
«Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ» 
& o Σύλλας Τζουμέρκας 
και ο Χρήστος Πασσαλής
Του Κωνσταντίνου Καϊµάκη

O∆ΟΣ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ
Γεύση και άρωμα Ανατολής 

στο κέντρο της Αθήνας 

Της Έλενας Ντάκουλα

5 εικαστικοί ζωγραφίζουν 

με θέμα την πανδημία
Του ∆ηµήτρη Γκινοσάτη

The Manifesto project
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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

Συζήτηση ανάμεσα  
σε δύο 50άρες κυρίες:

«Ω ρε φίλεεε,  
έκανα το καλύτερο  

σεξ μου, 1η Απρίλη! 
Ποιoς να το πιστέψει, 

ρε; Πού να το πω  
να χαρώ;»…

 ...και συνεχίζει:
«Ένα μειονέκτημα  

έχουν οι πολύ  
μικρότεροι: δεν τους 

χορταίνεις από φαγητό.   
 Ανοίγουν το ψυγείο  

και το τρώνε  
όλο, ρε!»

(στο καφέ του Ρίζου, θησείο,  
παρασκευή βράδυ)

«Μήπως  
σας έχω ξαναπάρει;  

Για κάντε λίγο  
έτσι τη μάσκα  

για να δω»
(όδηγός ταξί, διαδρομή Εξάρχεια- 
Βριλήσσια, παρασκευή μεσημέρι)

-Δεν υπάρχουν  
δηλητηριώδεις ουσίες,  

μόνο δηλητηριώδεις δόσεις.
-Α! Το ξέρω αυτό!  
Μάικλ Τζάκσον!

-Αριστοτέλης, ρε κάγκουρα.
(Manor House Bar, περιστέρι,  

δευτέρα βράδυ)

«Ελάτε, τι περιμένετε;  
Ανυψώστε το παντελόνι  
του κάδου της και βάλτε 

εκείνο το κρουνό μέσα της, 
καθώς φτάνετε τα παράθυρα 

του αυτοκινήτου σας  
σε πλήρη ατμό»

(αυτόματη μετάφραση από spam  
για πορνό ιστοσελίδα)

Μαύρος μαρκαδόρος  
σε τοίχο:

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ.
Από κάτω:

ΜΗ ΒΙΑΖΕΣΑΙ,  
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΡΑ. 

(δεξαμενή, κολωνάκι) 

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Η ΝΕΑ SELFIE
Με την αράχνη-γίγας «Maman»  

της Louise Bourgeois στο ΚΠΙΣΝ.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΕ 15’
 Η «υπερταχεία» παράδοση προϊόντων  

παντοπωλείου είναι το επόμενο trend στις ΗΠΑ και 
οι start-ups δεν προλαβαίνουν να ανοίγουν.

ΑΘΗΝΑ, Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Σύμφωνα με έρευνα του money.co.uk, βασισμένη 

σε αξιολογήσεις στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια,  
τα νυχτερινά μαγαζιά και τα πράγματα να κάνει  

κανείς. Όσο για το νησί με το καλύτερο night life 
στον κόσμο, οι Άγγλοι ψηφίζουν Ρόδο. 

 (τι θα ψήφιζαν δηλαδή οι Άγγλοι;)

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΛΕΜΟΝΙ
Το ωραιότερο, μεθυστικό, total λεμόνι άρωμα  

για την άνοιξη και το καλοκαίρι. 
Το δροσερό Verbena της L’Occitane. 

Η ΑΠΟΛΥΤΗ LEMON PIE
Tη φτιάχνει ο σεφ Δημήτρης Μακρυνιώτης 

(αλλά δεν βρίσκεις τη συνταγή πουθενά,  
θα τον ρωτήσω και θα επανέλθω)

ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ  
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ

Στις Γλυκές Αλχημείες του Παρλιάρου. 
(Ηροδότου, Κολωνάκι)

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΩΡΟ
Οι πορσελάνινες φραγκόκοτες του Les Connaisseurs.

(στο Golden Hall)

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
Επώνυμοι και ανώνυμοι διαλέγουν ένα τραγούδι 

και το αφιερώνουν στους αγαπημένους τους
(ακούστε τη νέα στήλη στο athensvoice.gr)

ΚΕΤΑΜΙΝΗ
Έχει κάψει πολλά μυαλά ως ναρκωτικό,  
τώρα καίει και τη μάνα των τριών κοριτσιών. 
Πόσο δηλητήριο αντέχεις;

ΝΥΧΟΥΔΕΣ
Μόλις πλήρωσα 22 ευρώ για ένα αηδία  
μανικιούρ. Να κάνετε έρευνα, δεν είναι  
όλα τα νυχάδικα ίδια.

ΣΟΥΠΕΡ MAMMY
Να βρείτε κάποιον να σας αγαπά όσο ο Αντένα  
τον Σεφερλή.

STARGRAM
Μόλις άνοιξε. Πληρώνεις (μέσο όρο €50) και  
διάφοροι Έλληνες celebrities στέλνουν  
προσωποποιημένες βιντεο-ευχές σε κάποιον  
που αγαπάς ή ακόμα και σε σένα. 
Fast money. 

CINE EMBASSY 
Κλείνει ένα από τα πιο αγαπημένα σινεμά  
του κέντρου της Αθήνας με ιστορία 59 χρόνων. 
Αληθεύει ότι στη θέση του θα γίνει νυχτερινό 
κέντρο; 
(στην Πατριάρχου Ιωακείμ)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ  
ΔΙΑΙΤΑ
Μην τρως από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 12  
το άλλο πρωί. Απλώς μαλώνεις  
με όλο τον κόσμο που συναντάς σε αυτή  
τη διακεκαυμένη χρονική ζώνη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
Εσείς τι κόψατε πρώτο από κατανάλωση  
ηλεκτρικού ρεύματος;
(εγώ τη δίαιτα, οι χοντροί σκάνε όλο τον χρόνο  
από τη ζέστη)
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Έτοιμες και οι πρώτες λαμπάδες covid test. 

Ποια θα είναι η επόμενη κουλαμάρα που θα σκεφτούν;
Λαμπάδα-αντλία βενζίνης ίσως.

ΤΟ ΕΞΩ ΦΥΛ ΛΟ ΜΑ Σ

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Γιώργος Αργυρόπουλος. Με πρώτες σπουδές στο πεδίο  
των καλών τεχνών σε Τορόντο και Νέα Υόρκη και δεύτερες πιο εξειδικευμένες επίσης στη Νέα Υόρκη, 

ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του ως  illustrator και designer. Υπ’ αυτή την ιδιότητα, 
εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες της Βόρειας Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ  

στη συνέχεια ίδρυσε τη δική του εταιρεία την οποία και «έτρεξε» για περίπου δεκαπέντε χρόνια. 
Περισσότερα στη σελίδα 20.
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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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Πώς φτάνει 
μιά εφάρμογή Που 

μεχρι Προτινος 
ήτάν υΠευθυνή 

γιά χιουμοριςτικά 
βιντεο νά 

υπερχειλιζει από 
fake news;

Εάν έφερνε κανείς στο μυαλό του μόλις πριν από λίγες εβδομάδες 

το Tik Tok, οι συνειρμοί του θα ήταν λίγο πολύ αθώοι και ανέμε-

λοι, πασπαλισμένοι ενίοτε και με διάθεση συγκατάβασης, κυρίως 

για το επίπεδο και την αισθητική του περιεχομένου στην εν λόγω 

πλατφόρμα. Το σχετικά καινούργιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 

η δημοτικότητα του οποίου εκτοξεύθηκε μέσα στα χρόνια της 

καραντίνας, αφού αποτέλεσε την κατάλληλη στιγμή μία εναλλα-

κτική πρόταση διεξόδου από την πλήξη και την απομόνωση, έχει 

φτάσει σήμερα να γίνει με επιτυχία το νούμερο ένα βήμα για τη 

φωνή της γενιάς Ζ. Το ιδιαίτερο και συχνά αλλοπρόσαλλο ύφος 

των βίντεο με συνεχείς αναφορές στην ποπ κουλτούρα συνέβαλε 

στην οικοδόμηση ενός ιδιαίτερου κώδικα επικοινωνίας, και ενός 

μέσου το οποίο συχνά μοιάζει εσώκλειστο σε μια φούσκα απο-

κομμένη από το υπόλοιπο ψηφιακό οικοσύστημα. 

ο Tik Tok εκ πρώτης όψεως μοιάζει ως μία ακόμη μό-
δα, μονομερώς απευθυνόμενη στην πρώτη «ψηφι-
ακά γηγενή» γενιά των σημερινών εφήβων. Όμως, 
ο πόλεμος στην Ουκρανία ήρθε για να αναδείξει μία 

νέα, εντελώς διαφορετική, χρησιμοθηρική προσέγγισή του. 
Σύμφωνα με τον Guardian, από τη στιγμή της ρωσικής εισβολής 
στις 24 Φεβρουαρίου, οι αναρτήσεις στο Tik Tok με το hashtag 
#Ukraine ξεπέρασαν τις 30,5 δισεκατομμύρια προβολές. Οι 
New York Times επεσήμαναν πως το σύνολο του περιεχομένου 
σχετικά με τον πόλεμο που ανεβαίνει στην πλατφόρμα ξεπερ-
νάει σε όγκο εκείνο από πλατφόρμες διπλάσιες σε μέγεθος. Με 
αυτήν την άνευ προηγουμένου χιονοστιβάδα εικόνων, βίντεο 
και κάθε άλλου διαθέσιμου ερεθίσματος γύρω από την ουκρα-
νική τραγωδία, πλέον η εφαρμογή έχει φτάσει να αντιμετωπίζει 
ένα οξύτατο πρόβλημα διάδοσης fake news και παραπληρο-
φόρησης. Σύμφωνα με τον αμερικανικό οργανισμό 
ελέγχου γεγονότων και ειδήσεων «Newsguard», οι 
καινούργιοι χρήστες του Tik Tok εκτίθενται σε α-
ναληθή στοιχεία και παραπληροφόρηση μέσα στα 
πρώτα 40 λεπτά περιήγησής τους στην εφαρμογή. 
Βίντεο από υποτιθέμενες ουκρανικές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις που φτάνουν έως και τις 3 εκατομμύρια 
προβολές, χρονολογούνται στην πραγματικότητα 
από το 2014, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι fact 
checkers διαπίστωσαν με έκπληξη πως πλάνα από 
αερομαχίες και βομβαρδισμούς σε εμπόλεμες ζώνες 
της χώρας ήταν στην πραγματικότητα αποσπάσματα 
από βιντεοπαιχνίδια. 
Πώς φτάνει μία εφαρμογή που μέχρι πρότινος ήταν αποκλειστι-
κά υπεύθυνη για φαιδρά χιουμοριστικά βίντεο και νέες τάσεις 
μακιγιάζ να υπερχειλίζει από fake news; Η απάντηση βρίσκεται 
στην ίδια τη δομή του αλγόριθμου και τα χαρακτηριστικά των 
αναρτήσεων στα προφίλ των χρηστών, τα οποία, όπως απο-
δεικνύεται, μπορούν να αποτελέσουν έναν «Δούρειο Ίππο» 
προπαγάνδας. Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσίευση του ε-
ρευνητικού κέντρου του Harvard «Shorenstein» για ζητήματα 
μίντια, πολιτικής και δημόσιων πολιτικών, τα ιδιαίτερα γνωρί-
σματα της πλατφόρμας την καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτη στην 
παραπληροφόρηση, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο μέσο. Η 
εύκολη μείξη ήχου και εικόνας διαφορετικών προελεύσεων,  
που αποτελεί το βασικό γνώρισμα της εφαρμογής καθιστώντας 
τη διάσημη, δημιουργεί τεράστια δυσκολία στους αναλυτές, 
καθώς, αδυνατώντας να εντοπίσουν το χρονικό και τοπογρα-
φικό συγκείμενο πίσω από το οπτικοακουστικό υλικό που τους 
παρουσιάζεται κάθε φορά, δεν μπορούν στη συνέχεια να επα-
ληθεύσουν και την εγκυρότητά του. Παράλληλα, η πλειονότητα 
των χρηστών διατηρεί λογαριασμούς με ψευδώνυμα χωρίς να 
δίνει καμία επιπλέον πληροφορία, ενώ ακόμη και η ημερομηνία 

ανάρτησης των ίδιων των βίντεο είναι δυσδιάκριτη. Ίσως το πιο 
σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύει η έρευνα είναι το γεγο-
νός πως ο αλγόριθμος της ροής ειδήσεων παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό αδιαφανής, με την προτεραιότητα όμως να είναι φανερό 
πως δίνεται στο περιεχόμενο με τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση 
μεταξύ των χρηστών. Το περιεχόμενο αυτό εκ των πραγμάτων 
προέρχεται κυρίως από άγνωστους λογαριασμούς και όχι από 
προφίλ τους διαχειριστές των οποίων ο χρήστης γνωρίζει. 
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι πως έχουμε να κά-
νουμε με ένα κατά λάθος εργαλείο προπαγάνδας, που όμως 
αποδεικνύεται πιο αποτελεσματικό από κάθε άλλη εσκεμμένη 
προσπάθεια του παρελθόντος. Τα new media έχουν καταλύσει 
συλλήβδην τις λειτουργίες των παραδοσιακών μέσων, όπως η 
πλαισίωση και η ιεραρχική αξιολόγηση, διεργασίες οι οποίες 
διευκόλυναν ή τουλάχιστον ενθάρρυναν το φιλτράρισμα, την 
προτεραιοποίηση και την κριτική ανάλυση των ειδήσεων και 
της δημοσιότητας. Από τον διαχωρισμό του σχολίου από την 
είδηση έως την τοποθέτηση και το μέγεθος ενός τίτλου σε ένα 
πρωτοσέλιδο, ο εκάστοτε δέκτης είχε την επιλογή να προχω-
ρήσει σε μια ερμηνευτική άσκηση, η οποία, ακόμη και αν δεν 
απέδιδε πάντοτε καρπούς, κυρίως εξαιτίας ελλιπών εφοδίων 
κριτικής ανάλυσης, παρ' όλα αυτά έδινε την αίσθηση ενός ελέγ-
χου και μιας τάξης στη ροή πληροφορίας όπως διαχεόταν στην 
κοινή γνώμη προς αξιολόγηση.
Σήμερα, κάτι τέτοιο αποδεικνύεται αδύνατον ειδικά σε ένα 
πλαίσιο οξείας κρίσης όπως αυτό του πολέμου. Υπό συνθήκες 
όπου η παροχή και διάδοση πληροφοριών είναι ήδη περιορι-
σμένη και μία παραπάνω φωτογραφία ή βίντεο μπορεί να είναι 
θέμα ζωής ή θανάτου, η διαθεσιμότητα αληθινού και συγχρό-
νως ελεγμένου υλικού είναι εξαιρετικά προβληματική. Ταυ-

τόχρονα, η γενιά Ζ είναι ο κύριος δέκτης του περιε-
χομένου του Tik Tok, έχοντας αυτοπεριχαρακωθεί 
στο συγκεκριμένο μέσο, καθώς είναι ίσως το πρώτο 
το οποίο νιώθει αληθινά ως ψηφιακό κτήμα του, χά-
ρη στην αλλιώτικη αισθητική του. Αυτό σημαίνει 
πως τη δεδομένη στιγμή ο κύριος δέκτης επιθετικής 
προπαγάνδας και σωρείας παραπληροφόρησης εί-
ναι παιδιά που πιθανώς δεν έχουν μπει ακόμη στον 
πανεπιστήμιο. Μία πρόσφατη έρευνα του Stanford 
Internet Observatory έδειξε πως οι νέοι έως 24 ετών 
είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην παραπληροφόρηση, 
εφόσον νιώσουν πως έχουν κοινή ταυτότητα με τον 
πομπό, καθώς τους προκαλεί ισχυρό αίσθημα εμπι-

στοσύνης και ασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός, 
έστω και αν αντιμετωπίστηκε σκωπτικά από πολλούς, πως ο 
πρόεδρος Biden κάλεσε προ ολίγων εβδομάδων σε ενημέρωση 
για τις εξελίξεις στην Ουκρανία τους 30 πιο δημοφιλείς δημι-
ουργούς της πλατφόρμας, ελπίζοντας ότι μερικές ορθές φωνές 
ίσως αναχαιτίσουν, έστω για λίγο, το προπαγανδιστικό τσου-
νάμι. 
Ο κορυφαίος θεωρητικός των μίντια Marshall McLuhan αναφέ-
ρει το 1970 στο βιβλίο του «Culture is our business» ότι ο Γ΄ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος θα είναι «ένας ανταρτοπόλεμος πληροφορι-
ών χωρίς διάκριση μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής συμμε-
τοχής». Μπορεί σήμερα η στρατιωτική συμμετοχή να είναι πα-
ραπάνω από έκδηλη με τις ανείπωτες θηριωδίες που διέπραξε ο 
ρωσικός στρατός στην Bucha, φαίνεται όμως ότι ο σπουδαίος 
φιλόσοφος προέβλεψε σωστά ότι, εκτός από ένα υλικό πεδίο 
μάχης, παραδομένο στο αίμα και τη σήψη, έχουμε πλέον και ένα 
δεύτερο, φαινομενικά περισσότερο αφηρημένο στην υπόσταση 
και τα όριά του, αλλά πάντως εξίσου επικίνδυνο. Κυρίως διότι οι 
τακτικές του πολέμου σε αυτό το πεδίο παραμένουν ακόμη τρο-
μακτικά απρόβλεπτες.   A

T

Ουκρανία 
Μπορεί το Tik Tok να επηρεάσει έναν πόλεμο; 

Της  ΣοφίαΣ Καλαμαντή
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Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΡΕΜΠΡΕΝΙΤΣΑ
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

Η περιγραφή των εικόνων που αντίκρισαν οι πρώτοι Ουκρα-
νοί στρατιώτες και στη συνέχεια ή σχεδόν ταυτόχρονα οι 
πρώτοι φωτορεπόρτερ και πολεµικοί ανταποκριτές των διε-
θνών ΜΜΕ ήταν δραµατικά συγκλονιστικές.

ι µικρές πόλεις δορυφόροι του Κιέβου, οι οποίες µέχρι 
και πριν λίγα εικοσιτετράωρα βρίσκονταν υπό ρωσικό 
έλεγχο, ήταν πλέον απέραντες εκτάσεις  κατεστραµ-
µένων οικισµών. Πτώµατα αµάχων κείτονταν παντού. 

Στην πρώτη παράγραφο του πρωτοσέλιδου της γαλλικής Le 
Monde, στην ηλεκτρονική έκδοση το πρωί της ∆ευτέρας 4 Απρι-
λίου, διαβάζουµε: 
«Το Κίεβο ανακαλύπτει  το πραγµατικό πρόσωπο του πολέµου µε-
τά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάµεων από τις περιοχές που 
είχαν καταλάβει µετά την αναθεώρηση του στόχου κατάληψης 
της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Πόλεις και χωριά, λεωφόροι  
και  αγροτικοί δρόµοι, µία εικόνα ολικής καταστροφής σφίγγει τις 
καρδιές των Ουκρανών µαχητώ, οι οποίοι προωθούνται σε νέες 
θέσεις χωρίς να υπάρχουν πια εχθρικές δυνάµεις απέναντί τους. 
Αντικρίζουν εκτελεσµένους αµάχους µπροστά από την πόρτα 
του σπιτιού τους, στη µέση του δρόµου, µέσα στα αυτοκίνητά 
τους. Σπίτια ξεκοιλιασµένα, καµένα, γκρεµισµένα. Και µετά, στη 
γωνία του επόµενου στενού, µετά την κλειστή  στροφή κάποιου 
δρόµου, το βλέµµα καρφώνεται πάνω στα καρβουνιασµένα ρω-
σικά τεθωρακισµένα µε τα κορµιά Ρώσων στρατιωτών παγωµέ-
να, να στέκουν ακίνητα, σαν φαντάσµατα, εσαεί µάρτυρες για 
όλα όσα θα ειπωθούν και  θα γραφτούν την αµέσως επόµενη πε-
ρίοδο αλλά και στο µέλλον.  Όσα θα ειπωθούν ως αφήγηµα πέρα 
από τις επίσηµες διαταγές και τις δραµατικές ανακοινώσεις περί 
υποχώρησης και ανασύνταξης που έδωσε η Μόσχα. 
Αυτά τα ακίνητα καρβουνιασµένα κορµιά των Ρώσων φαντάρων 
πάνω και µέσα στα πυρποληµένα τεθωρακισµένα τους, θα αφη-
γούνται εφεξής το χρονικό της ήττας µπροστά στις πύλες του 
Κιέβου».
 
Το χρονικό της σφαγής 

Ένας άνδρας µε τα χέρια ψηλά βγαίνει από το αυτοκίνητό του. 
Εκτελείται επί τόπου από τους Ρώσους στρατιώτες. Η σκηνή έχει 
µαγνητοσκοπηθεί από drone. Οι Ρώσοι µεταφέρουν δύο άλλους 
πολίτες στο βενζινάδικο. Οι σκηνές διαδραµατίζονται στα ερεί-
πια ενός σταθµού καυσίµων. Ο πολίτης, ο Ουκρανός, ο οποίος 
µε τα χέρια ψηλά εκτελέστηκε εν ψυχρώ, είχε όνοµα. ∆εν είναι 
ένας νεκρός άµαχος αγνώστων λοιπών στοιχείων. Η ταυτότητα 
του γράφει  Μαξίµ Ιοβένκο. Ταξίδευε µε τη γυναίκα του την Ξένια. 
Σκοτώθηκε επί τόπου και αυτή. Ίσως από απευθείας βολή, ίσως 
αργότερα από ακατάσχετη αιµορραγία. Στο πίσω κάθισµα του 
αυτοκινήτου ήταν το παιδί τους, ένα αγοράκι 6 ετών, και η µητέ-
ρα ενός φίλου του ζευγαριού. Τα δύο αυτά άτοµα σώθηκαν. Τα 
πήραν οι Ρώσοι και έτσι σώθηκαν. Λίγα µέτρα πιο πέρα κείτονται 
4 πτώµατα, το ένα πάνω στο άλλο. Είναι καρβουνιασµένα. Κανείς 
δεν µπορεί να εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Ήταν αιχµάλωτοι που 
βρέθηκαν εκεί τη στιγµή του βοµβαρδισµού; Βρέθηκαν εκεί για 
κάποιον άλλον λόγο; Κανείς δεν θα µάθει ποτέ. Ίσως ούτε αυ-
τοί που έλαβαν τη διαταγή να βοµβαρδίσουν ή να πατήσουν τη 
σκανδάλη. 
Τα στοιχεία που αναφέρονται στα πρώτα ρεπορτάζ από την 
Bucha ταυτίζονται µε όσα είχε πει ο Iσπανός φωτορεπόρτερ 
Σάντι Παλάσιος, ένας από τους πρώτους που είχε εισέλθει στον 
δρόµο µε τα πτώµατα. Με αυτή την περιγραφή θα αναφέρεται 
εφεξής: «Ο δρόµος µε τα πτώµατα». Ο Παλάσιος είχε µιλήσει 
στη Repubblica: «Κάποιοι έχουν τα χέρια τους δεµένα πίσω από 
την πλάτη τους, άλλοι τρύπα από πυροβολισµό στο κεφάλι ή 
στο στήθος». Ο Παλάσιος είχε εικάσει ότι ο θάνατος αυτών των 
ανθρώπων είναι «αποτέλεσµα εκτέλεσης». 

Τα παιγνίδια του μυαλού 

Το µυαλό παίρνει ανάποδες στροφές. Πολλά χρόνια πίσω. Ο α-
έρας είναι παγωµένος. Καπνοί εξακολουθούν να υψώνονται 
από κάποια χαλάσµατα. Η πόλη του Βούκοβαρ είναι ένας σωρός 
ερειπίων. Κυρίως η κροατική  συνοικία της µικρής πόλης. Νεκρά 
γουρούνια κείτονται πάνω στον δρόµο. ∆ίπλα στα νεκρά ζώα 
στοίβες από χρησιµοποιηµένα zolia, αντιαρµατικά µιας χρήσης 
γιουγκοσλαβικής κατασκευής. Μέσα στα χαλάσµατα παρέες 
µεθυσµένων ατάκτων Τσέτνικ, ακροδεξιών µε τα χαρακτηρι-
στικά δίκοχα και τις γενειάδες και τα µαλλιά στους ώµους. Πί-
νουν φτηνή loza γύρω από ένα βαρέλι όπου καίει η φωτιά. Είναι 

ήδη σκνίπα. Ακούγονται κάποιες φωνές συναδέλφων. Πίσω από 
µία πόρτα ενός φράχτη, µέσα στην αυλή, καταµετρήθηκαν 110 
πτώµατα, άλλα σκεπασµένα όπως όπως µε ένα σεντόνι, άλλα 
όχι. Πίσω από την πόρτα, άθελά του ο δηµοσιογράφος κάνει µία 
κίνηση µε το κεφάλι χαιρετώντας ένα παλικάρι µε πράσινα µάτια 
που τον θωρεί ακίνητο. Είναι καθισµένος µε όρθια την πλάτη του. 
Περνούν µερικά δευτερόλεπτα και µόνον τότε ο δηµοσιογράφος 
αντιλαµβάνεται πως καληµέριζε έναν νεκρό. Ο «πρασινοµάτης» 
έγινε από τότε ο πιστός «φιλοξενούµενος» στους συχνούς εφι-
άλτες του. 
Η φωτογραφία από την Bucha µε τα πτώµατα των Ουκρανών 
αµάχων, µερικές δεκάδες νεκρών ανθρώπων, πρόχειρα σκεπα-
σµένων  µε ένα ύφασµα, επανέφεραν στο µυαλό τις µνήµες από 
το Βούκοβαρ. Όπως και τότε, έτσι και τώρα. Ποιος άραγε ήξερε 
στη ∆ύση το Βούκοβαρ ή τη Σρεµπρένιτσα, ή την Ντερβέντα, ή 
το Βίκονβτσι; Ουδείς. Ποιος άραγε ήξερε στη ∆ύση την Bucha; 
Κανένας. Μερικές τοποθεσίες, λες και τις καταράστηκε η µοίρα, 
γίνονται γνωστές µόνον µετά από µία µεγάλη τραγωδία. Τότε 
προσλαµβάνουν µία ανεξίτηλη υπόσταση στον χρόνο και  τη 
συλλογική µνήµη. 
Έξω από το χωριό ήταν ένα καθολικό προσκυνητάρι µε τον Ε-
σταυρωµένο. Τα χωριά στην Ανατολική Σλαβονία ήταν σχεδόν 
όλα µικτά. Το κορµί του Εσταυρωµένου ήταν γεµάτο τρύπες από 
σφαίρες. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν πως κάτω από το το-
ποθετηµένο σε µία κόγχη γλυπτό, στην είσοδο της µικρής πό-
λης, το βλέµµα έπεφτε θέλοντας και µη σε ένα στρώµα πάχους 
πολλών εκατοστών από κάλυκες. Ένα παχύ χαλί από κάλυκες. 
Χιλιάδες κάλυκες. Σαν κάποιοι να έστησαν έναν εφιαλτικό χορό 
αδειάζοντας και ξαναδειάζοντας τα καλάσνικόφ τους µπροστά 
από τον γλυπτό του Εσταυρωµένου. Σαν κάποια ξωτικά από τις 
φωτιές της κόλασης να έστησαν ένα όργιο εκδικητικής µανίας 
µπροστά από ένα διάτρητο αγαλµατάκι του Ιησού στην είσοδο 
του Βίκονβτσι. 
Οι φωτορεπόρτερ από την Bucha µίλησαν στα διεθνή τηλεοπτικά 
δίκτυα αλλά περισσότερο από αυτούς «µίλησαν» οι φωτογραφί-
ες τους. Με επαγγελµατικότητα και σταθερό χέρι, σφίγγοντας τα 
δόντια, απαθανάτισαν τα στιγµιότυπα της σφαγής, προσφέρο-
ντας στη δικογραφία που θα συνταχθεί κάποια στιγµή τα απαραί-
τητα πειστήρια του εγκλήµατος. Η σύγκριση µε τις δορυφορικές 
φωτογραφίες, η διασταύρωση των µαρτυριών, οι εκούσιες ή 
ακούσιες εξοµολογήσεις, οι ψιθυριστές οµολογίες κάποιων Ρώ-
σων που ήδη αισθάνονται την καυτή ανάσα των ενοχών στο 
σβέρκο τους, όλα αυτά θα συγκροτήσουν τον φάκελο Bucha. 

Η δύση έφθανε νωρίς στο ραντεβού της 
µε τη νύχτα εκείνη την περίοδο του χρόνου, 
πέρα από τη δυτική όχθη του ∆ούναβη. Απο-
χωρώντας από το  σφαγείο του Βούκοβαρ, 
η µπότα σκουντούφλησε σε ένα υψωµατάκι 
από µαύρη λάσπη ανακατωµένη µε παγωµέ-
νο χιόνι, στη µέση του κεντρικού δρόµου που 
ήταν γεµάτος από κρατήρες, σπασµένα κερα-
µίδια, πέτρες και καµένα αυτοκίνητα. Η µπό-
τα είχε κτυπήσει µία απροσδιόριστη σκλη-
ρή µάζα. Ο Sέρβος φαντάρος της Proletarski  
Brigada, αυτό ήταν το όνοµα της µεραρχίας 
που έλεγχε αυτή τη γραµµή του µετώπου, 
έβγαλε ένα σπαστικό κρώξιµο που έµοιαζε 
µε γέλιο.  Η µπότα µόλις είχε κλoτσήσει ένα 
πτώµα. Πέρασαν πολλά χρόνια, αιώνες, για 
να φύγει η µυρωδιά από τη µύτη και εκείνη η 

αίσθηση της επαφής από τον νου. 
Η Ουκρανία δυστυχώς πολύ σύντοµα απόκτησε τη δική της Σρε-
µπρένιτσα. Η άλλη, η γιουγκοσλάβικη εκδοχή, στοιχειώνει ήδη 
την ευρωπαϊκή συλλογική µνήµη και τους καθοδηγητές του σερ-
βικού εθνικισµού. Ο µακελάρης, ο σφαγέας της Σρεµπρένιτσα,  
πληρώνει το έγκληµά του. Έζησε τον θάνατο της κόρης του σε 
κάποιο φοιτητικό δωµάτιο του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου. 
Ηρωίνη ή εκτέλεση από τις µυστικές υπηρεσίες της Σερβίας; Με-
τά κυνηγήθηκε σαν αγρίµι στα δάση της Βοσνίας και της Σερβίας. 
Τον συνέλαβαν και τον ξεφτίλισαν οι συµπατριώτες του και τον 
έστειλαν πακέτο στη Χάγη. Καταδικάστηκε ως απόβλητο της ι-
στορίας. Είναι ο ισοβίτης στρατηγός Μλάντιτς, οµοτράπεζος του 
Σερβοβόσνιου Κάρατζιτζ που καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλα-
κή για εγκλήµατα πολέµου και συνοµιλητής του µακαρίτη Μιλό-
σεβιτς ο οποίος πέθανε στη φυλακή. Η Νέµεσις είναι µία συµπα-
θέστατη θεά η οποία έχει πολλή δουλειά µπροστά της. Στην 
Bucha. A
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η συμφωνία 
τησ αθηνασ 
με το Παρίσί 
αναβαθμίζεί 
την Ελλάδά 

αΠο Παρατηρητη 
σε Παίκτη

Παρά την προεκλογική συγκέντρωση στο στά-

διο της Ντεφάνς που έμοιαζε με ποπ φιέστα, ο 

Εμανουέλ Μακρόν προηγείται σταθερά στις δη-

μοσκοπήσεις για τις εκλογές της Κυριακής. Ο ε-

ξερχόμενος πρόεδρος έκανε μόνο μία προεκλο-

γική συγκέντρωση, αυτή της 2ας Απριλίου, διότι 

όπως έχει δηλώσει «είναι πάρα πολύ απασχο-

λημένος με τις υποθέσεις του κράτους και τον 

πόλεμο στα σύνορα της Ευρώπης» – εξάλλου, 

είναι σίγουρος για τη νίκη του. Στο στάδιο της 

Ντεφάνς, δυτικά του Παρισιού, συνέρευσαν το 

περασμένο Σάββατο περίπου 35.000 άτομα όλων 

των ηλικιών από όλη τη χώρα: πολλοί εξ αυτών 

ήταν οπαδοί και groupies που φορούσαν μακό 

μπλουζάκια «Ο Μακρόν είναι μαζί σας», κάτι που 

σχολιάστηκε ως «απαράδεκτη αμερικανιά» ιδι-

αίτερα επειδή συνοδευόταν από εκκωφαντική 

ποπ μουσική, πυροτεχνήματα και γιγαντοοθό-

νες με διαφημιστικά βίντεο. 

ην ατμόσφαιρα αμερικανικού γηπέδου 

συμπλήρωνε το μπαρ της Défense Arena 

που πουλούσε μπίρες και τηγανητές πα-

τάτες, καθώς και ένα είδος κραυγαλέου 

κονφερανσιέ, ο οποίος προέτρεπε το πλήθος σε 

χειροκροτήματα, συνθήματα, ζητωκραυγές και άλ-

λες αναχρονιστικές εκδηλώσεις του οπαδισμού. Έ-

λειπαν μόνο οι μαζορέτες. Η συνάθροιση ήταν τόσο 

κακόγουστη ώστε ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, ο 

πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ και η Μπριζίτ 

Μακρόν έδειχναν στις γιγαντοοθόνες πάρα πολύ 

αμήχανοι – ιδιαίτερα όταν ο Μακρόν άρχισε να τους 

ευχαριστεί όλους έναν-έναν λες και μόλις του είχε 

απονεμηθεί το Όσκαρ. 

Ο πρόεδρος άργησε υπερβολικά να ανέβει στη σκη-

νή για να μιλήσει – οι συγκεντρωμένοι περιμέναμε 

με καρτερία πάνω από τρεις ώρες κραδαίνοντας 

σημαιάκια και υπακούοντας στις προτροπές του 

κονφερανσιέ. Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν να τραγουδή-

σουμε τη «Μασσαλιώτιδα» και να ανάψουμε τους 

φακούς των κινητών μας τηλεφώνων για περισ-

σότερη φωτογένεια. Τα κάναμε όλα πειθήνια, ενώ 

το πλήθος πύκνωνε: τα μέτρα ασφαλείας και η ε-

πίδειξη του (δωρεάν) εισιτηρίου καθυστερούσαν 

την είσοδο στο στάδιο. Αυτή τη φορά πάντως, δεν 

ακούστηκαν διαμαρτυρίες για την ταλαιπωρία –οι 

Γάλλοι δεν φημίζονται για την υπομονή τους– κι 

όταν ο πρόεδρος άρχισε να μιλάει, το κλίμα απέ-

κτησε την απαιτούμενη σοβαρότητα, πράγμα που 

αποδείχθηκε τις επόμενες μέρες από τα σχόλια στα 

ΜΜΕ όσο και στις συζητήσεις στον δρόμο. Με λίγα 

λόγια, αν δεν συμβεί κάτι που να ανατρέψει ό τα 

δεδομένα, ο Εμανουέλ Μακρόν θα γίνει για δεύτερη 

πενταετία πρόεδρος της Γαλλίας. 

Και θα το αξίζει. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 

μόνο σ’ έναν τέλειο κόσμο δεν συμβαίνουν ατυχή-

ματα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της 1ης Απριλίου που 

διενήργησε η Elabe για λογαριασμό του τηλεοπτι-

κού καναλιού BFMTV και του περιοδικού L’Express, ο 

Μακρόν προηγείται με 28,5% στην πρόθεση ψήφου 

και τον ακολουθεί η Μαρίν Λεπέν με 22,5%: η Λεπέν 

έχει κάνει επιτυχημένη εκστρατεία, πιο «λογική» 

και πιο σοβαρή από εκείνη του ομοϊδεάτη της Ερίκ 

Ζεμούρ· πιο λογική και πιο σοβαρή κι από τις προ-

ηγούμενες εκστρατείες της ίδιας ―πιο ανθρώπι-

νη κατά κάποιον τρόπο: έχει φωτογραφηθεί σαν 

άνθρωπος, όχι σαν μπουλντόζα, μαζί με τις γάτες 

της, ενώ φαίνεται πως επιτέλους έμαθε και να χα-

μογελάει. Ο Ζεμούρ ξεκίνησε από λαϊκή στήριξη 

γύρω στο 18% για να φτάσει σήμερα το 9,5%: δεν 

τον βοηθάει καθόλου ο παλιοχαρακτήρας του· προ 

ημερών, στη Μασσαλία, εθεάθη να κάνει άσεμνη 

χειρονομία σε αντιπάλους του. Μετά τη Λεπέν έρ-

χεται ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν με 15% στην πρόθεση 

ψήφου: έχει κολλήσει στο 15%· δεν θα αποσπάσει 

ψήφους από τους αναποφάσιστους: οι υποστηρι-

κτές της Αυπότακτης Γαλλίας δεν απέχουν από τις 

εκλογές. Όμως, ο Μελανσόν φαίνεται κουρασμένος 

και απογοητευμένος: έχει κάνει το μοιραίο λάθος 

να παρασυρθεί στην πολιτική ορθότητα με θέσεις 

κατά της «ισλαμοφοβίας» και των δυτικών αξιών 

―συχνά, όταν λέει πράγματα που πιστεύει είναι 

πειστικός· από τον Μελανσόν δεν λείπει το ταλέντο. 

Αλλά, το ίδιο συχνά, για να προσελκύσει τη woke 

νεολαία, λέει πράγματα που δεν πιστεύει.

