωπο του ευρασιατικού 
απολυταρχισμού              και ο πόλεμος στην αυλή μας
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Η απόφασΗ τόυ 
πόυτιν να τραβΗξει 

τό χαρτι τΗσ πυ-
ρηνικης απειλης 

δειχνει τόν βαθμό 
τΗσ αυξανόμενΗσ 

απόγνωσΗσ τόυ
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F r e eVoices

Ένας φίλος μου είχε πει κάποτε ότι, όταν κάτι 

συμβαίνει γύρω σου τρομακτικό, το καλύτερο 

μέρος για να καταφύγεις είναι ένα μουσείο. Το 

έχω δοκιμάσει, και όντως δουλεύει: γιατί εκεί 

ο χρόνος μάς υπακούει, έχει κοκαλώσει εκεί 

όπου του είπαμε να κάτσει φρόνιμα, λίγο πριν 

από το ταμείο των εισιτηρίων. Και όλα τα άλλα, 

τα πριν και τα μετά, ας περιμένουν.

κεί λοιπόν, στο Μουσείο, ξε-
κίνησα να πάω τις προάλλες, 
κλείνοντας (με τεράστια προ-
σπάθεια) την τηλεόραση· κλεί-

νοντας τις εικόνες των καταφυγίων με 
τους άντρες, τις γυναίκες και τα παιδιά 
που τραγουδούν τον εθνικό τους ύμνο, 
των νεκρών σπαρμένων στους δρόμους 
σαν απορρίμματα που δεν μάζεψε ο δή-
μος, των 70χρονων πολιτοφυλάκων που 
κλαίνε – τα ξέρετε, τι να σας τα λέω. Έ-
κλεισα την τηλεόραση γιατί δεν μπο-
ρούσα να αναπνεύσω μέσα στο ίδιο μου 
το σπίτι (το προνομιούχο, τα ανέγγιχτο 
από βόμβες και αέρια και σειρήνες), 
γιατί δεν άντεχα άλλο αυτό που εκκω-
φαντικά και ασφυκτικά μού έκοβε την 
αναπνοή.
Ο καθηγητής Στάθης Καλύβας πρόσφα-
τα επισήμανε ότι υπάρχουν στιγμές που 
η Ιστορία μοιάζει να «πυκνώνει»· όπου 
μέσα σε λίγα 24ωρα γίνονται τόσα πολ-
λά όσα δεν έγιναν μέσα σε δεκαετίες (ή 
και ποτέ). Στην πραγματικότητα, βέ-
βαια, η Ιστορία είναι συνεχούς ροής, η 
κυλιόμενη σκάλα της ασταμάτητα προ-
χωρά και φέρνει τα πράγματα προς τα 
εμάς. Όμως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν 
στιγμές που τα γεγονότα είναι, ακόμα 
και στα ανυποψίαστα (ή και αδιάφορα) 
μάτια μας, «ιστορικά», και όταν αυτές 
οι στιγμές πολλαπλασιάζονται (όπως 
μοιάζει τώρα τελευταία να γίνεται) υ-
πάρχουν στιγμές που μουρμουρίζουμε 
με απόγνωση το γνωστό «σταματήστε 
να κατέβω». Θέλουμε τώρα, τώρα, να 
κατέβουμε από την κυλιόμενη σκάλα 
και να ξαναβρούμε την κανονική μας 
ζωή, όσο βαρετή ή μίζερη κι αν ήταν: να 
παρακολουθούμε τα διαζύγια των τρα-
γουδιστών, να τσακωνόμαστε για το αν 
το γκολ ήταν φάουλ ή όχι, να αγανα-
κτούμε που και πάλι η ανοιξιάτικη μόδα 
είναι μόνο για τις ανορεξικές δίμετρες – 
και κυρίως να ξαναγίνει η δική μας ζωή 
το βασικό, το μοναδικό έργο της κεντρι-
κής σκηνής του θεάτρου μας, με πρω-
ταγωνιστές εμάς. Όλα τα άλλα να ξανα-
γίνουν τα δευτερεύοντα, τα λίγο φλου 
με τα οποία μόνο αν θέλουμε ασχολού-
μαστε. Γιατί το αντίθετο, όταν δηλαδή 
στο έργο που εκτυλίσσεται μπροστά μας 
μπορούμε να είμαστε μόνο ανήμποροι 
θεατές χωρίς δυνατότητα παρέμβασης 

E

ΠΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   ΜΠΟΡΟΥΜΕ Ν’ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ;
Της  Καρολίνας ΜέρΜηγΚα

ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕβδΟΜΑδΑΣ
Tου ςταΜατη Ζαχαρού

 
ΓΡηΓΟΡης Πε ΤΡάΚΟς

«Η αδιανόητη προσπάθεια της 
Νεοταξικής Δύσης να "σβήσει" 
τον ρωσικό πολιτισμό από τη 
ζωή μας αποτελεί την ελεεινό-
τερη πράξη που έλαβε χώρα 
στον σύγχρονο κόσμο. Βρισκό-
μαστε στο κατώφλι του χειρό-
τερου Μεσαίωνα της ανθρώ-
πινης Ιστορίας. Δεν έχω πια 
καμία αμφιβολία. Επίσης δεν 
έχω κανένα φόβο. Διαχωρίζω 
τη θέση μου». Διαχωρίζοντας 
τη θέση του, ο προνοητικός 
τραγουδιστής-λοιμωξιολόγος-
γεωσ τρατηγικός αναλυτής 
προφανώς ελπίζει σε μια επι-
εική αντιμετώπιση του «τσά-
ρου», όταν το «ξανθό γένος» α-
σχοληθεί με τους «νεοταξίτες»  
Έλληνες. Μη φάμε και καμιά 
βόμβα στο κεφάλι…

ΠάνΟς ςΚΟΥΡ ΟλΙάΚΟς

«Είναι επομένως τουλάχιστον 
απαράδεκτη μία πράξη φίμω-
σης του πολιτισμού που από 
τη φύση του είναι ενάντια στον 
πόλεμο». Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
μιλάει για τη «φίμωση πολιτι-
στικών έργων Ρώσων καλλι-
τεχνών στην χώρα μας». Δεν 
τον πειράζει που –αν και βου-
λευτής ων– εμφανίζεται να 
μην μπορεί να καταλάβει ότι η 
ματαίωση της μετάδοσης είναι 
μια οικονομική κύρωση κατά 
του κράτους της Ρωσίας. 

εν ώ ςεΙς 
ΔημΟςΙΟΓΡάφ ώ ν

«Τα Διοικητικά Συμβούλια της 
ΕΣΗΕΑ, της Ένωσης Ανταποκρι-
τών Ξένου Τύπου στην Ελλά-
δα και της ΕΣΠΗΤ εκφράζουν 
έντονο προβληματισμό για 
την απαγόρευση ΜΜΕ στην Ευ-
ρώπη, όπως έγινε με την πρό-
σφατη πρωτοφανή απόφαση 
της προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τον αποκλεισμό 
των δικτύων RT και Sputnik».  
Πάντα ευαίσθητος, ο κλάδος 
θεωρεί πλήγμα στην ελευθε-
ρία του Τύπου το κλείσιμο των 
επίσημων καναλιών προπα-
γάνδας του Πούτιν τα οποία ξε-
πλένει βαφτίζοντάς τα ΜΜΕ. Οι 
συνδικαλιστές ξεχνούν επίσης 
ότι όποιος δημοσιογράφος 
τόλμησε να γράψει ελευθέρα 
τη γνώμη του για τον Πούτιν ε-
ντός Ρωσίας δηλητηριάστηκε, 
εκτελέστηκε ή στην καλύτερη 
φυλακίστηκε. 

Li z Tru s s

«Μετέφερα στον Nikos Vertis 
(Official Twitter) τα συλλυπη-
τήριά μου για τον θάνατο των 
Ελλήνων ομογενών στην Ου-
κρανία και συμμφωνήσαμε να 
συσπειρωθούμε για να κάνου-
με τη Ρωσία να λογοδοτήσει». 
Κατ' αρχάς ευχαριστούμε –ως 
έθνος– τη Βρετανίδα υπουργό 
Εξωτερικών για τη συγκινητι-
κή της ανάρτηση στο Twitter. 
Εϊναι ωστόσο παράξενο για ε-
κείνη να θεωρεί ομόλογό της 
τον γνωστό τραγουδιστή, χω-
ρίς αυτό να μοιάζει παράταιρο 
(ούτε να μας ξαφνιάζει) δεδο-
μένων των συνθηκών που επι-
κρατούν για χρόνια στη βρετα-
νική πολιτική σκηνή. Στη συνέ-
χεια το όνομα διορθώθηκε.

147,96 ρούβλια αγόραζε 
κανείς με ένα 

ευρώ, το πρωί της Τρίτης. 
Όχι άσχημα, αν αναλογι-
στεί κάποιος ότι το αμέ-
σως προηγούμενο βράδυ 
η ισοτιμία είχε φθάσει 
και τα 167,1 ρούβλια ανά 
ευρώ. 

84 ρούβλια ανά ευρώ 
ήταν όμως η ισοτι-

μία λίγες ημέρες πριν τη 
ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία. Λίγο παλαιότερα 
–το 2020– με ένα ευρώ 
αγόραζες μόλις 68 ρού-
βλια. Όσοι γαλουχηθήκα-
με με το μότο «αλεπού ο 
Πούτιν, κάμερα σε μένα» 
ίσως πρέπει ν’ αναθεωρή-
σουμε. Ο άνθρωπος κα-
τέστρεψε την οικονομία 
της χώρας του με μερικά 
24ωρα αποτυχημένης 
στρατιωτικής επέλασης. 

127,8 δολάρια κόστιζε 
ένα βαρέλι πετρέ-

λαιο Brent, το πρωί της 
Τρίτης. Λίγο πριν αρχίσει 
η ρωσική εισβολή κόστιζε 
σχεδόν 94 δολάρια, ενώ 
έναν χρόνο πριν βρισκό-
ταν στην περιοχή των 60 
δολαρίων. Και όλα αυτά 
πριν το εμπάργκο ΗΠΑ και 
Μ. Βρετανίας. 

426,9 ευρώ κόστιζε στη 
χονδρική αγορά 

μια μεγαβατώρα ηλεκτρι-
κού ρεύματος, καταστρέ-
φοντας το αφήγημα της 
εγχώριας αντιπολίτευσης 
ότι «είμαστε η ακριβότερη 
χώρα στην Ευρώπη». Εδώ 
που τα λέμε δεν το κατέ-
στρεψε ακριβώς, απλώς 
τα στελέχη της αντιπολί-
τευσης συνεχίζουν να το 
επικαλούνται ως γενική 
αναφορά, χωρίς όμως να 
το συνοδεύουν με στοι-
χεία ή τον γνωστό χάρτη 
με τις τιμές. 

574,54 ευρώ κόστιζε η 
ίδια μεγαβατώρα 

στην Ελβετία. Όμως οι 
Ελβετοί είναι πλούσιοι, 
είναι το επιχείρημα της 
αντιπολίτευσης.

429,29 ευρώ κόστιζε 
στη Βουλγαρία. 

Όπου δεν είναι πλούσιοι 
αλλά «είναι πολύ κοντά 
στην Ουκρανία».

540,29 ευρώ κόστιζε 
στη Ρουμανία. 

Και εκεί δεν είναι πλού-
σιοι, έχουν αποθέματα 
φυσικού αερίου, αλλά τα 
αποθέματα είναι μόνο  το 
0.054% του συνόλου πα-

γκοσμίως. Και συνορεύ-
ουν και με την Ουκρανία. 

561,96 κόστιζε στην 
Κροατία. «Εκεί 

δεν είναι πλούσιοι αλλά 
είναι εθνικιστές».

542, 78  ευρώ κόστιζε 
στην Πορτογα-

λία. «Όμως οι Πορτογάλοι 
έστειλαν όπλα στην 
Ουκρανία». Και πάει λέγο-
ντας με τις δικαιολογίες…

240-260 Watt την ώρα 
καταναλώνει 

ένας αφυγραντήρας. Δεν 
ζεσταίνει τον χώρο αλλά 
αφαιρεί την υγρασία και 
είναι ευκολότερο να ζε-
σταθεί ο χώρος.

150W μέχρι 250W την 
ώρα καταναλώνει 

μια ηλεκτρική κουβέρτα. 
Οικονομικός τρόπος, 
αλλά ζεσταίνει μόνο το 
κρεβάτι.

1.000W την ώρα κατα-
ναλώνει ένα τυ-

πικό κλιματιστικό. Κάποτε 
συνέφερε να ζεσταίνει 
κανείς τον χώρο με κλι-
ματιστικό, πλέον είναι 
ασύμφορο. 

13,43% έχασε ο Γενικός 
Δείκτης του 

Χρηματιστηρίου της Αθή-
νας από την αρχή του πο-
λέμου μέχρι τη Δευτέρα. 

9,345 δισεκατομμύρια 
ευρώ έχουν χαθεί 

από τη συνολική κεφαλαι-
οποίηση της αγοράς.

431n πιο αναπτυσσόμε-
νη στην Ευρώπη 

είναι η εταιρεία Dialectica  
σύμφωνα με τη λίστα FT 
1000: Europe’s Fastest 
Growing Companies.

1n μεταξύ των εται-
ρειών στην αγορά 

που δραστηριοποιείται 
(information services) 
είναι η ίδια εταιρεία, πά-
ντα σύμφωνα με τους FT. 
Κριτήριο είναι το ποσοστό 

οργανικής αύξησης εσό-
δων μεταξύ 2017 και 2020.

40 άτομα τον μήνα 
προσλαμβάνει η 

Dialectica, η οποία απα-
σχολεί πάνω από 600 
άτομα στα γραφεία της 
στην Ευρώπη. Η Dialectica 
υποστηρίζει ότι βοηθά τις 
επιχειρήσεις να παίρνουν 
καλύτερες αποφάσεις με 
τη χρήση εργαλείων πλη-
ροφορικής τα οποία δημι-
ουργεί κατά παραγγελία. 

30% του συνολικού με-
τοχικού κεφαλαίου 

του ΑΝΤ1 αγόρασε ο όμι-
λος media MBC Group από 
το Ντουμπάι.

225 εκατ. ευρώ ήταν το τί-
μημα της συναλλαγής.

100.000 άτομα στρα-
τιωτικό προ-

σωπικό διαθέτουν οι ΗΠΑ 
είτε εκ περιτροπής είτε 
με μόνιμες θέσεις στην 
Ευρώπη αυτή τη στιγμή, 
σύμφωνα με τον υπουργό 
Άμυνας Λόιντ Όστιν.

500 επιπλέον Αμερικα-
νοί στρατιώτες θα 

μοιραστούν σε Πολωνία, 
Ρουμανία, Γερμανία και 
Ελλάδα, με σκοπό την 
υποστήριξη των αμερι-
κανικών δυνάμεων που 
βρίσκονται ήδη επί ευρω-
παϊκού εδάφους.

150 στελέχη των αμερι-
κανικών ενόπλων 

δυνάμεων, ειδικοί στον 
ανεφοδιασμό, θα έρθουν 
στην Ελλάδα προκειμέ-
νου να υποστηρίξουν τη 
μεταφορά αεροσκαφών 
ανεφοδιασμού KC-135 
από τη βάση της αμερι-
κανικής αεροπορίας στο 
Σπόκεϊν της Ουάσιγκτον 
στην Ελλάδα.

50%γυναίκες θα συμμε-
τέχουν στην ηγεσία 

του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνω-
στοποίησε ο πρόεδρος 
του κόμματος Αλέξης 
Τσιπρας με αφορμή την 
Ημέρα της Γυναίκας.

9.300 χιλιομέτρα την 
ώρα ήταν η τα-

χύτητα του «αδέσποτου» 
πυραύλου, ο οποίος 
έπεσε την περασμένη 
Παρασκευή στην αθέατη 
πλευρά της Σελήνης. 

3 τόνοι ήταν το βάρος 
του «διαστημικού 

σκουπιδιού» και ήταν 
η πρώτη φορά που ένα 
σκουπίδι έπεσε σε κάποιο 
ουράνιο σώμα. 

10 έως 20 μέτρα υπολο-
γίζουν οι αστρονόμοι 

ότι είναι ο κρατήρας που 
προκλήθηκε από το συ-
γκεκριμένο αντικείμενο. 
Αρχικά κατηγορήθηκε 
ο Elon Mask, καθώς 
εκτοξεύει διάφορα αντι-
κείμενα στο διάστημα. 
Μετά κατηγορήθηκαν οι 
Κινέζοι, οι οποίοι αρνήθη-
καν κατηγορηματικά κάθε 
σχέση, αλλά για κάποιον 
ανεξήγητο λόγο υπάρ-
χουν αρκετοί που δεν 
τους πιστεύουν.

15 έως 25 ευρώ κοστί-
ζουν στα φαρμακεία 

τα σκευάσματα ιωδίου και 
οι συμπολίτες μας (όπως 
και διάφοροι άλλοι Ευρω-
παίοι) έχουν αδειάσει τα 
ράφια των φαρμακείων, 
υπό τον φόβο ενός πυρη-
νικού επεισοδίου.

15 ολόκληρα χρόνια βρέ-
θηκε στο τιμόνι του 

συντηρητικού δικτύου 
Fox, μέχρι και το 2015, ο 
Τζακ Χάνικ. Συνελήφθη 
προχθές από το  FBI με την 
κατηγορία ότι παραβίασε 
τις κυρώσεις των ΗΠΑ, αλ-
λά και ότι έκανε ψευδείς 
δηλώσεις σε πράκτορες. 
Πάντα κατά το κατηγορη-
τήριο, είχε σχεδιο να δημι-
ουργήσει στην Ελλάδα το 
ρωσικών συμφερόντων 
δίκτυο Hellas network.

11 μόλις ετών είναι το 
αγοράκι από τη Ζαπο-

ρίζια, το οποίο ταξίδεψε 
μόνο του μέχρι τα Σλοβα-
κο-ουκρανικά σύνορα για 
να γλιτώσει από τη φρίκη 
του πολέμου, καθώς οι 
γονείς του έπρεπε να 
μείνουν στη χώρα τους, 
σύμφωνα με ενημέρωση 
από το σλοβακικό Υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Ταξίδε-
ψε με μόνα υπάρχοντα 
μια πλαστική τσάντα και 
το διαβατήριό του, όπως 
και ένα τηλέφωνο συγγε-
νών του, γραμμένο στο 
χέρι του.
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αντέχεται (όπως κάθε θέαµα, ακόµα 
και το πιο συναρπαστικό) µόνο για λίγα 
24ωρα. Μετά θέλουµε να πατήσουµε το 
στοπ. Να ξαναγυρίσουµε στα σπίτια µας, 
στις ζωές µας, και η κυλιόµενη σκάλα να 
µας προσπεράσει και να συνεχίσει χω-
ρίς εµάς. Εµείς να κατεβούµε. 
Αυτά σκεφτόµουν ή προσπαθούσα να µη 
σκεφτώ πηγαίνοντας προς το Μουσείο, 
που δεν βρίσκεται όµως πολύ κοντά 
µου. Και κάθε βήµα γινόταν όλο και πιο 
δύσκολο και πιο βαρύ (όπως συµβαίνει 
στους εφιάλτες) και το Μουσείο έµοια-
ζε να απέχει όλο και πιο πολύ. Κι έτσι, 
µπήκα στην πρώτη ανοιχτή 
πόρτα που βρήκα µπροστά 
µου. ∆ηλαδή, σε ένα µικρό 
κοµµωτήριο.
∆εν ξέρω αν οι άρρενες ανα-
γνώστες έχουν κάποια γνώ-
ση των µικρών γυναικείων 
κοµµωτήριων. Κάνει ζέστη 
εκεί µέσα και λίγη υγρασία, 
µυρίζει ευχάριστα και επι-
κρατεί ένα ατέρµονο βουητό, 
κάτι σαν µουσικό χαλί: ο ήχος 
των σεσουάρ και του νερού 
που τρέχει στους λουτήρες και των πε-
ταχτών, απαλών οµιλιών. Ήχος καθη-
συχαστικός σαν γουργούρισµα από κά-
ποιο ήµερο ποταµάκι που κυλάει στην 
ίδια πάντα κοίτη, κυλάει και περνάει 
και, αν βουτήξεις τα πόδια σου µέσα του, 
σε ξεπλένει. 
«∆εν είµαι καλά», είπα στην πρώτη κο-
πέλα που µε κοίταξε. 
Τώρα, αν µπεις σε οποιοδήποτε άλλο 
µέρος εκστοµίζοντας αυτή τη φράση, 
θα σε κοιτάξουν µε επιφύλαξη ή άµυνα 
ή και καθαρή έχθρα· έχουµε κουραστεί 
και κυρίως φοβηθεί από τις συµπεριφο-
ρές των ταλαιπωρηµένων συνανθρώ-
πων µας. Αλλά σε ένα κοµµωτήριο, αυτή 
είναι µια απλή φράση – λίγο σαν το κα-
ληµέρα: γιατί εκεί πάµε όταν δεν είµα-
στε καλά, αυτό το ξέρουν όλοι. Η κοπέ-
λα µού χαµογέλασε λοιπόν γλυκά και 
µου έκανε νόηµα να περάσω. Ν’ αφήσω 

δηλαδή απ’ έξω όλα τα άλλα, και να µπω 
στον κόσµο εκείνων που δεν αλλάζουν: 
χλιαρό νερό που τρέχει, µυρωδάτη κρέ-
µα που απλώνεται και µαλακώνει (πόσο 
µαλακώνει), χειρονοµίες που αγγίζουν 
καθησυχαστικά, κινήσεις ρυθµικές, ένα 
τίναγµα κεφαλιού για ν’ απλωθούν τα 
µαλλιά καθαρά, λαµπερά – σχεδόν α-
νέµελα.
Μικρά βασίλεια στον δικό τους χρόνο. 
Οι κουβέντες δεν είναι ποτέ τροµακτι-
κές, οι λέξεις έχουν τους δικούς τους 
κωδικούς που κι αν δεν κατέχεις κατα-
λαβαίνεις ότι σηµειολογούν το ζητού-
µενο: πώς να σου δώσουν λίγη οµορ-
φιά ή την ψευδαίσθησή της – που στην 
πραγµατικότητα είναι το ίδιο. Μικροί 
κόσµοι που δεν αλλάζουν ποτέ πραγµα-
τικά, παρενθέσεις ανάµεσα στο αφόρη-
το. Καταφύγια.
Με το πιστολάκι να βουίζει στ’ αυτιά, 
τους ατµούς από τα σπρέι, το χαµόγελο 
της κοπέλας στον καθρέφτη που υπό-
σχεται την ευτυχή έκβαση όλων, ο θυ-
µός αραιώνει· το θεόπικρο δηλητήριο 
της αδικίας καταπίνεται, τα λόγια της υ-
ποκρισίας και του ψεύδους µακραίνουν 
και οι εικόνες της φρίκης θολώνουν. Η 
Ιστορία κάνει υποµονή, περιµένοντας 

απ’ έξω. 
Πόση Ιστορία αντέχουµε;  Ή-
θελα να ρωτήσω την όµορφη 
χαµογελαστή κοπέλα που 
δουλεύει ασταµάτητα και υ-
φίσταται τουλάχιστον όσα 
υφίσταµαι κι εγώ. ∆εν τη ρώ-
τησα, γιατί τα χέρια της ήταν 
απασχοληµένα µε τη δουλειά 
της και το µυαλό της υπάκουο 
στην πειθαρχία από την ο-
ποία δεν έχει την πολυτέλεια 
να ξεφύγει. Ξέρει κι εκείνη τι 

την περιµένει εκεί έξω, σιγά µη δεν ήξε-
ρε. Μπορεί να κουνήσει καταφατικά το 
κεφάλι της (ενώ τα χέρια της δεν σταµα-
τούν να δουλεύουν) και να συµφωνήσει 
ότι ο κόσµος έχει γίνει ακόµα πιο τρο-
µακτικός, ακόµα πιο τρελός. Μπορεί να 
θέλει κι εκείνη να πει «σταµατήστε να 
κατέβω». Αλλά δεν θα το πει, γιατί το 
επόµενο ραντεβού περιµένει.
Πόση Ιστορία µπορούµε ν’ αντέξουµε; 
Μα σταµάτα να κάνεις ανόητες ερωτή-
σεις, λέω στον εαυτό µου (λουσµένο, 
χτενισµένο) στον καθρέφτη. Κανένας 
δεν θα σου απαντήσει. Οι καλύτεροι εί-
ναι απασχοληµένοι µε το να κρατούν 
αυτό το µπίζνες της ζωής ζωντανό (τι 
ταυτολογία), να κάνουν δηλαδή αυτό 
που πρέπει να γίνει, το µόνο που µπο-
ρεί να γίνει. Και οι άλλοι, οι σαν κι εµέ-
να, δεν θα έχουν ποτέ τη σωστή απά-
ντηση.  A
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Η αποκάλυψη από το Bloomberg της είδησης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιά-
ζει την έκδοση ειδικού «πολεµικού» ευρωοµολόγου για την αντιµετώπιση της 
ενεργειακής ακρίβειας προκάλεσε αίσθηµα ανακούφισης στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Όµως στις Βρυξέλλες έχουν έναν διαφορετικό γρίφο 
να λύσουν, ο οποίος συνεχίζει να προκαλεί πονοκέφαλο. Αφορά τη διασφάλιση 
της παροχής ενέργειας για τη Γηραιά  Ήπειρο, σε µια νέα εποχή χωρίς τους ρωσι-
κούς ενεργειακούς πόρους. 

σχεδιασµός δεν είναι εύκολος. Η Ρωσία είναι ο µεγαλύτερος πάρο-
χος φυσικού αερίου στην Ευρώπη (συµβάλλει περισσότερο από 1/3 
της συνολικής κατανάλωσης) και η ψυχροπολεµική κατάσταση στις 
σχέσεις µε την ΕΕ δηµιουργεί ήδη προβλήµατα παροχής. Ακόµη και 

αν οι Ευρωπαίοι δεν προχωρήσουν σε εµπάργκο εισαγωγών από τη Ρωσία, 
είναι υποχρεωµένοι να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές προµήθειας διά 
παν ενδεχόµενο. 

Η πλέον προφανής λύση αφορά το υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG). Πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές θα έχουν φυσικά οι ΗΠΑ, ενώ η µεταφορά του 
θα γίνει σε µεγάλο βαθµό από βαπόρια µε ελληνική σηµαία ή ιδιοκτησία. Το 
κόστος ωστόσο θα είναι σηµαντικά αυξηµένο. Η Νορβηγία (δεύτερη µεγαλύ-
τερη πάροχος φυσικού αερίου της Ευρώπης) αλλά και το Ηνωµένο Βασίλειο 
σχεδιάζουν να αυξήσουν λίγο την παραγωγή τους, ενώ το ολλανδικό πεδίο 
Groningen δεν θα κλείσει τον προσεχή χειµώνα, όπως ήταν ο αρχικός σχε-
διασµός. Το «κενό» µετά από αυτές τις κινήσεις αφορά περίπου το 12% της 
συνολικής παροχής αερίου που έχει ανάγκη η Ευρώπη για να ζεσταθεί αλλά 
και για να λειτουργήσει η οικονοµία της. 

Το ποσοστό αυτό µπορεί να µειωθεί περαιτέρω, αν η Ευρώπη «στοκάρει» 
αέριο στις αποθήκες της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιπλέον, η Ευ-
ρώπη µπορεί να επιλέξει µερικές ακόµη πολιτικές που θα βοηθήσουν βραχυ-
πρόθεσµα. Η διατήρηση των πυρηνικών εργοστασίων που επρόκειτο να απο-
συρθούν αλλά και η επαναχρησιµοποίηση λιγνίτη, όπου αυτή είναι δυνατή, 
θα συµβάλουν περαιτέρω, «κλείνοντας» την ψαλίδα. Αναλυτές αναφέρουν 
ότι ο σωστός σχεδιασµός µπορεί να αποτρέψει την ανάγκη για «ρυθµιστικές 
παρεµβάσεις», όπως το πλαφόν στις τιµές αλλά ενδεχοµένως και στη χρήση. 
Το ευρωοµόλογο, µε τη σειρά του, θα καλύψει τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες 
για τη µείωση των τιµών που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές. 

Έχοντας έναν βασικό σχεδιασµό για τις συνέπειες σε βραχυ-µεσοπρόθεσµο 
επίπεδο, οι Βρυξέλλες αναζητούν πλέον ανοιχτά πιο µόνιµη λύση απεξάρτη-
σης από το ρωσικό αέριο (και δευτερευόντως το πετρέλαιο). Η λύση δεν είναι 
άλλη από την εντατικοποίηση της προσπάθειας για περαιτέρω ανάπτυξη της 
ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Μια επιλογή που ήδη 
είχε γίνει τα προηγούµενα χρόνια, αλλά ίσως µε κάποιον δισταγµό κυρίως 
λόγω της φτωχής τεχνολογίας αλλά και του εντατικού lobbying που έκαναν τα 
προηγούµενα χρόνια οι Ρώσοι σε κάθε ευρωπαϊκό κέντρο αποφάσεων. 

Το σχέδιο που διέρρευσε επίσης στο Bloomberg αναφέρει ότι ο ευρωπαϊκός 
στόχος είναι η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία πολύ νωρίτερα από το 
2030. Με την ονοµασία REPowerEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι θα 
µπορούσαν να καταργηθούν σταδιακά τουλάχιστον 155 bcm χρήσης ορυκτών 
αερίων, που ισοδυναµούν µε τον όγκο που εισήχθη από τη Ρωσία το 2021.

Το σχέδιο συµπεριλαµβάνει πολλές δράσεις, αλλά η ουσιαστικότερη είναι η 
επιτάχυνση της µετάβασης σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Γεγονός που 
φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ελληνική εθνική στρατηγική, όπως την έχει 
εκπονήσει τόσο η κυβέρνηση όσο και η ∆ΕΗ. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα 
που αποφάσισε την επιτάχυνση της µετάβασης, και µάλιστα σε ουδέτερο 
χρόνο, και αυτό συνεπάγεται ότι θα είναι έτοιµη να προτείνει νέες δράσεις.

Αν και η ΕΕ κουβαλάει διαρκώς τη «στάµπα» της αναποφασιστικότητας, υπό 
των δεδοµένων συνθηκών, µοιάζει να έχει έτοιµη µια σχετικά ολοκληρωµέ-
νη απάντηση. Αντιµετωπίζοντας µε το ευρωοµόλογο την κρίση ακρίβειας σε 
βραχυπρόθεσµο ορίζοντα και λαµβάνοντας µέτρα για τη διασφάλιση της ε-
πάρκειας και για τον επόµενο χειµώνα, κερδίζει χρόνο να αντιµετωπίσει ρι-
ζικά το πρόβληµα µε επιτάχυνση της στροφής στις ΑΠΕ. Οι Ευρωπαίοι θα 
προσεύχονται να µην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση και ελπίζουν ότι οι 
επιπτώσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο θα είναι διαχειρίσιµες.  A

O

Θα παγώσει η Ευρώπη 
τον επόµενο χειµώνα;

Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥ
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η Ευρώπη μοιάζΕι 
νά συμπΕριφΕρΕτάι 
οπώσ Ενάσ οδηγοσ 

που έχέι μολις 
έμπλακέι ςέ  

μέτωπικο τροχαιο

Τον όρο «whataboutism» θα τον συναντήσουμε για πρώτη 

φορά στις αρχές της δεκαετίας του ’70 στον βρετανικό και τον 

ιρλανδικό Τύπο, με τη χρήση του να περιγράφει τις ρητορικές 

απόπειρες υπεράσπισης της ένοπλης οργάνωσης του IRA, 

κατά την περίοδο της κορύφωσης των ενόπλων συγκρούσε-

ων και των βίαιων επεισοδίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, για το 

ζήτημα του status quo της Βορείου Ιρλανδίας. Στον 21ο αιώνα, 

ο όρος επανήλθε στο προσκήνιο το 2007 από τον Βρετανό 

δημοσιογράφο Edward Lucas, ο οποίος, μέσα από δύο άρθρα 

του στον «Economist», εδραίωσε τη συσχέτιση του όρου με τις 

προπαγανδιστικές μεθόδους της Σοβιετικής Ένωσης. 

ρόκειται για μία λογική πλάνη («logical fallacy»), η οποία 

επιχειρεί να δυσφημήσει τη θέση του αντιπάλου, κατη-

γορώντας τον για υποκρισία, χωρίς όμως να αντικρούει 

ή να διαψεύδει ευθέως το επιχείρημά του. Αποπειράται 

να στρέψει την κριτική προς την αντίπαλη δύναμη, χρησιμοποι-

ώντας στον διάλογο φαινομενικά μη σχετικά παραδείγματα, τα 

οποία αναδεικνύουν τα κακώς κείμενα της αντίπαλης πλευράς. Έτσι, 

δομείται μία σαθρή και ψευδής ηθική ισοδυναμία, μέσω της οποίας 

επιχειρείται τα πεπραγμένα του κατήγορου να εξισωθούν ή και να 

ξεπεράσουν σε ανηθικότητα εκείνα του κατηγορούμενου. Την περί-

οδο του Ψυχρού Πολέμου η στρατηγική αυτή ήταν το επικοινωνιακό 

ευαγγέλιο των Σοβιετικών, η απάντησή τους προς κάθε κριτική προ-

ερχόμενη από τη Δύση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η επαναλαμ-

βανόμενη αναφορά της Σοβιετικής Ένωσης στις ρατσιστικές πρακτι-

κές των ΗΠΑ, κάθε φορά που τα αμερικάνικα μίντια φωτογράφιζαν 

τον καθολικό περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντός του 

σοβιετικού καθεστώτος. Η μέθοδος άντεξε στον χρόνο και φαίνεται 

να αφομοιώθηκε σταδιακά ως πάγια επικοινωνιακή τακτική της Ρω-

σίας, χρησιμοποιούμενη και από τον ίδιο τον Πούτιν. Κατά την εισβο-

λή στην Κριμαία το 2014, ο Ρώσος πρόεδρος στην επίσημη δήλωσή 

του αναφέρθηκε σε μία σειρά περιπτώσεων δυτικών 

παρεμβάσεων σε ξένα εδάφη, εργαλειοποιώντας τες 

ως αντίβαρο ενοχής των επικριτών του. 

Η τακτική του whataboutism είναι ένα μόνο από τα 

όπλα που περιλαμβάνει η φαρέτρα όσων επιχειρούν 

να σχετικοποιήσουν τα όσα συμβαίνουν όλες αυτές τις 

ημέρες στην Ουκρανία. Αυτήν την ένοπλη αιματηρή 

εισβολή σε ένα καθόλα κυρίαρχο κράτος δυτικού τύ-

που, που βρίσκεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, και το οποίο 

τα τελευταία χρόνια είχε μπει αποφασιστικά σε τροχιά 

ένταξης στη σφαίρα επιρροής της Δύσης, τόσο με τη 

σύσφιξη σχέσεων με δυτικούς ηγέτες όσο και με τη δι-

αρκή επαναφορά της ιδέας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η εισβολή του 

Πούτιν, που έχει ήδη προκαλέσει το ξεκίνημα μιας τρομερής ανθρω-

πιστικής κρίσης, η οποία αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους 

μήνες, στοχεύει να ισοπεδώσει μία ολόκληρη χώρα, θυσιάζοντας 

ανηλεώς τους αμάχους. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν την πολεμική σύρραξη ως ένα επιπλέον δεκανίκι 

στην κοντόφθαλμη προσπάθειά τους να αναγάγουν τη Δύση ως την 

ένοχη δύναμη πίσω από όλα τα δεινά του μοντέρνου κόσμου, ορι-

σμένες φορές ίσως και υπερβάλλοντας για την πραγματική επιρροή 

που αυτή ασκεί στον ρου των γεγονότων. 

Αγνοώντας επιδεικτικά την πολύχρονη και πυρετώδη πολιτική, πο-

λιτειακή και θεσμική προσπάθεια για ειρηνική συμβίωση των κρα-

τών της Ευρώπης μετά το τέλος του Β΄ ΠΠ, οι θιασώτες του αντιδυ-

τικισμού αρνούνται να συναινέσουν σε οτιδήποτε θα μπορούσε να 

τους φέρει στην ίδια πλευρά με τη δυτικότροπη, καπιταλιστική –και 

καθόλα ιμπεριαλιστική, κατά την οπτική τους– ρητορική. Αρκούνται 

σε αόριστες ευχές περί επικρατήσεως της ειρήνης και καταδικάζουν 

την κίνηση της Ελλάδας, η οποία, όπως η συντριπτική πλειονότητα 

των κρατών του ΝΑΤΟ, απέστειλε στρατιωτικό υλικό στην Ουκρα-

νία, ως μέρος των ζωτικών υποχρεώσεών της στη συμμαχία. Ταυ-

τόχρονα, μέσα από ψευδο-σύνθετα διαλεκτικά σχήματα, τα ίδια 

άτομα επιχειρούν να επιρρίψουν καθολικά την ευθύνη του πολέμου 

στη Δύση, παραβλέποντας τον φανατικό ιστορικό και εθνικιστικό 

αναθεωρητισμό του Ρώσου ηγέτη, ο οποίος μοιάζει να θέλει να επα-

ναφέρει ακόμη βαθύτερο το χαράκωμα του δυϊσμού των σφαιρών 

επιρροής στον κόσμο, όπως υφίστατο κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, με 

ζοφερή προσθήκη την εντεινόμενη επαναφορά της απειλής ενός 

πυρηνικού πολέμου. 

Η Ευρώπη, από την πλευρά της, μοιάζει να συμπεριφέρεται όπως 

ένας οδηγός που έχει μόλις εμπλακεί σε ένα μετωπικό τροχαίο: μετά 

από μερικές στιγμές στις οποίες χρειάζεται να συνειδητοποιήσει τι 

έχει συμβεί, η έκρηξη αδρεναλίνης τον ωθεί να κάνει ό,τι περνάει 

από το χέρι του για να ανατρέψει την κατάσταση και να απεγκλωβι-

στεί. Έτσι, εντός λίγων ημερών, γίναμε μάρτυρες ριζικών αλλαγών 

ως προς τον τρόπο που η Γηραιά Ήπειρος θέλει πλέον να τοποθετεί 

τον εαυτό της στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη: η –για ευνόη-

τους λόγους– ήπια αμυντική πολιτική της Γερμανίας μεταβλήθηκε, 

η Σουηδία και η Φινλανδία βγήκαν από το καθεστώς της αυστηρής 

ουδετερότητας, ενώ οι συζητήσεις εντός της ΕΕ για ένα ενιαία σχε-

διασμένο αμυντικό σχήμα, ακόμη και με την οργάνωση ευρωπαϊκού 

στρατού, φαίνεται να μπαίνει για πρώτη φορά σοβαρά στο τραπέζι 

των διαβουλεύσεων. 

Η περίφημη ολοκλήρωση, που ως τώρα έμοιαζε μόνο οικονομική, ε-

πιταχύνεται απότομα και αποκτά στιβαρά πολιτικά και θεσμικά ερεί-

σματα, φέρνοντας την ΕΕ αντιμέτωπη με όσα δεν θέλησε ή δεν τόλ-

μησε να παραδεχθεί έως τώρα. Αρχικά, πως το μετριοπαθές δόγμα 

του μερκελισμού έχει πλέον φτάσει στο τέλμα του και η Ένωση χρει-

άζεται να αναθεωρήσει τη θέση της στην παγκόσμια σκακιέρα. Στη 

συνέχεια, πως η μανιώδης και εσωστρεφής κριτική ενδοσκόπηση 

στην οποία έχει επιδοθεί φανατικά ολόκληρη η Δύση τα τελευταία 

χρόνια για το αποικιοκρατικό της παρελθόν πιθανώς δεν της έχει 

αφήσει τον απαραίτητο χώρο για να συνειδητοποιήσει 

τις απειλητικές ζυμώσεις, που συντελούνται παράλλη-

λα στο διεθνές πεδίο. Τέλος, το γεγονός πως η παγκο-

σμιοποίηση, με τη μορφή που κατέληξε να πάρει, εκείνη 

της μαζικοποιημένης πολιτισμικής όσμωσης με στόχο 

αποκλειστικά το οικονομικό όφελος σε έναν κόσμο που 

θα καταλήξει να είναι πλήρως ομοιόμορφος σε ανάγκες 

και προσδοκίες, επίσης μοιάζει να καταρρέει. Τη θέση 

της παίρνει μία νέα πραγματικότητα, στην οποία τα γε-

ωγραφικά όρια μοιάζουν να επαναπροσδιορίζονται και 

να συρρικνώνονται βραδυφλεγώς, με την αρχή να έχει 

γίνει από την πανδημία, η οποία επέφερε περιορισμούς 

και συνολική αυστηροποίηση των μετακινήσεων.

Στη νέα αυτή σελίδα για ολόκληρο τον πλανήτη, τακτικισμοί ό-

πως το whataboutism δεν έχουν θέση, και οφείλει κανείς να αποφα-

σίσει με ποια πλευρά θα συνταχθεί, αποδεχόμενος φυσικά και τις α-

δυναμίες και τα ελαττώματά της. O ίδιος ο Edward Lucas στην ερώ-

τηση του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο έδωσε 

δύο εναλλακτικές: πρώτον, να παρατίθενται στην κριτική πάντοτε 

αυτούσια τα επιχειρήματα όπως διατυπώθηκαν από τους ίδιους 

τους Ρώσους ηγέτες, χωρίς περιθώριο για τυχόν συγκρίσεις και συμ-

ψηφισμούς. Δεύτερον, τα δυτικά έθνη να προσφύγουν από μόνα 

τους σε μία αυστηρότερη αυτοκριτική των ελαττωμάτων στα δικά 

τους συστήματα. Η Δύση βρίσκεται ήδη σε τροχιά έντονης αυτοκρι-

τικής και είναι καιρός να αφουγκραστεί συγκεντρωμένα τις προθέ-

σεις των εξ Ανατολών παικτών, αφού ο πρόεδρος Πούτιν έκανε την 

αρχή για να ανατρέψει ριζικά τη διεθνή ισορροπία, παραβλέποντας 

ακόμη και το κολοσσιαίο κόστος που αυτό θα έχει για τη χώρα του. 

Εάν επιτευχθεί το τέλος του σχετικισμού και των συμψηφισμών, που 

μοναδικό στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν, τότε θα μπορέσει 

να αποκρυσταλλωθεί και το μέγεθος του αντίκτυπου που θα έχει για 

τον δυτικό κόσμο η ουκρανική τραγωδία.  A

Π

Whataboutism
Η Δύση στον καθρέφτη της σχετικοποίησης 

Της  ΣοφίαΣ Καλαμαντή
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Τι κάνει αυτό τον δρόμο 
τόσο μοναδικό και ιδιαίτερο;            

Α.V. Team 

Οδός Τριπόδων

ΠΟΛΗ

Οδός Τριπόδων. Ένας δρόμος στην καρδιά της πόλης 
που η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων, ενώ-
νοντας την αρχαιότητα με το σήμερα. Μια εντυπωσια-
κή χαραμάδα στη ζωή του παρελθόντος συνιστά ένα 
ακόμα ολοζώντανο πέρασμα σε μια από τις πιο ατμο-
σφαιρικές συνοικίες του κόσμου, την Πλάκα. Τι όμως 
κάνει αυτό τον δρόμο τόσο μοναδικό και ιδιαίτερο;        
Ο δρόμος και το όνομά του έχουν έμμεση σχέση με 
το θέατρο. Ο θεσμός της χορηγίας κατείχε ιδιαίτερη 
θέση στην αρχαία αθηναϊκή κοινωνία, καθώς ήταν 
συνδεδεμένος με την πολιτισμική ανάπτυξη αλλά και 
τα θεατρικά δρώμενα.
Όπως επισημαίνει η αθηναιογράφος κ. Άρτεμις Σκου-
μπουρδή, μιλώντας στην ATHENS VOICE, «οι χορηγοί 
προσέφεραν κατά κύριο λόγο τις υπηρεσίες τους με με-
γάλη χαρά, καθώς με αυτό τον τρόπο γίνονταν δημοφι-
λείς και θεωρούνταν ευεργέτες της Αθήνας. Μάλιστα, 
στον χορηγό νικητή των δραματικών αγώνων η πόλις, 
μεταξύ άλλων τιμών, προσέφερε και ένα ορειχάλκινο 
τρίποδα με λέβητα. Το έπαθλο αυτό στηνόταν πάνω σε 
ένα μνημείο. Κατά μήκος, λοιπόν, της οδού Τριπόδων 
υπήρχαν βάθρα με χορηγικά μνημεία που προσέδιδαν 
στον συγκεκριμένο δρόμο λαμπρότητα και αίγλη. Από 
αυτά τα αναμνηστικά έργα των χορηγών-νικητών, που 
κοσμούσαν κατά μήκος τον δρόμο, προέρχεται το όνομα 
της οδού Τριπόδων». 
Το περίφημο Μνημείο Λυσικράτους, το σωζόμενο 
χορηγικό μνημείο της αρχαιότητας, βρίσκεται επί της 
αρχαίας οδού Τριπόδων. Χτίστηκε από τον Λυσικράτη 
γύρω στο 334 π.Χ., προκειμένου να στηρίζει και να α-
ναδεικνύει τον χάλκινο τρίποδα που του είχε δοθεί ως 
έπαθλο για τον ρόλο του ως χορηγού-νικητή.
«Αναμνηστικά έργα των χορηγών-νικητών κοσμούσαν 
τον εν λόγω δρόμο, με αποτέλεσμα η οδός Τριπόδων 
της αρχαιότητας να είναι άκρως εντυπωσιακή. Ο δρόμος 
τότε, για τα δεδομένα της εποχής, ήταν φαρδύς και ε-
κτεινόταν σε μια απόσταση που ένωνε την Αρχαία Αγορά 
με τη Νότια Κλιτύ», σημειώνει η κ. Σκουμπουρδή και 
προσθέτει: «Ήταν ένας ιδιαίτερα προσφιλής δρόμος για 
τους Αθηναίους της εποχής, καθώς, όταν περνούσαν από 
εκεί, θαύμαζαν τα χορηγικά μνημεία της οδού».                                                                                                    
Μπορεί τόσοι αιώνες να έχουν μεσολαβήσει μέχρι σή-
μερα, ο δρόμος αυτός όμως εξακολουθεί να έχει μια 
αύρα υποβλητική. Πολλοί από εμάς έχουν περάσει 
επανειλημμένως από εκεί χωρίς να γνωρίζουν καν, 
όπως τονίζει η κ. Σκουμπουρδή, «ότι περπατούν πάνω 
σε έναν δρόμο ο οποίος θεωρείται ο αρχαιότερος δρό-
μος της Αθήνας που βρίσκεται σε χρήση και κατοικείται».
Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι η μαγευτική χρονοκά-
ψουλα της Πλάκας που γοητεύει ταξιδιώτες από όλα 
τα μήκη και πλάτη της Γης έχει ατελείωτες ιστορίες να 
διηγηθεί και μνήμες που, όσο και αν χάνονται στα βά-
θη των αιώνων, δεν σβήνουν το αποτύπωμά τους. Η 
διαδρομή της οδού Τριπόδων καταφέρνει να μας τα-
ξιδέψει νοερά με μόλις λίγα βήματα σε θεατρικούς α-
γώνες και μουσικές, σε μνημεία και οικοδομήματα ιδι-
αίτερης πολιτισμικής αξίας, ένα μονοπάτι που παρά 
τις εποχές που αλλάζουν, παραμένει  αναλλοίωτο. A
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Νέα αθηναϊκή πιάτσα πάνω σε έναν αρχαίο ποταμό 

Πλατεία

Κείμενο - Φωτό: ΤΑΝΙΑ  ΣΚΡΑΠΑΛΙΩΡΗ

LOT 51
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Μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και 
Αλκμάνος στα Ιλίσια υπήρχε κάποτε μια γειτο-
νιά από χαμηλά σπίτια με κεραμοσκεπές που 
πλαισίωναν τον Ιλισό, τον αθηναϊκό ποταμό 
που έχει πια περάσει στη σφαίρα του αστικού 
θρύλου, καθώς όλο και περισσότερες γενιές 
ζουν τη ζωή τους στην πόλη χωρίς ούτε μια 
αμυδρή ανάμνησή του. Οι φωτογραφίες της 
δεκαετίας του ’50 από την περιοχή θυμίζουν 
σκηνικό ασπρόμαυρης ταινίας που περιμένει τη 
φωνή του Δημήτρη Μυράτ να πέσει πάνω από 
το πρώτο καρέ για να προλογίσει μια αθηναϊκή 
ιστορία με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Λογοθε-
τίδη, τον Δημήτρη Χορν και την Έλλη Λαμπέτη. 
Μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και 
Αλκμάνος στα Ιλίσια σήμερα, έχουν αλλάξει 
πολλά, ακολουθώντας πιστά την πορεία της 
πόλης μέσα στις δεκαετίες: τα σπιτάκια και το 
γήπεδο του Ηλυσιακού «δίπλα στο ποτάμι» ε-
ξαφανίστηκαν μαζί με το ίδιο το ποτάμι, που 
υποχώρησε κι αυτό μπροστά στις ανάγκες 
των μεγάλων έργων οδοποιίας, της Βασιλίσ-
σης Σοφίας και της Καλιρρόης. Το ξενοδοχείο 
Holiday Inn (νυν Crown Plaza) πρωτοστάτησε 
στην αρχιτεκτονική αναδιαμόρφωση της περι-
οχής σύμφωνα με το σχέδιο (αν)οικοδόμησης 
της πόλης ως μοντέρνου αστικού κέντρου, με 
πολυκατοικίες και συγκροτήματα γραφείων να 
ακολουθούν με ταχείς ρυθμούς. Και στη θέση 
της γέφυρας της οδού Αλκμάνος, που λέγεται 
ότι γεφύρωνε τις κοίτες του Ιλισού, φύτρωσε 
μια μικρή πλατεία με εξωτικό όνομα που τον 
τελευταίο καιρό έχει εξελιχθεί σε μεγάλο αθη-
ναϊκό trend: η πλατεία Βραζιλίας. 

