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Ο Στέλιος Φαϊτάκης 
μιλάει στην Athens Voice

Του  Στέφανου Τσιτσόπουλου 

9 +1 θεϊκά παγωτά 
with a twist

Της Κατερίνας Βνάτσιου

Πεδίον του Άρεως
Από την εγκατάλειψη στη χαρά
Του  Λουκά Βελιδάκη

Green Park  
Στην πάρα-πολύ-καρδιά 
της Αθήνας
Της Μανίνας Ζουµπουλάκη
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Voices
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
panikoval500@gmail.com

«Άμα της έβγαζες  
τα τακούνια,  

με ίσια παπούτσια  
δεν μπορούσε  

να περπατήσει».
(τεχνικοί του ότΕ μπροστά  

σε ανοιχτό καφάο, σε coffee break)

-Οι κάμπιες  
πότε αρχίζουν;  

Ξέρεις;
-Νοέμβριο.

(κυρίες βολτάρουν στον Εθνικό κήπο.  
σάββατο πρωί)

Ώριμοι κύριοι  
συζητούν σε cafe:
-Μη λες ότι  

έβαλες μαλλιά, δεν  
ακούγεται ωραίο.

-Τρελός είσαι;  
Τρία χιλιάρικα έδωσα,  

άσε με να το χαρώ.
(κεραμεικός, τετάρτη βράδυ)

«Αχ, Βαγγελίστρα 
μου, τι ωραία  
που τα έχετε!»

(πέμπτη μεσημέρι, σε φούρνο του κολωνακίου. 
κυρία στα πρόθυρα λιποθυμίας μπροστά 

στα φρέσκα πιτάκια)

ΙΣΤΟΡΙΕΣ  
ΣΕ ΤΑΞΙ

«Α, δεν πάω από  
Ιπποκράτους! Από εκεί 
πάνε όλα τα γκομενάκια 

γιατί τους τη δείχνει  
το GPS».

(ταξιτζής σχολιάζει διαδρομές.  
δευτέρα πρωί, αλεξάνδρας)

«Το καλύτερο είναι  
να τρως πασατέμπο  
και να μη μιλάς».

(ταξιτζής που τον βρίζουν οι άλλοι οδηγοί -  
μποτιλιάρισμα στο Χαλάνδρι)

Infoˆ diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 
Από τους πιο street style δρόμους της πόλης.  

Το βράδυ ο μικρός πεζόδρομος μετατρέπεται  
σε μια απίστευτη πασαρέλα όπου βλέπεις  

τα πιο τρελά ντυσίματα.  
Στιλίστες, εδώ θα βρείτε έμπνευση. 

(στα Εξάρχεια) 
 

ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΝΟΛΙΕΣ 
Είναι ο καιρός που ανθίζει, για λίγο μόνο,  

η Μανόλια η Μεγανθής. Βάλτε έναν από αυτούς 
τους υπέροχους, αρωματικούς θάμνους  

στο μπαλκόνι σας. 
 

GREEN PARK 
Ανακαινισμένο, καθαρό, καταπράσινο, άνοιξε  
και μας περιμένει. Το νέο αθηναϊκό ραντεβού 
του φετινού καλοκαιριού για όλες τις ηλικίες  

και όλα τα lifestyle. Μπράβο στους κατοίκους 
της περιοχής (και στη Μιμή Ντενίση) που με την 

επιμονή και την υπομονή τους κατάφεραν να 
ξαναδώσουν ζωή στο (υπέροχο) πάρκο τους. 

 
Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

«Η μεγαλύτερη έκπληξη 
στη ζωή είναι τα γηρατειά».  

( «Σκοτώνοντας τον Κομεντατόρε»,  
Χαρούκι Μουρακάμι, εκδ. Ψυχογιός) 

 
Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 

34 σιντριβάνια στην Αθήνα αποκτούν ξανά ζωή. 
(τόσα έχουν παραδοθεί στους Αθηναίους  

από τον Δήμο Αθηναίων) 
 

ΕΣΥ ΤΙ ΖΩΝΗ ΕΙΣΑΙ;  
Βόρεια Ελλάδα: Ζώνη πανσέτας. 

Κεντρική - Στερεά Ελλάδα - Εύβοια - Αττική:  
Ζώνη προβατίνας /παϊδάκια 

Πελοπόννησος: Ζώνη γουρνοπούλας 
Κρήτη: Ζώνη αντικριστού 
(Ο χάρτης που κυκλοφορεί  

με τις διατροφικές ζώνες της Ελλάδας)                                                                         

ΤΩΡΑ ΚΑΙ  
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΜΕΔΟΥΣΕΣ 
Στο τέλος θα διαλέγουμε τι χρώμα μαγιό  
να φορέσουμε, για να είμαστε ασορτί. 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRAP 
Υπομονή, κάποτε θα τελειώσει.  
Μόδα είναι. 
 
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΗΡΘΕ 
Αφού αντέχει το Παρίσι,  
θα αντέξουμε κι εμείς. 
 
ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ 
Αφήστε 100 φρύδια να ανθίσουν.
 
ΤΗΕ MASKED SINGER 
Υπήρξαν πολλές ανόητες εκπομπές  
στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.  
Αλλά αυτή εδώ τις ξεπέρασε όλες. 
 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΑΓΚΑ 
Μια τόσο σκοτεινή παλιο-ιστορία… 
 
ΤΡΕΜΕ SURVIVOR 
Έρχεται το «Παιχνίδι του Καλαμαριού» 
σε ριάλιτι. 
 
ΤΑ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑΚΙΑ  
ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
Με τιμές μεγαλοκαρχαριών.  
 
ATAKA ΓΙΑ INSTAGRAMMERS 
«Πολύ μακιγιάζ και λίγα ρούχα,  
ένα αλάνθαστο σημάδι απελπισίας  
σε μια γυναίκα». 
-Όσκαρ Ουάιλντ 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 
Βγάλε τα πουά από το φόντο του fb σου  
και βάλ’ τα στο μπικίνι σου.

ΤΟ ΕΞΩ ΦΥΛ ΛΟ ΜΑ Σ

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Στέλιος Φαϊτάκης. Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα,  
όπου ζει και εργάζεται. Ξεκίνησε ως καλλιτέχνης γκραφίτι, πέρασε από τη ΑΣΚΤ της Αθήνας  

και το εργαστήριο της Ρένας Παπασπύρου και έκτοτε έχει συγκεράσει τη βυζαντινή αγιογραφία  
και την Κρητική Σχολή με το πολιτικό μήνυμα των μεξικανών muralistas. Έργα του  

έχουν παρουσιαστεί σε πληθώρα ατομικών και ομαδικών εκθέσεων. Εκτός από τη ζωγραφική,  
ασκείται συστηματικά στις πολεμικές τέχνες. Περισσότερα στη σελ. 16

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης 
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Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Φλωράκης, Ε. Χελιώτη, Γ. Ψύχας

Γραμματεία Σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

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
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A.V. Network Advertising Manager  
Αγγελική Κοκκορόγιαννη
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Μιχάλης Δρακάκης, Εύα Βαλαμβάνου,  

Νώντας Νταμπάνης

Υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 
Συντονισμός Διαφήμισης Μαίρη Κούρτη 
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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,  
επικοινωνήστε: 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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Εντάξει με τον «νέο», τον θέλουν για βοηθό κουζίνας.  

Την «κοπέλα» για τι πράγμα ακριβώς τη θέλουν;
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Καμιά ιατρική εξέταση δεν είναι ευχάριστη για τους 
ασθενείς. Εκτός του ότι κάποιος μας υποβάλλει προ-
σωπικές ερωτήσεις και μας πασπατεύει, έχουμε κά-
ποιο βαθμό άγχους για τη διάγνωση και για το τι θα 
επακολουθήσει. Κανείς μας δεν πηγαίνει στον γιατρό 
για να περάσει υπέροχα. Μερικοί κατατάσσουν στις 
χειρότερες στιγμές τους την επίσκεψη στον οδοντο-
γιατρό· άλλοι στον ουρολόγο, στον γαστρεντερολό-
γο ή στον γυναικολόγο. Υπάρχουν αντικειμενικά και 
υποκειμενικά δεδομένα: τα ανατριχιαστικά οδοντι-
ατρικά εργαλεία είναι αναπόφευκτα· η είσδυση στο 
σώμα κατά τις γυναικολογικές και ουρολογικές εξε-
τάσεις επίσης. Παρά τη μεγάλη πρόοδο των απεικονι-
στικών εξετάσεων, η σωματική επαφή με τον/τη για-
τρό είναι απαραίτητη και προς το παρόν η τεχνολογία 
δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Εξάλλου, συχνά, η 
τεχνολογία συνδυάζεται με σωματική επεμβατικότη-
τα: π.χ. στην κολονοσκόπηση.

ν και το επάγγελμα της μαμής είναι το αρχαιότε-
ρο στον κόσμο, μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες οι 
περισσότεροι γυναικολόγοι στην Ελλάδα ήταν 

άνδρες. Το παράξενο φαινόμενο οφειλόταν στο ότι οι 
γυναίκες-γιατροί προτιμούσαν εργαστηριακές και γενι-
κότερα μη χειρουργικές ειδικότητες, καθώς και στο ότι οι 
γυναίκες-ασθενείς έδειχναν περισσότερη εμπιστοσύνη 
στους άνδρες. Επρόκειτο για μια αντανάκλαση της κοι-
νωνικής εξάρτησης και ψυχικής υποτέλειας: οι γυναίκες 
έβλεπαν τον γυναικολόγο τους ως πατέρα, προστάτη και 
σωτήρα. Father knows best. Στο μεταξύ, η γυναικολογία 
σήμαινε, και ίσως σημαίνει ακόμα, υψηλότερα έσοδα για 
τους γιατρούς, κυρίως επειδή εμπλέκεται με καταστά-
σεις που δεν είναι ασθένειες ―στειρότητα, 
αμβλώσεις, τοκετοί― οι οποίες ενισχύουν 
την εξάρτηση από τον δεδομένο γιατρό, τη 
δυσκολία της αλλαγής και της μετακίνησης 
σε κάποιον άλλον.

Με ευκαιρία τις κατηγορίες εναντίον της 
Χρυσούλας Ζαχαροπούλου, θα επιμείνω 
ότι, σε μια δημοκρατική κοινωνία, μετά από 
την πρώτη επαφή με μια γιατρό που μας 
δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις, έχουμε, 
θεωρητικά, τη δυνατότητα να μην την ξα-
ναεπισκεφτούμε. Νομίζω ότι οι γυναίκες δυ-
σκολεύονται να το βάλουν στα πόδια όταν 
πρέπει να το βάλουν στα πόδια. Έχουν αμ-
φιβολίες για το ίδιο τους το ένστικτο και πι-
θανώς τη μοιρολατρική ιδέα ότι δεν θα βρουν κάποιον-α 
που να τους ταιριάζει καλύτερα. Έτσι, όλες οι γυναίκες ―ι-
διαίτερα στην Ελλάδα όπου η συνειδητότητα παραμένει 
αρκετά χαμηλή― έχουν να διηγηθούν πολεμικές ιστορίες 
από την πλοήγησή τους στον κόσμο των γυναικολόγων. 
Οι περισσότεροι άνδρες γυναικολόγοι ήταν και παραμέ-
νουν αναίσχυντα σεξιστές, ενώ, πολλοί είναι αναίσθητοι, 
άγαρμποι και ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη ειδικότη-
τα. Από την άλλη πλευρά, πολλές γυναίκες γυναικολόγοι 
έχουν ύφος ανωτερότητας ή είναι φεμινίστριες από εκεί-
νες που περιφρονούν τις συχνά αντιφεμινιστικές αντιλή-
ψεις των ασθενών τους. Το ίδιο φύλο δεν συνεπάγεται 
παρόμοια κοσμοθεώρηση: για παράδειγμα, μια ασθενής 
της κ. Ζαχαροπούλου παραπονιέται σήμερα διότι η ανικα-
νότητά της να αποκτήσει παιδιά δεν συγκίνησε καθόλου 
τη γιατρό ―όντως, μερικές γυναίκες προσλαμβάνουν τη 
στειρότητα ως τραγωδία ενώ άλλες όχι. Το ότι οι γυναίκες 
γιατροί άρχισαν επιτέλους, τα τελευταία τριάντα χρόνια, 
να επιλέγουν τη γυναικολογία δεν σημαίνει απαραιτήτως 

περισσότερη ενσυναίσθηση έναντι των γυναικών. Στην 
Ελλάδα υπάρχει μακρά παράδοση αντικειμενοποίησης 
και ανευθυνοποίησης του ασθενούς: μέχρι πρότινος, οι 
γιατροί δεν ενημέρωναν τους ασθενείς για τις ιατρικές 
χειρονομίες και πρακτικές, φτάνοντας ακόμα και να τους 
λένε ψέματα σε περίπτωση σοβαρής ή θανάσιμης νόσου. 
Ο ασθενής βρισκόταν «στα χέρια» του γιατρού, δηλαδή 
κάτω από την απόλυτη εξουσία του. Εδώ προσθέτω ότι 
μαζί με τη διανομή ρόλων πατέρας-παιδί, οι Έλληνες α-
σθενείς κάθε άλλο παρά υπακούουν στις συμβουλές του 
γιατρού ― όμως αυτή είναι μια ακόμη νοσηρή συμπερι-
φορά που δεν αντισταθμίζει την αντικειμενοποίηση. 

Σε όλες τις ειδικότητες ―και η γυναικολογία δεν εξαιρεί-
ται― υπάρχουν γιατροί με ευαισθησία και ένα είδος ταλέ-
ντου για τη δουλειά που έχουν διαλέξει: εκτός από το να 
κάνουν σωστές διαγνώσεις και να προτείνουν σωστές θε-
ραπευτικές μεθόδους, ξέρουν να ακούνε την ασθενή, συ-
νεννοούνται, αφιερώνουν χρόνο και δείχνουν τον απαι-
τούμενο σεβασμό. Άλλοι στερούνται αυτού του ταλέντου 
και επιπλέον έχουν χέρι χασάπη ― υποθέτω ότι ο χασάπης 
δεν χρειάζεται λεπταισθησία για να κόψει το κρέας. Τέλος, 
υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα της σεξουαλικής βίας και 
εκμετάλλευσης, η οποία ωστόσο μού φαίνεται απλό να 
παρατηρηθεί και να καταγγελθεί: αν ο/η γυναικολόγος 
ασκήσει σεξουαλική βία ―κάτι που διαφέρει ριζικά από 
την αγαρμποσύνη: περιττό και που το λέω― απευθυνό-
μαστε στους θεσμούς, στα όργανα· στην αστυνομία, στον 
ιατρικό σύλλογο, στα ΜΜΕ. Ο βιασμός δεν είναι πράξη για 
την οποία μπορούμε να έχουμε αμφιβολία.

Φοβάμαι πάντως ότι στον σύγχρονο κόσμο αναβιώνει μια 
μορφή σεμνοτυφίας που μπορεί να καταλήξει 
σε ποινικοποίηση χρήσιμων ιατρικών διαδικα-
σιών δυσχεραίνοντας την ήδη περίπλοκη σχέ-
ση μεταξύ γιατρών και ασθενών. Πολλοί άν-
θρωποι έχουν μεταμορφωθεί σε snowflakes 
που χρησιμοποιούν τον όρο «βιασμός» για να 
εκφράσουν τη σεξουαλική παρενόχληση και 
τον όρο «σεξουαλική βία» για να εκφράσουν 
υπέρβαση των ορίων της ευγένειας ή ανάρμο-
στες προτάσεις. Πρέπει να καταλάβουμε πως 
σε ό,τι αφορά τις γυναικολογικές εξετάσεις, το 
τελευταίο που σκέφτονται οι περισσότεροι 
γυναικολόγοι, είναι το σεξ κι ότι παλιότερα, 
όταν επικρατούσε σεξουαλική πείνα, τέτοιες 
φρικαλεότητες ήταν σαφώς συχνότερες. Δυ-
σκολεύομαι λοιπόν να θεωρήσω κολάσιμη 

πράξη την έλλειψη διακριτικότητας ή λεπτότητας, την α-
τζαμοσύνη, την αδεξιότητα· το ότι, για παράδειγμα, μερικοί 
γιατροί δεν παίρνουν στα σοβαρά τον ασθενή όταν παρα-
πονιέται ότι πονάει αφόρητα. Το «αφόρητα» ίσως υποτιμά-
ται: οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και 
να ξεμπερδεύουν μιαν ώρα αρχύτερα. Έτσι, με τη λογική ότι 
μερικές φορές οι ιατρικές εξετάσεις πονάνε και θα πονάνε 
χωρίς να φταίει κανείς, αγνοούν κραυγές και παρακλήσεις 
να σταματήσει η εξέταση. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να 
αλλάξει χωρίς να ποινικοποιηθεί.