Στη συνέχεια, η Βαλερί Πεκρές του κεντροδεξιού 

κόμματος παίρνει μόνο 8,5%: αυτό είναι τα τελευ-

ταία χρόνια το ποσοστό των Républicains οι οποίοι, 

εκτός του ότι έχουν διασκορπιστεί σε πολλούς κομ-

ματικούς σχηματισμούς, δεν έχουν απήχηση τους 

νεοφερμένους ψηφοφόρους. Το κόμμα δεν ευνοεί 

σήμερα η αδέξια Πεκρές την οποία απέφυγε να στη-

ρίξει ακόμα και ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί 

―ο Σαρκοζί, αν και έχει αποσυρθεί προς το παρόν 

από την ενεργό πολιτική και το παίζει φιλόσοφος, 

ασκεί ακόμη κάποια επιρροή στους ψηφοφόρους 

της κεντροδεξιάς. Την Πεκρές ακολουθεί ο ακρο-

αριστερός οικολόγος Γιανίκ Ζαντό με 4,5%, ενώ ο 

υποψήφιος του κομμουνιστικού κόμματος Φαμπιέν 

Ρουσέλ φαίνεται να παίρνει 3,5% – χωρίς να πρό-

κειται αναγκαστικά για ιδεολόγους κομμουνιστές· 

το ποσοστό οφείλεται στο ότι ο Ρουσέλ είναι ένα 

αρκετά συμπαθητικό άτομο κι ότι επικεντρώνεται 

στα οικονομικά ζητήματα, στην ακρίβεια, το λεγό-

μενο «καλάθι της νοικοκυράς»· δεν τον πολυενδια-

φέρουν οι διανοητικές διαμάχες. Οι υπόλοιποι «μι-

κροί» υποψήφιοι είναι ο εκπρόσωπος της «βαθιάς 

Γαλλίας» Ζαν Λασάλ και ο Νικολά Ντυπόν-Ενιάν, ένα 

γελοίο πρόσωπο που επιμένει να κατεβαίνει στις 

εκλογές και να ισχυρίζεται ότι γίνεται νοθεία: αυτοί 

παίρνουν από 2%, ενώ ο μάλλον εξτρεμιστής του 

Αντικαπιταλιστικού Κόμματος Φιλίπ Πουτού και η 

υποψήφια του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ανν Ινταλ-

γκό (η οποία υπενθυμίζω ότι τυγχάνει δήμαρχος 

του Παρισιού) οδεύουν, σύμφωνα με τη συγκεκρι-

μένη δημοσκόπηση, προς πλήρη εξαφάνιση απο-

σπώντας το πολύ 1,5% των ψήφων. Τέλος, οι τρο-

τσκιστές της «Εργατικής Πάλης» με τη Ναταλί Αρτό 

παίρνουν 0,5%: η Αρτό μιλάει λες και βρισκόμαατε 

στο σωτήριο έτος 1970.

Το επικρατέστερο σενάριο για τον δεύτερο γύρο 

προβλέπει Μακρόν εναντίον Λεπέν με σκορ 53%-

47%. Όσο για την αποχή, η δημοσκόπηση της 1ης Α-

πριλίου δείχνει αποχή 37% το πολύ: το 63% των Γάλ-

λων δηλώνουν ότι θα πάνε «οπωσδήποτε» στις κάλ-

πες, ενώ ένα 15% ότι «μάλλον» θα πάνε. Τα 3/4 των 

ψηφοφόρων ξέρουν ήδη ποιον θα ψηφίσουν, ενώ 

9 εκατομμύρια διστάζουν ανάμεσα στους υποψηφί-

ους. Από τους ψηφοφόρους της Βαλερί Πεκρές μό-

νο το 67% θα την ξαναψήφιζε σε περίπτωση που 

περνούσε στον δεύτερο γύρο: όπως πάντοτε, ο 

πρώτος γύρος δείχνει την ιδεολογική τοποθέτηση, 

ο δεύτερος έχει πρακτική αξία.  A

T

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού
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Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

Έφη Α χ τ σιόγλόυ - 
Α λΈξησ χ Αριτ σησ 
 
«Οι επιλογές Μητσο-
τάκη εκτόξευσαν τον 
πληθωρισμό στο 8%».
Το αγαπημένο ντουέτο 
συνεχίζει τις οικονομι-
κές αναλύσεις. Ας το 
διαβάσουμε ανάποδα. 
Αν ο Μητσοτάκης δεν 
είχε κάνει τις συγκε-
κριμένες επιλογές, ο 
πληθωρισμός θα ήταν 
ίσως και μηδενικός. 
Λογικό, μη βλέπετε τι 
συμβαίνει αλλού… 
 
ΜΑριΑντΑ 
ΠιΈριδη 
 
«Δεν θα ασχοληθώ ξα-
νά με το τραγούδι». 
Ο πειρασμός είναι με-
γάλος, αλλά θα περιο-
ριστώ στο να ρωτήσω 
αν πρόκειται για υπό-
σχεση ή απειλή… 
 
Κ ώ σ τΑ σ δόυ ζινΑ σ 
 
«Ένα πρόγραμμα όταν 
είσαι αντιπολίτευση 
σπανίως το βάζεις σε 
εφαρμογή στην κυβέρ-
νηση». 
Αν ήταν χασάπικο θα 
είχε ταμπέλα «η ειλι-
κρίνεια». Σπάνια, για 
να μην πω ποτέ, ένας 
πολιτικός λέει αυτή 
την αλήθεια στους ψη-
φοφόρους του. Ότι δη-
λαδή τους λέει ψέματα 
προεκλογικά. Μπράβο 
και πάλι μπράβο.  

γιΑνησ 
ΒΑρ όυφΑΚησ 
 
«Η διαδικασία όμως 
που εγκρίνατε, κύριε 
πρόεδρε, για την ο -
μι λία του προέδρου 
Ζελένσκι μετατρέπει 
τη Βουλή σε χώρο μο-
νολόγου. Η Βουλή των 
Ελλήνων πρέπει πάντα 
να είναι χώρος διαλό-
γου». 
Δηλαδή, σας σφάζου-
νε, αλλά καθίστε να το 
συζητήσουμε… 
 
ΜΑριΑ ζ Α χ Αρ όΒΑ 
 
«Ποιοι είναι οι αριστο-
τέχνες της προβοκά-
τσιας; Φυσικά οι ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ». 
Αυτό ήταν το σχόλιο 
της εκπροσώπου του 
ρ ω σικού Υπ ουργεί-
ου Εξωτερικών για τη 
σφαγή στην Μπούτσα. 
Το γνωρίζαμε ήδη, μα-
ν τάμ, από τα τοπικά 
σας φερέφωνα… 

73,486,938 μετοχές του 
Twitter έχει 

πλέον στην κατοχή του ο 
Elon Musk, γεγονός που τον 
καθιστά τον μεγαλύτερο 
μέτοχο του μέσου κοινωνι-
κής δικτύωσης με ποσοστό 
9,2%. 

27% άνοδο σημείωσε τη 
Δευτέρα η τιμή της 

μετοχής του Twitter, στον 
απόηχο της είδησης. 

2,89 δισεκατομμύρια αξί-
ζει η συμμετοχή του 

Musk, σύμφωνα με την τιμή 
κλεισίματος της περασμέ-
νης Δευτέρας.  

236.7% κέρδος κεφα-
λαίου θα είχατε 

καταγράψει αν είχατε επεν-
δύσει στο Twitter, 5 χρόνια 
πριν. Δηλαδή τον Απρίλιο 
του 2017. Γι’ αυτό άλλωστε 
υπάρχει το χρηματιστηρια-
κό ρητό «κάνε με προφήτη, 
να σε κάνω πλούσιο». 

40 ευρώ ανά θερμική 
MWh θα λάβουν νοικο-

κυριά και επιχειρήσεις τον 
Απρίλιο, από 20 ευρώ ανά 
θερμική MWh τον Μάρτιο. 
Πρόκειται φυσικά για την 
επιδότηση φυσικού αερίου. 
Στην κυβέρνηση ψάχνουν  
λύσεις αλλά διαρκώς εμφα-
νίζονται μαθητευόμενοι μά-
γοι που προτείνουν ακραίες 
μεθόδους, όπως δασμούς 
κ.λπ. Ευτυχώς ο πρωθυ-
πουργός καταλαβαίνει 
πλήρως και τους «γειώνει», 
ειδάλλως θα παθαίναμε ό,τι 
και με τις μπανάνες στα 80s.  

8.000 ευρώ αποζημίω-
ση στον Μάρκο 

Σεφερλή καλείται να 
πληρώσει η Έλενα Ακρίτα, 
σύμφωνα με απόφαση του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, 
για παλαιότερο κείμενό 
της κατά του δημοφιλούς 
κωμικού. Σεβόμενη την α-
πόφαση της δικαιοσύνης, η 
Ακρίτα χαρακτήρισε την α-
πόφαση «σκοταδιστική που 
μας γυρίζει χρόνια πίσω».  

6 εφαρμογές απόκρυψης 
της ταυτότητας των 

χρηστών που σερφάρουν 
στο internet ήταν μεταξύ 
των 8 δημοφιλέστερων ε-
φαρμογών που κατέβασαν 
οι Ρώσοι από το Apple Store 
και το Google Store στις 15 
Μαρτίου, σύμφωνα με στοι-
χεία της εταιρείας Sensor 
Tower.  

1 εφαρμογή για internet 
χωρίς λογοκρισία και η 

1 επικοινωνίας (Telegram 
που υπόσχεται κλήσεις και 
μηνύματα που δεν μπο-
ρούν να υποκλαπούν) συ-
μπληρώνουν την οκτάδα. 
Δύσκολα μπορεί κανείς να 
χαρακτηρίσει αδικαιολόγη-
τους τους φόβους τους. 

1.075% αύξηση είχαν τα 
downloads της 

εφαρμογής Signal (επίσης 
υπόσχεται ασφαλή επικοι-
νωνία) στην Ουκρανία από 
την ημέρα της εισβολής 
μέχρι τις 20 Μαρτίου. Προ-
φανώς φοβούνται τις υπο-
κλοπές των Ρώσων. 

286% αύξηση όμως είχαν 
τα downloads του 

Signal και στη Ρωσία, στο 
ίδιο διάστημα. Προφανώς 
φοβούνται και εκεί τις υπο-
κλοπές των Ρώσων. 

22,5% περισσότεροι 
είναι οι Γάλλοι, 

Γερμανοί, Ισπανοί και Ιταλοί 
οι οποίοι επιθυμούν την 
ένταξη της Ουκρανίας στην 
Ένωση, σε σχέση με όσους 
δεν τη θέλουν, σύμφωνα με 
έρευνα του YouGov.  

7,75% περισσότεροι ερω-
τηθέντες θέλουν 

την ένταξη του Μαυροβου-
νίου και 5,25% την ένταξη 
της Βορείου Μακεδονίας.  

32,25% λιγότεροι ωστό-
σο είναι εκείνοι 

που θα ήθελαν την ένταξη 
της Τουρκίας στην Ευρώπη. 
Εντυπωσιακό ποσοστό, 
που δεν δικαιολογεί τους 

φόβους της γερμανικής πο-
λιτικής ελίτ, κάθε φορά που 
χρειάζονται μέτρα για να 
συνετίσουν τονσουλτάνο.  

20%-50% αύξησε τις 
τιμές στα 

προϊόντα της η γερμανική 
αλυσίδα super market Aldi, 
σύμφωνα με γερμανικά μέ-
σα ενημέρωσης.  

9,7% αύξηση τζίρου εμ-
φανίζουν στη χώρα 

μας τα προϊόντα «ιδιωτικής 
ετικέτας» από την αρχή του 
έτους, σύμφωνα με την 
εταιρεία ερευνών IRI. 

8% ήταν ο πληθωρισμός 
στην Ελλάδα τον Μάρ-

τιο, παρά τα επιδόματα της 
κυβέρνησης. Κάποιοι λένε 
ότι τα επιδόματα αυτά θα 
αυξήσουν περαιτέρω τις 
πληθωριστικές πιέσεις. Αυ-
τοί οι κάποιοι ονομάζονται 
οικονομολόγοι… 

15,6% ήταν τον ίδιο μήνα 
ο πληθωρισμός 

στη Λιθουανία. 

9,8% στην Ισπανία. 

4,6% ο πληθωρισμός στη 
Μάλτα. 

43% θα αυξηθεί η εξό-
ρυξη λιγνίτη φτά-

νοντας ακόμη και τους 15 
εκατ. τόνους έναντι των 
10,5 εκατ. τόνων σήμερα. 
Ο λόγος είναι προφανής 
και έχει να κάνει με την 
πιθανότητα να κλείσει ο 
Πούτιν τη στρόφιγγα. Το α-

ποτέλεσμα; Μικρότερο των 
προσδοκιών διότι η αυξη-
μένη παραγωγή λιγνίτη δεν 
επαρκεί ούτε για «ζήτω»… 

25,9 εκατ. ευρώ ζημίες 
εμφάνισε η ΔΕΗ για 

το 2021, διαψεύδοντας τις 
φαντασιώσεις των πολιτι-
κών για φορολόγηση των 
υπερκερδών.  

872 εκατ. ήταν τα κέρδη 
EBITDA (προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων) 
της επιχείρησης. Είναι 
βέβαιο ότι θα βρεθούν 
διάφοροι οικονομικά αναλ-
φάβητοι και θα ζητήσουν 
να φορολογηθούν τα συ-
γκεκριμένα κέρδη, το 90% 
των οποίων ωστόσο αφορά 
λειτουργικές ανάγκες της 
επιχείρησης. Όπερ σημαίνει 
ότι το αίτημα για φορολό-
γηση των λειτουργικών 
κερδών θα οδηγούσε σε 
λουκέτο. 

2.000 ευρώ είχε ανα-
κοινωθεί ότι θα 

εισπράξουν όσοι ταλαι-
πωρήθηκαν στην Αττική 
Οδό. Χθες έγινε γνωστό ότι 
η εταιρεία με εξαιρετική 
διακριτικότητα έβαλε στην 
απόδειξη πληρωμής μια 
αποποίηση από περαιτέρω 
αποζημιώσεις. Περιμένου-
με από τον πρωθυπουργό, 
ο οποίος είχε ζητήσει αν 
θυμάμαι καλά να αποζημιω-
θούν οι πολίτες, να βάλει τα 
πράγματα στη θέση τους.  

10.000 άνθρωποι, εκτι-
μά η εφημερίδα 

«Αυγή», βρέθηκαν στη 
συναυλία Ειρήνης που διορ-
γανώθηκε στα Προπύλαια. 
Χαρακτηριστικό της συναυ-
λίας ήταν ότι δεν υπήρχαν 
σημαίες της Ουκρανίας πα-
ρά μόνον προς πώληση, τις 
οποίες κανείς δεν αγόραζε. 

3,4% τηλεθέαση στο 
δυναμικό κοινό και 

4,7% στο γενικό κατέγραψε 
η εκπομπή «Μουσικό Κουτί» 
με θέμα την Ουκρανία. Χα-
ρακτηριστικό της εκπομπής 
ήταν ότι με εξαίρεση τους 
οικοδεσπότες, τη Φαρα-
ντούρη, τον Σαββόπουλο, 
τον Δρογώση, τον Ζιώγαλα, 
τον Δημητριάδη και μερι-
κούς ακόμα, οι υπόλοιποι  
δυσκολεύονταν και να πουν 
το όνομα της Ουκρανίας. Για 
το όνομα της Ρωσίας, ας μη 
το συζητάμε καθόλου... 

410 πτώματα είχαν περισυλλεγεί μέχρι το πρωί της 
Δευτέρας στην πόλη Μπούτσα μετά τη θηριωδία 

των Ρώσων. Σκότωναν αμάχους ακόμη και με δεμένα 
χέρια. Δεν θα μείνουν αναπάντητες οι σφαγές, δήλω-
σε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.  

14 περίπου μέτρα μήκος έχει ο ομαδικός τάφος που 
εντοπίστηκε κοντά σε εκκλησία της πόλης.  
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ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ»
 Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥ, Φωτο: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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κεφτείτε την τελευταία φορά που ένας οµι-
λητής σας καθήλωσε, κάνοντάς σας να βλέ-
πετε τον κόσµο µέσα από τα δικά του µάτια. 

Θυµηθείτε την τελευταία φορά που κάποιος 
αγαπηµένος, ή κάποιος παντελώς άγνωστος, 

σας έκανε να νιώσετε άνετοι, ασφαλείς, αποδεκτοί. Αναπο-
λήστε τον αγαπηµένο σας µέντορα, ή συνεργάτη, εκείνον ή 
εκείνη που πάντοτε έδινε χώρο στη φωνή σας να ακουστεί 
και στις ιδέες σας να ανθίσουν. Προσπαθήστε να φέρετε 
στο µυαλό σας αυτό το είδος ανθρώπου που δρα ευεργετι-
κά προς τον ίδιο και τους γύρω του – που µπορεί να αποδέ-
χεται το σφάλµα, το έλλειµµα, την ήττα και ταυτόχρονα να 
ηγείται, να δηµιουργεί, να προχωρά µπροστά χαράζοντας 
τον δικό του µοναδικό δρόµο. 
 
Ξέρετε τι το κοινό διαθέτουν όλες οι παραπάνω περσόνες; 
Έχουν αναπτύξει και καλλιεργήσει τα soft skills ή human 
skills, τις ανθρώπινες δεξιότητές τους. 
 
«Ο όρος human skills ή soft skills αναφέρεται σε µια πληθώρα 
δεξιοτήτων, οι οποίες ορίζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο που 
σκεφτόµαστε αλλά και που πράττουµε. Η ενσυναίσθηση, η 
αυτοπεποίθηση, η επικοινωνία και η διαχείριση συγκρούσεων 
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων δεξιοτή-
των» εξηγεί στην ATHENS VOICE η Άννα Νατσβλισβίλι, CEO 
της Morphoses. Μιας ξεχωριστής start up, η οποία έχει ως 
αποστολή να µορφώσει και να αναπτύξει τη σηµαντικότε-
ρη δεξιότητα που χρειάζονται οι άνθρωποι για την καθη-
µερινή τους συµβίωση. Οι δεξιότητες αυτές µας βοηθούν 

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α
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Μια startup που στοχεύει να µας κάνει 
να λειτουργούµε µε περισσότερη 
ενσυναίσθηση, περισσότερη αυτοπε-
ποίθηση και τελικά πιο «ανθρώπινα» 
στις καθηµερινές µας επαφές 

Σ



ΣπουδάζοντάΣ το πώΣ νά ΣυμπεριφερεΣτε «άνθρώπινά»
 Του Σταματη Ζαχαρού, Φωτο: ΘαΝαΣηΣ ΚαρατΖαΣ

να λειτουργούμε πιο ομαλά, μας κάνουν καλύτε-
ρους πολίτες, φίλους, συμμαθητές, συντρόφους 
και τελικά ανθρώπους. Αν σας φαίνεται δύσκολο 
να κατανοήσετε ποιος διαθέτει αναπτυγμένες 
τις συγκεκριμένες δεξιότητες, ίσως θα είναι ευ-
κολότερο να αντιληφθείτε τους ανθρώπους οι 
οποίοι δεν τις έχουν αναπτύξει. Άνθρωποι που 
δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν, να δημιουρ-
γήσουν δεσμούς, να συμπεριφερθούν φυσιολο-
γικά κάτω από διάφορες συνθήκες.  
  
Με δεδομένο ότι η συζήτηση για τα soft skills εί-
ναι πολύ πρόσφατη, εύλογα προκύπτει το ερώ-
τημα: «Οι άνθρωποι που δεν καλλιέργησαν ή διδά-
χτηκαν τα soft skills συνειδητά από μικροί, πώς τα 
ανέπτυξαν; Τι ήταν αυτό που τους βοήθησε»;» Όλες 
αυτές οι δεξιότητες, που συνδέονται σε μεγάλο 
βαθμό με τον χαρακτήρα μας, αναπτύσσονται 
ευκολότερα στον άνθρωπο όσο ακόμη η προ-
σωπικότητα πλάθεται, δηλαδή όσο ο άνθρωπος 
είναι σε μια ηλικία που η προσωπικότητα είναι 
εν εξελίξει. Μεγαλώνοντας είναι πιο δύσκολο 
να αναπτύξουμε τα soft skills, αυτό όμως δεν 
το καθιστά και απίθανο. Συνήθως, τα δεδομένα 
που αλλάζουν τον χαρακτήρα μας σε μεγαλύτε-
ρες ηλικίες αφορούν στιγμές που ο άνθρωπος 
εκτίθεται σε εμπειρίες που είναι πρωτόγονες 
για τον ίδιο και ενεργοποιούν τις δεξιότητές του 
καθοδηγούμενες από το ένστικτο της επιβίω-
σης», απαντά αφοπλιστικά η Chief Operational 
Officer  της Morphoses, Βασιλική ( Ίλια) Τζωρ-
τζοπούλου. 
  
«Ωστόσο μπορεί κάποιος να ενισχύσει τα soft skills 
και σε μεγαλύτερη ηλικία» συνεχίζει η κυρία 
Τζωρτζοπούλου. Το πώς εξηγεί ο Chief Product 
Officer της εταιρείας, Αλέξανδρος Πιθαμίτσης. 
«Θα πρέπει να συμμετέχει σε προσομοιωτικές ε-
μπειρίες που τον “αναγκάζουν” να σκεφτεί εκτός 

πλαισίου, να μπορέσει να “μπει” σε διάφορους ρό-
λους αποβάλλοντας κάθε είδους προκατάληψη 
αλλά και να προσπαθήσει να επιτύχει έναν στόχο 
μέσω της δοκιμής διαφορετικών στρατηγικών, ώ-
στε να εξετάσει τελικά ποια ήταν η πιο αποδοτική 
και αποτελεσματική – και γιατί». Δύσκολο να το 
περιγράψεις και ίσως δυσκολότερο να το τολ-
μήσεις. Ακόμη και οι άνθρωποι που είναι δεκτι-
κοί στο να βγουν από τα καθιερωμένα πλαίσια, 
δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να αποβάλουν τις 
προκαταλήψεις τους. Πολλές φορές δεν είναι 
σίγουρο ότι αντιλαμβάνονται πως έχουν προκα-
ταλήψεις για διάφορα θέματα. Τις έχουν εξιδα-
νικεύσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τις θεωρούν 
απόλυτα φυσιολογικές.   
 
Ζητήσαμε το σχόλιο της κυρίας Νατσβλισβίλι, 
σχετικά με τις προκαταλήψεις, καθώς μοιάζει 
σαν να είναι εκείνες που εμποδίζουν στο μεγαλύ-
τερο βαθμό την ανάπτυξη των soft skills. «Ένας 
ενήλικας όσο μεγαλώνει και έχοντας βιώσει εμπει-
ρίες στη ζωή του έχει αποφασίσει, επομένως και 
καταλήξει σε διάφορα συμπεράσματα Ας υποθέ-
σουμε ότι αυτά τα συμπεράσματα είναι κείμενα σε 
ένα λευκό καμβά. Όσο περισσότερο γεμίζεις τον 
καμβά αυτόν τόσο λιγότερος χώρος σου μένει, άρα 
και τόσο μεγαλύτερος ο περιορισμός στο πόσο με-
γάλη γραμματοσειρά θα χρησιμοποιήσεις για το ε-
πόμενό σου συμπέρασμα. Εν αντιθέσει με ένα παιδί 
που έχει τον καμβά του εντελώς άδειο, επομένως 
και περισσότερο χώρο για να μπορέσει να χωρέσει 
με όποιον τρόπο θέλει τα συμπεράσματα, είτε και 
να μάθει να μη γεμίζει τον καμβά καθόλου. Όσο μι-
κρότερη η ηλικία, τόσο μεγαλύτερη φαντασία, τό-
σο ασθενέστερα τα στερεότυπα, τόσο δημιουργι-
κότερη η περιέργεια και η ελευθερία της σκέψης, 
άρα και τόσο μεγαλύτερο το εύρος λύσεων σε ό-
λους τους “γρίφους” με τους οποίους έρχεται κα-
νείς αντιμέτωπος». A

Τι είναι η Μorphoses; 
 
Είναι ένας χώρος προσωπικής έκφρασης και περιπέτει-
ας, όπου τα παιδιά 6-17 ετών μπορούν να ενισχύουν τα 
soft skills τους όπως η αυτογνωσία, να αυξήσει τα επίπε-
δα αυτοπεποίθησής τους και να χαράξουν το δικό τους 
μέλλον στην επαγγελματική τους πορεία. Η πλατφόρμα 
προσφέρει στον γονέα τη δυνατότητα επιλογής διάφο-
ρων μαθημάτων με βάση την ηλικία, τα ενδιαφέροντα 
και το πρόγραμμα του παιδιού, που πραγματοποιούνται 
online, live από επαγγελματίες του χώρου εκπαίδευ-
σης. Μέχρι στιγμής, η εταιρία συνεργάζεται κυρίως με 
Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού εταιριών παγκόσμιας 
εμβέλειας και με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η συνεργασία 
είναι αλληλεπιδραστική: η εταιρία κάνει τα πάντα για 
να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά των εργαζομένων είναι 
χαρούμενα, δημιουργικά και ενισχύουν τα soft skills/
human skills τους, ενώ οι εταιρείες με τη συνδρομή της 
Morphoses εξασφαλίζουν πιο προσωποποιημένες πα-
ροχές σε εργαζόμενους γονείς – άρα πιο χαρούμενους 
γονείς, πιο πιστούς και ικανοποιημένους εργαζόμενους!  
 
Το όραμά της Morphoses γεννήθηκε μέσα από τη δυνατή 
επιθυμία να επαναπροσδιορίσουμε τον πυρήνα της μά-
θησης, με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιάζει στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων εκείνων που παραμένουν κρίσιμες καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής. Όραμα της εταιρίας είναι ο 
εκδημοκρατισμός και η ισότιμη εξασφάλιση της πρό-
σβασης στην εκπαίδευση που ενισχύει τις ανθρώπινες 
δεξιότητες – τόσο από την πλευρά του εκπαιδευόμενου, 
όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτή.
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↑ Ευριπίδου & Αγίου Δημητρίου (λήψη από το μπουτίκ ξενοδοχείο  Athens Market Portrait Hotel)

Οδός Ευριπίδου
Γεύση & άρωμά άνάτολησ 
στο κεντρο τησ άθηνάσ

Κείμ ε νο -Φ ωτό:  Ε λΕνΑ ντΑκουλ Α

Ένας αθηναϊκός δρόμος με παραδοσιακό και συγχρόνως πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, με έντονη 
εμπορική δραστηριότητα, γεμάτος χρώματα, γεύσεις και αρώματα. Αρχίζει από την πλατεία 

Αγίων Θεοδώρων με τον ομώνυμο ναό και τελειώνει στην πλατεία Κουμουνδούρου, με τον 
Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, και η μία του άκρη διαφέρει, φυσιογνωμικά, εντελώς από την άλλη. 
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← Ευριπίδου 39

↑ Ευριπίδου 65,  Διατηρητέο νεοκλασικό

Οδός Ευριπίδου πό την πλατεία αγίΩν ΘεόδΩρΩν έως 
την οδό αθηνάς έχει τα χαρακτηριστικά 
ενός σύγχρονου δρόμου με εμπορικά 
καταστήματα, εστιατόρια και μπαράκια, 
ενώ από την αθηνάς και κάτω, το σκη-
νικό αλλάζει, και ο περαστικός έχει την 
αίσθηση ότι βρίσκεται σε μια γειτονιά 
με τον χρόνο σταματημένο κάπου στο 
παρελθόν και την παλιά αθήνα να συ-
ναντιέται με διάφορους πολιτισμούς, 
οι οποίοι έχουν αλλάξει αρκετά την αν-
θρωπογεωγραφία της περιοχής.

Ένας δρόμος που σύμφωνα με το σχέδιο 
των Κλεάνθη και Σάουμπερτ θα αποτελούσε ένα 
από τα τέσσερα «βουλεβάρια της πόλης», πλάτους 
38 μέτρων, αλλά με το αναθεωρητικό σχέδιο του 
Κλέντσε από βουλεβάριο κατέληξε σε δρόμο πλά-
τους μόνο 10 μέτρων.

Ένας δρόμος που αρχικά αποθεώθηκε από τους 
αθηναίους και συγκέντρωσε κατοίκους υψηλών 
κοινωνικών στρωμάτων, λόγω της προοπτικής γειτ-
νίασης με τα ανάκτορα, τα οποία θα κτίζονταν στην 
πλατεία όμονοίας. 

Ένας δρόμος που στην πορεία απαξιώθηκε, οι κάτοι-
κοι τον εγκατέλειψαν αλλά αρκετά διατηρητέα, αρ-
χιτεκτονήματα του 19ου αιώνα, ρημαγμένα από την 
φθορά του χρόνου στέκονται ακόμη για να θυμίζουν 
τα περασμένα μεγαλεία. 

Ένας δρόμος που υπήρξε η εμπορική καρδιά –κυρί-
ως για χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο τροφίμων– 
της νεοσύστατης πόλης, όπου νοικοκυραίοι και 
μπακάληδες απ' όλες τις γειτονιές της αθήνας, κα-
τέβαιναν εκεί για να προμηθευτούν τα «εδώδιμα και 
αποικιακά» για τα σπίτια ή τα μαγαζιά τους. όι ταμπέ-
λες των παντοπωλείων με την επιγραφή «εδώδιμα 
και αποικιακά» έχουν πλέον εκλείψει, αλλά αξίζει 
μια αναφορά εις ανάμνησην… Με τη λέξη «εδώδι-
μα» (από το αρχαίο ρήμα «έδω» και το ουσιαστικό 
«εδωδή», που σημαίνουν «τρώω» και «τροφή», αντί-
στοιχα) ορίζονταν τα φαγώσιμα όπως τυριά, βού-
τυρα, λάδια, άλευρα, ενώ με τη λέξη «αποικιακά» 
προϊόντα όπως καφές, κακάο, πιπέρι, μπαχαρικά, 
τσάι, ζάχαρη, που έρχονταν από τις πρώην αποικίες 
ευρωπαϊκών χωρών.

Ένας δρόμος, που θυμίζει παζάρια της ανατολής και 
συχνά αποκαλείται «στομάχι της αθήνας», γεμάτος 
μυρωδιές και φωνές των εμπόρων που διαλαλούν 
τα καλούδια τους, ειδικά από τη Βαρβάκειο Αγορά, 
με τη μία από τις τέσσερις εισόδους της στο νούμε-
ρο 24-26. 

Ένας δρόμος στον οποίο δεν υπάρχουν delicatessen 
με σπάνια γαλλικά τυριά ή εισαγώμενα αλλαντικά, 
αλλά βρίσκονται ακόμη μαγαζάκια που θυμίζουν 
τα παλιά μπακάλικα, με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα 
από διάφορα μέρη της ελλάδος, καθώς και αντικεί-
μενα που χρησιμοποιούσαν άλλοτε, όπως σάρωθρα 
και βούρτσες, και όλα μαζί προσφέρουν μια νοσταλ-
γική και ωραιοποιημένη εικόνα του παρελθόντος 
που συνδέει το χθες με το σήμερα.

Ένας δρόμος όπου σουτζούκια, λουκάνικα και πα-
στουρμάδες κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των 
πελατών, όσπρια σε τσουβάλια, ζάχαρη, ρύζι, μπα-
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χαρικά ή ξηροί καρποί σε σακιά σερβίρονται στους πε-
λάτες με μια μεγάλη κουτάλα με λαβή, τη σέσουλα, ερ-
γαλείο που ερμηνεύει την προέλευση της παροιμιώδης 
έκφρασης «με τη σέσουλα» για κάτι που υπάρχει ή προ-
σφέρεται σε αφθονία. 

Ένας δρόμος με εδέσματα και μπαχαρικά που έφεραν 
στην Ελλάδα οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την 
Κωνσταντινούπολη ή την Αρμενία, επηρεάζοντας και 
εμπλουτίζοντας γευστικά την ελληνική κουζίνα.

Ένας δρόμος με μερικά καλόγουστα, μικρά μαγαζιά με 
τεράστια ποικιλία από βότανα, σαπούνια και αιθέρια 
έλαια, περιζήτητα για θεραπευτικούς αλλά και καλλωπι-
στικούς λόγους.

Ένας δρόμος με καταστήματα όπου, εκτός από τρόφιμα, 
μπορεί κάποιος να βρει υπέροχα χειροποίητα καπέλα 
για αμπαζούρ, γυναικεία ή ανδρικά εσώρουχα, είδη για 
εξοπλισμό ξενοδοχείων και εστιατορίων, είδη για το σπί-
τι, εξειδικευμένα σκεύη ζαχαροπλαστικής, καλλυντικά, 
κεριά και λιβάνια, παιχνίδια, πουκάμισα, ρόμπες, σπά-
γκους, σπόρους για φυτά, σχοινιά, σφραγίδες, τροχείο 
για μαχαίρια, υαλικά, υλικά συσκευασίας, υποδήματα 
«για τον άντρα, τη γυναίκα, τον παππού και τη γιαγιά», 
φερμουάρ, φόρμες, χαρτικά... με τους τακτικούς πελά-
τες να αναπτύσσουν συχνά προσωπικές σχέσεις με τους 
μαγαζάτορες.

Ένας δρόμος με μαγαζιά πολλά εκ των οποίων λειτουρ-
γούν εκεί πάνω από μισόν αιώνα, έχοντας περάσει τώρα 
στα χέρια των επόμενων γενιών ή νέων ιδιοκτητών, οι 
οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις 
και να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν, όπως τον ανταγωνισμό των super market, την 
οικονομική κρίση, την υποβάθμιση και γκετοποίηση της 
ευρύτερης περιοχής, την εγκατάλειψη του κέντρου, την 
έλευση των Κινέζων με τα φθηνά και χαμηλής ποιότητας 
εμπορεύματα και ένα σωρό άλλα. 

Ένας δρόμος στα κτίρια του οποίου, στο παρελθόν, 

υπήρχαν πολλές βιοτεχνίες. «Σειόταν ο τόπος από τον 
θόρυβο των μηχανών, και το βράδυ ο δρόμος ήταν φωτι-
σμένος από τα φώτα των εργαστηρίων που μέσα δούλευε 
κόσμος», μας λέει ο Κώστας Σιόριγκας, ο οποίος ίδρυ-
σε το 1970 τη βιοτεχνία υποκαμίσων Roberto Forlani, 
μια εποχή που υπήρχαν στην Ευριπίδου γύρω στις 20 
τέτοιες βιοτεχνίες, ενώ τώρα είναι ο μοναδικός πουκα-
μισάς. Και συνεχίζει: «Οι παλιοί βιοτέχνες μεγάλωσαν, και 
πολύ σπάνια τα παιδιά τους ακολουθούν το επάγγελμα. Οι 
βιοτεχνίες έκλεισαν, τα κτίρια ερήμωσαν. Εκτός από την 
οικονομική κρίση, την ανεργία, τους φόρους, στη δουλειά 
μας έκανε μεγάλο κακό η Τουρκία με τα φθηνά υφάσματα 
και φθηνά εργατικά. Εμείς εδώ φτιάχναμε 1.500 πουκάμισα 
τη βδομάδα. Τώρα... δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Προ-
σπαθούμε όμως να διατηρήσουμε την άριστη ποιότητα των 
υφασμάτων αλλά και της ραφής». Ο γιος του αποφάσισε 
να συνεχίσει τη δουλειά του πατέρα του, αλλά ανήκει 
στις εξαιρέσεις.

Ένας δρόμος καθορισμένος με Προεδρικό Διάταγμα 
(2012) ως «χώρος παραδοσιακού εμπορίου», προκει-
μένου να διατηρηθούν η ταυτότητα και ο χαρακτήρας 
του. «Δυστυχώς, πολλά επαγγέλματα κινδυνεύουν να σβή-
σουν, λόγω της βιομηχανοποίησης των προϊόντων και του 
χαμηλού πλέον κόστους κατασκευής», όπως μας λέει ο 
Βασίλης Αγαλιώτης, που έχει ένα υπόγειο εργαστήριο 
κατασκευής και επισκευής μπρούντζινων αντικειμένων. 
Μακάρι να καταφέρει να επιζήσει άλλα 100 χρόνια το 
προπολεμικό υπόγειο τροχείο για μαχαίρια που βρίσκε-
ται στον αριθμό 26, με τους σημαντικούς πελάτες, μετα-
ξύ αυτών τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και Caravel.

Ένας δρόμος (ειδικά κάτω από την οδό Αθηνάς) που φαί-
νεται να συνέρχεται από την παρακμή που βρισκόταν 
πριν μερικά χρόνια, λόγω της εγκληματικότητας, του 
αγοραίου έρωτα, της διακίνησης ναρκωτικών, της α-
θρόας συγκέντρωσης μεταναστών. Η αλήθεια είναι ότι 
η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, και η περιοχή 
έχει καθαρίσει, όπως παραδέχονται πολλοί ιδιοκτήτες 
καταστημάτων. Η διαφορά φαίνεται και από τις μικρές 
ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν ανοίξει ή τις άλλες 

Ευριπίδου 45, το κατάστημα 
ΜΙΡΑΝ ↙ 

Οδός Ευριπίδου
Γεύση & άρωμά 

άνάτολησ 
στο κεντρο 
τησ άθηνάσ
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που ετοιμάζονται. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο «Eυρι-
πίδης», καθώς και 2-3 καλόγουστα boutique hotels που 
στεγάζονται σε νεοκλασικά κτίρια θεωρούνται καλές 
επιλογές για τουρίστες που επιθυμούν να μείνουν στην 
καρδιά της Αθήνας, με εύκολη πρόσβαση σε όλα τα ση-
μαντικά αξιοθέατα της πόλης, απολαμβάνοντας άψο-
γη φιλοξενία, σε λογικές τιμές. Το βραβευμένο Athens 
Market Portrait Hotel είναι το πρώην ξενοδοχείο «Αθη-
ναϊκό». Στεγάζεται σε κτίριο του 1919, το οποίο κτίστηκε 
εξ αρχής για ξενοδοχείο. Όπως μας λέει ο υπεύθυνος 
του ξενοδοχείου, «στα δωμάτιά του είχαν φιλοξενηθεί α-
μέτρητοι τουρίστες, μεταξύ αυτών ο εγγονός του Σίγκμουντ 
Φρόιντ, ο ζωγράφος Λούσιαν Φρόιντ, πριν επισκεφθεί τον 
φίλο του Τζον Κράξτον στον Πόρο. Το 2019, άνοιξε ως νέο 
ξενοδοχείο με τα 26 δωμάτιά του ανακαινισμένα με φινέ-
τσα και σεβασμό στον χαρακτήρα του κτιρίου. Οι τουρίστες 
μας γοητεύονται από το χρώμα της γειτονιάς και τους αρέ-
σει πολύ να ψωνίζουν από τα διάφορα μαγαζιά».