Η πλατεία Βραζιλίας μπήκε για τα καλά στον 
αθηναϊκό χάρτη του urban lifestyle το  2019 με 
την άφιξη του LOT 51 σε αυτή την παραγνω-
ρισμένη (μέχρι τότε) γωνιά του αθηναϊκού κέ-
ντρου. Το σημείο που ήταν κυρίως γνωστό στις 
δυναμικές ηλικίες της διασκέδασης ως «εκεί 
που στρίβει το λεωφορείο για Ζωγράφου» έγι-
νε το απόλυτο «talk-of-the-town» σε χρόνο μη-
δέν, χάρη στο φρέσκο all day στέκι που άδραξε 
με τον καλύτερο τρόπο το momentum που ό-
ρισαν οι τάσεις του μονοποικιλιακού καφέ, του 
brunch και του casual fine drinking. Με την ποπ 
αισθητική του να ισορροπεί μεταξύ νεοϋορ-

Στη γέφυρα του 
Ιλισού φύτρωσε 

μια μικρή πλατεία 
με εξωτικό 

όνομα που τον
 τελευταίο καιρό 

έχει εξελιχθεί  
σε μεγάλο

 αθηναϊκό trend

Το πρώην κτίριο του ΔΟΛ 
εντυπωσιακά ανακαινισμένο

10 - 16 ΜΑΡΤΙΟυ 2022 A.V. 17 



κέζικου exotica και surf culture, με τα neon 
features, τα χειροποίητα ceramics αλλά και 
τη σταθερή ποιότητα του service και της μπά-
ρας, τo εγχείρημα των Κώστα Σπηλιόπουλου, 
Σπύρου Λάππα και Παναγιώτη Ζωτιάδη εξελί-
χθηκε γρήγορα σε σημείο συνάντησης όσων 
αναζητούν το επόμενο «cool μέρος» και έκα-
νε τη διαφορά καταφέρνοντας να κρατήσει 
τον κόσμο του ακόμα και στους δύσκολους 
για την εστίαση καιρούς που ακολούθησαν. 
Ακόμα και στα lockdowns η πλατεία Βραζιλί-
ας ήταν γεμάτη τις ηλιόλουστες ημέρες από 
κόσμο που ήθελε να εφοδιάσει τη «μετακί-
νηση 6» με take away καφέ και τη διάσημη 
babka του LOT. Τώρα που μπήκαμε σε πιο 
«κανονικές συνθήκες» τα χαρακτηριστικά 
λευκά τραπεζοκαθίσματα με φόντο το πάρκο 
της πλατείας Βραζιλίας είναι γεμάτα όλες τις 
ώρες της ημέρας με παρέες που δίνουν ζωή 
και ρυθμό σε αυτή τη γωνιά της πόλης. 

Στην παραπάνω γωνία του LOT 51, σε μια 
μονοκατοικία στο νούμερο 30 της οδού 
Παπαδιαμαντοπούλου, ένα ακόμα success 
story ξεπετάχτηκε μέσα στην πανδημία, 
βλέποντας έξω από την πόρτα του να σχη-
ματίζονται οι δικές του ουρές από Αθηναίους 
αποφασισμένους να μη φύγουν αν δεν προ-
μηθευτούν την αγαπημένη τους μπαγκέτα. 
Το «Τρομερό Παιδί» των Στέφανου Λιβάνι-
ου και Χρήστου Παππά έγινε πολύ γρήγορα 
γνωστό από στόμα σε στόμα το 2020, συμ-
βάλλοντας σημαντικά στη 3d wave bakery 
«σκηνή» της Αθήνας. Με την αναμονή του 
κοινού –ιδίως τα Σαββατοκύριακα– να κυ-
κλώνει την πλατεία Βραζιλίας, δικαιώνει το 
«enfant terrible» πρότυπο, του σύγχρονου 
δηλαδή «entrepreneur» που δημιουργεί και 
κερδίζει... έξω από το κουτί. Στο «Τρομερό 
Παιδί» των Ιλισίων, εκτός από τη χορταστική 
ποικιλία ψωμιών, βρίσκει κανείς και όλα τα 
υπόλοιπα καλούδια μιας κλασικής γαλλικής 
boulangerie, από βουτυράτα κρουασάν μέ-
χρι αξιοσημείωτες τάρτες και εκλέρ, σε μια 
λιτή, κομψή παράταξη που σε κάνει να μην 
ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. 

Με  τη χαρτοσακούλα από το «Τρομερό Παι-
δί» στο χέρι οι επιλογές της πλατείας Βραζι-
λίας για την υπόλοιπη ημέρα συνεχίζουν να 
απλώνονται καλύπτοντας όλα τα γούστα. 
Δίπλα στο LOT 51 η εναλλακτική για ένα old 
school διάλειμμα για καφέ και σπιτικό κέικ ή 
μια απογευματινή after office μπίρα ακού-
ει στο όνομα Flâneur: ένα ζεστό και φιλικό 
καλτ στέκι για όλες τις ώρες της ημέρας με 
σταθερή πελατεία που διανθίζεται από τον 
νέο κόσμο της πλατείας που προτιμάει την 
οικειότητα από τις hype σειρήνες. Ενώ ακρι-
βώς δίπλα το μικροσκοπικό αλλά φιλικό και 
κομψό Cyrano en Ville διεκδικεί το δικό του 
μερίδιο από τη νέα ζωή της πλατείας με άσσο 
στο μανίκι τα coffee cocktails του. 
Στη μέση της πλατείας Βραζιλίας, μια και-
νούργια άφιξη φιλοδοξεί να ανοίξει τη fancy 
διάσταση της νέας αυτής αθηναϊκής πιάτσας, 
«δουλεύοντας» ακόμα πιο στοχευμένα την 
εξωτική σημειολογία της. Το Iguazu κατέ-
λαβε με την ορμή των ομώνυμων καταρρα-
κτών (στα σύνορα Βραζιλίας - Αργεντινής), 
τη γωνία Νυμφαίων και Λαοδικείας και έστη-
σε μια καλοσχεδιασμένη και αστραφτερή, 
ετερόκλητη ζούγκλα με ανανάδες, κάκτους, 
αερόφυτα και άφθονο λατινοαμερικάνικο 
vibe. Καλόγουστο και μοντέρνο, προσελκύει 
μαζικά, ήδη από τις πρώτες του ημέρες, το 
κοινό της casual gourmet κουζίνας. Το ευέ-
λικτο fusion μενού του γνωστού σεφ Γιάννη 

Παρίκου συνδυάζει και επικεντρώνεται σε 
όλα τα ethnic must της ασιατικής και της λα-
τινοαμερικάνικης κουζίνας, από poke bowls 
μέχρι tacos, με δυνατότερο ίσως χαρτί την 
εξαιρετική βραζιλιάνικη κοπή της διάσημης 
picanha, ενώ η bar διάθεση του Iguazu του 
χαρίζει έναν σύγχρονο, νεανικό αέρα. 
Τα βράδια της πλατείας Βραζιλίας δεν ανή-
κουν μόνο στα μαγαζιά της, καθώς η επανα-
λειτουργία του ιστορικού κινηματογράφου 
των Ιλισίων «ΕΛΙΖΕ» που μετράει σινεφίλ 
νύχτες από το 1966 προσέφερε στη γειτο-
νιά άλλη μια ψυχαγωγική εναλλακτική με 
μεγάλη σημασία. Το «ΕΛΙΖΕ», που έχτισε τη 
φήμη του ως καρδιά του arthouse σινεμά και 
των underground θρίλερ στις δεκαετίες του 
’60 και του ’70, φιλοδοξεί να γίνει ένας δυνα-
μικός συνοικιακός πολιτιστικός πόλος στην 
ευρύτερη περιοχή των Ιλισίων και του Ζω-
γράφου, καθώς, πέρα από τη δέσμευσή του 
να επιμείνει στις μη blockbuster ταινίες και 
στην παράδοσή του ως «ναού του θρίλερ» 
με σχετικές μεταμεσονύκτιες προβολές, έχει 
εμπλουτίσει το πρόγραμμά του με βραδιές 
stand-up comedy, ενώ επιδιώκει να λειτουρ-
γήσει και ως θεατρική σκηνή με παραστάσεις 
για μικρούς και μεγάλους. 

Για μετά το σινεμά, η πλατεία Βραζιλίας έχει 
τη δική της απάντηση στο comfort food και 
το αιώνιο δίπολο «πίτσα ή σουβλάκι»: από τη 
μια, διαθέτει ένα από τα καλύτερα τυλιχτά 
της πόληςστο παραδοσιακό ψητοπωλείο 
«Ραβαΐσι» (γωνία Παπαδιαμαντοπούλου και 
Σεβαστείας), και, από την άλλη, την τελευ-
ταία προσθήκη της πλατείας Βραζιλίας που 
είναι η μεταγραφή του Etien Pizza Bar από 
τον Φάρο Ψυχικού στη γειτονιά των Ιλισίων. 
Στον νέο εντυπωσιακό ισόγειο χώρο του 
εμβληματικού πρώην κτιρίου του ΔΟΛ, στο 
νούμερο 80 της οδού Μιχαλακοπούλου (που 
έχει ανακαινιστεί πλήρως από την εταιρεία 
διαχείρισης ακινήτων Trastor ώστε να λει-
τουργήσει ως σύγχρονος χώρος γραφείων 
αιχμής και να αποτελέσει ορόσημο της νέας, 
φουτουριστικής αθηναϊκής αρχιτεκτονικής), 
και μάλιστα εκεί όπου μέχρι πριν από κάποια 
χρόνια στεγαζόταν ο ραδιοφωνικός σταθμός 
Βήμα FM,  έχει στηθεί ο φούρνος ενός από τα 
πιο εκλεπτυσμένα pizza bars της πόλης. Σε 
χωρική σύμπραξη με το Café Passagio, που 
μοιράζεται το ισόγειο του κτιρίου, το Etien 
σερβίρει τη χαρακτηριστική του πίτσα με την 
ίδια προσήλωση στα ποιοτικά υλικά, τις ισορ-
ροπημένες και διακριτικές γεύσεις και τον 
συνδυασμό του κλασικού με το twist. Πίτσες 
όπως η Margherita Alla Buratta τιμούν με συ-
νέπεια την ιταλική παράδοση, ενώ γεύσεις ό-
πως η Speck & Brie (με αλλαντικό speck, μπρι, 
μέλι και καραμελωμένο λεμόνι) την πάνε ένα 
βήμα παραπέρα. Και δεν υπάρχει ιδανικότε-
ρο επιδόρπιο μιας κουραστικής καθημερινής 
από ένα Nutella Calzone χαζεύοντας το μεγά-
λο neon στόμα του LOT 51 να ανάβει αντανα-
κλώντας στην τζαμαρία του Etien. 

Η πλατεία Βραζιλίας δεν ήταν πάντα εκεί, 
είναι γέννημα θρέμμα της νέας Αθήνας με 
όλα τα καλά της και όλα τα στραβά της. Όμως 
ο παλμός που έχει πάρει τα τελευταία τρία 
χρόνια μετά την «ανακάλυψή» της από τους 
νέους, δραστήριους, πολύχρωμους flâneurs 
και τα τρομερά παιδιά της πόλης είναι μια εν-
διαφέρουσα, γάργαρη συνομιλία με το αρ-
χαίο ποτάμι που κοιμάται από κάτω της. Τα 
πάντα ρει. Η πλατεία Βραζιλίας είναι μια ακό-
μη επιτυχημένη αθηναϊκή ιστορία απροσδό-
κητης και ευπρόσδεκτης εξέλιξης. A

LOT 51

Πλατεία Βραζιλίας

Το Τρομερό Παιδί
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� Θα μπω κατευθείαν στο «ψητό». Γιατί χορευ-
τής νεοκλασικού μπαλέτου και όχι μοντέρνου 
ή Latin ή γενικά οποιουδήποτε άλλου είδους; 
Για να ανακαλύψω το είδος χορού που μου ταίρια-
ζε –σωματικά και ψυχικά– πήρε αρκετό χρόνο. 
Πιο συγκεκριμένα, πήρε αρκετές συνεργασίες 
και δοκιμασίες. Ξεκινώντας από την εφηβική μου 
ηλικία, αντιλαμβανόμουν πως το πιο σύγχρονο 
κινησιολογικό λεξιλόγιο με έκανε να αισθάνομαι 
πιο άνετα και πιο εκφραστικά. Στη συνέχεια, δο-
κιμάζοντας διάφορα είδη χορού, αλλά κυρίως 
διάφορες και διαφορετικές επαγγελματικές συ-
νεργασίες –από musical μέχρι καθαρά κλασικό 
μπαλέτο– κατέληξα πως ο νεοκλασικός χορός 
ήταν το ιδιαίτερο εκείνο είδος που μου ταίριαζε 
ψυχή τε και σώματι. Εξού και το πτυχίο μου στο 
Modern Ballet στη Βασιλική Ακαδημία Χορού της 
Σκωτίας.

� Ως παραλίγο μπαλαρίνα, ξέρω και θυμάμαι 
πως η πειθαρχία που χρειάζεται στον συγκε-
κριμένο χορό είναι απίστευτη. Εσένα αυτό σε 
δυσκόλεψε ή ήταν η κινητήριος δύναμη ώστε 
να γίνεις καλύτερος; Θα μας εκμυστηρευτείς 
την πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισες 
ως χορευτής;
Με δυσκόλεψε πολύ. Το σώμα μου δεν είναι κα-
θόλου εύκολο, εύκαμπτο και σταθερό. Έπρεπε, 
λοιπόν, να αποκτήσω χορευτικά στοιχεία που ή-
ταν αντίθετα από τη φυσική μου σωματική δομή. 
Γιατί στην τελική τι είναι τεχνική στον χορό; Η εκ-
μάθηση του σώματος να πηγαίνει αντίθετα στους 
νόμους της φύσης. Στην αρχή, το γεγονός ότι οι 
φυσικές μου δυσκολίες με εμπόδιζαν να γίνω η 
καλύτερη εκδοχή μου εξήπτε τη φαντασία μου 
και με έκανε να φτάνω το σώμα μου στα όριά του. 
Δεν αποδεχόμουν το σώμα μου, τη δομή του, τα 
κόκαλά του όπως ήταν. Κάτι τέτοιο οδήγησε και 
στην πιο δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισα στο 
δεύτερο έτος των σπουδών μου. Τον τραυματι-
σμό. Ο φόβος και ο τρόμος μας ως χορευτές!

� Τη στιγμή που ανέβηκες πρώτη φορά σε με-
γάλη σκηνή, υποθέτω, τη θυμάσαι. Πότε συνέ-
βη αυτό και ποια είναι η πιο έντονη στιγμή από 
εκείνη την ημέρα;

M όλις 28 ετών με 
συνεργασίες με 
την Kate Moss, τη 
Royal Opera House 
και τη National 

Geographic, και ταυτόχρονα με 
αλλεργία ακόμα και στον ίδιο 
του τον ιδρώτα και με την κρυφή 
συνήθεια να βάζει άρωμα πριν 
κοιμηθεί. Ο Στέφανος Δημουλάς 
δεν ξεχώρισε τυχαία τη φετινή 
σεζόν. Χορευτής νεοκλασικού 
μπαλέτου και χορογράφος με 
έδρα το Λονδίνο, με ατάκες θα-
νατηφόρες προσφέροντας γέλιο 
και ταυτόχρονα μαθήματα ζωής, 
μπήκε στα σπίτια μας μέσα από 
το «Dancing with the stars» ως ο 
δεύτερος νεότερος κριτής παγκο-
σμίως στην ιστορία του τηλεοπτι-
κού διαγωνισμού χορού και έγινε 
ο κολλητός που όλοι θα θέλαμε να 
αποκτήσουμε. Φαίνεται λοιπόν 
πως πέρα από τον θαυμασμό που 
δείξαμε όλοι με τον ρόλο του ως 
Μάνος Χατζηδάκις στο ντοκιμα-
ντέρ «Μάνος Χατζιδάκις: Είδωλο 
στον καθρέφτη» (2008) ή με το 
ελληνικό του ντεμπούτο με την 
πρώτη του δημιουργία μεγάλης 
χορευτικής παραγωγής, το «Titan 
Prometheus» (sold out μέσα σε 2 
ώρες!), και την ακτιβιστική του 
δράση, θα δείχνουμε και ένα 
respect σε κάθε του κουβέντα. 
Ας τον γνωρίσουμε, λοιπόν, λίγο 
καλύτερα μιας και ίσως μιλάμε 
για ένα από τα λίγα άτομα που δεν 
βλέπουν σειρές γιατί, όπως μου 
είπε, «ξεμωραίνεται».

�������� 
Δ������� 
�������� 
������� 
�������� 
Και ίσως το άτομο 
που θα θέλαμε όλοι 
για κολλητό 
Της ΑθηνΑς Κλίμη

Φωτό: θΑνΑςης ΚΑΡΑΤΖΑς
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Η αλήθεια είναι ότι έχω έναν έρωτα με τα θέα-
τρα και τις σκηνές τους και είμαι τόσο ευγνώμων, 
που μέχρι στιγμής τα χορευτικά μου βήματα έ-
χουν βρεθεί σε αρκετές πανέμορφες σκηνές, με 
την αγαπημένη μου να είναι η Royal Opera House 
στο Covent Garden. Η πρώτη μου, όμως, επαφή 
με μεγάλη σκηνή ήταν το 2017, όταν μου ανακοι-
νώθηκε πως με δέχθηκαν να χορέψω στην πα-
γκόσμια περιοδεία ενός νέου χορευτικού μιού-
ζικαλ, του «Voices Of The Amazon», περιοδεία η 
οποία συμπεριλάμβανε την Πετρούπολη και το 
Χονγκ Κονγκ. Η τελευταία στάση μας ήταν στο 
μαγευτικό και παγκοσμίου βεληνεκούς θέατρο 
του Sadler’s Wells στο Λονδίνο. Περιττό να σου 
πω πως το κινητό μου εκείνη τη μέρα δεν σταμά-
τησε να βγάζει φωτογραφίες! 

� Πέρα από εξαιρετικός επαγγελματίας στον 
χώρο σου, αν κάποιος σε παρακολουθήσει 
στα social, όπως εγώ από πέρυσι, θα δει πως 
ποτέ δεν ντρέπεσαι να γράψεις την άποψή 
σου, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με κρά-
τησε στο προφίλ σου. Ήσουν TEDx speaker, 
θίγεις θέματα σημαντικά και ταυτόχρονα ευ-
αίσθητα, που λίγα δημόσια πρόσωπα θίγουν, 
και πάντα είσαι εκεί να περάσεις ένα μήνυμα 
ακόμα και μέσα από ένα post description. Αυ-
τή η ανάγκη πώς προέκυψε; Για τι θέμα θα ή-
θελες να μιλήσεις, αν σου δινόταν η ευκαιρία 
να ξανακάνεις TED talk;
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εγκωμιαστικά σου 
σχόλια. Αισθάνομαι συχνά την ανάγκη να εκφρά-
ζω τις αλήθειες μου δημόσια είτε με τα λόγια είτε 
με τον χορό μου, όταν εγώ και μόνο εγώ είμαι 
έτοιμος να τις μοιραστώ. Αυτή η ανάγκη προέκυ-
ψε από την παρατήρησή μου πως πολλοί άνθρω-
ποι γύρω μου εθελοτυφλούν. Εθελοτυφλούν στο 
να συμβιβάζονται με την πραγματικότητα.
Στα social μιλάω για πράγματα που υφίστανται. 
Μιλάω για πράγματα που υπάρχουν στη ζωή. Πα-
ρουσιάζω πραγματικότητες στις οποίες πιθανώς 
ο κόσμος έχει εκτεθεί στην καθημερινότητά του, 
αλλά ίσως δεν θέλει να συμβιβαστεί με αυτές 
και επιλέγει τον στρουθοκαμηλισμό. Και ξέρε-
τε, πολλές φορές, ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να 
ακούσει την αλήθεια. Δεν πίστεψα ποτέ μου ότι 
έπρεπε να είναι ο συνομιλητής μου (εν προκειμέ-
νω ο follower, ο θεατής, ο ψηφιακός φίλος κ.λπ.) 
έτοιμος εκ των προτέρων για να εκφράσω εγώ 
την αλήθεια μου και ίσως για αυτό να θεωρείται 
πως θίγω «ανοιχτά», θέματα «κλειστά».
Κάποια παλιά, αν όχι αρχαία προβλήματα, χρή-
ζουν σύγχρονων λύσεων. Γι’ αυτό λοιπόν ας χρη-
σιμοποιήσουμε την τηλεόραση, τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, την τεχνολογία γενικότερα, για 
να μιλάμε πιο ανοιχτά για αυτά τα ζητήματα.
Αν γίνει ποτέ μία επόμενη ομιλία μου TEDx (σο-
καριστικό το πόσο προετοιμασία θέλει παρεμπι-
πτόντως!), τότε θα της έβαζα τίτλο «Όταν αγαπάς 
κάτι, το προστατεύεις».

� Φέτος σε βλέπαμε στο «Dancing With The 
Stars». Πώς το αποφάσισες να κάνεις το βήμα 
από τη σκηνή στη μικρή οθόνη; To φοβήθη-
κες ή δεν το σκέφτηκες καθόλου; 
Το σκέφτηκα πάρα πολύ, ομολογώ. Δεν ήταν 
εύκολη καταφατική απάντηση. Τα μεγαλύτερά 
μου «ναι» ήρθαν από τα μεγαλύτερά μου «όχι». 
Όταν ήρθε, λοιπόν, η πρόταση από την Project 
Manager του «Dancing With The Stars», αναρω-
τήθηκα μήπως ήρθε η ώρα για άλλο ένα «όχι». 
Ζυγίζοντας όμως τα πράγματα και μιλώντας με 
έμπιστους ανθρώπους μου, κατέληξα πως είναι 
η ώρα να δοκιμάσω και να δοκιμαστώ σε κάτι 
διαφορετικό σε σχέση με τη μέχρι τότε καλλιτε-
χνική μου πορεία.
Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό. Και θα το έκανα 
ξανά. Γιατί δεν άλλαξαν καθόλου η καλλιτεχνική 
μου ταυτότητα και ο χαρακτήρας μου, όπως μπή-
κα στο σόου, έτσι και βγήκα. Παράλληλα, βγήκα 
από το σόου έχοντας πια στη βαλιτσούλα μου 
τόση καινούργια γνώση, συνειδητοποιώντας 
πόσο επαγγελματικά χορτάτος άνθρωπος είμαι 
και κυρίως ξεκάθαρος, ότι δεν έχω απωθημένα. 
Απωθημένα να γίνω γνωστός, να γίνω κάποιος 
άλλος, να βγω στην τηλεόραση, να με φροντί-
ζουν. Με φροντίζω μια χαρά και από μόνος μου. 
Και άλλο ένα «γιατί θα το έκανα ξανά;». Γιατί προ-
σέφερα. Αισθάνθηκα πως άνθρωποι άγνωστοί 

μου, ακόμα και άνθρωποι στο ίδιο το τηλεοπτι-
κό κανάλι, πήραν από εμένα. Πήραν γνώσεις, 
ενέργεια, ελπίδα. Από ένα νέο σχετικά παιδί που 
έχει απύθμενη όρεξη να δουλέψει σωστά και 
δυναμικά!

� Στο «DwtS», πέρα από κριτής, σχεδόν πάντα 
έχεις το χάρισμα και να μεταφέρεις μηνύμα-
τα. Μάλιστα, ατάκες και απόψεις σου γίνονται 
viral. Τι θα ήθελες να μείνει στους θεατές από 
αυτά που έχεις πει; Τι μήνυμα που θα ήθελες 
να περάσεις ως Στέφανος Δημουλάς;
Αυτό μου έκανε κι εμένα εντύπωση. Πρωτίστως 
γιατί δεν ήταν καθόλου προκαθορισμένο. Δευ-
τερευόντως γιατί δεν πίστεψα ούτε στιγμή πως 
κάτι από αυτά που λέω είναι καινούργια. Αλλά 
η ανταπόκριση του κόσμου, η ανάγκη τους να 
ακουστούν και η αγάπη τους να εκφράζονται με 
τον δικό μου τρόπο, με εντυπωσίασε και με έκανε 
να δω πως για κάποιους όντως είναι καινούργια. 
Με έκανε να καταλάβω για άλλη μία φορά πως 
κάτι το δεδομένο στο δικό μου μυαλό (η γυναι-
κεία ενδυνάμωση, η ενσυναίσθηση της κάθε ετε-
ρότητας, η κοινωνική συμπερίληψη, η πολυπο-
λιτισμικότητα) είναι κάτι το αμφισβητήσιμο στο 
μυαλό του άλλου. Αισθάνομαι, αν θέλετε, κάτι 
σαν πολιτιστικός προβοκάτορας και προσπαθώ 
να εμφυσήσω την κοινωνική μου πραγματικότη-
τα στους γύρω μου.
Ένα μήνυμα-φράση που θα προτιμούσα να μείνει 
στο πέρας του χρόνου είναι αυτό που είπα σε 
ένα από τα επεισόδια: «Το πάθος δεν έχει φύλο». 
Παθιαστείτε ανεξαρτήτως αρσενικού, θηλυκού, 
ουδέτερου! Θα πω και ένα δεύτερο… «Οι τοξικοί 
άνθρωποι δεν αλλάζουν ποτέ. Το μόνο που αλ-
λάζουν είναι τα θύματά τους». Γι’ αυτό… μακριά!

� Ανήκω στη γενιά της Generation Z. Μια 
γενιά που φοβόμαστε να κάνουμε αυτά που 
ονειρευόμαστε επαγγελματικά, λόγω βιοπο-
ρισμού, λόγω ίσως κριτικής... Αν ερχόταν ένα 
παιδί της γενιάς μου και σου έλεγε πως θέλει 
να ανέβει στις πουέντ του αλλά φοβάται την 
απόρριψη, τι θα του έλεγες;
Έχει έρθει. Ή μάλλον έχουν έρθει. Και θα συνεχί-
σουν να έρχονται. Γιατί, όταν αγαπάς κάτι,αμφι-
βάλλεις για το αν του είσαι αρκετός.
Ας αφήσω, όμως, για λίγο τα βαθυστόχαστα 
λόγια κι ας γίνω ρεαλιστής (μου αρέσει κι αυτό 
καμιά φορά). Στην πραγματικότητα του σήμε-
ρα και όχι των γονιών μας, χρήσιμο θα ήταν να 
συνειδητοποιήσουμε όλοι πως με οτιδήποτε κι 
αν καταπιαστεί κάποιος επαγγελματικά, δεν θα 
υπάρξει σταθερότητα. Παίρνοντας, λοιπόν, αυτό 
ως δεδομένο και επειδή δεν έχω 102 σελίδες στη 
διάθεσή μου για να το αναλύσω (τόσο περίπου 
θα μου πάρει), καταλήγω στο εξής: πιο σημαντι-
κό και χρήσιμο είναι σε αυτή τη ζωή να ανακαλύ-
ψεις τι πραγματικά θέλεις να κάνεις και να δοθείς 
ολοκληρωτικά σε αυτό, παρά να δίνεσαι ολοκλη-
ρωτικά σε κάτι που ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ότι είναι αυτό που 
πραγματικά θέλεις να κάνεις. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι δουλεύουν για να κρατήσουν τη δου-
λειά τους, αντί για να την κάνουν καλά. Γιατί; Γιατί 
δεν τους νοιάζει η δουλειά τους.
Και θα κλείσω την απάντησή μου σε αυτή την ε-
ρώτηση με μία φράση που λατρεύω του Robin 
Sharma: «Υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που πε-
θαίνουν στα τριάντα και τους θάβουν στα ογδόντα».
Μη γίνετε αυτοί οι πολλοί.

� Χορός. Για τον καθένα έχει άλλη σημασία 
ως έννοια. Για εσένα; 
Για εμένα ο χορός είναι δισυπόστατος. Έχει την 
καλλιτεχνική και την επαγγελματική μου υπό-
σταση. Χορός για μένα είναι μία άρρωστη υγεία. 
Ένας έμφυτος ιός που άπαξ και τον έχεις μέσα 
σου θα σε καταδιώκει για μια ζωή. Και αυτό επι-
τρέψτε μου να δώσω την άδεια να το καταλά-
βουν λίγο περισσότερο αυτοί που αγάπησαν τον 
χορό μα δεν μπόρεσαν να τον ακολουθήσουν. 
Αυτή είναι η καλλιτεχνική μου υπόσταση του χο-
ρού. Θυμάμαι πόσο μαγεμένος ήμουν όταν για 
πρώτη φορά πληρώθηκα για τον χορό μου, τη 
δουλειά μου. Δέκα χρόνια μετά, ακόμα νιώθω το 
ίδιο εκστατικά όταν αμείβομαι κάνοντας αυτό 
που αγαπώ. Να αμείβομαι για το κανονικότατο 
επάγγελμά μου. Αυτή είναι η επαγγελματική μου 
υπόσταση του χορού. A
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� Συγχαρητήρια για το νέο σας τραγούδι 
«Both Sides of the Blade», είναι ποιητικό και 
έντονο. Πώς προέκυψε η ιδέα και τι θυμάστε 
από την περίοδο όπου δημιουργήθηκε;
Νομίζω ότι ήταν μια σκληρή περίοδος εξαιτίας 
του lockdown, όλα έπρεπε να γίνουν εξ αποστά-
σεως, είχαμε ελάχιστο χρόνο μαζί, οπότε όλο 
αυτό αφορούσε την ανταλλαγή ιδεών, αρχείων, 
και έτσι σταδιακά χτίσαμε κάτι. Και όταν έφτασε 
η ώρα, νομίζω ήταν Απρίλιος, Μάιος, βρεθήκα-
με στο Λονδίνο, άνοιξαν τα στούντιο και νομίζω 
ότι ήμασταν η πρώτη ηχογράφηση ανάμεσα σε 
πολλούς μουσικούς.  Έπρεπε να ηχογραφήσουμε 
τα ορχηστρικά ξεχωριστά, τα τσέλο, το μπάσο, 
τη βιόλα, τα βιολιά, υπήρχαν τόσοι πολλοί περι-
ορισμοί, για κάθε κομμάτι αυτού του soundtrack 
ήταν δυσκολότερο από ό,τι συνήθως. Από την 
άλλη, πράγματα σαν αυτό είναι κάποιου είδους 
δοκιμασία σχετικά με το πόσο πολύ επιθυμείς κά-
τι και πόσο πρόθυμος είσαι να προσπαθήσεις να 
φτάσεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Το τραγού-
δι προέκυψε από το θέμα, είχα αυτή την ιδέα για 
την αρχή της ταινίας, και όσο δουλεύαμε, το κομ-
μάτι έμοιαζε να είναι αυτό που ζητούσε η ταινία. 
Ζητούσε από εμένα να πω κάτι. Το ακολούθησα 
αυτό. Και είδα πού μας πήγε. 

�  οι ακροατές μας στον AthenS Voice Radio 
102.5 το ζητούν συνεχώς. Αισθάνομαι ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της μουσικής σας, ακόμα 
και αυτή που δεν έχει γραφτεί για τον κινημα-
τογράφο, είναι, κατά κάποιον τρόπο, κινημα-
τογραφική. Νιώθετε κι εσείς έτσι;
Ωραία! Υποθέτω ότι πιστεύω στο κενό, τρύπες 
στη μουσική – αφήνεις τρύπες στον ακροατή για 
να ανακαλύψει τον εαυτό του και ζητάς κάτι από 
τη φαντασία του. Αν ακούω εντελώς γεμάτη μου-
σική, που είναι σαν επιφάνεια ολόκληρη μπρο-
στά μου, απλά πρέπει να την αποδεχτώ ή όχι. Μου 
αρέσει η μουσική με τρύπες, με άκρες, με κενά 
που περνάς ενδιάμεσα και ανακαλύπτεις μόνος 
πώς αισθάνεσαι μέσα σε αυτό. Εξαιτίας αυτού 
πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να αποκαλέσει τη 
μουσική «κινηματογραφική», γιατί ζητά κάτι από 
τη φαντασία σου. Νομίζω. Ελπίζω. Ελπίζω να ζη-
τά κάτι από τη φαντασία σου.  

�  Το 2022 σηματοδοτεί 30 χρόνια από την ί-
δρυση των tindersticks. Από το 1991 μέχρι 
σήμερα τι έχει αλλάξει για εσάς; 
Κατά κάποιον τρόπο, οι Tindersticks ξεκίνησαν 10 
χρόνια νωρίτερα. Σχετικά με τον ρόλο μου στην 
μπάντα, ήμουν 12 χρονών το 1977, και τότε ανα-
κάλυπτα τη μουσική η οποία άλλαζε ολοκληρω-
τικά και παραδινόταν σε ανθρώπους σαν εμένα, 
ανθρώπους από ταπεινά υπόβαθρα οι οποίοι δεν 
είχαν κανέναν πραγματικό δρόμο μπροστά τους 
για να δουν την πιθανότητα να γίνουν μουσικοί. 

Αυτό που συνέβη με τη μουσική στα τέλη της δε-
καετίας του 1970 άνοιξε τον δρόμο σε μένα, αλ-
λά και στους ανθρώπους που με επηρέασαν, τον 
Ian Kurtis, τον Mark Almond, τον Kevin Rowland 
– αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από την εργα-
τική τάξη, και τους επιτράπηκε να εκφραστούν 
χωρίς να είναι βιρτουόζοι, χωρίς να είναι Elton 
John, απλώς κάτι υπήρχε εντός τους, είχαν την α-
νάγκη να το βγάλουν και, για καλή μου τύχη, εγώ 
το εισέπραξα. Και αυτό με άλλαξε. Η μπάντα είναι 
προϊόν της εποχής της. Δεν θα μπορούσαμε, πι-
στεύω, να κάνουμε μουσική αν δεν είχαμε βρεθεί 
σε εκείνη τη στιγμή στον χρόνο. Οι επιρροές που 
δεχτήκαμε μαζί με ένα είδος ενθάρρυνσης που 
πρόσφερε η ίδια η μουσική, οι Cabaret Voltaire, 
άνθρωποι που ήθελαν να εκφραστούν ερχόμενοι 
από μέρη που δεν παρείχαν κανένα είδος ενθάρ-
ρυνσης για κάτι τέτοιο. Από εκεί που κατάγομαι 
κανένας, μα κανένας δεν σε ενθαρρύνει για να 
εκφραστείς. 

�  Έχετε ζήσει στο Νότιγχαμ, στο Λονδίνο, στην 
κεντρική Γαλλία… Πώς σας επηρέασαν αυτά 
τα μέρη ως καλλιτέχνη;
Είμαι από το Νότιγχαμ, μεγάλωσα εκεί τη δεκαετία 
του 1970 και πιστεύω ότι είναι ένα σκληρό μέρος. 
Μία σκληρή εργατική περιοχή. Αυτό ήταν το περι-
βάλλον όπου ο David, ο Neil και εγώ μεγαλώσαμε, 
αν και δεν γνωριζόμασταν τότε. Το να είσαι 25 και 
να μαζεύεις όλο το κουράγιο σου για να μετακο-
μίσεις στο Λονδίνο ήταν μια ευκαιρία να εγκατα-
λείψεις όλο αυτό, μία ευκαιρία για επανεκκίνηση. 
Είναι αυτό που προσφέρουν οι μεγάλες πόλεις 
– είμαι βέβαιος ότι και η Αθήνα αυτό κάνει, αν έρ-
χεσαι από ένα μέρος όπως η Πάτρα, δίνει την ευ-
καιρία να απελευθερωθείς από τον άνθρωπο που 
οι άλλοι νομίζουν ότι είσαι στην πόλη σου. Είναι η 
ευκαιρία να είσαι αληθινός απέναντι στον εαυτό 
σου και καθόλου δέσμιος του παρελθόντος σου. 
Το Λονδίνο μου έδωσε μια τρομακτική αίσθηση ε-
λευθερίας, μια απελευθέρωση από τα δεσμά της 
περιοχής στην οποία μεγάλωσα, όπου όλοι είχαν 
πολύ συγκεκριμένη ιδέα για το ποιος είσαι. Το 
Λονδίνο μου έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσω 
από την αρχή. Η μετακίνηση από το Λονδίνο, 18 
χρόνια αργότερα, ήταν το δυσκολότερο πράγμα 
για εκείνη την εποχή, ήταν πιο δύσκολο να αφή-
σω το Λονδίνο από το να φτάσω κάπου αλλού, 
αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το πρόβλημα ήταν η 
αναχώρηση, και έγραψα κι ένα άλμπουμ γι’ αυτό. 
Μένω κάπου πιο απομονωμένα τώρα, αισθάνο-
μαι πάλι ελευθερία, δουλεύω εδώ, είναι ο χώρος 
μου, δεν προσδιορίζεται από τίποτα, είμαι μόνο 
εγώ, είναι σαν να αιωρείται κάπου, δεν πιστεύω 
ότι είμαι στη Γαλλία ή κάπου αλλού, βρίσκομαι 
σε αυτόν τον χώρο που είναι απαλλαγμένος από 
προκαταλήψεις ή οτιδήποτε άλλο. 

�  Έχω διαβάσει ότι έχετε μεγάλη αγάπη για 
τους γαϊδάρους, σωστά; Τι σας συγκινεί σε αυ-
τά τα πλάσματα; Τι τα κάνει ξεχωριστά στα δι-
κά σας μάτια; Και πώς συνδεθήκατε μαζί τους;
Δεν πρόκειται τόσο για μεγάλη αγάπη, περισ-
σότερο αφορά την κατανόηση. Φτάνουν στον 
προορισμό τους, κατά κάποιον τρόπο. Νιώθω μια 
συγγένεια με αυτού του είδους τον βηματισμό, 
υποθέτω. Ίσως μια μέρα να έχω κι εγώ ένα γαϊ-
δούρι, το ελπίζω.

�  οι tindersticks σας έδωσαν τη δυνατότητα 
να ταξιδέψετε σε πολλά μέρη στον κόσμο. Πιο 
είναι το πιο όμορφο μέρος που έχουν δει τα 
μάτια σας;
Θα έλεγα κάπου στην όμορφη χώρα σας, το Ιόνιο 
ίσως, η Ιθάκη.

�  Έχετε εργαστεί στο δισκοπωλείο Rough 
trade στο Λονδίνο; Τι θυμάστε;
Ισχύει, δούλεψα εκεί όταν μετακόμισα στο Λον-
δίνο. Έψαξα για δουλειά εκεί, ναι. Ήταν μια επο-
χή όπου ήμουν σαν σφουγγάρι. Βρισκόμουν στο 
Νότιγχαμ, δούλευα σε δισκοπωλεία, όμως το να 
εργαστώ για το Rough Trade συγκεκριμένα με 
επηρέασε. Βίωσα την ύπαρξη καθημερινού εν-
θουσιασμού για μένα, είτε ανακαλύπτοντας νέα 
μουσική ή μαθαίνοντας νέα είδη μουσικής ή νέα 
είδη συμπεριφοράς προς τη μουσική. Είχε τερά-

στια επιρροή επάνω μου, συνειδητοποίησα την 
ενέργεια των ανθρώπων που έκαναν τους δικούς 
τους δίσκους, τα δικά τους επτάιντσα – μέχρι τότε 
έφτιαχνα κασέτες με demo και τις έστελνα στην 
Island Records ή στη Warner Brothers και εκλιπα-
ρούσα να έρθουν να μας δουν, οπότε ήταν τελεί-
ως διαφορετική στάση να βλέπεις στο Λονδίνο 
αυτή την ενέργεια των ανθρώπων που έφτια-
χναν τους δικούς τους δίσκους και τους πουλού-
σαν, ήταν σαν να έχτιζαν δικούς τους κόσμους 
και δεν είχαν να κάνουν με κανέναν άλλον. Μόλις 
μπορέσαμε να συνδεθούμε κι εμείς με αυτή τη 
λογική, όλα άλλαξαν για εμάς. Μόλις σταματήσα-
με να προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε κόσμο, 
να ζητάμε να εμπλακούν μαζί μας, τότε έγινε η 
αλλαγή. Τότε γίναμε άλλοι.  

�  Θυμάστε τον πρώτο δίσκο που αγοράσατε;
Θυμάμαι να αγοράζω έναν ποπ δίσκο – ήμουν 
πολύ νέος. Η πιο έντονη ανάμνησή μου είναι να 
αγοράζω δίσκους, έκανα διανομή εφημερίδων 
όταν ήμουν 12-13 χρονών, πληρωνόμουν κάθε 
Παρασκευή, έπαιρνα ας πούμε 2 λίρες, πήγαινα 
στο δισκοπωλείο και περίμενα το νέο σινγκλ των 
Buzzcocks. Βρισκόμουν εκεί ακριβώς μόλις πλη-
ρωνόμουν από τη διανομή εφημερίδων, η μου-
σική καταλάμβανε πάντοτε μεγάλο μέρος της 
ζωής μου. 

T 
ο όνομά τους βγήκε σε ένα ήσυχο μέρος στην Κέρκυρα 
και τα τραγούδια τους ταξίδεψαν σε όλο τον πλανήτη 
προσπερνώντας τις μουσικές τάσεις που έρχονται και 
φεύγουν. Γιορτάζοντας 30 χρόνια ύπαρξης και δημι-
ουργίας, οι Tindersticks κυκλοφορούν το άλμπουμ 

«Past Imperfect: The Best of Tindersticks 92-21» στις 25 Μαρ-
τίου από τη City Slang/Rockarolla, στο οποίο περιλαμβάνεται 
και η νέα σύνθεση «Both Sides of the Blade», που γράφτηκε για 
τη νέα ταινία «Avec amour et acharnament» της Claire Denis με 
πρωταγωνίστρια τη Juliette Binoche. Ο Stuart Staples, τρα-
γουδιστής και κιθαρίστας των Tindersticks, θυμάται πώς ξεκί-
νησαν, αποκαλύπτει τι να περιμένουμε προσεχώς και επιβεβαι-
ώνει την κατανόηση που τρέφει για τους γαϊδάρους. 

O Stuart Staples μιλάει στην ATHENS VOICE για τις δυσκολίες και τις επιλογές που καθόρισαν το συγκρότημα με αφορμή την κυκλοφορία «Past Imperfect: The Best Of Tindersticks 92-21»
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«Ίσως μια μέρα να 
έχω κι εγώ ένα 
γαϊδούρι, το ελπίζω» 

Του Δημητρη ΑθΑνΑσιΑΔη

Φωτό: Suzanne OSbOrne, 
Steve Gullick, chriStOph aGOu

�  οι ζωντανές εμφανίσεις στη Βιέννη ξεκι-
νούν στις 22 Απριλίου. Ποια είναι η πιο έντο-
νη συναυλία που έχετε δώσει ως μπάντα; Και 
ποια είναι η πιο έντονη που έχετε βιώσει ως 
θεατής;
Ως θεατής… έχω δει τόσες συναυλίες όταν ήμουν 
νέος, έχω νιώσει πολλά… Παρακολούθησα πρό-
σφατα τον Nile Rodgers με τους Chic, σε έναν πο-
λύ μικρό χώρο, πήρα τον γιο μου μαζί που ήξερε, 
όπως όλοι, τα «Le Freak» και «Good Times», ήταν 
μια επιβεβαίωση της πίστης στη μουσική που μας 
έδωσαν αυτοί οι τύποι, συγκινήθηκα βαθύτατα 
από αυτό. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο, είχα να 
βρεθώ –όπως όλοι μας– σε συναυλία εδώ και δύο 
χρόνια… Όσο για εμάς, όταν παίξαμε στο Ηρώ-
δειο ήταν εντελώς συγκλονιστικό. Πολλά κομ-
μάτια αυτής της συναυλίας ήταν συγκλονιστικά 
και δεν αναφέρομαι στο ότι παίξαμε σε αυτόν τον 
χώρο, που ήταν υπέροχο, αναφέρομαι στην το-
ποθεσία που είναι πολύ ιδιαίτερη, έχει όλο το βά-
ρος της Ιστορίας, αλλά και η σύνδεση με το κοινό 
ήταν πολύ ξεχωριστή. 

�  Ποια ήταν η καλύτερη απόφαση που πή-
ρατε ποτέ για τους Tindersticks και ποιο το 
μεγαλύτερο λάθος που κάνατε, αν νομίζετε 
ότι συνέβη κάτι τέτοιο.
Δεν ξέρω αν είναι απόφαση, αλλά ξεκινήσαμε 
ως μπάντα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
έχοντας μια υπόγεια σύνδεση μεταξύ μας, διανύ-

σαμε 5 υπέροχα χρόνια δημιουργώντας μουσική 
και μετά άρχισε σταδιακά να χάνεται η μεταξύ 
μας σύνδεση και φτάσαμε στο σημείο να σταμα-
τήσει το 2003. Είχε πάρα πολύ να κάνει με τους 
David Boulter και Neil Fraser, ήθελαν να δουν τι 
θα γίνει, να προσπαθήσουμε ξανά, και το μόνο 
πράγμα που είχα να πω είναι πως, αν γίνουμε 
μπάντα ξανά, δεν ενδιαφέρομαι να κοιτάξω πί-
σω. Δεν θέλω να είμαι μία μπάντα που παίζει το 
παρελθόν. Δεν ενδιαφέρομαι. Θα προτιμούσα να 
παίζω μόνος μου, να κάνω νέα μουσική και να δω 
πού θα με φτάσει. Συμφωνήσαμε όλοι με αυτό. 
Το 2007-2008 κάναμε το «Hungry Saw», περιο-
δεύσαμε και παίξαμε νέα κομμάτια. Αυτό ήταν, 
και αυτό κάνουμε από τότε. Είναι ωραίο πού και 
πού να παίζεις για τον κόσμο το «Tiny Tears», αλλά 
πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε μια προοδευτι-
κή μπάντα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μπο-
ρέσουμε να λειτουργήσουμε. Βρισκόμαστε για 
να κάνουμε μουσική, αναζητούμε κάτι που θα 
μας ενθουσιάσει, κάτι καινούργιο, και αυτό είναι 
πολύ, πολύ σημαντικό. Αν δεν επιμέναμε σε αυτό, 
δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Και δεν θα είχαμε τον 
ενθουσιασμό για το τι θα κάνουμε στη συνέχεια. 
Το πιο αξιοσημείωτο για αυτή την μπάντα είναι 
ότι έβγαλε δύο υπέροχες εκδοχές του εαυτού 
της – ίσως θα έπρεπε να είχε τελειώσει το 2003, 
αλλά δεν συνέβη. Αυτό έγινε γιατί βρεθήκαμε 
από τύχη, o Dan McKinna, που παίζει μπάσο και 
πιάνο, ο Earl Harvin, που είναι ένας εκπληκτικός 

ντράμερ επίσης. Έγιναν τόσο αφοσιωμένα μέλη 
της μπάντας. Αυτό δεν θα μπορούσα να το είχα 
προβλέψει ότι θα γίνει. Από το 2012 περιστοιχίζο-
μαι από μία σπουδαία μπάντα. Παίζουμε μουσική 
μαζί, και ποτέ μου δεν το περίμενα αυτό, θεωρού-
σα ότι ελαφρώς θα σκεφτόμασταν το παρελθόν. 
Αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις.     

�  Πώς αισθανθήκατε όταν ακούσατε ένα από 
τα τραγούδια σας στο ραδιόφωνο; 
Θυμάμαι, νομίζω ήταν στον John Peel το πρώτο 
μας σινγκλ. Τότε κάναμε lo-fi δίσκους, και έμοια-
ζε σαν να σταμάτησε το ραδιόφωνο για 4 εκα-
τομμύρια  (γέλια). Που νομίζω ότι είναι αρκετά 
ωραίο, αλλά επίσης νομίζω ότι οι δίσκοι μας στην 
αρχή ήταν τόσο lo-fi, που το ραδιόφωνο μοιά-
ζει κάπως λαμπερό, και σίγουρα τότε κάναμε κι 
εμείς λαμπερή μουσική, οπότε έμοιαζε λες και 
το ραδιόφωνο σταμάτησε και ξεκίνησε από την 
αρχή. Υπάρχει κάτι στη δημιουργία μουσικής με 
μία ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν μαζί, εί-
ναι σαν έναν ονειρόκοσμο, σαν να πρέπει να ζεις 
ένα συγκεκριμένο είδος πραγματικότητας. Αν 
έχεις πολλή πραγματικότητα, δεν μπορείς να λει-
τουργήσεις. Η ηχογραφημένη μουσική 
δημιουργεί αυτό το είδος αφηρημένου 
κόσμου όπου, ακόμα και στο άκουσμα 
από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει συζή-
τηση με τον κόσμο, οπότε δεν γνωρίζεις 
εάν οι άνθρωποι το αποδέχονται, όπως 

αναφέρατε για το «Both Sides Οf Τhe Blade». Γνω-
ρίζω ανθρώπους που το ακούνε, αλλά δεν γνωρί-
ζω πώς αισθάνονται σχετικά με αυτό που έβαλα 
μέσα. Αυτό γίνεται μόνο όταν το τραγουδήσω 
μπροστά σε κόσμο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τότε θα 
το νιώσω. Είναι η μοναδική αλήθεια, η μόνη συ-
ζήτηση ανάμεσα σε κάποιον που δημιουργεί, σε 
κάποιον που εισπράττει και αισθάνεται κάτι από 
αυτό – τα υπόλοιπα είναι αφηρημένα. Γι’ αυτό, 
ακόμα κι αν είναι το δυσκολότερο πράγμα στον 
κόσμο το να παίζεις live, είναι ταυτόχρονα και το 
πιο σημαντικό. Γιατί χωρίς αυτό, απλά ασχολείσαι 
με ιδέες. Όταν κάνεις μια συναυλία παίζεις ένα 
κομμάτι, το κοινό αισθάνεται κάτι, υπάρχει ένας 
σκοπός. Με την ηχογραφημένη μουσική είσαι μό-
νος, μέσα στις σκέψεις σου. Είναι πολύ δύσκολο 
να πάρεις πληροφορία μέσα από αυτό.

�  Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε πίσω στον 
χρόνο και να δώσετε στον 20χρονο εαυτό σας 
μια συμβουλή, ποια θα ήταν αυτή; Ποια πράγ-
ματα θα ευχόσασταν να γνωρίζατε νωρίτερα 
στην καριέρα σας, στο μουσικό σας ταξίδι; 
Είναι λίγο ζόρικη έννοια… Δεν σκέφτομαι καν τα 
λάθη, αλλά την εμπειρία από την οποία μαθαίνεις, 
κάθε τραγούδι που γράφεις, κάθε τραγούδι που 
ηχογραφείς, κάθε κιθάρα, κάτι μαθαίνεις που σε 
πηγαίνει στο επόμενο σημείο, στο επόμενο πράγ-
μα με το οποίο θα ασχοληθείς. Είναι όλα μέρος 
αυτής της κιβωτού και δεν κοιτάζω πίσω. Το μόνο 
για το οποίο μετανιώνω είναι οι υπογραφές συμ-
βολαίων με αφελή τρόπο, που στην ουσία σημαί-
νει ότι δεν θα είναι ποτέ δική μου η μουσική που 
δημιούργησα. Αυτό με λυπεί, γιατί σκέφτομαι ότι 
ανήκει σε κάποιους που δεν δίνουν δεκάρα γι’ 
αυτήν. Υπογράφεις ένα συμβόλαιο, και η μεγά-
λη εταιρεία κατέχει τη μουσική σου για πάντα. 
Αυτό είναι σκληρό για μένα. Όταν αρχίζω να το 
σκέφτομαι, γίνεται… Οπότε, αν έδινα στον εαυ-
τό μου συμβουλή, θα ήταν «διασφάλισε ότι σου 
ανήκουν όσα  δημιουργείς, γιατί αργότερα θα 
πονέσει». Παρασύρεσαι από την ανάγκη δισκο-
γραφικού συμβολαίου, από την ανάγκη ευρείας 
διανομής, από την ανάγκη ενθάρρυνσης, αλλά η 
πίσω πλευρά αυτής της ιστορίας και η συμφωνία 
με τη δισκογραφική είναι μακρόχρονα επιζήμιες. 