Στη Γαλλία, ανάμεσα στα δικαιώματα των ασθενών που 
προβλέπει η χάρτα του 2002 είναι το να μπορεί να διακό-
ψει την ιατρική εξέταση οποιαδήποτε στιγμή. Το θεωρώ 
θεμελιώδες: σηκώνομαι, ντύνομαι και φεύγω. Και απευ-
θύνομαι σε έναν άλλο γιατρό που δεν με βασανίζει ή που 
με βασανίζει λιγότερο, που με σέβεται, που με ακούει και 
που είναι καλά εκπαιδευμένος τόσο στην ιατρική επιστή-
μη όσο και στη διαχείριση των ασθενών. A

A

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Με ευκαιρία τις κατηγορίες εναντίον της υφυπουργού Χρυσούλας  
Ζαχαροπούλου, μερικές σκέψεις για τη σχέση γιατρών-ασθενών 

μετά άπό την 
πρώτη επάφη με 

μιά γιάτρό πόυ μάς 
δημιόυργει άρνη-
τικες εντυπώςεις, 

εχόυμε, θεώρητικά, 
τη δυνάτότητά 

νά μην την 
ξάνάεπιςκεφτόυμε

Της Εύα Σταμού
Της ΣΩτΗΣ τΡΙαΝταΦύΛΛού

Σεξουαλική εκπαίδευση 
και η θρησκευτική δεξιά

Στην Αμερική η δύναμη της θρησκευτικής δεξιάς είναι μεγάλη. Πρό-
κειται για ένα κίνημα φανατικών Ευαγγελιστών Προτεσταντών που 
αντιτίθεται στη σεξουαλική εκπαίδευση των γυναικών με το σκεπτικό 
ότι η χειραφέτηση του γυναικείου φύλου θα στερήσει από τους ίδιους 
τον πλήρη έλεγχο των ψηφοφόρων τους. 

οιάζει απίστευτο, αλλά ο μεγαλύτερος εχθρός της ανθρωπότη-
τας, σύμφωνα με την αμερικανική θρησκευτική δεξιά, φαίνεται 
πως είναι το σεξ όταν δεν τελείται μεταξύ δύο συζύγων. Ισχυ-
ρίζονται ότι οι αμβλώσεις, η αντισύλληψη, οι ερωτικές φαντα-

σιώσεις και ο αυνανισμός προκαλούν τη νευροφυσιολογική κατάρρευση 
του οργανισμού και ευθύνονται για την ηθική εκτροπή της αμερικανικής 
κοινωνίας. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να συνδέουν τις αμβλώσεις, υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, με την ψυχική ασθένεια. 
Πολύ απλά, οι οπαδοί της θρησκευτικής δεξιάς πιστεύουν ότι με βάση το 
δόγμα τους έχουν το δικαίωμα να αστυνομεύουν τα σώματα των γυναικών.
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ως υποψήφιος για το χρίσμα 
της αρχηγίας των Ρεπουμπλικάνων, ο Ντόναλτ Τραμπ, απευθυνόμενος στα 
συντηρητικά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων του, πρότεινε οι γυναίκες 
που σχεδιάζουν να κάνουν άμβλωση «να αντιμετωπίζουν κάποιο είδος 
τιμωρίας». 
Αυτή η ιστορία όμως πάει ακόμα πιο πίσω. Το 1984 ο Ρόναλντ Ρέιγκαν ε-
φάρμοσε έναν κανόνα που απαγόρευε σε μη κερδοσκοπικούς φορείς που 
εδρεύουν σε φτωχές χώρες του Τρίτου Κόσμου και ασχολούνται με την 
αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια του 
αμερικανικού ταμείου για τον Παγκόσμιο Οικογενειακό Προγραμματισμό, 
σε περίπτωση που αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε κλινικές 
που προσφέρουν αμβλώσεις (Global Gag Rule). Σύμφωνα με τους Ρεπου-
μπλικάνους, ο σκοπός της εφαρμογής της πολιτικής του Ρέιγκαν ήταν ο 
περιορισμός του αριθμού των αμβλώσεων. Η κύρια συνέπεια όμωςαυτής 
της πολιτικήςείναι ότι εκατομμύρια γυναίκες σε φτωχές χώρες του Τρίτου 
Κόσμου στερούνται πρόσβαση στην επιστημονική πληροφόρηση όσον 
αφορά το AIDS, τον οικογενειακό προγραμματισμό και την αντισύλληψη. 
Εννοείται ότι κάθε φορά που ένας Δημοκρατικός Πρόεδρος διαδέχεται 
έναν Ρεπουμπλικάνο, αυτή η πολιτική καταργείται, όπως έγινε και στην 
περίπτωση του Ομπάμα, για να θεσμοθετηθεί ξανά με την επιστροφή των 
Ρεπουμπλικάνων στον Λευκό Οίκο.
Ο τρόπος σκέψης μιας μεγάλης ομάδας πολιτευτών και ψηφοφόρων μέσα 
στο ρεπουμπλικανικό κόμμα, για την αυτονομία του γυναικείου σώματος, 
δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα από το 1984. Άλλωστε, η απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που λίγες μέρες πριν έδωσε το δικαίωμα στις Πολι-
τείες να απαγορεύουν την άμβλωση, δεν είναι κάτι που συνέβη ξαφνικά. 
Οι ακροδεξιοί δικαστές που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του 
Τραμπ παρουσίασαν ως ζήτημα Δημοκρατίας ένα θέμα που έχει να κάνει με 
τις ατομικές ελευθερίες, παίζοντας πολιτικά παιχνίδια με την υγεία και την 
αξιοπρέπεια των γυναικών, ώστε να εξασφαλίσουν τη δεξιά ψήφο.
Όπως είναι αναμενόμενο, οι προοδευτικές Πολιτείες θα συνεχίσουν να 
προστατεύουν την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, ενώ οι συντη-
ρητικές Πολιτείες θα απαγορεύσουν την άμβλωση αναγκάζοντας χιλιάδες 
γυναίκες να ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε κάποια άλλη Πολιτεία, ξοδεύοντας 
μεγάλα χρηματικά ποσά για το ταξίδι τους-για να μην αναφερθούμεστο 
στίγμα και γενικότερα στο ψυχικό κόστος της όλης διαδικασίας. Για άλλη 
μία φορά τα πρώτα θύματα της ακροδεξιάς πολιτικής θα είναι οι φτωχές και 
κοινωνικά αποκλεισμένες γυναίκες.
Το δεύτερο φεμινιστικό κύμα στα τέλη της δεκαετίας του ’60 στρεφόταν 
ενάντια στον σεξουαλικό συντηρητισμό του κοινωνικού κατεστημένου και 
αντιδρούσε στις προσπάθειες του να περιορίσει τη σεξουαλική δραστη-
ριότητα μέσα στα στενά όρια του γάμου και της αναπαραγωγής. Η διεκδί-
κηση όμως για το δικαίωμα στην άμβλωση και την αντισύλληψη είχε ήδη 
ξεκινήσει με το πρώτο φεμινιστικό κύμα τον 19ο και τις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα. Για τις περισσότερες φεμινίστριες ήταν ξεκάθαρο πως το 
σεξ είχε χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά ως θεμέλιος λίθος του περιορισμού 
της ελευθερίας των γυναικών και συνεπώς η σεξουαλική απελευθέρωση, 
που ξεκινά από την σεξουαλική εκπαίδευση, θα μπορούσε να επιφέρει μια 
καθοριστική αλλαγή.
Από ό,τι φαίνεται στην Αμερική σήμερα υπάρχει ξανά η ανάγκη να υπενθυ-
μίσει κανείς το ρητό της εφημερίδας The Revolution που ιδρύθηκε το 1868 
από τις ΣούζανΜπ. Άντονι και Ελίζαμπεθ Κάντι Στάντον:  «Στους άντρες δώστε 
τα δικαιώματά τους και τίποτε περισσότερο – στις γυναίκες δώστε τα δικαιώμα-
τά τους και τίποτε λιγότερο».  A

M
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Του ΡΩμΑΝΟΥ ΓεΡΟδήμΟΥ

Επιστροφή στή Μι Ελάσσονά

Σε μια πραγματικά εξαιρετική –αστεία, συ-
γκινητική, διαφωτιστική– ομιλία το 2008, 
ο μεγάλος μαέστρος Μπέντζαμιν Ζάντερ 
δείχνει με τον πιο απλό τρόπο τη δύναμη της 
κλασικής μουσικής. Ξεκινάει την ομιλία του 
βάζοντας ένα στοίχημα με το κοινό: παρόλο 
που πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι δεν 
καταλαβαίνουν ή δεν τους ενδιαφέρει η κλα-
σική μουσική, ή ότι είναι «μουσικώς κωφοί», 
μέχρι το τέλος του εικοσαλέπτου θα νιώθουν 
όλοι, ανεξαιρέτως, πάθος γι’ αυτήν και θα την 
καταλαβαίνουν. 

Ζάντερ κάθεται στο πιάνο και αρχίζει να 
παίζει το Πρελούδιο σε Μι Ελάσσονα (Op. 28, 
No. 4) του Σοπέν (ένα ομολογουμένως σπα-
ρακτικό κομμάτι)∙ βήμα-βήμα,με απτά πα-
ραδείγματα τις νότες και τις συγχορδίες που 
σιγά-σιγά υποχωρούν – Σι, Λα, Σολ, Φα δί-
εση... – για να φτάσουν στη βάση τους: στη 
Μι. Μόνο που δεν φτάνουμε στη Μι, γιατί 
ακριβώς πριν φτάσουμε εκεί, ο Σοπέν κάνει 
μια επανάληψη της κίνησης αυτής∙ και μετά 
μια παρακάμψη, μια παρεμβολή∙ και μετά μια 
απροσδόκητη «απατηλή πτώση» (deceptive 
cadence) όπου ναι μεν είμαστε στη νότα Μι, 
αλλά σε «λάθος» συγχορδία που δεν μας δί-
νει την ανακούφιση που περιμένουμε. Η κά-
θαρση καθυστερεί, το κομμάτι συνεχίζεται, 
όπως όλα τα κομμάτια∙ όπως όλες οι ιστορίες. 
Γιατί ο Ζάντερ ουσιαστικά δεν μιλάει για την 
κλασική μουσική, αλλά για τις ιστορίες και 
φυσικά για την ίδια τη ζωή. Και στο τέλος της 
φράσης, αφού έχουμε περάσει απ’ τα σαρά-
ντα κύματα και έχουμε δοκιμάσει όλες τις 
λάθος εκδοχές της Μι, όταν επιτέλους φτά-
νουμε στην τονική, καταληκτική Ιη –στη 

«σωστή» συγχορδία της Μι Ελάσσονος– ο 
Ζάντερ λέει ότι νιώθουμε όπως όταν μπαί-
νουμε στο σπίτι μας, μετά από μία εξαντλητι-
κή, εφιαλτική μέρα. Γιατί αυτό είναι το κάθε 
κομμάτι κλασικής μουσικής, η κάθε ιστορία, 
η κάθε ανθρώπινη ζωή: ένα ταξίδι γυρισμού 
προς το σπίτι, προς την Ιθάκη. Φεύγουμε για 
να επιστρέψουμε. 

Ο Ζάντερ μας συνιστά να δούμε τη μεγάλη 
εικόνα∙ να παρακολουθήσουμε τη «μακριά 
γραμμή» που συνδέει την αρχή ή το τώρα 
με το τέλος προσβλέποντας πάντα στην ε-
πιστροφή στο σπίτι∙ μόνο που το τέλος έχει 
διττή έννοια: είναι μεν το τέλος της διαδρο-
μής, αλλά είναι και ο σκοπός, το όραμα. Ο 
Ζάντερ θυμίζει τον Νέλσον Μαντέλα και λέ-
ει ότι αυτό που τον κράτησε ζωντανό 27 χρό-
νια στη φυλακή δεν ήταν το σήμερα, αλλά το 
όραμα, η επιστροφή.

* * *
Καλοκαίρι 2021
Όταν ζεις κάτι που το έχεις φανταστεί, που 
το έχεις ονειρευτεί πολλές φορές, όταν ζεις 
μια νέα εκδοχή του παρελθόντος στο παρόν, 
τότε ο χωροχρόνος κάπως αποσυντονίζεται∙ 
φλασιές από το παρελθόν και το μέλλον κά-
νουν παρεμβολές στο παρόν, γίνονται ένα με 
αυτό. Οι νεκροί ζωντανεύουν. Το ίδιο και οι 
αγέννητοι. Τα ερειπωμένα, μισοδιαλειμμέ-
να κτίρια αποκτούν στιγμιαία ζωή και χρώ-
μα, πριν αποσυντεθούν και πάλι. Το σώμα 
σου γίνεται για μια στιγμή και πάλι εφηβικό∙ 
το ίδιο και το μυαλό.
Στις 5 Ιουνίου 2021 προσγειώθηκα στην 
Αθήνα μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας, 

σκληρού εγκλεισμού, απομόνωσης, υπερ-
κόπωσης και –κυριολεκτικά και μεταφορι-
κά– εικονικής ζωής∙ με την ψυχολογία στο 
ναδίρ, με το μυαλό να έχει γίνει πουρές, με 
το σώμα να έχει στερηθεί τον ήλιο, με υπαρ-
ξιακά διλήμματα να γίνονται αφόρητα, με 
απουσίες, αποχαιρετισμούς και χάσματα σε 
σχέσεις και φιλίες. 

Η εσωτερική νέκρωση –αυτή η αίσθηση της 
απάθειας και του κενού, το σταδιακό σβήσι-
μο τόσο των επιθυμιών όσο και των φόβων– 
πραγματοποιήθηκε αργά αλλά σταθερά. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New 
York Times, το φαινόμενο αυτό έ-
χει όνομα, λέγεται «εξασθένιση» 
(“languishing”) και ήταν το κυρί-
αρχο συναίσθημα του 2021. Εξα-
σθένιση. Όπως ο περισσότερος 
κόσμος, παραμέρισα τις ανάγκες 
και τα συναισθήματά μου για να 
μπορέσω να βγάλω την περίο-
δο αυτή. Το σώμα και το μυαλό 
μπήκαν σε καθεστώς πειθαρχίας, 
στέρησης και επανάληψης. Το 
σύστημα άντεξε∙ το κόστος όμως 
ήταν μεγάλο και ο αντίκτυπος φάνηκε μετά. 
(Ακόμη και τώρα, αναρωτιόμαστε αν η συν-
θήκη της πανδημίας θα μας αφήσει ατομικά 
και συλλογικά κουσούρια, ενώ οι επιπτώ-
σεις στα παιδιά και στους φοιτητές φαίνεται 
να είναι σοβαρές και μακροπρόθεσμες).

Ίσως το χειρότερο από αυτά, το πιο τρομα-
κτικό, αυτό που περισσότερο κι από τη φυ-
σική μας ύπαρξη απειλεί την ίδια μας την 
ταυτότητα και την ατομικότητα, να είναι η 

εξασθένιση της μνήμης: το να μη θυμάσαι 
τι ήθελες να πεις∙ τι πήγες να κάνεις στην 
κουζίνα∙ πώς λένε τον συνάδελφο με τον ο-
ποίον μίλησες προχτές και τον τίτλο του βι-
βλίου που διάβασες χτες∙ το να μη θυμάσαι 
πώς ήταν η ζωή πριν∙ το να μη θυμάσαι καν τα 
όνειρα και τις ελπίδες σου∙ το να μην μπορείς 
να συγκεντρωθείς.

Την πρώτη φορά που κάθομαι με την παρέα 
μου για ένα καφέ στην Αθήνα τον Ιούνιο του 
2021, το μυαλό μου είναι τόσο μπουκωμένο ώ-
στε να μου είναι αδύνατο να παρακολουθήσω 

τη συζήτηση. Κοιτάζω σε αφασία 
τους άλλους, με τη σκέψη μου να 
κάνει άσκοπους κύκλους, σαν κά-
τι άρρωστους συγγενείς που τους 
βγάζουμε βόλτα για να πάρουν 
αέρα. Όταν μετά από λίγες μέρες 
παίρνω προαγωγή στη δουλειά, 
αρχίζω να κερνάω τους φίλους 
μου τον έναν μετά τον άλλον, για 
να χαρώ με τη χαρά τους, γιατί 
εγώ δεν νιώθω απολύτως τίποτα.

Το σώμα όμως θυμάται. Και αρ-
χίζει να ξυπνάει απ’ τη χειμερία νάρκη.

Μια μικρή γκαρσονιέρα στην Πάτμου, νοι-
κιασμένη για λίγους μήνες μέσω Airbnb, 
γίνεται το πρώτο «δικό μου» σπίτι – μια εν-
διαφέρουσα διαδικασία ενηλικίωσης σε ηλι-
κία 45 ετών∙ αλλά και το πρώτο μου σπίτι στο 
κέντρο της Αθήνας: ένα όνειρο ζωής.