νας δρόμος με δύο σημαντικές εκκλησίες: τον 
βυζαντινό Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Κλαυθμώ-
νος (11ος αιώνας), μία από τις οκτώ εκκλησίες 
που σώζονται «εις την αρχικήν αυτών μορφήν 
με μικράς μόνον επισκευάς ή προσθήκας», όπως 
γράφει ο Ιώαννης Τραυλός. Χτίστηκε το 1049 
στη θέση παλαιότερου ναού. Ως ιδρυτής ανα-
φέρεται ο Ν. Καλόμαλος, σπαθαροκανδιδάτος 
(βυζαντινός αξιωματούχος). Στην εκκλησία, 
την πρώτη Παρασκευή των Χαιρετισμών, τη-
ρείται ακόμη το έθιμο με τα κόλλυβα που φέρ-
νουν ανύπαντρες κοπέλες για να τα διαβάσει 
ο παπάς και μετά αυτές τα βάζουν κάτω από 

το μαξιλάρι τους για να ονειρευτούν ποιον θα παντρευ-
τούν!
Στον αριθμό 70, το εκκλησάκι Άγιος Ιωάννης της Κο-
λώνας, με τον κορινθιακό κίονα που διαπερνά τη στέγη 
του, είναι μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες της Αθήνας 
που βρίσκεται σε διαρκή χρήση. Χτίστηκε γύρω στο 565 
μ.Χ. και ταυτίζεται με το ιερό-θεραπευτήριο του Ασκλη-
πιείου και του Τοξάριδος (Αθηναίος γιατρός που θεω-
ρείτο θεραπευτής των πυρετών). Το εκκλησάκι λεγόταν 
και «Θερμαστής», επειδή άρρωστοι με υψηλό πυρετό 
«έδεναν την θέρμη τους» με μια χρωματιστή κλωστή, 
γύρω από την κολώνα, με την ελπίδα να απαλλαγούν 
απ' αυτόν.

Ένας δρόμος που προσφέρει στον διαβάτη ενδιαφέρου-
σες επιλογές για το πού να ψυχαγωγηθεί. Στην αρχή του 
δρόμου, τα στέκια είναι καινούργια και μοδάτα. Όμως, 
μετά την Αθηνάς, τα Καραμανλίδικα του Φάνη με τους 
αυθεντικούς καραμανλίδικους μεζέδες και το ψητοπω-
λείο Τέλης με τα περίφημα μπριζολάκια εξακολουθούν 
να είναι κορυφαία γευστικά τοπόσημα της περιοχής.
 
 

Οδός Ευριπίδου: Ένας δρόμος που  
δεν συνδέθηκε μόνο με τροφή  
για το σώμα αλλά και για το πνεύμα 

Στα τέλη του 19ου αιώνα εκεί λειτουργούσαν εκδοτικοί 
οίκοι, βιβλιοπωλεία όπως του Κ. Π. Κληρονόμου (Ευρι-
πίδου 16), του Κουσουλίνου, ιδιαίτερα γνωστό για την 
εξαιρετική έκδοση του «Οδηγός Αθηνών-Πειραιώς και των 
κυριότερων πόλεων της Ελλάδος» (1900), καθώς και πολλά 
τυπογραφεία, τόσα που κάποιοι αποκαλούσαν αργότερα 
την περιοχή Hollywood της τυπογραφίας. Σ' ένα απ' αυ-
τά, εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1883 το πρώτο φύλλο της 
εφημερίδας «Ρωμιός» του Γ. Σουρή.

Το 1865, νεαροί επιφανών οικογενειών, μεταξύ αυτών 
οι Αλ. Σούτσος, Αγ. Βλάχος, Ν. Δηλιγιάννης, Π. Ρομπό-
της, Χαρ. Τρικούπης, Νικ. Μαυροκορδάτος, ίδρυσαν την 
«Εταιρεία των Φίλων του Λαού», η οποία ως διάδοχος 
της Φιλικής Εταιρείας είχε σκοπό «να συμβάλλη εις την 
πνευματικήν αφύπνισιν του Ελληνικού Λαού και εις την ηθι-
κήν καλλιέργειάν του, διά της διαδόσεως, εμπεδώσεως και 
διαφυλάξεως των Αξιών του Γένους και των Εθνικών μας Πα-
ραδόσεων». «Προς επίτευξιν του ευγενούς, μεγαλεπηβόλου 
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τούτου σκοπού συνεστήθη το Λαϊκόν Πανεπιστήμιον» , το 
οποίο ήταν το πρώτο της Ελλάδος και το πέμπτο του κό-
σμου, και η όλη προσπάθεια στηρίχθηκε στον ανιδιοτελή 
εθελοντισμό. «Χαρακτηριστικώς ως χώρος λειτουργίας του 
Λαϊκού Πανεπιστημίου  επελέγη η νέα αγορά των Αθηνών, 
κατ’ αντιστοιχίαν προς την αρχαίαν αγοράν με τον βαρυσή-
μαντον θεσμόν της». 

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο λειτουργεί έως τις μέρες μας, 
όντας το μακροβιότερο σε όλη την Ελλάδα και προσφέ-
ρει εξαμηνιαίους κύκλους σπουδών πάνω σε διάφορα 
επιστημονικά πεδία. Η εγγραφή και η φοίτηση είναι δω-
ρεάν και τα μαθήματα διδάσκονται από έγκριτους ακα-
δημαϊκούς, καθηγητές των πανεπιστημίων και του πο-
λυτεχνείου, ερευνητές, λόγιους, οι οποίοι προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους εθελοντικώς, χωρίς την παραμικρή 
αποζημίωση. 
Σ' ένα σπίτι στη συμβολή της οδού Ευριπίδου με την 
πλατεία Αγίων Θεοδώρων, γεννήθηκε το 1893 ο αντι-
συμβατικός ποιητής Ναπολέων Λαπαθιώτης, ο οποίος 
θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της 
νεοσυμβολιστικής και νεορομαντικής σχολής, με ιδιαίτε-
ρα πλούσιο έργο. Λίγο πιο κάτω, στο ισόγειο ενός μικρού 
αθηναϊκού σπιτιού, στην πλατεία του Ιερού Λόχου, βρι-
σκόταν το καφενείο των Κυθηρίων αδελφών Μπαβέα, 
ένα από τα πιο γνωστά της παλαιάς Αθήνας, στέκι λογίων 
της δεκαετίας του '20. Η εν λόγω πλατεία σχηματίζεται 
στη συμβολή των οδών Ευριπίδου, Πραξιτέλους και Αγί-
ου Μάρκου και πήρε την ονομασία της προς τιμήν του Ιε-
ρού Λόχου που πολέμησε στο Δραγατσάνι το 1821. Στην 
ίδια πλατεία, λειτούργησε το 1836 το ξύλινο θέατρο του 
Ιταλού Gaetano Meli, το οποίο μετά το θέατρο του Σκο-
ντζόπουλου (στη πλατεία Κοτζιά) ήταν το δεύτερο που 
ιδρύθηκε στην Αθήνα.

το νούμερο 40-42 της οδού Ευριπίδου έμενε 
ένας από τους πολυγραφότερους συγγραφείς 
της εποχής του, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος 
(1867-1951) και εκεί εκδιδόταν το γνωστό περι-
οδικό για παιδιά «Η Διάπλαση των Παίδων», την 
αρχισυνταξία του οποίου ανέλαβε από το 1894 
έως το 1945 υπογράφοντας πάντα τα άρθρα 
του με τρεις λέξεις: «Σας ασπάζομαι, Φαίδων!». 
Η κατοικία του καταστράφηκε ολοσχερώς κα-
τά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών και εκείνος 
αναγκάστηκε να φιλοξενείται σε σπίτι φίλων 
μέχρι τον θάνατό του. 

Ένα μικρό διαμέρισμα της οδού Ευριπίδου υπήρξε η έδρα 
του νεοϊδρυθέντος, το 1954, εκδοτικού οίκου Κέδρος, 
από τον Νίκο και τη Νανά Καλλιανέση.

Σε ιδιόκτητο κτίριο στην Ευριπίδου 84 μεταφέρθηκαν και 
στεγάζονταν από το 1998 οι δραστηριότητες του εκδοτι-
κού οίκου Εστία, υπό τη διεύθυνση της Εύας Καραϊτίδη.

Και πριν ολοκληρωθεί το άρθρο, αξίζει μία αναφορά στο 
σπουδαίο έργο που κάνει το «Καταφύγιο Αγάπης και 
Συμπαράστασης», ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που 
λειτουργεί στον 7ο και στον 8ο όροφο στην Ευριπίδου 14 
και προσφέρει βοήθεια στις κοινωνικά μειονεκτικές ο-
μάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν την έλλειψη 
των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, όπως το να κάνουν 
ένα μπάνιο, να πλύνουν τα ρούχα τους ή να βρουν ένα 
πιάτο ζεστό φαγητό.

Η οδός Ευριπίδου παρ' όλα τα προβλήματά της διατηρεί 
ακόμη τη γοητεία αλλά και την αυθεντικότητά της. Απαι-
τείται όμως διαμόρφωση συνθηκών ώστε να προστα-
τευτεί ο χαρακτήρας της, να αντέξουν και να μην αλλά-
ξουν χρήση τα εμπορικά μαγαζιά και να μην αφανιστούν 
τελείως τα επαγγέλματα που τα εργαλεία και ο τρόπος 
εργασίας των ανθρώπων οι οποίοι τα ασκούσαν αποτε-
λούν κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς.  A

← Eυριπίδου 36,  ο κύριος Γ.  
Σιόριγκας,  ιδιοκτήτης της 
βιοτεχνίας υποκαμίσων 
Roberto Forlani

← Ευριπίδου 37,  ο κύριος 
Βασίλης Αγαλιώτης 
στο κατάστημά του

↑ Ευριπίδου 9

←Ευριπίδου 46Α,  
ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα
ο «ΠΕΤΡΟΣ», από το 1950 

Οδός Ευριπίδου
Γεύση & άρωμά 

άνάτολησ 
στο κεντρο 
τησ άθηνάσ
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ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τις πέντε ζωγραφικές συνθέσεις συμπληρώνει και 
επισφραγίζει, ως ενότητα μία έκτη σύνθεση (δεξιά 
σελίδα), έργο συλλογικό με τίτλο «Still Waiting», το 

οποίο στο ξεκίνημα και στο τελείωμά του δουλεύτηκε 
από τον Γιώργο Αργυρόπουλο, με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας να αναλαμβάνουν τα ενδιάμεσα στάδια της 
υλοποίησής του. Εδώ, βρίσκουμε την ίδια με εκείνη του 

εξωφύλλου θηλυκή φιγούρα, με τη διαφορά ότι αφενός 
αυτή μοιάζει πλέον έτοιμη να σηκωθεί, να εγκαταλείψει 

τη στάση καθήλωσης και ακινησίας στην οποία ήταν 
καταδικασμένη, να αποκολληθεί από το σιδερένιο 

κρεβάτι-τύμβο στο οποίο ήταν γειωμένη, αφετέρου 
κάνει την εμφάνισή του το χρώμα. Θωρακίζοντας τον 
εαυτό της με την ιατρική στολή, σήμα-κατατεθέν της 
covid εποχής, ανακάμπτει. Όχι άνευ όρων, αλλά υπό 

συνθήκες. Από το παράθυρο φαίνεται ο ήλιος που 
βγαίνει. Μία νέα μέρα χαράζει. Πρέπει να συνεχίσει. 

◀ Οι συμμετέχουσες/-οντες 
εικαστικοί (από αριστερά): 
Ντέπη Παυλίδου, Λεοντία 
Καφφέ, Δημήτρης Γκινοσάτης, 
Ντορίτα Πιμπλή, Γιώργος 
Αργυρόπουλος και Ιρίνα 
Κουζμένκο

Ένας τόπός διαςταυρόυμΈνων 
Έικαςτικων πΈπρωμΈνων 

The Manifesto Project 
Κείμενα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ

θήκη επέφερε σε ατομικό και σε καθο-
λικό επίπεδο, να χαράξουν τη δική τους 
«έξοδο» και επαναρχή, επιβεβαιώνοντας 
την παλιά ψυχαναλυτική/ανθρωπολο-
γική θέση που θέλει την τέχνη (μαζί με 
τη θρησκεία) να αποτελεί προνομιακό 
πεδίο τελετουργικής, μετασχηματιστι-
κής βιωματικής διαδικασίας.  

Συμπληρωματικά και εμβόλιμα σε αυτό 
το σύμπαν ζωγραφικά εξεικονισμένων 
παραστάσεων, σκηνών, σωματικών στά-
σεων, χειρονομιών, κινήσεων και βλεμ-
μάτων, εντίθεται και ένας άλλος –δια-
φορετικού κώδικα– μικρόκοσμος αυτή 
τη φορά ρηματικός: η έντυπη έκδοση 
ενός ολιγοσέλιδου τομιδίου, υπό τον 
τίτλο «Σαρανταήμερον», με το οποίο 
ένας έκτος συμμετέχων, εργαζόμενος 
στο πεδίο του λόγου και της θεωρίας, 
συμβάλλει στο εγχείρημα.

Ο
δηγούμενες/οι από πνεύ-
μα συλλογικοποίησης της 
εικαστικής πράξης, πέντε 
εικαστικοί, εξερχόμενες/οι 
από την απομόνωση των 
προσωπικών, «κελιών» 
τους, κυριολεκτικών και 

μεταφορικών, συναντήθηκαν και επί 
σχεδόν έξι μήνες διερεύνησαν, στοχά-
στηκαν και παρήγαγαν εικαστικό έργο 
υπό τη στέγη ενός διατηρητέου κτιρίου 
στον Κεραμεικό. 

Αυτός ήταν ο στόχος του ιδρυτή και δι-
ευθυντή του εγχειρήματος –όπως, και 
συμμετέχοντος σε αυτό– εικαστικού 
Γιώργου Αργυρόπουλου, ο οποίος το 
συνέλαβε, το εκκίνησε και το υλοποίη-
σε σε όλα τα στάδιά του με την ευγενή 
χρηματοδότηση των Neo Performance 
Materials και James Aitken Investments 
με έδρα το Τορόντο του Καναδά. Καθώς 
παράλληλος και εξίσου ζωτικός στόχος 

του εγχειρήματος ήταν να λειτουργή-
σει, ανάμεσα σε άλλα, και ως όχημα για 
την υποστήριξη και ανάδειξη Ελλήνων 
εικαστικών, η Neo Performance Materials 
χρηματοδότησε έναν αριθμό υποτρο-
φιών, οι οποίες δόθηκαν σε ισάριθμες 
φοιτήτριες και φοιτητές της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας 
που μαζί με τον Γιώργο Αργυρόπουλο 
συγκρότησαν την προκείμενη ομάδα 
εικαστικών.    

Αφορμή και θέμα της εικαστικής έρευ-
νας και παραγωγής τους: η καινοφανής 
βιωματική συνθήκη της πανδημίας και η 
επακόλουθη κανονικοποίηση της κατά-
στασης εκτάκτου ανάγκης στην καθη-
μερινή ζωή. 

Με «θεραπευτικά» μέσα τον καμβά και 
τα λάδια, αποπειράθηκαν να αποτυπώ-
σουν και να «εξορκίσουν» τις ποικίλες 
μορφές του τραύματος που αυτή η συν-
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«Wondering»



το τελικό έργο είναι ασπρόμαυρο, καθότι θεώρησα ότι το 
χρώμα θα ήταν μάλλον φλύαρο».

Επιπλέον της προαναφερθείσας σύνθεσης, ο Γιώρ-
γος Αργυρόπουλος θέτει ενώπιόν μας και μία δεύτερη 
(αριστερή σελίδα), θεματογραφικά συναφή, αλλά υλο-
ποιημένη σε διαφορετικό χρόνο (κατά τη διάρκεια της 
πρώτης καραντίνας) και χώρο (στο προσωπικό εργα-
στήριο του εικαστικού στην ύπαιθρο, εκτός αστεακού 
περιβάλλοντος, κάτι που καθίσταται αμέσως πρόδη-
λο). Τα δύο έργα βρίσκονται σε ένα διάλογο τόσο έντο-
νο που τα καθιστά σχεδόν αξεχώριστα. Στη δεύτερη 
αυτή σύνθεση, ο τόνος αλλάζει: «Τα φωτεινά –όχι έντονα 
και ζωηρά, αλλά μειλίχια– χρώματα και οι τονικότητες 
καθαρίζουν και απαλύνουν το μάτι, “θεραπεύοντάς” το 
από την αχρωμία της καθηλωμένης στην κλίνη θηλυκής 
ύπαρξης. Η αφημένη στην ακινησία της, μουντή φιγούρα 
και ο εξίσου άβιος χώρος μέσα στον οποίο αυτή είναι το-
ποθετημένη, βρίσκουν την ανεστραμμένη διάθεσή τους, 
σε πρώτο χρόνο, στο φωτεινό και ανεπιτήδευτα αψεγά-
διαστο, απέριττο κοστούμι της ανδρικής φιγούρας και, σε 
δεύτερο χρόνο, στο γαλάζιο φόντο, γαλάζιο του ουρανού, 
που είναι λες και διαστέλλεται στο άπειρο, “οξυγονώνο-

ντας” κάθε χιλιοστό της επιφάνειας του καμβά, τείνοντας 
να “αγκαλιάσει” με τη λυτρωτική ζωτικότητα και θέρμη 
του τα πάντα. Η πιο προχωρημένη –σε σχέση με εκείνη 
της απαθούς γυναικείας φιγούρας– ηλικία του δεν μαρ-
τυρά κατά κανένα τρόπο καθήλωση, παραίτηση, άφεση 
του εαυτού στις περιστάσεις και συνθήκες. Απεναντίας, 
το ζωηρό βλέμμα του, μαρτυρώντας κατάφαση, ενερ-
γητικότητα και συμμετοχή στα τεκταινόμενα, είναι λες 
και εξαφανίζει το εμπόδιο της προστατευτικής μάσκας, 
αποκαθιστώντας την καταπνιγμένη εκφρασιακότητα του 
αποκρυπτόμενου προσώπου του. Η επιμελημένη εμφά-
νισή του και η στάση του σώματός του, σε συνδυασμό με 
το εξακριβωτικό βλέμμα του, εντείνουν την αναδιδόμε-
νη εντύπωση ότι λαμβάνει μεν υπ' όψη του τη δυσχερή 
συνθήκη, αλλά δεν καταβάλλεται από αυτήν. Μοιάζει να 
είναι θεματοφύλακας της δικής του κανονικότητας. Τίθε-
ται απέναντί μας ισότιμα, αρνούμενος να γίνει βορά του 
βλέμματός μας. Όσο εμείς τον κοιτάζουμε, άλλο τόσο μας 
κοιτάζει κι εκείνος. Μας περιεργάζεται, όπως συνήθως οι 
άνθρωποι της υπαίθρου περιεργάζονται τους άγνω-
στους περαστικούς, όχι με τον τρόπο της αποστα-
σιοποίησης, αλλά με μία διάχυτη θέληση να τον 
γνωρίσουν, να συνδεθούν μαζί του».

Μ
ε πρώτες σπουδές στο πεδίο των 
καλών τεχνών σε Τορόντο και Νέα 
Υόρκη και δεύτερες πιο εξειδικευμέ-
νες επίσης στη Νέα Υόρκη, o Γιώργος 
Αργυρόπουλος ξεκίνησε την επαγ-
γελματική σταδιοδρομία του ως  
illustrator και designer. Υπ’ αυτή την 

ιδιότητα, εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες της Βόρειας 
Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ στη συνέ-
χεια ίδρυσε τη δική του εταιρεία, την οποία και «έτρε-
ξε» για περίπου 15 χρόνια. Έχει διδάξει και εργαστεί ως 
σύμβουλος στο «Digital Futures Program» του Ontario 
College of Art and Design University. Ως εικαστικός –ερ-
γαζόμενος εξίσου με λάδια όσο και με εικονοστοιχεία 
(pixels)– έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέ-
σεις τόσο ζωγραφικής όσο και ψηφιακής αναπαρά-
στασης, κυρίως στη Βόρεια Αμερική. Στόχος του στην 
Αθήνα είναι η συγκρότηση, υπό τη γενική ονομασία 
The Manifesto Project(s), «μιας διατομεακά προσανα-
τολιζόμενης ομάδας αποτελούμενης από εικαστικούς, 
τεχνολόγους και  θεωρητικούς, η οποία θα αναπτύσσει και 
θα υλοποιεί εικαστικά πρότζεκτ σε πολλαπλές πλατφόρ-
μες πάνω σε θεματολογίες άμεσα συνυφασμένες με τους 
ολοένα και πιο επιταχυμένους ρυθμούς και τις ολοένα και 
πιο αποδιοργανωτικές πραγματικότητες που μας πλήτ-
τουν και μας καθορίζουν: είτε πρόκειται για μία συνθήκη, 
όπως είναι η προκείμενη τρέχουσα της πανδημίας, είτε για 
άλλες καταστάσεις κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού 
χαρακτήρα, οι οποίες αναπτύσσονται σε ενεστώτα χρόνο 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη εν γένει, αναδιατάσσοντας 
όχι μονάχα τον εξωτερικό  καθημερινό βίο μας, αλλά και 
τον εσωτερικό, ψυχοδιανοητικό. Ζητούμενο είναι η δη-
μιουργία μίας υποδομής, ενός συνεχούς εργαστηρίου 
ή μίας αναμορφούμενης δεξαμενής σκέψης, ικανής να 
παράγει ενδιαφέρουσες ιδέες και ενδιαφέροντα έργα. Το 
Manifesto Project –ή, ακριβέστερα, τα Manifesto Projects, 
στον πληθυντικό– είναι μία ομπρέλα τρεχουσών και μελ-
λοντικών δράσεων».

Για το έργο του εξωφύλλου μας

«Η εικόνα και η αίσθηση της καθήλωσης που επέφερε η 
συνθήκη του εγκλεισμού» είναι το κεντρικό στοιχείο 
το οποίο αποπειράθηκε να αποδώσει στη ζωγραφι-
κή σύνθεσή του «Waiting» ο Γιώργος Αργυρόπουλος: 
«Η ανοικειότητα της μοναξιάς, η οποία αναδύεται μέσα 
από τον οικείο χώρο του σπιτιού και στην οποία μοιάζει 
να έχει εμβυθιστεί μία θηλυκή ύπαρξη. Μισόγυμνη και 
εκτεθειμένη, αναπαρίσταται γειωμένη σε ένα από εκείνα 
τα παλιά, ασήκωτα, σιδερένια κρεβάτια που μοιάζουν με 
αμετακίνητους γλυπτικούς όγκους, με μνημεία ή, ακόμη, 
και με τύμβους, και τα οποία αποπνέουν ένα αίσθημα βα-
ρύτητας και ακινησίας, ενώ την ίδια στιγμή, με τον στενό, 
περιορισμένο χώρο τους κάνουν το σώμα να ασφυκτιά. Ο 
φωτισμός –ερχόμενος από μία πηγή– είναι δραματικός. Η 
θηλυκή φιγούρα φοράει μία βενετσιάνικη μάσκα με ράμ-
φος, η οξύτητα, η αιχμηρότητα και η βιαιότητα της οποίας 
έρχονται σε αντίθεση με την απαλότητα και ευαλωτότητα 
της επιδερμίδας της πρώτης, ενώ ταυτόχρονα αποκρύ-
πτει, τερατοποιώντας το, το πρόσωπό της. Εργάστηκα με 
πραγματικό μοντέλο, το οποίο σκηνοθέτησα, φώτισα, 
σχεδίασα, μεταφέροντας εν συνεχεία τα σχέδια στον καμ-
βά. Αν και τα σκίτσα με τα οποία ξεκίνησα ήταν έγχρωμα, 
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t ΝΤΟΡΙΤΑ ΠΙΜΠΛΗ
Έπειτα από μία μακρά σταδιοδρομία στη διδασκαλία  

πιάνου σε ωδεία, η εικαστικός Ντορίτα Πιμπλή 
σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ. Δουλεύει με λάδια 
πάνω σε ξύλο ή, αν πρόκειται για έργα μεγαλύτερης 

κλίμακας, πάνω σε καμβά. Η δουλειά της 
περιστρέφεται γύρω από αφηγήσεις πάνω στη μνήμη 
και την απώλεια, οι οποίες την έχουν οδηγήσει σε μια 

ήπια και λιτή χρωματική γκάμα. Λέει για το έργο της: «Η 
ακραία ρευστοποίηση της πραγματικότητας την οποία 

επιφέρουν το καθεστώς πανδημίας, οι εξακολουθητικές 
καραντίνες, καθώς και η κυρίαρχη συνθήκη της 

αποξένωσης μεταφράζονται σε ένα τοπίο μη υπαρκτό, 
προσομοιάζον σε τόπο ψυχικής εξορίας, το οποίο 

αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως  καθρέφτης μιας 
κυρίαρχης ψυχικής κατάστασης, μιας ορισμένης 

διάθεσης. Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό περιβάλλον, δύο 
φιγούρες, τα παιδιά μου, τα οποία χρησιμοποιώ ως 

μοντέλα, επιχειρούν μια έξοδο, αποκαθιστώντας μέσω 
του βλέμματος την επαφή με τον θεατή».

ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΦΦΕ
Σπούδασε ζωγραφική και αγιογραφία στην ΑΣΚΤ ενώ, παράλληλα 
με τη συμμετοχή της στο Manifesto Project, ετοιμάζει τη πτυχιακή 
της εργασία. Επιλέγει να δουλεύει ως κλασική ζωγράφος, άλλοτε 

πάνω σε μουσαμά με λάδια και άλλοτε πάνω σε χαρτί με μολύβια και 
ξυλομπογιές. Λέει για το έργο της: «Απεικονίζονται πρόσωπα πλήρως 

ενδεδυμένα, κλεισμένα μέσα σε μία ντουζιέρα –σ’ ένα, δηλαδή, οικείο 
χώρο τον οποίο χρησιμοποιούμε για να “καθαριστούμε”, να 

αποβάλουμε από το σώμα μας οτιδήποτε ακάθαρτο– των οποίων τα 
βλέμματα, στραμμένα  προς το θεατή, μαρτυρούν ένα είδος 

οικειότητας και αποδοχής αυτής της παράδοξης συνθήκης. Την ίδια 
στιγμή, όμως, αντικρίζουν μια άλλη ύπαρξη μες στο χωρό, ένα άτομο 

ντυμένο με στολή υψηλής προστασίας, η εικόνα της οποίας έχει 
καταστεί τόσο οικεία στην αντίληψή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πανδημίας. Χάρη στην αντανάκλασή της πάνω στο τζάμι της 
ντουζιέρας, η φιγούρα με τη στολή μοιάζει σαν να βρίσκεται και αυτή 

μαζί με τα άλλα πρόσωπα εντός της ντουζιέρας, καταλήγοντας να 
κοιτάζει και αυτή το θεατή. Επιπλέον, ενώ το κεντρικό θέμα, εντός της 
ντουζιέρας, απεικονίζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ο εξωτερικός 

προς αυτήν χώρος παρουσιάζεται πιο απλοποιημένος».

ΝΤΕΠΗ 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ

Με σπουδές στα οικονομικά και 
πολυετή σταδιοδρομία στον 

χώρο του μάρκετινγκ, η 
εικαστικός Ντέπη Παυλίδου 

αποφοίτησε από την ΑΣΚΤ και 
έκτοτε επιδίδεται σε μία 

αναπαραστατική ζωγραφική, 
δουλεύοντας κυρίως με λάδια σε 
καμβά, χωρίς όμως να αποκλείει 
τη χρήση άλλων μέσων όπως τα 

κολάζ τα οποία τυπώνει σε 
μετάξι.  Για το έργο που 
δημιούργησε λέει: «Στο 

συγκεκριμένο πρότζεκτ ήθελα 
σίγουρα να μιλήσω για την 

απορροή της πανδημίας. Ως 
μοντέλο, για ακόμη μία φορά, 

χρησιμοποίησα τον εαυτό μου. Η 
επιλογή της πόζας την οποία 

παίρνει η μορφή είναι συνειδητή, 
προκειμένου ο θεατής να εστιάσει 

στο γεγονός και όχι στον άνθρωπο. 
Η απεικόνιση του ποδοπατήματος 

της ιατρικής φόρμας υψηλής 
προστασίας, δηλώνει το 

ποθούμενο  τέλος της πανδημίας. 
Το φως συμβολίζει την αναμονή 

μας και την ελπίδα μας γι’  αυτό το 
γεγονός. Το δάπεδο, στο σύνολο 
του πίνακα, αποτελεί μια πινελιά 

Ελλάδας. Η τέντα και οι γλάστρες 
υποδηλώνουν την ανθρώπινη 

καθημερινότητα. Κάποια σημεία 
του καμβά τα αφήνω σε ενδιάμεση 

φάση, με ξεκάθαρη διάθεση και 
πρόθεση να ενθέσω το θεατή στη 

διαδικασία του έργου».   
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ΙΡΙΝΑ ΚΟΥΖΜΕΝΚΟ
Γεννημένη στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, μεγάλωσε μέσα σε μια πολυεθνική οικογένεια. Με 
μητέρα Ελληνίδα, πατέρα Ουκρανό και μητρική γλώσσα τη ρωσική, η εικαστικός Ιρίνα Κουζμένκο 
από το 2006 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Καθηγήτρια ξένων γλωσσών και μεταφράστρια, τέλειωσε 
την  ΑΣΚΤ και ασχολήθηκε με την ζωγραφική. Λέει η ίδια για το έργο που δημιούργησε: «Παρά την 
κατάργηση της καθολικής καραντίνας, πολύς κόσμος παρέμεινε στη απομόνωση, είτε εξωτερική είτε 
εσωτερική/ψυχολογική, βιώνοντας καθημερινά το φόβο και το άγχος. Σε κρίσιμες στιγμές φόβου, τα 
παιδιά συνηθίζουν να συρρικνώνονται, να “κουλουριάζονται” σε εμβρυακή στάση, να αγκαλιάζουν με 
κάποιο τρόπο τον εαυτό τους, δημιουργώντας έτσι ένα ψυχολογικό  μικροπεριβάλλον ασφάλειας. Έτσι 
είναι τοποθετημένη και η φιγούρα στο έργο μου, στο κέντρο σχεδόν της σύνθεσης, στη μέση ενός οικείου, 
αλλά ταυτόχρονα ανοίκειου χώρου».  ●
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«Η πόλΗ 
και Η πόλΗ» 
και ο ΣύλλαΣ ΤζούμέρκαΣ 
και ο ΧρήΣΤοΣ ΠαΣΣαλήΣ
Το σκηνοθετικό δίδυμο του ντοκιμαντέρ 
«Η πόλη και η πόλη» μάς μιλάει για την κατασκευή 
του έργου που αφορά το εβραϊκό τραύμα 
της Θεσσαλονίκης μέσα από μια συρραφή 
από στιγμιότυπα μνήμης, φρίκης και ανείπωτων 
καταστροφών καθώς και μυστικών.

Είστε και οι δύο Θεσσαλο-
νικείς. Γεννηθήκατε και 
μεγαλώσατε στην πόλη;

Σύλλας Τζουμέρκας: Ναι, 
εκτός από ένα διάστημα που 

πέρασα στη Νίσυρο όταν ήμουν 
στο δημοτικό, καθώς οι γονείς μου ως εκ-
παιδευτικοί είχαν διοριστεί στο νησί. 

Χρηστός Πασσαλής: Οι δικοί μου γονείς 
γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη όταν 
σπούδαζαν. Πέρασα όλη την παιδική και 
εφηβική ηλικία μου στη Θεσσαλονίκη.

Ποιες είναι οι παραστάσεις που είχα-
τε μέσα στο σπίτι σας σε σχέση με το 
εβραϊκό ζήτημα και το παρελθόν της 
πόλης με την άλλοτε ακμάζουσα εβρα-
ϊκή κοινότητα που οδηγήθηκε στα να-
ζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης;

Σ.Τ.: Δεν είναι τόσο το σπίτι που μετρά σε 
επίπεδο επίσημης εκπαίδευσης. Γενικά σε 
επίπεδο συνείδησης της πόλης κατά τη δι-
άρκεια της δεκαετίας του ’80 αυτό το θέμα 
ήταν ανύπαρκτο, ήταν χαμένο. Υπήρχαν 
άγνωστα ονόματα που για κάποιον λόγο 
ήταν αλλιώτικα από τα άλλα. Δεν υπήρχε 
καμία αναφορά στους Εβραίους της πό-
λης. Τελεία. Προσωπικά ήρθα σε επαφή 
με την εβραϊκή κουλτούρα μέσω της πλά-
γιας οδού όταν μετέφραζε η μητέρα μου 
το «Δικαστήριο του πατέρα μου» του Σίν-
γκερ, κι εγώ, που ήμουν τότε 16 ετών, το 
δακτυλογραφούσα. Αυτή ήταν η πρώτη 
επαφή. Αργότερα, στα ενήλικά μας χρό-
νια, αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε τι εί-
χε συμβεί, όταν ξεκίνησε να παράγεται και 
η αντίστοιχη βιβλιογραφία.

Χ.Π.: Ανάλογες είναι και οι δικές μου εμπει-
ρίες. Δεν ήξερα τίποτα μεγαλώνοντας για 
το τι είχε συμβεί στην εβραϊκή κοινότη-
τα της πόλης και το ανακάλυψα ενήλικας 
πλέον.

Ποια είναι η δική σας εξήγηση για τον 
αντισημιτισμό στη διάρκεια των αι-
ώνων; 

Σ.Τ.: Αντισημιτισμός υπάρχει σε διάφο-
ρους χώρους, περιοχές, εκπαιδευτικά 
στάτους και εκδηλώνεται με διαφορετι-
κούς τρόπους. Οι γενικεύσεις δεν μου α-
ρέσουν, κάτι που επιχειρήσαμε να κάνου-
με και στο φιλμ.

X.Π.: Αν θελήσουμε να δώσουμε ιστορική 
εξήγηση, ίσως θα πρέπει να στραφούμε 
στη σχέση της Καθολικής Εκκλησίας με 
τον ιουδαϊσμό. Οι ιστορικές παράμετροι, 
σε συνδυασμό με κάποια χαρακτηριστι-
κά που αποδόθηκαν διαχρονικά στους 
Εβραίους, ίσως δίνουν κάποιες απαντή-
σεις για το πως τροφοδοτήθηκε ο αντι-
σημιτισμός. Ακόμη και στον Σαίξπηρ, στον 
«Έμπορο της Βενετίας», βλέπουμε πόσο 
έντονος είναι ο αντισημιτισμός.

Σ.Τ.: Είναι πάντως ένα εξαιρετικά περί-
πλοκο θέμα για το οποίο έχουν γραφτεί 
τόσα πολλά, με πολιτικές, ιστορικές, 
ψυχολογικές βάσεις και φυσικά δεν μπο-
ρούμε να το λύσουμε σε μια απλή κουβέ-
ντα μιάμισης ώρας. 

Χ.Π.: Μιλάμε για γεγονότα ή φαινόμενα 
που πραγματικά παραμένουν ανεξήγη-
τα. Ακόμη κι αν τα προσεγγίσεις από όλες 
τις σκοπιές (κοινωνικοπολιτικές, ιστορι-

Του Κωνσταντίνου ΚαϊμαΚη
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κές, ψυχολογικές κ.λπ.), κανείς δεν ξέρει, 
για παράδειγμα, γιατί συνέβη ο ναζισμός 
στη Γερμανία, σε μια από τις πιο μορφω-
μένες και προηγμένες χώρες του δυτικού 
κόσμου.

Ας πάμε λοιπόν στο θέμα της ταινίας, 
και ίσως από εκεί οδηγηθούμε σε κά-
ποια χρήσιμα συμπεράσματα. Χρησι-
μοποιείτε στο φιλμ κάποιες βινιέτες 
με φράσεις ή αποσπάσματα για τους 
Εβραίους που δεν αναφέρεται η πηγή 
τους. Για ποιον λόγο το κάνατε αυτό;

Σ.Τ.: Χρησιμοποιήσαμε διάφορες πηγές. 
Ιστορικά στοιχεία που περιγράφουν 
την καθημερινή ζωή της κοινότητας, α-
ντισημιτικές φράσεις από τον Τύπο της 
εποχής, όπως αυτής που ανέφερες προη-
γουμένως (σ.σ. ένα κατάπτυστο κομμάτι 
για τη χρήση του χεριού των Εβραίων) 
που τη βρήκαμε στην εφημερίδα «Μακε-
δονία» κ.ά. 