�  Ποιος μουσικός που έχετε συναντήσει σας 
εξέπληξε περισσότερο;
Έχω συναντήσει ελάχιστους, γιατί δεν βγαίνω 
να συναντήσω ανθρώπους, πιστεύω ότι, αν αι-
σθανθείς κάτι δυνατό για τη μουσική κάποιου, 
αυτό μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή και δεν συμ-
βαίνει συχνά, ίσως, μάλιστα όλο και λιγότερο. Τα 
αγόρια μου μού έμαθαν τον Kendrick Lamar την 
περίοδο του «Good Kid, M.A.A.D City», και αυτό 
είχε επιρροή επάνω μου, ήταν μια εποχή που ί-
σως έχανα την πίστη μου στη μουσική, έχανα την 
πίστη μου γύρω από το τι δημιουργούν οι νέοι, το 
ότι συνδέθηκα με τη μουσική αυτού του τύπου 
μού χάρισε τόση πίστη για τη δημιουργία και τους 
νέους. Με άλλαξε αρκετά. Μπορώ να κάνω κάτι 
τέτοιο τώρα, δεν με νοιάζει αν είναι νέοι ή μεγα-
λύτεροι, αλλά κάτι να έρθει και να με εμπνεύσει 
ολοκληρωτικά, μοιάζει σαν να πέρασε πολύς και-
ρός που κάποια μουσική με επηρέασε βαθιά. Νέα 
μουσική, νέες ιδέες. 

�  Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, α-
νυπομονώ να σας δω live ξανά. Σας 
εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Ελπίζω ότι γύρω στον Οκτώβριο θα 
είμαστε στην Ελλάδα, το δουλεύουμε 
τώρα αυτό. Ανυπομονώ κι εγώ να έρ-
θω. Καλή τύχη και σε εσάς!  A

O Stuart Staples μιλάει στην ATHENS VOICE για τις δυσκολίες και τις επιλογές που καθόρισαν το συγκρότημα με αφορμή την κυκλοφορία «Past Imperfect: The Best Of Tindersticks 92-21»
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Θα πάµε να ψηφί-
σουµε; Μπα, όλοι 
οι πολιτικοί ίδιοι 
είναι, µια µπουνιά 
στη µούρη τούς 
αξίζει… Η φιλελεύ-
θερη δηµοκρατία 
είναι µια συνωµο-
σία των ελίτ... Οι 
εκλογές έρχονται, 
κάποιοι απέχουν 
σαν αντίδραση, χω-
ρίς να συνειδητο-
ποιούν ότι αφήνουν 
άλλους να πάρουν 
τις αποφάσεις για 
λογαριασµό τους. 
Και καµιά φορά, ε-
κείνος που χαϊδεύει 
αυτιά, που υπόσχε-
ται το αδύνατο, που 
η θέση του είναι να 
µην παίρνει θέση 
αλλά να διαστρε-
βλώνει τις θέσεις 
των άλλων, κερδί-
ζει. Όχι πάντα. Όχι 
τουλάχιστον όταν 
έχει να αντιµετω-
πίσει ενηµερωµέ-
νους πολίτες, ενη-
µερωµένους νέους. 
Είµαστε οι αποφά-
σεις µας, η ζωή µας 
είναι το άθροισµα 
των αποφάσεών 
µας. Ποια είναι η 
τύχη των νεαρών 
πρωταγωνιστών 
του κόµικ 
«Ι, the People», 
που συνδηµιούργη-
σαν ο Τάκης Παπ-
πάς και ο Αλέκος 
Παπαδάτος, αλλά 
και πώς βρέθηκαν 
µαζί ένας καθηγη-
τής Συγκριτικής 
Πολιτικής και ένας 
γνωστός κοµίστας; 
Μιλήσαµε µαζί τους 
µε αφορµή αυτό το 
πρότζεκτ, τη µεγά-
λη συζήτηση που 
γίνεται διεθνώς για 
τον λαϊκισµό και τις 
αρνητικές συνέ-
πειες που επιφέρει, 
είτε είναι δεξιός 
είτε αριστερός, αλ-
λά και για το πόσο 
τελικά κινδυνεύει 
η φιλελεύθερη δη-
µοκρατία από τους 
σύγχρονους λαϊκι-
στές ηγέτες.
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Με τον Αλέκο Παπαδάτο δημιουργήσατε το comic «I, 
the People». Πώς αποφασίσατε μια τόσο αντισυμβατι-
κή εκδοχή παρουσίασης του λαϊκισμού;

Τ.Π.: Ασχολούμαι με τον λαϊκισμό και τη δημοκρατία για 
τόσο πολύ καιρό, που πλέον σχεδόν ντρέπομαι να το ο-
μολογήσω. Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα έχω γράψει 
δεκάδες επιστημονικά άρθρα, βιβλία, το σενάριο ενός 
μικρού εκπαιδευτικού βίντεο σε συνεργασία με το TeD-Ed 
που αξίζει να δείτε γιατί έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, αρ-
κετά infographics, και επίσης διατηρώ ένα αρκετά παρα-
γωγικό blog. Αυτό που δεν είχα κάνει ποτέ ήταν ένα κόμικ, 
και εκεί επάνω ήρθε ο Αλέκος κι έδεσε το γλυκό.

Πώς δουλέψατε οι δυο σας το πρότζεκτ;

Τ.Π.: Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι παρέα, πήγαμε 
για ένα Σαββατοκύριακο στην Αίγινα και, κουβεντιάζο-
ντας, αρχίσαμε να δουλεύουμε την αρχική ιδέα με περισ-
σότερη λεπτομέρεια. Ο Αλέκος είχε φέρει χαρτιά και τα 
μολύβια του κι εγώ κάτι σημειώσεις και πολλές ερωτή-
σεις. Γνώριζα το θέμα του λαϊκισμού σε βάθος, αλλά δεν 
είχα ιδέα πώς φτιάχνεται ένα κόμικ. Σιγά σιγά, ο Αλέκος 
άρχισε να με βάζει στον κόσμο του, κι έτσι καταλήξαμε 
στο αρχικό σενάριο, τον κεντρικό ήρωα και τους διαλό-
γους. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η δουλειά δεν θα μπορού-
σε να γίνει χωρίς τη συνεργασία των δύο μας.

Α.Π.: Αυτό που κάναμε με τον Τάκη στην Αίγινα θυμίζει 
κάπως τη διαδικασία των «yessessions» του μεγάλου 
καρτουνίστα Tex Avery με τους συνεργάτες του. Όταν 
μαζεύονταν όλοι μαζί για να βρούνε τα gags, πριν από τη 

συγγραφή του τελικού σεναρί-
ου, απαγορευόταν το «όχι». Στο 
τέλος είχαν μαζέψει αρκετό 
χρυσάφι που το χρησιμοποιού-
σαν για να τελειοποιήσουν το 
σενάριο. Εμείς ακολουθήσαμε 
μια κάπως παρόμοια διαδικα-
σία. Προσπαθήσαμε να κατα-
λάβουμε όσο γίνεται καλύτερα 
ο ένας τον τρόπο σκέψης του 
άλλου. Δύσκολο, αν σκεφτείς 
ότι ερχόμαστε από διαφορε-
τικούς και αρκετά απομακρυ-
σμένους κόσμους. Αλλά, όπως 
πάντα συμβαίνει, αν ξεχάσεις 
την καταγωγή σου και εστιά-
σεις στον στόχο σου, όλα θα 
πάνε καλά!  

Δημιουργώντας το, είχατε 
στο μυαλό σας μια παιδαγω-
γική διάσταση;

Τ.Π.: Μα, φυσικά, γι’ αυτό άλ-
λωστε η ιστορία μας περιστρέ-
φεται γύρω από δύο νέα παιδιά 

που πάνε στην κάλπη να  ψηφίσουν — και στη συνέχεια 
υφίστανται τις συνέπειες των επιλογών τους. Ο ένας απο-
γοητεύεται και εγκαταλείπει τη χώρα, ενώ ο άλλος, παρό-
τι έχει βρει μια σχετικά καλή δουλειά στο νέο καθεστώς, 
εμφανίζεται να έχει και κάποιες ενοχές. Φανταζόμασταν 
ότι, καθώς το κόμικ χρηματοδοτήθηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, θα ήταν ωραίο αν μεταφραζόταν και σε 
άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες και αποτελούσε μέρος του 
εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία.

Α.Π.: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε ανοικτά παιδα-
γωγικό, αλλά σίγουρα το υλικό φτιάχτηκε για να φωτίσει 
μια πλευρά της πραγματικότητας που δυστυχώς παρα-
μένει στο σκοτάδι. Κι έχει σημασία να το αντιληφθούν 
αυτό οι νέοι. Ενώ η τρέχουσα επικαιρότητα και τα social 
τείνουν να στρέφουν την προσοχή σε ασήμαντα θέματα, 
η πολιτική πραγματικότητα είναι αμείλικτα δύσκολη και 
όχι πάντοτε ελπιδοφόρα.

Ποιο ήταν το πιο ελκυστικό στοιχείο στη διαδικασία 
μετατροπής των ιδεών σε εικόνες;

Α.Π.: Στην Αίγινα ήμασταν σαν εκείνο το gag με τον τύπο 
που πάει να πιάσει στον αέρα ένα σαπούνι κι εκείνο όλο 
του φεύγει. Από πού ν’ αρχίσεις; Και πώς να δομήσεις κάτι 
που να είναι σαφές και που συγχρόνως δεν θα υποτιμά 
τη νοημοσύνη του αναγνώστη, ειδικά μέσα σε λίγες σε-
λίδες; Μας πήρε λίγο χρόνο, αλλά τα χέρια μας λύθηκαν 
όταν κατασκευάσαμε την κεντρική φιγούρα του λαϊκιστή 
ηγέτη! Με την ευκαιρία, να πούμε ότι ο Τάκης είναι ο νονός 

του, και τον βάφτισε με το διεθνώς αναγνωρίσιμο Ελάιας 
Μοντέρο (πιο σωστά: ο Ελάιας ο Μοντέρο). Ο άνθρωπός 
μας. Το καμάρι μας. Από κει και πέρα όλα ζωντάνεψαν. Το 
κάθε τι μπήκε στη θέση του και στη συνέχεια παρακολου-
θούμε, σε γρήγορο ρυθμό, μέσα σε ποιο κλίμα κέρδισε 
τις εκλογές, ποια είναι η τεχνική της εξουσίας του (δεν 
θα έλεγα «η φιλοσοφία του» γιατί πολύ του πάει), πώς 
διαχειρίζεται τους θεσμούς και την κοινωνία, ποιες είναι 
οι επιπτώσεις στο δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι διασκε-
δαστικά εφιαλτικό.

Τ.Π.: Η βασική δυσκολία ήταν πώς να χωρέσουμε την ου-
σία ολόκληρης της συζήτησης που γίνεται διεθνώς για 
τον λαϊκισμό σε τέσσερις μόλις σελίδες που είχαμε στη 
διάθεσή μας. Τελικά κάναμε κάτι κάπως τολμηρό. Πρώτα, 
πλάσαμε μια ιστορία fiction σε τρεις μόνο σελίδες όπου 
δείχνουμε τον τρόπο που κυβερνούν όλοι οι λαϊκιστές, 
ανεξαρτήτως χώρας και ιδεολογικής τοποθέτησης. Μετά, 
χρησιμοποιήσαμε την τέταρτη σελίδα για να απεικονί-
σουμε τις αρνητικές συνέπειες του λαϊκισμού σε έξι χώ-
ρες όπου οι λαϊκιστές ήρθαν πράγματι στην εξουσία, συ-
μπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Δείχνουμε, έτσι, ότι ο 
λαϊκισμός, είτε αυτός εμφανίζεται στην Αμερική είτε στην 
Ευρώπη, είτε είναι δεξιός είτε αριστερός, επιφέρει πάντο-
τε πολλαπλώς αρνητικές συνέπειες. Το πιο ενδιαφέρον 
είναι ότι όλοι σχεδόν οι βασικοί διάλογοι στην ιστορία 
μας είναι πραγματικοί και ανήκουν σε συγκεκριμένους 
λαϊκιστές ηγέτες. Προσθέσαμε, έτσι, άλλη μια σελίδα με 
τα αυτούσια αποσπάσματα των λαϊκιστών ηγετών που 
χρησιμοποιήσαμε για τους διαλόγους του κόμικ. Φυσικά, 
υπάρχει το εξώφυλλο με τον τίτλο και το οπισθόφυλλο με 
ένα ωραίο σκίτσο-κόσμημα του Αλέκου. Τα χρώματα στα 
σκίτσα είναι της Anniedi Donna.

Σας αρέσουν τα κόμικ, τα διαβάζατε νέοι; Ποια σας 
άρεσαν;

Α.Π.: Λίγο-πολύ όλοι τα ίδια διαβάζαμε. Ντίσνεϊ και γαλ 
λο-βελγική σχολή μεταφραζόταν τότε στα ελληνικά. Τώ-
ρα είμαστε στη «σοβαρή» εποχή των graphic novels. Κάθε 
μέρα στα ηλεκτρονικά όπως και στα κανονικά βιβλιοπω-
λεία του κόσμου, είναι σαν να έχεις ανατρεπόμενα φορτη-
γά που ξεφορτώνουν τόνους graphic novels, καθένα από 
τα οποία υποτίθεται ότι μιλάει για κάτι σοβαρό. Υπάρχουν 
βέβαια και διαμάντια, αλλά παράγεται πολύ πράμα με μια 
νωθρότητα στο σενάριο, κάτι που για μένα, όπως νομίζω 
και για οποιονδήποτε άλλον σκιτσογράφο, είναι τραγικό. 

Τ.Π.: Κι εγώ όταν ήμουν μικρός διάβαζα Μίκυ Μάους, 
Μπλεκ και Σεραφίνο. Πιο μεγάλος, μου άρεσαν πολύ ο 
δυστοπικός Bilal και ο ερωτικός Milo Manara. Κατόπιν ήρ-
θαν ο Spiegelman, ο Sattouf και άλλοι. Μάλλον αντιπαθώ 
τα κόμικ με σούπερ ήρωες, αλλά μου αρέσουν αυτά που 
είτε απεικονίζουν ιδέες και ενδιαφέρουσες ιστορίες είτε, 
απλούστατα, διαθέτουν σκίτσο που με ελκύει αισθητικά. 
Τώρα ελπίζω να πείσω τον Αλέκο να κάνουμε ένα σοβαρό, 
όπως λέει, graphic novel με την ιστορία του λαϊκισμού 
στον μεταπολεμικό κόσμο! Αλλά γι’ αυτό θα χρειαζόμα-
σταν αρκετά χρήματα και χρόνο, οπότε αν υπάρχει κά-
ποιος ευγενής χρηματοδότης ας έρθει να το κουβεντιά-
σουμε (γέλια).

Η τέχνη απευθύνεται κυρίως στο συναίσθημα (όπως 
και οι λαϊκιστές ηγέτες!). Θεωρείτε ότι η εκλαΐκευση 
των ιδεών μέσω ενός κόμικ είναι ο πιο αποτελεσματι-
κός τρόπος να απευθυνθείτε σε νεότερους αναγνώ-
στες που πιθανόν δεν διαβάζουν βιβλία;

Τ.Π.: Το κόμικ έχει την ικανότητα να συμπυκνώνει πυκνά 
νοήματα, πολύπλοκες ιδέες και πυκνές καταστάσεις σε 
απλά σχηματικά πάνελ. Αν, όπως λένε, μια εικόνα κάνει 
για χίλιες λέξεις, τότε θα ήταν σωστό να πούμε ότι ένα 
ολιγοσέλιδο κόμικ μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματικό 
όσο ένα πολυσέλιδο βιβλίο. 

Α.Π.: Στο συναίσθημα λέμε ναι, αλλά θέλει να κρατάς γε-
ρά τα γκέμια, να έχεις τις σωστές αναφορές και τις σω-
στές μεταφορές, ας πούμε. Ο αναγνώστης είναι πολύ πιο 
έξυπνος από σένα όταν γράφεις ή σχεδιάζεις κάτι.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός λαϊκιστή ηγέτη;

Τ.Π.: Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν τον λαϊκισμό με τον 
αυταρχισμό, τον ολοκληρωτισμό, τον εθνικισμό, τον να-
τιβισμό και πολλά άλλα πολιτικά συστήματα που απλώς 
δεν μας είναι αρεστά. Ο λαϊκισμός στη σύγχρονη μορφή 
του δεν είναι άλλο από την απόρριψη της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας και του λεγόμενου κράτους δικαίου. Βασίζε-

ται σε μια πλειοψηφική αντίληψη της δημοκρατίας όπου 
το συμφέρον των πολλών πρέπει να επικρατήσει ακόμη κι 
όταν παραβιάζονται οι θεσμοί, ακόμη κι όταν αποκλείεται 
ο πολιτικός συμβιβασμός, ακόμη κι  όταν δημιουργείται 
ισχυρή κοινωνική πόλωση. Τα χαρακτηριστικά του λαϊκι-
στή ηγέτη, λοιπόν, είναι η στρατηγική δημιουργία  πόλω-
σης, η αντίθεσή του σε κάθε μορφή πολιτικού συμβιβα-
σμού και συνεννόησης, και οι κάθε μορφής υποσχέσεις 
προς τον λαό που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς 
να προκαλέσουν μεγάλη εθνική κρίση. Ανάμεσα στα ενδι-
αφέροντα της κοινωνιολογίας του λαϊκισμού είναι επίσης 
το γεγονός ότι όλοι οι σημαντικοί λαϊκιστές ηγέτες είναι 
άντρες που διαθέτουν πλήρη έλεγχο σε μεγάλα και καλά 
οργανωμένα κόμματα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμο-
ποιούν για να ασκήσουν εξουσία.

Α.Π.: Για έναν κομιξά τα χαρακτηριστικά είναι κάπως δι-
αφορετικά. Ο καλός λαϊκιστής έχει πέσει στη μαρμίτα με 
το κιτς. Αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν ροκ σταρ της 
πολιτικής. Για την προεκλογική εκστρατεία θα βάλει το 
ροδακινί σακάκι του και τη ροζ γραβάτα με κίτρινο που-
κάμισο. Το ρολόι φοριέται πάντα στο δεξί χέρι (θα το δείτε 
την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί). Και βέβαια, στο 
μαλλί μπριγιαντίνη, από σεβασμό στον Έλβις. Είναι πότης. 
Πίνει δημοσίως σαμπάνια (βοηθάει στο κύρος του), περι-
στασιακά ουίσκι (όταν σκέφτεται την επόμενη πολιτική 
κίνηση) και καθημερινά μπόλικη μπίρα, όπως δείχνει και 
η κοιλάρα του. Οι χειρονομίες του και οι πόζες του είναι 
κάπως χολιγουντιανού τύπου, αλλά στο τουίτερ γράφει 
μόνο με ένα δάχτυλο. Του αρέσει να τον φιλμάρουν σε 
κοντρ-πλονζέ. Θέλει ευρυγώνιο όταν είναι σε προεκλο-
γική εκστρατεία και τηλεφακό όταν δίνει συνέντευξη στο 
σπίτι και μιλά για τους αγαπημένους του ποιητές και καλ-
λιτέχνες δίπλα στο τζάκι.

Είναι ανυπεράσπιστη η φιλελεύθερη δημοκρατία; Με 
ποιον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εγγε-
νή απειλή που εγκυμονεί ο λαϊκισμός;

Τ.Π.: Η φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία εμφανίστηκε 
ιστορικά μόλις το 1945, είναι ένα νεαρό και αρκετά εύ-
θραυστο πολίτευμα που, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως 
η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, δεν έχει ευδοκιμήσει έξω από 
τον δυτικό κόσμο. Σήμερα αντιμετωπίζει συσσωρευμένες 
και διαφορετικών ειδών απειλές. Μία από αυτές είναι το 
μεταναστευτικό, αφού πρόσφυγες και μετανάστες επι-
θυμούν να ζήσουν σε φιλελεύθερα δημοκρατικά καθε-
στώτα. Άλλη μεγάλη απειλή είναι η άνοδος αυταρχικών 
ηγετών σε πολλές χώρες του κόσμου, πράγμα που στερεί 
τις φιλελεύθερες δημοκρατίες από κρίσιμες πολιτικές 
συμμαχίες. Τέλος, υπάρχει και ο λαϊκισμός που κατατρώει 
το εσωτερικό των φιλελεύθερων δημοκρατιών με την 
αποδυνάμωση των θεσμών, την απαξίωση των πολιτικών 
συναινέσεων, τον ανεύθυνο πελατειασμό, και την κυβερ-
νητική διαφθορά. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί 
ο λαϊκισμός είναι η ριζική ανανέωση του φιλελεύθερου 
δημοκρατικού μοντέλου με συγκεκριμένο πρόγραμμα 
εξουσίας και ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον. Αλλά γι’ αυ-
τά θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε πολλές ώρες.

Έχετε υποστηρίξει παλαιότερα ότι το πολιτικό σύ-
στημα στην Ελλάδα είναι η «λαϊκίστικη δημοκρατία», 
έργο του ΠΑΣΟΚ του ’81 που μόλυνε σταδιακά και τη 
ΝΔ και τα μικρότερα κόμματα. Σήμερα, μετά και την 
10χρονη κρίση, βλέπετε κάτι να έχει αλλάξει ή η ελ-
ληνική κοινωνία παραμένει ακόμη σαγηνευμένη από 
τον λαϊκισμό;

Τ.Π.: Το πρώιμο ΠΑΣΟΚ υπήρξε μοντέλο λαϊκισμού, καθώς 
τάχθηκε εναντίον των θεσμών της μεταπολιτευτικής δη-
μοκρατίας (όχι μόνο τάχθηκε κατά της ΕΟΚ, αλλά καταψή-
φισε το δημοκρατικό Σύνταγμα του 1975) και έβαλε το 
συμφέρον του λαού πάνω από τους θεσμούς της πολιτεί-
ας (θυμάστε το σύνθημα «Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο 
λαός στην εξουσία»;) Τόσο δε μεγάλη ήταν η πολιτική επι-
τυχία του λαϊκιστικού ΠΑΣΟΚ, που, στη συνέχεια, άλλα 
κόμματα, και η ΝΔ, το μιμήθηκαν. Στο βιβλίο μου «Λαϊκι-
σμός και κρίση στην Ελλάδα» (εκδόσεις Ίκαρος, 2015), έχω 
υποστηρίξει ότι  η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας ή-
ταν το αποτέλεσμα πολλών δεκαετιών λαϊκισμού στη χώ-
ρα. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, ασφαλώς μάθαμε πολλά 
και, όπως ελπίζω, βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα. Σή-
μερα ακόμη επουλώνουμε τις πληγές που μας άφησε η 
κρίση αλλά ακόμη δεν πατάμε σε ασφαλές και πολιτικά 
σταθερό έδαφος. Φοβάμαι ότι ο λαϊκισμός συνεχίζει να 
ασκεί κρυμμένη γοητεία σε μεγάλα τμήματα ψηφοφό-
ρων και ίσως μπορέσει να εκδηλωθεί ξανά στο μέλλον 
κάτω από την ηγεσία νέων λαϊκιστών ηγετών.  A

Ο καλός 
λαϊκιστής 
έχει πέσει 

στη μαρμίτα 
με το κιτς. 

Αντιλαμβάνε-
ται τον εαυτό 
του σαν ροκ 

σταρ της 
πολιτικής. 

Αλέκος Παπαδάτος

Ο λαϊκισμός 
στη σύγχρο-

νη μορφή 
του δεν είναι 
άλλο από την 

απόρριψη 
της φιλελεύ-
θερης δημο-
κρατίας και 
του λεγόμε-
νου κράτους 

δικαίου.
Τάκης Παππάς
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Σενάριο: Τάκης Παπ-
πάς - Αλέκος Παπαδά-
τος. Μολύβια: Αλέκος 
Παπαδάτος. 
Μελάνια- χρώµα: 
Annie Di Donna
Για περισσότερα 
άρθρα, Infographics, 
συζητήσεις πάνω σε 
θέµατα δηµοκρα-
τίας, λαϊκισµού και 
γενικότερα µπορείτε 
να επισκεφτείτε το 
blog του Τάκη Παππά: 
pappaspopulism.com
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟ

� Σε εκείνο το καραβάκι ο μικρός Πέτρος έκανε συγ-
γραφικές σκέψεις; ονειρευόταν;
Το πάθος μου για γράψιμο ξεκίνησε ουσιαστικά από τα 
τέλη του Γυμνασίου. Έγραψα το πρώτο μου κείμενο όταν 
ήμουν Β΄ Λυκείου. Υπήρχε τότε στην Πόλη ένα ελληνόφω-
νο λογοτεχνικό περιοδικό που λεγόταν «Πυρσός». Έγραψα 
λοιπόν ένα κείμενο πρόζας και το έστειλα. Έτσι από περι-
έργεια να δω τι θα πουν (γέλια). Από εκεί και μετά με τον 
εκδότη ήμασταν πολύ φίλοι μέχρι που πέθανε. Η συνερ-
γασία μας κράτησε περίπου μέχρι την εποχή που έφυγα 
για σπουδές στη Βιέννη. Και κατά καιρούς που επέστρεφα 
έδινα κάποια κείμενα. Το 1964 εγκαταστάθηκα στην Αθήνα 
και ήθελα να γίνω συγγραφέας. Τότε τα γερμανικά μου ή-
ταν εξίσου καλά με τα ελληνικά μου. Ήταν αυτονόητο όμως 
ότι θα ερχόμουν να εγκατασταθώ στην Αθήνα γιατί ήθελα 
να γράφω στα ελληνικά. Έκανα άλλες γνωριμίες, όπως με 
τον Κώστα Νίτσο και το περιοδικό «Θέατρο», με την «Επιθε-
ώρηση Τέχνης» και με τους εκδότες. Εκεί δημιουργήθηκε 
ένας κύκλος που με ακολούθησε σ’ όλη μου τη ζωή.

� Η γραφή ήταν εύκολη για εσάς ή σας δυσκόλεψε;
Πέραν των πρώτων δοκιμών μου, αυτό που μου έδωσε 
ώθηση ήταν η μετάφραση. Ήταν λίγοι οι μεταφραστές 
από τα γερμανικά, οπότε ανοιγόταν ένα μεγάλο πεδίο, 
υπήρχε ζήτηση. Έτσι μπήκα στον χώρο των γραμμάτων, 
να το πω έτσι. 

� Πώς γίνεται τις καθημερινές να είστε υπεύθυνος 
εξαγωγών σε εταιρεία τσιμέντων και το Σαββατοκύ-
ριακο συγγραφέας; 
Γιατί ήμουν συγγραφέας του Σαββατοκύριακου, το είπατε 
μόνος σας. Το οποίο τότε δεν ήταν καθόλου σπάνιο. Οι πε-
ρισσότεροι τότε έτσι είμασταν. Δηλαδή περίμενα Σάββατο 
απόγευμα –γιατί το πρωί δουλεύαμε– και όλη την Κυριακή 
για να γράψω.

� Φαίνεται να το είχατε μέσα σας…  
Από τα νεανικά μου χρόνια, πάντα…

� Και τι είναι αυτό που σας σπρώχνει, το 1995, στα 58 
σας χρόνια στο γράψιμο αστυνομικής λογοτεχνίας; 
Ξέρετε αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία… διότι το 
ενδιάμεσο ήταν μια τηλεοπτική σειρά της οποίας έγραφα 
τα σενάρια. Η «Ανατομία ενός εγκλήματος», η οποία σημεί-
ωσε τεράστια επιτυχία και προβαλλόταν για τρία χρόνια 
στον ΑΝΤ1. Τον τρίτο χρόνο είχα κουραστεί να γράφω 
και ήθελα να σταματήσω. Πήγα λοιπόν τότε στον διευθυ-
ντή προγράμματος και του λέω «εγώ θα σταματήσω, δεν 
μπορώ». Με κοίταξε σαν να είμαι τρελός… «Είσαι με τα 
καλά σου; Αμείβεσαι πάρα πολύ καλά. Από διαφημίσεις 
είμαστε ενθουσιασμένοι, είναι μεγάλη επιτυχία και εσύ θα 
σταματήσεις;» Του απαντώ: «Έχω γράψει τόσα σενάρια, 
κουράστηκα». Μου προτείνει να συνεχίσουμε έως τον Γε-
νάρη και μετά να το ξανασυζητήσουμε. Είναι αλήθεια. Τό-
τε πλήρωναν πολύ καλά. Συνέχισα να γράφω, λοιπόν. Και 
μια μέρα είδα μπροστά στο γραφείο μου μια τριμελή οικο-
γένεια. Σαν να ήταν ζωντανοί. Άντρας, γυναίκα και παιδί. 
Το παιδί τότε δεν ήξερα ότι ήταν κορίτσι. Μια πολύ τυπική 
μικροαστική οικογένεια. «Έχω γράψει για αρκετούς μικρο-
αστούς, φτάνει», λέω. Ο άντρας όμως εκεί. Κάθε μέρα. Με 
κοίταζε. Ήταν σαν βασανιστήριο γιατί με εμπόδιζε να συ-
γκεντρωθώ στα σενάρια. Μια μέρα λέω: «Αυτός για να με 
βασανίζει έτσι ή μπάτσος είναι ή οδοντίατρος»(γέλια). Εκεί 
επάνω κατάλαβα ότι αυτός ήταν αστυνομικός. Ήξερα αμέ-
σως το όνομα του ίδιου, της γυναίκας, ήξερα ότι το παιδί 
ήταν κορίτσι και πως το λέγανε. Προφανώς καλλιεργούσα 
την ιδέα πολύ καιρό μέσα μου και δεν το είχα καταλάβει. Έ-
τσι ξεκίνησε η σχέση μου με την οικογένεια κατ’ αρχάς. Και 
ακριβώς επειδή τότε δούλευα στην τηλεόραση το «Νυχτε-
ρινό δελτίο», το πρώτο μου μυθιστόρημα διαδραματίζεται  
σε τηλεοπτικό σταθμό. Δεν είναι τυχαίο που έγινε έτσι. 

� Δεν το είχατε δοκιμάσει το αστυνομικό; 
 Όχι, ποτέ. 

� Σταθερά έχετε μικρά κεφάλαια 5-6 σελίδων. Γιατί 
αυτή η επιλογή;
Να σας πω μια ιστορία… Κάθε φορά που ο Θόδωρος Αγγε-
λόπουλος τσαντιζόταν που δεν συμφωνούσαμε σε κάποιο 
κομμάτι της ιστορίας, μου έλεγε: «Είμαστε τόσα χρόνια 
φίλοι. Έχουμε περάσει τόσα μαζί, έχουμε γράψει τόσα 
σενάρια. Εσύ από εμένα για το σινεμά δεν έμαθες τίποτα». 
Η τελευταία μας συνάντηση ήταν στη Βενετία στο Τμήμα 
Νεοελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου. Εγώ είπα το 
παράπονό του: «Ξέρετε δεν είναι αλήθεια, γιατί αν δια-
βάσετε τα μυθιστορήματά μου, δεν είναι κεφάλαια με τη 
λογοτεχνική έννοια του όρου αλλά πλάνα σεκάνς». Την 
τεχνική του πλάνου σεκάνς όμως την έμαθα από τον Αγ-
γελόπουλο. 

� Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς θα ήταν η ζωή σας χω-
ρίς αυτή τη γνωριμία;
Πιστεύω ότι η επιρροή του Αγγελόπουλου ήταν τεράστια 
επάνω μου. Είχε να κάνει όμως και με μια συνεργασία όπου 
ποτέ δεν επιχειρήσαμε να «χαϊδέψουμε» ο ένας τον άλλον. 
Η ειλικρίνεια και ο ανοικτός τρόπος με τον οποίο αντιμε-
τωπίζαμε τις διαφωνίες μας. Όταν έφτανα σε αδιέξοδο, 
του έλεγα: «Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να βρεις μια καλύ-
τερη λύση. Θα περιμένω να τη βρεις και θα τα ξαναπούμε». 
Έκοβα την επαφή, δεν έπαιρνα τηλέφωνο. Και κάπου στις 
5 με 7 ημέρες μετά, πρωί στις 7 χτυπούσε το τηλέφωνο. 
Τον άκουγα: «Εξακολουθώ να μη συμφωνώ με τις διαφω-
νίες σου αλλά έχω μια ιδέα». Αυτή η ικανότητα του Θόδω-
ρου να ξεπερνάει κάθε αδιέξοδο με μια καινούργια ιδέα 
και όχι με μπαλώματα ήταν μοναδική. Άφηνε την ιδέα που 
ήταν το σημείο ρήξης και έφερνε μια καινούργια ιδέα στο 
τραπέζι. Αυτό εγώ το θαυμάζω.

� Θέλω να μου πείτε μια χαρακτηριστική στιγμή του 
Χαρίτου που τον περιγράφει απόλυτα και μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει γραφτεί.
Είναι ένας μικροαστός οικογενειάρχης με καταγωγή από 
την επαρχία, την Ήπειρο, σαφέστατα δεξιών φρονημάτων, 
ταυτόχρονα όμως και με τη νοοτροπία του Έλληνα του ’50 
και του ’60 που σου λέει «είμαι μαζί σου… αλλά διαφωνώ 
μαζί σου». Αυτός είναι ο Χαρίτος.

� Μέσα στο τελευταίο μυθιστόρημά σας υπάρχει μια 
διάχυτη απελπισία. Είναι σύμπτωμα της εποχής μας 
αυτό;
Δεν είναι τόσο η έννοια της απελπισίας όσο μια σύγκρου-
ση γενεών. Δηλαδή εγώ έζησα από κοντά και ευτυχώς έχω 
ακόμα φίλους της προηγούμενης γενιάς. Είναι τώρα 95 
χρόνων ας πούμε. 
Ήθελα να αποτυπώσω τι σήμαινε γι’ αυτούς τους ανθρώ-
πους ο αγώνας και αυτοθυσία. Δηλαδή αυτοί δεν θα δί-
σταζαν να θυσιάσουν και τη ζωή τους, αρκεί να κινητοποι-
ήσουν τον κόσμο. Είναι αυτό που δεν βλέπω πουθενά σή-
μερα, ότι δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι να αντιδράσουν. Το 
εξηγώ στην ακραία του μορφή, δηλαδή στην αυτοκτονία. 
Ταυτόχρονα βλέπεις τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών των 
ανθρώπων να έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία, 
που ονομάζουν αγωνιστική. Ήθελα λοιπόν να περιγράψω 
μια σύγκρουση νοοτροπιών.

� Αυτό έχει σχέση και με την Αριστερά;
Βεβαίως! Απόλυτα. Ζω σήμερα μια Αριστερά που έχει γίνει 
συστημική Αριστερά. Ενταγμένη στο σύστημα. Η Αριστε-
ρά που γνώρισα εγώ ήταν μια Αριστερά αγωνιστική, κατά 
του συστήματος.

� Άρα μέσω αυτού εκφράζετε και το παράπονό σας 
για την κατάσταση της σημερινής Αριστεράς;
Σαφέστατα. Όχι παράπονο απλώς. Είναι η διαφωνία μου. 

Ο 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ στην 
Κυψέλη βρίσκεται στο μεταίχμιο του παλιού 
και του νέου. Επιζεί ένα κομμάτι μιας εποχής 
που ο χρόνος έχει αφήσει ανέπαφο. Ταυ-
τόχρονα σφύζει από πολυπολιτισμική ζωή, 

κόσμος πηγαινοέρχεται, υπάρχει κίνηση, ένταση, οι γείτο-
νες ξεκινούν συζητήσεις. Μια ατμόσφαιρα που δεν θυμίζει 
τη σύγχρονη Αθήνα και αποτελεί γλυκιά ανάμνηση για ορι-
σμένους. Στον τρίτο όροφο μιας παλιάς αστικής αθηναϊκής 
πολυκατοικίας μένει ο συγγραφέας Πέτρος Μάρκαρης. Με 
υποδέχεται, ευγενής, προσηνής, πολύ ζεστός άνθρωπος. 
Στα 85 του χρόνια παραμένει ιδιαίτερα παραγωγικός γρά-
φοντας σε καθημερινή βάση, τηρώντας το πρόγραμμά του.

Το φως του ηλίου πλημμυρίζει από τις μπαλκονόπορτες και 
φωτίζει το ευρύχωρο σαλόνι. Δύο αναπαυτικές πολυθρόνες 
όπου θα καθίσουμε για να μιλήσουμε. Περιοδικά και εφημε-
ρίδες στο τραπέζι. Δίσκοι και πολλά βιβλία γύρω μας. Παρκέ 
και ωραία χαλιά. Επικρατεί μια τάξη. Πίσω μας το γραφείο 
του. Το εργαστήρι του πολυγραφότατου και σπουδαίου συγ-
γραφέα. Όσο στήνονται φώτα και κάμερες μιλάμε όρθιοι. 
«Κάναμε ένα λάθος. Θεωρήσαμε ότι πόλεμοι δεν θα γίνουν ποτέ 
και ότι εμείς στην Ευρώπη είμαστε εξασφαλισμένοι. Δεν είναι α-
λήθεια αυτό. Ζούμε σε μια εποχή μετάβασης από τον εφησυχασμό 
στην πραγματικότητα. Τόσον καιρό ήμασταν ήσυχοι. Είναι όμως 
εκ των πραγμάτων αδύνατο να δημιουργήσεις μια κατάσταση όπου 
όλες οι χώρες συμφωνούν. Μη υπάρχοντος αυτού, ο κίνδυνος σύ-
γκρουσης είναι πάντα υπαρκτός. Χώρες που δεν είναι ενταγμένες 
κάπου, όπως η Ρωσία, θα ξυπνήσουν μια μέρα και θα ζητήσουν το 
δικό τους κομμάτι από την πίτα».

Ο Πέτρος Μάρκαρης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
το 1937. Τα βιβλία του έχουν  μεταφραστεί σε 20 γλώσσες 
και έχει βραβευτεί πολλές φορές. Επίσης έχει μεταφράσει 
σπουδαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ανάμεσά τους 
Μπρεχτ και Γκαίτε. Το τελευταίο αστυνομικό μυθιστόρημα, 
«Το κίνημα της αυτοκτονίας», είναι το δέκατο πέμπτο  του 
και βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στα ευπώλητα. Με όπλο 
τη μυθοπλασία πραγματεύεται τη σύγχρονη κοινωνική και 
πολιτική πραγματικότητα. Ο αστυνόμος του, ο Κώστας Χα-
ρίτος, καθώς και η οικογένειά του έχουν κερδίσει μια θέση 
στην καρδιά του αναγνωστικού κοινού στην Ελλάδα και 
διεθνώς. Οι πωλήσεις του στο εξωτερικό είναι άλλωστε πε-
ρισσότερες απ’ ό,τι στην Ελλάδα, όπως μου λέει.
Εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα με το έργο «Η ιστορία 
του Αλή Ρέτζο». Το 1971 ανέβηκε στο θέατρο. Την επόμενη 
χρονιά γνωρίστηκε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Από εκεί 
ξεκίνησε μια μακρά φιλία και συνεργασία, στη συγγρα-
φή των σεναρίων, που διεκόπη με τον θάνατο του μεγάλου 
σκηνοθέτη, που φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια.
Το 1995 εξεδόθη το πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα 
«Νυχτερινό δελτίο» από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης. «Μου 
άρεσε πολύ να διαβάζω αγγλικό και αμερικανικό αστυνομικό 
της δεκαετίας του '40 και του ‘50». Μεγάλωσε στη Χάλκη, 
σπούδασε Οικονομικά στη Βιέννη και εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα το 1964. «Ξέρετε, χρειαζόμουν μία ώρα και είκοσι λεπτά 
για να πάω με το καράβι από τη Χάλκη στην Πόλη, όπου ήταν το 
σχολείο. Αυτό σήμαινε τη δημιουργία μιας παρέας παιδιών που 
συναντιόνταν σταθερά κάθε μέρα για να πάει στο σχολείο και πάλι 
πίσω». Ξεκινώ λοιπόν τη συζήτησή μας.

Π έ τ ρ Ο ς  Μ ά ρ κ ά ρ η ς 
«Μεταβαίνουμε από τον σχετικισμό στην πραγμ ατικότητα» Του Πάρι Δόμάλη - Φωτό: Κώστάσ μόσχόΠόυλόσ
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Διότι εκείνο το οποίο βλέπω παντού είναι ότι οι α-
ριστεροί δεν κατάλαβαν το εξής: όταν ενταχθείς 
στο σύστημα, εκείνο θα σου επιβάλει τους κα-
νόνες του. Είναι ισχυρό. Σημασία έχει ο αγώνας 
κατά του συστήματος. Το θέμα είναι να βοηθάς 
τους ανθρώπους να διεκδικούν. Χρειάζεται μια 
δύναμη μέσα στην εποχή να το κάνει. Στη δική 
μου την εποχή η δύναμη αυτή ήταν η Αριστερά, 
και το έκανε αποτελεσματικά. Και στην Ελλάδα 
και παντού.

� Τι είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώ-
πους να εναποθέτουν όλες τους τις ελπίδες σε 
μια ιδεολογία; 
Σημαίνει ότι επιδιώκουν μια αλλαγή. Ξέρουν ό-
μως ότι η αλλαγή δεν θα έρθει από το σύστημα 
αλλά από την αντίδραση και την κινητοποίηση 
του λαού.

� Και σήμερα αυτό δεν υπάρχει, έχει εκλείψει; 
Μήπως δεν υπάρχουν ιδεολογίες;
Τελείως. Οι ιδεολογίες έχουν καταρρεύσει. Πα-
ρατηρώ όμως και έναν κόσμο όπου οι κινητοποι-
ήσεις, όπου υπάρχουν και όταν υπάρχουν, είναι 
κλειστού κυκλώματος. Εννοώ μια ομάδα για ένα 
συγκεκριμένο θέμα, όπως το MeToo ή τις ομοφυ-
λοφιλικές σχέσεις. Δεν είναι όμως κινητοποιήσεις 
που επιδιώκουν και στοχεύουν στην κινητοποίη-
ση της κοινωνίας γενικότερα. Και αυτό είναι τερά-
στιο πρόβλημα. Τώρα αρχίζουν και το βλέπουν 
πια στην Ευρώπη. Και θα το διαπιστώσετε αν δια-
βάσετε άρθρα σε ξένες εφημερίδες που λένε ότι 
«αυτά τα κινήματα, εάν δεν απλωθούν στην κοι-
νωνία και δεν ριζώσουν, δεν έχουν μέλλον».

� Mια δεύτερη φορά Αριστερά θα έδινε λύση 
σε ορισμένα ζητήματα; Πώς θα συντελεστεί 
αυτή η απαιτούμενη κοινωνική αλλαγή;
Σας είπα ότι το σύστημα επιβάλλει τους κανόνες 
του. Τι έγινε με την πρώτη φορά Αριστερά; Το 
ζήσατε ο ίδιος, νέο παιδί είσαστε. Βγήκαν με το 
«αλλάζουμε την Ευρώπη, σκίζουμε τα μνημόνια» 
και τα αποδέχθηκαν όλα. Γιατί το σύστημα, και εν 
προκειμένω το ευρωπαϊκό, είναι πολύ ισχυρό. 
Μη γελιόμαστε, έτσι είναι. Η υποτίμηση της αξίας 
του συστήματος είναι το μεγαλύτερο λάθος που 
μπορούν να κάνουν όσοι το αντιπαλεύονται. Για 
να συντελεστεί η κοινωνική αλλαγή, χρειάζεται 
χρόνο και συστηματική οργάνωση. Δεν γίνεται 
τυχαία ούτε με εξάρσεις. 

� Μεγαλώσατε σε μια εποχή έντονης πολιτι-
κοποίησης. Σήμερα οι περισσότεροι νέοι αδι-
αφορούν…
Το ξέρω. Στη δική μας εποχή η Αριστερά κοίταζε 
πώς θα κινητοποιήσει τους νέους, θα τους ξυπνή-
σει, θα τους βοηθήσει να βγουν και να διεκδική-
σουν. Η σημερινή Αριστερά –επειδή στοχεύει στη 
διεκδίκηση της εξουσίας– βλέπει αυτούς τους 
νέους μόνο ως ψηφοφόρους. Δεν είναι αρκε-
τό προφανώς. Είμαι στην τελευταία γενιά που 
γνώρισε το προλεταριάτο όπως το περιέγραψε 
ο Μαρξ. Δηλαδή αυτούς τους εργαζομένους που 
δεν μπορούσαν να γράψουν σχεδόν ούτε το ό-
νομά τους. Σήμερα βλέπω να δημιουργείται προ-
λεταριάτο με μάστερ. Πού θα καταλήξουν όλοι 
αυτοί οι νέοι με τόσες σπουδές; Γιατί δεν υπάρχει 
κανείς να τους κινητοποιήσει και να τους εξηγή-
σει τι σημαίνει κατανομή του πλούτου. Δεν το λέει 
ο Μαρξ αλλά ο Κέινς. Η παραγωγή του πλούτου 
συνεπάγεται και τη διανομή του πλούτου.

� Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό; 
Μόνο με κινήματα. Δεν θα αλλάξει με συζητήσεις. 
Ποτέ δεν άλλαξε…

� Πώς κρίνετε τη στράτευση των καλλιτε-
χνών στην πολιτική; Εσείς το σκεφτήκατε πο-
τέ; Σας έγινε πρόταση;
Μου έχουν γίνει πολλές προτάσειςγια να μπω 
στην πολιτική. Αρνήθηκα πάντα. Αυτό που επέλε-
ξα στη ζωή μου είναι να κοιτάω την κοινωνία και 
να βλέπω τα φαινόμενα τα οποία αξίζει τον κόπο 
να σχολιάσω και να καταγράψω. Δεν είναι η δου-
λειά μου να είμαι στο Κοινοβούλιο και να μιλάω…

� υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί συγγραφείς;
Εμένα αυτό που με ενοχλεί πολύ στους νέους 
συγγραφείς είναι η αυταναφορικότητα. Περιορί-
ζεται η γραφή σε προσωπικά βιώματα των ιδίων. 
Εγώ αντιλαμβάνομαι τη γραφή ως κάποιον που 
παρατηρεί την κοινωνία, βλέπει τι συμβαίνει και 
προσπαθεί να το αποτυπώσει και να το σχολιάσει.
Όταν είναι αυτοαναφορικό δεν έχει σημασία αν οι 
απόψεις είναι αριστερές ή δεξιές …

� Τα βιβλία σας γίνονται bestseller. Ανησυχεί-
τε ποτέ μην και δεν γίνουν;
Όχι, δεν με απασχολεί και δεν πρέπει να με απα-
σχολεί. Οποιαδήποτε δημιουργία στον χώρο της 
λογοτεχνίας ή της τέχνης έχει μια δική της πο-
ρεία. Κάποιες είναι επιτυχημένες, άλλες δεν είναι 
τόσο πολύ. Δεν γίνονται πάντα, ούτε ξεκίνησαν 
όλα ως bestseller. Απλώς ορισμένα απ’ αυτά έ-
χουν τρομερή ζήτηση. Για παράδειγμα «Η τριλο-
γία της κρίσης» ή μερικά τελευταία μυθιστόρημα 
που αφορούν την εποχή μετά την κρίση. Ειδικά 
σε χώρες που πέρασαν δύσκολα και έντονα την 
κρίση, όπως Ιταλία, Ισπανία, ή έζησαν απανωτές 
κρίσεις, όπως η Αργεντινή. Εκεί βεβαίως το εν-
διαφέρον είναι μεγάλο. Όχι μόνο για να δουν το 
δικό τους πρόβλημα αλλά για να μάθουν πώς μια 
άλλη χώρα πέρασε τα ίδια με αυτούς.

� Παρακολουθείτε τις πωλήσεις των βιβλίων 
σας;
Όχι. Δεν μπαίνω ποτέ σε τέτοιες ψυχολογικές κα-
ταστάσεις. Εγώ έγραψα ένα βιβλίο, το διαβάζουν, 
χαίρομαι πολύ. Υπάρχει ένα κανόνας, πιστεύω. 
Δεν υπάρχει καθολική, ομόφωνη αποδοχή. Κά-
ποιοι θα σου πουν «μα τι καταπληκτικό μυθιστό-
ρημα που έγραψες» και άλλοι θα σου πουν «μα τι 
ανοησίες είναι αυτές που γράφεις;». Το είπαν για 
τον Σαίξπηρ, για τον Μπέκετ, για τον Ουγκό. Για 
εμένα δεν θα το πουν; Λογικό είναι. 

� Γράφει ο Observer ότι είστε ένας από τους 
δέκα καλύτερους σύγχρονους αστυνομικούς 
συγγραφείς της Ευρώπης. Πώς αισθάνεστε 
γι’ αυτό;
Με ικανοποιεί πολύ… ας μην κρυβόμαστε. Είναι 
μια αναγνώριση η οποία με βάζει ψηλά. Για να 
έρθει όμως η ισορροπία σκέφτομαι πόσο άτυχος 
ήταν ο Γιάννης Μαρής. Στην εποχή του απαξιώ-
θηκε. Θεωρήθηκε συγγραφέας παραφιλολογίας 
και παραλογοτεχνίας. Έγραφε και σε μια «μικρή» 
γλώσσα. Δεν κατάφερε να σπάσει το φράγμα και 
να μπει στην Ευρώπη. Εγώ ήμουν πιο τυχερός και 
το έσπασα. Αν ο Μαρής είχε πάει στην Ευρώπη 
σήμερα θα τον είχαμε δίπλα στον Σιμενόν. Δεν 
έχω καμιά αμφιβολία.

� Τι πιστεύετε ότι προσφέρατε;
Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα προσφοράς. Πιστεύω 
έδωσα μια διαφορετική αντίληψη με τον αστυ-
νόμο μου βάζοντας μέσα και την οικογένεια. Οι 
περισσότεροι αστυνομικοί είναι μικροαστοί και 
το όνειρό τους είναι να φτιάξουν μια οικογένεια. 
Θέλω να δω πώς υπάρχει και ως αστυνομικός 
και ως οικογενειάρχης. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο 
στον Νότο, όπου έχουν την ίδια δομή οικογένει-
ας. Όταν υπογράφω βιβλία στην Ισπανία ή στην 
Ιταλία, μια αναγνώστρια έρχεται και μου λέει «Η 
Ανδριανή είναι ίδια η μάνα μου!». Και την πιστεύω. 
Στις χώρες του Νότου αλλά και στην Αργεντινή 
ή τη Χιλή έχω μεγάλη ανταπόκριση. Ο κόσμος 
έρχεται να με ακούσει, να μιλήσουμε. Με ρωτούν 
διάφορα πράγματα για το βιβλίο ή γενικά για την 
πολιτική, κάνουν πολλές ερωτήσεις ακόμα και 
προσωπικές. 