Περπατάω πέριξ της Πατησίων. Νιώθω ότι οι 
προσόψεις των πολυκατοικιών της Αθήνας, 

Ο

ΌπΌιΌς έχέι 
βαρέθέι 

την πατηςιων, 
έχέι βαρέθέι 

τη ζωη
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Τα νούμερα Της εβδομαδας
Tου Σταματη Ζαχαρού

ΝάΝ τιά Βά λ άΒάΝη  

«Θυμάμαι ότι αναστοχαζό-
μουνα ειρωνικά το δίλημμα 
στους στίχους του Μπρεχτ 
στο δεύτερο, το απαγορευ-
μένο από τον Κουρτ Βάιλ, 
φινάλε της “Όπερας της πε-
ντάρας” για το αν είναι μεγα-
λύτερο έγκλημα η ληστεία 
ή η ίδρυση μιας τράπεζας». 
Η πρώην υπουργός της ΠΦΑ 
αναπολεί τις λιγοστές ώρες 
αντίστασης που οδήγησαν 
στα capital controls. Τη μονα-
δική περίοδο που η ίδια είδε 
την ελπίδα να έρχεται από τα 
ΑΤΜ. Μετά ο Τσίπρας υπέγρα-
ψε το 3ο μνημόνιο και χωρίς 
δεύτερη σκέψη η Νάντια πα-
ραιτήθηκε, πριν προλάβουν 
ν’ ανοίξουν οι τράπεζες και 
πάρουν οι πλεμπαίοι (όσοι δεν 
είχαν inside information) τα 
λεφτά τους. 
 
Έ λΈΝά άκριτά 
 
«Τον Αlice Cooper δεν τον 
λες και θρύλο, μισό τραγούδι 
έχει γράψει στην καριέρα 
του».  
Έχει δίκιο η συγγραφέας. Θυ-
μάμαι το τραγούδι που έλεγε 
«School’s out for summer». 
Ευτυχώς μετά ήρθε ο Michael 
Bruce και έγραψε το άλλο 
μισό που έλεγε «School's 
out forever», οπότε έγινε 
επιτυχία. 
 
κώστάσ ΒάξΈΒάΝησ  
 
«Επί capital controls μπο-
ρούσαμε να βγάλουμε 1.800 
ευρώ το μήνα. Τα οποία 
σήμερα η πλειοψηφία δεν 
έχει». 
Ορθόν. Τότε τα ΑΤΜ έβγαζαν 
1.800/μήνα ασχέτως με το 
πόσα είχες στον λογαριασμό 
σου. Αυτή είναι η δύναμη του 
παραμυθιού. 
 
σ τΈφάΝοσ τ σιτ σιπά σ 
 
«Οι πόλεις και οι δήμοι θα 
πρέπει να φυτεύουν οπωρο-
φόρα δέντρα σε δημόσιους 
χώρους για να βοηθήσουν 
στη σίτιση των αστέγων 
στους δρόμους». 
Πλεμπαίικη άποψη από τον 
διάσημο τενίστα. Μια ανώ-
τερη αισθητική θα επέβαλλε 
τη δημιουργία δημοτικών 
«Fortnum and Mason» σε κά-
θε γειτονιά ώστε οι άστεγοι 
να προμηθεύονται τα φρού-
τα, διαλεγμένα και καλογυα-
λισμένα.

Δημητρησ
τζάΝάκοπουλοσ  
 
«Δεν έκλεισε τις τράπεζες ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ο Ντράγκι τις έκλεισε 
το 2015». 
Ναι, όντως. Τον είχα δει και 
εγώ να βάζει λουκέτα σε τρα-
πεζικά υποκαταστήματα στο 
Αιγάλεω και να τρέχει να κρυ-
φτεί ενώ τον κυνηγούσε ένας 
κύριος με λαχούρι πουκάμι-
σο. Αργότερα κατηγορήθηκε 
ότι χτυπούσε και κουδούνια 
ανυποψίαστων πολιτών μέσα 
στα μαύρα τα μεσάνυχτα. 

13 από τις συνολικά 50 
πολιτείες των ΗΠΑ 

ανακοίνωσαν ήδη ότι θα α-
παγορέψουν τις αμβλώσεις  
σε συνέχεια της απόφασης 
του υπερσυντηρητικού 
ανώτατου δικαστηρίου με 
την οποία ανατρέπεται η 
απόφαση του 1973, η οποία 
αφορούσε το συνταγματι-
κό δικαίωμα στην άμβλωση.  

12 είναι οι εβδομάδες κατά 
τις οποίες επιτρέπεται 

η άμβλωση στην Ελλάδα, 
χωρίς περιορισμούς.   

24 είναι οι εβδομάδες που 
επιτρέπεται η άμβλωση 

στην Ελλάδα αν υπάρχει 
ιατρικό πρόβλημα, που 
απειλεί με σοβαρή βλάβη 
τη  σωματική ή ψυχική 
υγεία της εγκύου ή βάζει 
τη ζωή της γυναίκας σε κίν-
δυνο ή υπάρχουν ενδείξεις 
σοβαρής ανωμαλίας του 
εμβρύου που επάγονται 
τη γέννηση παθολογικού 
νεογνού. 

19 είναι οι εβδομάδες που 
επιτρέπεται η άμβλωση 

στην Ελλάδα, αν η εγκυ-
μοσύνη είναι αποτέλεσμα 
βιασμού, αποπλάνησης α-
νήλικης, αιμομιξίας ή κατά-
χρησης γυναίκας ανίκανης 
να αντισταθεί. 

52 δισεκατομμύρια δολά-
ρια ετοιμάζονται να «ρί-

ξουν» οι ΗΠΑ για παραγωγή 
μικροκυκλωμάτων (τσιπ). 
Η απόφαση πρέπει να πε-
ράσει από το Κογκρέσο και 
η υπουργός Εμπορίου των 
ΗΠΑ Τζίνα Ραϊμόντο έθεσε 
θέμα εθνικής ασφάλειας 
ενώ προειδοποίησε ότι, αν 
δεν ληφθεί μέριμνα, οι εται-
ρείες παραγωγής θα προ-
χωρήσουν σε επενδύσεις 
σε άλλες χώρες όπου το 
κόστος είναι φθηνότερο.  

1.945 δολάρια ετησίως 
είναι ο κατώτα-

τος ονομαστικός μισθός 
στην Κίνα σύμφωνα με τη 
wikipedia. 

15.080 δολάρια είναι ο 
ετήσιος κατώτατος 

ονομαστικός μισθός στις 
ΗΠΑ. 

10.389 δολάρια είναι ο α-
ντίστοιχος μισθός 

στην Ελλάδα.  

55% είναι οι απώλειες 
του bitcoin κατά το 

τελευταίο εξάμηνο.  

3 τρισ. δολάρια ήταν το 
συνολικό μέγεθος της α-

γοράς των κρυπτονομισμά-
των πριν από δύο χρόνια. 
Συρρικνώθηκε σε κάτω από 
1 δισ. δολάρια φέτος.  

11 και κάτι λίγους μήνες κά-
θισε στη φυλακή ο πρώην 

ειδικός φρουρός Επαμει-
νώνδας Κορκονέας για τη 
δολοφονία του 15χρονου 
Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου. Αποφυλακίστηκε τον 
Ιούλιο του 2019 αλλά στη 
συνέχεια υπήρξε παρέμ-
βαση του Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου που ζητούσε 
την επανάληψη της δίκης. 

4 μέλη του Μικτού Ορκω-
τού Εφετείου Λαμίας 

επικύρωσαν την Τρίτη την 
αρχική απόφαση του Εφε-
τείου και έτσι αναμένεται η 
άμεση αποφυλάκισή του.  

20% όσων ασθένησαν 
με covid θα έχει 

υπολειμματικές βλάβες σε 
ζωτικά όργανα, όπως η καρ-
διά, το ήπαρ, τον θυρεοειδή 
αδένα και το κεντρικό νευ-
ρικό σύστημα, σύμφωνα με 
όσα υποστηρίζει η καθηγή-
τρια Εντατικής Θεραπείας 
στο ΕΚΠΑ, κυρία Αναστασία 
Κοτανίδου. 

17.000 νεκρούς επί της θη-
τείας του Πλεύρη 

στο Υπουργείο μέτρησε ο 
Παύλος Πολάκης, αποδί-
δοντάς του εμμέσως την 
ευθύνη.  

6.000 υγειονομικούς που 
δεν εμβολιάστηκαν 

επιχειρεί να υπερασπιστεί 
ο πρώην αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας των 
κυβερνήσεων Τσίπρα, επι-
μένοντας ότι ήταν λάθος 
η υποχρεωτικότητα του 
εμβολιασμού «τώρα που α-
ποδείχθηκε πως τα εμβόλια 
δεν πιάνουν την παραλλα-
γή όμικρον», όπως έγραψε 
χαρακτηριστικά. 

2 είναι οι παραλλαγές του 
covid (BA.4 και BA.5) οι 

οποίες δεν καλύπτονται 
από τα υπάρχοντα εμβόλια, 

ούτε από τα αντισώματα 
νόσησης, σύμφωνα με 
έρευνα της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου του 
Χάρβαρντ. Ωστόσο, και αυ-
τό είναι το πιο σημαντικό, ο 
εμβολιασμός και για αυτές 
τις υποπαραλλαγές προ-
σφέρει επαρκή προστασία 
έναντι της σοβαρής νόση-
σης, όπως επισημαίνουν οι 
ίδιοι ερευνητές. 

30.000 κρούσματα θα 
έχουμε τις επόμε-

νες ημέρες, σύμφωνα με 
τον καθηγητή πνευμονολο-
γίας Νίκο Τζανάκη. Η κορύ-
φωση του κύματος αναμέ-
νεται μετά τις 15 Ιουλίου.  

180 τεθωρακισμένα 
τροχοφόρα οχήματα 

αναγνώρισης (ΤΤΟΑ-ASV) 
Μ1117ήρθαν την Κυριακή 
στην Ελλάδα μέσω του προ-
γράμματος πλεονάζοντος 
αμυντικού υλικού των ΗΠΑ. 

174 ίδια οχήματα έχουν 
ήδη παραληφθεί ενώ 

οι παραλαβές θα συνε-
χιστούν και το επόμενο 
διάστημα.  

10ς καλύτερα αμειβό-
μενος αθλητής στον 

κόσμο αναδείχθηκε ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο για το 
περασμένο έτος με έσοδα 
λίγο πάνω από 80 εκατ. 
δολάρια.  

130 εκατ. δολάρια έβγαλε 
ο πιο ακριβοπληρω-

μένος αθλητής πέρυσι. 
Πρόκειται για τον Λιονέλ 
Μέσι, παρότι δεν ήταν η κα-
λύτερη χρονιά του.  

1,9 εκατ. δολάρια ήταν η 
αξία των τόκων και ο-

μολόγων τα οποία απέτυχε 
να αποπληρώσει η Ρωσία 
στις αρχές της εβδομάδας. 
Η ίδια η Ρωσία έχει χρήματα 
για να πληρώσει και αρνεί-
ται το γεγονός.  

12 μέλη της Επιτροπής Πι-
στωτικών Παραγώγων 

υπερψήφισαν τον χαρακτη-
ρισμό «χρεοκοπία». Μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγονταν 
οι Goldman Sachs, Bank of 
America, JPMorgan Chase 

& Co., Pacific Investment 
Management και Elliot 
Management, ενώ διαφο-
ροποιήθηκε η τράπεζα Citi. 

2,5 δισ. δολάρια θα πρέπει 
να πληρώσουν οι ορ-

γανισμοί που προσέφεραν 
συμβόλαια ασφάλισης cds 
στους επενδυτές που α-
σφαλίστηκαν έναντι κινδύ-
νου μη εξυπηρέτησης του 
ρωσικού χρέους. 

104 χρόνια πριν είχε συμ-
βεί το προηγούμενο 

πιστωτικό γεγονός στη Ρω-
σία. Ήταν  το 1918, όταν οι 
Μπολσεβίκοι υπό τον Βλα-
ντιμίρ Λένιν απέρριψαν το 
δυσθεώρητο φορτίο χρέ-
ους του ρωσικού έθνους.   

37 ώρες θα εργάζονται 
τους μήνες Ιούλιο, 

Αύγουστο και Σεπτέμβριο 
οι εργαζόμενοι της ΕΥ Ελλά-
δος.  Εναλλακτικά μπορούν 
να λάβουν το μειωμένο 
αυτό ωράριο ως επιπλέον 
ημέρες άδειας στο ίδιο δι-
άστημα. 

3,4 δισ. παράνομα τσιγά-
ρα καταναλώθηκαν 

πέρυσι στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με σχετικό report  της 
KPMG.   

23,9% της συνολικής κα-
τανάλωσης τσιγά-

ρων στη χώρα μας αφορά 
σε παράνομα τσιγάρα που 
βλάπτουν την οικονομία και 
πιθανώς και την υγεία.  

1% είναι το ποσοστό των 
παράνομων τσιγάρων 

στο Λουξεμβούργο. 

2% είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό στη Βουλγα-

ρία, την Ιταλία αλλά και τη 
Γερμανία. 

604 εκατ. ευρώ υπολογί-
ζεται ότι χάνονται από 

τα κρατικά ταμεία λόγω των 
παράνομων τσιγάρων.  

2η στην Ευρώπη είναι η 
χώρα μας από πλευράς 

παράνομων τσιγάρων. Νο-
μίζω ότι οι διωκτικές αρχές 
που αφήνουν τα καράβια 
με τα παράνομα τσιγάρα 
να αρμενίζουν ακόμη και 
όταν τα πιάνουν, μπορούν 
και καλύτερα, έτσι ώστε να 
διώξουμε τους κουτόφρα-
γκους (Γάλλους) από την 
πρώτη θέση.  

200 σαμπάνιες άνοιξε 
παρέα Αράβων στη 

Μύκονο. Θα λυσσάξουν 
τα ηθικοπλαστικά media. 
Μπράβο λέω εγώ στους 
ματαιόδοξους, οι οποίοι 
στηρίζουν την ελληνική 
οικονομία. 

78 ετών ήταν ο Κων-
σταντίνος Τζού-

μας, ο οποίος άφησε 
τον εξαιρετικά μάταιο 
τούτο κόσμο το πε-
ρασμένο Σάββατο. Το 
Rest in Peace δεν είμαι 
σίγουρος ότι είναι αυ-
τό που επιθυμούσε. 

η υφή των κακοφορμισμένων πεζοδρομί-
ων με τα καπάκια της αποχέτευσης που εξέ-
χουν, αυτό το αστικό τοπίο που είναι μείγ-
μα ασφάλτου, πέτρας, τσιμέντου, δέντρων, 
σκόνης, θορύβου, ζωής, καυσαερίου, βρω-
μιάς, είναι τόσο οικείο ώστε να αποτελεί τις 
ρίζες του δικού μου σώματος. Ίσως είμαι σαν 
τον Βέγγο που σε μια ταινία πήγαινε ταξίδι, 
ένιωθε ότι του λείπει το καυσαέριο της πό-
λης, και κατέβηκε να εισπνεύσει λίγο απ’ την 
εξάτμιση του ΚΤΕΛ.

Παρατηρώ προσεκτικά τις πολυκατοικίες 
και βλέπω έναν ασύλληπτο αρχιτεκτονι-
κό, αστικό πλούτο: νεοκλασικές επαύλεις, 
λαϊκές μονοκατοικίες, υπέροχα δείγματα 
Μπάουχαους και εκλεκτικισμού, μοντερνι-
σμός σε μαζική κλίμακα, χώροι υποδοχής, 
κλιμακοστάσια, πόρτες, μπαλκόνια, έρκερ, 
πατζούρια, σκάλες, φώτα. Αλήθεια, είναι ε-
κεί, κοιτάξτε προσεκτικά και θα τα δείτε όλα 
αυτά. Στην Αθήνα.

Σαν φλασιές περνάνε απ’ το μυαλό μου θραύ-
σματα μνήμης απ’ την παιδική ηλικία: ο πα-
μπάλαιος ανοιχτός ανελκυστήρας κάτι φίλων 
στη Γρηγοροβίου∙ τα πρωινά στο εξαιρετικό 
κτίριο του Εθνικού Ωδείου στη Μαιζώνος∙ 
σινεμά με την οικογένειά μου στους μεγά-
λους κινηματογράφους του κέντρου: Έμπασ-
συ, Ράδιο Σίτυ, Μπρόντγουεϊ, Νιρβάνα.

Ένας έρωτας που βρισκόταν σε νάρκη επί 30 
χρόνια ξυπνάει. Όποιος έχει βαρεθεί την 
Πατησίων, έχει βαρεθεί τη ζωή. 