Χ.Π. Προτιμήσαμε να αφήσουμε ανοιχτά 
τα συγκεκριμένα σημεία για να αποφύ-
γουμε την πολιτική και να βάλουμε μία, ας 
την πούμε παγίδα στην αφήγηση για να 
δημιουργήσουμε κι άλλα ερωτήματα σαν 
το δικό σου.

Σ.Τ.: Επίσης έχει εντυπωτική δύναμη να 
δεις γραμμένο κάτι τέτοιο χωρίς υπογρα-
φή. Σε σκανδαλίζει και αποκτά άλλη ισχύ.

Χ.Π.: Και κάνει το έδαφος πιο ολισθηρό. 
Παραμένει ο θεατής με αυτόν τον τρόπο 
πιο κριτικός απέναντι στην ταινία. Εννοώ 
με την έννοια της κριτικής σκέψης κι όχι 
της επίκρισης.

Το γράμμα της Σαρίνας προς τον γιο 
της ήταν αυθεντικό;

Σ.Τ.: Ναι ήταν πραγματικό. Όμως βάλαμε 
και στοιχεία στην ταινία που δεν ήταν αυ-
θεντικά. Επειδή είναι ένα έργο στην κόψη 
της μυθοπλασίας, του ντοκιμαντέρ και 
ταινίας δοκιμίου. Η κόψη αυτή βρίσκεται 
σε όλα τα σημεία του έργου.

Γιατί επιλέξατε αυτόν τον τρόπο αφή-
γησης; Μου έκανε εντύπωση ο συσχε-
τισμός των ιστορικών γεγονότων (ειδι-
κά στα κομμάτια των βασανιστηρίων 
των Εβραίων από τους ναζί στην πλα-
τεία Ελευθερίας) με κομμάτια από τη 
σημερινή Θεσσαλονίκη.

Χ.Π.: Η παρουσία του σύγχρονου τοπίου 
της πόλης ήταν πυρηνική. Επίσης θέλαμε 
να κάνουμε μια ταινία για τη Θεσσαλονίκη 
του 20ού αιώνα, γυρισμένη όμως στη Θεσ-
σαλονίκη του 21ου αιώνα. Αυτόν τον ανα-
χρονισμό, αυτό το «λάθος» το θέλαμε από 
την αρχή. Όσον αφορά τον τρόπο αφήγη-
σης, αυτό έγινε μάλλον ενστικτωδώς και 
με καλλιτεχνικούς όρους. Επίσης βοηθά 
για να αναπτυχθούν και οι αντίστοιχες φι-
λοσοφικές ή ψυχολογικές προεκτάσεις 
της ιστορίας. Ναι, η σκηνή της πλατείας 
Ελευθερίας με τα βασανιστήρια των ναζί, 
την ώρα που περνούν τα τουριστικά λεω-
φορεία του 2020 από πίσω έχει μια ένταση 
κι αποτελεί έναν σπινθήρα στο κάδρο και 
την αφήγηση μας. Προσωπικά, το ίδιο το 
προϊόν, την ταινία μας δηλαδή, δεν μπο-
ρώ να το εξηγήσω πιο αναλυτικά. Είναι το 
αποτέλεσμα μιας ολόκληρης διαδικασίας 
που έχει να κάνει με την έρευνα, το διά-
λογο μας με την ιστορία της πόλης αλλά 
και την ίδια την πόλη, τις ευαισθησίες και 
τις ανησυχίες μας κ.ο.κ. Δεν υποστηρίζω 

ότι είναι κάτι τυχαίο αλλά και η διαδικασία 
από μόνη της είναι ένας ζωντανός οργα-
νισμός που φέρνει πολλά ενδιαφέροντα 
πράγματα. Κι αποφασίσαμε να παρουσι-
άσουμε όλα τα «επικίνδυνα» ή δύσκολα 
σημεία του χωρίς αυτολογοκρισία. Σημεία 
που ίσως να προκαλούσαν αντιδράσεις. 

Σ.Τ.: Το συναρπαστικό με την ταινία είναι 
αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο Χρή-
στος. Είχαμε αποφασίσει να βάλουμε όλα 
τα στοιχεία που θα μας δώσουν όχι μόνο 
απόλυτη ελευθερία στη δημιουργία του 
έργου αλλά και μεγάλη απόλαυση.  

Μπορείτε να θυμηθείτε την ημέρα 
εκείνη που εμπνευστήκατε την ιδέα 
του φιλμ;

Σ.Τ.: Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Με τον 
Χρήστο όχι μόνο γνωριζόμαστε πολλά 
χρόνια, αλλά έχουμε δουλέψει και μαζί 
στο θέατρο και το σινεμά, ο ένας σε δου-
λειές του άλλου κ.λπ. Ξεκινήσαμε μια κου-
βέντα για τη σχέση μας με την πόλη, και 
πάρα πολύ γρήγορα φτιάχτηκε ο πυρήνας 
του έργου με το συγκεκριμένο θέμα που 
θα φτιάχναμε μαζί και θα είχε το νόημα 
της επιστροφής μας στη Θεσσαλονίκη, 
στην πόλη όπου έχουμε ζήσει τόσα χρό-
νια. Όμως η ταινία μας θα είχε και τον 
χαρακτήρα μιας πράξης εκταφής. Και σε 
προσωπικό επίπεδο αλλά και σε σχέση με 
την εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Επειδή 
υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί, πολλά ε-
γκλήματα και αναπάντητα ερωτηματικά. 
Εκείνη τη στιγμή δεν ήμαστε βέβαιοι αν 
μπορούμε να κάνουμε ένα φιλμ σαν αυτό 
αλλά αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με μι-
κρά βήματα την περιπέτειά μας. 

Εμπόδια συναντήσατε στην πορεία 
αυτή;

Σ.Τ.: Δεν έχει νόημα τώρα να λέμε κάτι τέ-
τοιο. Κάθε ταινία έχει τις δυσκολίες της. Ας 
πούμε ότι το φιλμ αυτό είχε μια επιπλέον 
δυσκολία λόγω του θέματος που δεν είναι 
ευπρόσδεκτο από παντού. Την ίδια στιγμή 
όμως σε κάποια μέρη είναι. Και η Εθνική 
Λυρική ως παραγωγή που μας έδωσε τη 
βάση για να ξεκινήσουμε, και το Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης με επιμελητή τον Ορέστη 
Ανδρεαδάκη και η Homemade films στη 
συμπαραγωγή, ο καθένας από την πλευρά 
του αγκάλιασε το φιλμ και επέτρεψε να 
γίνει πραγματικότητα. 

Πώς δουλεύατε στα γυρίσματα; Είχατε 
μοιράσει αρμοδιότητες;

Σ.Τ.: Κοίταξε, επειδή δεν είναι η τυπική ται-
νία με το κλασικό σενάριο, φτιάξαμε αφη-
γηματικούς πυρήνες και τους απλώσαμε 
στη διάρκεια των 14 ημερών που διήρκη-
σαν τα γυρίσματα. Συζητούσαμε τα πάντα 
για την κάθε σκηνή, ανταλλάσαμε ιδέες 
και αποφασίζαμε από κοινού.

Χ.Π.: Επίσης καθώς γνωρίζει καλά ο ένας 
τη δουλειά του άλλου, η συνεργασία αυ-
τή βγήκε εύκολα και αβίαστα. Με εξαιρε-
τική απλότητα αλλά και αποτελεσματι-
κότητα. A

INFO
Η ταινία «Η πόλη και η πόλη» θα προβληθεί 
στις αίθουσες από την Weirdwave στην 
Αθήνα σε δύο special event screenings 
αποκλειστικά στο Άστορ στις 11/4 και 
18/4 παρουσία συντελεστών, και στη 
Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη 7/4 και 
καθημερινά στο Ολύμπιον.

 Η ταινία μας 
θα είχε και τον 

χαρακτήρα 
μιας πράξης 
εκταφής. Και 

σε προσωπικό 
επίπεδο αλλά 
και σε σχέση 

με την εβραϊκή 
κοινότητα 
της πόλης.
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Η ιστορια τΗσ πολυκατοικιασ σαββιδΗ, στΗ συμβολΗ των οδων πατΗσιων 
και αλεξανδρασ, και το μυστήριο με το ρολοι στον πεμπτο οροφο

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 

τι δουλεια εχει ενα ρολοι στΗν ωραια πολυκατοικια τΗσ πατΗσιων; 
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Ι σως την έχετε προσέξει. Βρίσκεται σχεδόν στη 
συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Πατη-
σίων, στην οδό Αιγύπτου 1, και ξεχωρίζει για το ρο-
λόι στο αριστερό σημείο του πέμπτου ορόφου. Το 
ρολόι, μάλιστα, δουλεύει κανονικά. Είναι, επίσης, 

γνωστή και ως πολυκατοικία Σαββίδη και, όπως όλα 
τα εντυπωσιακά αθηναϊκά κτίρια, έχει κι αυτό πολλές 
ιστορίες να διηγηθεί. 
Στεκόμουν μπροστά στην υπερυψωμένη είσοδο, έξω 
από τη μεταλλική εξώθυρα, στην αμήχανη στιγμή που 
πρέπει να χτυπήσεις τα κουδούνια, όταν εμφανίστηκε 
ευθυτενής, σοβαρός και ευγενικός, ο Κυριάκος Μα-
καρώνας, δικηγόρος, ο οποίος έχει εδώ, από το 1977, 
στον τρίτο όροφο, το ιδιόκτητο γραφείο του. Τον ρω-
τάω για το ρολόι, που εξακολουθεί να δουλεύει. «Μα 
φυσικά, το φροντίζουμε όλοι και το επιδιορθώνουμε, το 
έχω διορθώσει κι εγώ πολλές φορές με τα χέρια μου. Και 
υπάρχει από τότε, δεν τοποθετήθηκε μετά. Αποδεικνύεται 
και από φωτογραφίες της εποχής, όταν το 1938 ο δικτάτο-
ρας Μεταξάς έκανε τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του 
έφιππου βασιλιά Κωνσταντίνου, παρουσία του νεαρού 
τότε βασιλιά Γεωργίου Β .́ Σε φωτογραφίες εκείνης της εκ-
δήλωσης φαίνονται και η πολυκατοικία και το ρολόι της».  
Η κατασκευή της πολυκατοικίας ολοκληρώθηκε  το 
1936, πήρε το όνομά της από τον εργολάβο Πάνο Σαβ-
βίδη, και, όπως λέει ο αρχιτέκτονας Νίκος Καβαδάς, 
κατασκευάστηκε σε σχέδια των σπουδαίων αρχιτεκτό-
νων Νίκου Νικολαΐδη (1892-1967) και Παύλου Μιχαλέα 
(1904-1990) σε μοντέρνο ύφος, με στοιχεία μπάουχα-
ους και αρ ντεκό, ξεχωρίζοντας για τα έρκερ της, τους 
κλειστούς εξώστες δηλαδή, που προεξέχουν από το 
επίπεδο της όψης, τα καμπύλα μπαλκόνια της και τα 
γωνιακά της παράθυρα, ενώ εντυπωσιακό είναι και το 
ρετιρέ. 
Ποιος ήταν ο λόγος που τοποθετήθηκε το ρολόι; «Η 
πολυκατοικία Σαββίδη όταν χτίστηκε ήταν το πιο ψηλό 

κτίριο της περιοχής, δέσποζε ανάμεσα στα άλλα, τα ο-
ποία ήταν μεν όμορφα αρχιτεκτονικά αλλά ήταν χαμηλά, 
διώροφα. Το ρολόι πιθανότατα τοποθετήθηκε γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο, για να λειτουργεί ως το ρολόι της πλα-
τείας. Ήταν, άλλωστε, συχνό φαινόμενο να υπάρχουν 
ρολόγια σε δημόσιους χώρους», λέει ο Ν. Καβαδάς. 
«Να φανταστείτε ότι τότε, εκείνα τα χρόνια που τα αυ-
τοκίνητα στην Αθήνα ήταν ελάχιστα, ο Σαββίδης είχε 
μεριμνήσει να υπάρχει και υπόγειο πάρκινγκ, το οποίο 
χρησιμοποιείται και σήμερα. Στο υπόγειο υπάρχουν α-
κόμη καταφύγιο και πλυντήρια, ενώ σε όλα τα διαμερί-
σματα έχει προβλεφθεί να υπάρχει δωμάτιο υπηρεσίας», 
αναφέρει ο Κυρ. Μακαρώνας. 
Να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους που ζουν 
στο ρετιρέ, αλλά πολύ θα ήθελα να μένω εκεί. Η Πατη-
σίων, η Αλεξάνδρας, το Πεδίον του Άρεως, όλη η Αθήνα 
από κάτω σου, από τον πέμπτο όροφο. «Όχι ακριβώς», 
διορθώνει ο κύριος Μακαρώνας, «Παλιότερα την έβλε-
πες όλη την Αθήνα κι από εκεί, αλλά σήμερα πρέπει να 
ανέβεις στην ταράτσα!».
Η πολυκατοικία, η οποία κηρύχθηκε διατηρητέα το 2010, 
ανακαινίστηκε λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004. «Είχε αρχίσει να δείχνει τα χρόνια της κι εκείνη 
την εποχή, ενόψει Ολυμπιακών, έδινε η πολιτεία μια μικρή 
επιδότηση για ανακαινίσεις κτιρίων. Έπεισα τους άλλους 
ιδιοκτήτες και κάναμε ανακαίνιση. Θυμάμαι ότι συγκεντρώ-
σαμε σχεδόν 300.000 ευρώ, ενώ η επιδότηση ήταν 15.000 
ευρώ. Βέβαια, σε λίγα χρόνια πάλι θα αρχίσει να τα δείχνει 
τα χρόνια της, αλλά θα δούμε τότε τι θα κάνουμε». 

Την εποχή που χτίστηκε η πολυκατοικία Σαββίδη και μέ-
χρι τη δεκαετία του 1960, ίσως και λίγο περισσότερο, η 
περιοχή ήταν αυτό που λέμε μεγαλοαστική. Ζούσαν ε-
φοπλιστές, βιομήχανοι, μεγαλογιατροί. Σήμερα η χρήση 
της πολυκατοικίας Σαββίδη είναι μεικτή, φιλοξενεί και 
κατοικίες και γραφεία, ενώ απόγονοι του Πάνου Σαββίδη 

βρίσκονται 
ακόμη εδώ. 
«Εδώ έβγαλα το ψω-
μί μου κι έζησα οικογένειες. 
Έζησα και ως ένοικος για μια τριετία τη δεκαετία του 1990. 
Εργαζόμουν και εξακολουθώ να εργάζομαι πολλές ώρες 
και, όσο να ’ναι, ο χώρος της εργασίας είναι σαν το σπίτι 
σου. Έχει τη γοητεία του να ζεις και να εργάζεσαι σε ένα 
κτίριο με βαριά ιστορία», λέει ο Κυριάκος Μακαρώνας. 
Κλείνοντας πίσω μου την εξώθυρα και βγαίνοντας έξω, 
στην πλατεία Αιγύπτου, ένιωσα σαν να άφησα πίσω 
μου μια εποχή και να μεταφέρθηκα ξανά σε μια άλλη, 
με πολλά κορναρίσματα και φασαρία. Αρκετά μέτρα 
πιο μακριά, στην απέναντι πλευρά της Αλεξάνδρας, 
γύρισα για μια τελευταία ματιά. Το ρολόι έδειχνε 3 και 
17 πρώτα λεπτά μετά το μεσημέρι και ήταν ακριβώς 
τόσο. A

ΤΙ δουλεΙά εχεΙ ενά ρολοι σΤην ωράΙά πολυκάΤοΙκΙά Τησ πάΤησΙων; 
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Επιμέλεια: 
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▶ Τι γίνεται αν συνδυάσεις το minimal design της 

Alpargata με ένα cool sneakerized vibe; Έχεις τo τέ-

λειο παπούτσι για την Άνοιξη και το Καλοκαίρι. Ελαφρύ, 

άνετο, ευκολοφόρετο σε slider και slip-on εκδοχή και 

στις πιο... λαχταριστές παστέλ και έντονες αποχρώσεις 

εμπνευσμένες από τα αγαπημένα μας marshmallows. 

Το Mallow είναι ακριβώς αυτό που δείχνει, ένα casual 

sneaker με superlight αίσθηση και υλικά που σέβονται 

τη φύση και το περιβάλλον. Τσέκαρε επίσης και το ολο-

καίνουργιο μοντέλο Mallow Puff με Ortho Lite EcoLT 

Hybrid σόλα, supersize διαστάσεις και funky διάθεση. 

Έτοιμοι για βόλτες! 

Το Mallow sneaker της ToMs είναι cool



CONVERSE
Δίχρωμα sneakers €89,90

SHISEIDO
Γυναικείο άρωμα 

GINZA

NEW ERA
Καπέλο τζόκεϊ

TEZENIS
Ποδηλατικό σορτς από ανακυκλωμένο 

microfiber fierce active €10,99

SWATCH
Ρολόι Blue Sky by 

Vassily Kandinsky, 
από τη συλλογή 
Swatch x Centre 
Pompidou €100

ESSENCE
Παλέτα σκιών MIAMI €8,99

FOREO
Gadget καθαρισμού και τόνωσης προσώπου LUNA 3 plus €299

SAFILO
Γυαλιά ηλίου 

THE MARC JACOBS

KARL LAGERFELD
Τσάντα που διπλώνει €315

MAC
Μάσκαρα MAC 
STACK για όγκο 
€34

YAMAMAY
Κιμονό €39,95

VICHY
Neovadiol Meno 5 

BI-SERUM για το 
πρόσωπο

Πιστεύω 
ακράδαντα ότι 
με το σωστό 

παπούτσι μπορείς 
να κυβερνήσεις 

τον κόσμο.
— Bette Midler

G l a M a z o n
Eat, pray, 
love (me)

Η καθημερινή πολυτέλεια του φροντίσω 
τον εαυτό μου, από τα νύχια  

και τα ρούχα έως τη δημιουργική 
νταβανοσκόπηση

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μ
άλλον δεν είναι εύκολο να μιμηθείς 

την Τζούλια Ρόμπερτς στο «Eat, Pray, 

Love». Ωστόσο, με τους μηχανισμούς 

της αυτοφροντίδας να έχουν ενεργο-

ποιηθεί εδώ και καιρό, το eat, το pray και το 

love προσαρμόζονται στα μέτρα του καθενός 

και έρχονται πιο κοντά. Νοερώς μπορείς να 

είσαι με την Τζούλια.

Περισσότερο παρά ποτέ έχει διαμορφωθεί, 

έχει στερεοποιηθεί, η κουλτούρα του κάνω 

κάτι για τον εαυτό μου. Η απώλεια του ελέγ-

χου που επέφεραν απρόβλεπτες και εξαιρε-

τικά δύσκολες καταστάσεις  είχαν και έχουν 

συνέπειες. 

Με το ξέσπασμα της πανδημίας και την πρώ-

τη καραντίνα, η γυμναστική στο ύπαιθρο, βα-

δίζω  και τρέχω στους δρόμους με ή χωρίς τον 

σκύλο μου, έγινε καθημερινότητα. Περπατώ 

άρα υπάρχω, ξαλαφρώνω, θέλω να είμαι υγι-

ής. Πετάω ψυχολογικά βάρη και δεν ξεχνάω 

να ανασαίνω.

Το «κάνω κάτι για μένα» έγινε αναπόσπα-

στο κομμάτι της ζωής μας. Από ένα εβδομα-

διαίο μανικιούρ, το commuting με το ηλεκτρι-

κό πατίνι, ένα μασάζ, γυμναστική με personal 

trainer, ένα οποιοδήποτε τελετουργικό, απλό 

και επαναλαμβανόμενο, έγινε αναγκαίο. Ακό-

μα και μία φορά τον μήνα έχεις στο πρόγραμ-

μα κάτι για τον εαυτό σου. Επιβάλλεται, αλ-

λιώς μαζεύεις και μαζεύεις, βάρος ασήκωτο. 

Και να τα μυοσκελετικά και τα λοιπά.

Άλλος ή άλλη αγοράζει βιβλία ή λουλούδια 

ή επιτρέπει στον εαυτό του ένα μοσχοβολιστό 

τσουρέκι, ας είναι και ζέας. Ένα φίνο γλυκάκι. 

Αυτά τα μικρά δωράκια στον εαυτό μας δεν 

είναι απαραίτητο να συνδέονται με κάποια α-

γορά, δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται με 

την κατανάλωση. Κάνω κάτι για τον εαυτό μου 

δεν σημαίνει αγοράζω απαραίτητα κάτι. Στην 

πραγματικότητα, βέβαια, στις περισσότερες 

γωνιές του πλανήτη έγιναν αγορές πολυτελεί-

ας στο όνομα του «φροντίζω τον εαυτό μου», 

κάνω κάτι σπέσιαλ για μένα.

Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία της αυτο-

φροντίδας είναι μια βιομηχανία δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ πραγματοποιήθηκε και μια μεγάλη 

στροφή σε πιο απλούς τρόπους προκειμένου 

κάθε μέρα να είναι πιο φωτεινή. Βάδισμα και 

μετά μια βόλτα στη θάλασσα, όπου η θέα της 

σε γαληνεύει. Η μια απλή, χαλαρή  και συγχρό-

νως δημιουργική νταβανοσκόπηση.

Η κουλτούρα της ευεξίας, αυτό το wellness, 

αποτελεί κοινωνικο-οικονομική συνιστώσα. 

Ουσιαστικά, τα τελευταία δύο χρόνια, όπου 

οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές σε όλους τους 

τομείς, ο καθένας και η καθεμία εφηύραν τρό-

πους να κάνουν τη ζωής τους πιο ευχάριστη, 

ανεκτή, ελαφριά με τρόπο που να επιστρέφει 

θετικά vibes στον εαυτό τους. 

Το καλύτερο και πιο πολυτελές treat; H dolce 

far niente.●

7 - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 A.V. 29 



30 A.V. 7 - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

α κουτιά συσκευασίας, τα κουτιά δώρων, με ή χωρίς 
(άλλα) δώρα μέσα, είναι φτιαγμένα από παλιά προ-
γράμματα και έντυπα του Μεγάρου: μικρά, μεσαία και 
μεγάλα κουτιά με σκηνές από τη «Μαντάμ Μπατερ-

φλάυ», την «Ηλέκτρα», από παρτιτούρες του Μπετόβεν, με εικόνες 
από παραστάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις που θυμόμαστε (ή δεν 
θυμόμαστε) στο Μέγαρο Μουσικής από το 1991 μέχρι σήμερα. Τα 
κουτιά είναι δώρα από μόνα τους, λέω στην υπεύθυνη του Πωλη-
τηρίου Ντόρα Καλοκάρδη-Καλαντζή, ενώ μου τα δείχνει γεμάτη 
καμάρι που με αυτά τα σούπερ κουτιά «αξιοποιούνται οι πολύτι-
μοι θησαυροί του Μεγάρου», όπως λέει.

«Μάζεψα κουρελάκια από το βεστιάριο, υπόλοιπα από τα υφάσματα 
με τα οποία έραβαν τα ρούχα των παραστάσεων εδώ, τα πήγα στην 
Λουκία, και ορίστε τι έφτιαξε!» λέει πάνω από μια μικρή προθήκη με 
την υπογραφή της σπουδαίας σχεδιάστριας Λουκίας: μια βεντάλια, 
υπέροχη και αριστοκρατική, κοσμήματα, αξεσουάρ, μικρά έργα 
Τέχνης («Δωρεά της Λουκίας, το γράφει, «Με την αγάπη μου για τις 
ωραίες στιγμές που έχω περάσει στο Μέγαρο…»)

Η καρφίτσα της πρώτης στολής που φορούσαν οι ταξιθέτριες, σχε-
διασμένη από τον Χρήστο Λαμπράκη, στολίζει το καπάκι ενός 
διάφανου κουτιού από πλεξιγκλάς – όπως τα «κουρελάκια» από το 
βεστιάριο και τα προγράμματα, έτσι και η καρφίτσα ζει μια δεύτερη 
ζωή ως καλλιτεχνικό αντικείμενο. Στολίδι; Διακοσμητικό; Αναμνη-
στικό του Μεγάρου; Καλλιτέχνημα; Όλα τα αντικείμενα στις προθή-
κες του «The M Shop» μπαίνουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια, η μελέτη και η επίβλεψη για την κατα-
σκευή του νέου Πωλητηρίου και του Cafe έγιναν από το αρχιτε-
κτονικό γραφείο TAF - The Architectural Firm, προσφορά των 
τριών νέων αρχιτεκτόνων προς το Μέγαρο. Η Ντόρα βιάζεται να 
τα πει όλα, να μη μας ξεφύγει τίποτα, ένα βροχερό απόγευμα στο 
gift shop του Μεγάρου.

Οι προθήκες είναι γεμάτες αλλά όχι φορτωμένες, και δεν ξέρεις 
πού να πρωτο-κοιτάξεις. Υπάρχουν «μεταξωτές μαντίλες και 
pochettes από τον μεταξωτό υπέροχο κόσμο της Mantility, με σχέ-
δια εμπνευσμένα από τοn χορό και τη μουσική (π.χ. "το Ίχνος του 
Χορευτή" του Studiolav)». Σημειωματάρια και ημερολόγια από το 
Studio Artarios, δεμένα στο χέρι με τη βυζαντινή βιβλιοδεσία – 
θυμίζουν μοναστηριακά βιβλία, απλώς στο πιο εύθυμο, με ζωηρά 
χρώματα και σχέδια, ανεβαστικά, ακόμα και αυτά των αγίων.

Τα κεραμικά είναι της Χριστίνας Μόραλη, της Βάσως Τρίγκα, του 
Κώστα Καρακίτσου, της Ελένης Παλαιολόγου, στον τοίχο κρέμο-
νται οι τελευταίες υπογεγραμμένες (τις υπέγραψε και τις αρίθμησε 
λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή) μεταξοτυπίες του Παναγιώτη 

Τέτση και η Ντόρα μου μιλάει για ένα ηχείο για κινητό τηλέφωνο 
«βασισμένο στην ακουστική του αρχαίου θεάτρου», σχεδιασμένο 
από το Studiolav.

Αυτό εννοώ όταν λέω πως όλα είναι μελετημένα μέχρι την τελευ-
ταία λεπτομέρεια: τίποτα δεν είναι τυχαίο, ακόμα και τα μολύβια, οι 
γόμες, τα μικρά αντικείμενα-αναμνηστικά, είναι όμορφα κι έχουν τη 
σημασία τους, (όπως π.χ., Τ shirts από οργανικό βαμβάκι –«I am the 
star of my own opera»– των Brainstorm ή χαριτωμένες κούπες με 
την υπογραφή των Soul).

Όλα αυτά τα μελετημένα πράγματα είναι διαλεγμένα με φαντα-
σία, με εφευρετικότητα, με «ρεπορταζιακό μάτι» – συνδυάζουν το 
πρωτότυπο και μαζί την καλλιτεχνική αξία που κρύβεται πίσω από 
το συνηθισμένο, και το ασυνήθιστο. Αυτά δηλαδή που κάνουν τα 
πωλητήρια (στα μουσεία και στους χώρους τέχνης και πολιτισμού 
σε όλο τον κόσμο) να ξεχωρίζουν και να μένουν στη μνήμη μας για 
καιρό. Κάπου έχω ακόμα τα χρωματιστά μολύβια από την μπουτίκ 
του Victoria & Albert Museum του Λονδίνου – τα μόνα «αναμνηστι-
κά» που έχω αγοράσει από εκεί, μαζί με ένα βιβλίο για τη Γυναίκα 
στη Βικτωριανή εποχή…

Το «M Shop» διαθέτει επίσης cd και βινύλια –όλο και ανεβαίνει η 
ζήτησή τους– βιβλία σχετικά με την Ιστορία, την Τέχνη, τη μουσική 
και την Ελλάδα, βιβλία με φωτογραφίες και άνευ, βιβλία παιδικά 
και εκπαιδευτικά απλωμένα στην βιτρίνα που κυλάει μέχρι το all-
day καφέ. Το οποίο είναι φτιαγμένο στα ίδια διακριτικά χρώματα 
και σχέδια με την πλευρά του ορόφου που πιάνει το «μαγαζί». 
Ήσυχο και κομψό, είναι ό,τι πρέπει για επαγγελματικά, γιατί όχι και 
ερωτικά ραντεβού.

Tα 30 χρόνια του Μεγάρου γιορτάζονται με το μοσχοβολιστό κόκ-
κινο κρασί Biblinos, που το «Κτήμα Βίβλια Χώρα» εμφιάλωσε για 
την επέτειο και το διαθέτει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, 
μόνο στο «Μ». Σε βελούδινη τσάντα με μεταξωτό κορδόνι φέρει τη 
σφραγίδα των δημιουργικών σχεδιαστών του γραφείου Somethink 
στην ετικέτα του, ειδικά για το νέο «Μ Café» του Μεγάρου για  «…την 
απόλαυση της παύσης». Άλλη μια λεπτομέρεια που κάνει το (ξεχω-
ριστό) κρασί να ξεχωρίζει ακόμα πιο πολύ.

Στο καφέ, με το «M Shop» μπροστά μας, αναρωτιέμαι πώς ένα ηχείο 
κινητού μπορεί να είναι βασισμένο στην ακουστική του αρχαίου 
θεάτρου… και πόσο ωραίο ακούγεται αυτό, πόσο σημαντικό, σαν 
να δένει το παρελθόν με το σήμερα, μια συσκευή-ουάου, το κινητό 
τηλέφωνο, με μια Ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων και βάλε… ●

«The M Shop», Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1, 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 2107282766

το gift shop του Μεγάρου Μουσικής
Όλα τα μουσεία έχουν κι από ένα «gift shop», αλλά κανένα μουσείο δεν έχει ένα «The M Shop» 

τόσο προσεγμένο όσο αυτό του Μεγάρου Μουσικής.

Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗΣ
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Το 11ο Bordeline Festival 
ηλεκτρίζει την πόλη

3 µέρες γεµάτες πειραµατισµό 
και αντιθέσεις, παρέα µε 32 καλλιτέχνες 

και οµάδες, σε 4 χώρους της Αθήνας, 
στο φεστιβάλ της Στέγης του Ιδρύµατος Ωνάση

 

INFO
Borderline Festival 11,Στέγη, Ροµάντσο, Γερµανική Ευαγγελική Εκκλησία, Πάρκο ∆ουργουτίου

8-10 Απριλίου, Εισιτήρια στο 2109005800 

°
φιερωµένο εξαιρετικά στο «εδώ και στο 
τώρα» του ήχου, το Bordeline Festival 
επιστρέφει από τις 8 έως τις 10 Απριλί-
ου στη Στέγη, τη Γερµανική Ευαγγε-

λική Εκκλησία, το Ροµάντσο και το Πάρκο 
∆ουργουτίου µε στόχο να εξερευνήσει την 
ποικιλοµορφία και τις αντιθέσεις στις νέες 
ηχητικές τάσεις, να διερωτηθεί αν υπάρχει 
κανονικό, αποδεκτό ή µη αποδεκτό στη µου-
σική, αλλά και αν υπάρχουν µουσικά σύνορα. 
Η αυλαία ανοίγει µε δύο οπτικοακουστικές 
περφόρµανς στη Στέγη: το «Kistvaen» των 
Roly Porter & MFO, που αποτυπώνει τις πα-
γανιστικές µας ρίζες σε παράλληλο χρόνο µε 
την ολοένα πιο κυρίαρχη εικονική διάστα-
ση της σύγχρονης πραγµατικότητας, και το 
«Space Time Helix» της Michela Pelusio, µια 
περιστρεφόµενη χορδή που εκτείνεται µέχρι 
την οροφή της Κεντρικής Σκηνής και σχη-

µατίζει ένα γιγαντιαίο ελικοειδές στατικό 
κύµα. Η δεύτερη µέρα περιλαµβάνει συνα-
ντήσεις µε δηµιουργούς από την Ινδονησία, 
τον Λίβανο, τη Σουηδία, την Ουγκάντα, την 
Κύπρο, το Κονγκό και την Ελλάδα, σε ακου-
στικές συναυλίες στη Γερµανική Ευαγγελική 
Εκκλησία αλλά και club night στο Ροµάντσο. 
Γι’ αυτούς που αναζητούν νέους ήχους, το 
κλείσιµο του φεστιβάλ φέρνει ποδήλατα που 
χρησιµοποιούνται ως µουσικά όργανα, ακου-
στικές συχνότητες που παράγει ο κοχλίας του 
ακροατή, ραδιοφωνικά σήµατα, ηχητικές ε-
γκαταστάσεις, συναυλίες µε το κοινό και τους 
µουσικούς επί σκηνής, ένα µουσικό όργανο 
που θυµίζει πηνίο Tesla και το ηλεκτρονικό 
σετ της Rojin Sharafi.
Την επιµέλεια της διοργάνωσης υπογράφει 
ο Μιχάλης Μοσχούτης και την παραγωγή η 
Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση. -Ι. ΓΚΟΜΟΥΖΑ
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Æ
ο Thess Bao άνοιξε στη Θεσσαλονίκη τον Νοέµβριο του 2019, 
και µέχρι το ∆εκέµβριο η φήµη του είχε εξαπλωθεί πια µέχρι 
τον Νότο. Θυµάµαι (λιχούδηδες) φίλους να προγραµµατίζουν 
ταξίδια-αστραπή µόνο και µόνο για µια βόλτα στο νόστιµο αυ-

τό µαγαζάκι της Καλαποθάκη (και για τσουρέκια επί τη ευκαιρία…). 
Αργότερα, άνοιξε ένα ακόµη κατάστηµα στη Λώρη Μαργαρίτη, και 
µόλις πριν από λίγες µέρες στη δική µας Περικλέους, στην καρδιά 
του αθηναϊκού ιστορικού κέντρου! Αναµένεται χαλασµός; Μα, ναι.
Για να καταλάβουµε, όµως, τι κάνει το συγκεκριµένο bao bun τόσο 
δηµοφιλές, πρέπει να γυρίσουµε λίγο πίσω. Στα δύο εκείνα χρόνια 
ασταµάτητων πειραµατισµών που εκτελούσαν οι σεφ ∆ηµήτρης 
Παµπόρης και Γιάννης Πατέικας και ο Γιάννης Ζιάγκας ( ιδιοκτή-
της του βραβευµένου εστιατορίου Μανιτάρι στη Θεσσαλονίκη). 
Αυτοί είναι οι  ιθύνοντες νόες και η µαγειρική ο-
µάδα πίσω από το Thess Bao. Οι τρεις τους γνωρί-
στηκαν στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων 
της Βόρειας Ελλάδας κι ύστερα πήραν την απόφαση 
να ανοίξουν κάτι δικό τους. Γιατί όµως προσανα-
τολίστηκαν στο Bao; «Θυµάσαι που όταν ήµασταν 
µικροί βγάζαµε την κόρα από το ψωµί για να µείνει 
η ψίχα;» µε ρωτάει ο Γιάννης Πατέικας ενώ καθό-
µαστε στα τραπεζάκια µε θέα την Περικλέους. «Το 
bao bun είναι πολύ κοντά σε εκείνη την ανάµνηση 
της τρυφερής ψίχας. Επιπλέον, όµως, καθώς είναι 
πιο ουδέτερο από άλλες ζύµες, µας δίνει την ευ-
καιρία να αναδείξουµε τη µαγειρική µας. Σκοπός 
µας ήταν να φέρουµε το fine dining µέσα σε ένα ψωµάκι. Για να το 
πετύχουµε, κάναµε µελέτες και δοκιµές επί δύο χρόνια. Κάθε µέρα 
τρώγαµε bao!».
Το σύνθηµα του Thess Bao είναι «γαστρονοµία που τρώγεται στο 
χέρι» και του ταιριάζει απόλυτα. Γιατί, ενώ όλα φαίνονται απλά, 
στην πραγµατικότητα τίποτα δεν είναι. Τα συννεφένια ψωµάκια 
φτιάχνονται εδώ καθηµερινά, το pulled pork µαρινάρεται σε µέλι 
και µπίρα και ψήνεται  για τέσσερις ώρες στον φούρνο πριν ξε-
ψαχνιστεί και στριµωχτεί στο αφράτο ψωµάκι µαζί µε ντοµάτα, 
τραγανό κρεµµύδι και µια κρέµα γιαούρτι µε κρέµα και σέλερι. Το 
µοσχαρίσιο µάγουλο έχει όλα τα πληθωρικά µπαχαρικά που συ-
ναντάµε σε ένα παραδοσιακό κοκκινιστό, αλλά σιγοψήνεται στο 
ρόνερ για 14 ώρες µέχρι να γίνει πραγµατικό λουκούµι! «Ακόµα 
και τα vegetarian bao δεν είναι µόνο λαχανικά, κρύβουν δηµιουρ-
γικότητα», λέει και πάλι ο Γιάννης και µου περιγράφει ένα chili con 
carne µε κιµά από κουνουπίδι (!). 
Κάθε συνταγή, λοιπόν, έχει µπόλικα µυστικά της υψηλής γαστρο-
νοµίας από πίσω. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι η (απαστράπτουσα) 
κουζίνα θυµίζει σε µέγεθος και εξοπλισµό εκείνη ενός fine dining 

εστιατορίου, ενώ οι µάγειρες φτάνουν τους 
εφτά σε κάθε βάρδια για να αντεπεξέλθουν 
στην τεράστια ζήτηση. Συµβουλή µου, 
σύντροφοι foodies Αθηναίοι, είναι να 
αρχίσετε τις δοκιµές από τα best sellers, 
όπου ανήκουν το bao µε τις crispy γα-
ρίδες, στην εντέλεια παναρισµένες σε 
πάνκο, µε µια spicy sriracha mayo και 
spread αβοκάντο, το Ceasar’s style bao, 
µια παραλλαγή της δηµοφιλούς σαλά-
τας που περιέχει τραγανό κοτόπουλο µε 
βρόµη, ψητό µπέικον, σάλτσα Ceasar’s και 
παρµεζάνα, και οπωσδήποτε το συ-γκλο-νι-

στι-κό bao µε µια πανσέτα που 
λιώνει στο στόµα, kimchi αγγού-
ρι, καπνιστή µαγιονέζα µαύρο σκόρδο 
και φρέσκο κρεµµυδάκι. Αφού ολοκληρώσετε 
αυτές τις απαραίτητες δοκιµές, µετά απλώς… ξε-
κοκαλίστε τον κατάλογο! ∆οκιµάστε τις προτάσεις 
σε burgers µε ψωµάκι bao, τις σαλάτες, τα θεϊκά 
γλυκά bao (µέχρι και την µπουγάτσα µετατρέψα-
νε σε bao οι πολυµήχανοι Θεσσαλονικείς!), τα 
bao ηµέρας που κλείνουν στα τρυφερά ψωµάκια 
τους από µουσακά µέχρι… φουα γκρά, και –για το 
Θεό!– πάρτε µαζί και εκείνες τις κολασµένες πα-
τάτες! Ψήνονται στον ατµό, σπάζονται ακανόνιστα 

µε το χέρι, ύστερα τηγανίζονται και περιχύνονται µε ένα σωρό σάλ-
τσες, τόσο νόστιµες που δεν ξέρω ποια να πρωτοξεχωρίσω .
Τη δυνατότητα να δοκιµάσουµε κι εµείς, οι ζηλιάρηδες Αθηναίοι, 
όλα αυτά τα νόστιµα τη χρωστάµε στον Αλέξανδρο Χριστοδούλου, 
τον Νίκο Κυπραίο και τον Φρατζή Καραγιάννη, που είδαν την ευ-
καιρία και κατέβασαν το Thess Bao στην πρωτεύουσα. «∆ουλεύω 
στην εστίαση χρόνια και µπορώ να πω ότι το value for money έχει 
ξεπεράσει εδώ κάθε προσδοκία. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις αυτό 
το προϊόν σε αυτή την τιµή», λέει ο Αλέξανδρος κι αυτόµατα το 
βλέµµα µου πέφτει στον κατάλογο. Οι τιµές στα bao (που κρατούν 
τη µακρά παράδοση της Θεσσαλονίκης στα πληθωρικά µεγέθη) 
ξεκινούν από τα €3,70 και δεν ξεπερνούν τα €6,20. «Θέλουµε να 
προσφέρουµε κάτι προσιτό και νόστιµο. Σκοπός µας είναι να φεύ-
γει ο καθένας ευχαριστηµένος από εδώ». Σκοπός επετεύχθη, θα 
συµπληρώσω εγώ… 

Περικλέους 30-32, Σύνταγµα, 210 3214717,  www.thessbao.gr, Fb: @Thessbao, 
Instagram: @thessbao, Ώρες λειτουργίας: καθηµερινά από τις 12.30, Σάββατο 
και Κυριακή από τις 12.00, Και delivery µέσω Wolt και efood

Αθήνα Thess Bao;
Τα επικά Bao Buns της Θεσσαλονίκης µόλις κατέβηκαν στην Αθήνα
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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
ununu

d ς πό
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X * 

 Α∆ΙΑΦΟΡΗ * 
 ΜΕΤΡΙΑ ** 

 ΚΑΛΗ ***
 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ **** 
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ *****

☛ °ùóôèòñ÷ áëáôÀììèìï

JUST THE FACTS
Χ ***½

Τρόµος και πορνό στο ίδιο 
κάδρο

Η πόλη και η πόλη ***
Το ανοιχτό εβραϊκό τραύµα 

της Θεσσαλονίκης

Υποσχέσεις**½
Η Ιζαµπέλ Ιπέρ σε πολιτικές 

δοκιµασίες

16 φορές άνοιξη **½
Ο αξεπέραστος πρώτος 

έρωτας

Copshop  ** 
Μπαρουτοκαπνισµένοι Τζο 

Κάρναχαν και Τζέραρντ 
Μπάτλερ 

Αγία Έµυ **½
Μεταφυσικά µυστήρια στην 

Καστέλλα
 

∆ιόνυσος, η επιστροφή
Ο θεατράνθρωπος 

Θόδωρος Τερζόπουλος

Sotos,  Ζω-γράφος 
Αειπράγµων

Η βιογραφία του Σώτου 

Ζαχαριάδη

Ο τέταρτος χαρακτήρας
Αστική µοναξιά, υπαρξιακός 

φόβος

Στο «Copshop» (**) του Τζο Κάρ-
ναχαν, ο Τζέραρντ Μπάτλερ 

υποδύεται έναν θανατηφόρο 
εκτελεστή, ο οποίος κυνηγά 

έναν σεσηµασµένο απατεώνα 
που στην προσπάθειά του να 
κρυφτεί µπαίνει στη φυλακή! 