� Η ζωή του συγγραφέα πόσο διαφέρει από 
ενός απλού εργαζόμενου;
Έχω ένα πολύ σταθερό ωράριο όταν δουλεύω. 
10:00 με 14:00 και 16:30 με 19:30. Αυτό είναι το 
καθημερινό μου ωράριο και ισχύει και τα Σαβ-
βατοκύριακα. Εκτός αν λείπω ταξίδι. Στην Αθήνα 
όμως το τηρώ αυστηρότητα. Όπως όταν θα πή-
γαινα να χτυπήσω κάρτα στην εταιρεία. Και το 
εξηγώ ως εξής και στους νέους συγγραφείς: Εάν 
είστε ηθοποιοί και δεν πάτε στην πρόβα, οι σκη-
νές που παίζετε δεν θα γίνουν και ο σκηνοθέτης 

θα εκνευριστεί. Το ίδιο και στο σι-
νεμά. Τον συγγραφέα όμως κανείς 
δεν τον υποχρεώνει να καθίσει να 
γράψει. Γι’ αυτό χρειάζεται την αυ-
τοπειθαρχία.

� Είστε μοναχικός άνθρωπος, 
δηλαδή;
Το δεύτερο πράγμα που λέω στους 
νέους συγγραφείς είναι ότι «θέλετε 
να γίνετε συγγραφείς; Θα μάθετε να 
αγαπάτε τη μοναξιά σας. Ο συγγρα-
φέας είναι μόνος. Τελείωσε». Παρέα 
συγγραφική δεν υπάρχει. Το βράδυ 
μπορείτε να πιείτε κρασιά, ό,τι θέλε-
τε. Για αυτό  κάθε φορά που, όταν με 
καλούσε ο Αγγελόπουλος, πήγαινα 
στα γυρίσματα, έφευγα γρήγορα 
γιατί δεν άντεχα τη φασαρία (γέ-
λια).

� οι φίλοι σας τι άνθρωποι είναι; 
Είναι του ίδιου χώρου;
Όχι όλοι. Έχω και φίλους καθηγητές 
πανεπιστημίου, έχω φίλους οι οποί-
οι είναι άνθρωποι του θεάτρου…

� Με αστυνομικούς κάνετε παρέα;
Έχω ορισμένους ναι, βέβαια. Όταν 
τους έχω ανάγκη να διαλευκάνω ο-
ρισμένα πράγματα, θα τους πάρω 
στο τηλέφωνο!

� Δεν μπορώ να μη σας ρωτή-
σω… Όταν ξεκινάτε να γράφετε 
ξέρετε τον δολοφόνο; Ξεκινάτε 
από την αρχή ή από το τέλος;
Έχω ένα γενικό σκελετό της ιστο-
ρίας στο μυαλό μου, χτίζω και ανα-
καλύπτω την ιστορία από κεφάλαιο 
σε κεφάλαιο. Πολλές φορές, όπως 
και σε αυτό που γράφω κιόλας, δεν 
ξέρω ποιος είναι ο δολοφόνος. Θα 
τον βρω στην πορεία, το ξέρω. Και 
εγώ μαζί με τον Χαρίτο. Δεν θέλω 
να ξέρω όλη την ιστορία για έναν 
απλό λόγο. Γιατί ο αφηγητής δεν 
είμαι εγώ αλλά ο Χαρίτος. Και είναι 
σε ενεστώτα χρόνο και σε πρώτο 
πρόσωπο. Οπότε και εγώ πρέπει να 
δω και να φανταστώ ο Χαρίτος τι θα 
κάνει για να τον βρει.

� Έχετε εμπειρίες ή τραύματα 
που σας στιγμάτισαν ή αποτέλε-
σαν πηγή έμπνευσης; 
Νομίζω αυτά τα προσωπικά της ζω-
ής κομματιαστά μπαίνουν στο μυθι-
στόρημα… αλλά ολόκληρα σπανί-
ως μπαίνουν…

� Ποια η αναγκαιότητα της τέ-
χνης σήμερα; Κάποτε κινητοποι-
ούσε, αφύπνιζε τον κόσμο. Σήμε-
ρα τι κάνει ή τι πρέπει να κάνει; 
Δεν νομίζω ότι σήμερα είναι διαφο-
ρετικά. Η τέχνη είναι ένας δρόμος 
όπου όταν μπαίνει ο μέσος άνθρω-
πος βγαίνει εμπλουτισμένος και με 
ιδέες και με εμπειρίες και πολλές 
φορές με εικόνες οι οποίες είναι πο-
λύ σημαντικές για τη ζωή του.

� Γιατί να επιλέξει κάποιος σήμε-
ρα ένα βιβλίο, όταν πραγματικά 
παραλύει από τις επιλογές και την 
προσφορά πληροφορίας και μέ-
σων;
Δεν ξέρω! Αν δεν σας αρέσει δεν το 
διαβάζετε, είναι η απάντησή μου. 
Πολύ απλά. Δεν ξέρω τι σπρώχνει 
τον καθένα να διαβάσει ένα βιβλίο. 
Δεν έχω καταλήξει και ούτε θέλω. 
Γιατί είναι τόσο διαφορετικά τα κί-
νητρα που δεν είναι δυνατόν να τα 
εκφράσω με μια φράση. 

� Ένας συγγραφέας χάνει τη μα-
γεία της απόλαυσης, όταν γίνεται 
επαγγελματίας; Διαβάζετε εύκο-
λα; 
Δεν τη χάνω. Γιατί καθημερινά δια-
βάζω. Μόνο δεν διαβάζω λογοτε-
χνία την περίοδο που γράφω. Δια-
βάζω βιβλία άλλου είδους, δοκίμια 
για παράδειγμα…

� Αυτή την περίοδο τι διαβάζετε; 
Ένα βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον, για 
τον Σεφέρη. Κάθε βράδυ το διαβά-
ζω. Μου αρέσει όμως την περίοδο 
που γράφω να έχω σχέση με την α-
νάγνωση, όχι με τη λογοτεχνία. 

� Τα δικά σας βιβλία τα ξαναδια-
βάζετε;
Ουδέποτε. Όταν παραδώσω το βι-
βλίο στον εκδότη και στην επιμε-
λήτριά μου, έχω τελειώσει. Δεν το 
ξανανοίγω με τίποτα. Γιατί θα τρώω 
τα σωθικά μου χωρίς λόγο… δεν 
χρειάζεται να γίνει αυτό.

� «Μη φοβάστε τόσο πολύ τον 
θάνατο όσο μια ανεπαρκή ζωή» 
είπε ο Μπρεχτ. Εσείς το συμμερί-
ζεστε αυτό;
Είναι σωστό. Πολλές φορές οι άν-
θρωποι ζουν με ανεπάρκεια… την 
οποία συχνά δεν την καταλαβαί-
νουν καν. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια 
πολύ μεγάλη απώλεια. Όσον αφορά 
εμένα πιστεύω δεν μπορώ να το πω. 
Ήμουν τυχερός. Καμιά φορά σου έρ-
χεται στο τέλος η γνώση του τι έχα-
σες και μετά είσαι δυστυχισμένος.

� Είχατε μια ισορροπημένη ζωή 
μέχρι εδώ;
Είχα τα σκαμπανεβάσματά μου και η 
τομή ήταν να φύγω από μια ασφαλή 
επαγγελματική σχέση και να μπω 
στην περιπέτεια του επαγγελματία 
συγγραφέα. Δεν ήταν εύκολο.

� Είναι ωραίο αυτό που λέτε…
Μα ο άνθρωπος δεν θέλει να ξεβο-
λευτεί. Και γιατί να θέλει; Ο μέσος 
άνθρωπος κάνει οικογένεια, παιδιά 
και θέλει να τους προσφέρει ασφά-
λεια. Ακόμα και οι πιο αρμονικές 
οικογένειες είναι εξαρτημένες από 
την ασφάλεια.

� Ποια είναι η φιλοσοφία σας για 
τη ζωή; 
Θα σου πω ένα δίστιχο του Μπρεχτ.
Όλα αλλάζουν.
Να ξαναρχίσεις μπορείς και με την 
τελευταία σου πνοή.

� Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.

Έχουν περάσει δύο ώρες χωρίς 
να το καταλάβω, ο Πέτρος Μάρ-
καρης είναι ένας πολύ φιλικός 
και απλός άνθρωπος. Μιλά με 
άνεση για όλα τα θέματα, δεν 
χάνει την ενέργειά του, διαθέ-
τει χιούμορ, έχει ταξιδέψει πολύ 
και θέλει να συνεχίσει. Μου υ-
πογράφει δύο βιβλία και συζη-
τάμε λίγη ώρα ακόμα. «Έχω πολύ 
ωραίες αναμνήσεις από εκείνες τις 
ζεστές καλοκαιρινές ημέρες στη 
Σέριφο, όταν  τελείωνα το γυμνάσιο, 
και έπεσε στα χέρια μου το "Τίτλοι 
τέλους". Ήταν το πρώτο βιβλίο σας 
που διάβασα». Ο Πέτρος Μάρκα-
ρης χαμογελώντας αινιγματικά 
μού απαντά: «Σας ευχαριστώ, χαί-
ρομαι πολύ». A

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟ

Ζω σήμερα 
μια Αρι-

στερά που 
έχει γίνει 

συστημική 
Αριστερά. 
Ενταγμένη 
στο σύστη-
μα. Η Αρι-
στερά που 
γνώρισα 
εγώ ήταν 

μια Αριστε-
ρά αγωνι-

στική, κατά 
του συστή-

ματος.
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Η Κοκκινιά ήταν η 
µεγαλύτερη προ-
σφυγούπολη στην 
Ελλάδα µετά τη 
Θεσσαλονίκη.   Οι 
παράγκες και τα 
χαµόσπιτα δεν α-
φήνουν ίχνη. Ένα 
κοµµάτι της ιστορί-
ας µιας πόλης χά-
νεται µε το πέρα-
σµα του χρόνου, 
χωρίς να αποτυπω-
θεί, χωρίς να κατα-
γραφεί ως τόπος 
κατοικίας όσο ση-
µαντικό ρόλο κι αν 
διαδραµάτισε στην 
εξέλιξή της.

Το επάγγελµα πατρός πολλών µαθητολογίων στο αρχείο του σχολείου την πρώτη περίοδο λειτουργίας όπου φοιτούσαν πολλά ορφανά παιδιά 
ήταν κενό, γιατί οι γονείς είχαν χαθεί στη Μικρά  Ασία.

Οι συνοικισµοί ήταν µήτρα λαϊκής δηµιουργίας, µω-
σαϊκό αποτελούµενο από σπάνιες ψηφίδες ανθρώ-
πων µε διαφορετικές καταβολές και πορείες, µε έντο-
νες πνευµατικές ανησυχίες, κοινωνικές αναζητήσεις 
του µόχθου αλλά και του γλεντιού, του πόνου και της 
χαράς, του περιθωρίου αλλά και του προσκηνίου.
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Η καταστροφή του καλοκαιριού του 1922 ήταν, όπως κάθε µεγάλη τοµή 
στην Ιστορία, ένα µωσαϊκό ψηφίδων, που συνθέτουν ένα δραµατικό όσο 
και γοητευτικό περιεχόµενο. Η ευρεία ταυτότητα της πόλης ορίζεται αρχικά 
από τη δηµιουργία του κράτους του 1821, και σε συνέχεια από τα τραγικά 
συµβάντα της Μικρασιατικής Καταστροφής και την εγκατάσταση ενός και 
πλέον εκατοµµυρίου προσφύγων, στοιχείου καθοριστικού για τη µεγάλη 
κοινωνική και πολιτισµική εξέλιξή της. Η άφιξη και η εγκατάσταση χιλιάδων 
προσφύγων αποτέλεσαν το σηµείο τοµής στην οικιστική εξέλιξη. Στους 
δρόµους των νεοσύστατων τότε συνοικισµών δόθηκαν ονόµατα πόλεων 
και οικισµών της Μικράς Ασίας, όπως Προύσσης, Καισαρείας, Λαοδικείας, 
Μαγνησίας, Εφέσου, Ιωνίας, Ατταλείας, Κυδωνιών. Πλούσια δε πληροφο-
ριών και σχεδόν απείραχτα κρατούν τα σπίτια σε κάποιους συνοικισµούς. Η 
καταγραφή της εναποµένουσας κτιριακής ιστορίας σήµερα είναι καθήκον 
και σηµαντικό εργαλείο για το µέλλον. Οι εργατικοί πληθυσµοί, οι γειτονιές 
και οι πόλεις που δηµιούργησαν αλλά και οι συνθήκες των σπιτιών τους 
βρίσκονται στο επίκεντρο των σύγχρονων µελετητών, όπως γίνεται µε 
την εργατική Γλασκόβη ή το κόκκινο παριζιάνικο προάστιο Μποµπινί. Η λει-
τουργία της βιοµηχανικής ζώνης και η ανάπτυξη του µεγάλου λιµανιού της 
Αττικής προς τα δυτικά καθόρισαν τον µεγαλύτερο όγκο οικιστικής επέκτα-
σης στην Αττική κατά το πρώτο µισό του εικοστού αιώνα. Η µεγάλη ποµπή 
των θλιµµένων και των αστέγων, τουρκοκυνηγηµένων και θαλασσοδαρ-
µένων ναυαγών της Ανατολής όπως περιγράφηκε από τις εφηµερίδες της 
εποχής είναι, εκτός από ιστορία των πόλεων, του έθνους, και η ιστορία της 
ανθρωπότητας. 

Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, χωρίς να εκµεταλλευθούν προς ίδιον ό-
φελος το εργατικό δυναµικό τους, έβγαλαν την ελληνική οικονοµία από τον 
λήθαργό της και την ώθησαν σε κρίσιµες αναδιαρθρώσεις. Στα παραπάνω 
είναι αναγκαίο να συνυπολογιστεί και η πολιτισµική τους προσφορά, ως 
τόνωση της πνευµατικής ζωής και διαµόρφωση µιας νέας ελληνικής πολι-
τισµικής ταυτότητας. Ωστόσο, σε µια ψυχρή ιστορική αποτίµηση, θα πρέπει 
να λάβουµε υπόψη µας ότι σε κοινωνικό επίπεδο οι µαζικοί θάνατοι από 
την εξαθλίωση, τις κακουχίες και τις ασθένειες, η ψυχολογική αναταραχή, 
οι άθλιες συνθήκες εργασίας και οι προσωπικές απώλειες δεν µπορούν να 
εξισορροπήσουν ως ανταλλάγµατα τις όποιες οικονοµικές ή πολιτισµικές 
ωφέλειες. Οι πρόσφυγες, ένα µωσαϊκό αποτελούµενο από σπάνιες ψηφί-
δες ανθρώπων του µόχθου αλλά και του γλεντιού, του πόνου αλλά και της 

«Ο αριθµός 22 συνιστά επανάληψη, υπενθυµίζει όµως 
επίσης µια διπλή κατεύθυνση όταν αρχή και τέλος 
συσπειρώνονται σε ένα σηµείο». 
- Γιώργος Χουλιάρας

Μικρασιατική Καταστροφή είναι σήµερα πολύ επί-
καιρη και κάτι πολύ περισσότερο από µια επέτειος. 
∆εν χρειάζονται οι εστίες ανάφλεξης στον κόσµο. 
Η περίπτωση του 1922 και των Μικρασιατών προ-
σφύγων στην Ελλάδα µάς επιτρέπει να δούµε τι εί-
δους ζωή περιµένει τους ανθρώπους όταν βρεθούν 
ξένοι σε έναν τόπο. Η συµβολή των Μικρασιατών 

στη διαµόρφωση της νεότερης Ελλάδας υπήρξε ανυπολόγιστη, 
χρέος µας είναι να διατηρήσουµε ζωντανή τη µνήµη αυτών των 
ανθρώπων, γιατί µας κληροδοτούν πολύτιµα διδάγµατα σε αυ-
τούς τους ταραγµένους καιρούς. Έζησαν τον τραγικό ξεριζωµό 
από την πατρική γη, πριν από πολλές δεκαετίες, και µας µετα-
δίδουν σήµερα µεγάλες αλήθειες. Αναµφισβήτητα, οι εµπειρίες 
τους συνδέονται άµεσα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκο-
νται δεκάδες εκατοµµύρια ξεριζωµένοι, έναν αιώνα µετά.

100 χρόνια μνήμης
Ένα βιβλίο για τη µνήµη της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922. Ακριβώς 100 
χρόνια µετά. Η Πηνελόπη Μασούρη και ο Ανδρέας Μόργκαν συνεργάστηκαν 
προκειµένου να βγει την άνοιξη του 2022 το βιβλίο µε τίτλο «1922-2022: 100 χρόνια 
µνήµης» από τις εκδόσεις Αιγόκερως και υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ.

Η Νέα Ιωνία 
ονοµάστηκε 
αρχικά Νέα 
Πισιδία,  λόγω 
των προσφύ-
γων από τη 
Σπάρτη της Πι-
σιδίας, αλλά η 
ονοµασία που 
επικράτησε 
ήταν «Νέα Ιω-
νία», καθώς 
προστέθηκαν 
σύντοµα πρό-
σφυγες από 
άλλες πόλεις 
της Ιωνίας, ό-
που ανθούσαν 
σπουδαίες ελ-
ληνορθόδοξες 
κοινότητες.

Τα εργοστάσια 
σηµειώνουν 

πρόοδο και 
αναπτύσσονται 

παράλληλα µε 
τους συνοικι-

σµούς.

Αν κι οι πρόσφυγες 
έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στη διαµόρφωση 
του ρεµπέτικου, το 
αυθεντικό ρεµπέτικο 
γεννιέται µετά το 1922 
και είναι το τραγούδι 
όλων εκείνων που 
ένιωθαν τον εαυτό 
τους τοποθετηµένο 
έξω από τα όρια της 
καθωσπρέπει τάξης 
και του κατεστηµένου. 
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χαράς, του περιθωρίου αλλά και του προσκη-
νίου, προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή 
τους τις συνήθειες που είχαν στους γενέθλιους 
τόπους τους και, παρά τη φτώχεια και τις άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης, δεν λησμόνησαν ούτε τη 
διασκέδαση, ούτε τον αθλητισμό, ούτε την κοι-
νωνικότητα που τους διέκρινε. Με αυτούς τους 
τρόπους ζωής τους άφησαν ίχνη συνοικισμών, 
γοητευτικές σκηνογραφίες με την πατίνα του 
χρόνου πάνω τους που στέκονται σιωπηλά και 
περιμένουν επισκέπτες που ποτέ δεν έρχονται. 

οι αμέτρητες ιστορίες από τους τυχερούς πο-
λίτες των συνοικισμών που επέζησαν, η ψυχική 
οδύνη τους, σαν συγγενείς αγνοουμένων, που 
δεν γνώριζαν την τύχη των δικών τους ανθρώ-
πων για χρόνια, που τους έψαχναν διαμέσου του 
Ερυθρού Σταυρού, μη θέλοντας να αποδεχθούν 
το προφανές, συμπληρώνει η καθεμιά μια δια-
φορετική πολύτιμη ψηφίδα στον ελληνικό πολι-
τισμό. Δεν υπάρχει στα έργα του Ομήρου σελίδα 
που να είναι τόσο συναρπαστική όσο ένα έπος 
του σύγχρονου λαού. Η κατάσταση έκτακτης α-
νάγκης, που αφορούσε την αιφνίδια εισροή ενός 
πρόσθετου πληθυσμού, που είχε ανάγκη άμεσης 
περίθαλψης και στη συνέχεια μόνιμης αποκατά-
στασης, υπήρξε πρόκληση προς τον ανθρωπι-
σμό και την ευρηματικότητα της Ελλάδας. 

ι πρώτοι πυρήνες όσων διοίκησαν 
και σχεδίασαν την πόλη συνειδη-
τοποίησαν νωρίς, μετά τα μέσα του 
19ου αιώνα, ότι συντελούνταν στην 
Ευρώπη μια κοσμογονική αλλαγή. 
Η εκβιομηχάνιση και η καλπάζουσα 

αστική ανάπτυξη ώθησαν την πόλη προς αυτή 
την κατεύθυνση. Κανείς δεν προέβλεψε όμως 
τα μεγέθη της πληθυσμιακής ανάπτυξης, την 
αλληλουχία πολέμων, την εκδίωξη πληθυσμών, 
τη συνεχή ροή προσφύγων. Οι κτιριακές υπο-
δομές αποτελούν όχι μόνο ιστορικά τεκμήρια 
και σημεία αναφοράς της συλλογικής μνήμης, 
αλλά και σπίτια κτισμένα σε ανθρώπινα μέτρα, 
με κύριο στοιχείο τη διατήρηση της κοινωνικό-
τητας στις γειτονιές, στοιχείο που λείπει από ό-
λες τις μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο. Ως προς 
την τυπολογία, έχουν έναν δικό τους ιδιαίτερο 
χαρακτήρα, που είναι αμέσως αναγνωρίσιμος 
και προσφιλής. Ως προς τη μέθοδο κατασκευής, 
είναι ενδεικτικά της εποχής του Μεσοπολέμου, 
όσον αφορά τις μέτριες κατασκευές και όχι τις 
πολυτελέστερες. Αν χαθούν, θα χαθούν μαζί και 
οι μνήμες, οι άνθρωποι, οι κοινωνικές δομές, 
οι γειτονιές, τα έθιμα. Στέκουν με τα κουφάρια 
τους, σαν κινηματογραφικό σκηνικό, αποστάτες 
μιας καθημερινότητας, αφημένα ως παρακατα-
θήκη στις επόμενες γενιές και μεταφορείς της 
αίσθησης της καθημερινότητας που έχει παντε-
λώς εκλείψει και αντικατασταθεί από κάποια άλ-
λη σαν μία άσκηση αυτοβιογραφική, μια σπου-
δαία κοινωνική παρακαταθήκη, σαν μια διά βίου 
εκπαίδευση στην τέχνη της παρατήρησης και 
στην εξ αυτής συνειρμική δύναμη. Αυτές οι φω-
τογραφίες είναι αποτέλεσμα ενός οδοιπορικού 
αισθητικής στον ευρύτερο αττικό χώρο, και συν-
δέονται με τον βίο, την αυτοεπιβεβαίωση και τη 
διαδρομή των συγκεκριμένων περιοχών με τις 
ρίζες και τη μεταβολή του οικοσυστήματος μέσα 
στον χρόνο και πιθανότατα με τη φωτογραφία 
ως τέχνη. Χαρές, γιορτές και λύπες έχουν χαθεί 
μαζί με τις ατμόσφαιρές τους. Η πατίνα του χρό-
νου εμβαθύνει στη μνήμη των πόλεων, αποτελεί 
τεκμήριο μιας εποχής, αντανακλά το κοινωνι-
κό επίπεδο της περιοχής όπως διαμορφωνόταν 
σταδιακά μετά το 1920 και την απροσμέτρητη 
βία της ιστορίας που υπήρξε και διαπροσωπική 
ανάμεσα στα έθνη και στα κράτη, ανάμεσα σε 
κάθε μέλος, έστω και μικρό και αποδεδειγμένα 
ανίσχυρο. Σπίτια εγκαταλελειμμένα με κήπους ή 
εισόδους που μας θυμίζουν στρώσεις από ζωές 
μικρές, που αξίζει να δούμε μέσα από την πόρτα 
που έχει μείνει μισάνοιχτη, γιατί δεν έχουν τίπο-
τα υλικό πλέον να δώσουν. Στέκονται ακόμα στο 
ίδιο σημείο να τα κτυπά το ίδιο αεράκι της θάλασ-
σας του Αιγέα, παραμένουν σκιές ρευστές, ανα-
μνήσεις ενός κόσμου που βιώθηκε και χάθηκε. 
Είναι τόποι που τραγουδήθηκαν όσο τους άξιζε 
με πολλούς βίαιους αποχωρισμούς. 
 

Οι πρόγονοι έφυγαν χωρίς κανέναν δικό τους άν-
θρωπο να τους υποστηρίξει σε έναν βασικό αλλά 
και δύο ακόμα επιμέρους πολέμους. Η παρουσία 
της απουσίας πλήττει την ύπαρξη, δημιουργεί 
συνειρμικά πρόσθετες απώλειες, αποτυπώνει, 
συμφιλιώνεται ή επιτίθεται στη μνήμη, ή βιώ-
νεται ως αποτέλεσμα ήττας. Αυτοί που έφυγαν 
έχουν πάψει να αποτελούνται από σάρκα. Ωστό-
σο, η απουσία τους οριστική, καθοριστική, αμε-
τάκλητη είναι συχνά μια συγκαλυμμένη παρου-
σία. Ο ψίθυρος του ίχνους, εκατό χρόνια μετά, 
γίνεται κραυγή επιθυμίας για τη ζωή των απογό-
νων και την επιδραστική εύρεση των πατρογονι-
κών ριζών, πιο επιτακτική σήμερα από άλλοτε. 
Στα ξέφωτα του αστικού ιστού, στις σκεπασμέ-
νες γωνίες τους από κλώνους συκιάς ή μουριάς, 
άνθη λεμονιάς ή πορτοκαλιάς, στεγνό χώμα ή 
βρεγμένο τσιμέντο, αντανακλάται η δύσκολη 
ζωή που κανείς δεν νοσταλγεί πάρα μόνο γιατί τη 
συνδέει με πρόσωπα αγαπημένα και προγονικές 
εστίες. Τα εναπομείναντα κτίρια διαθέτουν πολ-
λά επίπεδα νοημάτων, καθώς κουβαλούν μαζί 
με τα της ανέγερσής τους και όλες τις μετέπειτα 
επεμβάσεις. Συνιστούν «μεταφυσικές πύλες» για 
όσους έχουν μάτια να τις δουν, καθώς συνιστούν 
τομή στον χρόνο και δεν υπάγονται στην κανο-
νική και χρηστική καθημερινότητα. Συνιστούν 
επίσης μια σπάνια, πολύτιμη περιουσία. Δεν υ-
πάρχει αμφιβολία ότι κάθε καταστροφή μνημεί-
ου ισοδυναμεί με μια νέα «μαύρη τρύπα» στον 
πολιτισμό της ανθρωπότητας, μια συνολική δε 
καταστροφή θα δημιουργούσε μια έρημο, μια 
tabula rasa, ως ιδανικό υπόβαθρο του πιο σκλη-
ρού ολοκληρωτισμού, τύπου Όργουελ. Χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται στα αξιοθέατα ή στα μνη-
μεία με την κοινή έννοια, στέκουν σαν σκιές και 
ρευστές αναμνήσεις ενός κόσμου που βιώθηκε 
κι έκλεισε, σε μια ερμητική αίσθηση παλαιότη-
τας. Βρίσκονται πολύ κοντινά στο συναισθηματι-
κό σύμπαν μιας καθοριστικά μεταιχμιακής γενιάς 
που βλέπει τη μεταπολεμική Αττική με αισιόδοξα 
ερευνητική ματιά, και με πολλή αγάπη σκύβει 
πάνω στην τομή, ύμνο της νεωτερικότητας που 
της παραδίδεται, αγνοώντας συνειδητά το χάος 
οποιουδήποτε λάθους, με πόθο να υμνήσει το 
πολύ κοντινό της χθες: αυτό της μιας μόνον εκα-
τονταετηρίδας.

Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχουν σα-
φείς αποδείξεις του επώδυνου τρόπου με τον 
οποίο η ανταλλαγή πληθυσμών διαστρέβλωσε 
τη ζωή τους, τη δυνατότητα των ανθρώπων να 
κατανοούν ποιοι είναι. Το ταξίδι του γυρισμού 
στον τραυματικό τόπο έχει διαφορετική σημα-
σία στην πρώτη γενιά από ό,τι στις επόμενες, ό-
που λαμβάνει μυθικές, τρομακτικές διαστάσεις 
στη μνήμη του πρωτογενούς τραυματισμένου. 
Ποτέ δεν υπήρξε τυχαία η χρονική στιγμή κατά 

την οποία ο τραυματισμένος επιθύμησε να δει τον τόπο που γεννήθηκε, 
είναι το αποτέλεσμα εσωτερικών διαδικασιών και συχνά συμβαίνει σαν 
προετοιμασία για τον θάνατο. Εκείνο που ουσιαστικά επιθυμεί ο τραυματι-
σμένος, όταν ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο, είναι να περισυλλέξει το 
κατακερματισμένο του εγώ, να συνδέσει το τώρα με το τότε, να ξανανιώσει 
πάλι ολόκληρος. Το σώμα παίζει μεγάλο ρόλο. Το τραύμα έχει πάντα μια 
πατρίδα, ένα χωριό, ένα σπίτι, ένα πεδίο μάχης, ένα στρατόπεδο, μια χώρα. 
Ο τραυματισμένος ξέρει συνειδητά ή υποσυνείδητα ότι μόνο αν βρεθεί 
σωματικά στον συγκεκριμένο τόπο, θα μπορέσει να κινητοποιήσει ένα υπο-
συνείδητό ρεύμα, θα μπορέσει να ξαναγυρίσει στα αρχικά συναισθήματα, 
να συνδέσει το πρόσωπο που ήταν κάποτε με το πρόσωπο που είναι τώρα. 
Ενώ η ιδιωτική μνήμη ξεγελιέται, η σωματική μνήμη δύσκολα πλανάται. Η 
αμφιβολία που κυριεύει ανθρώπους που επιστρέφουν στον γενέθλιο τόπο 
και ανακαλύπτουν ότι, με το να κάνουν κινήσεις που συνήθιζαν στο παρελ-
θόν, όπως το πέρασμα σε μια πόρτα, η επίσκεψη σε μια αυλή, μια πλατεία ή 
ένα βουνό ή στη θάλασσα που αντίκριζε τότε, επιφέρει μια ένωση μεταξύ 
του τότε και του τώρα. Όταν καταφέρει να επιστρέψει, η μνήμη του δίνει 
ζωή στα άψυχα, συμπληρώνει και ξαναχτίζει το σπίτι που λείπει, γεμίζει 
το άγονο χώμα με σπαρτά, ακούει τις φωνές των παιδιών στο σχολείο και 
δημιουργεί τον σύνδεσμο μεταξύ του τότε και του τώρα. Αυτή η δημιουργία 
του συνδέσμου τον βοηθά να ανακτήσει τη συνέχεια που έχει χάσει. Μέλη 
της δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα εκφράζουν αγάπη, νοσταλγία και πάθος 
για τις Χαμένες Πατρίδες που αναβιώνουν ακόμα και σήμερα σε ομιλίες σε 
βιβλία και σε γραπτά. Υπάρχουν κείμενα εντυπωσιακά με φορτισμένο συ-
ναισθηματισμό όπως της Βασιλικής Ράλλη από τη Μυτιλήνη που έχει ανα-
φέρει «Η ζωή μου ολόκληρη είναι μια συνεχής μαρτυρία της μικρασιατικής 
καταγωγής μας, σε κάθε μικρή ή μεγάλη ευκαιρία που μου παρουσιάζεται. 
Στα αγιασμένα χώματα η γη αυτή της επαγγελίας, ποτισμένη με ιδρώτα και 
αίμα ελληνικό, σπαρμένη από τα ιερά κόκαλα χιλιάδων μαρτύρων και ηρώ-
ων, έκρυψε στα έγκατά της τόσα κορμιά Ελλήνων, αδίκως σκοτωμένων». Ο 
μυθικός τόπος και ο χρόνος, οι λέξεις Μικρασία, Μικρασιάτες, Μικρασιάτισ-
σα απέκτησαν μυθικές διαστάσεις με τον χρόνο, σαν ένα μέρος με πολλά 
χρώματα, ευτυχία, χυμένο αίμα, δάκρυα και γεύση γλυκόπικρη. Η ιστορία, 
οι αναμνήσεις λειτουργούν σαν υπόγειες διαδρομές που συγκοινωνούν 
κατευθείαν με το τραύμα. Η ιστορία μάς δείχνει πως, όταν μια οικογένεια 
βρίσκεται σε απόγνωση, η ατομική επιλογή κάθε μέλους ξεχωριστά έχει με-
γάλη σημασία για την επιβίωση του συνόλου. Στις τραυματικές καμπές στις 
αφηγήσεις του εγώ, το θύμα δεν παρατηρεί τον εαυτό του στο παρελθόν, 
αλλά βιώνει το παρελθόν σαν παρόν και μεταφέρει τον εκλιπόντα γονέα ή 
παιδί σε ένα άχρονο τώρα. 

οι εικόνες που ξεπηδούν  ξαφνικά  μετά από 100 χρόνια για να γιορταστεί 
η επέτειος είναι φορτισμένες με δυνατά συναισθήματα, έχουν επαναλη-
φθεί ξανά και ξανά στις διηγήσεις και έχουν χαράξει δρόμους και ψυχές. Οι 
αφηγήσεις δεν περιορίζονται στους συνειρμούς σχετικά με τα γεγονότα, 
περιλαμβάνουν και μια παρουσίαση του προσωπικού κόσμου που περιέχει 
αποσιωπήσεις ερμηνείες παραλείψεις, ίσως και ανακρίβειες.   

Η φωτογραφική καταγραφή που αποδώσαμε, με τον δικό της τρόπο, 
απαθανατίζει αλλιώς τις αναγνώσεις της Ιστορίας και αφορά τα κτίσματα 
που παραμένουν σχετικά άθικτα από την ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτά 
στέκουν σήμερα να υποδηλώνουν την ιστορία , λίγο πριν από τη βέβαιη 
εξαφάνισή τους, αφού το υλικό τους είναι από πιο γερά υλικά, πέτρες και 
τούβλα, λιγότερο φθαρτά από τα ανθρώπινα.

αθήκον απέναντι στη δικιά μας αυτογνωσία, η διεργασία 
αυτή συντέλεσε  στο να καταλάβουμε αργά πλέον εκείνον  τον  
κόσμο για τον οποίο ακούγαμε να μας μιλάγανε, όταν παιδιά 
μάς έλεγαν ιστορίες για πράγματα  όπως χρυσαφικά, λίρες, 
πιλάφια, τουρλού, ρεμπέτικα, τρούμπα και σωρούς άλλων υλι-
κών, τους δρόμους της πόλης με ονόματα  που δεν τους διναμε 

καμιά σημασία, δίπλα σε συνοικισμούς με την προσφυγική ιστορία ακόμα 
νωπή προστιθέμενη στην ιστορία των προαστίων, μια ιστορία απροσωπίας 
αυτών που φύγαν, αυτών που ήρθαν. Ανακαλύψαμε τις όχθες του Ποδονί-
φτη που κυλά παράλληλα της Πατησίων, το Λίβερπουλ στη Δραπετσώνα, 
την  εγκαταλελειμμένη Σούδα που βρίσκεται στην Αττική, είδαμε ασπρό-
μαυρες ελληνικές ταινίες ξανά, καταλάβαμε τα συστατικά της πάστας μας, 
μπήκαμε  στο νεκροταφείο  στην Ανάσταση Κερατσινίου με τα υπέροχα   δα-
ντελωτά  σκαλιστά στον μαρμάρινο τάφο ενός Προύσσης με τις  κρυμμένες  
ιστορίες μέσα στο χώμα και γύρω από αυτό. Το να είσαι απόγονος κατοίκων 
της Μεσογείου δεν είναι μόνο  καλοκαιρινές  διακοπές, όπως νομίζαμε  στα 
χρυσά 90s αλλά μια παιδευμένη ζωή, μια ανατολίτικη ρωμιοσύνη, ένα πέ-
λαγος μυθικό και την ίδια στιγμή θάλασσα χωρίς οίκτο, ανελέητη αλλά κι  α-
μέτοχη και αναμάρτητη μπροστά στη θηριωδία των θνητών όπου εκείνους 
τους χρόνους, όπως και σήμερα, χάθηκαν ζωές ανοχύρωτες, παραδοθήκαν 
σε εξολοθρευτές που ρημάξαν ιερά και όσα όσια μπορούσαν και άφησαν 
χωρίς τύψεις πρόσφυγες, πλάσματα αθώα στο έλεος κάποιου Θεού και στο 
έλεος ανθρωποθυσιών και του ολέθρου. Η «Πατρίς ευγνωμονούσα» αφή-
νει φτωχά κορμιά βορά για τα όρνια και ένα καθολικό πένθος που η σιωπή 
τους είναι το συνδετικό κονίαμα που δένει  ακόμα πιο γερά τον μύθο.
Σήμερα οι πόρτες εκείνων των σπιτιών της γειτονιάς κλείσανε, τα εργοστά-
σια ρημάξανε. Οι οδοί Μενεμένης, Αλικαρνασσού ή Αδραμυτίου δεν έχουν 
σχέση με τη Μικρά Ασία παρά μόνο κατά επίφαση. Γίναν τόποι ξένοι, αλλό-
τριοι, κι ο κόσμος του χθες που φαινόταν καλύτερος εξαφανίστηκε, αλλά 
όλη αυτή η πληροφορία ή έρευνα συνέβαλε στο να γίνουμε εμείς καλύτε-
ροι σαν άνθρωποι και τα πρόσφατα γεγονότα στον κόσμο επιβεβαιώνουν 
ότι η Ιστορία δεν τελειώνει αλλά επαναλαμβάνεται, και καλό είναι να τη 
γνωρίζουμε. Όσο υπάρχουν  άνθρωποι πλασμένοι για το καλό και το κακό, 
αυτή θα γράφεται κι ας μη θέλουμε. A  

Η περίπτω-
ση των Μι-
κρασιατών 
προσφύγων 

στην 
Ελλάδα μάς 
επιτρέπει 
να δούμε τι 
είδους ζωή 
περιμένει 

τους ανθρώ-
πους όταν 
βρεθούν 
ξένοι σε 

έναν τόπο.

Το εξώφυλλο 
του βιβλίου είναι 
από τη ζωγραφική 
ενότητα «Φερεοί-
κος» του Βασίλη 
Πέρρου.

ο γάμος σαν  
προσδοκία για  
μεροκάματο και φαΐ. 
Σωσίβιο για  κάποιες 
νεαρές γυναίκες 
του 1922,  μέλη μιας  
τραυματισμένης 
πολλαπλά γενιάς. 
Χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν 
υπήρξαν ταιριαστά 
ή όμορφα ζευγάρια.
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Η ATHENS VOICE ξεφύλλισε τις νέες εκδόσεις 

και αυτές που θα έρθουν, και σας παρουσιάζει βιβλία 
που αξίζουν μια θέση στη βιβλιοθήκη σας

Της ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
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Ελληνικη 
λογοτΕχνια

 
Έκπτωτος 
Οφηλία 
BELL 
 
Ο «Έκπτωτος» είναι το 
πρώτο μυθιστόρημα 
της Οφηλίας και το 
πρώτο SILK Erotica, 
που σημαίνει πως οι 
σελίδες του ξεχειλίζουν 
από έρωτα, ένταση και 
πάθος. Αφήστε πίσω 
όλες τις αναστολές σας 
και τολμήστε να βυθι-
στείτε στην ιστορία του 
Αλεξάντερ Κέιν και της 
Σκάι Κλάιβεν. Εκείνη 
λέει: «Ο Αλεξάντερ Κέιν 
εισέβαλε στη ζωή μου 
με θράσος. Ήταν ισχυ-
ρός, όμορφος, σέξι, και 
πάνω απ’ όλα θύμιζε 
έναν σκοτεινό άγγελο 
που είχε έρθει στο 

πλευρό μου για έναν 
και μόνο λόγο… Για να 
με παρασύρει μαζί του 
στην κόλαση…» Μόνο 
να θυμάστε πως αυτό 
το βιβλίο είναι αυστηρά 
για ενήλικους! 

Neko, το καφέ  
των γάτων 
Άννα Σόλιομ, 
μτφ.: Μαρία  
Τσαχουρίδου 
Μίνωας
 
Λίγο πριν χάσει το 
διαμέρισμά της λόγω 
αδυναμίας πληρωμής 
του ενοικίου, μια φίλη 
της Ναγόρε από τα πα-
λιά τής προτείνει μια 
ασυνήθιστη δουλειά: 
σερβιτόρα στο Neko 
Café. Ανάμεσα στους 
θαμώνες της καφετέ-
ριας αυτής, επτά γάτοι 
ευελπιστούν να βρουν 

τον νέο τους ιδιοκτή-
τη. Καθώς ο καιρός 
περνά και η Ναγόρε 
αρχίζει να ξεπερνά την 
αιλουροφοβία της, 
καθένα από αυτά τα 
ιδιαίτερα πλάσματα θα 
της διδάξει κάτι σημα-
ντικό για την τέχνη της 
ζωής: η γαλήνη, η συ-
γκέντρωση, η ευελιξία 
και η αυθεντικότητα 
είναι κάποιες από τις α-
ξίες που θα εφαρμόσει 
στην καθημερινότητά 
της, για να δώσει στη 
ζωή της άλλη τροπή. 
Το εντυπωσιακό ντε-
μπούτο της συγγρα-
φέως θα συγκινήσει 
τους αναγνώστες και 
θα τους χαρίσει γλυκά 
χαμόγελα! 

Δίδυμες ιστορίες 
Στέργιος Βαγγλής 
Γράφημα 

Η απρόσμενη εγκυ-
μοσύνη φέρνει προ 
των ευθυνών του ένα 
ζευγάρι φοιτητών, 
που πρέπει να αποφα-
σίσει για την τύχη της 
σχέσης του. Ο νεαρός 
επιλέγει ως λύση την 
άμβλωση, γιατί θεωρεί 
άδικο και εκβιαστικό το 
συμβάν αυτό να οδη-
γήσει σε εσπευσμένο 
γάμο, ενώ η κοπέλα, 
έχοντας στο ενεργη-
τικό της άλλες δύο 
αμβλώσεις, επιμένει 
να κρατήσουν το παιδί. 
Τελικά, έρχονται σε 
ρήξη, και η μεν κοπέλα, 
μετά την αποτυχημένη 
απόπειρα αυτοκτονίας 
της, βρίσκει καταφύγιο 
σ’ ένα μοναστήρι, ο 
δε νεαρός, μετά την 
απομάκρυνση από 
την οικογένειά του, 
εξαργυρώνει την οικο-

νομική επιβίωσή του, 
μέσω της ένταξής του 
σε τρομοκρατική ορ-
γάνωση. Όταν, όμως, η 
συγκυρία θα τους φέ-
ρει ξανά μαζί και απο-
φασίσουν να δώσουν 
μια δεύτερη ευκαιρία 
στη σχέση τους, θα 
ανακαλύψουν ότι είναι 
αδέλφια…

Δεσμοφύλακας 
Αχιλλέας III 
Νεφέλη 
 
Η δεύτερη συλλογή 
φωτογραφηγημάτων 
του Αχιλλέα ΙΙΙ μετά τον 
«Παραχαράκτη» (Κρα-
τικό Βραβείο Διηγήμα-
τος – Νουβέλας 2020). 
Ο Αχιλλέας ΙΙΙ, σε αυτό 
το πρωτότυπο, ανα-
τρεπτικό και γεμάτο με 
ισχυρές δόσεις χιού-
μορ βιβλίο, παρουσιά-

ζει ιστορίες οι οποίες, 
αν και αρχικά φαίνεται 
να κυριαρχούνται από 
το παράδοξο, φέρνουν 
καθώς εξελίσσονται 
τον αναγνώστη αντι-
μέτωπο με την ακραία 
παραδοξότητα κατα-
στάσεων και συνηθει-
ών που, επειδή τις έχει 
από καιρό συνηθίσει 
και αποδεχτεί, δεν 
του προκαλούν πια 
ιδιαίτερη εντύπωση. 
Μέσα από αυτές τις ι-
στορίες ο συγγραφέας 
ασκεί έντονη κριτική 
σε δεσμούς, θεσμούς 
και στερεότυπα, επε-
κτείνοντας το σύμπαν 
των αλλόκοτων ηρώ-
ων του και μένοντας 
πιστός σε έναν και 
μοναδικό κανόνα: 
εκείνον που ορίζει ότι 
«Δεν ισχύει κανένας 
κανόνας». 

Η  Έμιλι στη χώρα 
των πάγων 
Όλγα  
Παπαμιχάλη 
Γράφημα 
 
Η Έμιλι είναι μια 
σύγχρονη Αλίκη 17 
χρονών. Όχι στη Χώρα 
των Θαυμάτων αλλά 
στη Χώρα των Πάγων! 
Η Έμιλι προσπαθεί 
απεγνωσμένα να λύσει 
το μυστήριο γύρω 
από το παρελθόν της 
και την τραυματική 
παιδική της ηλικία, με 
μόνη συντροφιά και 
βοήθεια ένα παιδικό 
βιβλίο: «Η Χώρα των 
Πάγων». Εκεί, συναντά 
τον γοητευτικό αλλά 
μυστηριώδη Δημή-
τρη, αλλά και... τον 
Λιούις Κάρολ και τον 
Μότσαρτ! Διχασμένη 
ανάμεσα σ' αυτούς 

τους δύο κόσμους, τον 
πραγματικό και τον φα-
νταστικό, θα μπορέσει 
η Έμιλι τελικά να λύσει 
το μυστήριο που πλα-
νάται γύρω από τη ζωή 
της; Θα μπορέσει να 
αποδεχτεί την αλήθεια 
και τις πραγματικές της 
επιθυμίες;

ΞΕνη  
λογοτΕχνια

 
Κισότ 
Σαλμάν Ρούσντι, 
μτφ.: Γιώργος 
Μπλάνας 
Ψυχογιός 
 
Ο βραβευμένος με 
Booker prize Σαλμάν 
Ρούσντι, αντλώντας 
έμπνευση από το κλα-
σικό έργο του Θερβά-
ντες, δημιουργεί έναν 
εντυπωσιακό 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟ

New Entries 
Τι θα διαβάσουμε την Άνοιξη
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Δον Κιχώτη του 
21ου αιώνα. Ο Ρούσντι, 
με τον «Κισότ», ταξιδεύ-
ει τον αναγνώστη σε 
μια χώρα που βρίσκε-
ται στο κατώφλι της 
ηθικής και της πνευμα-
τικής κατάρρευσης με 
την αφηγηματική μα-
γεία που χαρακτηρίζει 
το σύνολο του έργου 
του. Οι αριστοτεχνικά 
δοσμένες ζωές των 
πρωταγωνιστών του 
διαπλέκονται, καθώς 
και οι δύο αναζητούν 
την αγάπη σε μια 
διασκεδαστική περι-
πέτεια, η οποία αντικα-
τοπτρίζει τη σύγχρονη 
εποχή, όπου τα όρια 
ανάμεσα στα γεγονότα 
και την επινόηση έχουν 
γίνει τόσο δυσδιάκρι-
τα. Κυκλοφορεί από 10 
Μαρτίου.

Βιολέτα 
Ιζαμπέλ Αλιέντε, 
μτφ.: Δέσποινα 
Δρακάκη 
Ψυχογιός
 
Η Χιλιανή συγγραφέ-
ας Ιζαμπέλ Αλιέντε, 
μια από τις πρώτες 
Λατινοαμερικανίδες 
συγγραφείς που γνώ-
ρισαν διεθνή επιτυχία, 
μέσα από τη «Βιολέτα» 
ζωντανεύει μια ιστορία 
εκατό χρόνων μιας 
ξεχωριστής γυναίκας. 
Η διαδρομή της ξετυ-
λίχτηκε παράλληλα με 
τις ιστορικές εξελίξεις 
ενός ολόκληρου αιώνα 
και διαμορφώθηκε 
από τον αγώνα για τα 
δικαιώματα των γυ-
ναικών, την άνοδο και 
την πτώση τυράννων 
και, εντέλει, όχι από μία 
αλλά από δύο πανδημί-
ες. Η  Ιζαμπέλ Αλιέντε 
προσφέρει για άλλη 
μια φορά ένα μυθιστό-
ρημα (μεταφρασμένο 
σε 42 γλώσσες) που 
εμπνέει και συγκινεί 
και κυκλοφορεί 24 
Μαρτίου.

Τελειώνει με εμάς 
Coolen Hoover, 
μτφ.: Νέλλα  
Γιατράκου 
 Διόπτρα 

Η ζωή δεν ήταν εύκολη 
για τη Λίλι, όμως αυτό 
δεν την εμπόδισε να 
δουλέψει σκληρά για 
να εκπληρώσει όλα 
όσα ονειρευόταν. 
Αφού έφυγε από τη 
μικρή πόλη του Μέιν, 
σπούδασε, μετακόμισε 
στη Βοστώνη και άνοι-
ξε τη δική της επιχείρη-
ση. Έτσι, όταν γνωρίζει 
τον γοητευτικό νευρο-
χειρουργό Ράιλ Κινκέ-
ιντ, ξαφνικά η ζωή της 
φαντάζει πολύ όμορφη 
για να είναι αληθινή. Η 

Λίλι δεν μπορεί να τον 
βγάλει από το μυαλό 
της, όμως η απέχθειά 
του για τις σχέσεις είναι 
ανησυχητική. Ωστόσο, 
δεν την κατακλύζουν 
μόνο τα ερωτήματα για 
τη σχέση της αλλά και 
οι σκέψεις της για τον 
Άτλας Κόριγκαν – τον 
πρώτο της έρωτα που 
τη δένει με το παρελ-
θόν που άφησε πίσω 
της. Όταν εμφανίζεται 
ξανά, ξαφνικά ό,τι έχει 
χτίσει η Λίλι με τον Ράιλ 
απειλείται… Μία νεανι-
κή ιστορία γεμάτη ανα-
τροπές και οδυνηρές 
αλήθειες.

Ο Τζεβντέτ Μπέη 
και οι γιοι του 
Ορχάν Παμούκ, 
μτφ.: Στέλλα  
Βρετού 
Πατάκης 
 
Τρεις γενιές μιας οικο-
γένειας, από τις αρχές 
του 20ού αιώνα και 
μέχρι τα τέλη του. Ο 
Τζεβντέτ μπέη, ιδιο-
κτήτης ενός μικρού 
εμπορικού καταστή-
ματος, φιλοδοξεί να 
αποκτήσει οικονομική 
ευμάρεια και μια οι-
κογένεια «δυτικής» 
νοοτροπίας. Η ιστορία 
του και η ιστορία των 
γιων του, όπως την 
αφηγείται ο Παμούκ, 
παρακολουθεί την εξέ-
λιξη της καθημερινής 
ζωής στα χρόνια της 
Τουρκικής Δημοκρα-
τίας: τον καινούργιο 
τρόπο ζωής στις πολυ-
κατοικίες, τις αλλαγές 
στη διαρρύθμιση και 
στη διακόσμηση των 
σπιτιών, τα κυριακάτι-
κα απογεύματα γύρω 
από το ραδιόφωνο, τα 
ψώνια στα μαγαζιά του 
Μπέγιογλου... Το πρώ-
το βιβλίο του Παμούκ 
είναι ένα μυθιστόρημα 
που εντέλει μιλά για τις 
αγάπες και τα πάθη της 
ανερχόμενης αστικής 
τάξης της τουρκικής 
κοινωνίας.