Συνειδητοποιώ ότι είναι σα να έχω περάσει 
μέσα απ’ τον καθρέφτη. Τόσα χρόνια όπου 
πήγαινα, σε όποια πόλη του κόσμου κι αν 
ήμουν, έβλεπα την Αθήνα. Τώρα που είμαι 
στην Αθήνα βλέπω τις άλλες πόλεις: στα 
προκήπια της Καραμανλάκη και της Ευπα-
λίνου βλέπω το Λονδίνο. Στους φοίνικες της 
Πλατείας Αμερικής το Σαν Φρανσίσκο. Στις 
μεγαλοαστικές πολυκατοικίες της Βασιλίσ-
σης Σοφίας το Μπουένος Άιρες. Στη σκλη-
ρή αστικότητα της Σόλωνος το Μοντεβιδέο. 
Στους καταπράσινους δρόμους με τις επαύ-
λεις της Εκάλης το Μαλχόλαντ Ντράιβ, και 
στη θέα από την κορυφή του Λυκαβηττού τη 
θέα του Λος Άντζελες. 

Εν μέσω φρικτών, εφιαλτικών πυρκαγιών, 
με τις στάχτες να καλύπτουν τα αυτοκίνητα 
και την πόλη να φωτίζεται με ένα πορτοκαλί 
φίλτρο, το δικό μου καλοκαίρι εξελίσσεται σε 
μία διονυσιακή εμπειρία και σε φόρο τιμής 
στην παιδική ηλικία: κλείνω λογαριασμούς 
με το παρελθόν.

Το διττό όνειρο της επιστροφής και της ζωής 
στο κέντρο –η προοπτική της επιστροφής 
στη δική μου Μι Ελάσσονα, γιατί άλλωστε 
εκεί προσπαθούμε πάντα και ματαίως να ε-
πιστρέψουμε: στην παιδική ηλικία– αρχίζει 
δειλά-δειλά να μοιάζει ως πιθανότητα. Μέ-
χρι να φύγω, στα τέλη Αυγούστου 2021, η 
απόφαση έχει παρθεί.

 * * *
Προς το τέλος της ομιλίας του, πριν ξανακά-
τσει στο πιάνο για να παίξει ολόκληρο το 
πρελούδιο, ο Ζάντερ ζητάει απ’ τον κάθε έ-
ναν και την κάθε μία στο κοινό να έχει στο 
μυαλό του ένα αγαπημένο άτομο το οποίο 
δεν βρίσκεται πλέον κοντά του. Όταν τε-
λειώνει το πρελούδιο του Σοπέν, όταν επι-
στρέφει στην τονική εστία της Μι Ελάσσο-
νος, ένα ολόκληρο αμφιθέατρο χιλίων εξια-
κοσίων ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων 
δεν είχαν δώσει ποτέ σημασία στην κλασική 
μουσική, έχει δακρύσει∙ έδωσαν σημασία 
στο ταξίδι, έχοντας το νου τους στον προορι-
σμό, στο τέλος.  A
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Αν οργανώσω αγώνα δρόμου στο Πεδίο 

του Άρεως, προφανώς δεν υπάρχω. 

Ποιος θα με μάθει αν απλώς στήσω την 

εξεδρούλα μου κάτω από τον έφιππο αν-

δριάντα του Κωνσταντίνου; Ποιος ήταν 

αυτός ο τύπος εξάλλου; Τον ξέρει η μάνα 

του; Κι αν τρέχουν οι αθλητές κάτω από 

την αραιή σκιά των δέντρων, τι νόημα 

έχει; Λιγότερος ιδρώτας, λιγότερη φήμη. 

Αν δεν μείνουν οι οδηγοί στα αυτοκίνη-

τά τους ένα τέταρτο να βράσουν, να τους 

κοπεί η ανάσα, να σκάσουν, να γίνουν τα 

νεύρα τους κιμάς, να ανοίξουν το στόμα 

τους και να ρωτήσουν το διπλανό τους, 

ενδεχομένως και το κενό δίπλα τους, «Τι 

σκ… γίνεται πάλι στο Σύνταγμα;», οπότε 

το όνομά μου, η διοργάνωσή μου, το 

ιβέντ μου, το κατόρθωμά μου τέλος πά-

ντων, θα κυκλοφορήσει από στόμα σε 

στόμα, σε συνθήκες που θα τους κάνει 

όλους να με θυμούνται, ίσως για πάντα 

αν χρειαστούν και κάνα ασθενοφόρο 

που δεν θα μπορεί να περάσει, ε, αν δεν 

γίνουν όλ’ αυτά, γιατί να μπω στον κόπο; 

πέροχες ιδέες και εμπνευστικές δι-

οργανώσεις παίρνουν την απόφα-

ση να χρησιμοποιήσουν αυτή τη 

μέθοδο για δημοσιότητα. Για ύπαρξη. Είναι 

περίπου αυτονόητη. Αναγκαία συνθήκη 

αυτοπεποίθησης. Μαραθώνιοι και ημιμα-

ραθώνιοι, ποδηλατικοί και ημιποδηλατικοί 

αγώνες, παρελάσεις για τον καρκίνο του 

μαστού, για την αποδοχή της διαφορετικό-

τητας, για την ορατότητα των αναπήρων, 

για τη σωτηρία του πλανήτη, μπιτς βόλεϊ 

χωρίς την μπιτς, ποδοσφαιράκι για εφή-

βουςσε γηπεδάκια που χωρούν κατά μήκος 

της Πανεπιστημίου, άλλη κι αυτή πολύπα-

θη. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Από 

τη μια μεριά έχουν τα βέβαια θύματα, τους 

Αθηναίους που θα θέλουν ή που θα ξεκι-

νήσουν να κυκλοφορούν εκείνη τη μέρα, 

κι είναι σίγουρο ότι θα τους καταραστούν 

από τα βάθη της ψυχής τους. Από την άλ-

λη έχουν τους ίδιους Αθηναίους, που κάτω 

από τις κατάρες προφανώς θα τους θαυ-

μάσουν, μάλλον ασυναίσθητα. «Για κοίτα ρε 
παιδί μου, θα σκεφτούν, ή δεν θα το σκεφτούν, 
θα περάσει υποσυνείδητα, αυτοί οι τύποι εί-

ναι τόσο ισχυροί που μπορούν και ταλαιπω-
ρούν τόσο κόσμο με άδεια των αρχών. Άρα 
είναι σπουδαίοι, να τους θυμόμαστε». Όπως 

τα κόμματα, όπως οι διαδηλωτές, όπως τα 

κινήματα, όπως όλοι όσοι έχουν τη δύναμη, 

την ομάδα, το κρίσιμο πλήθος, να αποφα-

σίζουν να ζητήσουν το Σύνταγμα, όχι μόνο 

με την πλατεία, αλλά και με τους δρόμους 

του. Ε, ναι, μόνο η πλατεία δε λέει, το μέσα, 

το ψαχνό. Έχει σημασία να σταματήσεις την 

κυκλοφορία, έστω κι αν χωράς μια χαρά 

μπροστά στον Άγνωστο, ή στο κάτω μέρος, 

γύρω από το σιντριβάνι. Οι πρώτοι και δι-

αρκείς διδάξαντες, πολιτικοί, 

ομάδες, γκρουπούσκουλα και 

λοιποί αγανακτισμένοι πώς το 

κάνουν; Πρέπει όλο να καταλη-

φθεί, η Αμαλίας οπωσδήποτε, 

να χωρίσει η νότια Αθήνα με 

την κεντρική και βόρεια, για να 

γίνει κατανοητή σε βάθος η α-

ξία της διοργάνωσης. 

Δεν σε μαθαίνει κανείς αν δεν τον βασανί-

σεις. Είναι κάπως σημαντικοί για να μπο-

ρούν να το κάνουν, τους υπολογίζουν, αυτό 

πιστεύουν ότι σκεπτόμαστε οι ταλαίπωροι 

αποκλεισμένοι πέριξ της πλατείας. Οι μη α-

νήκοντες. Οι εκτός. Μήπως είμαστε και λίγο 

περιθωριακοί εμείς οι υπόλοιποι; Δεν με-

τράμε για κάποιον, αυτό είναι σίγουρο. Υλι-

κό για ταλαιπωρία. Γιατί αν πήγαιναν στο 

Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, ποιον θα ταλαι-

πωρούσαν και ποιος θα τους μάθαινε; Τι πο-

λιτική αξία θα είχε κάτι τέτοιο; Η πολιτική α-

ξία μετράται συνταγματικώς. Όχι στα Ιλίσια 

που έχουν κι αυτά ένα δάσος για περπάτη-

μα, τρέξιμο, ποδήλατο, χορό, μαραθωνί-

ους, φεστιβάλ, ή στη Νέα Σμύρνη που έχει 

επίσης άλσος, δάσος, δυνατότητες εξερεύ-

νησης και γνωριμίας. Αυτά είναι για παρα-

κατιανούς. Αν αξίζεις πρέπει να το αποδεί-

ξεις στο κέντρο της πόλης, αυτό που πιθα-

νότατα αποφεύγεις στην υπόλοι-

πη ζωή σου. Στο Σύνταγμα όπου 

σαν τον Φειδιππίδη (ο οποίος φα-

ντάζομαι θα έκανε τη διαδρομή 

ως την Πνύκα, εκεί δεν συνεδρί-

αζε η εκκλησία του Δήμου;) πρέ-

πει να φτάσουν όλοι μετά το κα-

τόρθωμα τους και να φωνάξουν 

νενικήκαμεν. Κι ο εχθρός ποιος 

είναι; Η δική μας καθημερινότητα 

προφανώς. Κάτι πολύ ταπεινό και απλό, πο-

λύ ρουτινιάρικο. Σκύβουμε τα κεφάλια.  A

Y

Κλείνω το Σύνταγμα, άρα υπάρχω 
Της ΆννΆς ΔΆμιΆνιΔη

Κι ο εχθρος ποιος 
ειναι; Η διΚΗ μας 
ΚαθΗμερινοτΗτα 

προφανώς.

FreeVo ices

Της ΕλιςΆβΕτ ΠΆΠΆΔοΠούλού

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ. ΚΑΠΟΤΕ.

Καλοκαίρι στην πόλη. Το αγάπησα νωρίς,  

ή το αγάπησα αργά, ή το αγάπησα όταν 

έπρεπε. Εκεί στην ηλικία των εικοσιβάλε 

όταν ήρθα στην Αθήνα από την επαρχία, 

μετά και τις σπουδές. Σπίτι μικρό στον 

Νέο Κόσμο. Γραφείο με θέα στο φωταγω-

γό στη Σκουφά. Πρωινά με τακούνια (ένε-

κα η δουλειά),  φουστάνια θροΐζοντα και 

πεζοδρόμια ζεστά. Ανάσα με γεύση εξά-

τμισης και πρωινού καφέ. Συνωστισμός 

αυτονόητος σε λεωφορεία και  τρόλεϊ χω-

ρίς καμιά εσωτερική αντίσταση. Ύπαρξη 

χωρίς διαχωριστικά από τον κόσμο. 

φηνόμουν στο κύμα του. Βλέμ-
ματα της νύχτας έσκαγαν στα 
πρωινά μου, όπως το κύμα στην 
ακτή. Ακινητοποιούσαν τις δι-

κογραφίες στα χέρια μου, και έστελναν 
τη νομολογία να περιπλανηθεί σε μέρη 
που δεν ήταν του γούστου της. Απ’ το 
φωταγωγό έφταναν οι ξένες φωνές  του 
κάτω ορόφου, έξω από την πόρτα μου 
βήματα συνεργατών, και από τη γραμ-
ματεία κουδουνίσματα του τηλεφώνου. 
Παράθυρα ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι 

που έπιαναν δουλειά τα air condition. 
Στην πλάτη του γραφείου ο πεζόδρομος 
της Δελφών. Τραπεζάκια χωμένα κάτω 
από  τα δέντρα,  και νεοκλασικά σε ρόλο 
ξεναγού, για τη γενιά μας. Εκεί ξοδεύ-
αμε τα πρώτα μας λεφτά. Σε ραντεβού 
που μας έσκιζαν στα δύο, είτε έρχονταν 
στην ώρα τους είτε καθυστερούσαν. 
Φτιάχναμε τη γεωγραφία της ζέστης, ή 
η ζέστη έφτιαχνε τη δική μας γεωγρα-
φία. Η ζέστη ήταν η αυτονόητη συνθή-
κη μας. Κανείς δεν παραπονιόταν τότε 
για τη ζέστη, είτε γιατί ήμασταν πολύ 
νέοι και δεν μας ενοχλούσε, είτε γιατί 
ο πυρετός μας ήταν πολύ υψηλός και η 
ζέστη μπροστά του δεν φτουρούσε, είτε 
γιατί στην πραγματικότητα η ζέστη δεν 
ήταν τόσο βαριά. 

Ζήσαμε όμως και καύσωνες, σε σπίτια 
χωρίς aircondition, εννοείται. Στο μι-
κρό σπίτι του Ν. Κόσμου με ένα ψεκα-
στικό στο χέρι, σαν αυτά που είχαν οι 
νοικοκυρές για να ψεκάζουν τα ρούχα 
στο σιδέρωμα, ψεκαζόμουν μέσα στη 
νύχτα. Με τη ζέστη να τρυπώνει από τις 

γρίλιες μαζί με τα φώτα του δρόμου, που 
ποτέ δεν άφηναν τη νύχτα να μπει (ό-
πως είχα συνηθίσει να μπαίνει η νύχτα 
στα σπίτια της παιδικής μου ηλικίας). 

Ζούσα χωρίς νύχτα. Και, εννοείται, α-
ναγκαστικά χωρίς τη δροσιά που φέρ-
νουν οι κήποι. Το προτιμούσα όμως. 
Ποτέ δεν νύχτωνε. Υπήρχε παντού κό-
σμος και φώτα. Πλατείες, τραπεζάκια 
έξω, πλήθος χυμένο έξω από 
τα μαγαζιά, μουσικές χυμέ-
νες παντού. Άρπαζες όποια 
ήθελες από τ’ ανοιχτά παρά-
θυρα των αυτοκινήτων. Τότε 
όλα τα αυτοκίνητα  περνού-
σαν με τα παράθυρα ανοιχτά, 
οι αέρηδες αλώνιζαν τους ε-
πιβάτες. Επιπλέον βαδίζαμε 
άφοβα, η πόλη ήταν φιλική, 
οι πόθοι διανυκτέρευαν, ό-
μως ήξεραν να περιμένουν. Περίμεναν 
κι αυτοί, όπως εμείς. Αποκλεισμένοι 
εκουσίως πολύ συχνά στα σπίτια μας, 
σέρναμε το μακρύ καλώδιο του τηλε-
φώνου από δωμάτιο σε δωμάτιο, από το 
μπάνιο στην κουζίνα, έτοιμοι να το αρ-
πάξουμε στο πρώτο κουδούνισμα, που 
τελικά δεν ερχόταν. Τότε αν περίμενες 
τηλεφώνημα, δεν έβγαινες από το σπίτι. 
Έμενες μουλιασμένος στον ιδρώτα και 
την προσμονή, ακουμπώντας κάθε τόσο 
το αυτί στη συσκευή για να ελέγξεις την 
καλή της λειτουργία, όπως κάνουν οι 
γιατροί με το στηθοσκόπιο στα σώμα-

τα των ασθενών τους. Ήμασταν παιδιά 
της υπομονής. Υπομονετική όμως (αν 
θυμάμαι καλά) ήταν και η ζέστη. Δυνά-
μωνε σταδιακά και με σύνεση. Με αυ-
ξομειώσεις  από το πρωί μέχρι το βράδυ. 
Κορυφωνόταν τα μεσημέρια, τότε που 
βαδίζαμε σύρριζα στις πολυκατοικίες 
για λίγη σκιά, ακούγοντας τους τοίχους 
να γουργουρίζουν στο ρυθμό της λει-
τουργίας των λίγων κλιματιστικών της 

πόλης. 