Μαύρο χιούµορ, παλαβές περι-
πέτειες και βίαιες καταστάσεις 
από έναν σκηνοθέτη που έχει 

προσωπικό στιλ αλλά εδώ 
ποντάρει σε χιλιοειπωµένη συ-
νταγή. ››› Το σκηνοθετικό ντε-
µπούτο της Αρασέλης Λαιµού 
«Αγία Έµυ» (**½) αφορά στην 

ατµοσφαιρική ιστορία µιας νε-
αρής καθολικής Φιλιππινέζας 

που ζει και εργάζεται σε µια γει-
τονιά του Πειραιά και ανακαλύ-
πτει τις µυστικές και µυστηρι-

ώδεις δυνάµεις που κρύβονται 
µέσα της. ››› Το ντοκιµαντέρ 
του Σπύρου Τσιφτσή «∆ιόνυ-

σος, η επιστροφή» ακολουθεί 
την πλούσια θεατρική διαδρο-

µή του Θόδωρου Τερζόπουλου, 
από την Πιερία και τον τόπο 
καταγωγής του µέχρι τα µε-
γαλύτερα θέατρα όλου του 
πλανήτη. ››› Το «Sotos, Ζω-
γράφος Αειπράγµων» είναι 
ένα ντοκιµαντέρ των Γιάννη 
Φραγκούλη, Αθανασίου Αθα-
νάτου για τον πολυσχιδή καλ-

λιτέχνη Σώτο Ζαχαριάδη. ››› Το 
ντοκιµαντέρ της Κατερίνας Πα-
τρώνη «Ο τέταρτος χαρακτή-

ρας» σκιτσάρει το αστικό τοπίο 
της µοναξιάς και της απώλειας 

µέσα από εξοµολογήσεις τριών 
καθηµερινών ανθρώπων.  

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τι Γουέστ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Μία Γκοθ, Τζένα Ορτέγκα, Μάρτιν Χέντερσον,
 Μπρίτανι Σνόου, Όουεν Κάµπελ, Στίβεν Γιούρι, Σκοτ Μεσκούντι

Το καλοκαίρι του 1979 σε µια αγροκατοικία του Τέξας µια νεανική παρέα στοχεύει να γυρίσει ένα εναλλακτικό 

πορνό µε τίτλο «Η κόρη του αγρότη» που θα «αλλάξει την ιστορία του είδους» χάρη στην αυστηρή καλλιτεχνική 

καθοδήγηση του νεαρού σκηνοθέτη που λατρεύει τον Γκοντάρ αλλά και το αξιοθαύµαστο φιλότιµο των πρω-

ταγωνιστών! Όµως το ηλικιωµένο, θεοσεβούµενο ζευγάρι των ιδιοκτητών της φάρµας δεν βλέπει µε τόσο καλό 

µάτι τις προκλητικές δραστηριότητες των νεαρών επισκεπτών. 

Έ
να ανατρεπτικό b-movie, ευφυώς σχεδιασµένο ώστε να γεφυρώσει το χρονικό χάσµα γενεών, επο-
χών και… κινηµατογραφικών ειδών µε τέτοιο απαράµιλλο στιλ –ένα θεσπέσιο κράµα παρωδίας, σι-
νεφιλίας, σοφτ πορνό και ακατέργαστου σπλάτερ– ώστε να µην µπορείς να του αντισταθείς. Όπως 
ακριβώς συµβαίνει και µε τους εµµονικούς µε το σεξ πρωταγωνιστές της φιλόδοξης τσόντας που δεν 

µπορούν να πουν όχι στις πικάντικες προκλήσεις του σεναρίου και διατυµπανίζουν µε κάθε τρόπο την από-
λυτη ελευθερία και ανεξαρτησία στη διαχείριση του σώµατός τους, προκαλώντας τη θλίψη στον νεαρό σκη-
νοθέτη που είναι ερωτευµένος µε τη βοηθό του και χάνει τον κόσµο κάτω από τα πόδια του όταν η τελευταία 
δηλώνει πρόθυµη να «παίξει» στην ταινία. Το παµπόνηρα αγχωτικό «Χ» πηγαίνει κόντρα στη σοβαροφά-
νεια και τις συντηρητικές κορόνες της εποχής, ξεκινώντας µε ένα µακελειό που δεν αποκαλύπτεται µε την 
πρώτη µατιά. Θα χρειαστεί η κάµερα να πάει 24 ώρες πίσω στην αρχή των γεγονότων για να ξετυλιχτεί το 
νήµα της… τροµοτσόντας! Το βανάκι της χαράς στο Χιούστον ξεκινά µε χαλαρή διάθεση και προορισµό την 
εκπλήρωση του αµερικανικού ονείρου που προσδοκούν µε λαχτάρα οι νεαροί αρτίστες, πριν µετατραπεί σε 
µια αιµοσταγή αλληγορία για τα γηρατειά και την νεότητα (Πώς το έλεγε ο Φίλιπ Ροθ; «Τα γηρατειά είναι 
σφαγή»). Ο Αµερικανός Τι Γουέστ («The house of the devil») φτιάχνει... παπάδες µε τα κλισέ του τρόµου. 
Χωρίς υπερβολές τύπου jump scare, µε θαυµάσιες εναλλαγές σκότους - φωτός και δηµιουργικές αντιθέ-
σεις σε υψηλά καλλιτεχνικά στάνταρ (τα έντονα χρώµατα του πορνό που γυρίζει το συνεργείο έρχονται σε 
αντιδιαστολή µε τις µουντές, µονότονες αποχρώσεις της πραγµατικής ζωής του ηλικιωµένου ζευγαριού), ο 
Γουέστ λέει αλήθειες που καίνε. Πίσω από τη βιτρίνα της µικροαστικής ζωής όπου η θρησκεία («Η Αµερική 
είναι ο Ιησούς» µας προειδοποιεί µια επιγραφή στην αρχή του έργου), η πατρίδα και η οικογένεια είναι το 
βασικό τρίπτυχο, το «Χ» αναζητά το µυστικό της νεότητας και της καλοπέρασης σε σχήµατα που δοκιµά-
ζουν τις αντοχές και τα όρια µιας κοινωνίας παραδοµένης στον κοµφορµισµό και τη συντήρηση.
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Η πόλη και η πόλη 

Υποσχέσεις 16 φορές άνοιξη
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 ΑδιΑφορη * 
 ΜέτριΑ ** 

 ΚΑλη ***
 Πολύ ΚΑλη **** 
 έξΑιρέτιΚη *****

☛ Αυστηρώς ακατάλληλο

Η πόλη και η πόλη ***
ΣκηνοθεΣίΑ: Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας 
ΠρωτΑγωνίΣτούν: Βασίλης Κανάκης, Αλέξανδρος Βαρδα-
ξόγλου, Aγγελική Παπούλια, Αργύρης Ξάφης, Νίκη 
Παπανδρέου, Βασίλης Καραμπούλας, Θέμις Μπα-
ζάκα, Μαρία Φιλίνη, Λαέρτης Μαλκότσης, Μαρίσσα 
Τριανταφυλλίδου

Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσα-
λονίκης μέσα από έξι κεφάλαια και μια διαδρομή 
επτά δεκαετιών. 
Το αποσπασματικό υβριδικό (φιλμ τεκμηρίωσης, μυ-
θοπλασίας αλλά και ιστορικό δοκίμιο) ντοκιμαντέρ 
των Πασσαλή - Τζουμέρκα δεν ακολουθεί την πεπα-
τημένη αλλά ρισκάρει καλλιτεχνικά ανοίγοντας φτε-
ρά σε πιο απαιτητικά λημέρια. Με εικόνες ανεμελιάς 
από το παρελθόν (το πικ νικ της εβραϊκής οικογένειας 
στην εξοχή της Θεσσαλονίκης του 1931) που έρχο-
νται σε αντίστιξη με στιγμιότυπα φρίκης  και χρονικά 
πισωγυρίσματα –τα καψόνια των ναζί στους Εβραί-
ους στη σύγχρονη πλατεία Ελευθερίας–, το δίδυμο 
των δημιουργών επιχειρεί να δώσει την πολλαπλή 
ταυτότητα ενός χρόνιου τραύματος που αδυνατεί να 
κλείσει. Το φιλμ ευστοχεί στους περισσότερους στό-
χους του, καθώς πετυχαίνει να βρει την κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ της avant garde δημιουργίας και 
του ιστορικού δοκιμίου που έχει καλλιτεχνική άποψη 
και ξεκάθαρη πολιτική θέση, χωρίς να γίνεται στιγμή 
δημαγωγικό ή να εκβιάζει το συναίσθημα.

Υποσχέσεις (Lew promesses) **1/2
ΣκηνοθεΣίΑ: Tομά Κρουιτόφ ΠρωτΑγωνίΣτούν: Ιζαμπέλ Ιπέρ, 
Ρεντά Καντέμπ, Σουφιάν Γκεράμπ
Η ασυμβίβαστη Κλεμάνς Κολομπέ, δήμαρχος μιας 
μικρής πόλης κοντά στο Παρίσι, ετοιμάζεται να 
ολοκληρώσει τη θητεία της με την επίλυση ενός 
δύσκολου προβλήματος που αφορά στο σχέδιο 
διάσωσης ενός οικοδομικού συγκροτήματος για 
εργατικές οικογένειες.
 Όμως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι περί-
πλοκες ενώ στην εξίσωση κάποια στιγμή μπαίνει κι 
ένας αστάθμητος παράγοντας, μόλις μαθαίνει ότι ο 
πρωθυπουργός σκέφτεται να τη χρίσει υπουργό του 
στον επερχόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό.
Ρόλος κομμένος και ραμμένος στα υποκριτικά μέτρα 
της Ιζαμπέλ Ιπέρ, που δεν δυσκολεύεται να δώσει με 
άνεση την πολυπλοκότητα ενός χαρακτήρα που δύ-
σκολα κατατάσσεται σε κατηγοριοποιήσεις. Όμως, 
ο πιο δυνατός ρόλος ανήκει στον υπέροχο Ρεντά 
Καντέμπ («Τζάνγκο», «Αδελφικοί εχθροί»). Ως προϊ-
στάμενος του πολιτικού γραφείου της δημάρχου, ο 
θαυμάσιος ερμηνευτής αποδίδει με συνέπεια και υ-
πόγεια ένταση το συνονθύλευμα των συγκρούσεων 
και των ελιγμών που λαμβάνουν χώρα στον πολιτικό 
στίβο. Μπορεί το σενάριο των Ζαν Μπαπτίστ Ντελα-
φόν και Τομά Κρουιτόφ  να μην προσφέρει τις τρομε-
ρές συγκινήσεις ή ανατροπές αλλά έχει την αύρα του 
ρεαλιστικού πολιτικού δράματος που δεν ξεπέφτει 
σε εύκολες λύσεις ή μελό καταστάσεις. 

16 φορές άνοιξη (seize printemps) **1/2
ΣκηνοθεΣίΑ: Σουζάν Λαντόν ΠρωτΑγωνίΣτούν: Σουζάν Λα-
ντόν, Αρνό Βαλουά, Ρεμπέκα Μαρντέρ, Φρεντερίκ 
Πιερό
Η 16χρονη μαθήτρια Σουζάν βαριέται τους συνο-
μήλικούς της κι ερωτεύεται έναν 35άρη ηθοποιό 
που συμμετέχει στην παράσταση του μικρού θεά-
τρου που βρίσκεται στη γειτονιά της.
Ίσως ελαφρότερη από ό,τι θα επιθυμούσε η δημιουρ-
γός της (η 20χρονη κόρη του ηθοποιού Βενσάν Λαντόν 
στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της) είναι η αισθηματική 
ταινία «16 φορές άνοιξη» αλλά σίγουρα αξίζει την προ-
σοχή μας, καθώς είναι μια αφοπλιστικά τρυφερή ματιά 
πάνω στο πρώτο καρδιοχτύπι. Τα πρώτα βέλη του θεού 
Έρωτα χτυπούν απρόσμενα την αθώα Σουζάν, που, 
μέσα στην αθωότητά της, δεν μπορεί να διανοηθεί τι 
ακριβώς της συμβαίνει. Τα χορευτικά ξεσπάσματα, οι 
χιουμοριστικοί διάλογοι με τον πατέρα («τα αγόρια της 
ηλικίας σου είναι χαζά», της λέει ανυποψίαστος), το 
κράμα ευαισθησίας και πονηριάς που οδηγεί τη συμπε-
ριφορά της ηρωίδας, αποτελούν άκρως συμπαθητικά 
σχήματα πάνω σε ένα απλό περιστατικό που μετατρέ-
πεται υποδειγματικά σε ένα αξεπέραστο μάθημα ζωής.

7 - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 A.V. 35 



Οι καλλιτέχνες 
οφείλουμε 

να προκαλούμε
Της ΛΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ

ΟΠΕΡΑ

©
 Χ

Α
Ρ

Η
Σ 

Α
Κ

Ρ
ΙΒ

ΙΑ
∆

Η
Σ

©
 Γ

ΙΑ
Ν

Ν
Η

Σ 
Β

Ε
Λ

ΙΣ
Σ

Α
Ρ

Ι∆
Η

Σ

36 A.V. 7 - 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022



ίγο πριν από την πρεμιέρα του «Φά-
ουστ», της εμβληματικής grand opéra 
του Γκουνό, που αναβιώνει φέτος για 
πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια 
στην Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος», συ-

ναντήσαμε έναν παλιό μας γνώριμο, τον Ρενάτο 
Τζανέλλα, πρώην διευθυντή του Μπαλέτου της 
ΕΛΣ, που υπογράφει, εκτός από τη χορογραφία, 
και τη σκηνοθεσία της παράστασης. 

Κύριε Τζανέλλα, επιστρέφετε στην Ελλάδα έπειτα από 
σχεδόν 7 χρόνια. Πώς αισθάνεστε; Σας λείψαμε;
Κάθε φορά που έρχομαι στη χώρα σας, αισθάνομαι ότι 
επιστρέφω στην πατρίδα μου. Νιώθω πιο οικεία εδώ από 
ό,τι σε άλλες, πιο κοντινές μου χώρες. Όταν γνωρίσεις 
την Ελλάδα καταλαβαίνεις τι σημαίνει Ευρώπη. Είστε α-
πίστευτος λαός. Παρόλο που γνωρίζω ελάχιστα τη γλώσ-
σα, είναι οι δονήσεις, τα βλέμματα, οι συμπεριφορές που 
με συγκινούν. Και η έννοια της φιλίας. Όταν κάποιος σε 
αποδεχθεί και σε εμπιστευθεί, γίνεται παντοτινός σου 
φίλος. Επέστρεψα και ένιωσα αμέσως το καλωσόρισμα 
όλων, αρχίσαμε να μιλάμε για τα παλιά, για όσα κάναμε 
μαζί τότε. Μπορεί να βρέθηκα στην Ελλάδα στα χρόνια 
της χειρότερης κρίσης, αλλά για μένα ήταν μοναδική ε-
μπειρία. Με ωρίμασε. Ως διευθυντής του Μπαλέτου της 
Λυρικής αισθάνθηκα υπεύθυνος για τους χορευτές μου 
– η θέση τους ήταν εξαιρετικά επισφαλής. Προσπάθησα 
να διαφυλάξω την ενότητα της ομάδας μέσα από τη δημι-
ουργικότητα. Δραστηριοποιηθήκαμε, κάναμε περιοδείες 
και, για να αντισταθμίσουμε την αδυναμία μετάκλησης 
ξένων καλλιτεχνών, γίναμε πιο παραγωγικοί – εκείνη την 
εποχή,μοναδική πηγή εσόδων ήταν τα εισιτήρια, αυτά μας 
ζούσαν. Δεν ήμασταν ούτε πολιτικοί ούτε οικονομολόγοι 
ούτε τραπεζίτες για να λύσουμε αλλιώς το πρόβλημα. 
Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ως καλλιτέχνες ήταν 
να επικοινωνήσουμε με το κοινό, να του μεταδώσουμε την 
ενέργειά μας. 

Το 2012, όταν ο «Φάουστ» σας έκανε πρεμιέρα στο Μέ-
γαρο Μουσικής, είχε μεγάλη επιτυχία. Τώρα η παραγω-
γή επιστρέφει σε διαφορετικό χώρο, με διαφορετικό 
καστ και μαέστρο. Σκεφτήκατε να αναθεωρήσετε την 
αρχική σας ιδέα προσθέτοντας μια νέα ιδέα ή αλλάζο-
ντας κάτι;
Ναι. Για μένα είναι μια φυσική, αλλά και επιβεβλημένη δι-
αδικασία. Η αναβίωση εκείνης της παραγωγής του 2012 
ήταν μια ευκαιρία να ξαναδώ κομμάτι κομμάτι τη δουλειά 
μου μέσα από το πρίσμα της δεκάχρονης εμπειρίας μου. 
Ως χορογράφος, αντιμετωπίζω πάντα τη δουλειά μου σαν 
έναν ημιτελή ζωγραφικό πίνακα. Διαβάζω πίσω από τις 
γραμμές, αναγνωρίζω την ψυχολογία, τον χαρακτήρα 
μου, βλέπω πόσο διστακτικός ήμουν τότε και πόσο πιο 
σίγουρος είμαι τώρα. Αναλύω και αναθεωρώ τα πάντα. Για 
παράδειγμα, η παρουσία της Ιρίνα Λούνγκου, μιας σπου-
δαίας φωνής, στην τωρινή παραγωγή του «Φάουστ», με 
κάνει να ψάξω ακόμα πιο βαθιά στα πώς και τα γιατί των 
επιλογών μου.

Η ιστορία του Φάουστ, που πούλησε την ψυχή του 
στον Διάβολο, είναι γνωστή. Ποιος είναι όμως ο δικός 
σας Φάουστ; 
Ο δικός μου Φάουστ δεν είναι επιστήμονας αλλά ένας γέ-
ρος καθηγητής. Βρίσκεται στο παλιό του σχολείο σε μια 
τάξη με τεράστιους μαυροπίνακες γεμάτους πληροφο-
ρίες. Απελπισμένος επειδή η γνώση δεν του προσέφερε 
τις απαντήσεις που αναζητούσε και ο Θεός δεν απαντά 
στα ερωτήματά του, είναι έτοιμος να δώσει τέλος στη ζωή 
του. Ένα μάθημα στους μαθητές του, θα τον έκανε να  νιώ-
σει ξανά ότι υπάρχει, όμως τα θρανία είναι άδεια εδώ και 
χρόνια. Έχει θυμό μέσα του γιατί αισθάνεται ότι έχει απο-
τύχει στην αποστολή του. Μιλά για μοναξιά, για θάνατο. 
Λαχταρά τη νεότητα γιατί εκεί πιστεύει ότι θα ξαναβρεί 
τον έρωτα, την πίστη του. Τυπική συμπεριφορά ενός η-
λικιωμένου άνδρα – αντίθετα με τις  γυναίκες, που, για 
μένα, είναι  πιο πραγματίστριες απέναντι στα γηρατειά, 
τα αντιμετωπίζουν πιο εγκεφαλικά. «Θέλω να γίνω πάλι 
νέος», λέει στον Μεφιστοφελή και, τη στιγμή που πίνει 
το δηλητήριο, εκείνος, με ένα φλας μπακ στον χρόνο, μια 
φαντασίωση, του δείχνει αυτά που θέλει να δει. Όλα ό-
μως συμβαίνουν στο μυαλό του. Ποτέ δεν εγκαταλείπει 
την αίθουσα διδασκαλίας. Γι’ αυτό το σκηνικό μένει πάντα 
ίδιο, μόνο τα θρανία και οι καρέκλες αλλάζουν «ρόλους». 
Γίνονται χώρος γιορτής και χορού, κήπος, ιερό... Είναι ένα 

θέατρο μέσα στο θέατρο. Υποδηλώνει τη δύναμη του νου 
αλλά και πόσο ρευστή είναι η ισορροπία ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τους ευσεβείς πόθους, που μπορεί να 
μην είναι και τόσο ευσεβείς. Ήθελα να δείξω πόσο λάθος 
μπορεί είναι όσα πιστεύει κανείς. Στο τέλος, ο Φάουστ συ-
νειδητοποιεί ότι το κλειδί της νεότητας και του έρωτα που 
πήρε πουλώντας την ψυχή του στον Διάβολο του είναι 
άχρηστο γιατί δεν υπάρχει πόρτα να μπει, βρίσκεται πίσω 
από κάγκελα...

Στον «Φάουστ» υπάρχει έντονο το θρησκευτικό στοι-
χείο κι εσείς επιλέξατε να το τονίσετε. 
Ναι, αλλά με μια κριτική διάθεση, και ίσως λίγο προβοκα-
τόρικη, όταν βάζω στην αρχή τον Μεφιστοφελή να τελέ-
σει λειτουργία στον ναό. Ο Φάουστ απογοητεύεται από 
τον Θεό και στρέφεται στον Διάβολο. Το ερώτημα που 
τίθεται είναι πού βρίσκεται ο Θεός και πόσο ισχυρός είναι. 
Είναι, όπως και ο Διάβολος, ένα δημιούργημα του μυα-
λού, που εμφανίζεται μόνο μπροστά στον φόβο μας, όταν 
ζητάμε βοήθεια; Στη δική μου προσέγγιση, δεν υπάρχει 
τίποτα το υπερφυσικό, στον πυρήνα των καταστάσεων 
τοποθετώ τον άνθρωπο και τις αδυναμίες του. Όλα, καλά ή 
κακά, αρχίζουν και τελειώνουν από αυτόν.

Παρά τον τίτλο της όπερας, στο επίκεντρο της ιστορίας 
δεν βρίσκεται ο Φάουστ αλλά η Μαργαρίτα. Πώς προ-
σεγγίσατε την ηρωίδα;
Για μένα η Μαργαρίτα αντιπροσωπεύει την αγνότητα, την 
αθωότητα. Και όλο αυτό καταστρέφεται μόνο και μόνο 
για να ικανοποιήσει ο Φάουστ την επιθυμία του να ξανα-
γίνει νέος. Η σχέση του μαζί της, ενώ είναι επιφανειακή, 
εμπεριέχει βία. Γι’ αυτό δεν την παρουσίασα σαν ρομα-
ντικό παραμύθι, προσπάθησα να πάω πιο βαθιά. Και αυτό 
που θέλησα να τονίσω ήταν πόσο εύκολα μπορεί κανείς 
να περάσει από την αθωότητα στην τρέλα. Η Μαργαρίτα 
γνωρίζει ότι έχει τρελαθεί. Νιώθει προδομένη, έχει χάσει 
τον έρωτά της, ο αδερφός της είναι νεκρός κι έχει σκοτώ-
σει το ίδιο της το παιδί. Αλλά δεν είναι η μόνη που γίνεται 
υποχείριο ενός άνδρα και χάνει τα λογικά της εξαιτίας του. 
Γι’ αυτό και, στο παραλήρημά της, τη βλέπουμε να περι-
στοιχίζεται από πολλές άλλες Μαργαρίτες που κάνουν τις 
ίδιες κινήσεις με εκείνη.

Κατά κανόνα, η grand opéra, η γαλλική μεγαλόπρεπη 
όπερα, περιλαμβάνει και ένα μέρος μπαλέτου. Στον 
«Φάουστ», ο Γκουνό προσέθεσε το περίφημο μπαλέτο 
της «Βαλπούργειας νύχτας» εμβόλιμα, 10 χρόνια μετά 
την πρεμιέρα. Πώς συνδέεται με την πλοκή;
Συνδετικός κρίκος είναι οι ακόλουθοι του Μεφιστοφελή, 
που κινούνται και χορεύουν γύρω του, σε όλη τη διάρκεια 
της όπερας.  Άλλωστε, όπως είπαμε, όλα αυτά συμβαίνουν 
στο μυαλό του Φάουστ. Με ορισμένες αλλαγές ωστόσο 
που έκανα στη σκηνοθεσία, η σύνδεση με την πλοκή εί-
ναι ακόμα πιο στενή. Ενώ στην προηγούμενη εκδοχή του 
2012, ο Φάουστ ήταν αμέτοχος θεατής σε αυτό το δαιμο-
νικό έργο που αναπαριστά τη ζωή του, τώρα οι χορευτές 
τον καλούν να πλησιάσει, να αγγίξει τα θύματά του, να συ-
ναισθανθεί τις συνέπειες των πράξεών του. Πιστεύω ότι η 
«Βαλπούργεια νύχτα» θα είναι μια από τις δυνατές στιγμές 
της παράστασης. 

Είστε ένας διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος και 
έχετε υπηρετήσει ως διευθυντής μπαλέτου σε μεγάλα 
λυρικά θέατρα. Στην παράσταση του «Φάουστ» υπο-
γράφετε και τη σκηνοθεσία. Τι διαφορετικό μπορεί να 
προσφέρει ένας έμπειρος χορογράφος στην όπερα; 
Πιστεύω ότι κάνω τους τραγουδιστές να αισθάνονται α-
σφαλείς. Μαζί μου δεν μένουν ποτέ «ξεκρέμαστοι» γιατί, 
ως χορογράφος γνωρίζω τη γλώσσα του σώματος, τη δο-
μή και τη γεωμετρία του, γνωρίζω πώς να το κινώ και να το 
προστατεύω.  Ξέρετε, ο χορογράφος «παλεύει» με τη μου-
σική. Ο σκηνοθέτης όπερας έχει να «παλέψει» εκτός από 
τη μουσική, με το σώμα και το τραγούδι.  Ένας καλός χο-
ρευτής δύσκολα θα κάνει λάθος, κι αν κάνει, δεν θα το δεις. 
Ο τραγουδιστής όμως, είναι πρώτα από όλα φωνή και φο-
βάται πολύ μήπως κάνει λάθος. Έχω επομένως την ευθύνη 
να δώσω σιγουριά στην κίνησή του, στην ερμηνεία του. 
Ο σκηνοθέτης δεν μπορεί να έχει παράλογες απαιτήσεις 
από τον ερμηνευτή. Αν θέλω να τον καθοδηγήσω σωστά 
και να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση, οφείλω να μελετώ 
το λυρικό έργο και να κατανοώ τις ερμηνευτικές δυσκολί-
ες κάθε κομματιού. Επίσης, γνωρίζοντας ότι την ώρα της 
παράστασης η προσοχή όλων επικεντρώνεται στον μαέ-

στρο, θα πρέπει να τους διευκολύνω. Όταν βρίσκονται στη 
σκηνή θέλω να αισθάνονται άνετα, συγχρόνως όμως να 
είναι ακριβείς, να μην καταφεύγουν σε αυτοσχεδιασμούς. 
Τους δίνω ένα ξεκάθαρο πλαίσιο πώς θα κινηθούν, και αυ-
τό τελικά τους απελευθερώνει. 
Η διπλή ενασχόλησή μου πάντως με τον χορό και την όπε-
ρα με έκανε να καταλάβω μια σημαντική διαφορά ανάμε-
σα στα δύο αυτά καλλιτεχνικά πεδία. Για τον χορογράφο, 
η πρεμιέρα ενός μπαλέτου είναι η αρχή μιας διαρκούς ε-
ξελικτικής διαδικασίας. Πολλά μπορεί να αλλάξει και να 
διορθώσει στην πορεία. Αντίθετα, για έναν σκηνοθέτη 
όπερας, η μέρα της πρεμιέρας σηματοδοτεί το τέλος της 
διαδικασίας. Με την άφιξη της ορχήστρας, η δουλειά του 
έχει πια ολοκληρωθεί.

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται πια ραγδαία ποιος 
πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της τέχνης;
Οι καλλιτέχνες οφείλουμε να προκαλούμε, να χαράζουμε 
νέες γραμμές, να υποκινούμε μέσα από την τέχνη μας το 
γκρέμισμα κάθε τοίχου που εμποδίζει να δούμε το μέλλον. 
Ρόλος μας δεν είναι να είμαστε εμπορικοί. Μας δίνεται μια 
μοναδική ευκαιρία, να έχουμε μπροστά μας για δύο ώρες 
ένα κοινό που μας παρακολουθεί. Το έργο μας, είτε αυτό 
λέγεται όπερα, χορός ή μουσική, πρέπει να έχει όραμα και 
δύναμη, να φέρνει κάτι καινούργιο, γιατί μόνο τότε ο θεα-
τής, βγαίνοντας από το θέατρο, θα κρατήσει στην ψυχή 
του κάτι από αυτό.

Μετά την εισβολή στην Ουκρα-
νία, πολλές όπερες και ορχήστρες 
ανέστειλαν τη συνεργασία τους 
με ρωσικά κρατικά καλλιτεχνικά 
ιδρύματα ή Ρώσους καλλιτέχνες 
που υποστηρίζουν ανοιχτά τον 
Πούτιν. Είστε διευθυντής του Ε-
θνικού Μπαλέτου της Σλοβενίας. 
Γνωρίζετε αν πάρθηκε κάποια 
ανάλογη απόφαση και από τον 
δικό σας οργανισμό; Ρωτώ γιατί 
πριν λίγες ημέρες, έγινε γνωστό 
ότι ο διευθυντής της Κρατικής 
Όπερας της Λιουμπλιάνα δεν ε-
πέτρεψε στον Βέλγο σκηνοθέτη 
Frank Van Laecke να χρησιμοποι-
ήσει ουκρανικές σημαίες στην ε-
κεί παραγωγή του «Φάουστ».
Εφαρμόζουμε αυτόματα τις κυρώ-
σεις που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Όμως κάνουμε πολλά πε-
ρισσότερα για την Ουκρανία. Σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού έχουμε οργανώσει ένα πρόγραμμα στήρι-
ξης Ουκρανών σπουδαστών μουσικής, ενώ προσπαθούμε 
να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά προβλήματα για να 
υπογράψουμε συμβόλαια συνεργασίας με χορευτές από 
το Κίεβο και την Οδησσό, αλλά και με Ρώσους που παραι-
τούνται και εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Όσο για το περι-
στατικό που περιγράφετε, αν και δεν ήμουν παρών –βρί-
σκομαι στην Ελλάδα εδώ και 3 εβδομάδες– γνωρίζω ότι 
πρόκειται για παρεξήγηση. Όντως σε μια σκηνή του «Φά-
ουστ», ο σκηνοθέτης θέλησε να αντικαταστήσει τις μικρές 
γαλλικές σημαίες που ανέμιζαν πίσω από ένα παράθυρο, 
με ουκρανικές. Όμως κίτρινο και μπλε, εκτός από την ου-
κρανική σημαία, είναι και το έμβλημα του κυβερνώντος 
κόμματος της Σλοβενίας και η χώρα βρίσκεται σε προε-
κλογική περίοδο. Ο διευθυντής της όπερας συμβούλεψε 
τον σκηνοθέτη να μην το κάνει γιατί θα δημιουργηθεί πρό-
βλημα. Εκείνος όμως, ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος άνθρω-
πος, το εξέλαβε σαν λογοκρισία και στο τέλος της παρά-
στασης κατήγγειλε τη στάση του διευθυντή στο κοινό. 
Ευτυχώς, λίγο αργότερα δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγή-
σεις και η παρεξήγηση λύθηκε... A

Info Όπερα «Φάουστ»,  Σαρλ Γκουνό,  Εθνική Λυρική Σκηνή. 
Μουσική διεύθυνση: Πιερ Ντυμουσσώ. Σκηνοθεσία, χορογρα-
φία, κινησιολογία: Ρενάτο Τζανέλλα. Πρωταγωνιστούν διακε-
κριμένοι Έλληνες και ξένοι μονωδοί όπως, μεταξύ άλλων, οι 
Ιβάν Μάγκρι, Γιάννης Χριστόπουλος, Ιρίνα Λούνγκου, Βασιλική 
Καραγιάννη, Γιάννης Γιαννίσης, Τάσος Αποστόλου, Πέτρος 
Μαγουλάς κ.ά. 
Παραστάσεις 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 Απρ. 2022, Αίθουσα «Σταύ-
ρος  Νιάρχος» ΕΛΣ, Κέντρο Πολιτισμού  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος,  Ώρα έναρξης: 19.30  (Κυριακή 18.30)  

 Όταν γνωρίσεις 
την Ελλάδα καταλα-

βαίνεις τι σημαίνει 
Ευρώπη. Παρόλο που 
γνωρίζω ελάχιστα τη 

γλώσσα, είναι οι 
δονήσεις, τα βλέμμα-
τα, οι συμπεριφορές 

που με συγκινούν. 
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ΘΕΑΤΡΟ

INFO
Μισάνθρωπος

Θέατρο Σφενδόνη, 
Μακρή 4, Αθήνα

Ηµέρες παραστάσε-
ων: Πέµπτη-Σάββατο 

στις 21:00, 
Κυριακή στις 19:30

Πληροφορίες:
694 5054160
Προπώληση 

εισιτηρίων: 
www.viva.gr 

ΑΝΤΖΕΛΑ
 ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ

«Κάθε εποχή έχει 
τον Μισάνθρωπό της»

Η γνωστή σκηνοθέτιδα 
μιλά για τον εμβληματικό
 ήρωα του Μολιέρου που 

«συναντά»  ξανά μετά 
από  σχεδόν 30 χρόνια

 

Tης  ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Σ
’  ένα σκηνικό χώρο µε ρευστά 

όρια που λούζεται σε εναλλασ-

σόµενα χρώµατα, οι ήρωες µιας 

άλλης εποχής, αλλά ταυτόχρο-

να και τόσο δικής µας, παρελαύνουν 

στον ρυθµό ενός πάρτι. Ερωτεύονται, 

διαγκωνίζονται για το αντικείµενο 

του πόθου τους, συµβιβάζονται µε το 

ψεύδος, την υποκρισία, τις ίντριγκες 

και την κολακεία. Είναι η αυλή στη 

ζωή της οποίας επιλέγει να µην εντα-

χθεί ο Αλσέστ, ο Μισάνθρωπος του 

Μολιέρου, και το έργο µε το οποίο επί-

λεξε να καταπιαστεί αυτή τη θεατρική 

σεζόν η Άντζελα Μπρούσκου, σχεδόν 

τρεις δεκαετίες µετά την προηγούµε-

νη συνάντησή της µαζί του µέσα από 

την παράσταση του Θεάτρου ∆ωµατί-

ου στην κατάληψη του κτιρίου καλλι-

τεχνών της 3ης Σεπτεµβρίου. 