Κυριακή της  
Μητέρας 
Γκράχαμ Σουίφτ, 
μτφ.: Κατερίνα 
Σχινά 
Μίνωας 

Μια ασυνήθιστα ζεστή 
ημέρα του Μαρτίου 
1924, στη Γιορτή της 
Μητέρας, η 22χρονη 
Τζέιν, καμαριέρα σε 
μια εξοχική έπαυλη 
της Αγγλίας, συναντά 
τον κρυφό εραστή 
της Πολ Σέρινγκαμ, 
νεαρό κληρονόμο ενός 
γειτονικού κτήματος. 
Ο μυστικός δεσμός 
τους μετρά μια εξαετία 
σχεδόν, από τότε που η 

Τζέιν άρχισε να εργάζε-
ται στην έπαυλη. Τώρα 
ο Πολ πρόκειται να 
παντρευτεί μια γυναίκα 
που ταιριάζει περισσό-
τερο στην κοινωνική 
του θέση, και η σχέση 
τους πρέπει να τελειώ-
σει. Το τραγικό γεγονός 
που θα ακολουθήσει 
και το οποίο δεν θα 
μπορούσε ποτέ να προ-
βλέψει η Τζέιν αλλάζει 
τη ζωή της  
για πάντα… 

Μια πτήση μαγική 
Giovanna 
Giordano,  
μτφ.: Στέλλα  
Πεκιαρίδη 
Μεταίχμιο 
 
«Σου αρέσει να πετάς;» 
«Είναι το μοναδικό 
πράγμα που ξέρω να 
κάνω». «Έρωτα ξέρεις 
να κάνεις;» «Νομίζω 
πως ναι». «Πάλι καλά. 
Γιατί είσαι τόσο λευ-
κός;» «Γιατί δεν με έχει 
κάψει ο ήλιος». «Γιατί 
πετάς;» «Γιατί αγαπώ 
την ελευθερία». Ο 
23χρονος πιλότος 
Τζούλιο Τζαμό φτάνει 
στην Αφρική για μια μυ-
στική αποστολή. Μπο-
ρεί κανείς να αφηγηθεί 
μια πολεμική ιστορία, 
μια ιστορία για κατα-
κτήσεις, βρόμικες μά-
χες στις αποικίες, και να 
την κάνει να μοιάζει με 
μαγευτικό παραμύθι; Η 
Giovanna Giordano το 
κάνει, καταδιώκοντας 
τον Τζούλιο Τζαμό, τον 
«ταχυδρόμο του ου-
ρανού», στη διαδρομή 
του από την Ερυθραία 
στην Αβησσυνία. 

Στο τέλος  
πεθαίνουν και οι δύο  
Adam Silvera,  
μτφ.: Βαγγέλης 
Γιαννίσης 
Διόπτρα 

Μια μέρα λίγο μετά τα 
μεσάνυχτα, καλούν 
από το Δελτίο Θανά-
του τον Ματέο και τον 
Ρούφους για να τους α-
ναγγείλουν ότι έφτασε 
η μοιραία μέρα. Ο Μα-
τέο και ο Ρούφους είναι 
εντελώς άγνωστοι, 
αλλά, για διαφορετι-
κούς λόγους, και οι δύο 
θέλουν να κάνουν έναν 
νέο φίλο. Έχουν μόνο 
24 ώρες. Μέσα από την 
εφαρμογή «Ο Τελευταί-
ος Φίλος», ο Ρούφους 
και ο Ματέο πρόκειται 
να συναντηθούν για 
την τελευταία μεγάλη 
περιπέτεια – να ζήσουν 
μια ολόκληρη ζωή σε 
μια μέρα. Μια ιστορία 
που υπενθυμίζει ότι 
δεν υπάρχει ζωή χωρίς 
θάνατο, αγάπη χωρίς 
απώλεια και ότι είναι 

δυνατόν να αλλάξει 
αναπάντεχα όλος ο 
κόσμος μας. Αλήθεια, 
εσύ τι θα έκανες αν σου 
έλεγαν ότι έχεις μόνο 
24 ώρες ζωής;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 
Ένα πιστόλι  
για υπογραφή 
Σίμος Εμμ.Νίκος 
Κάκτος 

Επί πολλά χρόνια η 
Ελλάδα αποτέλεσε 
εύφορο έδαφος για 
την τρομοκρατία – εγ-
χώρια και εισαγόμενη. 
Ένα από τα πρόσωπά 
της «φωτογραφίζει» το 
αστυνομικό αυτό μυ-
θιστόρημα, μέσα στο 
οποίο ο αναγνώστης 
μπορεί να αναγνωρίσει 
κάποια στοιχεία από 
συναφείς βίαιες δρά-
σεις του παρελθόντος 
που συνέβησαν στη 
χώρα μας.
Οι τρομοκράτες ζουν 
στη σκιά, αθέατοι και 
υπεράνω πάσης υπο-
ψίας. Έχει αναλάβει 
να τους αποκαλύψει ο 
αστυνόμος Νικόδημος 
Γρέκας, απόφοιτος 
της Νομικής και με 
επιμόρφωση στην 
εγκληματολογική 
ψυχολογία, ο οποίος 
έχει όλα τα προσόντα 
ώστε, μολονότι υπηρε-
τεί στην Ασφάλεια, να 
τον χρησιμοποιήσει η 
Αντιτρομοκρατική για 
τη διαλεύκανση σειράς 
εγκλημάτων που σχετί-
ζονται με την εγχώρια 
τρομοκρατία.

Σκληρό καλοκαίρι 
Hans 
Rosenfeldt,  
μτφ.: Γρηγόρης  
Κονδύλης 
Μεταίχμιο 

Στο υποψήφιο για τα 
βραβεία Storytell και 
Adlibris 2020 αστυνο-
μικό αυτό μυθιστόρη-
μα, η Χάνα Βέστερ, μια 
μεσήλικη αστυνομικός 
στην απόμερη βορινή 
πόλη της Χαπαράντα 
βρίσκεται μπροστά 
στο χάος. Όταν αν-
θρώπινα λείψανα βρί-
σκονται στο στομάχι 
ενός νεκρού λύκου, 
η Χάνα ξέρει ότι αυτό 
το καλοκαίρι δεν θα 
μοιάζει με κανένα 
άλλο. Τα λείψανα σύ-
ντομα οδηγούν σε μια 
αιματηρή δοσοληψία 
ναρκωτικών στα σύ-
νορα με τη Φινλανδία. 
Πώς όμως κατέληξε το 
θύμα στο δάσος έξω 
από τη Χαπαράντα; Και 
πού είναι τα ναρκωτι-
κά και τα λεφτά; Μέσα 
σε λίγες μονάχα μέρες, 
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η ζωή στη Χαπαράντα 
έρχεται τα πάνω κάτω 
– και η Χάνα έρχεται 
αντιμέτωπη με το πα-
ρελθόν της.

Η λίστα 
Λούσι Φόλεϊ,  
μτφ.: Βεατρίκη  
Κάντζολα-
Σαμπατάκου 
Μίνωας 

Ένα ακόμα δυνατό 
ψυχολογικό θρίλερ, 
μεταφρασμένο σε 35 
γλώσσες, από τη συγ-
γραφέα του bestseller 
«Το καταφύγιο». Στην 
ιστορία, σε ένα μικρό 
νησί στα ανοιχτά 
των ανεμοδαρμένων 
ιρλανδικών ακτών κα-
ταφθάνουν εκλεκτοί 
καλεσμένοι για τον γά-
μο της χρονιάς ανάμε-
σα στην επιτυχημένη 
επιχειρηματία Τζουλς 
Κίγκαν και στον γοη-
τευτικό τηλεοπτικό 
αστέρα Γουίλ Σλέιτερ. 
Λίγο μετά την κοπή της 
τούρτας, οι κραυγές 
μιας έντρομης σερ-
βιτόρας, που μόλις 
έχει αντικρίσει ένα 
αποτρόπαιο θέαμα, 
θα μετατρέψουν την 
όμορφη βραδιά σε μια 
νύχτα τρόμου.
Και μια θύελλα που ξε-
σπάει όλη της τη μανία 
στο μικρό νησί κρατάει 
παγιδευμένους τους 
καλεσμένους.

Κλειδί δεκαεπτά 
Marc Raabe, 
μτφ.:  Όλγα  
Γκαρτζονίκα 
Κλειδάριθμος 

Τα μυθιστορήματα του 
Raabe έχουν μεταφρα-
στεί σε περισσότερες 
από 10 γλώσσες, και 
το πρώτο βιβλίο της 
σειράς θρίλερ με τον 
υπαστυνόμο Τομ 
Μπάμπιλον βρισκόταν 
επί μήνες στα δέκα 
πρώτα βιβλία της 
λίστας των bestseller 
του Literatur Spiegel. 
Εδώ, μια νεκρή με 
μαύρα φτερά κρέμεται 
φρικτά κακοποιημένη 
από τον τρούλο του 
καθεδρικού ναού του 
Βερολίνου. Πρόκειται 
για τη διάσημη ιερέα 
του ναού Δρ Μπριγκίτε 
Ρις. Ένα κλειδί αιωρεί-
ται κρεμασμένο από 
τον λαιμό της και στη 
λαβή του είναι χαραγ-
μένος ο αριθμός 17. Ο 
Τομ Μπάμπιλον από τη 
Γενική Αστυνομική Δι-
εύθυνση θέλει να του 
αναθέσουν την υπόθε-
ση πάση θυσία, μια και 
η μικρή του αδερφή, η 
Βιόλα, εξαφανίστηκε 
πριν από πολλά χρόνια 
με αυτό το κλειδί… 

Σίλβερβιου 
John le Carré, 
μτφ.: Μαρία  
Παπανδρέου 
BELL 
 
Το τελευταίο ολοκλη-
ρωμένο μυθιστόρημα 
που άφησε πίσω του 
ο σπουδαίος John le 
Carré, ένας από τους 
σημαντικότερους σύγ-
χρονους συγγραφείς, 
που ανέδειξε το κατα-
σκοπικό μυθιστόρημα 
σε υψηλή λογοτεχνία. 
Το μυθιστόρημα αυτό 
δεν είναι απλώς μια 
τελευταία ευκαιρία 
να ακούσουν οι ανα-
γνώστες τη χαρακτη-
ριστική φωνή του 
John le Carré (ο οποίος 
απεβίωσε στις 12 Δε-
κεμβρίου 2020), αλλά 
πρόκειται για μια οδυ-
νηρά εύστοχη ιστορία, 
μια έντονη, άγρια και 
λυρική ματιά στην 
ψυχή της σύγχρονης 
Μυστικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών. Με τον 
συγγραφέα να διερω-
τάται τι οφείλει κανείς 
στην πατρίδα του όταν 
έχει πάψει να την ανα-
γνωρίζει.

Ο θησαυρός  
της Σμύρνης 
Ελευθερία  
Μεταξά 
Μίνωας 

Το νέο ψυχολογικό 
θρίλερ της Ελευθερίας 
Μεταξά, βασισμένο σε 
πραγματικά γεγονότα, 
ταξιδεύει τον ανα-
γνώστη στη Σμύρνη 
του 1922. Για ακόμη 
μια φορά το δίδυμο 
Βαρσάμη - Γληνού κα-
λείται να διαλευκάνει 
ένα στυγερό έγκλημα, 
σε ένα μυθιστόρημα 
που κρατάει αμείωτη 
την ένταση και το 
σασπένς μέχρι την 
τελευταία σελίδα. Τον 
Σεπτέμβριο του 1922 
ο νεαρός Αρίστος Κο-
γκαλίδης αποφασίζει 
να εγκαταλείψει την 
πατρίδα του και να κα-
ταφύγει με την οικογέ-
νειά του στην Ελλάδα, 
όμως ο επίσης νεαρός 
Γαβρίλης Ραγιόγλου 
ανατρέπει την τελευ-
ταία στιγμή τα σχέδιά 
του με τον χειρότερο 
τρόπο. Στο σήμερα, 
όταν ο αιωνόβιος 
Χριστόδουλος Ραγιό-
γλου δολοφονείται, το 
παρελθόν μπλέκεται 
με το παρόν, και καλά 
κρυμμένα μυστικά 
βγαίνουν στο φως. 
Ποιος θέλησε να σκο-
τώσει έναν άνθρωπο 
που ήδη βρισκόταν 
στο κατώφλι του θα-
νάτου; 

Ο πλαστός πίνακας 
Val McDermid, 
μτφ.:  Έφη Τσιρώνη 
Διόπτρα 

Κάποιοι λένε πως «ο 
φόνος είναι το εύκολο 
κομμάτι, το δύσκολο 
είναι να ξεφορτωθείς 
το πτώμα». Στην ιστο-
ρία, ένας ψαράς ανα-
σύρει ένα πτώμα από 
το Φερθ οφ Φορθ στη 
Σκοτία. Ο αδελφός του 
θύματος, επιφανής 
δημόσιος λειτουργός, 
είχε εξαφανιστεί πριν 
από δέκα χρόνια, και 
ο νεκρός ήταν τότε ο 
βασικός ύποπτος. Την 
ίδια ώρα, εξαιτίας ενός 
τροχαίου ατυχήματος, 
ανακαλύπτεται ο σκε-
λετός μιας γυναίκας 
μέσα σε ένα παλιό 
αυτοκινούμενο και τα 
στοιχεία δείχνουν ότι 
ο δολοφόνος κυκλο-
φορεί ακόμα εκεί έξω. 
Τις δύο φαινομενικά 
ασύνδετες υποθέσεις 
θα ανοίξει η δυναμική 
επιθεωρήτρια Κάρεν 
Πίρι, ο χαρακτήρας της 
οποίας το 2021 μετα-
φέρθηκε στην τηλεο-
πτική οθόνη του βρε-
τανικού δικτύου ITV 
με πρωταγωνίστρια 
τη Σκοτσέζα ηθοποιό 
Lauren Lyle.

Παλιοί λογαριασμοί 
Γρηγόρης  
Αζαριάδης 
BELL 

Νέα έκδοση για το 
μυθιστόρημα που για 
αρκετούς σηματοδό-
τησε τη νέα εποχή της 
ελληνικής αστυνομι-
κής λογοτεχνίας. Πρό-
κειται για ένα κράμα 
νεο-πολάρ και μεσο-
γειακού κοινωνικoα-
στυνομικού μυθιστο-
ρήματος με επιρροές 
από τον Μανσέτ, τον 
Μονταλμπάν και τον 
Ιζζό. Στη συναρπαστι-
κή ιστορία, τέσσερις 
επώνυμοι Αθηναίοι, 
που συνδέονταν από 
τα χρόνια της δικτατο-
ρίας, δολοφονούνται 
ο ένας μετά τον άλλον, 
και ο συγγραφέας «πα-
τάει στα χνάρια του 
Πέτρου Μάρκαρη και 
στη μεσογειακή νουάρ 
λογοτεχνία» (Φίλιππος 
Φιλίππου, συγγραφέ-
ας) και μας προσφέρει 
ένα σύγχρονο κλασικό 
μυθιστόρημα που πρέ-
πει να διαβάσουν όλοι 
οι λάτρεις της αστυνο-
μικής λογοτεχνίας. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
– ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Της αγκαλιάς βιβλίο 
Ματ Χέιγκ, μτφ.: 

Άννα Παπασταύρου 
Ψυχογιός 
 
Το «Της αγκαλιάς βι-
βλίο» είναι ένας ακόμα 
τίτλος που θα δούμε 
στα ράφια των βιβλιο-
πωλείων από τις εκδό-
σεις Ψυχογιός και έρχε-
ται από τον αγαπημένο 
συγγραφέα μικρών και 
μεγάλων Ματ Χέιγκ. Στο 
νέο του βιβλίο αυτο-
βελτίωσης συνδυάζει 
το απομνημόνευμα 
με τον φιλοσοφικό 
στοχασμό, αντλώντας 
έμπνευση από σπου-
δαίες προσωπικότητες 
όλων των εποχών, από 
τον Μάρκο Αυρήλιο και 
τη Νέλι Μπλάι ως την 
Έμιλι Ντίκινσον και τον 
Τζέιμς Μπόλντουιν. Ένα 
βιβλίο που θέλει να δώ-
σει στον αναγνώστη το 
μήνυμα πως τίποτα δεν 
είναι πιο δυνατό από μια 
μικρή ελπίδα που δεν 
το βάζει κάτω. Συγκε-
ντρώνει παρηγορητικά 
λόγια και ιστορίες για 
να προσφέρουν έναν 
νέο τρόπο να δούμε τον 
εαυτό μας. Κυκλοφορεί 
στις 5 Μαΐου.

To Παζλ 
Έφη  
Ανδρεουλάκου 
Key Books

Ένα βιβλίο ψυχολογίας 
που μιλάει με απλούς, 
καθημερινούς όρους 
για τα προβλήματα 
της καθημερινότητας 
και προτείνει τρόπους 
επίλυσής τους, με τη 
συγγραφέα να διαθέτει 
25ετή εμπειρία στον 
χώρο της ψυχικής 
υγείας, με ειδίκευση σε 
οικογενειακά περιστα-
τικά. «Το Παζλ» δεν είναι 
οδηγός προσωπικής α-
νάπτυξης που ζητά από 
τον αναγνώστη να τον 
ακολουθεί πιστά. Είναι 
ένας καθρέπτης που 
μας δείχνει όχι το ποιοι 
είμαστε, αλλά το ποιοι 
μπορούμε να γίνουμε. 
Και, ως καθρέπτης, λέει 
την αλήθεια. 

Η ζωή μου χωρίς  
τη Δ.Δ. 
 Jenni Schaefer & 
Thom Rutledge, 
μτφ.: Χριστόδουλος 
Λιθαρής 
Κλειδάριθμος 

Δ.Δ. είναι η διατροφική 
διαταραχή, και αυτή 
είναι η ιστορία μιας 
γυναίκας, της Τζένι, 
η οποία κατάφερε να 
απελευθερωθεί από 
αυτή. Η Τζένι ήταν 
για πολύ καιρό σε μια 
καταπιεστική σχέση με 
τον Εντ (ED), που ση-
μαίνει eating disorder, 
δηλαδή διατροφική 
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διαταραχή (Δ.Δ.). Ο 
Εντ ήλεγχε τη ζωή της, 
παραμόρφωνε τον 
τρόπο που έβλεπε τον 
εαυτό της και προσπα-
θούσε να της κάνει 
σωματικό κακό σε όλη 
τη μακρόχρονη σχέση 
τους. Ύστερα, κατά τη 
θεραπεία, η Τζένι έμα-
θε να αντιμετωπίζει τη 
διατροφική διαταραχή 
της σαν σχέση, αλλά 
και σαν πάθηση. Ένα 
βιβλίο που απευθύνε-
ται σε όλους, καθώς 
περιλαμβάνει πληρο-
φορίες για γυναίκες και 
άνδρες με διατροφικές 
διαταραχές, τον κύκλο 
υποστήριξης και τους 
επαγγελματίες του 
κλάδου υγείας. Σε επι-
στημονική επιμέλεια 
της ψυχολόγου – ψυ-
χοθεραπεύτριας Ειρή-
νης Θ. Παταργιά. 

Μέντορες 
Russell Brand, 
μτφ.: Χαρά  
Παντελιού  
Key Books 

Ο συγγραφέας, γνω-
στός ηθοποιός και από 
τις κορυφαίες προ-
σωπικότητες διεθνώς 
στον χώρο της εναλ-
λακτικής προσωπικής 
ανάπτυξης, περιγράφει 
τα οφέλη της αναζή-
τησης και της προσφο-
ράς βοήθειας, και μοι-
ράζεται μαζί μας όσα 
έμαθε από την καθο-
δήγηση των δικών του, 
καθημερινών ηρώων. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, 
καθένας μας, όπως και 
όλος ο πλανήτης, είναι 
ένα έργο σε εξέλιξη, 
και μόνο μέσα από μια 
αλυσίδα αμοιβαίας 
καθοδήγησης μπο-
ρούμε να βελτιωθούμε 
ατομικά και παγκόσμια 
ως ένα. Οι «Μέντορες» 
θα σας ενθαρρύνουν 
να βρείτε τους δικούς 
σας δασκάλους στα πιο 
απροσδόκητα μέρη και 
θα σας διδάξουν πώς 
να αξιοποιήσετε όσους 
είναι ήδη τμήμα της κα-
θημερινότητάς σας.

FISH! 
Stephen C. 
Lundin, PhD, 
Harry Paul, John 
Christensen, 
μτφ.: Χαρά  
Παντελιού 
Key Books 

Γεμάτο έμπνευση και 
διαχρονική σοφία, το 
«FISH!» είναι μια από τις 
πιο δημοφιλείς επιχει-
ρηματικές αλληγορίες 
όλων των εποχών. 
Κολοσσοί όπως η 
Google και η Zappos τη 
χρησιμοποίησαν ως 
έμπνευση στην οικοδό-

μηση της κουλτούρας 
τους για να βελτιώ-
σουν την εξυπηρέτηση 
των πελατών και να 
ενισχύσουν το ομαδικό 
πνεύμα και την ηγεσία. 
Το «FISH!»  θα σας βοη-
θήσει να ανακαλύψετε 
την εκπληκτική δύνα-
μη που υπάρχει ήδη 
μέσα σας και να κάνετε 
τη διαφορά – σε όποια 
φάση της καριέρας σας 
κι αν βρίσκεστε. Με πε-
ρισσότερες από 6 εκατ. 
πωλήσεις αντιτύπων 
σε όλο τον κόσμο. 

Δέκα μαθήματα  
για την εποχή  
μετά την πανδημία 
Fareed Zakaria, 
μτφ.: Γιώτα  
Κουρμεντάλα 
Επίκεντρο

Ο οικοδεσπότης της 
εμβληματικής εκπο-
μπής του CNN «Fareed 
Zakaria GPS» δεν 
αφορά την πανδημία 
αλλά τον κόσμο που θα 
δημιουργηθεί μετά την 
πανδημία. Όχι επειδή ο 
κορωνοϊός ανήκει στο 
παρελθόν, αλλά επειδή 
έχουμε περάσει ένα 
κρίσιμο όριο. Η σημε-
ρινή πανδημία μπορεί 
να εξουδετερωθεί, 
αλλά είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι θα κάνουν 
την εμφάνισή τους και 
άλλες επιδημίες. Και 
καθώς ο κίνδυνος της 
οπισθοδρόμησης είναι 
ορατός, μελέτες όπως 
αυτή του Zakaria είναι 
απαραίτητες για την 
υπεράσπιση της λογι-
κής, της επιστήμης και 
του ουμανισμού. 

ΕΡΕΥΝΑ,  
ΜΕΛΕΤΕΣ,  
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Εθνική εικόνα  
και οικονομική  
ανάπτυξη 
Δρ Ανδρέας  
Μήλιος 
Κλειδάριθμος 

Μια μελέτη που α-
ναδεικνύει με σαφή 
και περιεκτικό τρόπο 
τον κομβικό ρόλο της 
εθνικής εικόνας στη 
συνολική διαδικασία 
ανάπτυξης των χωρών, 
απαντώντας, μεταξύ 
άλλων, σε ερωτήματα 
όπως «πώς αξιολο-
γείται η εθνική εικόνα 
της σύγχρονης Ελλά-
δας από Έλληνες και 
ξένους» και εάν «έχει 
προοπτικές βελτίωσης 
η εικόνα της Ελλάδας 
και ποιες είναι αυτές». 
Ένα βιβλίο για την 
εθνική ταυτότητα και 
εικόνα της σύγχρονης 
Ελλάδας που στοχεύει 
στον εμπλουτισμό της 

εθνικής αυτογνωσίας 
και της εθνικής αυτο-
πεποίθησης και σημα-
δεύει το μέλλον.

Moonshot: 
 Η απίστευτη  
κούρσα της Pfizer 
για τη δημιουργία 
του εμβολίου 
Δρ Άλμπερτ 
Μπουρλά 
Ψυχογιός 

Η εξιστόρηση του 
προέδρου και CEO 
της Pfizer Δρ Άλμπερτ 
Μπουρλά αναμένεται 
να μας καθηλώσει και 
να «ρίξει φως» στο πα-
ρασκήνιο των 9 μηνών 
του 2020, μια έντονη 
περίοδο όπου οι επι-
στήμονες της Pfizer 
συνεργάστηκαν με την 
BioNTech  για να κά-
νουν το αδύνατο δυνα-
τό – να αναπτύξουν, να 
υποβάλουν σε δοκιμή 
και να παρασκευάσουν 
ένα εμβόλιο κατά της 
COVID-19, για το οποίο 
παλιότερα θα απαιτού-
νταν πολλά χρόνια. Το 
«Moonshot» θα είναι 
διαθέσιμο από τις 10 
Μαρτίου και όλα τα 
έσοδα του συγγραφέα 
από την έκδοση θα δι-
ατεθούν σε φιλανθρω-
πικούς σκοπούς.

Μακιαβέλλι,  
Η τέχνη τού να  
διδάσκεις τους  
ανθρώπους τι  
πρέπει να φοβούνται 
Patrick 
Boucheron,  
μτφ.: Μήνα  
Πατεράκη-Γαρέφη   
Πατάκη 

«Το ενδιαφέρον για τον 
Μακιαβέλλι αναγεννά-
ται πάντοτε τη στιγμή 
που προμηνύονται 
καταιγίδες, διότι είναι 
αυτός που ξέρει να 
φιλοσοφεί σε θυελλώ-
δεις καιρούς. Και αν τον 
ξαναδιαβάζουμε σήμε-
ρα, είναι γιατί υπάρχει 
λόγος να ανησυχούμε. 
Από τον θάνατό του, το 
1527, και εξής, ουδέπο-
τε σταμάτησαν να τον 
διαβάζουν, και πάντα 
για να βγουν από τη 
χαύνωση. Αλλά τι ξέ-
ρουμε γι’ αυτόν εκτός 
από τον μακιαβελλι-
σμό, αυτό το συλλογικό 
άγχος μπροστά στο 
κακό στην πολιτική; Ας 
πάμε λοιπόν να αναζη-
τήσουμε τον άνθρωπο 
πίσω από τη μάσκα που 
τον παραμορφώνει. 
Ας αναδείξουμε τις α-
ντιφάσεις που βασανί-
ζουν το φλογερό αυτό 
πνεύμα της φλωρεντι-
νής Αναγέννησης». Ο 
Patrick Boucheron μας 
προσκαλεί να ανακαλύ-

ψουμε έναν Μακιαβέλ-
λι προκλητικό, οραμα-
τιστή, «αδυσώπητο σαν 
καλοκαιριάτικο ήλιο»: 
«Ο Μακιαβέλλι είναι α-
φυπνιστής, επειδή είναι 
συγγραφέας. Γράφει 
για να βάλει την πένα 
του στην πληγή. Γράφει 
για να δώσει και πάλι 
ζωή όχι στην αίγλη των 
λέξεων αλλά στην αλή-
θεια των πραγμάτων».

Η μεγαλύτερη  
εφεύρεση. Η ιστορία 
της ανθρωπότητας 
σε 9 χειρόγραφα 
Silvia Ferrara, 
μτφ.: Άννα  
Παπασταύρου 
Πατάκη 
 
Αυτό το βιβλίο μιλάει 
για μια εφεύρεση 
που εξακολουθεί να 
περιβάλλεται από μυ-
στήριο: τη γραφή. Είναι 
πλέον σχεδόν βέβαιο 
ότι η σύλληψη της 
εφεύρεσης αυτής πολ-
λές φορές στην ιστορία 
έγινε από το μηδέν. 
Πώς όμως έφτασαν οι 
άνθρωποι σε αυτή την 
επανάσταση; Τι τους 
ώθησε να γράψουν; Για 
να μας βοηθήσει να α-
ποκαλύψουμε αυτό το 
απόκρυφο μυστικό, η 
Σίλβια Φερράρα μάς ο-
δηγεί στην ανακάλυψη 
των γραφών που δη-
μιουργήθηκαν από το 
μηδέν και εκείνων που 
ως σήμερα δεν έχουν 
αποκρυπτογραφηθεί, 
όχι μόνο ανάμεσα στα 
μυστικά της ιστορίας, 
αλλά και μέσα στους 
μαιάνδρους του νου 
μας. Ένα ταξίδι στην 
απεριόριστη ικανότητά 
μας να γεννάμε ιστο-
ρίες και σύμβολα, ένα 
ταξίδι καμωμένο από 
σιβυλλικές επιγραφές, 
από φαεινές ιδέες κατά 
το παρελθόν, από την 
επιστημονική έρευνα 
του σήμερα και από τον 
ασαφή, απρόβλεπτο 
αντίλαλο της γραφής 
του μέλλοντος. 

Στα σπίτια  
της αμαρτίας 
Εύα Νικολαΐδου 
Κάκτος 

Η δημοσιογράφος-
συγγραφέας κάνει μια 
έρευνα γύρω από την 
πορνεία και, πίνοντας 
καφέ μ’ αυτά τα κορί-
τσια, στους οίκους α-
νοχής, καταγράφει την 
καθημερινότητά τους. 
Κρατούσε 40 χρόνια 
στο αρχείο της ένα δη-
μοσιογραφικό ημερο-
λόγιο με συνεντεύξεις, 
φωτογραφίες, ταυτό-
τητές τους, βιβλιάρια 
υγείας τους, έγγραφα. 
Η Νικολαΐδου δίνει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα 
της πορνείας: Τι ψά-
χνουν οι πελάτες; Γιατί 
τις επιλέγουν; Τι τους 
ζητάνε; Πώς συμπε-
ριφέρονται; Το χθες 
ήταν διαφορετικό; 
Μεταξύ άλλων, θα σας 
συναρπάσει για τον 
ρεαλισμό της η μονα-
δική συνέντευξη της 
Γαβριέλλας Ουσάκο-
βα. Μια πόρνη θρύλος 
που είχε πει τη γνωστή 
φράση: «Έγινα πόρνη 
διότι εγεννήθην έτσι».
 
Φιλοσοφία  
για όλους 
 Έλσα Νικολαΐδου 
Μεταίχμιο 

Γιατί να διαβάζουμε 
τους αρχαίους φιλο-
σόφους; Γιατί, όπως 
λέει η συγγραφέας, 
η φιλοσοφία ανοίγει 
ορίζοντες. Ο Σωκρά-
της μας τσίμπησε σαν 
αλογόμυγα για να 
ξυπνήσουμε, ο Πλά-
τωνας μας έβγαλε από 
το σπήλαιο, ο Αριστο-
τέλης μας ξενάγησε 
στη φύση, ο Επίκουρος 
μας φιλοξένησε στον 
Κήπο, οι Στωικοί μεγά-
λωσαν την πατρίδα μας 
και έγινε ο κόσμος, το 
σύμπαν. Ολόκληρη η 
φιλοσοφική παράδοση 
από τον Σωκράτη έως 
τον Επίκουρο και τους 
Στωικούς δεν προσφέ-
ρει μόνο λύσεις στα 
προβλήματά μας, αλλά 
μας διδάσκει και πώς 
να ζήσουμε με αυτά.

Μικρασιατική  
Καταστροφή:  
50 ερωτήματα και  
απαντήσεις 
Άγγελος Συρίγος, 
Ευάνθης  
Χατζηβασιλείου 
Πατάκη 

Μέσα από 50 ερωτή-
σεις και απαντήσεις 
εξετάζονται με νηφα-
λιότητα: Μια μεγάλη 
εθνική και διεθνής σύ-
γκρουση· το ξέσπασμα 
του Εθνικού Διχασμού· 
οι στόχοι και τα με-
γάλα διλήμματα των 
πρωταγωνιστών· τα 
ελλείμματα και τα λάθη 
μας· μύθοι, παρανοή-
σεις και υπεραπλου-
στεύσεις· η στάση των 
μεγάλων δυνάμεων, 
που επιδίωξαν (φυσι-
κά) την ικανοποίηση 
των δικών τους και όχι 
των δικών μας εθνικών 
συμφερόντων· οι αξι-
ώσεις της τουρκικής 
πλευράς και οι μέθοδοι 
που επέλεξε για να τις 
πετύχει από το 1914 
έως το 1922· οι επιπτώ-
σεις της Μικρασιατικής 
Καταστροφής. Τα 
συμπεράσματα, ιδίως 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟ
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αυτά που δεν µας είναι 
αρεστά, αποτελούν 
την ελάχιστη τιµή που 
αρµόζει στη µνήµη των 
όσων χάθηκαν τότε, 
των δικών µας χαµέ-
νων ανθρώπων.

Metropolis -  
η ιστορία των πόλε-
ων, της μεγαλύτερης 
ανακάλυψης  
του ανθρώπου,  
Ben Wilson,  
μτφ.: Βιολέττα 
Ζεύκη 
Διόπτρα 

Ο ιστορικός Ben 
Wilson, συγγραφέας 
βραβευµένων best 
sellers, αφηγείται τη 
µεγάλη, ένδοξη ιστο-
ρία του τρόπου µε τον 
οποίο η ζωή στην πόλη 
επέτρεψε την ανάπτυ-
ξη του ανθρώπινου 
πολιτισµού. Ξεκινώ-
ντας µε την Ουρούκ, 
την πρώτη πόλη του 
κόσµου, που χρονο-
λογείται από το 4.000 
π.Χ. και απεικονίζεται 
στο Έπος του Γκιλγκα-
µές, µας δείχνει ότι οι 
πόλεις δεν ήταν ποτέ 
µια ανάγκη, αλλά, όταν 
δηµιουργήθηκαν, η εγ-
γύτητά τους οδήγησε 
σε άνθηση των επι-
τευγµάτων του ανθρώ-
που, δηµιουργώντας 
νέα επαγγέλµατα, νέες 
µορφές τέχνης, λατρεί-
ας και εµπορίου – όλα 
αυτά που συνθέτουν 
τον πολιτισµό. Ζωντα-
νό, ευφυές, ευκολοδιά-
βαστο, το «Metropolis» 
είναι µια υπέροχη περι-
ήγηση στα ανθρώπινα 
επιτεύγµατα.

Ανθρωπολογία  
του Μαρξισμού 
Cedric J. 
Robinson,  
μτφ.: Αλέξανδρος  
Μανωλάτος 
Πανεπιστημιακές  
Εκδόσεις Κρήτης 

Η µελέτη του διακεκρι-
µένου Αφροαµερικα-
νού πολιτικού επιστή-
µονα Cedric Robinson 
διερευνά την ιστορία 
του κοινοτισµού, ιδέα 
την οποία διεκδίκησαν 
ως δική τους ο Μαρξ 
και οι επίγονοί του. Ο 
Robinson θεωρεί ότι το 
σοσιαλιστικό ιδεώδες 
δεν εµφανίστηκε µαζί 
µε τον καπιταλισµό, 
ούτε η ύπαρξή του 
εξαρτάται από αυτόν, 
αλλά ότι αποτελούσε 
οργανική πτυχή τόσο 
του δυτικού όσο και 
άλλων πολιτισµών πο-
λύ πριν από την αυγή 
των Νεότερων Χρό-
νων. Ο Robinson επιδι-
ώκει να δείξει ότι τόσο 
ο δυτικός σοσιαλισµός 

όσο και ο ιστορικός 
υλισµός αποτέλεσαν 
εκφράσεις των ζυµώ-
σεων ενός ολόκληρου 
πολιτισµού και όχι 
απλώς προϊόντα ενός 
συγκεκριµένου ιστο-
ρικού γεγονότος, µιας 
συγκεκριµένης εποχής 
ή ενός κύκλου εκλε-
κτών διανοουµένων.

Εξατομίκευση  
και γενίκευση στη 
φιλοσοφία της  
πράξης 
Παύλος Σούρλας 
Πανεπιστημιακές  
Εκδόσεις Κρήτης 
 
Στη ζωή µας τελούµε 
καθηµερινά διάφορες 
πράξεις και γινόµαστε 
µάρτυρες ή και απο-
δέκτες πράξεων των 
άλλων. Τι είναι όµως οι 
ανθρώπινες πράξεις; 
Τη σύγχρονη εποχή, 
δύο υπήρξαν οι βασι-
κές αντίπαλες σχολές. 
Η µία στάθηκε περισ-
σότερο στην πράξη ως 
ένα εξατοµικευµένο 
γεγονός ηθεληµένης 
µεταβολής της πραγ-
µατικότητας το οποίο, 
ενώ η άλλη τόνισε 
περισσότερο το στοι-
χείο της πρόθεσης ως 
αυθορµησίας του δρώ-
ντος και επέµεινε στην 
ενότητα της πράξης. Το 
παρόν βιβλίο επιχειρεί 
τη σύνθεση των δύο, 
αλλά και να αναδείξει 
ένα τρίτο στοιχείο της 
πράξης, που είναι στοι-
χείο γενίκευσης: τους 
λόγους στους οποίους 
βασίστηκε ή όφειλε να 
βασιστεί ο δρων. 

Zettel // Δελτάρια, 
Λούντβιχ  
Βίττγκενσταϊν, 
μτφ.: Μιλτιάδης  
Ν. Θεοδοσίου 
Πανεπιστημιακές  
Εκδόσεις Κρήτης

Ένα εξαιρετικό δείγµα 
βιττγκενσταϊνικής 
φιλοσοφίας κατευ-
θείαν από την πηγή. 
Πρόκειται για αποσπα-
σµατικές σηµειώσεις 
διά χειρός Βίττγκεν-
σταϊν, επιλεγµένες 
και επιµεληµένες από 
τους φιλοσόφους, 
µαθητές και φίλους του 
φιλοσόφου, την Ελίζα-
µπεθ Άνσκοµπ και τον 
Γκέοργκ φον Βριγκτ. Tο 
παλαιότερο απόσπα-
σµα γράφτηκε το 1929 
και το υστερότερο τον 
Αύγουστο του 1948, 
ενώ στην πλειονότητά 
τους τα αποσπάσµα-
τα προέρχονται από 
δακτυλογραφηµένα 
χειρόγραφα τα οποία 
ο Βίττγκενσταϊν υ-
παγόρευσε κατά την 
περίοδο 1945-1948. Οι 

παράγραφοι που συν-
θέτουν το βιττγκεν-
σταϊνικό κείµενο είναι 
αµιγώς φιλοσοφικές, 
και τις σηµαδεύει η 
γνωστή συνήθεια του 
Βίττγκενσταϊν να θέτει 
ερωτήµατα τα οποία 
αφήνει αναπάντητα. 

Η τέταρτη  
επανάσταση 
John 
Micklethwait, 
Adrian 
Wooldridge,  
επιμέλεια Δημήτρη 
Π. Σωτηρόπουλου, 
Επίκεντρο 

Οι συγγραφείς σηµει-
ώνουν ότι η βασική 
πολιτική πρόκληση της 
επόµενης δεκαετίας θα 
είναι η βελτίωση των 
κυβερνήσεων και πως 
οι δυτικές δηµοκρατίες 
έχουν τις περισσότε-
ρες πιθανότητες να 
ανταποκριθούν στις 
αλλαγές. Αλλά η Δύση 
βρίσκεται ενώπιον 
και της µεγαλύτερης 
διακινδύνευσης: το ότι 
ακούει τους ανθρώ-
πους είναι ο λόγος που 
το δυτικό Κράτος έχει 
φορτωθεί τόσο πολύ, 
και οι πολιτικοί υπό-
κεινται στον πειρασµό 
να επιβαρύνουν το 
Κράτος µε ακόµη µεγα-
λύτερες υποχρεώσεις. 
Αυτή τη στιγµή η δηµο-
κρατία µοιάζει µερικές 
φορές σα να σκάβει 
τον δικό της λάκκο. Αν 
η Δύση θα υπακούσει 
στα καλύτερα ή τα 
χειρότερά της ένστικτα 
είναι το ερώτηµα που 
θα προσδιορίσει το 
αποτέλεσµα της Τέταρ-
της Επανάστασης. 

Γιάννης Μπεχράκης 
- Με τα μάτια  
της ψυχής,  
Γιώργος  
Αρχιμανδρίτης 
Πατάκης 

Το όνοµα του Γιάννη 
Μπεχράκη (1960-
2019) είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένο µε 
τις σηµαντικότερες 
στιγµές του παγκόσµι-
ου φωτορεπορτάζ των 
τελευταίων δεκαετιών. 
Μάρτυρας των γεγονό-
των που συνθέτουν τη 
σύγχρονη ιστορία και 
υπερασπιστής εκείνων 
που την υφίστανται, 
ο Γιάννης Μπεχρά-
κης ήταν ένας βαθιά 
στρατευµένος ανθρω-
πιστής. Βασισµένο σε 
σειρά συζητήσεών 
του µε τον Γιώργο Αρ-
χιµανδρίτη, το βιβλίο 
αποτυπώνει µε τρόπο 
ανάγλυφο τη φιλο-
σοφία και τον τρόπο 
σκέψης του πολυ-

βραβευµένου Έλληνα 
φωτογράφου και µας 
παραδίδει ατόφια την 
ποιητική της τέχνης και 
της ζωής του. 

Τουρκικός  
ιμπεριαλισμός και 
αποτροπή 
Βασίλης  
Κ. Φούσκας 
Επίκεντρο 

Ο συγγραφέας, ο οποί-
ος µεταξύ άλλων είναι 
καθηγητής Διεθνούς 
Πολιτικής και Οικονο-
µίας στο Πανεπιστήµιο 
του Ανατολικού Λονδί-
νου, υπογραµµίζει τη 
συνεχή και δοµηµένη 
ενδοτικότητα των πο-
λιτικών ελίτ της χώρας 
µας απέναντι σε όλα τα 
ιστορικά-στρατηγικά 
αιτήµατα της Τουρκίας 
αναφορικά µε την 
Κυπριακή Δηµοκρατία, 
το Αιγαίο και τη Θράκη 
και δείχνει µε στοιχεία 
τη θεαµατική άνοδο 
της τουρκικής οικονο-
µίας σε σχέση µε την 
ελληνική. Ταυτόχρονα, 
µέσω ενός «φαντασια-
κού» διαλόγου µεταξύ 
του Αχµέτ Νταβούτο-
γλου και του Παναγιώ-
τη Κονδύλη, απαντάει 
στα καίρια ερωτήµατα 
για το τι πρέπει να κάνει 
η Ελλάδα προκειµένου 
να δροµολογήσει ένα 
άλλο αναπτυξιακό 
κοινωνικο-οικονοµικό 
πρότυπο, καθώς και 
µια αξιόπιστη αποτρο-
πή ενάντια στην Τουρ-
κική επιθετικότητα σε 
Αιγαίο, Θράκη και Κύ-
προ. Ο πρόλογος είναι 
του Κώστα Δηµουλά. 

Αναζητώντας μια 
θεωρία των πάντων 
Nicolaides 
Demetris, μτφ.: 
Χρίστος Γούδης 
Κάκτος 

Ο συγγραφέας οδηγεί 
τους αναγνώστες σε 
ένα περιπετειώδες τα-
ξίδι στον χώρο και στον 
χρόνο, προς αναζήτη-
ση µιας ενιαίας «θεωρί-
ας των πάντων», µέσω 
µιας σπάνιας και επιδέ-
ξιας αλληλεπίδρασης 
ανάµεσα στις φυσικές 
φιλοσοφίες των σηµα-
ντικότερων αρχαίων 
Ελλήνων διανοητών 
και στους νόµους της 
σύγχρονης φυσικής. 
Αναπτύσσοντας µια 
ιστορία και φιλοσο-
φία της επιστήµης, 
ο φυσικός Demetris 
Nicolaides συνδέει 
λογικά τα µεγάλα επι-
τεύγµατα του κριτικού 
νου και της αχαλίνωτης 
ανθρώπινης φαντα-
σίας στη φιλόδοξη 
αναζήτησή τους για µια 

θεωρία που τελικώς 
θα ερµηνεύει όλα τα 
φαινόµενα της φύσης 
µέσω ενός και µονα-
δικού αναλλοίωτου 
κυρίαρχου νόµου.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Γεωγραφία για  
εντελώς αγεωγρά-
φητους, από την 
ομάδα η Γεωγραφία 
είναι πολύ κουλ 
Διόπτρα 

Η επίσηµη οµάδα Η Γεω-
γραφία είναι πολύ κουλ 
µας µαθαίνει βασικές 
αρχές Γεωγραφίας για 
να πάψουµε να µπερ-
δεύουµε το Καρπενήσι 
µε νησί! Το βιβλίο ξεκι-
νάει µε τα βασικά, λύνει 
συχνές γεωγραφικές 
απορίες και παρεξη-
γήσεις και κλείνει µε 
ένα κεφάλαιο γεµάτο 
εξυπνάδες κι ενδιαφέ-
ρουσες ιστορίες! Σε τι 
τµήµατα χωρίζουµε τον 
πλανήτη Γη ώστε να συ-
νεννοούµαστε µεταξύ 
µας; Ποια είναι η διαφο-
ρά µεταξύ Αγγλίας, Η-
νωµένου Βασιλείου και 
Μεγάλης Βρετανίας; Α-
φού η Κασπία Θάλασσα 
έχει γύρω γύρω ξηρά, 
δεν είναι λίµνη; Τελειώ-
νοντας την ανάγνωση 
αυτού του βιβλίου, δεν 
θα έχεις λύσει απλώς 
όλες τις παραπάνω α-
πορίες, αλλά θα σου  
ανοίξει η όρεξη να  
λύσεις άλλες τόσες!

Say Cake! 
Έλενα Τσαβαλιά 
Key Books 

Σε τετράχρωµη πο-
λυτελή έκδοση, µε 
σκληρό εξώφυλλο, 
που υπόσχεται να σας 
βοηθήσει να «πετύχε-
τε» κάθε συνταγή! 52 
νόστιµα και λαχταριστά 
κέικ, ένα για κάθε εβδο-
µάδα του χρόνου! Γιατί 
ένα κοµµάτι κέικ είναι 
η χαρά της προσφο-
ράς γι’ αυτόν που το 
µοιράζεται, η χαρά της 
ζεστασιάς γι’ αυτόν που 
το προσφέρει και  
η χαρά της απόλαυ-
σης γι’ αυτόν που το 
γεύεται. Ένα κοµµάτι 
κέικ είναι ένα υπέροχο 
χαµόγελο σ’ έναν φω-
τογραφικό φακό…

Σουβλάκι. Ένα  
γαστρονομικό ταξίδι 
από τα ομηρικά έπη 
μέχρι το σύγχρονο 
street food 
Τάσος  
Μπρεκουλάκης, 
Μαρίνα  
Πετρίδου 
Πατάκης 

Ξεκίνησε ως ανθολόγιο 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟ
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κειμένων για το σου-
βλάκι από την ελληνική 
και παγκόσμια βιβλιο-
γραφία, μια συλλογή 
με αποσπάσματα από 
άρθρα και βιβλία που 
ήταν απελπιστικά λίγα 
και εξελίχθηκε σε μια 
έρευνα για το σουβλάκι 
του ελλαδικού χώρου 
από την εποχή του 
Ομήρου, κι ακόμα πιο 
παλιά, μέχρι τις σημε-
ρινές μπασταρδεμένες 
εκδοχές του που, όπως 
λένε οι συγγραφείς, 
δεν είναι σουβλάκια. 
Το αποτέλεσμα είναι 
αυτό το βιβλίο, που 
δεν έχει ούτε μία φω-
τογραφία και είναι όλο 
σχεδιασμένο στο χέρι 
από τον Κωνσταντίνο 
Φυντάνη, και αποτελεί 
την πρώτη απόπειρα να 
καταγραφεί η ιστορία 
του πιο δημοφιλούς 
ελληνικού street food, 
του πιο γνωστού ίσως 
ελληνικού φαγητού. 

Ο γύρος του κόσμου 
με ένα σομπρέρο 
El Sombrero 
Διόπτρα 

Η μέρα που ο καλύτε-
ρος ποδοσφαιριστής 
του κόσμου έπαιξε στις 
λάσπες ενός χωριού 

για χάρη ενός παιδιού, 
ο άνθρωπος που το 
ποδόσφαιρο τον έσωσε 
από μία γενοκτονία, 
ένα παιδί που βλέπει 
με τα μάτια της ψυχής, 
η πρώτη γυναίκα σταρ 
του ποδοσφαίρου που 
«μπορούσε να κάνει ό,τι 
κάνουν οι άντρες», ένας 
σκύλος που έγινε το 
σύμβολο μιας ομάδας. 
Αυτές και πολλές ακόμα 
γνωστές και, κυρίως, ά-
γνωστες ιστορίες για το 
πιο αγαπημένο παιχνίδι. 
Ιστορίες από 20 δια-
φορετικές χώρες μάς 
ταξιδεύουν στη μαγεία 
του ποδοσφαίρου και 
καταδεικνύουν τον τρό-
πο με τον οποίο αγγίζει 
τις ζωές εκατομμυρίων 
ανθρώπων.

Η τελευταία  
pole position 
Κέλλυ  
Λαμπρίδου 
Γράφημα 

Από το οπισθόφυλλο: 
Το βιβλίο κάνει λόγο 
για έναν οδηγό της 
Formula 1. Συγκεκρι-
μένα, εξιστορεί τη ζωή 
του εντός όσο και εκτός 
πίστας, τι συμβαίνει 
μπροστά και πίσω 
από τις κάμερες ενώ η 

μεγαλύτερη βαρύτητα 
δίνεται στη σχέση του 
πρωταγωνιστή με τον 
περίγυρό του –ομάδα, 
συναθλητές, οικογέ-
νεια, συνεργάτες– και 
ειδικότερα, στο δέσιμο 
που έχει με τους δύο 
κολλητούς του φίλους. 
Μέσα από διάφορα 
γεγονότα, παρατηρού-
με την εναλλαγή των 
συναισθημάτων και 
των απόψεών του κα-
θώς και την εικόνα του 
«σκληρού» και «παρορ-
μητικού» οδηγού, να 
καταρρέει. Μέσα σε όλα 
αυτά, όμως, η αγάπη 
του για το συγκεκριμέ-
νο άθλημα δεν παύει να 
υπάρχει λεπτό.

ΠΟΙΗΣΗ 

Αποκατάσταση 
Βασίλης 
Αμανατίδης 
Νεφέλη 

Το ένατο κατά σειρά 
βιβλίο ποίησης του 
Βασίλη Αμανατίδη είναι 
μια συγκλονιστική ποι-
ητική μαρτυρία από τη 
χώρα των ζωντανών, 
που συναρμόζει το 
επικαιρικό και επείγον 
του ντοκουμέντου με 
το άχρονο. Μέσα από 

τον βυθό ενός σπον-
δυλωτού έργου 53+4 
ποιημάτων, αναδύεται 
κυρίαρχη η δύναμη και 
η δημιουργική ικανότη-
τα του νου να υπερνικά 
τη βάναυση πραγμα-
τικότητα, αλλά και της 
γλώσσας –και μετωνυ-
μικά της ποίησης– να 
μεταμορφώνεται και 
να μας μεταμορφώνει, 
συνενώνοντάς μας 
πέρα από το γενετήσιο 
τραύμα, τη φθορά, τον 
θάνατο. 