Μια πόλη που αγαπούσαμε 
το κέντρο της, το εγκαταλεί-
παμε όμως το ίδιο πρόθυμα 
κάθε Σάββατο και Κυριακή. 
Παραλιακή το όνομα της α-
πόδρασης. Σημειωτόν για χι-
λιόμετρα. Το πρώτο μπάνιο 
μέσα στο όχημα. Το δεύτερο 
βουτιά σε χλιαρό νερό, με το 

αντηλιακό να γυαλίζει στην επιφάνεια 
σαν πετρελαιοκηλίδα. Μα δε μας ένοια-
ζε. Όταν είσαι νέος γίνεσαι αγοραίος. 
Ειδικά, άμα έρχεσαι από την επαρχία. 
Τότε το πανηγύρι σου είναι ο κόσμος. 
Ακόμα και στην πετρελαιοκηλίδα μέσα. 
Ο εστετισμός έρχεται όταν καταλαγιά-
σει η σκόνη. Όταν καταλαγιάσει η πεί-
να για τον κόσμο και όλα τα καινούργια 
του. Και τότε, στα καλοκαίρια της πό-
λης, αρχίζεις να ζεσταίνεσαι τρελά. Α-
νυπόφορα. Επειδή άλλοι είναι αυτοί 
που έχουν πάρει τη θέση σου στα όνει-
ρα. Και στα τακούνια. A

A

ΖΗςαμε ομώς 
Και Καύςώνες, 
ςε ςπιτια χώρις 
aircondition, 

εννοειται
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Αμβλώσεις Το μίσος για τη φιλε-
λεύθερη δημοκρατία είναι εδώ

 Του Παναγιώτη ΔημητρόΠόυλόυ

ε την από φαση D obbs ν.Jack son 
Women’s Health Organization το Ανώ-
τατο Δικαστήριο των ΗΠΑ (Supreme 
Court) έκρινε ότι το δικαίωμα στην 

άμβλωση δεν κατοχυρώνεται στο αμερικανικό 
Σύνταγμα. Ανέτρεψε έτσι μετά από 49 έτη την 
εμβληματική του απόφαση Roe v. Wade, με την 
οποία είχε κάνει δεκτό ότι η απόφασή της γυναί-
κας για το αν θα διακόψει ή όχι την εγκυμοσύνη 
της αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά της και ότι το 
Κράτος στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος για την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής, μπορούσε (και 
όφειλε) να ρυθμίσει την άσκηση του δικαιώματος 
και να επιβάλει περιορισμούς.  
Η απόφαση Roe δέχθηκε όλα τα προηγούμενα 
χρόνια λυσσαλέες επιθέσεις από συντηρητικές 
οργανώσεις, καθοδηγούμενες από την Καθολική 
Εκκλησία και πολιτικούς φορείς της δεξιάς (ακραί-
ας και μη) ενώ σε προεκλογικά προγράμματα των 
ρεπουμπλικανών περιλαμβάνονταν για πολλά 
χρόνια υποσχέσεις για αναθεώρηση του Συντάγ-
ματος ώστε να προβλεφθεί ρητώς ότι οι αμβλώ-
σεις απαγορεύονται.  
Οι Reagan και Bush (πατέρας) εκλέχτηκαν (και) με 
την υπόσχεση ότι θα διορίσουν στο Ανώτατο Δι-
καστήριο των ΗΠΑ δικαστές που θα σέβονταν τις 
οικογενειακές αξίες και την «ιερότητα της ζωής», 
και άρα θα μεριμνούσαν ώστε η Roe να ανατρα-
πεί. Στο Supreme Court η ανατροπή που έγινε με 

την Dobbs αποφεύχθηκε, το 1992, όλως οριακά 
με 5-4 (Planned Parenthood v. Casey). 

Παρά το ότι το καμπανάκι της ανατροπής είχε 
χτυπήσει από τότε, ούτε η διοίκηση Clinton ούτε 
η διοίκηση Obama τόλμησαν να φέρουν νόμο σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο για την κατοχύρωση και 
ρύθμιση του δικαιώματος στην άμβλωση. Εν τέλει 
ο διορισμός τριών νέων δικαστών στο Supreme 
Court (Gorsuch, Kavanaugh, Barrett) από τον Trump 
διευκόλυνε την ανατροπή και το πισωγύρισμα. 
Η πλειοψηφία των δικαστών, στην Dobbs, αρνή-
θηκε ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ κατοχυρώνει το δι-
καίωμα στην άμβλωση, με το επιχείρημα ότι αυτό 
δεν είναι διατυπωμένο ρητά στον κατάλογο των 
δικαιωμάτων του αμερικανικού Συντάγματος. 
Κατά την πλειοψηφία, οι συντάκτες του Συντάγ-
ματος, 200 χρόνια πριν, δεν είχαν τη βούληση να 
παραχωρήσουν ένα τέτοιο δικαίωμα. Ούτε κάτι 
τέτοιο προκύπτει από την αμερικανική παράδο-
ση. Το αντίθετο: Η νομοθεσία του 19ου αι.στις 
ΗΠΑ προέβλεπε ότι η άμβλωση ήταν ποινικό α-
δίκημα. Για του λόγου το αληθές παρατίθεται πα-
ράρτημα 29 σελίδων με το τι ίσχυε στις επιμέρους 
Πολιτείες πριν από 150 χρόνια! Σύμφωνα με την 
πλειοψηφία για τη νομιμότητα των αμβλώσεων, 
ζήτημα κατεξοχήν ηθικό, θα πρέπει να αποφανθεί 
ο… λαός, δηλαδή οι Βουλές των Πολιτειών. Να 
λοιπόν μία σκέψη αρκούντως «δημοκρατική»…. 

Στους νομικούς μας, η παραπάνω επιχειρημα-
τολογία δεν είναι ξένη: θυμίζει τον τρόπο με τον 
οποίο προσεγγίζουν τα θεσμικά κείμενα, και ιδί-
ως το Σύνταγμα, αρκετοί Έλληνες και ευρωπαίοι 
δικαστές, αντιμετωπίζοντας το δίκαιο ως μια πε-
ριπτωσιολογικώς διατυπωμένη συλλογή βουλή-
σεων προσώπων και τις δικαστικές αποφάσεις 
ως επικύρωση ενός συσχετισμού κοινωνικοπο-
λιτικών δυνάμεων, ο οποίος αποτυπώνεται στο 
«γράμμα» του νόμου. 
Υπό την προβληματική αυτή εκδοχή οι δικαστές 
καλούνται να επιλύουν προβλήματα όχι στη 
βάση αρχών, που συγκροτούν την πολιτική μας 
κοινότητα ως μια κοινότητα ελευθέρων και ίσων 
πολιτών, αλλά στο πλαίσιο συσχετισμών, με πρό-
σχημα το «γράμμα» του νόμου, επικαλούμενοι 
την «Ιστορία». 

Η Dobbs σε κάθε περίπτωση δεν είναι η απόρ-
ροια μιας ατυχούς συγκυρίας συσχετισμών στο 
εσωτερικό του Δικαστηρίου, ούτε προήλθε από 
τα απόνερα του τραμπικού λαϊκισμού, ο οποίος 
ηττήθηκε (προσωρινά;) στις τελευταίες προεδρι-
κές εκλογές.  
Είναι το προϊόν μιας βαθιάς αντιφιλελεύθερης 
κουλτούρας που υπάρχει και χαρακτηρίζει μεγά-
λο μέρος της αμερικάνικης κοινωνίας –και όχι μό-
νο– εδώ και πολλές δεκαετίες.  
Όσοι αφελώς θεωρούσαν και θεωρούν τις ΗΠΑ 
ως την κοιτίδα του φιλελευθερισμού και ως ηγέ-
τιδα δύναμη στο πεδίο των δικαιωμάτων, μπο-
ρούν δικαιολογημένα να εκπλήσσονται από την  
απόφαση.  
Όσοι όμως έχουν διαπιστώσει ότι η φιλελεύθερη 
δημοκρατία δεν ακολουθεί μια γραμμική εξέλιξη 
«προόδου» και ότι οι κατακτήσεις της δεν είναι 
δεδομένες και αυτονόητες, ιδίως στις χώρες της 
Δύσης, τότε όχι μόνον δεν εκπλήσσονται αλλά και 

δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν. 
Σε όσους μάλιστα θεωρούν ότι στην Ευρώπη αλ-
λά και στη χώρα μας αποφάσεις όπως η Dobbs εί-
ναι αδιανόητες, περιορίζομαι να θυμίσω τη στάση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, το οποίο, στο πλαίσιο «σταθμίσε-
ων» και ισορροπιών, δεν δέχθηκε ότι η Ευρωπαϊ-
κή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) 
κατοχυρώνει το δικαίωμα στην άμβλωση και ότι 
η αναγνώρισή του επαφίεται στην ευχέρεια (και 
την καλή βούληση) των επιμέρους κρατών (ΕΔΔΑ, 
απόφαση Silva Monteiro Martins Ribeiro v. Portugal, 
26.10.2004).  
Στα καθ’ ημάς και παρά την αποποινικοποίηση της 
άμβλωσης, ήδη από τη δεκαετία του 1980, επιση-
μαίνεται ότι σε αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρί-
ων (ΑΠ 10/2013, ΣτΕ 621/2021) αποτυπώνονται σκέ-
ψεις του τύπου: «Κανόνας είναι η υποχρέωση της 
εγκύου να συνεχίσει την κυοφορία και εξαίρεση είναι 
η δυνατότητα της διακοπής της», καθώς και: «Αν η 
έγκυος τελεί σε γάμο η απόφαση για την άμβλωση 
προϋποθέτει τη συναίνεση του συζύγου της διότι 
πρόκειται για βασικό θέμα του συζυγικού βίου»! 
Αν συνυπολογίσουμε και τις φωνές πολλών (πολι-
τικών και μη) περί της δημογραφικής κρίσης αλλά 
και τις ευφάνταστες κατασκευές περί εμβρύων 
ως «προσώπων», που έχουν αποτυπωθεί σε βι-
βλία έγκριτων –κατά τα λοιπά– πανεπιστημιακών, 
θα διαπιστώσουμε ότι το μίσος για τη φιλελεύθε-
ρη δημοκρατία (για να χρησιμοποιήσω ένα όρο 
του καθηγητή Φ. Βασιλόγιαννη) υπάρχει και καλ-
λιεργείται στην καρδιά της ίδιας Δύσης. 
Το ζήτημα είναι πώς τοποθετούμαστε και τι κά-
νουμε γι’ αυτό… Ιδίως στην εποχή που διαμορ-
φώνεται κυριαρχικά μια κουλτούρα που θεωρεί 
τα δικαιώματα ως μια ακόμη περιττή πολυτέλεια 
μπροστά στην κρίση. A  
*Ο Π.Δ. είναι δικηγόρος. 



ΑΡΕΩΣ
ΠΕΔΙΟΝ

ΤΟΥ
Έ

να µαύρο σύννεφο έχει απλωθεί 
πάνω από το κέντρο της Αθήνας. 
∆εν κάνει τσουχτερό κρύο, µολο-
νότι βρισκόµαστε στα µέσα Φλε-
βάρη – οι διαθέσεις του χειµώνα 
ωστόσο είναι αισθητές. Γυρνάµε 
πίσω τον χρόνο στο 2016, εν µέσω 
κρίσης. Μία οµάδα εθελοντών, 
που βοηθάει τους αστέγους της 

πόλης, µπαίνει –αργά το απόγευµα µίας Κυρια-
κής– στο Πεδίον του Άρεως από την κεντρική 
πύλη, στη Μαυροµµαταίων. Οι εθελοντές κρα-
τάνε αλουµινένιες συσκευές µε φαγητό που 
έχουν οι ίδιοι µαγειρέψει για να το δώσουν 
στους αστέγους. Λίγο µετά τον επιβλητικό έ-
φιππο ανδριάντα του βασιλιά Κωνσταντίνου 
Α', οι εθελοντές στρίβουν δεξιά και εισέρχονται 
σε ένα παράλληλο, δυσοίωνο σύµπαν, ένα σκο-
τεινό τµήµα της πόλης, εκεί όπου –τρόπον τι-
νά– κάποιος έχει αποθέσει όλα όσα δεν θέλει 
κανείς να φαίνονται.
Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Τίποτα δεν 
φαίνεται απ’ έξω, η δυστυχία καλύπτεται από 
τα κάγκελα και τις πυκνές φυλλωσιές. Μέσα, 
σκηνές, σκουπίδια, παραίτηση και µαταίωση. 
Άνθρωποι κάθονται στο χώµα, ζεσταίνονται µε 
αυτοσχέδιες φωτιές, παντού υπάρχουν απορ-
ρίµµατα και σκοτάδι. Η σύνθεση: άστεγοι, πα-
ράτυποι µετανάστες, τοξικοµανείς. Η δυστυχία 
συµπυκνωµένη σε µερικά τετραγωνικά.

Πάµε 6,5 χρόνια µπροστά, 5 Ιουνίου του 2022. Πάλι 
Κυριακή, απόγευµα, ηλιόλουστο αυτή τη φορά, 
αισιόδοξο, είναι περίπου 8 το βράδυ, αρχίζει να 
σουρουπώνει. Λίγο πριν το ηλιοβασίλεµα, η είσο-
δος του Πεδίου του Άρεως σφύζει από ζωή. Μπρο-
στά από τον έφιππο ανδριάντα στέκεται µία εγκα-
τάσταση, µέρος της έκθεσης Plasmata: Bodies, 
Dreams, and Data από την Stegi Onassis Foundation 
(23 Μαΐου έως 10 Ιουλίου). «Αναζητούµε το σώµα, το 
δικό µας και το άλλο: το ατοµικό και το συλλογικό, το 
ανθρώπινο και το µη ανθρώπινο, και τελικά το πλα-
νητικό», σηµειώνουν οι υπεύθυνοι της έκθεσης, 
εξηγώντας τι αφορά. Η σύγκριση µοιάζει αναπό-
φευκτη: Η εικόνα είναι τόσο διαφορετική, που νιώ-
θεις ότι δεν είσαι στο ίδιο µέρος, ότι βρίσκεσαι... σε 
άλλο σηµείο, αν όχι σε άλλο πλανήτη.  

Το Πεδίον του Άρεως έχει έκταση 277 στρέµµατα 
– βρίσκεται µόλις 1 χλµ. µακριά από την Οµόνοια, 

είναι λες –µαζί µε τη λεωφόρο– το φυσικό 
χώρισµα δύο εµβληµατικών συνοικιών του δή-
µου Αθηναίων: της Κυψέλης και των Εξαρχείων. 
Το πάρκο ήταν παρατηµένο στη µοίρα του, ποτέ 
δεν κατάφερε να γίνει σηµείο αναφοράς της πό-
λης, όπως είναι το Χάιντ Παρκ στο Λονδίνο ή το Σέ-
ντραλ Παρκ στη Νέα Υόρκη. Τώρα, αρχές Ιουνίου 
του 2022, περπατώντας κατά µήκος, η εικόνα αρ-
χίζει να αλλάζει. Πολλοί νέοι άνθρωποι, γονείς µε 
καροτσάκια, ηλικιωµένοι, Έλληνες και αλλοδαποί 
σε µία ήπια συνύπαρξη – ένα ευγενικά δοσµένο 
ανθρώπινο αµάλγαµα, όλα κυλάνε αρµονικά και 
µοιάζουν κανονικά. Πλάι µου περνάει µια παρέα 
νεαρών κοριτσιών µε µαντίλες, η µία σέρνει ένα 
ποδήλατο, η εικόνα είναι όµορφη, πλαισιωµένη 
από τα λουλούδια που έχουν ανθίσει στο µονοπά-
τι. Μιλάω στη Νατάσα, µια 35χρονη που ζει στην 
Κυψέλη και έχει έρθει µε το µωρό και τις φίλες της. 
«Ναι, είναι πολύ καλύτερα πλέον. Μέχρι πρότινος δεν 
τολµούσαµε να µπούµε όταν σκοτείνιαζε, πολλές 
φορές και σε κάποια σηµεία µπαίναµε ούτε κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας». Στην πρώην πλατεία Οικονο-
µίδη, µπροστά στο Θέατρο Άλσος, βρίσκεται το 
έργο Divided, κάτι σαν εγκέφαλος κοµµένος στα 
δύο, που τραβάει το βλέµµα από µακριά, καθότι 
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Με τον Δημήτρη Καλαντζή συναντηθήκαμε στο 
πλάι του έφιππου ανδριάντα στην κεντρική είσο-
δο. Με περίμενε σε μία σκιά, έχοντας στο πλευρό 
του ένα νεαρό αγόρι πάνω σε ένα ηλεκτρικό ποδή-
λατο. Είναι το προσωπικό που έχει αναπτύξει στην 
περιοχή η «Στέγη» για να προσέχουν τα έργα της 
έκθεσης – νεαρά παιδιά με καρτελάκια γύρω από 
τον λαιμό και ποδήλατα. Ο Δημήτρης λέει ότι έτσι 
θα έπρεπε να είναι η ιδανική φύλαξη κι όχι η υπάρ-
χουσα (πέραν της έκθεσης), με δύο αυτοκίνητα να 
περιπολούν το πάρκο.
Η εικόνα που έχω δει –συγκρίνοντας το 2016 με το 
2022– είναι εξαιρετικά δυνατή, η ομορφιά υπερχει-
λίζει. Του ζητώ να με «ξεναγήσει» στα προβλήματα 
του πάρκου. Το κάνει προθύμως, αφού δέχεται κι ο 
ίδιος ότι η κατάσταση πλέον είναι απείρως καλύτε-
ρη σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, πριν από 
λίγα χρόνια.