«Με ενδιέφερε πάντα η εµµονική 
στάση του ήρωα να θέλει διορθώ-
σει τα κακώς κείµενα της εποχής του 
αλλά και ο απελπισµένος έρωτάς του 
που έρχεται σε αντίθεση µε όλα όσα 
υποστηρίζει» αναφέρει σχετικά µε 
το ενδιαφέρον της για τον εµβληµα-
τικό χαρακτήρα του Γάλλου συγγρα-
φέα. «Επανέρχοµαι για να συναντη-
θώ πάλι µε το ίδιο πρόσωπο. Κάθε 
εποχή  έχει τον Μισάνθρωπό της. 
Συµπαθούσα τον ήρωα του Μολιέ-
ρου σαν έναν νέο που θέλει να αλ-
λάξει τον κόσµο. Είχε για µένα τότε 
κάτι συγκινητικό. Το ερώτηµα είναι 
πάλι σήµερα αν αυτή η αντικοινωνι-
κή στάση δίνει την όποια  διέξοδο ή 
καταλήγει σε µια αυτοκαταστροφι-
κή συµπεριφορά χωρίς αποτέλεσµα. 
Στην απόλυτη µοναξιά».
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Ποιο είναι για σας το νόημα/μήνυμα 

του Μισάνθρωπου στην εποχή μας;

Ότι συντριβόμαστε όχι μέσα από αγώ-

νες αλλά από την πεζή πραγματικότη-

τα, όπως την ανοησία και την μικρόνοια 

του γείτονά μας.

Μιλήστε μας για τη σκηνοθετική σας 

προσέγγιση. Η παράσταση είναι σαν 

ένα μεγάλο πάρτι όπου πρωταγωνιστεί 

η «αυλή». Η ασυδοσία, η κατάχρηση ε-

ξουσίας (ίντριγκες), η επιφανειακότητα 

των σχέσεων καθορίζει τις τύχες και τα 

συμφέροντα όλων που θέλουν να α-

νέλθουν κοινωνικά χωρίς  απαραίτητα 

κάποια αξία. Όλα συμβαίνουν μέσα σ’ 

ένα πλαστό περιβάλλον χλιδής, ευμά-

ρειας και τοξικότητας. Οπότε η όποια 

αληθινή αξία κατατροπώνεται μέσα 

στην υπερφίαλη συνεύρεση των κοι-

νωνικών συναναστροφών.

Τι ωθεί τον κεντρικό χαρακτήρα να 

γίνει αναχωρητής από μια κοινωνία 

που την αντιλαμβάνεται ως αγέλη 

θηρίων; Ίσως τελικά η αδυναμία του, η 

ήττα του να αλλάξει τα πράγματα μόνο 

μέσα από την οξεία κριτική που ασκεί 

στους άλλους.

«Η λογική μπροστά στον έρωτα είναι 

τελείως ανίσχυρη» λέει ο ρομαντι-

κός ήρωας του Μολιέρου. Στις μέρες 

μας; Έχει ο έρωτας τέτοια ισχύ ή οι 

κοινωνίες μας είναι παραδομένες σε 

άλλες δυνάμεις; Νομίζω ότι ο έρωτας 

σε όλες τις εποχές ήταν κατατρεγμένος! 

Δεν υπάρχει κοινωνικό σύστημα που να 

ενθαρρύνει τους ερωτευμένους. Η φύ-

ση του έρωτα έχει κάτι που πάντα θα α-

νατρέπει τη λογική των πραγμάτων σε 

όλες τις εποχές. Αυτό δεν θα αλλάξει.

«Δεν χρειάζεται να παίρνουμε κατά-

καρδα τον ηθικό ξεπεσμό της εποχής 

μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα 

από το να θέλεις να διορθώσεις τον 

κόσμο» αναφέρεται κάποια στιγμή 

στην παράσταση. Πώς βλέπετε την 

εποχή μας; Η εποχή μας τα ανέχεται 

όλα. Διαθέτει πολλά σκοτεινά δωμάτια 

όπου μπορούν να συμβούν τα πάντα. 

Σίγουρα ζούμε μέσα από τα media δια-

στρεβλωμένες αλήθειες και παραπλη-

ροφόρηση. Νομίζει κανείς ότι είμαστε 

μέρος ενός παγκόσμιου reality.

Δηλώνετε ότι βασική ανάγκη για την 

ομάδα σας, το Θέατρο Δωματίου, εί-

ναι να συνδέσετε το θέατρο με την α-

κραία πραγματικότητα πού βιώνου-

με καθημερινά. Οι μέρες που ζούμε 

δεν φείδονται ακροτήτων. Πώς με-

ταγγίζονται στη δουλειά σας στη 

σκηνή;  Μέσα από τα ερωτήματα που 

τίθενται με αφορμή ένα έργο. Ζούμε σ’ 

ένα κόσμο ταραγμένο και ακραίο. Γινό-

μαστε φορείς αυτών των εικόνων που 

μας βάλλουν είτε το θέλουμε είτε όχι.

Σε προσωπικό επίπεδο συντάσσεστε 

με την άποψη του Αλσέστ/Μισαν-

θρώπου ή με τον συμβιβασμό του 

φίλου του Φιλέντ; Κάπου ανάμεσα. Η 

άκαμπτη στάση και η αδιαλλαξία δεν 

φέρνουν σίγουρα λύση στα προβλή-

ματα μας. Αλλά και η σιωπή δεν είναι η 

καλύτερη στάση.

Για τον Αλσέστ η υποκρισία και το 

ψέμα είναι δηλωμένοι εχθροί του. 

Τα δικά σας όρια ως ανθρώπου πού 

βρίσκονται, πού λέτε «ως εδώ και μη 

παρέκει»;   Όταν μου επιβάλλουν αυτό 

το ψέμα ως μια κανονικότητα με την ο-

ποία πρέπει να συμμορφωθώ. ●



Τ
ο ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Αθήνας είναι το ωραιότερο 
µουσείο στον κόσµο είναι µία δήλω-
ση κάπως αυθαίρετη, σύµφωνοι.

Μπορεί δηλαδή κάποιοι να τη βρίσκουν 
υπερβολική και δεν θα τσακωθούµε.
Μπορεί επίσης κάποιοι, ίσως πολλοί, να 
έχουν καιρό να το επισκεφθούν. Βρίσκε-
ται πάντως εκεί, στην Πατησίων, αν και 8 
στους 10 ταξιτζήδες δεν είναι σίγουροι.

«Καληµέρα, πάω στο
 Αρχαιολογικό Μουσείο». 
Μικρή σιωπή, βλέµµα µέσα από 
τον καθρέφτη. «Της Ακρόπολης;»
«Όχι. Το Αρχαιολογικό».
Μικρή σιωπή. «Ποιο µουσείο είναι
 αυτό είπαµε;»
«ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».
Μικρή σιωπή. «Πού ακριβώς 
στην Πατησίων;»

Εκατέρωθεν εκνευρισµένη σιγή. Αµίλητο 
νευρώδες τσεκάρισµα γκουγκλ, θριαµβευ-
τικό βλέµµα στον καθρέφτη: «Ααα, εκεί που 
πάνε οι τουρίστες».

Ένας από τους ορισµούς για τα µουσεία 
(σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι) είναι ότι 
πρόκειται για χώρους όπου αποκτάται, 
συντηρείται, ερευνάται, επικοινωνείται 
και εκτίθεται η χειροπιαστή και άυλη κλη-
ρονοµιά της ανθρωπότητας. Θα πρόσθε-
τα ότι για µένα το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Αθήνας (εφεξής: Το Μουσείο) είναι 
ένα καταφύγιο παρηγοριάς. Καταφύγιο 
από το παρόν όταν αυτό δεν αντέχεται, 
καταφύγιο από αυτό το «Συµβαίνει Τώρα» 
που φοβίζει, ενίοτε, πολύ γιατί δεν µπο-
ρεί να κλειδωθεί πίσω από µια προσθή-
κη, σαν έκθεµα που πια δεν µπορεί να µας 
βλάψει. (Ό,τι έγινε έγινε, ό,τι κακό ήταν να 
κάνει το έκανε). Και παρηγοριά γιατί να, 
είµαστε ακόµα εδώ ζωντανοί, η ανθρω-
πότητα επέζησε απ’ όλα αυτά και µπορεί 
να πληρώνει εισιτήριο και να τα βλέπει και 
µετά να συνεχίζει τη ζωή της. 

Αν και δεν παραβλέπω την τουριστική, ε-
πιχειρηµατική και ενδεχοµένως συγκινη-
σιακή σηµασία των ηλιοβασιλεµάτων της 
Σαντορίνης και της νυχτερινής ζωής της 
Μυκόνου, αν και δεν αγνοώ ότι στον 21ο 
αιώνα πολλοί απαιτούν από τους µουσει-
ακούς χώρους µια προχωρηµένη αισθητι-
κή η οποία έτσι γίνεται, από µόνη της, «Το 
Μήνυµα», συνεχίζω να θεωρώ το Μου-
σείο το πιο ξεχωριστό, πιο µοναδικό σε 
σηµασία: από τα σκαλιά του που κοιτούν 
στο (αγέρωχα αδιάφορο προς κάθε έν-
νοια αισθητικής) καφενείο, την κεντρική 
του είσοδο µε την έντονη αύρα δηµόσιας 
υπηρεσίας, τους χωρίς κανένα «κόνσεπτ» 
διαδρόµους και τοίχους του που µοναδι-
κό σκοπό έχουν να προβάλλουν τα εκθέ-
µατα (µην κοιτάτε εµένα, κοιτάξτε τι σας 
δείχνω) µέχρι, κυρίως, την υπόγεια βοή 
που, λίγο αν σιγάσουµε, αντηχεί παντού: 
τη βοή των αιώνων (και τι αιώνων!) και 
των κρυµµένων θησαυρών τους.

όλα τα ζωντανά πλάσµατα επί γης), και α-
νάµεσά τους το ∆έντρο της Ζωής, συµβολι-
σµός που αψηφά χρόνους και χώρους, κα-
θώς εµφανίζεται παντού στο προϊστορικό 
Αιγαίο και σε όλους τους πολιτισµούς. Αυ-
τόν τον πολύτιµο και καταστόλιστο πήλινο 
κρατήρα ξεφόρτωσε, 33 αιώνες πριν, στα 
χρόνια της «µυκηναϊκής Belle Époque», ένα 
εµπορικό πλοίο σε λιµάνι της Μ. Ασίας· αµέ-
σως, όπως ήταν φυσικό, µοσχοπουλήθηκε 
σε ντόπιο συλλέκτη και χρησιµοποιήθηκε 
ως πολύτιµο σκεύος συµποσίων και τελικά 
ταφικό δώρο στον τελευταίο του κάτοχο. 
Ώσπου να ξαναβγεί στην επιφάνεια.

Στις αρχές του 20ού αιώνα η παράνοµη 
ανασκαφική δραστηριότητα µπαινόβγαι-
νε ανάµεσα στις ρευστές απαγορεύσεις 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και του 
ελληνικού κράτους. Οι συλλέκτες, οι αρ-
χαιοκάπηλοι, οι πατριδολάτρες, όσοι επι-
δίωκαν να θησαυρίσουν και όσοι ήθελαν 
να προστατεύσουν, όσοι πίστευαν στα 
εθνικά πλούτη ή σε µια γενικότερη κλη-
ρονοµιά της ανθρωπότητας, µπερδεύο-
νταν γλυκά. Έτσι, ο «Κρατήρας των Βοοει-
δών που Ερωτοτροπούν» αποκτήθηκε από 
Έλληνα συλλέκτη, διέσχισε την αδασµο-
λόγητη ζώνη του λιµένα της Σµύρνης, επι-
βιβάστηκε σε ένα άλλο πλοίο, και στις 16 
Μαρτίου 1912 (τότε που ο Απόλλων Σµύρ-
νης απέκτησε την ποδοσφαιρική του 
οµάδα και η Ευρώπη δεν υποψιαζόταν 
το «Συµβαίνει Τώρα» που την περίµενε), 
κατέφτασε στον Πειραιά, δηλώθηκε στη 
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων της επο-
χής και µε απόφαση του Αρχαιολογικού 
Συµβουλίου και λόγω της σπουδαιότητάς 
του αγοράστηκε από το Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συµβούλιο έναντι 250 δραχµών, 
για να εµπλουτίσει τις Συλλογές του Εθνι-
κού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Για να µείνει εκεί για 110 χρόνια (τι είναι 
µπροστά στην αιωνιότητα;) µέχρι την Τρί-
τη 22 Μαρτίου όπου εξετέθη στην «Aίθου-
σα του Bωµού» (αιθ. 34) και όπου θα πα-
ραµείνει µέχρι τη ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2022.

Γυρνούν τα αντικείµενα στον τόπο δηµι-
ουργίας τους; Επιστρέφουν, σαν ένα είδος 
ψυχής που αποζητά το χώµα που την έ-
θρεψε; Υπάρχει κάποιος υπόγειος µαγνή-
της που τα τραβά προς τα εκεί όπου εντο-
πίζεται ο λόγος ύπαρξής τους; Και τελικά, 
ποια είναι η σηµασία τους; Τι είναι αυτό 
που µας κάνει να αισθανόµαστε ότι µας 
παρηγορούν και µας θρέφουν; Ίσως (λέω 
εγώ) η διαχρονική και αθάνατη δύναµη 
της µνήµης. Τίποτα δεν χάνεται πραγµα-
τικά, αν θέλουµε να το ξαναβρούµε. Η ο-
ποία µνήµη µπορεί να περιµένει για αιώνες 
στις υπόγειες αποθήκες των κτιρίων και 
των επισήµων δοξασιών µας, µπορεί να 
εντέλλεται να παραµείνει εκεί προς εθνικό 
όφελος (και κανένας ίσως δεν ξέρει να το 
κάνει αυτό καλύτερα από εµάς) αλλά δεν 
αφανίζεται. Πεισµατικά, παραµένει. Και 
µε το που ανεβαίνει στο φως είναι το ίδιο 
εκπληκτική και εύγλωττη όσο πριν από 33 
αιώνες που κάποιος αγόρασε έναν υπέ-
ροχο κρατήρα για να εντυπωσιάσει τους 
καλεσµένους του, κάποιος άλλος θέλησε 
να θαφτεί µ’ αυτόν, κάποιος άλλος τονξέ-
θαψε και τον πούλησε, άλλος τον µετέφε-
ρε, άλλος τονξανα-αγόρασε, άλλος τον 
έκρυψε και άλλος τον έσωσε. 

Εθνικά κράτη, αρχαιοκάπηλοι και αρχαι-
ολάτρες, επιχειρηµατίες και πατριώτες, 
ο έρωτας χωρίς ανάγκη µετάφρασης, το 
δέλεαρ του χρήµατος και οι ακαταµάχη-
τοι ψίθυροι των αιώνων, συναρπαστικές 
ιστορίες που µας περιµένουν για να τις 
ακούσουµε. Στο ωραιότερο Μουσείο του 
κόσµου.  ●

Όλοι ξέρουµε ότι τα µεγάλα ανά τον κό-
σµο µουσεία έχουν στις αποθήκες τους 
πολλά περισσότερα από όσα θα µπορέ-
σουν ποτέ να επιδείξουν. ∆εν επαρκεί ο 
χώρος, δεν θα επαρκέσει ποτέ για να α-
πλωθούν οι θησαυροί τους* η ανθρώπινη 
κληρονοµιά µας είναι, πώς να το κάνου-
µε, εκτεταµένη. Περπατώντας µέσα στο 
Μουσείο ξέρουµε ότι κάτω από τα πόδια 
µας σιγαναπνέει ένας άλλος κόσµος τον 
οποίο δεν θα δούµε ποτέ, στον οποίο 
πρόσβαση έχουν µόνον οι ειδικοί: η αρ-
χαιολογική επιστήµη, η µη τουριστική 
µατιά που ξέρει να µελετά θραύσµατα και 
ψιθύρους, αναπάντεχες πινελιές, απο-
καλυπτικά βαθουλώµατα (από τα οποία, 
παρεµπιπτόντως, επίσης απαρτίζεται η 
κληρονοµιά µας) αλλά και να µαντεύει 
όσα δεν είναι εκεί και να τα διαβάζει: το 
horror vacui δεν το συµµερίζονται όλοι. Η 
αθέατη αιωνιότητα ξέρει να περιµένει. 

Και να που δεν είναι και τόσο αθέατη. Η 
υπέροχη δράση «Αθέατο Μουσείο» του 

Αρχαιολογικού Μουσείου έχει ανεβάσει 
στην επιφάνεια και πρωτοπαρουσιάσει, 
από τον Ιανουάριο του 2015, 21 από τους 
κρυµµένους θησαυρούς του ξεκινώντας 
από το µυκηναϊκό σφραγιστικό «δαχτυλί-
δι του Θησέα». Και τώρα µας παρουσιάζει 
την «Ασυνήθιστη Ιστορία ενός Μυκη-
ναϊκού Αγγείου από τη Σµύρνη».

Μια οργιαστικά ανοιξιάτικη µέρα λοιπόν, 
χώθηκα και πάλι στο παρηγορητικό κα-
ταφύγιο του Μουσείου και άκουσα µαζί 
µε πολλούς άλλους τον µοναδικό Κώστα 
Πασχαλίδη να διηγείται την ιστορία του 
«Κρατήρα των Βοοειδών που Ερωτο-
τροπούν»: πρόκειται για έναν εκπληκτι-
κό εικονιστικό ακέραιο µυκηναϊκό αµφο-
ροειδή κρατήρα που φιλοτεχνήθηκε σε 
κάποιο µυκηναϊκό ανακτορικό εργαστή-
ριο της Αργολίδας, στα τέλη του 14ου αι. 
π.Χ. Σε κάθε πλευρά αποτυπώνεται ένα 
ζεύγος ταύρου και αγελάδας σε φυσικό 
τοπίο και σε αµοιβαία και µοιραία έλξη 
(όπως συµβαίνει ευτυχώς διαχρονικά σε 

Η ΑΘΕΑΤΗ ΜΝΗΜΗ
Η Ασυνήθιστη Ιστορία ενός Μυκηναϊκού Αγγείου 

από τη  Σμύρνη, στο ωραιότερο Μουσείο του κόσμου  

Tης ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑ

AΡΧΑΙΟ
ΛΟΓΙΑ

INFO
Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, 28ης Οκτω-
βρίου (Πατησίων) 44, 

«Το Αθέατο Μουσείο». 
Επόµενες οµιλίες: 5 

Απριλίου και 17 Μαΐου 
2022 στις 17:00 και 8 και 

22 Μαΐου στις 13:00. 
 Τηλ. επικοινωνίας: 

213 2144856, 
2132144858, 
2132144838 .

Ο Κρατήρας των Βοοειδών 
που Ερωτοτροπούν, στην 

Aίθουσα του Bωµού   
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Ù
ποιος είχε διαβάσει τα δύο βι-
βλία του Τίµοθι Σνάιντερ που 
έβγαλαν οι εκδόσεις Παπα-
δόπουλος το 2017 και το 2018 

αντίστοιχα, τις  «Αιµατοβαµµένες χώ-
ρες» και τον «∆ρόµο στην ανελευθε-
ρία», όχι µόνο γνώριζε τα συµφραζό-
µενα της ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία αλλά µπορούσε ίσως και να την 
είχε προβλέψει. Ο συγγραφέας τους, 
Τίµοθι Σνάιντερ, είναι ένας από τους 
πιο σηµαντικούς σύγχρονους ιστορι-
κούς, βαθύς γνώστης της ιστορίας της 
Κεντροανατολικής Ευρώπης και µαζί 
ένας δηµόσιος διανοούµενος. Χτίζο-
ντας την αφήγησή του µε τρόπο που 
κρατάει το ενδιαφέρον αµείωτο, µας 
βάζει να «ανακτήσουµε τον ιστορικό 
χρόνο για λογαριασµό της πολιτικής», 
όπως λέει. Να κατανοήσουµε δηλαδή 
πώς ένα σύνολο από αλληλένδετα γε-
γονότα διαµορφώνει το παρόν µας αλ-
λά και την αντίληψή µας για αυτό. Ρω-
τάω τον εκδότη, Γιάννη Παπαδόπουλο, 
πώς διάλεξε να βγάλει αυτά τα βιβλία 
τα οποία σήµερα µοιάζουν ανατριχια-
στικά επίκαιρα καθώς ρίχνουν άπλετο 
φως στη δίνη των γεγονότων.

«Πρωτοσυναντήσαµε τον Σνάιντερ σε συ-
ζητήσεις µε φίλους πανεπιστηµιακούς, 
οι οποίοι µας επαινούσαν τη δουλειά του. 
Οι “Αιµατοβαµµένες Χώρες” είχαν ανα-
κηρυχθεί βιβλίο της χρονιάς, όταν κυ-
κλοφόρησαν το 2010, από πάρα πολλά 
έγκριτα µέσα (Atlantic, Daily Telegraph, 
Economist, Financial Times, Independent 
κ.ά.) και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Όταν το 
βιβλίο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και 
είχε καλή υποδοχή,συνεχίσαµε µε τα ε-
πόµενα βιβλία του, τα οποία αποδεικνύ-
ονται τώρα τόσο επίκαιρα...»

Στην τραγική επικαιρότητα του πολέµου 
τα βιβλία αυτά µοιάζει να µας αφορούν, 
µε τον τρόπο που µας αφορά πια ο ου-
κρανικός λαός. ∆ίνοντάς µας παράλλη-
λα γνωστικά εργαλεία για να διακρίνου-
µε την αλήθεια από την προπαγάνδα. 
«Η γραφή του Σνάιντερ, ειδικά σε αυτή τη 

συγκυρία, εµπλέκει συναισθηµατικά τον 
αναγνώστη, κυρίως επειδή η σύνδεση αυ-
τή προκύπτει φυσικά, δεν εκβιάζεται µε 
τερτίπια. Είναι η τραγικότητα των γεγονό-

των που παρατίθενται που σε συντρίβει – 
έστω και αν, ή ίσως κυρίως επειδή, αυτό 
συµβαίνει µε έναν τρόπο αντικειµενικό, 
βασισµένο σε ατράνταχτες αποδείξεις. 
Και µας βοηθούν να καταλάβουµε πολ-
λά από τα γεγονότα που τώρα παρακο-
λουθούµε να συµβαίνουν». 

«Αιματοβαμμένες 
χώρες»

Αιµατοβαµµένες Χώρες είναι όρος που 
εισάγει ο Σνάιντερ για να περιγράψει την 
περιοχή που εκτείνεται από την κεντρι-
κή Πολωνία µέχρι τις δυτικές περιοχές 
της Ρωσίας. Όποιοι έτυχε να γεννηθούν 
εκεί γνώρισαν τη φονική µανία των δύο 
ολοκληρωτισµών, καθώς περίπου 14 
εκ. άµαχοι εξοντώθηκαν διαδοχικά από 
το σοβιετικό και το ναζιστικό καθεστώς. 
Είναι η ιστορία, διαβάζουµε στην Εισα-
γωγή, των ανθρώπων που βρήκαν θά-
νατο λόγω πολιτικών αποφάσεων που 
πάρθηκαν στη Μόσχα και το Βερολίνο, 
µέσα από σοβιετικά και γερµανικά αρ-
χεία, µαρτυρίες επιζώντων, ηµερολόγια 
νεκρών. Γιατί θεωρείται εµβληµατικό 
αυτό το βιβλίο; 
«Η τραγική µοίρα των λαών αυτών ήταν 
γνωστή στους ιστορικούς, τους πολιτι-
κούς επιστήµονες κ.λπ. Στο γενικό κοινό 
βέβαια, λόγω και της πολιτιστικής κυριαρ-
χίας της αριστεράς στη µεταπολιτευτική 
Ελλάδα, κανείς δεν τολµούσε να συγκρίνει 
τον Στάλιν µε τον Χίτλερ, και αν αυτό συ-
νέβαινε κάποια χρόνια πριν, πιστεύω θα 
ξεσηκωνόντουσαν και οι πέτρες. Να όµως 
που ο Σνάιντερ έβαλε σκοπό της ζωής του 
µε τη µελέτη και την έρευνα να πολεµήσει 
τους ολοκληρωτισµούς, να καταρρίψει µε 
στοιχεία την προπαγάνδα τους, να απο-
καλύψει τα φρικιαστικά εγκλήµατα τους. 
Στις “Αιµατοβαµµένες Χώρες” το πέτυχε µε 
τρόπο θριαµβευτικό, θα έλεγα: ακόµα και 
τώρα σοβαρός επιστηµονικός αντίλογος 
δεν υπάρχει: τα εγκλήµατα του Χίτλερ και 
του Στάλιν είναι συγκρίσιµα, η εξολόθρευ-
ση εκατοµµυρίων ανθρώπων µε τον εκτο-
πισµό και τη λιµοκτονία, ήταν προσχεδι-
ασµένες, ψυχρά υπολογισµένες κινήσεις 
στρατηγικής των δύο δικτατόρων».

Η ευκολία µε την οποία ο Στάλιν –γρά-
φει ο Σνάιντερ– εξολόθρευε συµπο-
λίτες του ήταν ανάλογη της ευκολίας 
µε την οποία ο Χίτλερ εξολόθρευε 
πολίτες άλλων χωρών. Είναι συγκλο-
νιστική η περιγραφή του λιµού, µέσα 
και από µαρτυρίες, της κολεκτιβοποίη-
σης του 1933, που οδήγησε σε θάνατο 
3.000.000 Ουκρανούς. 
«Άλλο περίπου 1.000.000 πέθαναν σε 
γκουλάγκ κατά τις εκκαθαρίσεις. Με συ-
νολικά 10.000.000 νεκρούς από το 1933 
µέχρι το 1943, η Ουκρανία είναι η χώρα 
που έχει υποστεί στον 20στό αιώνα την 
περισσότερη βία από οποιαδήποτε άλλη. 
Είναι πραγµατικά ασύλληπτα τα νούµε-

ρα. Και είναι τραγικό να βλέπουµε να επα-
ναλαµβάνεται το ίδιο στον 21ο. Για αυτό 
και τώρα, µε τη ρωσική εισβολή, έχει µια 
σηµασία να ξαναδούµε την ιστορία των 
Ουκρανών και να καταλάβουµε το τραυ-
µατικό παρελθόν τους, που αναπόφευ-
κτα, σε ένα βαθµό τους καθορίζει.».

«Ο Δρόμος προς
την ανελευθερία»

Στον «∆ρόµο προς την ανελευθερία» ο 
Σνάιντερ ακολουθεί ένα σχήµα που λέει 
ότι δεν υπάρχει µοίρα για τους λαούς µε 
τον τρόπο που το θέλει ο Πούτιν. Κι ότι η 
ελευθερία δεν έρχεται σαν αποτέλεσµα 
της Ιστορίας, είναι µια αξία στην οποία 
δίνουµε εµείς περιεχόµενο. ∆εν το απο-
δεικνύουν οι Ουκρανοί, τώρα, πολεµώ-
ντας ηρωικά τον εισβολέα; 
«Ακριβώς, και το καταλαβαίνεις διαβά-
ζοντας το βιβλίο, ότι στην Ουκρανία η 
µάχη για εθνική επιβίωση και ελευθερία 
συµβολίζει επίσης τη µάχη των ιδεών: 
η προκαθορισµένη µοίρα, η πεποίθηση 
ότι, επειδή ανήκουµε στο ίδιο φύλο και 
έχουµε κοινή ιστορική καταγωγή, πρέπει 
και σήµερα να σκύψουµε το κεφάλι στον 
µεγαλοϊδεάτη “οµογάλακτo”  δυνάστη, 
έναντι της αρχής της αυτοδιάθεσης και 
του αυτοκαθορισµού µέσω των διαδι-
κασιών της ∆ηµοκρατίας. Η µάχη αυτή 
ξεκίνησε ήδη από την εισβολή της Ρωσί-
ας στην Ουκρανία το 2014, αλλά η ∆ύση 
τότε δεν έδωσε σηµασία».

Όπως γράφει ο Σνάιντερ, η εισβολή αυ-
τή ήταν ένα είδος τεστ για τη σχέση της 
ΕΕ και των ΗΠΑ µε την πραγµατικότητα. 
Πολλοί διαµορφωτές της κοινής γνώ-
µης προτίµησαν να δεχθούν τη ρωσική 
προπαγάνδα παρά να υπερασπιστούν 
το διεθνές δίκαιο και τη νοµιµότητα. «∆υ-
στυχώς, από τα ίδια τα γεγονότα αποδει-
κνύεται πως είναι ένα προφητικό βιβλίο 
για την επιθετικότητα του Πούτιν. Ο Σνάι-
ντερ είχε “διαβάσει” τους Ρώσους µέσα 
από την ιδεολογία του ηγέτη τους και των 
µεντόρων του, και µέσα από το ολοκλη-
ρωτικό - αυτοκρατορικό παρελθόν τους 
που θέλει µε κάθε τίµηµα να αναστήσει».

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου εστιάζει σε 
µία χρονιά, από το 2011 µέχρι το 2016.  
Στο κεφάλαιο για το 2014, περιγράφεται 
η εξέγερση του Μεϊντάν, η κατάληψη 
της Κριµαίας και η αρχή του πολέµου 
στο Ντοµπάς. Το Κρεµλίνο λέει ρητά ότι 
το σχέδιο είναι η στρατιωτική εισβολή 
µε σκοπό τη διάλυση της Ουκρανίας και 
ότι ο πόλεµος αυτός είναι πόλεµος κατά 
των δυτικών, φιλελεύθερων αξιών. Πα-
ρακολουθούµε πώς στήνεται το ρωσικό 
αφήγηµα για Ουκρανούς φασίστες και 
ρωσόφωνους που καταπιέζονται.
 «Πράγµατι, όλα αυτά τα περιγράφει πολύ 
καθαρά ο Σνάιντερ. Όπως περιγράφει ότι 
για τους Ουκρανούς η σύνδεση µε την Ευ-
ρώπη σήµαινε τη διασφάλιση της  εθνικής 
τους κυριαρχίας, την καταπολέµηση της 
διαφθοράς, την εγκαθίδρυση ενός κρά-
τους δικαίου. Εκ των υστέρων, µας φαί-
νεται απίστευτο το πώς παρουσιάζονταν 
εδώ στην Ελλάδα από τα περισσότερα 
Μέσα η εξέγερση του Μεϊντάν. Για τους 
περισσότερο από εµάς, µη έχοντας παρα-
κολουθήσει στενά τις εξελίξεις στο πρώ-
ην Ανατολικό Μπλοκ, δεν ήταν εύκολο να 
σχηµατίσουµε άποψη για τα γεγονότα. Τα 
βιβλία του Σνάιντερ µας βοηθούν να κατα-
λάβουµε ακριβώς τι σηµαίνει αυτό που α-
κούµε τους Ουκρανούς να µας λένε τώρα: 
ότι οι πολεµούν για όλους µας.

»∆υστυχώς η Ιστορία απ’ ό,τι φαίνεται δεν 
έχει τελειώσει ακόµα και η ιδεολογική µά-
χη εξελίσσεται πάλι σε κανονικό πόλεµο: 

αλλά όποιος κερδίζει στην Ιδεολογία, κερ-
δίζει και στον πόλεµο, και η φιλελεύθερη 
δηµοκρατία προσφέρει στην κοινωνία 
των πολιτών πλεονεκτήµατα που κανέ-
να σύστηµα δεν πλησιάζει καν. Πιστεύω 
ότι η µάχη του Πούτιν είναι χαµένη πριν 
καν ξεκινήσουν οι πολεµικές επιχειρήσεις. 
Πάντως, η ρωσική προπαγάνδα είναι κάτι 
κοινώς γνωστό πλέον στη ∆ύση, και η δι-
αβρωτική της επίδραση αρχίζει πλέον να 
γίνεται απεχθής. Πιστεύω ότι µε κάποιες 
κινήσεις αποκεφαλισµού του τέρατος 
(που ήδη έγιναν, απότοµα και µαζικά, µετά 
την εισβολή) η αξιοπιστία τους θα πληγεί 
ανεπανόρθωτα και θα επιβιώσει µόνο σαν 
ο ενωτικός µύθος κάποιων περιθωριακών 
οµάδων και ευκαιριακών συµµαχιών α-
κραίων στοιχείων».

«Η Κατάρρευση μιας αυτοκρα-
τορίας - Μαθήματα 

για τη σύγχρονη Ρωσία»

Να αναφερθούµε και στο βιβλίο Yegor 
Gaidar, που κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις 
Παπαδόπουλος τον Μάιο του 2018. Είναι 
ένα χρονικό για τις βαθύτερες αιτίες που 
οδήγησαν στην κατάρρευση της Σοβι-
ετικής Ένωσης µέσα από την αφήγηση 
ενός ανθρώπου που παρατήρησε τα 
αδιέξοδα του συστήµατος και προσπά-
θησε να το µεταρρυθµίσει. Αν και αρκε-
τά πιο εξειδικευµένο βιβλίο, θεωρείται 
επίσης πολύ σηµαντικό. Τι µας µαθαίνει 
για τη σύγχρονη Ρωσία;
«Μας µαθαίνει ότι η “κραταιά” Ε.Σ.Σ.∆., 
το φόβητρο της ∆ύσης, κατέρρευσε σαν 
χάρτινος πύργος υπό το βάρος των οικο-
νοµικών αποτυχιών, που οφείλονται στην 
ιδεολογική της αποτυχία και συγκεκριµέ-
να στην επιµονή της να τηρεί τα δόγµατα 
του κοµµουνισµού και του κεντρικού σχε-
διασµού της οικονοµίας. Στην ιδεολογική 
της τύφλωση, που όταν την ίδια στιγµή η 
∆ύση θριάµβευε προσφέροντας ασύγκρι-
τα ανώτερο επίπεδο ζωής στους πολίτες 
της, οι οµιλούσες κεφαλές του Κρεµλίνου 
πίστευαν ότι µε την προπαγάνδα και τα τε-
ρατώδη ψέµατα θα αποκοίµιζαν τους πο-
λίτες και µε κάποιο τρόπο θα µετάλλασαν 
την ίδια την ανθρώπινη φύση (ο “Σοβιετι-
κός Ανθρωπος”».

Ο Γκαϊντάρ, εκφραστής στη Ρωσία των 
φιλελεύθερων αξιών,  πέθανε αιφνί-
δια το 2009 σε ηλικία 53 χρονών από 
άγνωστη αιτία, ενώ είχε υποστεί δηλη-
τηρίαση δύο χρόνια νωρίτερα. Φαίνε-
ται πως ενοχλούσε  το καθεστώς. 
«Ο Γιεγκόρ Γκαϊντάρ, υπουργός Οικονο-
µικών και µετέπειτα πρωθυπουργός του 
Γέλτσιν, ο άνθρωπος που ανέλαβε την 
ευθύνη να απελευθερώσει τις τιµές εν 
µια νυκτί και έτσι να θέσει την οριστική 
ταφόπλακα της κοµµουνιστικής οικονο-
µίας, ήταν ένα πραγµατικός δρων δια-
νοούµενος, εµφορούµενος από τις ιδέες 
της Ελευθερίας και της ∆ηµοκρατίας. Ο 
Πούτιν έχει δείξει ότι δεν ανέχεται τέ-
τοιους ενοχλητικούς και επικίνδυνους 
για το αφήγηµα του ανθρώπου».