Γράμματα στον  
«Ελικώνα» 
Μαρίνα Τσβετάεβα 
Νεφέλη 

Κατά τη σπουδαία ρω-
σίδα ποιήτρια Μαρίνα 
Τσβετάεβα «όλη η ζωή 
χωρίζεται σε τρεις πε-
ριόδους: προαίσθηση 
του έρωτα, πράξη του 
έρωτα και ανάμνηση 
του έρωτα». Αυτά τα 
γράμματα ανήκουν στη 
μεσαία – γράφτηκαν 
στα ρωσικά στη δίνη 
μιας συνάντησης στο 
Βερολίνο το 1922. Η 
μετάφρασή τους όμως 
από την ποιήτρια στα 
γαλλικά, όταν δέκα 
χρόνια αργότερα βρί-
σκεται αυτοεξόριστη 

στο Παρίσι, τοποθε-
τείται στην τελευταία. 
Στην πραγματικότητα, 
πρόκειται περισσότερο 
για μεταγραφή, όπου 
η Τσβετάεβα ενθέτει 
σχόλια, ποιητικά της 
αποσπάσματα αναφε-
ρόμενα στην εποχή και 
κυρίως, δύο συνοψι-
στικές αφηγήσεις, που 
«δένουν» τις επιστολές 
σε μια ολοκληρωμένη 
ερωτική ιστορία – με 
νήμα τον χρόνο που  
έχει μεσολαβήσει.

ΠΑΙΔΙΚΑ
 
Τοκ, τοκ…  
είμαι η ευτυχία 
Εύα  Έλαντ, μτφ.: 
Μάγδα Τσολάκου,  
Μίνωας 
 
Τοκ, τοκ... Υπάρχουν 
στιγμές που αισθάνεσαι 
ότι η ευτυχία είναι πολύ 
μακριά. Δεν χρειάζεται 
να την αναζητάς. Υπάρ-
χει ένα μέρος όπου εκεί-
νη βρίσκεται πάντοτε... 
ανακάλυψέ το! Ένα ει-
κονογραφημένο βιβλίο 
για τη διαχείριση των 
συναισθημάτων των 
παιδιών, που επιμένει 
ότι η ευτυχία βρίσκεται 
παντού! Για παιδιά ηλικί-
ας 3 ετών και άνω.  A  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟ
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Δ
ύο νέες εκδόσεις κυκλοφορούν από το Κέ-
ντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίω-
σης της Τράπεζας της Ελλάδος. Η πρώτη με 

τίτλο «Πτυχές της αποκατάστασης των προσφύ-
γων στην Ελλάδα, 1922-1930)» είναι το τρίτο βιβλίο 
της σειράς «Τεκμήρια από το Ιστορικό Αρχείο». 
Πρόκειται για ένα βιβλίο που συμπίπτει με τη συ-
μπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, με τεκμήρια από το Ιστορικό Αρχείο 
της Τράπεζας της Ελλάδας για την αποκατάσταση 
των προσφύγων. Η ιστορικός Λένα Κορμά ερευνά 
το αρχείο του Εμμανουήλ Τσουδερού –διοικητή 
της Τράπεζας και πρωθυπουργού την περίοδο της 
Κατοχής στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, ο ο-
ποίος είχε ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα και δώ-
ρισε το προσωπικό αρχείο του στην Τράπεζα της 
Ελλάδος– και επιλέγει τα πιο αντιπροσωπευτικά 
τεκμήρια, από την αποστολή Νάνσεν το 1922 έως 
τις παραμονές διάλυσης της Επιτροπής Αποκατα-
στάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) το 1930, οριοθετώ-
ντας έναν καμβά που επιτρέπει την αναπαράσταση 
–σε αδρές γραμμές– της ιστορίας της προσφυγικής 
αποκατάστασης.
Στη δεύτερη έκδοση με τίτλο «Η κρίση του 1929 και 
η Ελλάδα: Οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές  

όψεις» –ένας συλλογικός τόμος με επιμελητές τους 
Ανδρέα Κακριδή και Σωτήρη Ριζά– εξετάζεται η 
κρίση του 1929. Αφορμή, η πρόσφατη κρίση του 
2008 που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον για την 
αναζήτηση της προηγούμενης μεγάλης παγκόσμι-
ας οικονομικής κρίσης. Στο βιβλίο, που χωρίζεται 
σε τρία μέρη, καλύπτονται θέματα οικονομίας και 
οικονομικής πολιτικής, οι διεθνείς διαστάσεις της 
κρίσης και οι πολιτικές και θεσμικές όψεις της κρί-
σης του ’29 στην Ελλάδα. Αυτό που έχει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι συντελεστές 
του προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονι-
κούς κλάδους με διαφορετικά μεθοδολογικά ερ-
γαλεία, και έτσι εξετάζουν την κρίση από διαφο-
ρετικές οπτικές γωνίες, συνδυάζοντας αρχειακή 
έρευνα με περισσότερες ποσοτικές ή θεωρητικές 
προσεγγίσεις. Διαπιστώνεται δε πως η οικονομική 
κρίση σήμανε την αλλαγή του παραδείγματος της 
οικονομικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τον προστα-
τευτισμό και τον οικονομικό εθνικισμό, ωστόσο υ-
πήρξε πολιτική και κοινωνική αποσταθεροποίηση 
με αρνητικές συνέπειες για τους αντιπροσωπευ-
τικούς θεσμούς, κάτι που ευτυχώς δεν συνέβη το 
2008, με τους δημοκρατικούς θεσμούς να αντέ-
χουν τις πιέσεις.  ●

Τ
ον Οκτώβριο του 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεχαινών και ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης υπό την αιγίδα του 
Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης διοργανώνουν από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2022 ένα διεθνές συ-

νέδριο με τίτλο «Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας και η εποχή του. Λογοτεχνία, Γλώσσα, Πολιτική» στα Λεχαινά, 
τη γενέτειρα του Καρκαβίτσα, για να τιμήσουν το έργο του, που σημάδεψε το τέλος του 19ου αιώνα 
και τις αρχές του 20ού. Καθώς ο Καρκαβίτσας έχει καταξιωθεί από τη φιλολογική κριτική ως ένας 
σημαντικός λογοτέχνης της γενιάς του 1880, αν και παρατηρείται υποχώρηση της μελέτης του έρ-
γου του στη σχολική εκπαίδευση, και επειδή υπάρχουν αρκετές πτυχές της συγγραφικής του δρά-
σης που δεν έχουν έως τώρα ερευνηθεί συστηματικά, αξίζει να το εξετάσουμε εκ νέου. Ο λαμπρός 
χειρισμός της γλώσσας στα έργα του Καρκαβίτσα, η κοινωνική κριτική που ασκεί στα κείμενά του, 
αλλά και η αρθρογραφία του καθιστούν το έργο του διαχρονικό και επίκαιρο. Στόχος, λοιπόν, του 
συνεδρίου είναι να επανεκτιμήσει το έργο του Καρκαβίτσα υπό το φως των νέων επιστημονικών 
προσεγγίσεων. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει σε λίγες ημέρες, στις 31 Μαρτίου 2022. ●

Οι προσφυγές του 1922 και η κρίση του 1929 από την ΤτΕ

ΑνδρέΑς ΚΑρΚΑβίτςΑς 
Ένα διεθνές συνέδριο για τα 100 χρόνια από τον θάνατό του

Υποβολή προτάσεων: Τίτλος πρότασης, περίληψη μέχρι 300 λέξεις και σύντομο βιογραφικό.  
Διάρκεια εισηγήσεων: 20 λεπτά. Αποδοχή προτάσεων: 30.04.2022. Επικοινωνία: Ευγενία Αδαμοπούλου, 
eugadamo@otenet.gr και eugadamo@gmail.com, τηλ. 6974041096

Info
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ΕκδόσΕισ Ψυχογιος
Από τις εκδόσεις Ψυχογιός αναμένουμε να 
κυκλοφορήσει στα ελληνικά στις 7 Απριλί-
ου το βιβλίο του χαρούκι Μουρακάμι. Ο 
Μουρακάμι, που γνώρισε παγκόσμια επι-
τυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με 
το «Νορβηγικό δάσος» το οποίο ξεπέρασε 
τα 10 εκατομμύρια σε πωλήσεις, θεωρείται 
ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους 
συγγραφείς παγκοσμίως, με κάθε νέο βι-
βλίο του να αποτελεί εκδοτικό γεγονός. 
Αυτό συμβαίνει και με το «Σκοτώνοντας τον 
Κομεντατόρε» που περιμέναμε πέντε χρό-
νια μετά την ιαπωνική του έκδοση.
Ποιος είναι «Ο άνδρας που πέθανε δύο φο-

ρές»; Θα μας τον συστήσει ο Richard Osman, μία 
από τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές περσόνες 
της Μεγάλης Βρετανίας, παρουσιαστής του εξαι-
ρετικά επιτυχημένου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων 
Pointless του BBC, στο νέο του μυθιστόρημα που 
θα κυκλοφορήσει 19 Μαΐου. «Η Λέσχη Φόνων της 
Πέμπτης», το πρώτο του βιβλίο, είναι το τρίτο πιο 
επιτυχημένο μυθιστόρημα όλων των εποχών στη 
Μεγάλη Βρετανία – μετά από έργα των Τζ. Κ. Ρόου-
λινγκ και Νταν Μπράουν. 
Ένα ταξίδι σε όσα και όσους διαφύλαξαν τα βιβλία 
για 30 αιώνες επιχειρεί η Irene Vallejo στο βιβλίο 
της με τίτλο «Πάπυρος: Η περιπέτεια του βιβλίου 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». Η Ισπανίδα 
συγγραφέας ξεδιπλώνει το νήμα της αφήγησής 
της ενώνοντας τους κλασικούς με τον ιλιγγιώδη 
σύγχρονο κόσμο. Μια συλλογική περιπέτεια με 
πρωταγωνιστές εκατοντάδες ανθρώπους που στο 
πέρασμα του χρόνου συνέβαλαν στη δημιουργία 
και την προστασία των βιβλίων. Με εξαιρετικές 
κριτικές από το αναγνωστικό κοινό, τους ειδήμο-
νες και αστρονομικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια 
του lockdown, ήταν το πιο ευπώλητο βιβλίο στην 
Ισπανία, το οποίο περιμένουμε στα ράφια των βι-
βλιοπωλείων στις 14 Απριλίου. 

ΕκδόσΕισ ΚΑςΤΑνιώΤη
Από τον Καστανιώτη αναμένουμε το επίκαιρο όσο 
και συνταρακτικό μυθιστόρημα «Γκρίζες Μέλισ-
σες» του Αντρέι Κούρκοφ, του επιφανέστερου 
σύγχρονου Ουκρανού συγγραφέα, στα μυθιστο-
ρήματα του οποίου αποτυπώνεται η περίπλοκη 
μετασοβιετική πραγματικότητα. Γραμμένο με 
χιούμορ, σαρκασμό αλλά και μελαγχολία, το βιβλίο 
πραγματεύεται την κρίση στο Ντονμπάς, όπου 
ουκρανοί μαχητές και φιλορώσοι αυτονομιστές 
ανταλλάσσουν πυρά σε καθημερινή βάση. Κεντρι-
κός ήρωας ένας φιλήσυχος μελισσοκόμος, που 
κύριο μέλημά του είναι να μεταφέρει τις κυψέλες 
με τις μέλισσές του όσο πιο μακριά γίνεται για να 
μην έχει το μέλι τη γεύση του πολέμου… 
Ακόμα, το νέο μυθιστόρημα του δημοφιλούς στη 
χώρα μας κουβανού συγγραφέα Λεονάρδο Πα-
δούρα για το τραύμα της διασποράς και της ρήξης 
των δεσμών. Στο βιβλίο που θα έχει τίτλο «Σαν σκό-
νη στον άνεμο» ζωντανεύει η ιστορία μιας παρέας 
που έχει επιβιώσει στην εξορία και στη διασπορά, 
σε μέρη όπως η Βαρκελώνη, η βορειοδυτική άκρη 
των Ηνωμένων Πολιτειών, η Μαδρίτη, το Πουέρτο 
Ρίκο, το Μπουένος Άιρες. Αυτό το μυθιστόρημα 
είναι ταυτόχρονα και ένας ύμνος στη φιλία, στους 
αόρατους και ισχυρούς δεσμούς της αγάπης, στην 
αφοσίωση που έρχεται από παλιά. 
Από έλληνες συγγραφείς αναμένουμε το νέο βι-
βλίο της Ρέας γαλανάκη, που για πρώτη φορά ε-
πικεντρώνεται λογοτεχνικά στη δική της ζωή και ε-
πιστρέφει στο μυθιστόρημα με το «Εμμανουήλ και 
Αικατερίνη - Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύ-
θια». Ένα βιβλίο που αναφέρεται στην αναζήτηση 
του εαυτού μέσα από τη σχέση με τους γνωστούς-
αγνώστους που είναι πάντοτε οι γονείς. Γράφτηκε 
τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά όπως φαίνεται η συγ-
γραφέας «έγραφε από παιδάκι». 

ΕκδόσΕισ ΜεΤΑιχΜιο
Στις 17 Μαρτίου θα κυκλοφορήσει από τις εκδό-
σεις Μεταίχμιο το βιβλίο «Αρχίζουμε από το τέλος», 
μια εμπνευσμένη ιστορία για το πώς το ανθρώπι-
νο πνεύμα υπερισχύει και πώς η αγάπη –σε όλες 
τις εκδοχές της– τελικά νικάει. Ο Βρετανός Chris 
Whitaker συστήνεται στους Έλληνες αναγνώστες 
με αυτό το εξαιρετικό μυθιστόρημα για ανθρώ-
πους που αξίζουν πολύ περισσότερα απ’ αυτά που 
τους δίνει η ζωή. Πρόκειται για ένα βιβλίο μυστη-
ρίου, με αναλαμπές χιούμορ και ελπίδας, που έχει 
ήδη αποσπάσει τρία σημαντικά βραβεία, πρόκειται 
να διασκευαστεί στη μικρή οθόνη και έχει συνεπά-
ρει το κοινό και τους κριτικούς σε Μεγάλη Βρετα-
νία και ΗΠΑ. 
Ακόμα περιμένουμε το «Πάπυρος: Η περιπέτεια 
του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» 
της Irene Vallejo, ένα ταξίδι στη ζωή και στην ιστο-
ρία των βιβλίων, που θα κυκλοφορήσει 14 Απριλί-
ου. Με εξαιρετικές κριτικές από το αναγνωστικό 
κοινό, τους ειδήμονες και αστρονομικές πωλήσεις 
(σχεδόν 500.000 αντίτυπα παγκοσμίως χωρίς να 
έχει κυκλοφορήσει ακόμα και στις 30 γλώσσες 
στις οποίες μεταφράζεται) – κατά τη διάρκεια 
του lockdown ήταν το πιο ευπώλητο βιβλίο στην 
Ισπανία. Μία συναρπαστική αναδρομή σε όσα 
διαφύλαξαν τα βιβλία για 30 αιώνες επιχειρεί η Ι-
σπανίδα συγγραφέας, ξεδιπλώνοντας το νήμα της 
αφήγησής της σπό τους κλασικούς στον ιλιγγιώδη 
σύγχρονο κόσμο. Μια συλλογική περιπέτεια με 
πρωταγωνιστές εκατοντάδες ανθρώπους που στο 
πέρασμα του χρόνου συνέβαλαν στη δημιουργία 
και προστασία των βιβλίων. 
Στις 5 Μαΐου έρχεται και η «Καμαριέρα» της Nita 
Prose, διευθύντριας του Εκδοτικού Τμήματος του 
Simon & Schuste. Πρόκειται για ένα συγκινητικό 
πνευματικό ταξίδι που διερευνά τι σημαίνει να εί-
σαι ίδιος με όλους τους άλλους και ταυτόχρονα 
ολότελα διαφορετικός, ενώ αποκαλύπτει ότι τα 
μυστήρια τελικά λύνονται όταν ακούς την καρδιά. 
Η Μόλι Γκρέι, η αξιαγάπητη ηρωίδα, «μπλέκεται» 
σε ένα έγκλημα που θυμίζει Αγκάθα Κρίστι, απο-
δεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι το μεγαλύτε-
ρο μυστήριο από όλα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι.

ΕκδόσΕισ ΔιοΠΤΡΑ
Οι εκδόσεις Διόπτρα ετοιμάζουν το βιβλίο που 
κέρδισε το βραβείο Booker 2021 και αναδείχθηκε 
ως το βιβλίο της χρονιάς. Πρόκειται για το μυθι-
στόρημα με τίτλο «Η υπόσχεση» του νοτιοαφρι-
κανού Damon Galgut, που θα κυκλοφορήσει στις 
13 Απριλίου. Σε μια φάρμα έξω από την Πρετόρια, 
οι Σουάρτ συγκεντρώνονται για την κηδεία της 
μητέρας του σπιτιού, αλλά κάτω από το πένθος 
βράζουν οι διαφορές τους, με τη νεότερη γενιά 
να απεχθάνεται όσα αντιπροσωπεύει η οικογέ-
νεια, όπως την αθετημένη υπόσχεση στη μαύρη 
υπηρέτριά τους. Μια πανανθρώπινη ιστορία για τις 
κληρονομιές που μας βαραίνουν, για τις οικογένει-
ες που μισιούνται κι αγαπιούνται με το ίδιο πάθος. 
Μέσα από ένα πορτρέτο σε δεσμούς αίματος ξεδι-
πλώνεται η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας. 
Ακόμα, στις 25 Μαΐου περιμένουμε το νέο βιβλίο 
της ιταλίδας Julia Caminito, ένα εντυπωσιακό 
μυθιστόρημα που μιλά για τον θυμό, την εφηβεία 
και το κυνήγι των ονείρων και συνεπήρε την Ιτα-
λία όταν κυκλοφόρησε και πούλησε περισσότερα 
από 150.000 αντίτυπα. Με τίτλο «Το νερό της λίμνης 
δεν είναι ποτέ γλυκό» αφηγείται μια ιστορία που 
διαδραματίζεται στη λίμνη Μπρατσιάνο, όπου μια 
περήφανη, πεισματάρα γυναίκα παλεύει λυσσα-
λέα για μια καλύτερη ζωή. Ύστερα από αμέτρητες 
μάχες για να βρει μια ευπρεπή στέγη στη Ρώμη για 
τον ανάπηρο άντρα και τα τέσσερα παιδιά της, θα 
εναποθέσει όλες τις ελπίδες της στην κόρη της, την 
Γκάια, γι’ αυτό την κυνηγάει σαν Κέρβερος: να μάθει 
γράμματα, να σπουδάσει, ν’ ανεβεί κοινωνικά. 
Ο Robert Jones Jr. δίνει φωνή σε σκλάβους και 

αφέντες μιας φυτείας του αμερικανικού Νότου μέ-
σα από το βιβλίο του «Οι προφήτες», που συμπερι-
λήφθηκε στα 32 LGBTQ+ βιβλία που θα αλλάξουν 
το λογοτεχνικό σκηνικό. Ο Ισάια και ο Σάμιουελ 
φρόντιζαν τα ζώα του αχυρώνα και ο ένας τον άλ-
λον. Μέχρι που συνταρακτικά γεγονότα οδηγούν 
στο να φαίνεται η αγάπη τους, που κάποτε ήταν 
τόσο απλή, αμαρτία και απειλή για την αρμονία της 
φυτείας. Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει 8 Ιουνίου. 

ΕκδόσΕισ ΚΑΚΤος
Είναι ο Τζορτζ Όργουελ ο συγγραφέας με τη με-
γαλύτερη επιρροή; Ναι, απαντά ο John Rodden 
μέσα από το βιβλίο του «Η βιογραφία του Τζορτζ 
Όργουελ» που πρόκειται να κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις Κάκτος μέχρι τον Ιούνιο και πραγμα-
τεύεται τη μεταμόρφωση ενός άνδρα σε μύθο. Ο 
Rodden υποστηρίζει πως ο Όργουελ μπορεί να μην 
ήταν ο κορυφαίος μυθιστοριογράφος της γενιάς 
του, ωστόσο η επιρροή του μετά τον θάνατό του 
είναι ασύγκριτη. Μια πρωτοποριακή βιογραφία για 
το εκπληκτικό πέρασμα ενός λογοτέχνη σε θρύλο, 
που διερευνά το πώς ο άνθρωπος και συγγραφέας 
Orwell, γεννημένος ως Eric Arthur Blair, επισκιά-
στηκε από τη φασματική φιγούρα που σχετίζεται 
με εφιαλτικά οράματα για το πιθανό μέλλον μας.
Το «Πρακτορείο» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου 
του αμερικανοκαναδού συγγραφέα επιστημονι-
κής φαντασίας William Gibson, που χαρακτηρίζε-
ται και ως πατέρας του cyberpunk. Το πρώτο του 
βιβλίο «Neuromancer» (1984) πούλησε παγκοσμίως 
πάνω από 6.5 εκατομμύρια αντίτυπα. Η υπόθεση: Η 
Verity Jane έχει προσληφθεί από το «Πρακτορείο» 
για να παρακολουθήσει μια νέα Τεχνητή Νοημο-
σύνη με το όνομα Eunice. Σύντομα ανακαλύπτει 
τη δύναμη της Eunice, αλλά αμφιταλαντεύεται για 
το αν θα μοιραστεί τις σκέψεις της με το «Πρακτο-
ρείο». Από την άλλη πλευρά και σε μία άλλη χώρα, 
σκοτεινοί χαρακτήρες μπορούν να σκαλίσουν το 
παρελθόν, ώστε να επηρεάσουν και να χειραγωγή-
σουν το μέλλον της Verity Jane…
Το βιβλίου του Μισέλ Μπαρνιέ, που από την α-
παρχή των διαπραγματεύσεων τέθηκε επικεφα-
λής του Brexit, με τίτλο «Η Μεγάλη Αυταπάτη: Το 
μυστικό ημερολόγιο του Brexit (2016-2020)» θα 
κυκλοφορήσει ώστε να δώσει απαντήσεις στις 
νέες συνθήκες ανάμεσα στις σχέσεις του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις 
Βρυξέλλες στο Λονδίνο και από το Δουβλίνο στη 
Λευκωσία, το ημερολόγιο του κορυφαίου Γάλλου 
πολιτικού και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί δια-
φωτιστική μαρτυρία για το διπλωματικό παρασκή-
νιο, εκεί που παίχτηκε ένας πραγματικός πόλεμος 
νεύρων. 

ΕκδόσΕισ ΠΑΤΑΚη 
Το Μυθιστόρημα της Χρονιάς στα An Post Irish 
Book Awards φέρνουν στα βιβλιοπωλεία οι εκδό-
σεις Πατάκη της ςάλλυ Ρούνεϋ με τίτλο «Όμορφε 
κόσμε, πού είσαι;». Η συγγραφέας της επιτυχη-
μένης τηλεοπτικής σειράς «Normal People» του 
BBC, μας συστήνει την Άλις, τον Φίλιξ, την Αϊλίν 
και τον Σάιμον, που είναι όλοι γύρω στα τριάντα 
– όμως νιώθουν ότι ζωή τούς προσπερνάει σιγά 
σιγά. Ερωτεύονται, απομυθοποιούν τον έναν μύ-
θο της ζωής τους μετά τον άλλο, βρίσκονται και 
ξαναχωρίζουν. Αναρωτιούνται για τον έρωτα, το 
σεξ, τη φιλία, για τον ορισμό και την έννοια της 
επιτυχίας, αλλά και για το πώς μπορεί κανείς να 
ελπίζει για το καλύτερο σ’ έναν συνήθως απελπι-
σμένο και απελπιστικό κόσμο. Μήπως άραγε βρί-
σκονται στο τελευταίο φωτεινό δωμάτιο του κό-
σμου πριν πέσει παντοτινά το σκοτάδι; Θα βρουν 
τον τρόπο να πιστέψουν ότι όντως υπάρχει ένας 
όμορφος κόσμος;
 Οι «Νύχτες πανούκλας» είναι το πολυαναμενόμενο 
μυθιστόρημα του ορχάν Παμούκ, που το έγραφε 

Προσεχώσ βιβλία!
Δυνατά ελληνικά ονόματα και βιβλία που έχουν γίνει ήδη μπεστ σέλερ στο εξωτερικό ετοιμάζουν οι εκδοτικοί 
οίκοι για τους επόμενους μήνες. Ξεχωρίσαμε τις πιο δυνατές αφίξεις που θα μας απασχολήσουν και σας  
παρουσιάζουμε τα βιβλία που θα τοποθετηθούν στα ράφια των βιβλιοπωλείων και των e-shops μέχρι τον Ιούνιο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
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επί πέντε χρόνια. Πανδημία, χάος, επανάστα-
ση. Εν μέρει αστυνομική ιστορία, εν μέρει 

ιστορικό έπος – ένα τολμηρό και λαμπρό 
μυθιστόρημα για το οποίο ασκήθηκε δί-
ωξη στον νομπελίστα συγγραφέα του με 
την κατηγορία της προσβολής του Μου-
σταφά Κεμάλ Ατατούρκ και της τουρκι-
κής σημαίας.

Το νέο μυθιστόρημα της Μάρως Δούκα 
με τίτλο «Να είχα, λέει, μια τρομπέτα», πε-

ριμένουν με προσμονή οι αναγνώστες το 
προσεχές διάστημα. Η ελληνίδα συγγραφέ-

ας, μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς 
της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας, έχει τι-

μηθεί με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων το 2019 
για τη συνολική της προσφορά στα Γράμματα, ενώ 
τα διηγήματα και μυθιστορήματά της να έχουν με-
ταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

ΕκδόσΕισ ΜινωΑς
Στις αρχές Απριλίου οι εκδόσεις Μίνωας θα κυ-
κλοφορήσουν το πολυαναμενόμενο βιβλίο του 
ςπύρου Πετρουλάκη, που έχει διαβαστεί από χι-
λιάδες αναγνώστες, με τίτλο «Κατά Ιωάννη». Ένα 
ανατρεπτικό μυθιστόρημα με τη γνωστή δυναμική 
γραφή του συγγραφέα, στο μυθιστόρημα του ο-
ποίου έχει βασιστεί και ο «Σασμός», η μεγάλη τηλε-
οπτική επιτυχία της χρονιάς. 
Ακόμα, το αστυνομικό μυθιστόρημα του Χρήστου 
Μαρκογιαννάκη με τίτλο «Στον 5ο όροφο της Νο-
μικής» επανεκδίδεται και θα κυκλοφορήσει στις 5 
Μαΐου. Η «Οχιά», κατά κόσμον καθηγήτρια Λαμπρι-
νή Σιώμου, και ο υποψήφιος διδάκτορας Άγγελος 
Κονδύλης εντοπίζονται δολοφονημένοι στον 
τομέα της Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής, 
την ίδια ώρα. Ο αστυνόμος Χριστόφορος Μάρκου, 
παλιός γνώριμος των θυμάτων, αναλαμβάνει να ε-
ξιχνιάσει τον διπλό φόνο. Ο Μαρκογιαννάκης εστι-
άζει στον τομέα της Εγκληματολογίας εισάγοντας 
τον αναγνώστη στην επιστήμη του και στα βάθη 
της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης.
Μέσα στον Μάιο θα κυκλοφορήσει και το νέο  
δυστοπικό βιβλίο της Ειρήνης Βαρδάκη. Στα 
μυθιστορήματά της το έγκλημα έρχεται σε ένα 
ιδιάζον γκρο πλαν, με το ψυχολογικό θρίλερ να 
αποκαλύπτει διαρκώς νέες, διαφορετικές πτυχές 
του. Ο «Μέντορας» είναι το πέμπτο της μυθιστό-
ρημα και το πρώτο που κυκλοφόρησε από τις εκ-
δόσεις Μίνωας.

ΕκδόσΕισ ΕςΤιΑ
Πολλά είναι τα νέα και μεγάλα ονόματα που θα φέ-
ρουν στα ράφια των βιβλιοπωλείων οι εκδόσεις 
Εστία μέχρι το καλοκαίρι, με το νέο δοκίμιο του 
Μίλαν Κούντερα «Η ακρωτηριασμένη Δύση ή Η 
τραγωδία της Κεντρικής Ευρώπης» ψηλά στη λίστα 
αναμονής. Ο σπουδαίος τσέχος συγγραφέας της 
«Αθανασίας» και της «Αβάσταχτης ελαφρότητας 
του είναι», μετά από χρόνια απουσίας επιστρέφει 
με ένα νέο δοκιμιακού τύπου βιβλίο που θα κυκλο-
φορήσει πιθανότατα μέσα Απριλίου.
Το ίδιο διάστημα περιμένουμε την άφιξη του μυθι-
στορήματος τoυ κορυφαίου έλληνα πεζογράφου, 
σεναριογράφου και πρώην προέδρου της Ακαδη-
μίας Αθηνών Θανάση Βαλτινού με τίτλο «Πρώτη 
νύχτα της νέας σελήνης». 
«Ο αγαπών σε, Μίτιας», οι ημερολογιακές σημειώ-
σεις και επιστολές από το 1931-1932 ενός από τους 
σπουδαιότερους πεζογράφους της «Γενιάς του 
’30», του Μ. Καραγάτση, σε φιλολογική επιμέλεια 
Χριστίνας Ντουνιά και Γιάννη Βάσση, θα βρεθεί στα 
ράφια των βιβλιοπωλείων τους επόμενους μήνες.

ΕκδόσΕισ ΕΠιΚΕνΤΡο
Το μνημειώδες δίτομο έργο της Χάνα Άρεντ, «Η 
ζωή του νου» ήταν το τελευταίο έργο της γερμα-
νοαμερικανίδας συγγραφέως, το οποίο έμεινε α-
νολοκλήρωτο. Σχεδιασμένο σε τρία μέρη, μόνο οι 
δύο πρώτοι τόμοι πρόλαβαν να ολοκληρωθούν 
πριν από τον αιφνίδιο θάνατό της και θα κυκλοφο-
ρήσουν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Επίκεντρο. 
Μια πλούσια, προκλητική ανάλυση της ανθρώ-
πινης νοητικής δραστηριότητας όσον αφορά τη 
σκέψη, τη θέληση και την κρίση.
Ένας ακόμα τίτλος που θα βρούμε στα βιβλιοπω-
λεία το επόμενο διάστημα είναι «Ο Ελληνικός Εμ-

φύλιος - Μνήμες σε πόλεμο», ένα βιβλίο ιστορίας 
του Ραϋμόνδου Αλβανού, διδάκτωρα του τμήμα-
τος Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ. «Η ταυτότητα 
της πολιτικής στη μεταπολεμική Ελλάδα» είναι ένα 
ακόμα βιβλίο ιστορικής ανάλυσης από τον επίκου-
ρο καθηγητή πολιτικών επιστημών και συγγραφέα 
Ανδρέα Πανταζόπουλο, που το έργο του περι-
λαμβάνει συγγραφή και μετάφραση βιβλίων και 
άρθρων για τη σοσιαλδημοκρατία, τον εθνικολα-
ϊκισμό, τον αντισημιτισμό, την άκρα δεξιά και τον 
ρατσισμό.

ΕκδόσΕισ ΑλΕξΑνΔΡΕιΑ
Πρώτες εκδόσεις για μελέτες, δοκίμια αλλά και 
λογοτεχνικά βιβλία. Όσοι ενδιαφέρονται για την 
Ιστορία θα συναντήσουν στη λίστα των εκδόσεων 
Αλεξάνδρεια το βραβευμένο με το Edmund Keely 
Book Prize 2019 «Τραυλίζοντας το Έθνος - Διεθνι-
κός πατριωτισμός στη Μεσόγειο, 1800-1850» της 
Κωνσταντίνας Ζάνου, τους συλλογικούς τόμους 
«Η οικοδόμηση του ελληνικού κράτους» σε επιμέ-
λεια Χριστίνας Κουλούρη και «Μετασχηματισμοί 
της Ευρώπης - Δοκίμια προς τιμήν του Λουκά Τσού-
καλη» και την έκδοση «Οι Εβραίοι της Ελλάδας» σε 
επιμέλεια Γιώργου Αντωνίου. Στη σειρά «Κοινω-
νία και Πολιτισμός» «Το βιβλίο της κόλασης» του 
Scott G. Bruce (ένα ταξίδι σε τρεις χιλιάδες χρόνια 
αιώνιας καταδίκης), μια κριτική αποτίμηση για τις 
«Πολιτικές ισότητας των φύλων. ΟΗΕ, Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, Ελλάδα» από τη Μαρία ςτρατηγάκη 
και τη μελέτη «Ορατός και αόρατος ρατσισμός τον 
21ο αιώνα - Η δυτική μυωπία, η ισχύς του σεξισμού 
και η άρνηση του αντισημιτισμού» της Άννας 
Φραγκουδάκη. Στη λογοτεχνική βιβλιοθήκη έρ-
χονται τα νέα βιβλία των Ηλία Ευθυμιόπουλου 
(«Barcelona») και Μίλτου Πασχαλίδη («Ξενοδο-
χεία»), έγκλημα και μυστήριο από τους Κώστα Φα-
σουλόπουλο («Τρεις μύγες σε κόκκινο βελούδο») 
και Ρίτσαρντ Χαλ («Η δολοφονία της θείας μου») 
και το διάσημο μυθιστόρημα «Η γυναίκα από την 
Άνδρο» του Thornton Wilder.

ΕκδόσΕισ Bell
Το δικό της συγγραφικό λογοτεχνικό ντεμπούτο 
κάνει η Hilary Clinton. Η διάσημη πολιτικός, που 
διετέλεσε 67η υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε 
συνεργασία με τη συγγραφέα louise Penny, έγρα-
ψαν το μυθιστόρημα «Κράτος τρόμου» που θα κυ-
κλοφορήσει από τις εκδόσεις Bell τον Ιούνιο. Πρό-
κειται για ένα πολιτικό θρίλερ γεμάτο ανατροπές.
Το τρίτο βιβλίο της σειράς του Τζέφρι Άρτσερ, με 
ήρωα τον αστυνομικό Γουίλιαμ Γουόρικ, «Κάνε τα 
στραβά μάτια», αναμένεται να κυκλοφορήσει τον 
Μάιο. Τα βιβλία του επιτυχημένου διεθνώς συγ-
γραφέα Άρτσερ, 24 μυθιστορήματα και 8 συλλο-
γές διηγημάτων, που έχουν εκδοθεί σε 97 χώρες 
και σε 37 γλώσσες, με συνολικές πωλήσεις πάνω 
από 330 εκατομμύρια αντίτυπα, χαρακτηρίζονται 
από ένταση, δεξιοτεχνική πλοκή και αγωνία. 
Ακόμη, τον Μάρτιο θα κυκλοφορήσει σε επανέκ-
δοση το βιβλίο του Wilbur Smith από τη σειρά που 
διαδραματίζεται στην αρχαία Αίγυπτο, «Ο έβδομος 
πάπυρος». Ο Smith, ένας από τους σπουδαιότε-
ρους σύγχρονους συγγραφείς περιπετειωδών 
μυθιστορημάτων, έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο 
του 2021 σε ηλικία 88 ετών. 

ΕκδόσΕισ ΚΨΜ
Οι εκδόσεις ΚΨΜ, που από τη φετινή χρονιά κά-
νουν «άνοιγμα» σε ελληνική και ξένη λογοτεχνία, 
πρόκειται να εκδώσουν μέχρι το καλοκαίρι τρία 
βιβλία γερμανικής λογοτεχνίας για τους έλληνες 
αναγνώστες, σε μετάφραση Βασίλη Κωστόπου-
λου και Τέο Βότσου. Ο «Ενσυνείδητος φόνος» εί-
ναι ένα βιβλίο του γερμανού δικηγόρου και βρα-
βευμένου σεναριογράφου Κάρστεν ντους, που 
με βιτριολική σάτιρα, κυνισμό και μεγάλες δόσεις 
μαύρου χιούμορ, καταγράφει την πορεία αυτο-
πραγμάτωσης –προσωπικής και επαγγελματι-
κής– ενός ποινικολόγου, ο οποίος καταφεύγει σ’ 
έναν θεραπευτή για να διασώσει τον γάμο του, 
και εντέλει μεταμορφώνεται σε έναν «ενσυνεί-
δητο» δολοφόνο. Στη συνέχεια, αναμένεται το 
αυτόνομο πρώτο μέρος μιας τριλογίας πολιτικών 
θρίλερ, που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα, με 
τίτλο «Ζοφερή εξουσία» του Χάραλντ λούντερς, 

Γερμανού ρεπόρτερ και τέως αρχισυντάκτη στο 
κρατικό γερμανικό κανάλι ZDF. «Ο πατέρας κι 
εγώ» είναι ένα μυθιστόρημα της ντιλέκ Γκιουν-
γκιόρ, συγγραφέα και δημοσιογράφου τουρκι-
κής καταγωγής που γεννήθηκε στη Γερμανία, στο 
οποίο περιγράφει με ασύλληπτο βάθος αλλά και 
χιούμορ τη διαδικασία ενσωμάτωσης των Τούρ-
κων στη Γερμανία. 

ΕκδόσΕισ ΑιωΡΑ
Από τις εκδόσεις Αιώρα, περιμένουμε τον Απρίλιο 
την κυκλοφορία του βιβλίου «Θυμός: Πώς να απε-
λευθερωθούμε από την αρνητική του ενέργεια» 
του Thich Nhat Hanh, παγκόσμιου ακτινοβολίας 
πνευματικού ηγέτη και ακτιβιστή της ειρήνης, 
που γεννήθηκε στο Βιετνάμ το 1926. Ο Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ τον είχε χαρακτηρίσει ως «απόστο-
λο της ειρήνης και της μη βίας» και το 1967 τον 
πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης. Στο βιβλίο του δίνει 
εργαλεία για να μπορέσει κανείς να μεταμορφώ-
σει την αρνητική ενέργεια του θυμού σε θετικό 
συναίσθημα. Τον Ιούνιο αναμένεται να εκδοθεί 
στα ελληνικά το δεύτερο μυθιστόρημα της πο-
λυβραβευμένης Christine Wunnicke, με τίτλο 
«Η γυναίκα με το βαμμένο χέρι» (μτφ. Δέσποινα 
Κανελλοπούλου), που ψηλαφεί τα σύνορα Ανα-
τολής και Δύσης, διερευνά τα γλωσσικά όρια και 
την οικουμενική ανάγκη μας για αφηγήσεις ιστο-
ριών. Την ίδια περίοδο, θα κυκλοφορήσει και το 
βιβλίο της γαλλίδας καθηγήτριας λατινικών, ελ-
ληνικών και γαλλικών Jeanne Roques-Tesson, 
με επίκαιρα και σύγχρονα στιγμιότυπα από την 
αρχαία Αθήνα, πρωταγωνιστές αρχαίους Έλλη-
νες και τίτλο «Μικρά αθηναϊκά χρονικά».

ΕκδόσΕισ UNiveRSiTy STUdio PReSS
Μέχρι τον Απρίλιο πρόκειται να εκδοθεί στα ελ-
ληνικά το βιβλίο της φημισμένης θεωρητικού 
του φεμινισμού και ψυχαναλύτριας Jessica 
Benjamin, «Τα δεσμά του έρωτα - Ψυχανάλυση, 
φεμινισμός και το πρόβλημα της κυριαρχικότη-
τας», από τις εκδόσεις University Studio Press. Το 
βιβλίο αφορά μια ανάλυση της αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα σε δύο έντονες καταστάσεις: τον έρω-
τα και την κυριαρχικότητα. Την ίδια περίοδο θα 
κυκλοφορήσει το βιβλίο «Η τέχνη του 19ου αιώνα 
- Αρχιτεκτονική-Γλυπτική-Ζωγραφική». Ο Άλκης 
Χαραλαμπίδης, ομότιμος καθηγητή της Ιστορίας 
της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογί-
ας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, εξετάζει 
την καλλιτεχνική παραγωγή του 19ου αιώνα, την 
υποδοχή της και την επίδραση του πνεύματος 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού, για πρώτη φορά 
στην ελληνική βιβλιογραφία. Μέχρι τον Μάιο θα 
εκδοθεί το βιβλίο «Η σοβαρότητα του γέλιου - Τό-
ποι και τρόποι της κωμωδίας», όπου ο ςάββας 
Πατσαλίδης, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα 
Αγγλικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, 
εξετάζει την κωμωδία σε μια πιο σφαιρική (πρα-
κτική και θεωρητική) προσέγγιση.

ΕκδόσΕισ ΚλΕιΔΑΡιΘΜος
Με αγωνία περιμένουμε και το νέο βιβλίο του θρυ-
λικού ςτίβεν Κινγκ. Θα κυκλοφορήσει 16 Μαρτίου 
από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος με τίτλο «Μπίλι Σά-
μερς» και θεωρείται ήδη το δυνατότερο βιβλίου 
του βασιλιά του τρόμου των τελευταίων χρόνων. 
Ήρωάς του είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος, 
παρασημοφορημένος βετεράνος του Ιράκ. Εν μέ-
ρει πολεμική ιστορία, εν μέρει ερωτική επιστολή 
στην Αμερική των μικρών πόλεων, παρουσιάζει 
ένα από τα πλέον αναπάντεχα ζευγάρια στη μυθο-
πλασία του King, που μαζί βάζουν στόχο να εκδι-
κηθούν για τα εγκλήματα ενός απίστευτα φαύλου 
ανθρώπου. To «Μπίλι Σάμερς» είναι ένα βιβλίο για 
την αγάπη, την τύχη, τη μοίρα και μια τελευταία 
προσπάθεια για εξιλέωση.
Επίσης, το κλασικό βιβλίο προσωπικής οικονομι-
κής ανάπτυξης «Ο πλουσιότερος άνθρωπος της 
Βαβυλώνας» του George S. Clason, που πραγμα-
τεύεται την ατομική επιτυχία. Στις σελίδες του ο 
συγγραφέας, ταξιδεύοντας νοητά στη Βαβυλώνα, 
το λίκνο που γέννησε τις βασικές αρχές της οικο-
νομίας, προσφέρει έναν οδηγό για την κατανόηση 
των χρηματοοικονομικών θεμάτων και τη γνώση 
για την οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία. A
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Η ιδιοφυΗς απατεώνιςςα 
Anna Delvey δεν ειναι μονο 

Ηρώιδα του Netfilx. 
τετοιους χαρακτΗρες 

τους ςυναντας παντου. 
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

τηλεοπτική σειρά του Netflix «Inventing Anna» 
έφερε ξανά στο προσκήνιο μια ιστορία που απα-
σχόλησε τα Μέσα και τα δικαστήρια των ΗΠΑ το 
2019. Το πραγματικό όνομά της είναι Sorokin. Εκεί-
νη συστηνόταν ως Delvey, κληρονόμος πλούσιων 
Γερμανών που είχαν προβλέψει για εκείνη καταπί-
στευμα 60 εκατομμυρίων. Βήμα το βήμα, δικτυώ-
νεται, γνωρίζει ανθρώπους σημαντικούς, διαμένει 
σε πεντάστερα ξενοδοχεία δωρεάν, ετοιμάζει το 

δικό της ίδρυμα-incubator τέχνης και πολυτελές club μαζί. Σηκώνει 
χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι που συλλαμβάνε-
ται με την κατηγορία της απάτης. 

Η Anna Delvey είναι από το Ξυλόκαστρο. Είναι από τον Λαγό Έβρου, 
τα Γιάννενα, από ένα νησί. Μπορεί να είναι από τη Μυτιλήνη. Να ταξι-
δεύει στο Παρίσι. Να έχει φίλους ευρωβουλευτές, να πηγαίνει διακοπές 
σε σπίτια φίλων σε κοσμικά νησιά. Σε απόμακρα νησιά. Ό,τι εξυπηρετεί 
το αφήγημά τους. Μην προτρέχετε: η Anna Delvey μπορεί να είναι γυ-
ναίκα ή άνδρας. Η Anna Delvey είναι όλοι μας. Είναι το μικρό ψέμα που 
λέμε για τις διακοπές που πήγαμε, για το σχολείο που παρακολουθή-
σαμε, για τους «φίλους» μας, για την οικογένειά μας. Μια φωτογραφία 
σε μια πισίνα που δεν μας ανήκει, σε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι δικό 
μας. Οι ασαφείς λεζάντες χτίζουν την περσόνα Άννα. 

Θα περίμενε κάποιος στην εποχή των social media, όπου όλα 
μπορούν να διασταυρωθούν, ότι θα είμασταν όλοι ειλικρινείς. Πίστευα 
ότι δεν μπορώ να αφήνω να εννοείται ότι είμαι απόφοιτος του Harvard. 
Μπορώ, οι Άννες Ντέλβι μπορούν. Ένα τέρμινο στο Λονδίνο γίνεται 4 
χρόνια σπουδών, ένα ταξίδι με Ryanair μπορεί να αναβαθμιστεί στα 
social: δεν είναι απίθανο να βρεις έναν γνωστό που ταξιδεύει business 
και να χρησιμοποιήσεις το όνομά του για να μπεις στο lounge. Το έχω 
δει με τα μάτια μου: άνθρωπο να χρησιμοποιεί το όνομα κάποιου γνω-
στού που είδε να μπαίνει στο lounge χωρίς καν να του μιλήσει. 

Έχω ακούσει με τα αυτιά μου να αλλάζουν ιστορίες. Έχω συνερ-
γαστεί με άνθρωπο που, εξιστορώντας το μονοπάτι της ζωής του, να 
αφήνει κρυμμένη μία δεκαετία. Μεγαλώνοντας κι όσο απομακρύνεσαι 
από τα πραγματικά γεγονότα κι όσο οι φίλοι σου και οι δικοί σου άν-
θρωποι φεύγουν (απομακρύνονται, τους διώχνεις ή φεύγουν από τη 
ζωή), κρατάς την ιστορία της ζωής σου στα χέρια σου και το απλώνεις 
όσο και όπου θέλεις. Είναι φίλος μου ο τάδε, θα πει. Είναι φίλη του τάδε, 
θα πουν. Έτσι χτίζεται ένα δίκτυο που όλοι ξέρουν την Anna αλλά δεν 
ξέρουν από πού. 

Η Anna μπορεί να είναι από παντού. Στις Εβδομάδες Μόδας στο 
Παρίσι βλέπεις νέα κορίτσια που φωτογραφίζονται έξω από τα ντεφιλέ 
κι αναρωτιέσαι: Ποια είναι; Με έναν λογαριασμό Instagram μπορούν να 
μείνουν σε πολύ ωραία ξενοδοχεία, να γνωρίσουν κόσμο, να δικτυω-
θούν. Η Anna της τηλεοπτικής σειράς, που κορόιδεψε τις ΗΠΑ, δεν ήταν 
influencer. Είχε πιστέψει ότι θα έφτιαχνε το δικό της ίδρυμα και ήταν 
πολύ κοντά. Την είχαν πάρει στα σοβαρά όλοι. Η ίδια είχε πιστέψει ότι 
είναι μεγαλοφυΐα κι όχι απατεώνισσα. Το μόνο μικρό αγκάθι είναι ότι 
δεν είχε καταπίστευμα. 

H Anna είναι από το Domodedovo. Μεγάλωσε στη Βόρεια Ρηνανία-
Βεστφαλία. Χάρη στο Netfilx, έγινε γνωστή παγκοσμίως. Η Anna πλη-
ρώθηκε για τη μίνι σειρά και είχε λόγο στη δημιουργία της. Η δημοσιο-
γράφος του New York Magazine, Jessica Pressler, ήταν εκείνη που πρώτη 
χάρισε φήμη στην Anna Devley που ξεπέρασε τα κοσμικά σαλόνια. 
Όταν συνελήφθη η Anna, η Jessica (στη σειρά ονομάζεται Βίβιαν Κεντ) 
άρχισε να ψάχνει την ιστορία της, να την επισκέπτεται στη φυλακή, 
μέχρι και να επισκέπτεται την οικογένειά της στη Γερμανία. 

«Τίποτα στη ζωή δεν είναι δωρεάν», είχε πει στη Νεφ η μαμά της. 
Η Νεφ είναι η συμπαθής ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου 11 Howard, που 
μετατράπηκε από βοηθός σε φίλη της. Για κάθε βοήθεια, της έδινε 100 
δολάρια. Όταν την προσκάλεσε στο Μαρόκο, η Νεφ αρνήθηκε. «Τίποτα 
στη ζωή δεν είναι δωρεάν». Πάντα υπάρχει ένα αντίτιμο: στην περί-
πτωση του ταξιδιού στο Μαρακές, η φίλη της Anna που πήγε μαζί της 
χρεώθηκε 62 χιλιάδες δολάρια. Λένε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια: 
για τις Άννες αυτού του συστήματος δεν είναι πάντα έτσι. Μπορείς να 
τη περνάς φίνα: τα γενέθλια ενός φίλου που έχει τραπέζι και σε κάλεσε, 
το εξοχικό ενός άλλου γνωστού που σε προσκάλεσε για weekend. Αν 
αναρωτηθείς, είσαι καχύποπτος. «Είναι ο γιος του τάδε, δεν τον ξέρεις;» 
«Αυτή κρύβεται πίσω από την επιτυχία του δείνα». 

Όμως οι Άννες δεν είναι άνθρωποι, είναι χαρακτήρες, όπως έ-
γραψε η «απατημένη» φίλη Ρέιτσελ στο άρθρο της για την περιπέτειά 
της στο Μαρακές ειδικώς και για τη φιλία με την Anna γενικώς. Άρα δεν 
θα βρεις ανθρώπινα χαρακτηριστικά: θα συναντήσεις ευγένεια, αλλά 
όχι ήθος. Δεν αισθάνονται μοναξιά, η στοχοπροσήλωση τους κρατά 
συντροφιά. Θα συναντήσεις πίστη αλλά για όσο χρόνο εξυπηρετείς τα 
σχέδιά τους. Θα συναντήσεις όραμα, τη δημιουργία ενός ιδρύματος ή 
την ίδρυση ενός φιλανθρωπικού οργανισμού ή ενός charity dinner με 
λαμπερούς καλεσμένους. Μόνο που συνήθως αυτά δεν γίνονται αν 
δεν βάλεις εσύ το χέρι στην τσέπη. Η Άννα έχει άδεια χέρια πάντα αλλά 
είναι πάντα έτοιμα για να υποδεχτούν χρήματα, δώρα, κεράσματα ή 
διακοπές. Ωφέλιμος πάντα, εννοείται διασκεδαστικός ή εκκεντρικός με 
παραξενιές όπως του «μπαμπά» ή του «παππού», τους οποίους συχνά 
μνημονεύουν. Σας είπα, η Άννα δεν έχει φύλο, είναι χαρακτήρας.  A

H Anna Delvey
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Κίτρίνο: 
το χρώμα 

που παίρνεις 
όταν ανοίγεις 

τον λογαριασμό 
της ΔΕΗ.