Το πρώτο πρόβλημα που μου επισημαίνει είναι το 
λεγόμενο «Πάρκο εφήβων», ένας χώρος στο αρι-
στερό σου χέρι καθώς μπαίνεις, πριν την προτομή 
του Μπότσαρη, περίπου στο ίδιο ύψος με τον Πα-
νελλήνιο. Πρόκειται για έναν χώρο που παραμένει 
αφρόντιστος. Ο Δημήτρης λέει ότι είχαν στηθεί 
στην προηγούμενη ανάπλαση όργανα γυμναστι-
κής, τα οποία σταδιακά καταστράφηκαν, τα έκαι-
γαν οι τοξικομανείς για να ζεσταίνονται – ο χώρος 
αφέθηκε στη μοίρα του. Ο συνομιλητής μου πα-
ρουσιάζει μία όμορφη εικόνα με νέους να αθλού-
νται και να δημιουργούν σύνδεση με τον χώρο, 
όπως έκανε κι εκείνος τις δεκαετίες του ’70 και του 
’80, όταν ήταν παιδί. Μιλώντας με πηγές μας στο 
πάρκο, μάθαμε ότι υπάρχουν βλέψεις για δράσεις 
εφήβων και ενηλίκων με όργανα γυμναστικής.
Επόμενος σταθμός στην περιήγηση μας είναι ο 
«Ροδώνας», το τεχνητό κανάλι του Πεδίου του Ά-
ρεως που αυτή τη στιγμή μοιάζει με φάντασμα, 
όπου μου εξηγεί πώς ήταν όταν είχε φτιαχτεί στην 
ανάπλαση. Τώρα η εικόνα είναι απογοητευτική – 
ένα σχεδόν ξεριζωμένο παγκάκι κατά μήκος της 
σπειροειδούς διαδρομής εικονογραφεί εύγλωτ-
τα την παραίτηση. Σύμφωνα πάντως με τις πηγές 
μας στο πάρκο, υπάρχει ένα εγκεκριμένο δεκαετές 
master plan το οποίο προβλέπει την αποκατάστα-
ση εμβληματικών σημείων του Πεδίου του Άρεως.
Φτάσαμε έως την υδάτινη διαδρομή που πλέον 
λειτουργεί, είδαμε το σιντριβάνι, το καφέ της Γαρ-
δένιας – εικόνες όμορφες αναμφίβολα, με τον συ-
νομιλητή μου, ωστόσο, διαρκώς να επισημαίνει 
παραλείψεις, πράγματα που μοιάζουν αυτονόητα 
κι αν είχαν συμβεί, αν με κάποιο τρόπο ο λαβύριν-
θος της γραφειοκρατίας γινόταν ευθεία, όλα αυτο-
μάτως θα ήταν καλύτερα. Ενώ προχωράμε προς το 
άγαλμα της Αθηνάς, βλέπω μία βρύση με τρεχού-
μενο νερό και παρατηρώ ότι σε όλη τη διαδρομή 
δεν είχα προσέξει άλλη. Ο Δημήτρης Καλαντζής 
μού λέει ότι τις είχαν κλείσει για να μην μπορούν οι 
άστεγοι να πλένονται. Απομεινάρι του παρελθό-
ντος που σιγά σιγά αλλάζει... Από ανθρώπους του 
πάρκου μαθαίνουμε ότι στα άμεσα σχέδια είναι 
να αναπλαστούν οι έξι γεωτρήσεις του Πεδίου, 
διασφαλίζοντας την αυτονομία. Ένα σχέδιο υλο-
ποιήσιμο αρκεί να μη μείνει στα χαρτιά...

Στην πλευρά της λεωφόρου Αλεξάνδρας είδαμε 
το μνημείο των πεσόντων Άγγλων, Αυστραλών και 
Νεοζηλανδών με το άγαλμα της Αθηνάς. Στο ση-
μείο αυτό μού περιγράφει πώς η παρέα του, πιτσι-
ρικάδες τότε, είχαν φτιάξει την πρώτη αυτοσχέδια 
πίστα για σκέιτμπορντ στην Αθήνα. Τότε παιδιά με 
γρατζουνισμένα γόνατα, με όμορφες αναμνήσεις. 
Αυτό ακριβώς μου τονίζει: Πρέπει να φτιάξουμε α-
ναμνήσεις στο πάρκο για τους νέους της περιοχής, 
να το αγαπήσουν και να το προσέχουν.

Φεύγοντας, η αίσθηση ήταν θετική. Την ευοίνωση 
αυτή διάθεση ενισχύει το γεγονός ότι το Green 
Park, επί της οδού Μαυρομματαίων, άνοιξε εκ νέ-
ου, ενώ και το Θέατρο Άλσος λειτουργεί πάλι. Αμ-
φότερα αναβαθμίζουν την περιοχή. Κοντολογίς, 
με λίγη αγάπη και λιγότερη γραφειοκρατία, όλα 
μπορεί να γίνουν (σχεδόν) ιδανικά και η Αθήνα να 
αποκτήσει ένα πάρκο, πραγματικό σημείο αναφο-
ράς. Η ιστορική φόρτιση άλλωστε δεν λείπει – και η 
ιστορία συνεχίζεται. A

υψώνεται στα 25 μέτρα και φωτίζεται από έντονο 
κόκκινο. Πολλοί ήδη έχουν καθίσει τριγύρω, ακό-
μα περισσότεροι τραβάνε σέλφι – η εικόνα είναι 
καθησυχαστικά όμορφη. Ο κόσμος πολύς, κινείται 
αργά, ράθυμα, κυριακάτικα. Είναι μια όμορφη μέ-
ρα, σε ένα πάρκο στην καρδιά της πόλης. Το αυ-
τονόητο με άλλα λόγια, το οποίο, όμως, σε αυτό 
ακριβώς το πάρκο, έως πριν από λίγα χρόνια, μόνο 
αυτονόητο δεν ήταν.

Το άλσος του Πεδίου του Άρεως σχεδιάστηκε το 
1934 με σκοπό να τιμηθούν οι Ήρωες της Επανά-
στασης του 1821. Είναι διακοσμημένο με μαρμά-
ρινες προτομές 21 ηρώων κατά μήκος της οδού 
Αγωνιστών του ’21. Στην άκρη του ωραίου αυτού 
μονοπατιού στέκεται η προτομή του Μπότσαρη. 
Είναι Τετάρτη, μέσα Ιούνη του 2022, και στέκομαι 
δίπλα στον δημοσιογράφο Δημήτρη Καλαντζή, 
ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που έχει πα-
λέψει για το πάρκο. Για εκείνον, το Πεδίον του Ά-
ρεως είναι σημείο αναφοράς – είναι οι παιδικές και 
εφηβικές του μνήμες, είναι το σήμερα. Για αρκετά 
χρόνια έβλεπε το πάρκο να παρακμάζει. Μου πε-
ριγράφει τι συνέβαινε στο σημείο γύρω από την 
προτομή του Μπότσαρη μέχρι την ανθρωποθύ-
ρα της Μαυρομματαίων, που τότε ήταν ανοιχτή 
και σηματοδοτούσε την είσοδο σε έναν τραγικό 
κόσμο. Καθημερινά, εκεί άραζαν για χρόνια, περί 
τους 200-300 ανθρώπους που έκαναν χρήση ναρ-
κωτικών. Εκεί γινόταν το εμπόριο, το νταλαβέρι. Ε-
κεί άφηναν το πνεύμα έρμαιο της «παραμύθας» οι 
ζωντανοί-νεκροί, τα ανθρώπινα «απορρίμματα», 
που πίσω από τα δέντρα και τους θάμνους είχαν 
βρει σημείο δράσης. Ο Δ. Καλαντζής τα έχει δει όλα 
να συμβαίνουν –πώς έκαναν χρήση του φτηνού 
ναρκωτικού σίσα, πώς γινόταν η διακίνηση, πώς 
έβγαζαν μαχαίρια, πώς ο «καλός ο κόσμος» ερχό-
ταν να ψωνίσει, πώς το Πεδίον του Άρεως αργοπέ-
θαινε καθώς δεν τολμούσε άνθρωπος να περάσει 
από εκεί– χωρίς να φοβάται για τη σωματική του 
ακεραιότητα.

Τώρα, ενώ τα πάντα είναι όμορφα και το μόνο που 
μας τραβάει την προσοχή είναι ένα απαλό αεράκι 
καθώς και τρεις μετανάστες, καθισμένοι χαλαρά 
σε ένα παγκάκι, τον ρωτάω αν πίστευε ότι σε λί-
γα χρόνια θα άλλαζε τόσο ριζικά η εικόνα. «Όχι», 
απαντάει με βεβαιότητα στη φωνή του, αλλά και 
εμφανή συγκίνηση. Είναι εξ αυτών που επίμονα 
αναδείκνυε το πρόβλημα, αλλά –παρά την όποια 
πρόσκαιρη συγκίνηση– έμοιαζε με φωνή βοώντος 
στην έρημο της παραίτησης.  

Τα πράγματα άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν από 
το 2018, αλλά η χειροπιαστή βελτίωση ήρθε το 
2019. Το Πεδίον του Άρεως εντάχθηκε στο επι-
χειρησιακό σχέδιο αστυνόμευσης του κέντρου 
Αθηνών – κοντολογίς η αστυνομία άρχισε να γί-
νεται ορατή εν τοις πράγμασι. Έως τότε, η ΕΛ.ΑΣ. 
ερχόταν μόνο για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι 
στο πάρκο να καθαρίσουν, να κλαδέψουν, να 
καλλωπίσουν. Μετά έφευγε κι έτσι επέστρεφε 
το μπουλούκι με τους ζωντανούς νεκρούς, για να 
μετατρέψει τον χώρο σε no man land. Σταδιακά ο 
χώρος άδειασε και καθάρισε. Μετά ήρθε η πανδη-
μία και ερήμωσε εκ νέου...
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χαλαρότΗτατου
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Ή αλλιώς, 
«Γκριν 
Παρκ»: 
στην πά-
ρα-πολύ-
καρδιά της 
Αθήνας, 
ένα μαγαζί 
που αγα-
πάει τους 
κατοίκους 
της, ξανα-
γεννήθηκε 
δροσερό 
και ολοκαί-
νουργιο

→
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χει ανοίξει διακριτικά εδώ και λίγες μέρες το «Γκριν Παρκ», 

εκεί που ήτανε πάντα, στη Μαυρομματαίων και δίπλα στον 

Πανελλήνιο: ένα απλωμένο, μεγάλο καφέ-μπαρ-εστιατόριο, με 

δροσερά πεύκα, αραιά τραπεζάκια, σιντριβάνι, υπαίθρια σκη-

νή για εμφανίσεις καλλιτεχνών και μελετημένο, κολακευτικό 

φωτισμό. Εδώ που τα λέμε, όλα είναι μελετημένα στο καινούργιο 

Γκριν Παρκ, από τις καρέκλες και τα τραπέζια μέχρι το ξύλινο δάπεδο, τα 

κομψά λαμπατέρ, τα χρώματα και την ατμόσφαιρα ακόμα. Ή κυρίως, μια και 

η ατμόσφαιρα είναι αυτή που χτίζει ένα μαγαζί και όχι οι τοίχοι. 

Άλλωστε δεν υπάρχουν τοίχοι στο θερινό «Γκριν Παρκ», μιλάμε για έναν 

πράσινο κήπο που μοιάζει σαν να ξεκόλλησε από τις Ιδανικές Διακοπές και 

να προσγειώθηκε μέσα στην Αθήνα, καρα-νταν, εκεί που πήζει η κίνηση και 

τηγανίζεις αυγό στην άσφαλτο και προσέχεις το πορτοφόλι σου και τέτοια… 

Τα οποία (τέτοια) ξεχνάς μόλις μπαίνεις στον ωραίο κήπο, ψάχνεις πριβέ 

τραπεζάκι, διαπιστώνεις ότι όλα είναι πριβέ, ξεφυλλίζεις τον κατάλογο, πα-

ραγγέλνεις ένα ποτό και αισθάνεσαι πολύ κουλ. Αισθάνεσαι ηρεμία, πλατύ 

χαμόγελο, την απλή ευχαρίστηση του «βρίσκομαι σε ωραίο δροσερό μέρος 

με ωραίο ποτό και καλή παρέα, τι άλλο θέλω;»

Δεν θα σας πρήξω με ιστορικά στοιχεία (παρόλο που τη βρίσκω με κάτι τέ-

τοια). Ξέρετε για τον Γιώργο Οικονομίδη και τον Όμηρο Αθηναίο, ηρωικούς 

καλλιτέχνες-κονφερασιέ για τους οποίους υπάρχουν ΔΥΟ ΑΡΑΔΕΣ ΜΟΝΟ 

στο ίντερνετ, δυστυχώς. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το «Άλσος», ι-

σχύουν και για το «Γκριν Παρκ». Ήταν η σαββατιάτικη έξοδος με τον παππού 

και τη γιαγιά μας στη δεκαετία του ’60, για παγωτό με αυτά τα πλακέ μπισκό-

τα που αργότερα έμαθα ότι λέγονται «γλώσσες της γάτας», αλλά που πρώτο 

τα σερβίριζε στα παγωτά το «Γκριν Παρκ». Δεν θυμάμαι πώς ήτανε τότε το 

καφέ, μόνο τα μπισκοτάκια θυμάμαι, σόρι. 

Σήμερα το «Γκριν Παρκ» έχει υπότιτλο «φαγητό, δείπνο, εστιατόρια, χώρος 
ψυχαγωγίας» και σερβίρει νόστιμα πιάτα με γκουρμεδο-ειδές, εντυπωσιακό 

σερβίρισμα – δεν δοκιμάσαμε, αλλά έτρωγαν με πολλή όρεξη δίπλα μας 

ο Αντώνης Λουδάρος, η Βίκυ «Πάμε Πακέτο» Χατζηβασιλείου, η τρα-

γουδίστρια-ηθοποιός Άρτεμις Ματαφιά και ο δημοσιογράφος Γιάννης 

Βίτσας. Η Χατζηβασιλείου μας πρόσφερε ξεροψημένες μακρόστενες πα-

τάτες από το φιλέτο της – αυτά, αργά το βράδυ, όταν δεν περιμένεις ότι θα 

σερβιριστείς πια γιατί πέρασε η ώρα φαγητού… Ηθοποιοί, καλλιτέχνες και 

δημοσιογράφοι τα καλοκαίρια τρώμε ό,τι ώρα να ’ναι, όσο πιο αργά τόσο πιο 

χαλαρά. Σε άλλο τραπέζι καθόταν η Ελένη Πέτα με τον Παντελή Καναράκη 

– θυμηθήκαμε πως είχαμε κάποτε συναντηθεί οι τρεις μας στο σπίτι της Δέ-

σποινας Βανδή, και πόσο την αγαπάμε, εκτός από το πόσο συγκλονιστικά 

μαγειρεύει. Η θεά Μιμή Ντενίση μένει απέναντι, κατεβαίνει πολύ συχνά 

στο «Γκριν Παρκ» αλλά δεν ήταν εκείνο το βράδυ. Που επειδή ήταν Πέμπτη, 

τραγουδούσε ο Στέφανος Κάκος, το πιο χαμογελαστό, συμπαθητικό και 

ίσως νόστιμο παιδί στις ελληνικές σόου μπίζνες, αν πάτε Πέμπτη θα τον 

πετύχετε, μας φτιάχνει τη διάθεση και μόνο που χαμογελάει πόσο μάλλον 

όταν τραγουδάει, ειδικά όταν τραγουδάει μπαλάντες με την κιθάρα του. Αν 

πάλι πάτε Τρίτη, θα πετύχετε τον σούπερ Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, με την 

καταπληκτική και-λίγα-λέω φωνή-καμπάνα και το crooner-ικό ρεπερτόριο 

που πιάνει όλες τις ηλικίες. Τα περισσότερα βράδια έχει λάιβ πρόγραμμα το 

«Γκριν Παρκ», με ωραίες φωνές και μουσικούς που σκίζουν. Η μουσική είναι 

στη σωστή ένταση, έχουνε μελετήσει τον ήχο και δεν αισθάνεσαι πουθενά 

μέσα στον κήπο ότι έχεις καταπιεί ένα ηχείο.