Ένας από τους οµιλητές στην παρουσί-
αση του βιβλίου τον Νοέµβριο του 2018 
ήταν ο τέως υπουργός Οικονοµίας της 
Ρωσίας, καθηγητής και ηγέτης του κόµ-
µατος «Πρωτοβουλία Πολιτών» Andrey 
Nachayev. Ακούγοντάς τον να µιλάει στο 
βίντεο της εκδήλωσης µελαγχολικά για 
το παρόν και το µέλλον της Ρωσίας,  δεν 
µπορείς παρά να µελαγχολήσεις διπλά 4 
χρόνια µετά γνωρίζοντας τι θα συµβεί. 
«Ο Γκαϊντάρ και Νατσάγιεφ εκπροσωπούν 
τη Ρωσία που αγαπάµε, και δυστυχώς  α-
νήκουν σε εκείνους που ηττήθηκαν από το 
καθεστώς. Άλλοτε εξοντώνοντάς τους κι 
άλλοτε ενσωµατώνοντάς τους». ●

«Αιµατοβαµµένες χώρες», «Ο δρόµος προς την ανελευθερία», «Η κατάρρευση µιας αυτοκρατορίας»

2+1 εμβληματικά 
βιβλία για τον πόλεμο 

στην Ουκρανία 
Μια συζήτηση µε τον εκδότη Γιάννη Παπαδόπουλο 
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Τ
ις ιστορίες της Κατερίνας Λάκκα τις διάβαζα από έφηβη σε δια-

δικτυακά φόρουμ, τότε που επιχειρούσαμε να αποτυπώσουμε 

τις ανησυχίες μας και τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που μας 

προκαλούσε η ζωή σε ένα αδειανό λευκό word. Χρόνια μετά, κρα-

τάω στα χέρια μου το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Για μία κάποια 

Γαλάτεια», από τις εκδόσεις Εστία, και από τις πρώτες σελίδες αναγνω-

ρίζω τη χαρακτηριστική γραφή της με τις μακροσκελείς περιγραφές 

και αφηγήσεις της. Ξαφνικά, η Γαλάτεια με συνοδεύει στο μετρό μετά 

τη δουλειά, στο μπαλκόνι μου τα Σαββατοκύριακα και πριν κοιμηθώ. 

Και πριν το καταλάβω, ακροβατώ ανάμεσα στους χαρακτήρες της 

Γαλάτειας και της δίδυμης αδελφής της Θαλασσινής, που αντιδρούν η 

κάθε μία διαφορετικά σε επίκαιρα θέματα που ταλανίζουν την εποχή 

μας, μέσα από μια απολαυστική αφήγηση. 

Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η Κατερίνας Λάκκα, χρόνια μετά την 
πρώτη μας συνάντηση σε ένα καφέ της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη, μου μιλάει με 
ήρεμη φωνή για την έμπνευσή της για τη Γαλάτεια και τη Θαλασσινή, για τον μύθο 
της Γαλάτειας και πώς αυτή τοποθετείται στον 21ο αιώνα, πώς μέσα από τις δίδυμες 
αντικατοπτρίζεται ο τρόπος που μεγαλώνει και μαθαίνει να φέρεται ένα κορίτσι που 
γίνεται γυναίκα, για τον έρωτα, για τους φόβους του, τις απογοητεύσεις, την εξέλιξη 
και την εκπλήρωση του στόχου: να διεκδικήσει το μοντέλο την ελευθερία του και να 
ξεπεράσει τον δημιουργό του. 

Ποια είναι η ιδέα πίσω από τη Γαλάτεια; Η ιδέα μου ήρθε για πρώτη φορά τον Σε-
πτέμβριο του 2013, όταν παρακολουθούσα στο πανεπιστήμιο ένα σεμινάριο πάνω 
στις «Μεταμορφώσεις» του Οβίδιου και, παράλληλα, μόλις είχα επιστρέψει από το 
Erasmus μου στο Μπορντό. Ένα απόγευμα, βρισκόμουν σπίτι της θείας μου στη Θεσ-

σαλονίκη και εξιστορούσα στον ανιψιό μου διάφορους μύθους από τις «Μεταμορ-
φώσεις». Συνειρμικά, μου ήρθε η εικόνα μιας νέας γυναίκας, να κάθεται μόνη σε ένα 
μπαλκόνι στο Μπορντό και να δέχεται την πρόταση ενός γλύπτη να ποζάρει για αυ-
τόν. Αναρωτήθηκα πώς θα είναι η ιστορία μιας Γαλάτειας στον 21ο αιώνα και πώς θα 
εξιστορούσε η ίδια την ιστορία της. Την ιδέα την έβαλα και την έβγαλα από το συρ-
τάρι πολλές φορές, μέχρι που στις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 
2020 ξεκίνησα να γράφω μανιωδώς και ολοκλήρωσα το πρώτο μου μυθιστόρημα. 
Άρα ήταν μία ιδέα που είχες καιρό μέσα σου αλλά την υλοποίησες μέσα σε τρεις 
μήνες. Πώς ήταν αυτό το διάστημα για σένα; Ήταν σαν να είχα συνέχεια πυρετό. 
Δεν έκανα τίποτα άλλο. Όλη μέρα έγραφα. Έκανα όλα τα απαραίτητα, αλλά ένιωθα 
σαν να είχα συνέχεια πυρετό. Έτρεμα συνέχεια. 
Υπήρχε κάποιος σκοπός που ήθελες να εκπληρώσεις με αυτό το βιβλίο; Το βιβλίο 
το ξεκίνησα γιατί ήθελα να πω την ιστορία του αγάλματος, δηλαδή της γυναίκας που 
ποζάρει για τον καλλιτέχνη, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην ιστορία της λογο-
τεχνίας και την ιστορία της τέχνης έχει κάνει η ίδια ένα πολύ μεγάλο μέρος της δου-
λείας του καλλιτέχνη και, όμως, δεν της το αναγνώριζαν ποτέ. Ήθελα αυτή η γυναίκα 
να πει τη δική της ιστορία. Ταυτόχρονα, σκεφτόμουν πάρα πολύ πόσο είχε μεταμορ-
φωθεί ο μύθος της Γαλάτειας ανά τους αιώνες. Ήθελα αυτή η γυναίκα να απορρίψει 
ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο η πατριαρχία επιχειρεί να πλάσει τις γυναίκες ως 
καλλιτέχνιδες και ως μούσες. Θέλησα η Γαλάτεια να χαράξει τη δική της πορεία. 
Τη Γαλάτεια συνοδεύει η Θαλασσινή, που, αν και είναι η δίδυμή αδελφή της, οι 
χαρακτήρες τους διαφέρουν και αντικρούονται. Γιατί επέλεξες να δημιουργή-
σεις αυτό το δίπολο; Όταν ξεκίνησα να γράφω το 2019, μου ήρθε η εικόνα δύο κορι-
τσιών που μεγαλώνουν μαζί, είναι ίδιες εμφανισιακά, αλλά ουσιαστικά η μία είναι η 
σκιά της άλλης. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι η Θαλασσινή κατά κάποιον 
τρόπο αντιστοιχεί πάντοτε στην πράξη και η Γαλάτεια στη σκέψη. Εγώ δεν έχω 
αδέλφια, αλλά, παρατηρώντας τις ανθρώπινες σχέσεις, μου έκανε πάντα μεγάλη 
εντύπωση πώς σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει το «έξυπνο» παιδί και πώς τα άλλα 
παιδιά έπρεπε να αποδείξουν ότι είναι εξίσου καλά σε κάτι. Με ενδιέφερε πολύ να 
εξερευνήσω πώς ένιωθε το άλλο παιδί και όχι αυτό που είναι το πρώτο σε όλα.
Μέσα από τους δύο χαρακτήρες θίγεις θέματα όπως ο σεξισμός, η πατριαρχία, 
ακόμα και το coming out. Πώς λειτουργεί η αντίθεση στις οπτικές της Γαλάτει-
ας και της Θαλασσινής και τι ήθελες να αντικατοπτρίζει; Νομίζω ότι η Γαλάτεια 
αντικατοπτρίζει μια περίοδο που προσωπικά εγώ έχω περάσει, μετά το τέλος της ε-
φηβείας, κατά την οποία διακατέχεται από εσωτερικευμένο μισογυνισμό, επειδή θε-
ωρεί ότι αυτός θα είναι ο τρόπος να γίνει αποδεκτή από τον κύκλο της. Για αυτόν τον 
λόγο την τοποθέτησα σε έναν κύκλο παιδιών που θαυμάζουν τους μεγάλους άντρες 
συγγραφείς. Στη Θαλασσινή, ήθελα να βάλω την αντίδραση σε αυτό τον κόσμο. Δη-
λαδή, την αντίδραση στην πίεση του να μεγαλώνεις και να προσπαθείς να βρεις ποια 
είσαι μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία, η οποία σε καταπιέζει, σε αντικειμενικοποι-
εί, σε κακοποιεί. Η Θαλασσινή έχει απόλυτη επίγνωση αυτών των κινδύνων από πιο 
μικρή ηλικία, ενώ η Γαλάτεια, επειδή φοβάται, δεν ακούει τόσο το ένστικτό της και 
προσπαθεί να υιοθετήσει μια στάση που της επιτρέπει να είναι μέλος μιας παρέας, 
χωρίς να έρχεται σε ρήξη μαζί τους. 
Στο βιβλίο υπάρχει μια σοκαριστική περιγραφή ενός βίαιου περιστατικού που 
βιώνει η Γαλάτεια. Γιατί επέλεξες να συμπεριλάβεις τη σκηνή αυτή; Προβλημα-
τίστηκα πολύ για το εάν έπρεπε να υπάρχει η σκηνή ή απλά αν έπρεπε να συνεχίσω 
κατευθείαν στο μετά και στις σκέψεις για αυτό το συμβάν. Ήμουν σε πολύ άσχημη 
ψυχολογική κατάσταση, όταν έγραψα για αυτή τη σκηνή. Αυτά τα δύο κεφάλαια δεν 
μπορούσα καν να τα διορθώσω, πριν στείλω το χειρόγραφο. Ήταν πάρα πολύ δύ-
σκολο για εμένα. Συνέβη όντως πολύ ξαφνικά στο βιβλίο, γιατί πάρα πολλοί βιασμοί 
μέσα σε σχέσεις συμβαίνουν κάπως έτσι… Είναι μια σκηνή που είχα σκεφτεί από την 
αρχή ότι είναι μέρος αυτής της ιστορίας. Με είχε προβληματίσει η ρομαντικοποίηση 

του βιασμού, ο βιασμός ως φαντασίωση 
και η βία χωρίς συναίνεση. Εγώ ήθελα να 
το παρουσιάσω από την πλευρά της γυ-
ναίκας που υφίσταται αυτή τη βία πάνω 
στο σώμα της και βλέπει πώς μεταμορ-
φώνει αυτή η βία το σώμα της βραχυπρό-
θεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. 
Θέλω να βάλω στην κουβέντα μας και 
τις καταιγιστικές αποκαλύψεις του 
Metoo τον τελευταίο χρόνο στη χώρα 
μας. Μια μερίδα της κοινωνίας μας συ-
νέχισε να ρωτάει γιατί τώρα, αμφέβαλ-
λαν και δεν τάσσονται με το πλευρό 
των γυναικών που είναι θύματα. Θέλω 
τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Το χειρότε-
ρο είναι όχι μόνο ότι δεν πιστεύουν τις ε-
πιζώσες αλλά θεωρούν ότι λένε ψέματα 
για να καταστρέψουν την καριέρα κά-
ποιου ή για να τραβήξουν την προσοχή. 
Όλες αυτές οι φράσεις, στάσεις και συ-
μπεριφορές αποτελούν κομμάτι του προ-
βλήματος, της πατριαρχίας και της κουλ-
τούρας του βιασμού. Είναι πάρα πολύ δύ-
σκολο για ένα θύμα βιασμού να μιλήσει 
για αυτό που βίωσε, και νομίζω ότι το πιο 
δύσκολο είναι ότι δεν ξέρεις ποτέ πώς θα 
αντιδράσει το άτομο στο οποίο θα μιλή-

σεις. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα αντιδράσουν οι αστυνομικές δυνάμεις σε περίπτωση 
που το καταγγείλεις. Στο βιβλίο ήθελα πάρα πολύ να υπάρχουν μορφές υποστηρικτι-
κές και χαρακτήρες που θα πίστευαν αμέσως τη Γαλάτεια. Ήθελα να δείξω τη σημα-
σία του να έχεις έναν υποστηρικτικό περίγυρο, που κατανοεί τη σημασία του MeToo 
και έναν περίγυρο που αγωνίζεται προκειμένου να ακουστούν όλες οι εμπειρίες. Να 
προχωρήσουμε σε έναν κόσμο που δεν θα φοβόμαστε πλέον και μέσα στο σπίτι μας 
και έξω από αυτό. A

Κατερίνα Λάκκα
«Μια κάποια Γαλάτεια» 
Βιβλιοπωλείο της Εστίας

Κατερίνα Λάκκα
Η Γαλάτεια 

επανέρχεται στον  
21ο αιώνα 

Της ΕυτΕρπης Μουζακίτη
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Έ
ξαλλες «κριτικές» κλασικών, εγνωσμέ-

νης αξίας, πραγματικά μεγάλων και δι-

αχρονικών μυθιστορημάτων, από ανα-

γνώστες στο Goodreads. Σταχυολογού-

με ένα ελάχιστο μόνο δείγμα από όσα μπορεί να 

διαβάσει κανείς αν ανατρέξει στις φαρμακερές 

κριτικές με ένα αστεράκι. Τις μεταφέρουμε σχε-

δόν αυτούσιες, μεταφρασμένες από τα αγγλικά.

Εμάς μάς έκαναν να χαμογελάσουμε. Σήμερα, ο 

«Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλ-

κιν. Στα ελληνικά, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Κέδρος (ο πρώτος τόμος, «Η συντροφιά του Δα-

χτυλιδιού», πρωτοεκδόθηκε το 2002, σε μετά-

φραση Ευγενίας Χατζηθανάση-Κόλλια).

● ● ●

 Αν αναρωτηθήκατε ποτέ ποια απασχόληση 
μπορεί να είναι χειρότερη από το βάψιμο ενός 
σπιτιού, σας έχω την απάντηση: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥ-
ΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Και δεν εννοώ το καθαυτό βά-
ψιμο, που όσο και να πεις έχει και μια πλάκα. 
Μιλάω για το σκέπασμα των επίπλων με σεντό-
νια, για το τρίψιμο, το στοκάρισμα, όλα αυτά τα 
πράγματα. Οπότε, αν θέλετε ντε και καλά να 
διαβάσετε τον «Άρχοντα», καλύτερα βάψτε το 
σπίτι σας. Θα το ’χετε και κέρδος.

 Ο τύπος αφιερώνει 45 σελίδες σε ένα περ-
πάτημα (ένα από τα χίλια) και τρεις (τρεις με-
τρημένες) σε μία σούπερ επική μάχη, με αν-
θρώπους, ξωτικά, Ορκ, και δεν συμμαζεύεται. 
Παράλογο; ΝΑΙ.

 Λοιπόν, ΔΕΝ θα ήταν καλύτερο αν του αφαι-
ρούσες όλα τα άσχετα ποιηματάκια και τραγου-
δάκια από τα οποία είναι γεμάτο. 
Θα ήταν το ίδιο χάλια. Αλλά του-
λάχιστον θα ήταν μικρότερο. Και 
να σκεφτείς ότι ο τύπος ήταν οι-
κολόγος τύπου. Και για χάρη του 
έχει κοπεί ο μισός Αμαζόνιος.

 Στην αρχή σού φαίνεται βλακεία, 
αλλά όσο προχωράς σού φαίνε-
ται ακόμη μεγαλύτερη βλακεία. 
Αν το τελειώσεις, καταλαβαίνεις 
πως ο βλάκας ήσουν εσύ. Τι χάσι-
μο χρόνου, Θεέ μου!…

 Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το βι-
βλίο γέννησε το fantasy, και εμέ-
να μού αρέσει το fantasy. Αλλά 
και τα κοτόπουλα προέρχονται 
από τους δεινόσαυρους. Δεν θα παραγγέλνατε 
ποτέ, όμως, τηγανητό δεινόσαυρο στο KFC, 
έτσι δεν είναι;

 Ηλίθιο βιβλίο. Του βάζω 1 αστεράκι, γιατί το 
σύστημα δεν έχει επιλογή για κανένα.

 Το κείμενο είναι τόσο κακογραμμένο, που δεν 
θα μου προξενούσε έκπληξη αν μάθαινα ότι ο 
συγγραφέας του γεννήθηκε και μεγάλωσε κά-
που στην Κίνα ή στο Θιβέτ, και έμαθε τα αγγλικά 
με λεξικό. Απορώ πώς του το βγάλανε.

 Μπόρομιρ, Φάραμιρ, Παράταμιρ. Μπαλαφάρα 
ολκής, διαβάστε καλύτερα έναν τηλεφωνικό 
κατάλογο, έχει περισσότερη δράση.

 Είχα έναν πονοκέφαλο τις προάλλες, πολύ πιο 
διασκεδαστικό από τον «Άρχοντα».

 Πολύ ωραία ιδέα: μία παρέα αντρών πηγαίνει 
στην άλλη άκρη της γης για να πετάξει σε μια 
τρύπα ένα δαχτυλίδι. Και όλο αυτό χωρίς να έ-
χουν πάρει ναρκωτικά. Πολύ πειστικό, δεν λέω.

 Νά μία περίληψη: περπατάνε, περπατάνε, περ-

πατάνε, περπατάνε, περπατάνε, περπατάνε, 
περπατάνε, περπατάνε, περπατάνε, περπατά-
νε, περπατάνε. Και μετά περπατάνε λίγο ακόμα. 
Ψέματα: ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΑ. Α, και έχουν άγχος εδώ 
κι εκεί, και πού και πού σκάνε και κάτι Ορκ. Και 
μετά; Μετά περπατάνε κι άλλο!

 Ο τυπάς έχει κλέψει ΟΛΑ τα καλά από τις ται-
νίες, αλλά και πάλι έβαλε και δικά του και το 
’κανε μπάχαλο.

 Αν δεν είχαν βγει οι ταινίες, τον «Άρχοντα» θα 
τον ήξεραν μόνο κάτι τύποι που παίζουν αυτά 
τα ηλίθια παιχνίδια με νάνους και Ορκ. Κάτι τύ-
ποι που είναι ΦΤΥΣΤΟΙ με νάνους και Ορκ. Συν 
του ότι έχουν και σπυράκια.

 Ο Τόλκιν είναι τόσο κακός συγγραφέας, που 
παίζει να μην έχει διαβάσει το παραμικρό στη 
ζωή του. Γιατί, αν διαβάζεις, όλο και κάτι σού 
μένει.

 Το βιβλίο είναι τόσο παλιομοδίτικο, που πρέ-
πει να ήταν παλιομοδίτικο και στην εποχή του.

 Οι ήρωες είναι για κλοτσιές. Για κλοτσιές από 
Ορκ. Έστω για να πάψουν να ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ.

 Πρόκειται περί παρωδίας. Αλλά δεν είναι αρ-
κετά κακό για να γίνει καλό. Είναι πολύ-πολύ 
χειρότερο. Ο τύπος έφτιαξε ένα λογοτεχνικό 
είδος παρωδώντας το. Πρέπει να του δώσει 
κάποιος ένα βραβείο και μόνο γι’ αυτό.

 Έχει πλάκα που όλοι οι ήρωες μιλάνε σαν εξη-
ντάρηδες πανεπιστημιακοί με ποδάγρα, μια 
μέρα που δεν ήρθε η γυναίκα για να ξεσκονί-
σει και να τους φτιάξει τσάι.

 Ούτε μία γυναίκα, ρε φίλε, σε ένα εκατομμύ-
ριο σελίδες; Τι έπαθες; Είδες μικρός τον πατέ-
ρα σου να μπανιάρεται στη σκάφη και έπαθες 
ψυχολογικό;

 Ο Τόλκιν δεν επινόησε το fantasy. 
Το εξευτέλισε.
 Έφτασα μέχρι τη σελίδα 200. Τι 
έγινε μέχρι τότε; Θα σας πω. Κάτι 
κοντοί περπατάνε, μιλάνε, και τρώ-
νε ψωμί.
  Επειδή αρέσει σε «όλους», δεν 
πάει να πει ότι είναι καλό. Τέλος.
 Είναι βασισμένο στην ομώνυμη 
κινηματογραφική τριλογία, αλλά ο 
τύπος πήρε πολλές ελευθερίες.
  Δεν μου είπε κάτι, δεν ήταν για 
μένα, διαβάζω μόνο κανονικά βι-
βλία, όχι πειραματική λογοτεχνία 
για τύπους που περπατάνε και μι-
λάνε σαν τον Μπέκετ πιωμένο.

 Άκουσα μία ηχητική διασκευή του βιβλίου στο 
αμάξι, και μου άρεσε πολύ. Λέω, μπράβο τους, 
πήραν μια ανοησία και την κάνανε να αξίζει. 
Τελικά άκουγα άλλο βιβλίο, lol!

 Αν σας αρέσει να διαβάζετε τη Βίβλο, την Το-
ρά ή τις Βέδες, διαβάστε αυτό το βιβλίο. Είναι 
περισσότερο βαρετό βέβαια, και ΔΕΝ θα σας 
αρέσει, αλλά μην το πείτε πουθενά γιατί όλοι 
ξέρουν πως έτσι κι αλλιώς είστε ο weirdo της 
γειτονιάς, οκέι;

 Εμείς μουγκρίζουμε έτσι και χτυπήσουμε το 
δάχτυλό μας στο τραπέζι, και ο άλλος πεθαί-
νει, τον έχουν σφάξει ξέρω γω, και μιλάει ΕΠΙ 
ΠΕΝΤΕ ΣΕΛΙΔΕΣσαν την Ιουλιέτα που πήρε το 
φαρμάκι.

 Πολύ ωραίες οι περιγραφές για κάτι απίθανες 
ανθυπολεπτομέρειες, τόσο ενδιαφέρουσες 
που θέλεις να πάρεις ένα γυαλόχαρτο και ν’ 
αρχίσεις να τρίβεις τη μούρη σου.

 Κακή απομίμηση του Game of Thrones. ●

Κλασικά μυθιστορήματα 
στο Goodreads

Κακές κριτικές στο Goodreads: κάναμε το πείραμα 
με τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του J. R. R. Tolkien

Του ΚυριάΚου άθάνάσιάδη

Χάνα Άρεντ: 
Τρεις συζητήσεις 

Τρεις συνεντεύξεις της Hannah Arendt σε υπέροχη μετάφραση  
του Γιώργου Στεφανίδη και εξαιρετικό επίμετρο  

του Δημήτρη Μαρκόπουλου από τις εκδόσεις Μάγμα

Του στάθη νιΚολάΚοπουλου

Ό
λα τα συγγραφικά ζευγάρια μού φαίνονταν ανέκαθεν αντισυμβατικά, επιτηδευμένα 
και δυσπρόσιτα: Leonard και Virginia Woolf, Jean-Paul Sartre και Simone de Beauvoir, 
Paul Auster και Siri Hustvedt. Ο κατάλογος δεν έχει τέλος, ενώ η παραφιλολογία που 
τους ακολουθεί ως σήμερα έχει δείξει τα δόντια της και τις προτιμήσεις της. Ο Leonard, 

πνεύμα σπινθηροβόλο και περιπετειώδες, αφιερώθηκε στις διπολικές διαταραχές και νευρώ-
σεις της Virginia, ο Paul και η Siri ανήκουν σε μια πνευματική ελίτ η οποία είναι λίαν αρρωστη-
μένη και επηρμένη. Για τους Jean-Paul και Simone το έχει πει καλύτερα απ’ όλους η εκλιπούσα 
Μαργαρίτα Καραπάνου: «Κουβαλούσαν μέσα τους τον θάνατο». 

Ωστόσο, ο Martin Heidegger και η Hannah Arendt κλέ-
βουν την παράσταση απ’ όλους, φρονώ, καθώς οι δια-
φορές τους δεν ήταν μόνο σε επίπεδο πολιτικής θεωρίας 
και φιλοσοφικού στοχασμού αλλά και φυλετικές, σε μια 
εποχή που επηρέασε όλη την ανθρωπότητα σε επίπεδο ι-
δεοκρατίας, υποκειμενικότητας, αισθαντικότητας και εν 
γένει αυθεντικότητας. Ο Martin ήταν Γερμανός, έμπλεος 
της πρωσικής υπεροχής, της «ελληνικότητας» και της 
ελιτιστικής επιλεκτικότητας. Φέροντας όλα τα ναζιστικά 
στερεότυπα στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, κανο-
ναρχούσε, κατήγγελλε συναδέλφους και εξέδιδε φιρμά-
νια υπακοής και παλιγγενεσίας στο ναζιστικό όραμα. Ο 
νόμος της Βάδης είναι χαρακτηριστικός για τον νέο ρόλο 
του πρύτανη στο πανεπιστημιακό γίγνεσθαι, όπως μας 
υπενθυμίζει ο ιστορικός Richard J. Evans.

Η Hannah Arendt, Εβραία και φοιτήτριά του, δεν θα μπο-
ρούσε παρά να γοητευθεί από τον Heidegger (δεν ήταν η 
πρώτη ούτε η τελευταία), ενώ η ερωτική τους σχέση δεν 
εξέλιπε μέχρι τον θάνατό του, παρότι κρυφή για ευνόη-
τους λόγους. Μεγαλωμένη στην Ανατολική Πρωσία, στη 
μακρινή Καινιξβέργη, από εύπορη οικογένεια φιλελεύ-
θερων ιδεών, ήρθε σε επαφή με τη σκέψη του Καντ, την 
αρχαία ελληνική ποίηση, και αργότερα με τον Husserl , 
τον Jaspers βεβαίως βεβαίως, και με το πνευματικό υπό-
βαθρο του Ιερού Αυγουστίνου, στον οποίο βασίζεται η διδακτορική της διατριβή για την έννοια 
της αγάπης στα κείμενά του. 

Οι εκδόσεις Μάγμα μας προσφέρουν τρεις συνεντεύξεις (τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές) της 
Arendt σε γραπτή μορφή, σε υπέροχη μετάφραση του Γιώργου Στεφανίδη και εξαιρετικό επί-
μετρο του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Η Arendt ερωτάται από τους δημοσιογράφους Gaus, Fest και 
Errera αντιστοίχως, για τα προφανή: την παιδική της ηλικία, τον αντισημιτισμό που βίωσε από 
τα χείλη των συμμαθητών της μέσω εκτοξευμένων κοσμητικών επιθέτων στο πρόσωπό της, τη 
δίκη του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ αλλά και την προσωπικότητα του ιθύνοντος νου πίσω από την 
Τελική Λύση (οι μεταφράσεις του συγκεκριμένου έργου στα ελληνικά χρειάζονται, επειγόντως, 
νέο μεταφραστή), τις μεταφυσικές της ανησυχίες, τον ακτιβιστικό της ρόλο κατά τη διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το συγγραφικό της έργο, τη σχέση της –ακροθιγώς– με τον Heidegger, 
για τον πάτερ φαμίλια που είναι επιρρεπής στον φασισμό, την Gleichschaltung, την κατεστραμ-
μένη Ευρώπη, τον Ηρόδοτο, για το τι μέλλει γενέσθαι από δω και πέρα.

Στις συγκεκριμένες συνεντεύξεις, δεν υπάρχει κουτσομπολίστικη πρόθεση, ούτε βαθιές πομπώ-
δεις αναλύσεις για τα τεκταινόμενα της εποχής. Δεν ακούμε για τη σύρραξη Heidegger - Cassirer 
στο Νταβός, για τις ερωτικές περιπέτειες των καθηγητών στη Χαϊδελβέργη με φοιτήτριες που 
διάβασαν τον Levinas στα δεκαπέντε τους· ούτε για τον Carl Jung και τους περιβόητους εφιάλτες 
του. Η Arendt, με λιτό και πραγματιστικό τρόπο, αναφέρεται με χιούμορ αλλά και πίκρα στους 
εργαζόμενους και οικογενειάρχες που συμμετείχαν στη μαζική δολοφονία των Εβραίων, από τη 
ζεστασιά του χώρου εργασίας τους, με τις φωτογραφίες των παιδιών τους πάνω στο γραφείο. Ανα-
λύει τη ρηχότητα του Άιχμαν, την αμερικανική πολιτική της εποχής, την Εβραϊκή Διασπορά, τον 
ρόλο των εβραϊκών συμβουλίων στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, ενώ καταφέρνει να διαλύσει 
την παρεξήγηση γύρω από το πρόσωπό της και την υποτιθέμενη ειρωνεία της στα γραπτά της για 
ό,τι διεπράχθη μεταξύ εξουσιαστών και θυμάτων. 

Το επίμετρο του βιβλίου είναι αριστουργηματικό. Ο Δ. Μακρόπουλος καταφέρνει σε λίγες σελί-
δες να συνοψίσει με υπέροχο τρόπο το έργο της Arendt και την εποχή της, από την κατανόηση του 
κόσμου στην υπευθυνότητα, στην ιδιαιτερότητα της ιδίας, στη διαμάχη γύρω από τον παλιάτσο 
Άιχμαν, στη ρήξη με τους διανοούμενους της εποχής της, και φυσικά, στην επιείκεια που επέδει-
ξε στον Heidegger και στη σιωπή του, στη μεταπολεμική εποχή της ανόρθωσης. 

Το βιβλίο συστήνεται για μια εισαγωγή στο τι εστί Hannah Arendt και εξτρεμιστικός αντιεβραϊ-
σμός, τι σημαίνει εργασία και πνεύμα, σοβαρότητα σκέψης και ανθρωπισμός, οργάνωση, έρευνα 
και αναπαράσταση. Ας αφήσουμε κατά μέρος τα μέλη της ελληνικής διανόησης να ψιθυρίζουν 
μεταξύ τους «λέγε με Schiller, να σε αποκαλώ Goethe», και ας πάρουμε επιτέλους τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό στα σοβαρά, μέσω της προσωπικότητας της πάντα επίκαιρης Hannah Arendt. A

ΚατεδαφιστιΚεσ ΚριτιΚεσ 

Χάννα Άρεντ 
«Τρεις συζητήσεις» 

εκδόσεις Μάγμα
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Michael Bublé: Ο Crooner και η pop πλευρά του

 Δεν ήταν δύσκολο να θεωρηθεί ο καινούργιος Frank Sinatra. Και μόνο που 
υπέγραψε τόσο νωρίς στην καριέρα του με τη Reprise, τη δισκογραφική εται-
ρεία που ίδρυσε ο Franky to 1960, ήταν αρκετό. Οι ερμηνείες του πολύ συχνά 
παρέπεμπαν στον Sinatra, ίσως γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να πατάς σε 
τέτοιο ρεπερτόριο, χωρίς να αναφέρεσαι –ηθελημένα ή αθέλητα– στις πα-
τραγονικές του μορφές. Το ζητούμενο είναι όμως να μη μένεις στατικός. Και ο 
Καναδός τραγουδιστής δεν έμεινε ποτέ. Δίπλα στα jazz standards που διάλεγε 
για τους δίσκους του, έβαζε πάντα και κάποια δικά του τραγούδια, φροντίζο-
ντας ταυτόχρονα να συνεργάζεται με αστέρια της pop, όπως η Nelly Furtado 
και οι Boyz II Men. Την ίδια στιγμή εμφανιζόταν στην τηλεόραση, έπαιζε στο 
κινηματογράφο, παρουσίαζε φιλανθρωπικό έργο, έβρισκε πάντα τον τρόπο 
να καλλιεργεί την εικόνα του. Τελικά, αν στον κόσμο της jazz μπορεί να βρει κα-
νείς δεκάδες τραγουδιστές –παλιούς και καινούργιους– που να τα πηγαίνουν 
περίφημα, δεν υπάρχει κανείς που να προσγειώνει εκείνο το θαυμαστό ιδίωμα 
στη σημερινή pop πραγματικότητα τόσο ομαλά αλλά και τόσο ουσιαστικά όσο 
ο Bublé. Κι αν ανάμεσα στα τραγούδια του ήταν μόνο τα standards αυτά που πά-
ντα σας εντυπωσίαζαν, καλά θα κάνετε να ρίξετε μια «αυτιά» στο ολοκαίνουρ-
γιο pop hit «Higher», το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου, που μόλις κυκλοφόρησε 
σε cd κι έρχεται σε βινύλιο στις 13 Μαΐου. 

 Αυτό εδώ το βιβλίο ξεκινάει από την Οράνιενστράσε, ναι του Βερολίνου. 
Επιπλέον, έχει περισσότερες από 600 σελίδες, πράγμα που σημαίνει ότι θα 
μπορέσεις να ζήσεις αρκετό καιρό μαζί του. Άσε που, αν δίπλα στο Βερολίνο 
που από νωρίς αγάπησες, στέκεται και η Νέα Υόρκη, τα πράγματα είναι ακόμη 
καλύτερα. Ο Γκέρχαρντ Φάλκνερ στο «Apollokallypse» που κυκλοφορεί από 
τις Εκδοσεις Loggia, στήνει ένα μυθιστόρημα το οποίο αναφέρεται στις κα-
τακερματισμένες δεκαετίες του 1980 και του 1990, στις κατακερματισμένες 
πόλεις της Νέας Υόρκης και του Βερολίνου, στις κατακερματισμένες μουσικές 

που ξεκινούν από Bowie και 
Blondie και φτάνουν μέχρι 
Dead Kennedys, στην κα-
τακερματισμένη γενιά που 
βίωσε –ανάμεσα σε άλλα– 
την πτώση του Τείχους. Και 
ναι, είναι ένα από τα βιβλία 
που θα σε αναγκάσουν να 
ακολουθήσεις τον δικό του 
εσωτερικό ρυθμό στην ανά-
γνωση. Έτσι ώστε στο τέλος 
του βιβλίου να είσαι κάποιος 
–πιο πλούσιος– άλλος.

 Οι  περισσότ ερ οι  απ ό 
εμάς είναι βέβαιο ότι, αν 
δεν έ χουν ολόκ ληρη τη 
δισκογραφία των Velvet 
Underground –πράγμα 
ενδεχομένως αναγκαίο– 
έ χουν τις περισσότερες 
από τις ηχογραφήσεις τους. 
Ό μ ω ς,  κ υ κ λο φ ο ρ ε ί  τ ον 
Απρίλιο η μουσική που συ-

νοδεύει το ντοκιμαντέρ του Todd Haynes σχετικά με το νεοϋορκέζικο σχήμα, 
που, πέρα από τα τραγούδια της μπάντας, περιλαμβάνει και μουσική που προ-
έρχεται από μερικές από τις επιρροές τους: Diablos, Bo Diddley, Primitives. 
Πολύ ενδιαφέρον, λέμε!

 «Μια rock μπάντα χωρίς drummer, μια country μπάντα χωρίς βιολιστή». Έτσι 
περιγράφουν τον εαυτό τους οι Dead South, το συγκρότημα από τον Καναδά 
που δείχνει να έχει πολύ χιούμορ, να περνάει τέλεια στις συναυλίες του και να 
μετατρέπει την country σε ένα ολόφρεσκο ιδίωμα, όπου όλα είναι πιθανά. Η 
μπάντα ηχογράφησε πρόσφατα δύο δεκάιντσα ep, με τον πολύ έξυπνο τίτλο 
«Easy Listening For Jerks Pt 1 & 2», όπου διασκευάζουν κάποια country standards, 
όπως το «You Are My Sunshine» και το «Keep On The Sunny Side» αλλά και τραγού-
δια των Misfits, των System Of A Down και των Doors. Το κεντρικό single και 
video clip τους είναι το «People Are Strange» και είναι καταπληκτικό!

 Ο Espen Eriksen είναι ένας από τους καλύτερους πιανίστες της νέας γενιάς 
της Νορβηγίας. Ειδικά με το trio του, έχει κυκλοφορήσει μερικούς εξαιρετικούς 
δίσκους, ανάμεσα στους οποίους είναι το πιο πρόσφατο «End Of Summer» αλ-
λά και το «Perfectly Unhappy» με τη συμμετοχή του βρετανού σαξοφωνίστα 
Andy Sheppard. Στα τέλη Απριλίου, θα κυκλοφορήσει το «In The Mountains» 
και πάλι με τον Sheppard, πάντα από την εξαιρετική νορβηγική εταιρεία Rune 
Grammofon.

Υ.Γ.: Το «Sulk» είναι το πιο σπουδαίο album των Associates του Billy Mackenzie. 
Τώρα που συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη του έκδοση, επανακυ-
κλοφορεί με μερικά επιπλέον καλούδια, που θα κάνουν ευτυχισμένο κάθε νεο-
ρομαντικό παιδί των 80s.