YOUTH LAB.
Αντηλιακό προσώπου με 

SPF50 €20,40

YAMAMAY
Bralette €25,95/ brazilian σλιπ €10,95

SWATCH
Ρολόι Desert, από τη σειρά 

Colours of Nature €135

NEW BALANCE
Γυναικεία sneakers

MAYBELLINE
Μάσκαρα Curl Bounce

MAC
Παλέτα σκιών από τη σειρά 

MAC x Lunar Luck

LIU JO
Πλεκτό με στρας

KARL 
LAGERFELD
Bucket καπέλο  
από τη συλλογή  
Karl x Smiley €85

INTIMISSIMI
Καρό σορτς πιτζάμας

DELUX HELLAS
Γυαλιά ηλίου Gucci

CONVERSE
Unisex sneakers
€89,90

CHLOÉ
Γυναικείο άρωμα 

Nomade

BENETTON
Mini φούστα €60

ADIDAS
Ρυθμιζόμενο running bra με ανακυκλωμένα υλικά €85

G l a m a z o n

Πού θα έτρωγε 
η Emily in Paris; 

το εστιατόριο του οίκου Dior στο Παρίσι, 
«monsieur Dior» είναι ένα όνειρο που 

έγινε πραγματικότητα 
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Π
ώς θα σας φαινόταν αν άνοιγε εστιατό-
ριο ο Βασίλης Ζούλιας ή ο οίκος Zeus & 
Dione ή η Celia Kritharioti; Με εξαιρετι-
κή διακόσμηση, φίνα πορσελάνη και έναν 

σούπερ σεφ στην κουζίνα θα ήταν ένα όνειρο. 

Ένα αντίστοιχο όνειρο ντυμένο με το λογότυπο 
του εμβληματικού Οίκου Dior έγινε πραγμα-
τικότητα στο Παρίσι. Σαν να έκανε μια ευχή η 
Emily in Paris και, όταν άνοιξε τα μάτια της, εστι-
ατόριο και μοναδικά βραδινά φορέματα ήταν 
μια τρέσα δρόμος.

Μετά από εκ βάθρων ανακαίνιση, τα κεντρι-
κά του οίκου Dior και το κατάστημα στον αριθ-
μό 30 της Avenue Montaigne μεταμορφώθηκαν 
και αναμορφώθηκαν, καθώς απέκτησαν εσωτε-
ρικούς κήπους, έργα τέχνης, μια γκαλερί-έδρα 
της ρετροσπεκτίβας του Dior, ένα ζουζουνιά-
ρικο ζαχαροπλαστείο και ένα εστιατόριο στον 
αριθμό 32. Ακριβώς απέναντι από το L’Avenue, 
το παριζιάνικο σημείο συνάντησης διασημοτή-
των και μοδάτων.

Mesdames et Messieurs, ο κύριος Ντιόρ. 
«Monsieur Dior», το όνομα του εστιατορίου ό-
που όσοι το επισκέπτονται θα δειπνούν σε πο-
λυτελείς πορσελάνες Dior και θα πίνουν από 
κρυστάλλινα ποτήρια Dior. 

ο Dior προσέλαβε τον Jean Imbert τον δη-
μοφιλή βετεράνο της γαλλικής εκδοχής του 
τηλεοπτικού ριάλιτι μαγειρικής «Τοπ Σεφ», ο ο-
ποίος «τρέχει» άλλα δύο εστιατόρια της Avenue 
Montaigne. Ο επιτυχημένος σεφ μόλις πέρυσι 
διαδέχθηκε τον Αλέν Ντικάς στα εστιατόρια του 
ξενοδοχείου Plaza Athénée,  ακριβώς απέναντι 
από του Dior, προκαλώντας την έκπληξη και 
την απορία πολλών συναδέλφων του. Ο ίδιος 
πάνω-κάτω τους είπε να τον αφήσουν να δοκι-
μάσει και μετά ας τον κατακεραυνώσουν. 

Αν και αρχικά δεν ήθελε να αναλάβει ένα ε-
στιατόριο μόδας, εντούτοις εργάστηκε σιω-
πηρά πάνω από δύο χρόνια προετοιμάζοντας 
το πρότζεκτ και μελέτησε ακόμα και τα αρχεία 
του Dior για να κατανοήσει  την ευαισθησία 
του δημιουργού του Οίκου. «Στον Monsieur 
Dior άρεσε η γαλλική κουζίνα» λέει στους ΝΥΤ 
ο 40χρονος σεφ. Ήτοι πιάτα όπως κοτόπουλο 
ψητό γεμισμένο με μυρωδικά και λευκό τυρί, 
αντίδια σαλάτα και αυγά ποσέ με καρδιές αγκι-
νάρας. Ολόκληρο το μενού του «Monsieur Dior» 
είναι εμπνευσμένο από τα αγαπημένα πιάτα του 
Κριστιάν Ντιόρ.

Στο «Monsieur Dior», κρίνοντας από τις φω-
τογραφίες, είναι προσεγμένη και η παραμικρή 
λεπτομέρεια. Κομψό, στιλάτο, διαχρονικό. Τό-
σο Ντιόρ. ●
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ήμερα δύσκολαμπορεί 
κάποιος να πει πως εν έτει 
2022 μπορεί ένα ακόμη 
μπαρ να διαθέτει προϊόντα, 
φιλοσοφία, όραμα, τρόπο 
διαχείρισης προσωπικού 
και προμηθευτών, σύλλη-
ψη, σχεδιασμό και υλοποί-
ηση που να το διαφοροποι-

ούν από τα υπόλοιπα. Το Line Athens τσεκά-
ρει όλα τα προαναφερθέντα κουτάκια και 
το κάνει από την αρχή της λειτουργίας του, 
ενώ «ακόμη δεν έχετε δει τίποτα» υπόσχεται 
ο εκ των συνιδιοκτητών Νίκος Μπάκουλης, 
με τον οποίον είχαμε μια συζήτηση τόσο για 
το ίδιο το Line Athens και για το βασικό του 
κόνσεπτ, αλλά και για την (αλκοολική) ζύμω-
ση και τα ιδιαίτερα κρασιά που παράγουν και 
σερβίρουν. Τι το ιδιαίτερο έχουν; Δεν είναι 
από σταφύλι, αλλά από άλλα φρούτα. Ναι, 
υπάρχουν και τέτοια!

Η Αθήνα γνώρισε τον Νίκο Μπάκουλη πριν 
από μια ντουζίνα χρόνια, όταν αποφάσισε να 
παρατήσει τη Νύφη του Θερμαϊκού για να συ-
νεχίσει την ανερχόμενη τότε καριέρα του πίσω 
από τις αθηναϊκές μπάρες και πάντα στα πέριξ 
του ιστορικού κέντρου. Με την ανάδειξή του 
ως Greek World Class Winner στον διαγωνισμό 
της Diageo το 2011 ξεκίνησε να ταξιδεύει τον 
κόσμο ως σύγχρονος Τζέιμς Κουκ, φέρνοντας 
στην Αθήνα ιδέες από τα μπαρ που επισκεπτό-
ταν, μαθαίνοντας τεχνικές και δοκιμάζοντας 
άγνωστα υλικά, αποστάγματα και κρασιά. 
Μαζί με τον έτερο «αδέξιο» μπαρτέντερ, Βα-
σίλη Κυρίτση, έγιναν αχώριστο επαγγελμα-
τικό δίδυμο, οι Δάμων και Φιντίας των μπαρ, 
συλλαμβάνοντας την ιδέα του The Clumsies 
(σήμερα 4ο καλύτερο μπαρ στον κόσμο), σχε-
διάζοντας μοναδικά pop-up bar, εκδηλώσεις 
και κόνσεπτ διασκέδασης που θα ζήλευε μέ-
χρι και ο Αλέξανδρος Ιόλας, ενώ στην πορεία 
του στα μπαρ διακρίθηκε και ως ένας από τους 
πλέον επιδραστικούς ανθρώπους στον χώρο 
της παγκόσμιας εστίασης. Στην παρέα των δύο 
προστέθηκε για το επόμενο επαγγελματικό 
τους βήμα –μιλάμε για το Line Athens– και ο 
Δημήτρης Νταφόπουλος, εκ των συνιδιο-
κτητών των περιώνυμων πλέον αναψυκτικών 
Three Cents. 

Μπορεί ο Τζέιμς Κουκ να μην ταξίδευε με αερο-
πλάνο, όπως ο Νίκος Μπάκουλης, βρήκε όμως 
κι εκείνος χρήση για ένα προϊόν ζύμωσης, το 
ξινολάχανο, το οποίο προσέθεσε στη διατρο-
φή του πληρώματός του για την καταπολέ-
μηση του σκορβούτου. Σχεδόν τρεις αιώνες 
αργότερα, οι ιθύνοντες νόες του Line Athens 
αποφάσισαν να εντάξουν τη ζύμωση σε ουκ 
ολίγα παρεχόμενα προϊόντα του μπαρ τους, 
δηλαδή στα πρωτοποριακά κρασιά από φρού-
τα, στα ψωμιά που με μαεστρία δημιουργεί 
η αυτοδίδακτη αρτοποιός Φαίδρα Μαυροει-
δή-Σβανά –εκμεταλλευόμενη τα υποπροϊόντα 
και υπολείμματα της «οινοποίησης»– και στις 
μπίρες draught που δημιουργούν σε συνεργα-
σία με το ζυθοποιείο Alea και σερβίρουν μέσα 
από μία εκπληκτική, άλικη διασκευή της Α-
φροδίτης της Μήλου από τον καλλιτέχνη Sake. 
Η οποία φυσικά έχει κλέψει τις καρδιές των 
instagramers που έχουν επισκεφθεί το Line 
Athens.

Τι είναι λοιπόν αυτά τα περιβόητα κρασιά που 
η παρέα του Line Athens δημιουργεί και σερ-
βίρει; Είναι «υβριδικά προϊόντα ζύμωσης», μου 
λέει ο Νίκος Μπάκουλης, αφού «χρησιμοποι-
ούνται φρούτα διαφορετικά από το σταφύλι, ό-
μως αντιμετωπίζονται με την προσέγγιση της 
κλασικής οινοποίησης, εφαρμόζοντας πολλές 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο κρασί». Στο 
Line Athens αναζητούν συγκεκριμένες ποικιλί-

Athens 
 

«Όχι ακόμα ένα  μπαρ με ωραία ποτά» 
λέει στην A.V. o Νίκος Μπάκουλης

Του ΓΙάΝΝη ΚΟρΟΒέση
Φωτό: ΘάΝάσησ ΚάράΤΖάσ
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ες φρούτων εκτός από σταφύλι, από μικρούς 
παραγωγούς συγκεκριμένων περιοχών της 
Ελλάδας, με κριτήριο την έκφραση του κάθε 
μικροκλίματος. Χρησιμοποιώντας τον εξοπλι-
σμό και τις εγκαταστάσεις του Line Athens και 
με τις συμβουλές του Θάνου Γεωργιλά από το 
οινοποιείο Τ-Οίνος, δημιουργούν δύο διαφο-
ρετικές εκφράσεις της εκάστοτε πρώτης ύλης. 
Οι υπερσύγχρονες, ελεγχόμενες δεξαμενές 
ζύμωσης του Line Athens «άνοιξαν» για πρώτη 
φορά για να αποκαλύψουν και να σερβίρουν 
κρασιά ροδιού από την Τιθορέα, σύκου από 
την Κύμη, μήλου από τη Βόρεια Ελλάδα και με-
λιού από την Καρδίτσα.

Όσοι γνωρίζουν λίγο καλύτερα τον Νίκο Μπά-
κουλη θα ξέρουν την αγάπη του για το κρασί. 
«Πίνω σοβαρά κρασί εδώ και παραπάνω από δέ-
κα χρόνια, ενώ συλλέγω κιόλας φιάλες κρασιού. 
Όσο για τη διαδικασία της κατ’ οίκον ζύμωσης, 
ασχολούμαι εδώ και έξι-εφτά χρόνια περίπου». 

«Και πώς εμπλέκεται η “Μέθοδος της Αναρχίας” 
που χρησιμοποιείτε ως μότο με τη ζύμωση των 
φρουτόκρασων;», ήταν η επόμενή μου ερώ-
τηση. «Η ζύμωση είναι μια άναρχη διαδικασία 
που παράγει ενέργεια, μια διαδικασία απρόβλε-
πτη που δεν υπόκειται σε σταθερούς κανόνες. 
Και όσο πιο πολύτιμη διατροφικά είναι η τροφή 
που αποφασίζεις να ζυμώσεις, τόσο πιο δύσκολα 
κωδικοποιείται ο αντίστοιχος μύκητας που βρί-
σκεται μέσα της, τόσο πιο δύσκολα μπορείς να 
τον δαμάσεις και να δημιουργήσεις ένα ποτό. Η 
μέθοδος για να κατανοήσεις και να κατευθύνεις 
εκεί που θες εσύ την άναρχη διαδικασία της ζύ-
μωσης εκφράζεται και μέσα από το “Method of 
Anarchy” του Line Athens».

Τι γίνεται όμως με τα νέα φρούτα που αποφα-
σίζουν να ζυμώσουν; Η διαδικασία έρευνας 
και υλοποίησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 
τρεις μήνες για ένα νέο προϊόν, όπως μου εί-
πε ο Νίκος, και περιλαμβάνει συνεργασία με 
τεχνολόγους τροφίμων και χημικούς μηχα-
νικούς, εργαστηριακές αναλύσεις, αλλά και 
άφθονο trial & error, αφού, «αν δεν αποτύχουμε 
σε πειράματα, δεν μπορούμε να τελειοποιήσου-
με πειράματα, η αρχή της Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης».

Τον ρωτώ για τη σταθεροποίηση και συντή-
ρηση των artisanal προϊόντων τους. «Δεν μας 
απασχολεί, τουλάχιστον προς το παρόν. Η κον-
σερβοποίηση είναι εξ ορισμού αντίθετη με τα 
αρτιζάνικα προϊόντα ζύμωσης. Άλλωστε είμαστε 
σε πειραματικό στάδιο ακόμη. Ο καλεσμένος μας 

θα δοκιμάσει κάτι που θα είναι πολύ καλό, εμείς 
όμως θα ξέρουμε αν η επόμενη παρτίδα μπορεί 
να γίνει λίγο καλύτερη ή λίγο διαφορετική ή αν 
χρειάζεται να βελτιώσουμε κάτι, γιατί και πώς.
Πάρτε ως παράδειγμα τα κρασιά του κάθε οινο-
ποιείου, κάθε χρονιά θα είναι διαφορετική από 
την επόμενη. Έτσι κι εδώ, οι παρτίδες των προϊ-
όντων που σερβίρουμε δεν θα είναι κάθε φορά 
ίδιες. Και αυτό γιατί δουλεύουμε με φρούτα σε 
συγκεκριμένο μικροκλίμα, που διαφοροποιείται 
από χρονιά σε χρονιά. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
θα μας ακούσεις ποτέ να λέμε για κάποιο προϊόν 
ότι είναι το καλύτερο, ο κόσμος μπορεί να απο-
φασίσει για αυτό».

Ο πολυμήχανος Νεοϋορκέζος μετρ των ζυ-
μώσεων και συγγραφέας Σάντορ Κατζ, που 
χειρίζεται μύκητες και βακτήρια, δίνοντας πα-
ράλληλα διαλέξεις ανά τον κόσμο, είχε δηλώ-
σει σε συνέντευξή του πως η ζύμωση είναι μια 
ριζοσπαστική πράξη ακτιβισμού. Έρχεσαι σε 
επαφή με (κορεσμένες διατροφικά) πρώτες 
ύλες, παρακάμπτοντας την παγκόσμια δια-
τροφική αλυσίδα και τις μετατρέπεις σε νέες 
μορφές φαγητού, ενισχύοντας τη διατροφι-
κή τους αξία. «Δεν ξέρω αν είναι πράξη ακτιβι-
σμού», σχολιάζει ο Νίκος. «Μπορώ όμως να σου 
πω πως είναι μια αναρχική πράξη που μπορεί να 
αποτελέσει statement».

Ο Σάντορ Κατζ δηλώνει «αναβιωτής της ζύ-
μωσης» και όχι εφευρέτης, λέω στον Νίκο. «Ε, 
φυσικά, η ζύμωση δεν μας είναι κάτι άγνωστο. 
Εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα αγροτικό περιβάλλον 
στο οποίο οι γονείς μου εφάρμοζαν διαδικασίες 
παρόμοιες, για τη συντήρηση ή τη μετατροπή 
πρωτογενών πρώτων υλών σε φαγητά που τελι-
κά καταναλώνουμε. Το τυρί, το γάλα, τα λουκά-
νικα, το ψωμί, όλα προκύπτουν από διαδικασίες 
ζύμωσης».

Στο Line Athens όμως, εκτός από το κόνσεπτ 
της ζύμωσης, υπάρχει και το κόνσεπτ της 
βιωσιμότητας. Γι’ αυτό και φροντίζουν να 
αξιοποιούν όλα τους τα υπολείμματα σε άλ-
λες διαδικασίες, οδεύοντας προς το πρότυπο 
του Zero Waste (η φιλοσοφία των μηδενικών 
απορριμμάτων), σχεδιάζουν φωτοβολταϊκά 
στην ταράτσα τους, ώστε με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα να οδηγηθούν στην πλήρη 
ενεργειακή αυτονομία, προσπαθούν να εκπαι-
δεύσουν ακόμη και τους προμηθευτές τους ή 
να επιλέγουν αυτούς που μπορούν να αντα-
ποκριθούν σε ένα βιώσιμο μοντέλο, όπως το 
έχουν οραματιστεί. Ο Νίκος μου έδειξε μέχρι 
και τη μελέτη για τον ήχο του Line Athens, η 

οποία πραγματοποιήθηκε από καθηγητή πα-
νεπιστημίου και η οποία σκοπεύει στην από-
λυτη αξιοποίηση των πηγών τους, όπως και 
του ίδιου του χώρου. Όταν μια επιχείρηση 
γνωρίζει τι ακριβώς θέλει και σχεδιάζει με λε-
πτομέρεια το πώς θα το πετύχει, τότε ο όρος 
της βιωσιμότητας ξεφεύγει από τα στενά όρια 
της μόδας και «γίνεται συνείδηση», όπως λέει ο 
Νίκος. Στο Line Athens ζητούν από τους προ-
μηθευτές τους να μην παραδίδουν σε συσκευ-
ασίες πλαστικού μιας χρήσης, έχουν εντάξει 
τις «έξυπνες» λειτουργίες ελέγχου της κατα-
νάλωσης σχεδόν σε όλες τις συσκευές τους 
– από τα φώτα που λειτουργούν, ρυθμίζονται 
και ελέγχονται ψηφιακά και με ακρίβεια, μέχρι 
τα ψυγεία τους και τις λοιπές συσκευές– και 
συνεχίζουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
συνθήκες που θα τους φέρουν στο απόλυτο 
της βιώσιμης λειτουργίας. 

Τον ρώτησα ποιο είναι το πρώτο εύκολο πράγ-
μα που μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι 
του προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. 
«Εύκολο», μου λέει, «να αντικαταστήσει όλες 
τις λάμπες του σπιτιού του με χαμηλής έντασης 
λαμπτήρες led με dimmer. Αυτό είναι το δένδρο. 
Αν το κάνουμε όλοι αυτό θα δούμε το δάσος, το 
ότι δε θα χρειάζεται να φτιαχτούν νέες μονάδες 
παραγωγής ενέργειας, διότι αρκετή από την ε-
νέργεια που παράγεται, δεν χρησιμοποιείται. Και 
έτσι θα φθάσουν οι εναλλακτικές πηγές ενέρ-
γειας για την κάλυψη αρκετά μεγάλου μέρους 
αυτής της πραγματικής ανάγκης για ενέργεια».

Τίποτα, όμως, δεν έρχεται χωρίς επιπλέον κό-
στος για το Line Athens. Τον ρώτησα επί τού-
τω, αν δηλαδή επιβαρύνονται οικονομικά υι-
οθετώντας ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας, 
και του υπενθύμισα πως τόσο οι διατροφικές 
συνήθειες υψηλής αξίας όσο και ο βιώσιμος 
τρόπος ζωής τελικά απευθύνονται σε ανθρώ-
πους συγκεκριμένου, υψηλότερου βιοτικού 
επιπέδου. «Σαφέστατα και είναι πιο ακριβό το 
μοντέλο λειτουργίας του Line Athens. Δυστυ-
χώς οι πόλεις μας είναι δομημένες έτσι ώστε αν 
κάποιος “παραβαίνει’’ τους κανόνες της, τότε να 
το πληρώνει ακριβά. Διότι πηγαίνεις ενάντια στο 
ρεύμα».

Σκοπός του Νίκου Μπάκουλη και των συνερ-
γατών του στο Line Athens δεν είναι μόνο οι 
ζυμώσεις, ούτε να «μαθευτεί ως απλά ένα μπαρ 
που σερβίρει πολύ ωραία πράγματα. Σκοπός μας 
είναι να “χτιστεί” μια κοινότητα ανθρώπων, πραγ-
μάτων και συνεργειών που θα συνθέτουν μια νέα 
κατεύθυνση, όχι μόνο στο τι τρώμε και τι πίνου-
με, αλλά και στο πώς ζούμε και δουλεύουμε. Η 
βιωσιμότητα δεν αφορά το υλικό μόνο, είναι οι 
άνθρωποι κατά βάση, τόσο οι συνεργάτες μας 
όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. 
Προσεγγίζουμε τους άμεσους και έμμεσους συ-
νεργάτες μας ολιστικά και με βιώσιμο τρόπο. Με 
την πανδημία της COVID πολλοί άλλαξαν επάγ-
γελμα, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα 
μοντέλο επιχείρησης στο οποίο οι εργαζόμενοί 
του θα έχουν τις συνθήκες εργασίας που τους 
αξίζουν, ώστε να δημιουργήσουμε ένα θελκτικό 
μακροπρόθεσμα περιβάλλον και να μένουν στον 
επαγγελματικό αυτόν χώρο, βάζοντας από τη 
μεριά μας ένα μικρό λιθαράκι με σκοπό να μπει η 
εστίαση σε ένα σύγχρονο πρότυπο λειτουργίας».

Κάπως έτσι έκλεισε η κουβέντα με τον Νίκο 
Μπάκουλη, με ένα όραμα που για πολλούς 
μπορεί να φαντάζει χίμαιρα ή βγαλμένο από 
σενάριο της πιο απίστευτης ταινίας επιστημο-
νικής φαντασίας. Σε κάθε περίπτωση, το Line 
Athens αποτελεί ξεκάθαρο statement, όχι μό-
νο στον χώρο της αθηναϊκής εστίασης, αλλά 
και κοινωνικά, τόσο στην Αθήνα όσο και στον 
υπόλοιπο κόσμο. Μία ιδέα τριών ατόμων, η υ-
λοποίηση της οποίας προβλέπω πως θα βρει 
πλήθος κόσμου, επαγγελματιών και μη, σε α-
ρωγή τους. Ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα.   A

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη

www.athens voice.gr
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Ξεκίνημα για το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης σήμερα 10 Μαρτίου, εν μέσω 

πολέμου, πανδημίας και παρατεταμένου χειμώνα. 
Διόλου βαρετά, που θα έλεγε κι ο ποιητής.

Ντοκιμαντέρ για το 24° 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ

Π
αρακολουθώ το φεστιβάλ από το ξεκίνημά 
του. Τότε, τον Μάρτιο του 1999, βρέθηκα στη 
Θεσσαλονίκη κυρίως από περιέργεια για το 
νέο δημιούργημα του Δημήτρη Εϊπίδη και α-

ποχώρησα εντυπωσιασμένος από ένα άγνωστο 
σινεμά, του οποίου η δυναμική πολλές φορές μού 
επιβεβαίωνε στη διάρκεια εκείνου του πρώτου φε-
στιβάλ το ρητό «η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φα-
ντασία». οι προσμονές για το φετινό φεστιβάλ εί-
ναι ίσως οι μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Δεν 
είναι μόνο η διετής κόπωση λόγω της πανδημίας, 
αλλά και η εντεινόμενη παγκόσμια αγωνία από τη 
συνέχιση ενός πολέμου που καταργεί κάθε έννοια 
αξιοπρέπειας και δημιουργεί την αίσθηση ενός ε-
φιαλτικού μέλλοντος. Με γνώμονα την αναζήτηση 
του διαφορετικού, σε συνδυασμό με σινεφιλικές 
γραμμές και ιστορίες που αφορούν ή μάλλον περι-
γράφουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, επιλέξαμε 
μια ενδεκάδα ταινιών που θα δούμε και φέτος στις 
αίθουσες του Φεστιβάλ.

Το λεωφορείο The Bus  
Της Λάιλα Πακάλνινα 
☛ (Λετονία, εσθονία, Λίθουανία, ΦίνΛανδία - 2004, 56΄ )
Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ανθρώπων και 
κρατών είναι πανάρχαια ιστορία. Κεντρικός πρω-
ταγωνιστής του φιλμ είναι το λεωφορείο «Ταλίν-
Καλίνινγκραντ» που διασχίζει τρεις συνοριακές γραμ-
μές μέσα σε μία νύχτα: τα σύνορα Εσθονίας-Λετονίας, 
Λετονίας-Λιθουανίας και Λιθουανίας-Ρωσίας. Οι επιβά-
τες χρειάζονται τέσσερα διαφορετικά νομίσματα για να 
πληρώσουν για τουαλέτα ή σάντουιτς κατά τη διάρκεια 
της διαδρομής. Την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης δεν 
υπήρχαν συνοριοφύλακες. Από τότε που τα τρία κράτη 
της Βαλτικής εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
ιστορία άλλαξε ξανά.

ANIMA – Τα φορέματα  
του πατέρα μου ANIMA – My FATher's Dress
Της Ούλι Ντέκερ  
☛ (Γερμανία - 2022, 95΄ )
Η ταινία της Γερμανίδας Ούλι Ντέκερ, που συμμετέχει 

στο Διεθνές Διαγωνιστικό, δοκιμάζει τα κοινωνικά και 
οικογενειακά στερεότυπα με τρόπο αναπάντεχο. Η 
μικρή Ούλι θέλει όταν μεγαλώσει να γίνει είτε πειρα-
τίνα είτε ο Πάπας. Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν 
θέλει να εγκλωβιστεί στους στερεοτυπικούς ρόλους 
της βαυαρικής πόλης της. Όταν χάνει τον πατέρα της, 
ανακαλύπτει ένα μυστικό κουτί. Το περιεχόμενό του 
αλλάζει την εντύπωση που είχε για τον πατέρα της, 
για την ίδια, την οικογένειά της και την κοινωνία στην 
οποία μεγάλωσε. Μια αληθινή ιστορία για τα οικογενει-
ακά μυστικά, τα φύλα και την αναταραχή που προκαλεί 
ο έρωτας, με μια αφήγηση που κινείται σαν τρενάκι του 
λούνα παρκ, επιστρατεύοντας τόσο κινούμενα σχέδια 
όσο και υλικό τεκμηρίωσης στη διαδρομή.

Café de Kinema  
Της Σολ Μιράλια
☛ (αρΓεντίνή, ίαπωνία - 2021, 9΄ )
Στα προάστια του Τόκιο, μακριά από το χάος και τη φα-
σαρία της πόλης, βρίσκεται το Café de Kinema. Σαν σε 
κινηματογραφική αίθουσα, χάνοντας την αίσθηση του 
τόπου και του χρόνου, οι άνθρωποι βρίσκουν κατα-
φύγιο στην ίδια τους τη σιωπή, ενώ οι μελωδίες του 
Νίνο Ρότα εξατμίζονται στον καπνό των τσιγάρων που 
απολαμβάνουν οι θαμώνες. Με τα λόγια του σκηνοθέ-
τη: «Κάθε τσιγάρο διαρκεί περίπου δέκα λεπτά. Πού 
ταξιδεύει το μυαλό μας κατά τη διάρκεια αυτού του 
διαλείμματος; Υποθέτω ότι ακολουθεί τον τρόπο του 
καπνού και της μουσικής, που ταξιδεύουν αιωρούμενα 
ώσπου να χαθούν… Δεν είμαι ο μόνος, πολλοί άλλοι 
επίσης αναζητούν καταφύγιο στη φαντασία με το σινε-
μά, το τσάι και τα τσιγάρα».

Απόδραση στον Ασημένιο  
Πλανήτη escApe To The sIlver GloBe
Του Κούμπα Μίκουρντα  
☛ (ποΛωνία - 2021, 92΄ ) 
Η ταινία του Αντρέι Ζουλάφσκι «Στον ασημένιο πλανή-
τη» (1977/1987) θα μπορούσε να θεωρείται σήμερα μια 
από τις πιο ριζοσπαστικές ταινίες επιστημονικής φα-
ντασίας στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο υψηλός 
προϋπολογισμός, το αναστοχαστικό σενάριο και το 

«Το λεωφορείο» 

«ANIMA – Τα φορέματα του πατέρα μου»

«Απόδραση στον Ασημένιο Πλανήτη» 

«Τα κορίτσια του ημερολογίου» 

«ονειροπολήσεις ενός διασυνδεδεμένου κόσμου»
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τολμηρό καλλιτεχνικό όραμα του δημιουργού της πλη-
ρούσαν τις προϋποθέσεις για ένα αριστουργηματικό 
αποτέλεσμα. Γιατί λοιπόν η κομμουνιστική κινηματο-
γραφική βιομηχανία διέκοψε την παραγωγή δύο εβδο-
μάδες πριν από το τέλος των γυρισμάτων; Οι λόγοι ή-
ταν οικονομικοί; Πολιτικοί; Καλλιτεχνικοί; Προσωπικοί; 
Στο τέλος δεν απέμειναν παρά θραύσματα της ταινίας 
που συνεχίζουν να συνεπαίρνουν το κοινό, όπως και τα 
συναισθήματα των συντελεστών της ταινίας, που είναι 
το ίδιο έντονα σήμερα, σαράντα χρόνια αργότερα. Μια 
ιστορία για το μεγαλύτερο μυστήριο και το σπουδαιό-
τερο, ανεκπλήρωτο όνειρο του πολωνικού σινεμά.

Τα κορίτσια του ημερολογίου
 Calendar Girls  
Των Λούβε Μάρτινσεν, Μαρία Λόοχουφβιντ  
☛ (Σουηδία, ηΠα - 2022, 85΄ )
Μαγικοί τάρανδοι στα πάρτι και στις εκκλησίες, ροζ 
χνουδωτοί μονόκεροι σε εκδηλώσεις της πολεμικής 
αεροπορίας και ζόμπι σε οίκους ευγηρίας. Αυτά είναι 
τα «Κορίτσια του ημερολογίου» – η πιο αποφασισμένη 
χορευτική ομάδα για γυναίκες άνω των εξήντα. Το να 
είσαι «Calendar Girl» απαιτεί αφοσίωση και πάθος, ό-
μως η ανταμοιβή είναι ανεκτίμητη: τριάντα αδελφές 
που πάντα καλύπτουν τα νώτα σου. Μόνο που αυτό ση-
μαίνει επίσης πως θα αλλάξεις και πως οι σχέσεις σου 
θα δοκιμαστούν… Μια τρυφερή και αισιόδοξη ιστορία 
για τη μέση ηλικία, γεμάτη παιδικότητα και χορό. Μια 
ταινία που ανατρέπει την αναχρονιστική εικόνα της «η-
λικιωμένης γυναίκας» και καλεί τον κόσμο να χορέψει 
με την ψυχή του – πρoτού να είναι αργά.

Για μια χούφτα τηγανητές πατάτες  
For a FistFul oF Fries  
Των Ζαν Λιμπόν, Ιβ Ινάν  
☛ (Γαλλία, ΒέλΓίο - 2021, 103΄ )
Ο επιθεωρητής Λεμουάν, που θυμίζει περισσότερο τον 
Χατς παρά τον Στάρσκι από το θρυλικό αστυνομικό δί-
δυμο, διερευνά μια υπόθεση δολοφονίας σε μια κακό-
φημη περιοχή των Βρυξελλών. Η Καλιμά Σισού, μια ιε-
ρόδουλη που εκδιδόταν περιστασιακά, βρέθηκε νεκρή 
στο διαμέρισμά της. Όλες οι ενδείξεις ενοχοποιούν τον 
Αλέν, τον πρώην της που δούλευε ως κρεοπώλης – μό-
νο που εκείνος δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη 
του εκείνο το απόγευμα. Όμως με το που ανακαλύπτουν 
κάποιες τηγανητές πατάτες κι ένα τάπερ, ο Λεμουάν και 
οι συνεργάτες του θα καταφέρουν να συντάξουν το 
κατηγορητήριο εναντίον του Αλέν. Ιντερπόλ, τον νου 
σου! Ένα ευχάριστο πλην σκοτεινό ντοκιμαντέρ του 
είδους που ανιχνεύει αληθινά εγκλήματα, από τους 
σκηνοθέτες της καλτ σειράς «Strip-Tease».

Άουφ βίντερζεν, Φινλανδία  
auF Wiedersehen Finnland  
Του Βίρπι Σουούταρι  
☛ (Φίνλανδία - 2010, 78΄ )
Μια συναρπαστική ταινία που αποκαλύπτει μια άγνω-
στη πτυχή της φινλανδικής ιστορίας: όταν οι Γερμα-
νοί στρατιώτες αποχώρησαν από τη Λαπωνία το 1944, 
περίπου χίλιες Φινλανδές έφυγαν από τη χώρα μαζί 
τους (για διάφορους λόγους), αν και οι περισσότερες 
γύρισαν έως το 1948. Στο στρατόπεδο καραντίνας στο 
Χάνκο, η πατρίδα τις υποδέχθηκε με ανακρίσεις και 
περιφρόνηση. Η περίτεχνη αφήγηση δημιουργεί ένα 
συμπαγές κινηματογραφικό σύμπαν, συνυφαίνοντας 
τις ανθρώπινες, συγκινητικές ιστορίες αυτών των γυ-
ναικών, οι οποίες αποκαλύπτουν τα ονόματα και τα 
πρόσωπά τους για πρώτη φορά.

Μια αμερικανική προσευχή  
an ameriCan Prayer  
Του Νουσράτ Ντουράνι  
☛ (ΗΠα, Μέξίκο, Ρωσία - 2021, 86΄ )
Από τον δημιουργό του «Madly» (2016) μια διερεύνηση 
του Αμερικανικού Ονείρου που φέρνει στην επιφάνεια 
αντικρουόμενες πραγματικότητες και συντριπτικές 
ανισότητες. Όπως είχε διερωτηθεί στο παρελθόν ο Βίν-
σεντ Χάρντινγκ, η ταινία ρωτάει σήμερα: «Μπορεί να 
υπάρξει Αμερική;». Εκατοντάδες εξωφρενικές ιστο-

ρίες σύγκρουσης, υπερβατικότητας και αγαλλίασης 
σε αυτό το ενδιαφέρον πλην άγριο κράτος δεν προ-
βάλλονται στην τηλεόραση. Οι ιστορίες της ταινίας 
αντικατοπτρίζουν ένα έθνος που παλεύει με το εγχεί-
ρημα της δημοκρατίας, όσο ο κόσμος παρακολουθεί 
με κομμένη την ανάσα. Πάντα αναρωτιόμασταν αν το 
Αμερικάνικο Όνειρο είναι πραγματικό. Και ανέκαθεν 
αναλογιζόμασταν το τέλος του. Η λαμπερή του εικό-
να έχει πρόσφατα σβήσει, κι όμως πολλοί Αμερικανοί 
προσπαθούν ακόμα να κρατηθούν από την ιδέα του. 
Όπως είπε ο Λάνγκστον Χιουζ: «[είναι η] γη που δεν υ-
πήρξε ακόμα». Οι εκλεκτοί πρωταγωνιστές είναι μια 
νεαρή Πακιστανο-Αμερικανίδα που ξεπέρασε τις ισλα-
μοφοβικές συμπεριφορές και τη διπολική διαταραχή 
της και έγινε γνωστή ως ποιήτρια· ένας τεχνικός δο-
ρυφορικής επικοινωνίας της πολεμικής αεροπορίας 
που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν και στιγματίστηκε από 
τον θάνατο αμάχων από επιθέσεις με drone που ο ίδιος 
εκτελούσε· και ένας Αφροαμερικανός που πυροβολή-
θηκε και έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω στα 
17 του χρόνια, ο οποίος όμως ξεπέρασε την τραγωδία 
του για να γίνει αρσιβαρίστας, ο οποίος συμμετείχε και 
στους Παραολυμπιακούς.

Ονειροπολήσεις ενός  
διασυνδεδεμένου κόσμου  
lo and Behold: reveries oF the ConneCted World
Του Βέρνερ Χέρτσογκ 
☛ (ΗΠα - 2015, 98΄ )
Το χρονικό του εικονικού κόσμου, από τις ρίζες του ως 
τις πιο απόκεντρες προεκτάσεις του, το οποίο εξετάζει 
το ψηφιακό τοπίο με την ίδια περιέργεια και φαντασία 
με τις οποίες ο σκηνοθέτης προσέγγισε στο παρελθόν 
γήινους προορισμούς, τόσο ετερόκλητους όσο ο Αμα-
ζόνιος, η Σαχάρα, ο Νότιος Πόλος και η αυστραλιανή 
ενδοχώρα. Ο Βέρνερ Χέρτσογκ καθοδηγεί τον θεατή σε 
ένα ταξίδι μιας σειράς προβοκατόρικων συζητήσεων 
που φανερώνουν τους τρόπους με τους οποίους ο δια-
δικτυακός κόσμος έχει αλλάξει ριζικά το πόσο εικονικά 
λειτουργούν τα πάντα στην πραγματική ζωή – από τις 
επιχειρήσεις μέχρι την εκπαίδευση, τα διαστημικά ταξί-
δια μέχρι την ιατρική περίθαλψη, και την ίδια την ουσία 
των προσωπικών μας σχέσεων.

Πάτι Σμιθ - Ηλεκτρική ποίηση  
Patti smith – eleCtriC Poet  
Των Αν Κατάια, Σόφι Πέιραρντ  
☛ (Γαλλία - 2022, 54΄ )
Η Πάτι Σμιθ προσγειώνεται σε ηλικία είκοσι δύο ετών 
στη Νέα Υόρκη, πάνω στις στάχτες της μετα-χίπικης 
κουλτούρας, και διαταράσσει όλες τις νόρμες: τις κοι-
νοτοπίες του ροκ εν ρολ, την υπερβολικά πεζή ποίηση, 
την ολοένα και πιο ελιτίστικη κουλτούρα και την περι-
οριστική ιδέα του φύλου. Στη διάρκεια της πενηνταε-
τούς καριέρας της, κάνοντας μόνο μία εμπορική επιτυ-
χία, κατόρθωσε το ακατόρθωτο: έμεινε στη συλλογική 
μνήμη ως ζωντανός θρύλος, χωρίς να απομακρυνθεί 
ποτέ από το κοινωνικό περιθώριο. Ως γνήσια εκπρόσω-
πος της πανκ ιδεολογίας, αντιμετωπίζει την τέχνη ως 
πολιτική δύναμη και την ελευθερία ως αναγκαιότητα.

F@ck this job  
Της Βέρα Κριτσέφσκαγια
☛ (Μ. ΒΡέτανία, ΓέΡΜανία - 2021, 104΄ )
Στη Ρωσία του Πούτιν, το μικρό κανάλι Dozhd TV είναι 
μια φωνή διαμαρτυρίας και ανεξαρτησίας μέσα σε ένα 
ασφυκτικά ελεγχόμενο δημοσιογραφικό τοπίο. Η Ρω-
σίδα σκηνοθέτρια Βέρα Κριτσέφσκαγια παρακολουθεί 
επί 13 χρόνια τη δύσκολη πορεία της ιδιοκτήτριας του 
καναλιού να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητας, προσλαμβάνοντας δημοσιογράφους που 
θα τολμήσουν να υπηρετήσουν την ελευθεροτυπία. 
Το Dozhd TV μετατρέπεται σε μια όαση πολιτικής και 
σεξουαλικής ελευθερίας, ενώ η τολμηρή γυναίκα που 
αποφάσισε το 2008 να δημιουργήσει το τηλεοπτικό 
κανάλι στέκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης της 
αλήθειας, χωρίς να υποκύπτει στα συνεχή εμπόδια που 
βρίσκει στον δρόμο της και τα βρόμικα παιχνίδια που 
παίζονται εις βάρος της. A

«Άουφ βίντερζεν, Φινλανδία» 

«Café de Kinema» 

«Για μια χούφτα τηγανητές πατάτες»

«Μια αμερικανική 

προσευχή» 

«Πάτι Σμιθ -  Ηλεκτρική ποίηση »
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

JUST THE FACTS
Η μπαλάντα  

της λευκής αγελάδας ***½ 
Η ζωή μετά

 
Μετά τον Γιανγκ*** 

Ανθρωπόμορφα 
ρομπότ παραδίδουν 

μαθήματα ζωής
 

Πάντα στο κόκκινο *** 
Συμφιλίωση  

με το τέρας μέσα μας
 

Σημείο βρασμού *** 
Master chef  

από την ανάποδη
 

River **½ 
Τιθασεύοντας  

τον θεό του νερού

criticÕs CHOICE

ακομη

Το ντοκιμαντέρ της 

έμπειρης Τζένιφερ  

Πίντομ «River» (**½) 

έρχεται τέσσερα 

χρόνια μετά το σκη-

νοθετικό ντεμπούτο 

της  «Mountain» και 

συνεχίζει την εντυπω-

σιακή καταγραφή ενός 

υπέροχου φυσικού 

περιβάλλοντος, εξετά-

ζοντας παράλληλα τη 

σχέση του ανθρώπου 

με τους ποταμούς από 

τους προϊστορικούς κιό-

λας χρόνους. Θαυμάσια 

πλάνα (τα περισσότερα 

από drones που βου-

τάνε κυριολεκτικά στο 

νερό) με τη συνοδεία 

της Αυστραλιανής Ορ-

χήστρας Δωματίου να 

υπογραμμίζει την υπο-

βλητική αφήγηση του 

Γουίλεμ Νταφόε.

Στη σημερινή Τεχεράνη, η Μίνα βλέπει τη ζωή της να γίνεται άνω-κάτω όταν ο σύζυγός της Μπαμπάκ, που καταδικά-

στηκε άδικα σε θάνατο για έναν φόνο που δεν έκανε, δικαιώνεται λίγες μέρες μετά την εκτέλεσή του, καθώς ο πραγ-

ματικός δολοφόνος ομολογεί το έγκλημά του. 

Κ
αλοστημένο, χαμηλότονο ιρανικό δράμα με πρωταγωνίστρια μια στωική χήρα που ζητά την επίσημη συγ-
γνώμη του κράτους για το «λάθος» που κόστισε τη ζωή του άντρα της. Η ανυποχώρητη Μίνα γνωρίζει ότι ο 
αγώνας που δίνει είναι εκ προοιμίου χαμένος, αλλά δεν σταματά στιγμή να ελπίζει για το καλό και να πα-
λεύει. Ειδικά η σχέση της με την επτάχρονη κωφάλαλη κόρη της είναι εκείνη που της δίνει το κουράγιο για 

να συνεχίζει. Όταν ξεπερνά το σοκ της αποκάλυψης του άδικου χαμού του άντρα της, βρίσκεται παγιδευμένη σε 
έναν κυκλώνα από αναπάντεχες αδικίες. Ο σπιτονοικοκύρης την απειλεί με έξωση επειδή έβαλε έναν ξένο άντρα 
στο σπίτι (ο μυστηριώδης Ρεζά την επισκέπτεται προκειμένου να ξεπληρώσει ένα παλιό χρέος του προς τον Μπα-
μπάκ), ο πεθερός της θέλει να τη μηνύσει ως ακατάλληλη μητέρα διεκδικώντας την κηδεμονία της κόρης της κι 
ο αδελφός του άντρα της την πολιορκεί ερωτικά ενώ θέλει να βάλει χέρι και στην αποζημίωση του κράτους για 
την άδικη απώλεια του συζύγου της. Τη λύση σε όλα τα παραπάνω προβλήματα φαίνεται ότι μπορεί να δώσει ο 
σιωπηλός Ρεζά, και η Μίνα (τον ρόλο αποδίδει με συγκινητική προσήλωση η συν-σκηνοθέτρια Μαριάμ Μογκα-
ντάμ) θα εμπιστευτεί τον ευγενή μέχρι πρότινος άγνωστό της άντρα.  Πρόκειται για μια τυπική ταινία διαμαρ-
τυρίας που στρέφεται κατά του σκοταδισμού και της υποκρισίας μιας συντηρητικής, θεοκρατικής κοινωνίας που 
θεωρεί τη γυναίκα πολίτη δεύτερης κατηγορίας έχοντας στο επίκεντρο την έννοια της συγχώρεσης. Τα κεντρικά 
στοιχεία του σεναρίου (η θανατική ποινή, η θέση της γυναίκας, οι κοινωνικές ανισότητες, η γραφειοκρατία, ο 
θρησκευτικός φανατισμός κ.ά.) είναι ήδη γνωστά  από το σινεμά του Φαραντί, του Ρασούλοφ και των υπόλοιπων 
σύγχρονων προοδευτικών Ιρανών σκηνοθετών. Η διαφορά με το έργο των Μπεχτάς Σαναέχα, Μαριάμ Μογκα-
ντάμ είναι πως το συγκεκριμένο σκηνοθετικό δίδυμο επιλέγει τη διακριτική, ψύχραιμη φόρμα –σε μια σκηνή 
που ο κουνιάδος της Μίνα την πιέζει για πολλοστή φορά, η κάμερα παρακολουθεί από μακριά και δεν ακούμε τον 
μεταξύ τους διάλογο, αλλά η σωματική στάση της ηρωίδας τα λέει όλα– για να δώσει με αμεσότητα και ρεαλισμό 
ένα στόρι που κυοφορεί το σκοτάδι και τον ψυχολογικό εκφοβισμό μιας ολόκληρης χώρας απέναντι στις γυναί-
κες. Το μόνο αλληγορικό κομμάτι του φιλμ σχετίζεται με τον τίτλο και τη θυσία της αγελάδας από τη φράση του 
Μωυσή προς τον λαό του. Φράση που ακούγεται στην εισαγωγή της ταινίας: «Ο Αλλάχ προστάζει να θυσιάσετε 
μια αγελάδα», τους είπε ο Μωυσής κι εκείνοι απάντησαν: «Μας κοροϊδεύεις;». 

Η μπαλάντα της λευκής αγελάδας 
(Ghasideyeh Gave sefid / Ballad of a White CoW) ***1/2

ΣκηνοθεΣία: Μπεχτάς Σαναέχα, Μαριάμ Μογκαντάμ ΠρωταγωνίΣτούν: Μαριάμ Μογκαντάμ, Σανί Φαρ, ΠούριαΡαχίμι
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Batman ανάβασις

Μετά τον Γιανγκ (After YAng)***
ΣκηνοθεΣία: Κογκονάντα ΠρωταγωνίΣτούν: Κόλιν Φάρελ,  
Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ, Τζάστιν Χ. Μιν
Μετά από μια βλάβη που καθιστά ουσιαστικά άχρηστο 
τον Γιανγκ, το ανδροειδές που συντροφεύει την κόρη 
του, ο Τζέικ αναζητεί τρόπο να τον επισκευάσει, και στη 
διαδρομή ανακαλύπτει το μυστικό παρελθόν του Γιανγκ.
Έχοντας πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο 
σκηνοθετικό ντεμπούτο το 2018 («Columbus»), ο Νοτιοκο-
ρεάτης Κογκονάντα συνεχίζει στον ίδιο δρόμο του φιλο-
σοφικού στοχασμού διατυπώνοντας ένα καίριο ερώτημα 
που δεν έχει εύκολη ή αυτονόητη απάντηση. «Τι σημαίνει 
να είσαι άνθρωπος;» μοιάζει να ρωτά σε κάθε σεκάνς ο 
σκηνοθέτης όχι μόνο τους πρωταγωνιστές του αλλά και 
τους θεατές. Πριν βιαστείτε να απαντήσετε, ο Κογκονάντα 
βάζει μια σειρά από δεδομένα πάνω στα ζητήματα της ίδιας 
της ύπαρξης κι αφοπλίζει τους πλέον κυνικούς με μια σειρά 
από πανέμορφες, τρυφερές σκηνές όπου η ατμόσφαιρα 
μυστηρίου και ένας παράδοξος ουμανισμός αλληλοσυ-
μπληρώνονται υποδειγματικά στο φουτουριστικό φιλμ. 
Σε μια σκηνή από το παρελθόν ο Γιανγκ ρωτά τον Τζέικ πού 
οφείλεται η μυστηριώδης γεύση του τσαγιού. Εκείνος του 
απαντά πως δεν υπάρχουν λόγια για να την εξηγήσουν. Το 
ίδιο ισχύει και με το έργο ως ένα βαθμό, καθώς φέρνει στον 
νου κλασικές ταινίες με ρέπλικες («Μπλέιντ Ράνερ», «Από 
μηχανής», «Τεχνητή νοημοσύνη» κ.ά.), με τη διαφορά πως 
έχει τον δικό της τρόπο –απλό και συγκινητικό μαζί–για να 
χαρίσει στην ανθρώπινη ατέλεια το κλειδί προς την αποκά-
λυψη των μυστικών της κρυμμένης γνώσης. 

Σημείο βρασμού (Boiling Point)***
ΣκηνοθεΣία: Φίλιπ Μπαραντίνι  
ΠρωταγωνίΣτούν: Στίβεν Γκράχαμ, Τζέισον Φλέμινγκ,  
Ρέι Πάνθακι, Χάνα Γουόλτερς
Ένας διακεκριμένος σεφ που βρίσκεται σε προ-
σωπική και επαγγελματική κρίση βιώνει μια 
δύσκολη περίοδο στη ζωή του, η οποία επιδεινώ-
νεται από τις τεταμένες σχέσεις με τους υπαλλή-
λους στο γκουρμέ εστιατόριο που διευθύνει.
Ένα εντυπωσιακό μονοπλάνο διάρκειας 90 λεπτών, 
γεμάτο ένταση και απροσδόκητες συγκινήσεις εί-
ναι ο οδηγός για τον ικανότατο Μπαραντίνι ώστε να 
σχεδιάσει την εφιαλτική καθημερινότητα ενός δια-
κεκριμένου εστιατορίου. Ο έξυπνος χειρισμός της 
κάμερας προσδίδει στα καρέ του φιλμ την αγωνιώδη 
χροιά μιας προκαθορισμένης καταστροφής. Ο μικρό-
κοσμος του εστιατορίου γίνεται καθρέφτης της κοι-
νωνίας με τις ταξικές και οικονομικές ανισότητες σε 
πρώτο πλάνο (ο μάτσο πελάτης που συμπεριφέρεται 
απαράδεκτα στη μαύρη σερβιτόρα) και τους μηχανι-
σμούς εξουσίας να ακολουθούν σε ένα φαινομενικά 
ειδυλλιακό περιβάλλον στο οποίο όμως καιροφυ-
λακτεί μια αόρατη αίσθηση απειλής. Το τραβηγμένο 
φινάλε θα μπορούσε ίσως να λείπει, αλλά και πάλι 
δεν είναι ικανό για να στερήσει από το αριστοτεχνικά 
κατασκευασμένο φιλμ, την υψηλών τόνων δραμα-
τουργία που σπάει το καλούπι της περιορισμένης 
θεατρικής δομής και εκτινάσσεται σε συγκινητικά 
επίπεδα ωμού ρεαλισμού.  