Αν δεν φύγετε από την Αθήνα το καλοκαίρι, το «Γκριν Παρκ» θα γίνει εύκολα 

στέκι σας. Δεν έχει είσοδο και οι τιμές είναι λογικές (για την κατηγορία του ε-

στιατορίου), μοσχοβολάει πεύκο και ακτινοβολεί τη χαλαρότητα που ταιριά-

ζει τόσο με το ελληνικό καλοκαίρι…. A

«Γκριν Παρκ», καφέ μπαρ ρεστοράν, Μαυροματαίων 22, 2108832391, 6976136129  
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Άποψη του εσωτερικού χώρου
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Ροκ Σταρ; Θα μπορούσε με τόσο κόσμο και 

τέτοιες ουρές. Ίσως γι’ αυτό η κυρία 

που κατηφόριζε την Κανάρη την ημέρα των εγκαινίων με ρώτησε ποιος 

καλλιτέχνης παίζει απόψε και αν η Allouche Benias είναι κλαμπ. Όταν της 

απάντησα πως ο Στέλιος Φαϊτάκης δεν είναι μουσικός αλλά ζωγράφος και 

πως το «κλαμπ» το έφτιαξε ο Τσίλερ, πολύ, πολύ παλιά, τον καιρό που ακόμα 

δεν υπήρχαν κλαμπ στην Αθήνα(!), η περαστική κυρία είπε «για δες» με γνή-

σια έκπληξη. Με τα χίλια δίκια της. Έπειτα από 13 χρόνια γόνιμης διαδρομής 

στη διεθνή εικαστική σκηνή, ο Στέλιος Φαϊτάκης παρουσιάζει έργα της 

καλλιτεχνικής παραγωγής των τελευταίων χρόνων που ταξίδεψαν τη φήμη 

του παντού.

Ο Φαϊτάκης αντλεί ύφος, στιλ και αναφορές από τη βυζαντινή και από την 

κρητική αγιογραφική ορθόδοξη παράδοση. O συνδυασμός τους με τη street 

art και τις αναφορές στους muralistas Ντιέγκο Ριβέρα και Χοσέ Κλεμέ-

ντε, τον εκτόξευσαν στην κορυφή των διεθνών σύγχρονων εικαστικών. 

«Ο Brueghel και ο Bosch είναι από τις κεντρικές βάσεις της εργασίας μου από 
τη Βόρεια Ευρώπη. Ο Ντιέγκο Ριβέρα, που μόλις αναφέρατε, είναι επίσης ένας 
ζωγράφος που με έχει επηρεάσει πολύ, αλλά από εκεί και πέρα η μελέτη μου 
δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένους ζωγράφους αλλά και σε ολόκληρες σχολές 
περιοχών του κόσμου, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, το Θιβέτ, η Ινδία. Τέλος, παρότι 
ξεχωρίζω αρκετούς σύγχρονους ζωγράφους, θα ήθελα να αναφέρω τον Νέο 
Ράουχ, που είναι ένας άνθρωπος τη δουλειά του οποίου θαυμάζω και από την 
οποία δανείζομαι στοιχεία». 

Τι βλέπω στην Allouche Benias εκτός από τον ζωγράφο που δεν σταματά να 

δέχεται συγχαρητήρια από καλούς φίλους του και από μύριους άγνωστους 

φαν; (Ανήκω στη δεύτερη κατηγορία). «Ο Θρίαμβος της Λογικής» θα μπορού-

σε να εκληφθεί και σαν αναδρομική: Η ενότητα των τεσσάρων μνημειακών 

Ο ζωγράφος που φιλοτεχνεί το εξώφυλλο του τεύχους μας 
είναι μακράν το πιο πολυσυζητημένο εικαστικό πρόσωπο των ημερών 

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου

→
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WAR

ΣτέλιοΣ

ΦαϊτακηΣ 
 ο Θρίαμβος της Λογικής 



έργων υπό τον τίτλο «Ευτυχώς, ο Παραλογισμός χάνεται» παρουσιάστηκε το 

2014 στο Τορίνο μέσα στο υποβλητικό Palazzo Cavour σε επιμέλεια Μαου-

ρίτσιο Κατελάν, ενώ τα «Μάνταλα», η νέα σειρά, φιλοξενήθηκε πέρυσι στη 

Διεθνή Έκθεση Τέχνης και στη Χαϊνάν της Κίνας. Ένα μέρος της έκθεσης θα 

μπορούσε να έχει υπότιτλο «μερικά από τα επεισόδια που χάσατε», ενώ το άλ-

λο, που σηματοδοτείται από μια ενότητα δέκα νέων έργων σε μεγάλη κλίμα-

κα και δώδεκα μικρών έργων σε χαρτί, θα μπορούσε να έχει tag «μερικές ακό-
μα σκέψεις για την επιστήμη, το δόγμα και τη λογική». Επεξηγεί: «Η εργασία μου 
αφορά, τελευταία, την απολυτότητα της επιστήμης, την απόλυτη δηλαδή πίστη 
στο δικό της δόγμα. Είναι πολύ χρήσιμη η επιστήμη και μας ωφελεί πολύ, όταν 
όμως θεωρεί τον εαυτό της τη μοναδική πηγή γνώσης και δημιουργίας άποψης 
στα πράγματα, τη θεωρώ επηρμένη. Επί της ουσίας, ούτε και η επιστήμη δίνει 
απαντήσεις πέρα από κάποιες καθαρά τεχνικές εξηγήσεις του “πώς” λειτουργεί 
ο κόσμος. Το “γιατί” δεν μπορεί ούτε εκείνη να το αγγίξει». 

Καθοριστική στη διεθνή πορεία του Φαϊτάκη στάθηκε η συνεργασία του με 

την επιμελήτρια Κατερίνα Γρέγου. Το 2011, στην Μπιενάλε της Βενετίας, ως 

υπεύθυνη της εκπροσώπησης της Δανίας ενέταξε στο δανέζικο περίπτερο 

μια μνημειακή παράσταση του Έλληνα καλλιτέχνη, ανοίγοντάς του ορίζο-

ντες για διεθνή καριέρα, ενώ συνεργάστηκαν εκ νέου στη Ρίγα της Λετονίας 

το 2018, όταν ήταν στο τιμόνι της διοργάνωσης. Η διευθύντρια του ΕΜΣΤ, 

μεταξύ άλλων, έχει πει: «Ο Φαϊτάκης κατάφερε να επινοήσει –από μια εντε-
λώς σύγχρονη οπτική– το προσωπικό του εικαστικό ιδίωμα, αιμοδοτώντας με 
ζωγραφική φλέβα και πολιτική άποψη την παραδοσιακή παραστατική ζωγρα-
φική». Χάρη στην εμβληματική τοιχογραφία «Ο Σωκράτης πίνει το κώνειο», 

που φιλοτέχνησε για την 1η Μπιενάλε της Αθήνας το ’07, ο Φαϊτάκης έγινε 

γνωστός στο πλατύ κοινό, διαγράφοντας έκτοτε μια πορεία που τον έφερε 

σε διεθνείς εικαστικές διοργανώσεις εγνωσμένης αξίας. Το 2012 συμμετείχε 

στην πρώτη Μπιενάλε του Κιέβου, ενώ το περίφημο μουσείο Palais de Tokyo 

στο Παρίσι παρήγγειλε το 2016 στον καλλιτέχνη μια μόνιμη τοιχογραφία 

που αναπαριστά τη γαλλική φοιτητική εξέγερση τον Μάη του ’68. Οι New 
York Times, ο Guardian και πολλά διεθνή Μέσα έχουν γράψει για τη δουλειά 

του, ενώ έργο του έγινε εξώφυλλο του ένθετου περιοδικού της γερμανικής 

εφημερίδας Süddeutsche Zeitung. Έκανα μια γρήγορη εφ’ όλης για τον καλλι-

τεχνη, έχοντας πάντα στο μυαλό μου την κυρία που αναρωτήθηκε προς τι 

τόσο πλήθος και τόση αδημονία!

Ένας ανορθοδοξος
τοπος λατρΈίας
Είναι εντυπωσιακό το πόσος κόσμος από τη στιγμή που άνοιξε η έκθεση προ-

σέρχεται στην Allouche Benias. Πιθανόν να είναι και το σύνηθες μετααποκαλυ-

πτικό πλαίσιο στο οποίο κινείται ο καλλιτέχνης, κάτι που στις μέρες μας είναι 

τραγικά επίκαιρο. Παρατηρώ τους αντικατοπρισμούς του τώρα στα έργα: 

Πύραυλοι και αναβαθμισμένοι άνθρωποι-cyborg, υποψία πυρηνικού ολέθρου 

και κάψουλες χαπιών, ταραχές και δυστοπικά όνειρα, μηχανολογικά εξαρτή-

ματα και σκηνές που κάποτε πήγαζαν από σενάρια επιστημονικής φαντασίας 

αλλά τώρα είναι πιο αληθινά από ποτέ. Στο παρόν γύρισμα του χρόνου, με τη 

σκιά του πολέμου να μας απειλεί, το «μυαλό του ζωγράφου» εγκυμονεί μορ-

φές όπως ο Νίτσε και ο νομπελίστας φυσικός Βόλφγκανγκ Πάουλι. 

Η δουλειά του ήταν και είναι αφηγηματική, αλλά ποτέ δεν εικονογραφεί 

συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Η δίνη του πολέμου αποτυπώνεται και 

στα «Μάνταλα», μια νέα σειρά συνθέσεων που πηγάζουν από την τέχνη του 

Θιβέτ και της Ιαπωνίας. Οι πύραυλοι στροβιλίζονται σε έναν κόσμο που τα-

λαντεύεται ανάμεσα στην πρόοδο και την αυτοκαταστροφή. 

Ο Φαϊτάκης αντλεί έμπνευση από την εικονογραφική παράδοση και στήνει 

στο νεοκλασικό του Τσίλερ έναν «ανορθόδοξο» χώρο λατρείας. Ευαγγελί-

ζεται την «ανάσταση» του κόσμου και το τέλος μιας επιστήμης που δε βάζει 

στο κέντρο της τον άνθρωπο αλλά τη δογματική δική της αλήθεια. Έχει την 

πεποίθηση ότι η υπέρμετρη ή εσφαλμένη χρήση της τεχνολογίας, σύμφωνα 

με την τρέχουσα «λογική», δεν θα σώσει τον κόσμο. 

Πόσο αισιόδοξος ή απαισιόδοξος δηλώνει για το μέλλον; «Δεν είμαι ούτε 
αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος. Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. 
Η ζωή αλλάζει τελείως και βρίσκω πολύ συναρπαστικό, αλλά και τρομακτικό 
αρκετές φορές, το να δω προς τα πού πηγαίνουμε. Η λογική ως εργαλείο για την 
ερμηνεία του κόσμου είναι περιορισμένη. Ο άνθρωπος έχει αντιληπτικές ικανό-
τητες και μηχανισμούς που υπερβαίνουν τη λογική». Του ζητώ να επεκτείνει 

και να εμβαθύνει αυτό τον συλλογισμό του. «Για εμένα, μέσω των πραγμάτων 

που ασχολούμαι, είναι ξεκάθαρο. Έχω δουλέψει και με τους δύο τρόπους και οι 
καλύτερες εικόνες είναι αυτές που ήρθαν ξαφνικά και άμεσα, χωρίς αναλυτική 
δηλαδή σκέψη και προγραμματισμό, σε άσχετο χρόνο και τόπο. Στις πολεμικές 
τέχνες είναι γνωστό επίσης ότι η σκέψη ξεπερνιέται και οι αντιδράσεις οφείλουν 
να έρχονται άμεσα. Υπάρχει συνεπώς άλλη μία πλευρά του νου μας που δε 
λειτουργεί “ευθεία” και με συγκεκριμένα βήματα. Η δυτική αντίληψη δίνει βάση 
κυρίως στην αναλυτική σκέψη, που είναι πολύ χρήσιμη πρακτικά, αλλά και αυτή 
έχει τα όριά της. Πιστεύω στη χρησιμότητα μιας ουτοπίας. Παρότι δεν θα εμφα-
νιστεί ποτέ, κρατάει τον άνθρωπο σε κίνηση βελτίωσης της κατάστασής του. 
Χωρίς μια ουτοπία μπροστά του, ο άνθρωπος θα γίνει ζώο…». 

Είναι αδύνατον νατα πούμε την ημέρα των εγκαινίων. Τον συγχαίρω και 

τον αφήνω να απολαύσει τον θρίαμβό του. Εκείνη την ημέρα δεν έπεφτε 

καρφίτσα, οπότε λίγες μέρες μετά ξαναεπισκέφτηκα τον χώρο για να δω τη 

ζωγραφική του απερίσπαστος. Λίγο αργότερα έχω τις απαντήσεις του στο 

μέιλ μου. Ο άνθρωπος του έργου «Σε αγωνία» είναι ο Βόλφγκανγκ Πάουλι, 

που πρώτος διατύπωσε τη θεωρία ύπαρξης των νετρίνων και την αρχή της 

απόκλισης, συμβάλλοντας στην ενοποίηση της θεωρίας της σχετικότητας 

με την κβαντική μηχανική. Εκτός από δεινός φυσικός με ανάστημα στο 

ύψος του Αϊνστάιν, ο Πάουλι συνδέθηκε και με τον ψυχίατρο Καρλ Γιουνγκ. 

Σε κάποιο παλιότερο έργο του Φαϊτάκη θυμάμαι την εικόνα του επίσης ψυ-

χίατρου Βίλχελμ Ράιτ. «Η ψυχανάλυση και η ψυχολογία εν γένει, κατά τη γνώμη 
μου, στο μέλλον θα αποτελεί τη βάση της επιστήμης, αφού μελετά και αναλύει 
έναν χώρο εξαιρετικά πολύπλοκο και άπειρα σημαντικότερο από τον υλικό, 
μηχανικό, εξωτερικό κόσμο. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τον κάθε άνθρωπο να 
κοιτάξει προσεκτικά το εσωτερικό του, να αντιληφθεί ότι δεν είναι τα χαρακτηρι-
στικά του δεδομένα, να τα καταλάβει και στη συνέχεια να τα βελτιώσει».

Επιστρέφει στον δρόμο πού και πού εν είδει νοσταλγίας για τη street art με 

την οποία έγινε γνωστός; «Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχω επιστρέψει στον δρόμο, 
δεν έχω, προφανώς, ανάγκη πια την αδρεναλίνη. Βρίσκω, εδώ και 20 και πλέον 
πια χρόνια, την προπόνηση στις πολεμικές τέχνες πολύ πιο ωφέλιμη όσον αφο-
ρά καταστάσεις έντασης». Και για όλους αυτούς που λένε πως είναι αναχωρη-

τής; «Εμμένω, κυρίως, στην απομόνωση, όχι για κανέναν λόγο “απομόνωσης”, 
όπως λέτε, αλλά απλώς λόγω της απαιτητικής εργασίας μου. Ο κάθε πίνακας α-
παιτεί πολλή μελέτη και εργασία στη συνέχεια για την εκτέλεση, συνεπώς, ο λό-
γος είναι μάλλον πρακτικός». A

Στέλιος Φαϊτάκης, Ο Θρίαμβος της Λογικής
Allouche Benias, Κανάρη 1 & Ακαδημίας, έως 2 Ιουλίου 2022

Δεν είμαί 
ούτε 

αίσίοΔοξοσ 
ούτε απαί-
σίοΔοξοσ. 
περίμενω 
να Δω πωσ 
θα εξελί-
χθεί η κα-
τασταση. η 
ζωη αλλα-
ζεί τελείωσ 
καί βρίσκω 
πολύ σύ-

ναρπαστί-
κο, αλλα 

καί τρομα-
κτίκο αρ-
κετεσ φο-
ρεσ, το να 
Δω προσ τα 
πού πηγαί-
νούμε. η 
λογίκη ωσ 
εργαλείο 

γία την ερ-
μηνεία τού 

κοσμού 
είναί περίο-

ρίσμενη.

→

18 A.V. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Αναβαθμισμένος
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Η μουσική είναι σαν ένα ημερολόγιο για μένα
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χογραφημένο μεταξύ Αθήνας και Λονδί-
νου μαζί με τον Άγγλο παραγωγό και βα-
σικό μέλος των Swet Shop Boys, Redinho, 
το τέταρτο άλμπουμ της Σtella «Up And 

Away» ξεκίνησε το παγκόσμιο ταξίδι του εδώ και 
λίγες μέρες έχοντας 10 μουσικές ιστορίες – από 
αυτές που σε παρακινούν να τις ακούσεις ξανά.  
H Αθηναία μουσικός έκανε το επόμενο μεγάλο άλ-
μα στην περιπετειώδη καλλιτεχνική πορεία της 
και μας εξηγεί πώς έφτασε στη δημιουργία των και-
νούργιων της τραγουδιών. 