Σημειώσεις Ενός 
Μονομανούς CXXXVI
Του ΓιώρΓου Φλώράκη

Μεγάλωσα σε μια θρησκευόμενη οικογένεια. Ελαφρώς θρησκευόμε-
νη, για την ακρίβεια. Γεγονός είναι ότι, όντας μειράκιο, ακολουθούσα 
τη γιαγιά μου στην κυριακάτικη λειτουργία ώσπου με έπεισε να ντυθώ 
ένα μαύρο ράσο και να εμφανιστώ σαν παπαδάκι κρατώντας με σέ-
βας ένα εξαπτέρυγο.  Θα ήμουν έντεκα-δώδεκα χρόνων τότε, ίσως 
μικρότερος. Βάδιζα με υπερηφάνεια ανάμεσα στα κλίτη της Παναγίας 
των Σταυροφόρων (εκκλησία της ενορίας μας) κάτω από τις επιδοκι-
μαστικές ματιές της γιαγιάς μου – κι ενίοτε της μάνας μου. Το κύρος 
και το γόητρο αυτών των εμφανίσεων δεν κράτησαν πολύ, αφού η 
πλήξη που βασίλευε στο κατηχητικό και μια έφεση στην ανεξάρτητη 
σκέψη γρήγορα λειτούργησαν διαβρωτικά και με απομάκρυναν από 
τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Η ανάγνωση αργότερα του Ερνέστου 
Ρενάν δεν βοήθησε. 
Διαβάζοντας σήμερα το ογκολιθικό μυθιστόρημα του Τζόναθαν Φράν-
ζεν στην εξαιρετική μετάφραση του Γιώργου-Ίκαρου Μπαμπασάκη, 
αναρωτιέμαι εκ των υστέρων πώς είναι να μεγαλώνει κάποιος σε μια 
οικογένεια όπου ο πατέρας είναι ιερέας. Τότε, στην παπαδοπαιδική 
περίοδο της ζωής μου δεν με είχε απασχολήσει ένα τέτοιο ερώτημα, 
καθώς οι κληρικοί που γνώριζα ήταν τρόπον τινά άφυλοι και δεν είχα 
συμμαθητή από οικογένεια ιερέα. Όμως ο Φράνζεν μια τέτοια οικο-
γένεια ακριβώς περιγράφει στο 700 σελίδων πόνημά του. Ο πατέρας 
είναι δευτεροκλασάτος εφημέριος σε μια εκκλησία αγνώστου –ή επι-
νοημένου– δόγματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίθουν έτσι κι αλλιώς 
από ένα σωρό αιρεσιαρχικές δοξασίες δίνοντας δουλειά σε μια ευρεία 
γκάμα ανθρώπων που πιστεύουν ότι έχουν την κλίση να υπηρετή-
σουν το Ανώτατο Ον στις διάφορες εκφάνσεις του. 
Βέβαια, το οικοδόμημα του Φράνζεν (που αν είχε γεννηθεί στην Ελλά-

δα θα ανήκε στην περίφημη συγγραφική γε-
νιά του ’80) έχει θεμέλια που φτάνουν βαθιά 
στην αμερικανική κοινωνία και στις ιστορι-
κές στιγμές της – κι ας έχει βάση την δεκαετία 
του ’70. Αυτό που διαφοροποιεί την περί ης ο 
λόγος οικογένεια (πατέρας εφημέριος, μάνα 
ημίτρελη, τέσσερα παιδιά σαν τις τέσσερις 
φιγούρες της τράπουλας) από κάθε άλλη οι-
κογένεια των μεσοδυτικών πολιτειών είναι η 
στάση της απέναντι στο καλό. Σε κάθε ορια-
κή στιγμή κάθε μέλος αυτής της οικογένειας 
βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ηθικό δίλημμα 
που είναι σαφώς απότοκο της γειτνίασης με 
την έξωθεν καλή μαρτυρία του Κυρίου (και 
πώς αλλιώς, η οικογένεια μένει μέσα στο ίδιο 
το πρεσβυτέριο – μια διευκόλυνση εκ μέρους 
της ενορίας).
Είναι ένα μυθιστόρημα που δύσκολα αφήνεις 
από τα χέρια – ίσα ίσα βοηθάει την γύμναση 
των μυών με το βάρος του. Περιπλανιόμαστε 
μαζί του όχι μόνο σε άγνωστα κομμάτια της 
Αμερικής (οι σκηνές στον καταυλισμό των 

Ναβάχο –κάτι που κανένα ταξιδιωτικό γραφείο δεν συμπεριλαμβάνει 
στο πρόγραμμά του- είναι κάτι που κάνει το βιβλίο ξεχωριστό και την 
ίδια στιγμή ανεπανάληπτο), αλλά και στα βάθη των σκέψεων και της 
ψυχής των ηρώων του. Κι ενώ όλοι τυραννιούνται από την πάλη τους 
ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, τα ναρκωτικά και την απεξάρτηση, 
την ενσυναίσθηση και την αποξένωση, την έλξη της εξουσίας και την 
τιθάσευση του εγωκεντρισμού, αυτό που κάνει να ηχήσουν τα τύμπα-
να του πολέμου δεν είναι παρά η ακατανίκητη επέλαση της σάρκας. 
Της σάρκας από το πλευρό του Αδάμ.

Περιπλανιόμαστε 
με τον Φράνζεν 
σε άγνωστα κομμάτια 
της Αμερικής 
Tου άρη ΣΦάκιάνάκη

Τζόναθαν Φράνζεν
«Σταυροδρόμια»
εκδ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ
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Σε είδα...

Last chance
Intro bar Περιστέρι.  
Σε είδα στο μπαρ με τη φίλη 
σου που χορεύατε όλο το 
βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. 
Δεν πρόλαβα να σε πλησιάσω 
και να σου πω τι υπέροχα 
μάτια έχεις! Φορούσα μπορντό 
μπλούζα και ζακέτα.

Μου ζήτήσεσ  
καπνο στουσ  
stiLL corners
Συναυλία Still Corners, 
Gagarin. Μπροστά, ψιλοκοντά 
στο στέιτζ. Εγώ με 2 φίλους, 
εσύ με  φίλη. Λεπτούλα, 
φορούσες μάλλον μαύρο 
φόρεμα or sth. Χορεύουμε 
σχεδόν δίπλα, αντικριστά. Με 
κοιτάζεις. Σε κοιτάζω. Ανάβω 
τσιγάρο. Με κοιτάς ξανά και 
έρχεσαι. «Μήπως έχεις 
καπνό;» Καπνό δεν είχα, μα θα 
μπορούσα να σου δώσω την 
καρδιά μου. Σε ψάχνω στα 
στόρι με την ελπίδα ότι θα 
σε βρω.

τα Ματακια σου 
ειχαν Μια θλιψή
Φωκίωνος Νέγρη, Scry. 
Όμορφη, καλοντυμένη, 
μάλλον ήσουν με τον φίλο 
σου, επίσης καλοντυμένος. 
Εγώ ο ανόητος σε κοίταζα 
έντονα σαν κόπανος. 

Ντρέπομαι. Είσαι πανέμορφη, 
τα ματάκια σου είχαν μία 
θλίψη.

Ξανθια Με το σκυλακι 
στον προεδρο
Σε είδα στον Πρόεδρο στη 
Νέα Μάκρη. Είσαι ξανθιά και 
καθόσουν στο διπλανό 
τραπέζι με ένα σκυλάκι. Ήταν 
κι άλλοι δύο άντρες στην 
παρέα σου και κάθονταν 
απέναντί σου, ο ένας αρκετά 
μεγαλύτερός σου και ο άλλος 
κοντά στην ηλικία σου. Στείλε 
αν το δεις, please!!!

διοδια, κορωπι, 
γυρω στισ 17:30
Έφτασες με ένα Suzuki ασημί  
γύρω στις 17:30, σου έδωσα 
το pos μου, κοιταχτήκαμε με 
ένα ευχαριστώ και έφυγες. 
Ελπίζω να το δεις!

σε εχασα Ξαφνικα 
στο chat
Νεφέλη, στείλε! Ξέρω, θα 
καταλάβεις... Μην τα λέω  
και στα γερμανικά.

σε ειδα στο Μετρο
Σταθμός Σύνταγμα, 1/4 στις 
επτά πάρα λίγο το απόγευμα. 
Βγάλαμε μαζί εισιτήριο. Από 
ό,τι θυμάμαι, φορούσες μαύρο 
τζιν παντελόνι, μαύρη ζακέτα, 

μαύρη μάσκα, μαύρα 
παπούτσια και έχεις μαύρα 
μαλλιά. Φορούσα μπλε τζιν 
παντελόνι, μαύρη ζακέτα, 
μαύρα παπούτσια και έχω 
μαύρα μαλλιά. Μόλις έφευγες 
να χτυπήσεις το εισιτήριό σου, 
γύρισα να σε κοιτάξω, τότε 
γύρισες και εσύ.

εισαι αυτο ακριβωσ 
που ψαχνω, 
εΜφανισιακα 
τουλαχιστον
Νέα Σμύρνη, MyMarket,  
Ελ. Βενιζέλου. Σε είδα στον 
πάνω όροφο του σούπερ 
μάρκετ. Κοιταχτήκαμε. 
Μιλούσες στο τηλέφωνο.  
Σε πέτυχα 2-3 φορές ακόμα 
σχεδόν παντού. Είσαι αυτό 
ακριβώς που ψάχνω, 
εμφανισιακά τουλάχιστον. 
Πεθαίνω να σε γνωρίσω! 
Εύχομαι να το δεις.

κοκο-Μπλοκο!
«Τρίτων» για Κέα.  
Είχες κουτάβι, είχα τρεις 
συνεργάτες. 
Κόκο-μπλόκο!

στου παρταλή
Σε γνώρισα στου Παρτάλη 
στις Σπέτσες. Είχες έρθει  
με έναν Ελβετό. Ξέρεις  
ποιος είμαι.

Κάποιος σε ψάχνει. Ψάξε τον κι εσύ και επικοινώνησε μαζί του στο www.athensvoice.gr/stiles/se-eida.

Τζένη, στη δουλειά με μετέφεραν σε 
ένα τμήμα όπου όλα πηγαίνουν υπέ-
ροχα, και είμαι πολύ ευχαριστημένη 
με τους συνεργάτες μου. Εκτός από 
έναν, ο οποίος είναι υψηλά ιστάμε-
νος και καθημερινά μου κάνει σχό-
λια για την εμφάνισή μου, τα ρούχα 
μου και το σώμα μου και καλά κολα-
κευτικά και αστειάκια τέτοια, αλλά 
εντάξει πια. Κάθε μέρα, λέμε. Στην 
αρχή το έριχνα στο χιούμορ, όμως 
πλέον με αποσυντονίζει και με ε-
κνευρίζει. Τι κάνουμε;

Αυτός ο casual σεξισμός, που 
περνάει ύπουλα εν είδει πλα-
κίτσας, κάπου μπάστα, κάπου 
φτάνει, κάπου όπα. Δεν πα’ 
να ‘ναι υψηλά ή χαμηλά ιστά-
μενος. Βάζουμε όρια και του 
το ξεκόβουμε. Αυτό κάνουμε. 
Δεν πάει πολύς καιρός από τότε 
που κατάλαβα πόσο σημαντικό 
είναι να θέτω τα όριά μου στις 
σχέσεις. Επαγγελματικές και 
προσωπικές. Κανείς δεν έχει το δικαίω-
μα να σε κάνει να νιώθεις άσχημα στον χώ-
ρο εργασίας σου. Πρέπει όλοι να νιώθουμε 
προστατευμένοι και προστατευμένες. Θα 
σε συμβούλευα να του μιλήσεις σε προ-
σωπικό επίπεδο και να εξηγήσεις πως δεν 
ανέχεσαι άλλο τέτοιο σχόλιο. Επίσης, να 
το κοινοποιήσεις και στους συναδέλφους 
σου. Εάν το συνεχίσει, σε συμβουλεύω να 
το αναφέρεις στο τμήμα προσωπικού της 
εταιρείας (αν υπάρχει) ή στους ανωτέρους 
σας. Το σημαντικότερο όμως είναι να μην 
το κλείσεις μέσα σου και να μην το αφήσεις 
άλλο να περνάει στο ντούκου. Ας αναφέ-
ρουμε τις συμπεριφορές και ας υπάρξουν, 
επιτέλους, και οι ανάλογες κυρώσεις. 

Τζένη, Τζένη, Τζένη, μου είπε πάνω 
στο σεξ (με λίγες εβδομάδες μόνο 
γνωριμίας) ότι είμαστε πλασμένοι ο 
ένας για τον άλλον! Δεν έχω ξανα-
τρομάξει περισσότερο! Δυστυχώς, 
δεν ήταν μόνο πάνω στη στιγμή. 
Αφού ολοκληρώσαμε, μου το ξανα-

είπε ρωτώντας με αν το 
άκουσα και πιο πριν... 
Έχω νιώσει απίστευ-
τη παγωμάρα μαζί του 
από τότε και δεν απα-
ντάω στα μηνύματά 
του. Εξαφανίζομαι έτσι 
απλά ή του μιλάω;

Οκ. Εντάξει. Πολύ ωραία! Το 
πήρα το μήνυμα, σε έπνιξε 

ο φίλος μας! Λέω να εφαρμό-
σεις το πανάρχαιο μότο που λέ-

ει «μην κάνεις στον άλλον αυτό 
που δεν θα ήθελες να σου κάνουν». 

Γενικώς, δηλαδή, είμαι υπέρ της ανοι-
χτής και ντόμπρας αντιμετώπισης. Οπότε 
αν σιχαίνεσαι κι εσύ, φίλη, το ghosting, 
αυτή είναι μια τέλεια ευκαιρία για να φτιά-
ξεις ένα καλό κάρμα. Άνοιξε, για αρχή, 
τα μηνυματάκια του και πες του να πάτε 
μια βόλτα να περπατήσετε, βρε αδερφέ. 
Εκεί, λοιπόν, που θα σπάσει ο πάγος των 
πρώτων πέντε λεπτών, εξήγησε του ότι σε 
πλάκωσε ψυχολογικά αυτή η βαρύγδουπη 
δήλωση και ότι σίγουρα δεν νιώθεις (ακό-
μα τουλάχιστον), όπως νιώθει αυτός. Κά-
πως, θα πάρει τον δρόμο της η όλη φάση 
και ο καθένας σας τον δικό του.

Μανεκέν μου, είμαι σε 
μια περίοδο που το φι-

λοσοφώ το πράγμα 
πολύ. Μόλις έφυγα 
από μια –ας πούμε– 
σχέση με έναν τύ-
πο, ο οποίος ήταν 
έξυπνος με χιού-
μορ, α λ λά φουλ 

εγωκεντρικός και 
επιφανεια κός.  Έ-

ναν μήνα μετά, έτυχε 
να γνωρίσω έναν άλλο 

τελείως διαφορετικό. Απλός, 
ευγενικός, χωρίς φρου φρου και 
περιτύλιγμα. Ωστόσο, εγώ διστάζω 
ότι θα είναι ξενέρωτος και δεν είμαι 
καθόλου ενθουσιασμένη. Ξέρω τι 
θέλω αλήθεια, απλά δεν γίνεται να 
τα έχω όλα;

«Μία απ’ όλα» ξέρω ότι μπορείς να βρεις σε 
σουβλάκι. Τώρα για γκόμενο, δεν το νομί-
ζω. Σε κάτι όλοι υστερούμε. Κι εσύ, κι εγώ κι 
εκείνος. That’s life. Οπότε, 
μιας και το φιλοσοφείς 
το πράγμα, σκέψου 
κι αυτό. Επίσης, αν 
κατάλαβα καλά 
δεν ξέρεις ότι εί-
ναι ξενέρωτος, α-
πλά το υποθέτεις. 
Θα σου πρότεινα 
να ξεκολλήσουμε 
από τις ταμπέλες, 
που βάζουμε στους 
ανθρώπους, και να τους 
αφήσουμε να μας εκπλήξουν. Να είσαι ο 
εαυτός σου, φυσική, να μην προσποιηθείς 
τίποτα και να μην προδικάζεις καταστάσεις. 
Δοκίμασέ το, αν σε ελκύει σε ένα πρώτο επί-
πεδο και σου αρέσει, άσ' το να κυλήσει και 
βλέπουμε. Εγώ εδώ είμαι για τις περαιτέρω 
εξελίξεις.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΟΜΙΚΑ

–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Μίλα μου βρόμικα. 

Μίλα μου αληθινά. 

email: info@athensvoice.gr

instagram: @melitajenny
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Σε γνωρίζω... 29χρονη καθηγήτρια, 50χρονος πολιτικός  
μηχανικός, 32χρονος ιατρός, 42χρονη δημόσιος 

υπάλληλος, 54χρονη στέλεχος εταιρείας, 40χρονος τεχνολόγος 
τροφίμων, 66χρονη συνταξιούχος, 35χρονη επιχειρηματίας, αναζη-
τούν σύντροφο ζωής. Διεθνείς Γνωριμίες Γάμου «ΠΑΠΠΑΣ», Ομήρου 
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Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
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Μικρές 
αγγελίες

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm!  
Το «Μίλα μου βρόμικα» κάνει τα 
ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 
σαν παθιάρικο τραγούδι στο  
Athens Voice Radio 102.5 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, η σύνοδος που 
σχηματίζει ο κυβερνήτης σου Άρης με τον Κρό-
νο στον Υδροχόο (5/4), επηρεάζοντας ιδιαίτερα 
τους γεννημένους στις αρχές του 3ου δεκαημέ-
ρου, βγάζει αποφασιστικότητα και θέληση για 
να πετύχεις τους στόχους σου, ως απόρροια της 
Νέας Σελήνης που προηγήθηκε στο ζώδιό σου 
και είναι ακόμα «νωπή» ενεργειακά. Όμως, όπου 
Κρόνος ίσον περιορισμοί και πιθανόν να υπάρ-
χουν επί της παρούσης κάποιες αντικειμενικές 
δυσκολίες που ανακόπτουν τη δράση σου, οπότε 
θα πρέπει να δώσεις μεγαλύτερη έμφαση στις 
συνεργασίες σου και στη συλλογική δουλειά για 
να τα καταφέρεις. Για μερικούς μπορεί να προκύ-
ψουν και «θεματάκια» με τις φιλίες και τις κοινω-
νικές σου συναναστροφές ή μπορεί το πρόβλη-
μα ενός φίλου να επηρεάζει και σένα με κάποιον 
τρόπο. Την Τρίτη η Αφροδίτη κάνει την εμφάνισή 
της στους Ιχθείς και τον 12ο οίκο σου μέχρι τις 
2/5, βγάζοντας στην επιφάνεια την πιο ευαίσθη-
τη και καλλιτεχνική πλευρά σου. Είναι μια περίο-
δος που θα νιώσεις επίσης την ανάγκη να ασχο-
ληθείς και με το κομμάτι της πνευματικότητας 
στη ζωή σου, μπαίνοντας ίσως λίγο πιο βαθιά και 
στο κατανυκτικό κλίκα εν όψει του Πάσχα. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Η σύνοδος Άρη-Κρόνου στον Υδροχόο στις 5/4, 
που επηρεάζει ιδιαίτερα τους γεννημένους στις 
αρχές του 3ου δεκαημέρου, κάνει το ξεκίνημα 
της εβδομάδας αρκετά απαιτητικό, καθιστώντας 
την Τρίτη ίσως την πιο δύσκολη μέρα του Απρι-
λίου. Σχηματίζεται στο κομμάτι του ωροσκοπίου 
σου που αναφέρεται στην καριέρα και εξ αντα-
νακλάσεως στα οικογενειακά σου και πιθανόν να 
πιεστείς περισσότερο και στο 
ψυχολογικό κομμάτι. Οι υποχρε-
ώσεις και τα καθήκοντα της δου-
λειάς «δοκιμάζουν» τις αντοχές 
σου, με τα εμπόδια να αφορούν 
και τις σχέσεις με συναδέλφους, 
συνεργάτες, προϊσταμένους 
για μερικούς, ενώ ίσως τώρα 
αισθανθείς περιορισμένος α-
ναφορικά με τις επιλογές σου. 
Δεν αποκλείεται παράλληλα 
να κουβαλάς αυτό το «φορτίο» 
και στο σπίτι, πρακτικά και συ-
ναισθηματικά, χαλώντας και τις 
εκεί ισορροπίες. Είναι σημαντικό αυτές τις μέρες 
να προσέχεις περισσότερο την υγεία σου, γιατί 
αυτή η όψη έχει και ατυχηματικό χαρακτήρα. Τα 
καλά νέα είναι πως την ίδια μέρα η Αφροδίτη, ο κυ-
βερνήτης του ζωδίου σου, περνά στους Ιχθείς ως 
τις 2/5, δίνοντάς σου βοήθειες στν συνέχεια για 
να καταφέρεις τους στόχους σου. Οι επαφές σου 
αυξάνονται, το ίδιο και η διάθεση για κοινωνική 
αλληλεπίδραση με φίλους και αγαπημένα πρόσω-
πα, οπότε θα μπορέσεις να χορτάσεις και συ λίγο 
Άνοιξη, Ήλιο και ευχάριστες στιγμές.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Η εβδομάδα ξεκινά με μια σύνοδο Άρη-Κρόνου 
στον Υδροχόο την Τρίτη «παίζοντας» με τη διά-
θεσή σου και την αισιόδοξη στάση σου απέναντι 
στα πράγματα. Πιθανώς αυτό να οφείλεται και 
στην πρόσφατη επικαιρότητα -πόση φρίκη ν’ 
αντέξει κανείς- που σε βάζει στη διαδικασία να 
σκεφτείς πιο αφοριστικά για την εξέλιξη ορισμέ-
νων εκπροσώπων του ανθρώπινου είδους. Από 
την άλλη καλά θα κάνεις να βάλεις όρια στις αρ-
νητικές επιρροές που υπάρχουν στο περιβάλλον 
σου, χωρίς ενοχές, αφού το νευρικό σου σύστη-
μα δεν αντέχει τέτοιου είδους «επιβαρύνσεις». 
Ίσως πάλι προκύπτει τώρα μια δυσκολία σχετικά 
με νομικές υποθέσεις, ένα ταξίδι, ένα προσω-
πικό σου θέμα, έναν στόχο στα επαγγελματικά 
ή τις σπουδές. πραγμάτωση του. Θα πρέπει να 
δείξεις υπομονή και επιμονή χωρίς να πιέσεις 
τις καταστάσεις, πρόκειται για κάτι προσωρινό. 
Προσοχή επίσης με την οδήγηση και τις μετα-
κινήσεις σου. Η Πέμπτη και η Παρακευή, με τα 
εξάγωνα του Ερμή με Κρόνο και Άρη αντίστοιχα, 

είναι πιο κατάλληλες για να ασχοληθείς με αυτά 
τα ζητήματα. Ο Απρίλιος είναι ένας μήνας με με-
γάλη έμφαση στα επαγγελματικά, φέρνοντας 
ευκαιρίες εξέλιξης.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Τα οικονομικά βρίσκονται και πάλι σε πρώτο 
πλάνο, με πίεση και άγχος. «Σιγά τα νέα» θα μου 
πεις, όμως όπως και να ’ χει μια οι αυξήσεις στις 
τιμές, μια οι λογαριασμοί του ρεύματος και «το 
ταμείο είναι μείον» ενώ ακόμα δεν ξεκίνησε ο μή-
νας. Θα πρέπει να κάνεις σωστή διαχείριση προς 
λιτότητα μεριά, αποφεύγοντας κάθε είδους ρί-
σκο, επιπόλαιες κινήσεις, αν και δεν αποκλείεται 
να υπάρξουν επιπλέον έξοδα για μερικούς. Πα-
ράλληλα μπορεί να σου βγαίνει μια γενικότερη 
ανασφάλεια σε ψυχολογικό επίπεδο, ίσως και 
λόγω μιας απόμακρης στάσης από την πλευρά 
του συντρόφου σου, προβλημάτων ή ανικανο-
ποίητου στο σεξουαλικό κομμάτι, ενώ αν είσαι 
μόνος σου «χτυπάει» τώρα πιο άσχημα. Cheer 
up όμως, γιατί την Τρίτη έχουμε και την είσοδο 
της Αφροδίτης στους Ιχθείς μέχρι τις 2/5, που σε 
βγάζει από τη «μαυρίλα», δίνοντας σου αισιοδο-
ξία και όρεξη να μπεις δυναμικά στην ενέργεια 
της Άνοιξης. Από τη θέση αυτή ευνοεί το φλερτ, 
τα ταξίδια, τα νέα σχέδια στα προσωπικά και τα 
επαγγελματικά, αλλά και τις σχέσεις δικτύωσης 
με το εξωτερικό. Λίγη προσοχή την Κυριακή με 
το τετράγωνο Ερμή-Πλούτωνα που μπορεί να 
φέρει εμμονές και συναισθηματικές εντάσεις για 
τους γεννημένους τελευταίες μέρες.

Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Η πρώτη φουλ εβδομάδα του Απρίλη ξεκινά απαι-
τητικά, με τη σύνοδο Άρη-Κρόνου απέναντι σου 
στον Υδροχόο (5/4) να βγάζει πίεση σε σχέσεις και 

συνεργασίες. Αυτή θα είναι πιο 
έντονη όπου εντοπίζονται ήδη 
«θέματα», με την άλλη πλευρά 
να είναι πιθανότατα αυτή που 
προκαλεί ένα πρόβλημα με τη 
συμπεριφορά της. Αυτό όλο 
μπορεί να φέρει στην επιφά-
νεια πράγματα που δεν είχες 
συνειδητοποιήσει, τώρα όμως 
ήρθε η ώρα να κοιτάξεις κατά-
ματα την πραγματικότητα. Και 
μπορεί η αίσθηση της απόστα-
σης από τον άλλο συναισθημα-
τικά να προκαλεί απογοήτευ-

ση, πικρία ή και θυμό, καθώς αυτή όψη σχετίζε-
ται και με βίαιες αντιδράσεις, σίγουρα πάντως η 
αλήθεια λυτρώνει. Αν η «ενόχληση» έχει πλέον 
φτάσει «ταβάνι» ίσως υπάρξουν οριστικές απο-
φάσεις, ακόμα και χωρισμοί. Αυτή είναι η τελευ-
ταία από μια σειρά δύσκολων όψεων Αφροδίτης-
Άρη-Κρόνου στον άξονά σου, καθώς την Τρίτη η 
Αφροδίτη εισέρχεται στους Ιχθείς μέχρι τις 2/5, 
«απαλύνοντας» την ενέργεια. Το βασικό είναι πως 
σε βοηθά να «γιατρέψεις» τα ψυχολογικά σου 
τραύματα, δείχνοντας πρώτα εσύ την αγάπη που 
οφείλεις στον εαυτό σου, για να σου «γυρίσει» 
μετέπειτα multiplied. Αυτή η θέση ευνοεί τους 
αδέσμευτους με το σεξ απίλ και πάθος. σου μέσα 
από μια «μυαλωμένη» διαχείρηση, ρυθμίσεις ο-
φειλών, διευθετήσεις με τράπεζες κ.λπ.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Οι υποχρεώσεις σε πιέζουν καθώς ίσως έχουν 
μαζευτεί αρκετές εκκρεμότητες που πρέπει ά-
μεσα να τακτοποιήσεις, αν και η προσπάθεια να 
χωρέσεις «πολλά καρπούζια κάτω απ’ την ίδια 
μασχάλη» μάλλον δεν είναι πολύ έξυπνη. Θα 
χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να δείξεις υπομο-
νή, αποφεύγοντας «άρπα-κόλλα» συμπεριφορές 
για να τα βγάλεις πέρα, με την πειθαρχία και την 
οργάνωση να είναι τα εργαλεία που πρέπει να ε-
πιστρατεύσεις, χωρίς να αποκλείονται πρακτικά 
εμπόδια και δυσκολίες σε επαγγελματικές σχέ-
σεις. Θα πρέπει να φροντίζεις περισσότερο την 
υγεία σου αυτές τις μέρες κοιμώμενος σωστά για 
να αποφύγεις «παρατράγουδα». Πάντως η όψη 
αυτή είναι εξαιρετική για να μπεις σε μια διαδι-
κασία περιορισμού των βλαβερών διατροφικών 

συνηθειών, αλλά και για να δεσμευτείς σε ένα πιο 
συνεπές πρόγραμμα γυμναστικής που θα σε κά-
νει fît. The big news είναι η είσοδος της Αφροδί-
της την ίδια μέρα απέναντι στου στους Ιχθείς που 
σε ωθεί να ασχοληθείς περισσότερο με τα θέμα-
τα των σημαντικών σχέσεων και συνεργασιών 
σου. Γίνεσαι πιο εξωστρεφής, έχοντας διάθεση 
να φλερτάρεις, να ξαναβρείς το πάθος με τον άν-
θρωπο σου ή να κυνηγήσεις κάτι καινούργιο.

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Δεν είσαι άνθρωπος που αρέσκεται στις «τρι-
βές», εξαιτίας όμως της τάσης σου να κάνεις 
τον «ειρηνοποιό», μη θέλοντας να χαλάσεις τις 
ισορροπίες, καταλήγεις τελικά να καταπιέζεσαι 
big time, κοροϊδεύοντας ουσιαστικά τον εαυ-
τό σου. Σ’ αυτό συμβάλλει και η εξιδανίκευση 
με την οποία «περιβάλλεις» την όλη οπτική σου, 
μόνο που όταν εμπλέκεται ο Κρόνος η ασάφεια 
φεύγει και μένεις με την ωμή πραγματικότη-
τα, χωρίς φιοριτούρες και «αλλά». Έτσι λοιπόν, 
ίσως τώρα σου βγει μια εσωτερική ανάγκη να 
εκφράσεις όσα σε ενοχλούν, να βάλεις όρια στην 
άλλη πλευρά (στον σύντροφο, αλλά και εν δυ-
νάμει στον φίλο, το παιδί, τον συνεργάτη) και 
να αξιολογήσεις ρεαλιστικά αν σε ικανοποιεί η 
όλη «φάση». Αν είσαι μόνος μπορεί να αισθαν-
θείς μεγαλύτερη απογοήτευση, ενώ δεν είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κίνηση προς το 
πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Πέμπτη και Παρα-
σκευή ενδείκνυνται σαφώς περισσότερο για να 
συζητήσεις και να διορθώσεις καταστάσεις, ενώ 
αντίθετα η Κυριακή κρίνεται ακατάλληλη εξαιτί-
ας του τετραγώνου Ερμή- Πλούτωνα.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
«Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα, μη μ’ α-
φήνεις τώρα που’ ναι όλα πιο δύσκολα» είναι τα 
vibes στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Οι λόγοι για 
τα «ζόρια» σου πολλοί: για μερικούς όλο αυτό 
σχετίζεται με την πίεση των επαγγελματικών 
που «σου’ χουν φάει τη ζωή», καθώς οι υποχρε-
ώσεις «βαράνε στο ψαχνό», ενώ συνεχώς ξεπη-
δούν νέες «πίστες» που πρέπει να περάσεις. Για 
άλλους είναι ένα «αγκάθι» στα οικογενειακά, που 
πιθανώς σχετίζεται και με τους γονείς, άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν φροντίδα ή με 
πρακτικά εμπόδια που αφορούν το σπίτι. Άλλοι 
πάλι βιώνουν μια πιο «εσωτερική» μοναξιά που 
μπορεί να πηγάζει από ανασφάλειες και φοβίες 
που σκάνε just like that ή λόγω μιας συναισθημα-
τικής αποξένωσης με τον σύντροφο. Μη σκας, 
γιατί αυτό είναι κάτι προσωρινό και η ενέργεια 
αλλάζει σταδιακά προς το πολύ καλύτερο, α-
φού την ίδια μέρα η Αφροδίτη εισέρχεται στους 
Ιχθείς έως 2/5, φέρνοντας μεγαλύτερη αισιοδο-
ξία, «παιχνιδιάρικη» διάθεση στον έρωτα, όρεξη 
για δημιουργικά σχέδια. Σημαντικό ρόλο για την 
επιτυχία στα αισθηματικά παίζει η βελτιωμένη 
αυτοπεποίθηση που εκπέμπεις «αβίαστα».

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Άλλη μια εβδομάδα που ξεκινά «με το γκάζι πα-
τημένο», έχοντας τις προοπτικές να κάνει και τα 
νεύρα σου «πατίνι» στο ξεκίνημα της. Η καθημε-
ρινότητα βγάζει άγχος και τρέξιμο ενώ εσύ θέ-
λεις απλώς να περάσεις ήρεμα, όμως το πράγμα 
«μπλοκάρει» κάπου ανάμεσα στις υποχρεώσεις 
για τη δουλειά και εμπόδια που πιθανώς προκύ-
πτουν και μπορεί να σε «πετάνε» εκτός σχεδια-
σμού, γεμίζοντάς σε θυμό. Το τελευταίο ωστόσο 
που πρέπει να κάνεις είναι να σπαταλήσεις πο-
λύτιμο χρόνο και ενέργεια σε νεύρα, διαφωνίες 
κ.λπ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αυτές τις μέ-
ρες και στις μετακινήσεις σου, αφού η όψη αυτή 
βγάζει και ατυχηματάκια λόγω απροσεξίας, ενώ 
αντίθετα είναι εξαιρετική για να πειθαρχήσεις 
σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα διαβάσματος και 
μελέτης, αν σπουδάζεις. Το πέρασμα της Αφρο-
δίτης στους Ιχθείς την ίδια μέρα υπόσχεται πιο 
χαλαρούς ρυθμούς από δω και κάτω, με περισ-
σότερες στιγμές ξεκούρασης στον χώρο του 
σπιτιού σου, βελτιώνοντας κάποιες σχέσεις με 
συγγενείς, γονείς, άτομα με τα οποία συγκατοι-
κείς κ.λπ. Παράλληλα δείχνει και τη διάθεση για 

μια αλλαγή διακόσμησης, ορισμένες επισκευές ή 
ακόμα και μια μετακόμιση.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Το «μενού» έχει και πάλι οικονομικά worries στο 
ξεκίνημα της εβδομάδας με τη σύνοδο Άρη-
Κρόνου στον Υδροχόο (5/4) που επηρεάζει ιδι-
αίτερα τους γεννημένους στις αρχές του 3ου 
δεκαημέρου, καθιστώντας πλέον αυτό το θέμα 
popular classic για σένα Αιγόκερε μου. Οι δύο 
αυτοί πλάνητες ονομάζονται και «κακεργέτες» 
στην Αστρολογία και η σύζευξή τους μιλά για 
περιορισμούς, «στρίμωγμα» και εμπόδια στον 
συγκεκριμένο τομέα. Δεν είναι καλές μέρες για 
να κάνεις κινήσεις, να προχωρήσεις με μια επέν-
δυση, να πάρεις ένα ρίσκο, να ζητήσεις αυτή την 
αύξηση που έλεγες από το αφεντικό σου, ενώ α-
ντίθετα οφείλεις να διαμορφώσεις μια οικονομι-
κή σταθερότητα, αν και τα έξοδα δεν θα λείψουν. 
Παράλληλα η όψη αυτή δοκιμάζει εν δυνάμει και 
τις σχέσεις σου, προσωπικές ή επαγγελματικές, 
όχι μόνο για θέματα οικονομικών, αφού μπορεί 
π.χ. να προκύπτει μια εμπλοκή στη συναισθη-
ματική σύνδεση με τη ταίρι σου. Με την είσοδο 
όμως της Αφροδίτης στους Ιχθείς (5/4) γίνεσαι 
περισσότερο εξωστρεφής και ανοιχτός επικοι-
νωνιακά, γεγονός που σου δίνει «πόντους» στο 
φλερτ. Πέμπτη και Παρασκευή είναι σίγουρα πιο 
ουδέτερες για να ασχοληθείς με κάποιο money-
related issue, ενώ η Κυριακή είναι συνολικά πιο 
ασταθής, καθώς το τεραγωνο Ερμή-Πλούτωνα 
δημιουργεί συναισθηματικές αναταράξεις.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Άλλη μια δύσκολη όψη σχηματίζεται στο ξεκί-
νημα της εβδομάδας στο ζώδιό σου, namely μια 
σύνοδος των «κακών παιδιών» Άρη και Κρόνου. 
Καταρχάς, η αίσθηση της κόπωσης σωματικής 
και ψυχολογικής θα είναι τονισμένη, οπότε χρει-
άζεται να φροντίζεις παραπάνω την υγεία σου, 
να κοιμάσαι επαρκώς, να τρέφεσαι υγιεινά, ενώ 
καλύτερα να μείνεις μακριά από επικίνδυνες ερ-
γασίες, σπορ και μηχανήματα προς αποφυγήν 
ατυχημάτων. Η καθημερινότητα βγάζει πίεση 
αλλά και μια αίσθηση ανικανοποίητου ή «ματαιό-
τητας», αφού η ικανότητα της δράσης σου περι-
ορίζεται από εμπόδια που τεστάρουν τις «δυνά-
μεις» σου στα προσωπικά και τα επαγγελματικά. 
Μπορεί να απογοητεύεσαι γιατί ο κόπος σου 
δεν έχει τα αποτελέσματα που περίμενες, όμως 
μην ξεχνάς ότι ο Κρόνος είναι δίκαιος, επομέ-
νως αν δείξεις αποφασιστικότητα και υπομονή 
στο τέλος θα ανταμειφθείς. Ενυπάρχει πάντως 
ο κίνδυνος να εκδηλώσεις σκληρή ή και βίαιη 
συμπεριφορά ως αποτέλεσμα της εσωτερικής 
ανεπάρκειας που βιώνεις, ωστόσο θα ήταν προ-
τιμότερο να αποφύγεις τέτοια «μονοπάτια». 

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι λιγάκι «tricky» 
σε ψυχολογικό επίπεδο, εξαιτίας της συνόδου 
Άρη-Κρόνου στον Υδροχόο την Τρίτη. Μπορεί να 
αισθάνεσαι κάπως «μουδιασμένος» λόγω ανα-
σφαλειών και αγχωτικών προβολών σχετικά με 
τα προσωπικά και τα επαγγελματικά σου που δεν 
ξέρεις ακριβώς πώς να διαχειριστείς. Ενδεχομέ-
νως έχουν μαζευτεί πολλά τον τελευταίο καιρό 
και νιώθεις ένα «μπούχτισμα» ή σου βγαίνει μια 
αδυναμία δράσης λόγω παλιών ανεπεξέργαστων 
φόβων που σε σαμποτάρουν. Όλη αυτή η ενέρ-
γεια βγάζει ένα «κλείσιμο» προς τα μέσα που δε 
σε βοηθά, όμως από την άλλη ίσως αισθάνεσαι 
αποδυναμωμένος σωματικά και δεν έχεις καθό-
λου όρεξη για δουλειά, ενώ μπορεί να σε απασχο-
λήσουν και κάποια θέματα υγείας, δικά σου ή κο-
ντινών σου προσώπων. Σε κάθε περίπτωση φρό-
ντισε παραπάνω την υγεία σου αυτές τις μέρες, 
βρίσκοντας χρόνο για ξεκούραση, κάνοντας μια 
βόλτα στη φύση ή μια συνέδρια Yoga, Pilates, Tai 
chi που θα σε χαλαρώσει. Τα πράγματα πάντως θα 
αλλάξουν προς το πολύ καλύτερο καθώς την ίδια 
μέρα η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σου ως τις 
2/5 βοηθώντας και στο επίπεδο αναζωογόνησης 
του οργανισμού σου και σε θέματα εξωτερικής 
εμφάνισης, αλλά και σε ζητήματα καρδιάς. A

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