Πάντα στο κόκκινο (turning red)***
ΣκηνοθεΣία: Ντόμι Σι Με τίΣ φωνεΣ των: Ρόζαλι Τσιανγκ,  
Σάντρα Ο και στα ελληνικα Πέγκυ Μανωλά,  
Βίκυ Νικολαΐδου
Η υπερπροστατευτική Μινγκ δεν φεύγει ποτέ από 
το πλευρό της 13χρονης κόρης της, η οποία κάποια 
στιγμή σε μια έκρηξη θυμού μεταμορφώνεται σε 
ένα τεράστιο κόκκινο πάντα!
Η ιδιοφυής εταιρεία της Pixar ξανακάνει το θαύμα της. 
Σε μια ταινία που διατηρεί εκλεκτικές συγγένειες με τα 
«Μυαλά που κουβαλάς» (χωρίς πάντως να φτάνει στα 
υψηλά επίπεδα εκείνου του φιλμ) ξεδιπλώνει μια γε-
μάτη χιούμορ και φαντασία περιπέτεια που γίνεται ένα 
απολαυστικό σχόλιο για τα βάσανα της προεφηβείας 
και τις εντάσεις των κοριτσιών με τις μητέρες τους. Ο 
γοητευτικός κόσμος του έργου παντρεύει την ασιατική 
παράδοση των ταινιών-τεράτων (το σχόλιο για τον «Γκο-
τζίλα» κυριαρχεί στη θαυμάσια σκηνή της συναυλίας) με 
την εμμονή της δυτικής κοινωνίας για την ψυχανάλυση, 
σχήμα που αξιοποιείται ιδανικά προκειμένου να μπει στο 
ίδιο κάδρο η δραματική αλληγορία με την καθαρόαιμη 
περιπέτεια. Ολοζώντανο και απειλητικό, το τεράστιο 
κόκκινο πάντα γίνεται το συμπληρωματικό alter ego της 
ηρωίδας σε μια γουστόζικη προσπάθεια συμφιλίωσης 
με το «τέρας που κρύβουμε» όλοι μέσα μας, χωρίς οι 
δημιουργοί να λησμονούν ούτε στιγμή ότι το υπέροχο 
animation τους (το οποίο μπολιάζουν με διασκεδαστικό 
χιούμορ διανθισμένο με παιδική αφέλεια) απευθύνεται 
κυρίως στο προεφηβικό κοινό.   

Μετά τον Γιανγκ

Σημείο βρασμού

Πάντα στο κόκκινο
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 Όλοι έχουμε διαβάσει Το Μυστικό. Όλοι έχουμε επιδοθεί σε επικλήσεις 

για abundance (αφθονία) μέσω του προσωπικού μας γκουρού. Όλοι 

έχουμε προστρέξει σε σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα μας 

κάνουν πιο πλούσιους –κι επομένως πιο ελκυστικούς– γαμπρούς ή νύφες 

ή fluid gender ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Όλοι έχουμε παίξει στο καζίνο 

(μερικοί από εμάς έφτασαν ακόμη και στο Λας Βέγκαν). Όλοι ευχηθήκαμε 

κάποτε να κληρωθεί επιτέλους αυτό το πρωτοχρονιάτικο κρατικό λαχείο 

που έφερνε ο πατέρας στο σπίτι. Όλοι ζηλέψαμε τα ταξίδια των μεγιστά-

νων του πλούτου στο διάστημα. Όλοι χαρήκαμε ενδομύχως για την κατά-

σχεση των μεγαθηρίων γιοτ που ανήκουν στους Ρώσους μεγιστάνες – αν 

και θα αποδεχόμασταν ασμένως μια πρόσκληση για ένα, έστω, λονγκ 

ντρινκ στα καταστρώματά τους. 

 Μ’ άλλα λόγια, ο πλούτος.

Ομολογώ χωρίς δεύτερη σκέψη ότι δεν έχω διαβάσει πιο διασκεδαστικό 

βιβλίο περί πλούτου. Βγήκε από τις εκδόσεις Κάκτος, τις εκδόσεις του 

αγαπημένου μου οδυσσέα Χατζόπουλου που ένεκα μεταστάσεώς του 

σε μια άλλη Ιθάκη ανέλαβε τα ηνία ο ανιψιός του ο Γιάννης φέρνοντας 

νέα πνοή στον χώρο. 

Το βιβλίο στο οποίο αναφέρομαι έχει τίτλο «Το Τέχνασμα» και υπότιτλο: 

«Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λεφτά και κάποιοι άλλοι όχι».

 Έλα, ντε! Γιατί, διάβολε; 

Αυτό ακριβώς προσπαθεί να ανακαλύψει ο συγγραφέας του βιβλίου, ο 

ουίλιαμ Λάιθ, γνωστός δημοσιογράφος σε όσους διαβάζουν ξένο τύ-

πο. Η σκέψη αυτή του γίνεται εμμονή, τον κάνει να ξυπνάει κάθιδρος τα 

βράδια, τρώει τα νύχια του, μελετά κείμενα αλχημιστών του Μεσαίωνα, 

αναζητά τη Λυδία λίθο που θα τον οδηγήσει να μετατρέψει τις πένες του 

σε χρυσάφι. 

Στην προσπάθειά του να λύσει τον γρίφο γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν 

να κάνουν λεφτά και κάποιοι άλλοι όχι, ξεκινά μια ερευνητική αποστολή 

στα χνάρια των μεγάλων εξερευνητών του περασμένου αιώνα. Η δική 

του Ανταρκτική είναι ο μυστικός εκείνος τόπος όπου οι μεγιστάνες του 

πλούτου έχουν χτίσει τα δικά τους νησιά των 

μακάρων. Πετά με ιδιωτικά τζετ σε απόκρυφες 

παραλίες, συναντά κατά μόνας Κροίσους σε 

πανάκριβα εστιατόρια, ακούει προσεκτικά τις 

ιδέες εκείνες που τους έφεραν στην κορυφή 

της πυραμίδας, εμβαπτίζεται στη χλιδή εξ α-

ντανακλάσεως, ψαύει ακροθιγώς τον συσ-

σωρευμένο χρυσό και δεν σταματάει στιγμή 

να αναζητά τις κρυμμένες ατραπούς που θα 

τον οδηγήσουν κι εκείνον με τη σειρά του στο 

καλά κρυμμένο Ελ Ντοράντο.

Ο Ουίλιαμ Λάιθ μπορεί να μην έχει χρήματα 

αλλά έχει χιούμορ. Το βιβλίο του διαβάζεται 

εκμανώς – για την ακρίβεια, δεν μπορείς να το 

αφήσεις από το χέρι. Βοηθάει σαφώς και η με-

τάφραση της Βίκυς Δέμου. Με μια γραφή που 

διαβάζεται ευχάριστα από τον αναγνώστη, 

χωρίς φιοριτούρες ή στριφνές οικονομικές 

αναλύσεις, μας φέρνει για λίγο μπροστά σε 

όσα βλέπουμε μονάχα σε ταινίες, μας γνωρίζει 

ανθρώπους που ανήκουν στους δέκα πλουσιότερους του κόσμου, επι-

χειρεί να μας δείξει τον τρόπο σκέψης τους μήπως μάθουμε κι εμείς κάτι 

από το παράδειγμά τους.

Καταλήγει κάπου ο συγγραφέας; Ναι – αλλά δεν πρόκειται να το αποκα-

λύψω εδώ. Μιλάει για  μια δύσκολη επιλογή. Η δική σας είναι πιο εύκολη. 

Αποκτήστε το βιβλίο για αρχή.

Ο πλούτος των άλλων
Tου Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

Ουίλιαμ Λάιθ,  
Το Τέχνασμα, 
εκδ. Κάκτος

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ

Mark Lanegan και Sub Pop: Το Ανάλγητο Χρηματιστήριο της Μουσικής

➽ To grunge μας είχε ενθουσιάσει. Πριν απ’ όλα, γιατί είχαμε βαρεθεί τα 
synthesizer και τα λοιπά μπλιμπλίκια που ανεβοκατέβαιναν στα charts 
και ακούγονταν παντού. Οι κιθάρες –επιτέλους– επέστρεφαν. Ύστερα 
ήταν η γεωγραφία: αυτός ο ήχος ερχόταν από έναν τόπο πολύ μακρινό, 
το Seattle, την πρωτεύουσα της Washington, όχι της πόλης αλλά της 
πολιτείας που βρίσκεται στο δυτικότερο και βορειότερο σημείο των Η-
νωμένων Πολιτειών, πάνω από την California, πάνω ακόμη και από το 
Oregon. Με τις πρώτες νότες της κιθάρας του «Smells Like A Teen Spirit», το 
Seattle, μπήκε στη ζωή μας για να μείνει. Πάνω απ’ όλα, ήταν η μουσική: 
σκληρή, αγυάλιστη, ορμητική, συνδύαζε τα δύο άκρα, που είχαμε βιώσει 
έντονα στη δεκαετία του ’70 και του ’80: το hard rock και το punk, δύο όχι 
απλώς μη mainstream αλλά αντι-mainstream ιδιώματα. Έτσι, πέσαμε με 
τα μούτρα. 

➽ Στη γειτονική Olympia υπήρχε ένα fanzine με το όνομα Sub Pop, που 
κυκλοφορούσε με κασέτα και ενδιαφερόταν για τους πιο τραχείς ήχους 
των συγκροτημάτων της γύρω περιοχής. Ο Bruce Pavitt, που το έβγαζε, 
μετακόμισε στο Seattle, συνάντησε τον Jeff Poneman και δημιούργησαν 
μαζί τη δισκογραφική εταιρεία Sub Pop, κυκλοφορώντας στην αρχή 
singles και μετά LPs των συγκροτημάτων της πολιτείας. Αν τους ρωτού-
σες, δεν πίστευαν ποτέ ότι αυτό που έκαναν θα μπορούσε να ξεπεράσει 
το πλαίσιο του underground. Αλλά είπαμε, κάποια στιγμή ήρθε το «Smells 

Like A Teen Spirit».

Ευτυχώς, εκείνη την επο-
χή υπήρχε στην Ελλάδα η 
Hitch-Hyke, η δισκογραφι-
κή εταιρεία αλλά και εται-
ρεία διανομών, που έφερνε 
στην Ελλάδα τη Sub Pop, 
συνήθως τις ευρωπαϊκές 
εκδόσεις, μέσω της γερ-
μανικής Glitterhouse. Τα 
πολλά δισκοπωλεία εκεί-
νης της εποχής έφερναν 
συχνά τις αμερικάνικες κό-
πιες, που κόστιζαν αρκετά 
ακριβότερα. Πολλοί από 
εμάς, για τους δίσκους που 
μας άρεσαν πιο πολύ, επι-
λέγαμε την αμερικάνικη έκ-
δοση, που ήταν η αυθεντι-
κή και είχε επιπλέον και το 
shrink, εκείνο το σελοφάν 
που φροντίζαμε πάντα να 
μη σκίσουμε. Εκείνη την ε-
ποχή, μόνο οι αμερικάνικες 

εκδόσεις είχαν αυτό το σελοφάν, σε αντίθεση με σήμερα, που οι περισσό-
τεροι δίσκοι κυκλοφορούν σφραγισμένοι. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ, 
για να δώσω μια χρηστική συμβουλή που αφορά το άνοιγμα του shrink. 
Το να ανοίξεις κανείς έναν σφραγισμένο δίσκο με κοπίδι ή χαρτοκόπτη 
δεν είναι η μέθοδος που ενδείκνυται. Ο σωστός τρόπος είναι, κρατώντας 
γερά και καλά τεντωμένο το εξώφυλλο, να τρίψεις έντονα την πλευρά 
που θα άνοιγε με το κοπίδι, στο παντελόνι σου. Με τη θερμότητα που δη-
μιουργείται, το shrink καίγεται και ο δίσκος ανοίγει με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο, κρατώντας το σελοφάν τεντωμένο, σε ολόκληρη την υπόλοιπη 
επιφάνεια του εξωφύλλου.

➽ Η βιομηχανία της μουσικής μοιάζει σε κάποια σημεία με τη βιομηχα-
νία της μόδας. Έτσι, κάποια στιγμή το grunge –όπως και τα καρό που-
κάμισα που εισήγαγε– βγήκε εκτός μόδας, ακόμη και στον κόσμο του 
underground. Τα –αρκετά– τελευταία χρόνια η αγάπη για το grunge –δεν 
είμαι βέβαιος τι γίνεται με τα καρό πουκάμισα– έχει επιστρέψει, με απο-
τέλεσμα οι τιμές των δίσκων, τόσο της Sub Pop όσο και άλλων εταιρειών 
που επένδυσαν στον συγκεκριμένο ήχο με δίσκους όπως αυτοί των Pearl 
Jam, των Mad Season, των Alice In Chains κ.λπ. να έχουν ανέβει σε δυ-
σθεώρητα ύψη.

➽ Λίγες μέρες –αν όχι λίγες ώρες– μετά τον θάνατο του Mark Lanegan, οι 
τιμές των δίσκων του στο eBay και το Discogs έγιναν αστρονομικές. Έτσι, 
την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το προσωπικό ντεμπούτο του 
ή το επόμενο –«Whiskey For The Holy Ghost»– στη Sub Pop σε αμερικάνικο 
βινύλιο, κοστίζει 450 ευρώ, ενώ οι κόπιες της Glitterhouse είναι λίγο 
πάνω από τα 100. Αν θέλεις το «Hawk» με την Isobel Campbell, χρειάζε-
σαι για την αμερικάνικη κόπια της Vanguard ένα τρακοσάρι και για την 
ευρωπαϊκή της V2, 250. Τέλος, το box set με τα πρώτα 5 albums –όλα στη 
Sub Pop– ξεκινάει από τα 400 ευρώ. Ευτυχώς, όπως έγραφε και ο άλλος 
αγαπημένος εκλιπών του τελευταίου διαστήματος, ο Μπάμπης Αργυρί-
ου, «έχω  –σχεδόν–  όλους τους δίσκους του».

P.S.: Μια λίστα με ολίγη Sub Pop και αρκετό –απολύτως προσωπικό– Mark 
Lanegan ήταν κάτι που χρωστούσα…

Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς LXXXXXXIX   
Του ΓιώρΓου φλώρΆκη
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ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Αχ Τζένη, αχ Τζένη, τι γίνεται όταν 
όλα στο μυαλό σου τα έχεις τακτο-
ποιημένα και ξαφνικά το πρόσωπο 
που ’χες ξεγραμμένο σου τα φέρνει 
όλα τούμπα; Πριν κάποιους μήνες έ-
βγαινα με ένα αγόρι το οποίο έκανε 
κάτι ασυγχώρητο για μένα όσο ήμα-
σταν μαζί και χτες, μετά από πολλά 
παρακαλετά, βγήκαμε μια βόλτα για 
περπάτημα και, χωρίς να το καταλά-
βω, αρχίσαμε να μιλάμε για διάφορα 
θέματα της επικαιρότητας 
πολύ σοβαρά, μια πτυχή 
του που δεν την είχα 
ξαναδεί. Μου είπε 
πόσο μετανιωμένος 
είναι για τότε και ή-
ταν υπέροχα ευγε-
νικός, δηλαδή νοιά-
στηκε μέχρι και για 
το αν γύρισα πίσω στο 
σπίτι μου ασφαλής και 
αν κοιμήθηκα καλά. 
Τον ξανασκέφτομαι 
σοβαρά. Τι να κάνω;

Δεν είναι κρίμα να θεωρούμε την ευγένεια 
και το ενδιαφέρον αναπάντεχη ιπποτική 
κίνηση και λόγο για να ξανασκεφτούμε 
κάποιον σοβαρά; Βάζω εγώ εδώ έναν προ-
βληματισμό. Προφανώς, όταν κάποιος 
θέλει να γυρίσει πίσω, θα φορέσει το κα-
λό του το «κοστούμι», αλλά σου προτείνω 
να θυμηθείς ξανά τι σε είχε ξενερώσει την 
πρώτη φορά. Δεν μου γράφεις και περισ-
σότερες λεπτομέρειες για να καταλάβω. 
Σε κάθε περίπτωση, αν το «ασυγχώρητο» ε-
μπεριείχε κάποιου είδους ματσίλα ή έπαιξε 
με την ηθική σου, θα σου έλεγα να μην του 
δώσεις καμία περαιτέρω ευκαιρία. Τέλος 
και τελεία. 

Αγαπημένο μου μανεκέν, μέσα στην 
τρέλα που ζούμε, νιώθω διαρκώς α-
ποσυντονισμένη! Είμαι σε μια φά-
ση, που τελείωσα τη σχολή μου εδώ 
και δύο χρόνια και ενώ όλοι οι συ-

νομήλικοί μου έχουν βγει 
στο εξωτερικό για μετα-
πτυχιακές σπουδές, εγώ 
δουλεύω και νιώθω ότι 
δεν έχω ζωή. Δεν λέω, 
μαθαίνω να κάνω μικρά 
βήματα στη δουλειά 
που ονειρευόμουν και 
μου αρέσει πολύ που 
μιλάω με πελάτες, αλλά 
μήπως γεράσω πριν την 

ώρα μου;

Κάπως έχουμε μάθει (βάζω και 
τον εαυτό μου μέσα φυσικά) να μη 

λέμε σχεδόν ποτέ μπράβο στον εαυτό 
μας, να μη νιώθουμε ποτέ επαρκείς και 

–κυρίως– να μην είμαστε ευγνώμονες με τα 
όσα μας συμβαίνουν στο τώρα. Προφανώς 
και δεν κάνεις κάτι λάθος, ούτε γερνάς πριν 
την ώρα σου. Από πότε το να ωριμάζεις, να 
δοκιμάζεσαι σε κάτι καινούριο, να τολμάς 
και να βγαίνεις στον κόσμο της αγοράς και 
της εργασίας σε πάει πίσω; Μια χαρά τα 
κάνεις όλα. Απλώς, μην ξεχνάς πως η ζωή 
δεν χρειάζεται να είναι απαραιτήτως μια 
λίστα από τσεκαρισμένα κουτάκια. Σχολείο 
τσεκ. Πανεπιστήμιο τσεκ. Δουλειά τσεκ. Οι-
κογένεια τσεκ. Είμαστε πάντα ελεύθεροι, 
ανάλογα με τα θέλω μας ανά περίοδο, να 

ανακατεύουμε τα χαρτιά της προ-
σωπικής μας τράπουλας. Άσε, 

λοιπόν, τις συγκρίσεις με 
τους άλλους και ακολού-

θησε τη δική σου πορεία. 
Μπορεί σήμερα να ξυ-
πνήσεις να πας στη δου-
λειά σου και αύριο –αν 
το θελήσεις– να πάρεις 

ένα backpack στον ώμο 
και να γυρίσεις τον κόσμο.

Τζενούλι μου, έχει όλο το πα-
κέτο ή ας πούμε πολλά από τα τικ 

που έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν λέει 
και πολλά στο σεξ. Δεν έχουμε συνευ-
ρεθεί πολλές φορές μαζί, αλλά νιώθω 
ότι δεν με καλύπτει σεξουαλικά ή 
τουλάχιστον έτσι διαισθάνομαι ότι θα 
πάει... Θα είμαι πολύ επιφανειακή, αν 
τον αφήσω για αυτόν τον λόγο;

Φίλη, η ποιότητα της σε-
ξουαλικής μας ζωής 
δεν είναι ποτέ 
επιφανειακός 
λόγος για το 
μέλλον μιας 
σχέσης. Ασφα-
λώς και έχει και 
αυτό τη σημα-
σία του. Για αρχή, 
θέλω να σκεφτείς 
το ενδεχόμενο να δώ-
σεις λίγο χρόνο ακόμη στη 
χημεία σας να εξελιχθεί, προσπαθώντας να 
είστε ειλικρινείς με το τι σας αρέσει σε αυ-
τόν τον τομέα. Μπορεί να πάει αναπάντεχα 
καλά αυτό. Αν πάλι δεν θες καν να μπεις στη 
διαδικασία, μη σε κρίνεις και προχώρα. Ας 
μην κολλάμε σε πακέτα από τικ και προκα-
θορισμένα standards. Αν κάτι δεν σε έλκει, 
δεν θα γίνει δουλίτσα με το ζόρι. 

Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny

Σε γνωρίζω... Τα γραφεία μας εγγυώνται επιλεγμένες γνωριμίες
με εχεμύθεια για άμεσα αποτελέσματα! 

Η ελίτ της Αθηναϊκής και παγκόσμιας κοινωνίας σας περιμένει! 
Από Αθήνα, επαρχία και εξωτερικό! Σας περιμένουμε στο Κολωνάκι, 
Ομήρου 38, «ΠΑΠΠΑΣ», τηλ. 210 3620.147, 6944137189 
www.pappas.gr / www.pappas-dating.com 

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

Μικρές 
αγγελίες

Σε γνωρίζω... Καλή Σαρακοστή με υγεία, αγάπη & ειρήνη!!!
Στον έρωτα σημασία δεν έχει η ηλικία, ούτε η απόστα-

ση, αλλά η χημεία που υπάρχει και η διάθεση ώστε να γνωρίσουμε 
τον σωστό άνθρωπο. Διεθνή Γραφεία Γνωριμιών «ΠΑΠΠΑΣ», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, τηλ. 210 3620.147, 6944137189  
www.pappas.gr / www.pappas-dating.com  

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

Μικρές 
αγγελίες
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Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm!  
Το «Μίλα μου βρώμικα» κάνει τα 
ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 
σαν παθιάρικο τραγούδι στο  
Athens Voice Radio 102.5 
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Σε είδα...

«Για φωτοΓραφια 
εισαι»
Στεκόμουν σε ένα πεζοδρόμιο 
στο Κολωνάκι. Ήρθες από  
το απέναντι στενό, έχοντας 
κρεμασμένη φωτογραφική 
μηχανή στον λαιμό. 
Χαμογελάσαμε.  
Εσύ: Για φωτογραφία είσαι.  
Εγώ: Σ’ ευχαριστώ! Ανταποδίδω. 
Έφυγα βιαστικά με το ταξί. Μου 
χρωστάς μια φωτογραφία.

Κλεφτεσ ματιεσ μεχρι 
που απομαΚρυνθή- 
Καμε πολυ
Σε είδα στη Μαρίνα Ζέας που 
περπατούσες με έναν φίλο σου. 
Φορούσες σκούρο μπλε 
μπουφάν με γουνάκι στον γιακά. 
Πέρασες από δίπλα μου και 
κοιταχτήκαμε έντονα. Γύρισα 3 
φορές προς τα πίσω για να 
ξαναδώ και το ίδιο είχες κάνει και 
εσύ… Μέχρι που κοντοστάθηκες 
κάπου και με κοιτούσες. Ήθελες 
κάτι να μου πεις;

σε ειδα στή λεωφορο 
αλεξανδρασ
Σε είδα το βράδυ της Κυριακής 
6/3 έξω από φαρμακείο στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 
συναντήθηκαν τα βλέμματά 
μας, χαμογελάσαμε για 4 
δευτερόλεπτα, τα οποία μου 
φάνηκαν χρόνια... Θέλω 
οπωσδήποτε να ξαναδώ το 
χαμόγελό σου.

το ωραιοτερο 
χαμοΓελο
Σε είδα 5/3 στο αποκριάτικο 
πάρτι του Χοροστάσιου. Ήσουν 
ντυμένη minnie και εγώ 
φορούσα μια μπλε μπλούζα. 
Μαγεύτηκα από το υπέροχο 
χαμόγελό σου. Θα ήθελα πολύ 
να σε γνωρίσω. Το επόμενο 
Σάββατο θα βρίσκομαι στο ίδιο 
μέρος ελπίζοντας να σε 
ξαναδώ.

Bar ο «Γαιδαροσ»
Σέριφος. Αυγουστιάτικο βράδυ 
στη Χώρα. Σε έβλεπα μέρες, 
στόχος μου να σε γνωρίσω. 
Εκείνο το βράδυ πέσαμε μούρη 
με μούρη. Τα μελένια μάτια σου 
αντίκρισαν τα πράσινα δικά 
μου. Σου έδειξα το ρολόι μου. 
Σου ψιθύρισα «άργησες, πού 
είσαι τόση ώρα;». Μου 
χαμογέλασες και μου είπες 
«πάω να πιάσω στασίδι». 
Ήσουν με τρεις φίλες σου, 
ήσουν λίγο αλλού εκείνο το 
βράδυ. Αλλά μου πήρες το 
μυαλό. Σε ψάχνω ακόμα, στα 
φώτα της πόλης πλέον.

ουΓΚετσου 
μονοΓΚαταρι
Βακούρα. Στο τέλος σε είδα. 
Καθόσουν πίσω μου δύο σειρές. 
Μια ματιά... Βγήκαμε έξω 
σχεδόν μαζί και ο καθένας πήρε 
μόνος τον δρόμο του. 
Πορτοκαλοκοκκινομάλλα μου… 

Σου γράφω έτσι, σαν φόρο 
τιμής στα παραμύθια. Είθε...

τυποσ με τα μαυρα, 
Κρανοσ, μήχανή
Baba au rum. Με ακολούθησες 
μέχρι μέσα για να μου μιλήσεις 
αν και δεν ήσουν εκεί για ποτό, 
αλλά δεν μου μίλησες. Γιατί;

φορουσεσ μπλε 
ΚασΚολ 
ΘΟΤΗ. Σε είδα στη θεατρική, 
φορούσες μπλε κασκόλ ή 
παρεό. Σε κοιτούσα και σου 
χαμογελούσα, έκανα 
χαζομάρες για να με βλέπεις. 
Δεν ξέρω αν γίνω ηθοποιός, 
αλλά θα ξαναπάω την άλλη 
εβδομάδα για να δω εσένα και 
το χαμόγελό σου.

σε Γνωστο Κλαμπ  
στο ΚολωναΚι
Είσαι κοκκινομάλλα, μας 
διέκοψαν οι γνωστοί μας.

σΚελετοβραχοσ  
στο Γαλαξιδι
Ήσουν με δύο φίλες σου που 
είχαν καροτσάκια για παιδιά 
στο μπροστινό τραπέζι. Είχατε 
και ένα κατάξανθο 
αγγελουδάκι που έπαιζες μαζί 
του. Αφού σηκωθήκατε, ήρθα, 
σου μίλησα, μου χαμογέλασες 
και φύγατε για περίπατο. 
Μακάρι να το δεις. Τι φωτεινό 
πρόσωπο.

Κάποιος σε ψάχνει. Ψάξε τον κι εσύ και επικοινώνησε μαζί του στο www.athensvoice.gr/stiles/se-eida.
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Μπορεί η φύση να καλωσορίζει την άνοιξη, εσύ 
όμως φαίνεται πως βρίσκεσαι σε «άλλη φάση». Κι 
αυτό γιατί από την Πέμπτη στην παρέα του Ήλιου, 
του Δία και του Ποσειδώνα έρχεται να προστεθεί 
και ο Ερμής, επομένως η πραγματικότητα αποκτά 
ένα πιο «θολό αποτύπωμα». Η λογική δίνει τη θέση 
της στη φαντασία και το να ασχοληθείς με τα πρα-
κτικά φαίνεται λίγο παραπάνω κούραση. Ίσως αυτό 
να οφείλεται στο ότι ο οργανισμός σου χρειάζεται 
μια ανάπαυλα από την πίεση του προηγούμενου 
διαστήματος. Φυσικά, επειδή οι υποχρεώσεις δεν 
σταματάνε, μπορεί να διαπιστώσεις ότι το μυαλό 
σου σου κάνει «νερά», παιδεύοντάς σε περισσό-
τερο στο θέμα της συγκέντρωσης και της λήψης 
αποφάσεων, που ιδανικά θα πρέπει να περιμένουν 
το τέλος του μήνα, όταν και θα περάσει στο ζώδιό 
σου, «ζωντανεύοντάς» σε ξανά. Είναι σημαντικό 
αυτή την περίοδο να χαλαρώνεις και να ξεκουρά-
ζεσαι ουσιαστικά μέσα στη μέρα, αποφεύγοντας 
ευλαβικά «εστίες» τοξικότητας στη ζωή σου. Το 
Σ/Κ έχει «σπιτίσιο άρωμα», βγάζοντας ανάγκη ενα-
σχόλησης με τα του οίκου σου, ανανεώνοντας τον 
χώρο, κατεβάζοντας τα ανοιξιάτικα κ.λπ., με την 
σύνοδο Ήλιου-Ποσειδώνα την Κυριακή να οξύνει 
τη διαίσθηση, αλλά και τις τάσεις φυγής.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Με την Αφροδίτη και τον Άρη να κινούνται ήδη από 
την Κυριακή στον Υδροχόο και τον τομέα της κα-
ριέρας σου, τα επαγγελματικά θα σε απορροφή-
σουν αυξάνοντας τις απαιτήσεις, δρομολογώντας 
όμως και εξελίξεις. Βοηθητική ως προς αυτό θα 
είναι η είσοδος του Ερμή στους Ιχθείς την Πέμπτη, 
στέλνοντάς σου το μήνυμα πως πρέπει τώρα να κι-
νηθείς περισσότερο σαν team player για να τα κα-
ταφέρεις. Η συλλογική δουλειά 
μπορεί να λειτουργήσει θετικά 
για τα πρότζεκτς σου, ενώ το πε-
ριβάλλον θα είναι ευνοϊκό για τη 
δημιουργία νέων σχέσεων ευ-
νοώντας την κοινωνική δικτύ-
ωση. Καιρός να εξασκήσεις το 
ταλέντο σου στις δημόσιες σχέ-
σεις, ενώ θα πρέπει να λάβεις υ-
πόψη σου και το πώς μπορείς να 
αξιοποιήσεις την τεχνολογία για 
να προωθήσεις τη δουλειά σου. 
Καλή περίοδος ακόμα για την α-
γορά εξοπλισμού, υπολογιστών 
και tech προϊόντων. Η σύνοδος Ήλιου-Ποσειδώνα 
στους Ιχθείς την Κυριακή μολονότι μπορεί να βγά-
λει συναίσθημα στα ερωτικά, ίσως σε παραπλα-
νήσει για τα κίνητρα ενός ατόμου, ρίχνοντάς σου 
«στάχτη στα μάτια», οπότε έχε το νου σου, ιδιαίτε-
ρα αν ανήκεις στο 3ο δεκαήμερο.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Καθώς η Αφροδίτη και ο Άρης βρίσκονται στον 
φιλικό Υδροχόο από την Κυριακή, οι συνθήκες 
στην επικοινωνία βελτιώνονται, λειτουργώντας 
προς όφελός σου σε επαφές, πρώτες προσεγγί-
σεις, εμπορικές διαπραγματεύσεις, υπογραφές 
συμβολαίων, συνεντεύξεις για δουλειά κ.λπ. μέ-
χρι τα μέσα Απριλίου. Αυτή είναι μια περίοδος με 
μεγάλες φιλοδοξίες αλλά φυσικά και ανταγω-
νισμό, όπου τα πάντα εξαρτώνται από το πόσο 
καλά μπορείς να κάνεις manage τον εαυτό σου, 
δρώντας με ηρεμία και ψυχρή λογική, εστιάζο-
ντας όλη την ενέργεια σου στην εξέλιξή σου. Βέ-
βαια doing that, δεν θα πρέπει να αμελείς και την 
προσωπική φροντίδα, με χρόνο για ξεκούραση 
και happy moments με φίλους και σύντροφο, α-
φού στην τελική από κάπου πρέπει να «αντλείς» 
και εσύ για να έχεις να «δώσεις». Πάντως η σύνο-
δος Ήλιου-Ποσειδώνα στους Ιχθείς την Κυριακή, 
που επηρεάζει ιδιαίτερα το 3ο δεκαήμερο, δεν 
προσφέρεται για σημαντικές αποφάσεις, οπότε 
αν βρίσκεσαι στη φάση που «ζυγίζεις» μια πρό-
ταση συνεργασίας ή σκέφτεσαι πιθανές αλλαγές 
στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι επιφυλακτι-
κός με τα μηνύματα που λαμβάνεις αλλά και με 
τον τρόπο που επεξεργάζεσαι τις επιλογές σου, 
αφού η ορθή κρίση δεν θα είναι στα «φόρτε» της.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Βρισκόμαστε στην αρχή της άνοιξης, σχεδόν δύο 
χρόνια ακριβώς από την έναρξη της πανδημίας, 
που έφερε τα πάνω κάτω εκτός των άλλων και στα 
θέματα των ταξιδιών. Με την παρουσία όμως των 
πλανητών στους Ιχθείς η ανάγκη να «ταξιδέψεις», 
κυριολεκτικά και μεταφορικά βρίσκεται σε έξαρση, 
δίνοντας στου ιδέες για να οργανώσεις την πολυ-
πόθητη απόδραση. Θα παραμείνει μέχρι τις 27/3, 
βοηθώντας σε να «ψαχτείς», να δοκιμάσεις νέα χό-
μπι, να βγεις, να φλερτάρεις, να εξερευνήσεις, ενώ 
μπορεί να σου ανοίξει και νέες προοπτικές σχετικά 
με τις σπουδές σου και σχέδια για μεταπτυχιακά, 
σεμινάρια, μετεκπαιδεύσεις κ.λπ., αν βρίσκεσαι σ’ 
αυτή την ηλικία. Μέσα σ’ όλο αυτό δεν αποκλείεται 
να υπάρχει παράλληλα ένα παρασκήνιο στη δου-
λειά, με την έννοια των «προπαρασκευαστικών» 
συζητήσεων για κάποια πρότζεκτς που δεν είναι 
ακόμα η ώρα  τους να αποκαλυφθούν, ίσως όμως 
κουβαλάς το άγχος για τα επαγγελματικά και εκτός 
εργασιακού ωραρίου, επηρεάζοντας τον ψυχισμό 
σου και κατ’ επέκταση την υγεία σου, οπότε πρέπει 
να κάνεις άμεσα κάτι γι’ αυτό. Η σύνοδος Ήλιου-
Ποσειδώνα την Κυριακή αυξάνει τις τάσεις φυγής, 
δίνοντας και μια μεγαλύτερη νότα ευαισθησίας και 
«χασίματος» σε όλο το Σ/Κ. 

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Η μετακίνηση της Αφροδίτης και του Άρη απένα-
ντί σου στον Υδροχόο ορίζει ένα διάστημα ενάμι-
ση μήνα με πολύ τρέξιμο, με αρκετό «ζόρι» στον 
τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, που 
σημαίνει πως πρέπει να «οπλιστείς» με υπομονή, 
αν και για τους ελεύθερους θα υπάρχουν ευκαι-
ρίες για φλερτ και νέες γνωριμίες. Την Πέμπτη ο 
Ερμής περνά στους Ιχθείς μέχρι τις 27/3 και το μυα-

λό σου αρχίζει να σκέφτεται 
με οικονομικούς «όρους». Εκεί 
βρίσκονται άλλωστε ο Ήλιος, ο 
Δίας και ο Ποσειδώνας, με την 
όλη κατάσταση που διαμορ-
φώνεται λόγω των πρόσφατων 
πολεμικών εξελίξεων να σε αγ-
χώνει ιδιαίτερα όσον αφορά το 
οικονομικό κομμάτι, αρχίζοντας 
έτσι τις «αλχημείες» σου προ-
κειμένου να καταφέρεις να α-
ντεπεξέλθεις στις υποχρεώσεις 
σου. Παράλληλα, ο Ερμής από 
αυτή τη θέση μπορεί να παίξει 

και «παιχνιδάκια» με τη διάθεσή σου, τόσο εξαιτίας 
της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, όσο και λόγω 
των προσωπικών σου, με συναισθήματα ζήλιας, α-
νασφάλειας, ακόμα και διακυμάνσεις στο σεξουα-
λικό κομμάτι, δίνοντας μερικές φορές μπερδεμένα 
μηνύματα στην άλλη πλευρά. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Η παρουσία της Αφροδίτης και του Άρη στον Υ-
δροχόο μέχρι τα μέσα Απριλίου ανεβάζει αισθη-
τά της απαιτήσεις στην καθημερινότητα και στη 
δουλειά, οπότε χρειάζεται οργάνωση χρόνου για 
να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι κρατώντας δυ-
νάμεις στο κομμάτι της υγείας σου, που σίγουρα 
πρέπει να φροντίσεις περισσότερο αυτή την επο-
χή. Παράλληλα, βέβαια, με τη συγκέντρωση των 
πλανητών απέναντι σου στους Ιχθείς χρειάζεται 
να δώσεις βάση και στον τομέα των προσωπικών 
σχέσεων και των επαγγελματικών συνεργασιών. 
Την Πέμπτη περνά και ο κυβερνήτης σου Ερμής σ’ 
αυτό το ζώδιο, όπου και θα παραμείνει μέχρι τις 
27/3, βοηθώντας σε συζητήσεις, επαφές και δι-
απραγματεύσεις για νέες συμφωνίες και προτά-
σεις συνεργασίας στα επαγγελματικά, δίνοντάς 
σου και μεγαλύτερο «αέρα» στο φλερτ αν είσαι 
ελεύθερος, οπότε ίσως η άνοιξη σου φέρει ένα 
καινούργιο ταίρι. Γενικά τα πράγματα στη ζωή 
δείχνουν να «κινούνται», be ready λοιπόν να ανέ-
βεις στο τρένο «τώρα που γυρίζει», όντας παρών 
στις εξελίξεις στα προσωπικά και στα επαγγελ-
ματικά. Η σύνοδος πάντως Ήλιου-Ποσειδώνα την 
Κυριακή εξιδανικεύει αρκετά τις καταστάσεις, γι’ 
αυτό άσε καλύτερα σχετικές σημαντικές αποφά-
σεις σε αυτούς τους τομείς για αργότερα.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Καθώς ο κυβερνήτης σου, η Αφροδίτη, αλλά και ο 
Άρης έχουν πάρει θέση στον Υδροχόο και τον 5ο 
οίκο του ωροσκοπίου, η ψυχολογία σου κινείται 
σε καλύτερα επίπεδα, παρά τις τρέχουσες διεθνείς 
συγκυρίες, «κλείνοντάς σου το μάτι» στον έρωτα, 
θυμίζοντάς σου πως υπάρχει και το κομμάτι της 
σεξουαλικότητας και της χαράς στη ζωή. Η μετα-
κίνηση του Ερμή στους Ιχθείς την Πέμπτη στρέφει 
το ενδιαφέρον σου στην οργάνωση της καθημερι-
νότητας και της δουλειάς, αλλά και στη φροντίδα 
της υγείας σου. Καιρός είναι να δεις πού και πώς 
ξοδεύεις τον χρόνο σου, πόσο αποτελεσματικός 
είσαι με τα καθήκοντά σου, τι αλλαγές πρέπει να 
γίνουν για να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου, 
κάνοντας χώρο για χόμπι και στιγμές ξεκούρασης. 
Παράλληλα είναι η εποχή για να ξεκινήσεις διατρο-
φή και γυμναστική ενόψει του καλοκαιριού, ή να 
«ψαχτείς» με ένα spring detox που θα ωφελήσει 
σώμα και πνεύμα. Για κάποιους αυτό μπορεί απλά 
να σημαίνει ότι φέτος δοκιμάζουν να ακολουθή-
σουν τη νηστεία της Σαρακοστής, ενώ ίσως πρέπει 
να βάλεις στο πρόγραμμα και έναν γενικό έλεγχο 
υγείας που όλο αναβάλεις. Το Σ/Κ πάντως σε θέλει 
πιο προσεκτικό με all things health, αφήνοντας 
έγνοιες και αποφάσεις για τη δουλειά «εκτός».

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Με την Αφροδίτη και τον Άρη να κινούνται στον 
Υδροχόο και τον 4ο οίκο του ωροσκοπίου σου, 
οι τομείς του σπιτιού, της οικογένειας και των ε-
παγγελματικών βγάζουν ένα παραπάνω «ζόρι», 
επομένως ζητούνται επειγόντως «ανάσες» για το 
ψυχολογικό και συναισθηματικό κομμάτι, προκει-
μένου να διατηρηθεί μια κάποια ισορροπία που θα 
προστατέψει το προσωπικό σου sanity.  Η είσοδος 
του Ερμή στο ζώδιο των Ιχθύων την Πέμπτη, όπου 
και θα παραμείνει ως τις 27/3, λογίζεται σίγουρα 
ως τέτοια, βοηθώντας σε να παίρνεις πού και πού 
το μυαλό σου από τα δύσκολα της καθημερινότη-
τας, με ορίζοντα τα αισθηματικά και ό,τι μπορεί να 
δώσει χαρά στη ζωή σου, namely η ενασχόληση με 
τα χόμπι σου, οι βόλτες με το παρεάκι, η δημιουρ-
γική διασκέδαση με τα παιδιά, ένα μικρό ταξιδάκι, 
η «απόδραση» μέσω της τέχνης. Αν είσαι καλλιτέ-
χνης θα έχεις πολλές φρέσκες ιδέες, ενώ σε περί-
πτωση που ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις ένα παι-
δί, αυτή η θέση του Ερμή μπορεί να σε βοηθήσει 
να «ψαχτείς» με τις δυνατότητες που προσφέρει 
στην εποχή μας η επιστήμη. Η σύνοδος Ήλιου-
Ποσειδώνα στους Ιχθείς την Κυριακή υπερτονίζει 
την ανάγκη για ρομαντισμό και ιδανικές καταστά-
σεις στον έρωτα, που όμως μπορεί να αποδειχθεί 
«επικίνδυνη» εφόσον δεν υπάρξουν «δικλείδες 
ασφαλείας» και όρια που κοντρολάρουν τις εξιδα-
νικεύσεις, ιδιαίτερα αναφορικά με νέες γνωριμίες.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Ενώ η παρουσία της Αφροδίτης και του Άρη στον 
Υδροχόο «μιλά» για κοινωνικότητα, περισσότερες 
μετακινήσεις μέσα στην καθημερινότητα, αυξη-
μένες επαφές, συζητήσεις και συμφωνίες σχετικά 
με τα επαγγελματικά, σχέδια για το μέλλον των 
σπουδών σου, μικρές αποδράσεις με το παρεάκι 
και κινητικότητα στο κομμάτι του φλερτ, φαίνε-
ται πως με την είσοδο του Ερμή στους Ιχθείς την 
Πέμπτη και την παραμονή του εκεί μέχρι τις 27/3 
δημιουργείται ταυτόχρονα και μια πιο «εσωτερική 
επιρροή». Στο ίδιο ζώδιο βρίσκονται άλλωστε ο 
Ήλιος, ο Δίας και ο Ποσειδώνας, αποτελώντας έτσι 
τρόπον τινά το «αντίπαλο δέος» της εξωστρέφει-
ας που διαμορφώνουν οι πλανήτες στην Υδροχόο. 
Με λίγα λόγια θα κινείσαι σε δυο κατευθύνσεις, 
έχοντας αρκετά σκαμπανεβάσματα στη διάθεση, 
καθώς τη μια η τάση θα είναι να βγεις και την άλ-
λη το «μέσα» σου θα ζητά πιο «ήρεμα» πράγματα, 
γυρνώντας στην ασφάλεια του σπιτιού σου. Το 
τελευταίο μπορεί να αποτελέσει το ψυχικό σου 
«καταφύγιο» φυσικά και λόγω της αναστάτωσης 
που δημιουργούν οι διεθνείς εξελίξεις, όμως δε 
χρειάζεται να «πέφτεις» εντελώς, αφού κάλλιστα 
μπορείς να βρεις εκεί δημιουργικές διεξόδους μέ-
σω των χόμπι σου, καλώντας τους φίλους σου για 
μαραθώνιο Netflix συνοδεία home cooking κ.λπ. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η έξοδος της Αφροδίτης και του Άρη από το ζώ-
διό σου και η μετακίνησή τους πλέον στον Υδρο-
χόο μειώνει τις δυσκολίες στην καθημερινότητα 
και στις συναναστροφές με τους σημαντικούς 
άλλους στη ζωή σου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως 
θα τρέχεις στους αγρούς «με ξέπλεκες κοτσίδες». 
Σε διαφορετικό παγκόσμιο time frame αυτό θα 
μπορούσε να είναι ένα «ρεαλιστικό» σενάριο, η 
πραγματικότητα που διαμορφώνεται όμως από 
τις πολεμικές εξελίξεις δεν αφήνει φυσικά κανέ-
ναν «ψυχολογικά ανέπαφο» ή ανεπηρέαστο. Το 
πρακτικό κομμάτι των οικονομικών και κυρίως 
του τι μέλλει γενέσθαι με τις αυξήσεις στις τιμές 
των προϊόντων, της ενέργειας κ.λπ. σε «καίει» ά-
μεσα και πιθανόν ήδη «αναλύεις» πιο συγκεκρι-
μένα την διαχείριση του μπάτζετ σου, βλέποντας 
πού πάνε τα χρήματα σου, από πού μπορείς να 
κόψεις, τι άλλο πρέπει να περιορίσεις κ.λπ. Η εί-
σοδος πάντως του Ερμή στον Υδροχόο την Πέ-
μπτη σε βοηθά να μη χάνεις την αισιοδοξία σου, 
σε «αβαντάρει» επικοινωνιακά στις συζητήσεις, 
σε παρακινεί να «ψαχτείς» με επιλογές για το μέλ-
λον των σπουδών σου, να οργανώσεις ένα ταξίδι 
αναψυχής, ακόμα και να προχωρήσεις στην αγο-
ρά ενός μεταφορικού μέσου. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Κινείσαι πλέον με «άλλη» ενέργεια, αφού Αφρο-
δίτη και Άρης έχουν περάσει ήδη από την Κυριακή 
στο ζώδιό σου, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό 
πλαίσιο στην καθημερινότητά σου μέχρι τα μέσα 
Απριλίου, που θα βγάλει πολλή πίεση αλλά συνάμα 
και ευκαιρίες να τελειώνεις με εκκρεμότητες που 
«σέρνονταν» εδώ και καιρό. Την Πέμπτη ο Ερμής α-
ποχωρεί από το ζώδιό σου και περνά στους Ιχθείς, 
κάνοντας τα οικονομικά το νέο «hot stuff» που ζη-
τά την προσοχή σου. Τίποτα το περίεργο, βέβαια, 
αφού η ανησυχία για το «ράλι» των τιμών σε βασι-
κούς τομείς προϊόντων, στην ενέργεια κ.λπ. είναι 
επακόλουθο της πολεμικής σύρραξης στην Ου-
κρανία, αναγκάζοντας τον καθένα να κάνει αλλιώς 
τα κουμάντα του. Έτσι μπαίνεις στη διαδικασία να 
ασχοληθείς πιο επισταμένα, τουλάχιστον για το 
επόμενο τρίμηνο, με το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων, 
περικόπτοντας περιττές σπατάλες, να κάνεις δι-
ακανονισμούς χρεών προς εφορία, δημόσιο, α-
σφάλειες, να διαπραγματευτείς τους όρους σε 
συμβόλαια, σε δάνεια με τράπεζες, να δεις τι επι-
λογές έχεις για να «τσοντάρεις» το κάτι παραπάνω 
στο εισόδημα σου βρίσκοντας π.χ. μια δεύτερη 
δουλειά κ.λπ. That being said, η σύνοδος Ήλιου-
Ποσειδώνα που γίνεται ακριβείας την Κυριακή 
δείχνει ότι αυτές οι μέρες δεν προσφέρονται για 
σχετικές αποφάσεις, οπότε δώσε χρόνο στα πράγ-
ματα, αποφεύγοντας βεβιασμένες δεσμεύσεις.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Με την παρουσία της Αφροδίτης και του Άρη στον 
Υδροχόο και τον 12ο οίκο του ωροσκοπίου σου, 
η υγεία και η φυσική σου κατάσταση γίνονται η 
απόλυτη προτεραιότητα. Αυτό το διάστημα, πε-
ρίπου μέχρι το Πάσχα, πρέπει να εξετάσεις αν οι 
τρέχουσες ρουτίνες φροντίδας σε εξυπηρετούν 
στο εδώ και τώρα, ψάχνοντας νέες επιλογές για να 
ενισχύσεις την άμυνα του οργανισμού σου, δίνο-
ντας ενδεχομένως ένα boost στο κομμάτι της δι-
ατροφής, υιοθετώντας περισσότερη κίνηση στην 
καθημερινότητά σου, με ένα ασκησιολόγιο που 
σου κάνει «κέφι». Καθώς αυτή η πλανητική μετακί-
νηση συμπίπτει με την αρχή της Σαρακοστής, ίσως 
σκεφτείς να δοκιμάσεις και τα οφέλη της παρα-
δοσιακής νηστείας this year. Την Πέμπτη ο Ερμής 
περνά στο ζώδιό σου μέχρι τις 27/3, για να συνα-
ντήσει τον Ήλιο, τον Δία και τον Ποσειδώνα που 
βρίσκονται ήδη εκεί, βοηθώντας σε να επικεντρω-
θείς περισσότερο στις ανάγκες σου, επικοινωνώ-
ντας τες και πιο αποτελεσματικά στο περιβάλλον 
σου. Οι συζητήσεις και οι συναντήσεις με φίλους, 
σύντροφο και αγαπημένα πρόσωπα δεν θα λεί-
ψουν, ωστόσο με τη σύνοδο Ήλιου-Ποσειδώνα 
την Κυριακή να δημιουργεί ένα κλίμα σύγχυσης 
στο μυαλό και στην κρίση σου, καλύτερα να απο-
φύγεις τώρα σοβαρές αποφάσεις. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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ΣΠΗΛΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

07.00 - 08.00

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

08.00-10.00

ΓΙΟΒΑΝΝΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

12.00-14.00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18.00-20.00

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

22.00-00.00

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΕΝΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

10.00-12.00

ΕΛΕΝΗ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

16.00-18.00

ΣΠΥΡΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

20.00-22.00

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΝΔΟΛΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

14.00-16.00
Το soundtrack της π

όλ
η

ς
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