�  Πώς νιώθεις που ηχογραφείς για τη Sub Pop; Χαί-
ρομαι που βρίσκομαι σε μια εταιρεία σαν τη Sub Pop και 
που κυκλοφορώ τη μουσική μου σε ένα μεγάλο label. 
�  Ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που σου δί-
νει αυτή η συνεργασία και που δεν θα μπορούσες 
να έχεις αν ο δίσκος σου κυκλοφορούσε με κάποια 
εγχώρια εταιρεία;
Παγκόσμια διανομή, άνθρωποι που δουλεύουν για την 
Sub Pop, και προωθούν τις κυκλοφορίες της –σχεδόν– 
σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε ραδιόφωνα, τύπο, 
streaming services κτλ. Σημαντική στήριξη στους καλ-
λιτέχνες της, σε όλα τα επίπεδα. 
�  Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τους Έλληνες 
ανεξάρτητους μουσικούς να κυκλοφορούν δίσκους 
σε labels του εξωτερικού;
Όλα είναι όσο εύκολα ή όσο δύσκολα θέλουμε να τα κά-
νουμε. Υπάρχει μια πραγματικότητα όμως, που πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από έναν Έλληνα /Ελληνίδα μουσικό 
που επιθυμεί να κυκλοφορήσει τη μουσική του/της σε 
ένα label του εξωτερικού. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι 
στον μουσικό χάρτη, όπως είναι χώρες όπως η Γαλλία, 
η Αγγλία, το Βέλγιο... Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αν 
κάποιος που έχει ένα label στο εξωτερικό και ακούσει 
κάτι που του αρέσει από Ελλάδα δεν θα το δεχτεί, όπως 
θα δεχόταν κάτι από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τουλά-
χιστον, αυτό θέλω να πιστεύω και αυτή είναι η δική μου 
εμπειρία. 
�  Πώς κατέληξες στον τίτλο «Up and Away»;
Μου άρεσε πολύ αυτό που σημαίνει. Είναι πολύ απλό. 
�  Ποιος είναι ο τρόπος που δουλέψατε με τον 
Redinho;
Αρχικά από απόσταση μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας, ο 
Redinho μου είχε στείλει κάποια instrumental σε αρχικό 

στάδιο που μου άρεσαν πολύ και ανταλλάσσαμε αρχεία 
για αρκετό καιρό, και μετά από 5 μήνες περίπου ήρθε 
για 2 εβδομάδες στην Ελλάδα και –σχεδόν– ολοκληρώ-
σαμε τον δίσκο.  
�  Στον δίσκο υπάρχουν και κάποια στοιχεία από την 
ελληνική μουσική παράδοση. Πώς αποφάσισες να 
τα περάσεις; 
Ήταν αρχικά πρόταση του Redinho να ηχογραφήσουμε 
το μπουζούκι, και έτσι προσέγγισα τον μοναδικό στο 
είδος, Χρήστο Σκόνδρα. Την ίδια περίοδο είχα γνωρί-
σει και τη Σοφία Λαμπροπούλου, την είχα δει να παίζει 
κανονάκι, ξετρελάθηκα με τον ήχο και της ζήτησα να 
παίξει και αυτή για τον δίσκο. Είμαι πολύ τυχερή που 
συνεργάστηκα και με τους δύο αυτούς σπουδαίους 
μουσικούς.
�  Πώς τα εξέλαβε ο Redinho και με ποιον τρόπο 
δούλεψε πάνω σ’ αυτά;
Ο Redinho ήθελε από την αρχή να μπουν στοιχεία σαν 
αυτά στον δίσκο, ώστε ο ήχος να μοιάζει στο τέλος σαν 
ένα παλιό βινύλιο που κάποιος βρήκε σε ένα ξεχασμένο 
δισκάδικο στην Αθήνα. 
�  Τι σε ενέπνευσε την περίοδο των ηχογραφήσε-
ων;
Αυτά που μου συνέβαιναν εκείνη την περίοδο. Ζούσα 
κάποιες έντονα συναισθηματικές καταστάσεις και αλ-
λαγές, και με έναν τρόπο έπρεπε να επαναπροσδιορίσω 
τη ζωή μου. 
�  Έχει αλλάξει σήμερα κάτι στον τρόπο που σκέ-
φτεσαι για τη μουσική σε σχέση με την περίοδο που 
ξεκίνησες; 
Ο τρόπος που σκέφτομαι τη μουσική δεν έχει αλλάξει 
ως προς το συναίσθημά μου ή τη γενικότερη σχέση που 
έχω με τη μουσική. Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι γνώ-
σεις και η πείρα που έχω αποκτήσει κάνοντας μουσική 
και κυκλοφορώντας μουσική όλα αυτά τα χρόνια. 
�  Υπάρχει κάποια γραμμή που νιώθεις να συνδέει 
τις δισκογραφικές σου δουλειές; 
Η μουσική είναι σαν ένα ημερολόγιο για μένα και μια πο-
ρεία που όλο και προχωρά. Οπότε σίγουρα νιώθω κάτι 
να συνδέει όλα αυτά που έχω κάνει έως τώρα. 
�  Τι θέλεις να κάνεις στο μέλλον;
Να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω τώρα, και ελπίζω 
να μπορώ να το μοιράζομαι με περισσότερο κόσμο και 
να κάνω αρκετά live σε όλες τις ηπείρους. 

Του Δημητρη ΑθΑνΑσιΑΔη - Φωτό: ΔημητρΑ τζΑνου

Η νέα διεθνής δισκογραφική δουλειά της «Up And Away» κυκλοφορεί 
από τη Sub Pop και η μουσικός και εικαστικός Στέλλα Χρονοπούλου 

εξηγεί πώς προέκυψε και τι περιμένει από το μέλλον



#unknownwomen
Γυναίκες άγνωστες που δεν άλλαξαν τον κόσμο 

και δεν όφειλαν
 Μια γκαλερί από προσωπογραφίες, της Ντανιέλας Σταματιάδη, 

στο timeline του Facebook  
 Της Δήμήτρας Γκρους Τις προάλλες, σκρολάρο-

ντας, έπεσα σε μια ανάρ-
τηση στο Facebook που με 
έκανε να σταματήσω. Ήταν 
της βραβευμένης εικονο-
γράφου παιδικών βιβλίων 
και ζωγράφου Ντανιέλας 
Σταματιάδη. Η προσω-
πογραφία μιας γυναίκας, 
Άγνωστη Μαίρη, ένα μικρό 
ζωγραφικό πορτρέτο. Έμει-
να να την κοιτάω, κι ενώ δεν 
ήταν ρεαλιστική η απεικόνι-
ση το βλέμμα έμοιαζε να μου 
απευθύνεται. Δεν ήταν μόνο 
η εικόνα αλλά και το κείμενο 
που τη συνόδευε:   
Άραγε ποια είναι η ζωή της, 
πού ζει/έχει ζήσει, έχει αγαπη-
θεί; Αγαπάει; Δουλεύει; Φρο-
ντίζει ένα σπίτι; Είναι μόνη; Τα 
κάνει όλα και συμφέρει; Δεν 
κάνει τίποτα; Της φέρονται κα-
λά; Τι βλέπει έξω από το παρά-
θυρό της; Τι κρύβει στα μύχια 
των συρταριών της; Έχει σπίτι, 
παράθυρο και συρτάρια; Τις 
επόμενες μέρες ήρθαν κι 
άλλες, και έρχονται ακόμα 
– μια καθημερινή φευγαλέα 
συνάντηση με πρόσωπα 
άγνωστων γυναικών που 
τις φαντάστηκα, με τις λεζά-
ντες τους, στη σελίδα μιας 
εφημερίδας πόλης.

Όταν αναζήτησα την Ντανιέ-
λα, μου είπε: «Όπως αναφέρω 
και στο πρώτο post, όλο αυτό 
ξεκίνησε αυθόρμητα. Πριν 
αρκετό καιρό στους πειραμα-
τισμούς μου στο photoshop, 
έφτιαξα μια γυναικεία προσω-
πογραφία. Συνήθως αυτά δεν 
τα κρατώ, αλλά τη συγκεκρι-
μένη για λόγους που δεν μου 
ήταν σαφείς δεν ήθελα να την 
πετάξω. Την κοιτούσα κατά 
καιρούς με ένα ερωτηματικό 
χωρίς να ξέρω τι ήθελα από 
αυτήν. Το τελευταίο διάστημα 
είχα παρατηρήσει ότι ειδικά 
στο χώρο του παιδικού βιβλί-
ου βγαίνουν πολλά βιβλία 
για γυναίκες που έχουν γίνει 
διάσημες λόγω των επιτευγ-
μάτων τους, προωθώντας 
τη γυναικεία ενδυνάμωση. 
Μήπως όμως για να είναι ση-
μαντική μια γυναίκα πρέπει να 
έχει κάνει κάποιο κατόρθωμα; 
Ή μήπως είναι ιδιαίτερο και μό-
νο το γεγονός ότι μια γυναίκα 
έκανε κάτι σημαντικό; Φυσικά 
κάτι τέτοιο ισχύει σε μια αν-
δροκρατούμενη κοινωνία, ω-
στόσο, και πάλι, η γεύση ήταν 
κάπως περίεργη. Ένα βράδυ 
ξαναέπεσα στην προσωπο-
γραφία. Κοίταξα με συμπάθεια 
μια άγνωστη γυναίκα, συνη-
θισμένη, μια κοινή γυναίκα με 
τη δική της ιστορία. Σκέφτηκα 
ότι, όχι, αυτή η γυναίκα δεν 
άλλαξε τον κόσμο με κάποια 
τρελή ανακάλυψη, με κάποιο 
μοναδικό επίτευγμα ή με την 
ηρωική της ζωή. Απλά κοιτά-
ζει μπροστά σαν να ποζάρει 
για ταυτότητα, έχοντας στο 
μυαλό της ποιος ξέρει τι…»

Εκείνο το βράδυ γεννήθηκε 
το πρότζεκτ και τις επόμενες 
μέρες οι φεϊσμπουκικοί 
φίλοι της πέφταμε σε μία 
άλλη γυναίκα, κάθε μία με το 
όνομά της, τις ιδιότητές της, 
την κοινωνική της τάξη, την 
ευτυχία ή τη δυστυχία της. 
Ένα μικρό αφιέρωμα σε όλες 
τις καθημερινές γυναίκες 
του κόσμου που τραβάει η 
κάθε μία τον Γολγοθά της, 
όπως όλοι μας.

www.facebook.com/daniela.
stamatiadi

Unknown Mary
Πριν από κάτι μήνες έπαιζα 
στο photoshop και έφτιαξα 
αυτή τη γυναίκα. Δεν ήξερα 
τι να την κάνω, δεν θεώρησα 
ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, 
την πέταξα στο desktop, 
μετά την έβαλα σε ένα φάκελο. 
Ωστόσο κάθε φορά που έπεφτα 
πάνω της, άνοιγα το αρχείο, 
την κοιτούσα. Δεν είναι το σχέδιο, 
δεν είναι οι τεχνικές, οι υφές, 
η σύνθεση, τίποτα από όλα αυτά 
που με σκάλωνε. Νομίζω ότι είναι 
το βλέμμα της που λίγο 
σαν να με κοροϊδεύει, ή σαν 
να με βαριέται, που με κάνει 
να αναρωτιέμαι ποια 
θα μπορούσε να είναι, που μου 
θυμίζει φωτογραφία από 
ταυτότητα, ή από κάποιο 
άγνωστο μνημείο άγνωστων 
ανθρώπων. Άραγε ποια είναι 
η ζωή της, πού ζει/έχει ζήσει, έχει 
αγαπηθεί; Αγαπάει; Δουλεύει; 
Φροντίζει ένα σπίτι; Είναι μόνη; 
Τα κάνει όλα και συμφέρει; 
Δεν κάνει τίποτα; Της φέρονται 
καλά; Τι βλέπει έξω απο το 
παράθυρό της; Τι κρύβει 
στα μύχια των συρταριών της; 
Έχει σπίτι, παράθυρο και 
συρτάρια; Όλα αυτά, και κάθε 
φορά + κάτι άλλο αναρωτιέμαι. 
Και κάπως έτσι μια μέρα 
αποφάσισα να φτιάξω κι άλλες 
τέτοιες γυναίκες άγνωστες, 
και λέω κάθε μέρα (ή κάθε όποτε) 
να φτιάχνω μία. Γυναίκες 
που δεν άλλαξαν τον κόσμο, 
και δεν όφειλαν. 
Αυτή είναι η άγνωστη Μαίρη.

Άγνωστη Λίλυ
Ο καθρέφτης της γέρασε,  
τα ρούχα τσίτωσαν, οικείοι και  
ανοίκειοι πόνοι απλώθηκαν  
παντού. Δοκίμασε τη νέα τάση στο 
eyeliner για girly αέρα στο look της 
και δεν πέτυχε. Φτου.

Άγνωστη Χαρά
Κακό το σήμα. Προσπαθεί να 
συντονιστεί, αλλά δεν της βγαίνει.

Ασημίνα
Πριν κάμποσα χρόνια είχα πε-
ράσει 20 μέρες στο νοσοκομείο 
Αλεξάνδρα και μοιράστηκα το ίδιο 
δωμάτιο με πολλές κυρίες αρκετά 
μεγαλύτερές μου. Αυτές οι γλυκιές 
κυρίες μπροστά στον γνωστό 
φόβο είχαν γυμνωθεί από τα ρούχα 
τους/το ύφος τους/το πρεστίς 
τους/την κλίκα τους/ τη σιγουριά 
τους/ την ασφαλειά τους, και είχαν 
απομείνει με το λουλουδάτο νυχτι-
κό, μαδημένα φρύδια και ανάκατα 
μαλλιά σαν γερασμένα κοριτσάκια. 
Νιώθω ακόμα απέραντη τρυφερό-
τητα για αυτές.

Άγνωστη Πανδώρα
Έτσι όπως πάει, θα το ανοίξει 
το κουτί της.

Άγνωστη/γνωστή Περσεφόνη Μια Ελένη
Κοίταξε πίσω της κι αναρωτήθηκε 
τι έγινε.

Άγνωστη Ρίτα 
Τραυματίας ρουτίνας.

Άγνωστη Εve
Κι άλλη μια κυρία.  Όπως τα λέτε και 
εσείς, κάθε μία από αυτές μπορεί να 
έχει κάνει διάφορα στον δικό της 
μικρόκοσμο, στη δική της μικροκλί-
μακα. Μπορεί να έχει 25 γάτες που 
φροντίζει κάθε μέρα, μπορεί να έχει 
αναθρέψει παιδιά, μπορεί να έχει 
πάρει τα όπλα, να έχει μια λαμπρή 
καριέρα ή μια απλή δουλειά που 
την βοηθά να επιβιώσει. Μπορεί να 
είπε καλημέρα σε έναν κατσούφη 
περαστικό ή να τον έβρισε. Μπορεί 
να τη νοιάζουν μόνο οι celebrities. 
Ή αν πήρε κιλά. Ή το ζάχαρό της 
και το κουτάκι με τα χάπια της. Ή οι 
μελανιές της. Μπορεί οτιδήποτε 
και τίποτα, κι αυτό είναι το ζήτημα. 
Μπορεί να είναι μία από τις γυναίκες 
που δεν άλλαξαν τον κόσμο.  
Και δεν όφειλε.

Unknown Voula
Υπάρχει μια γυναίκα που τη 
συναντάς παντού. Είναι σε κάθε 
γειτονιά, θαμμένη κάτω από 
σωρούς ρούχα για σιδέρωμα, 
ζυμάρια για πλάσιμο, γλάστρες για 
πότισμα, πιατικά για πλύσιμο. 
Θα την πω κυρία Βούλα. Σε κοιτάει 
κουρασμένη και σου λέει «ναι, 
παιδάκι μου, καλά, ό,τι πεις». 
Γυναίκες που δεν άλλαξαν τον 
κόσμο και φυσικά δεν όφειλαν.

Unknown Talulah
Παράξενη διάθεση σήμερα. 
Μάλλον θα φταίνε τα χτεσινά 
κρασιά.

Άγνωστη Παρασκευή
7 σε ένα. Wash/dress/cry/cook/
bend/smile & go.

Unknown Angela
Μορφωμένη, λιγομίλητη, ευσε-
βής, εγκρατής, ευπαρουσίαστη, 
καλοχτενισμένη, καλογυαλισμένη, 
μετρημένη, με λεπτούς τρόπους, 
με σωστή στάση σώματος, με υπο-
μονή, με τακτ, με σαβουάρ βιβρ, με 
πρέπει, με πιάνο, με γαλλικά, ίσως 
και με μπαλέτο. Γυναίκες που δεν 
άλλαξαν τον κόσμο, δεν όφειλαν, 
και ο κόσμος τις κατάπιε.

Άγνωστη Ζωή
Θα σκάσει η γυναίκα στο τέλος.

Άγνωστη Ελπίδα
Μια θολή ανάμνηση 
του εαυτού της.

Άγνωστη Βάσω
Έτσι θέλει να παραμείνει. Άγνωστη.

Σοφία
Κάποιες φορές μπλέκονται όλα και 
όλοι και γίνεται μια μουντζούρα.
Μέσα κι αυτή, κι ας μπλέχτηκε 
ο κόσμος.
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ο κορίτσι της Paolita είναι δροσερό, φρέσκο, ανεξάρ-

τητο και λίγο σκανταλιάρα. Αγαπάει τα ρούχα που α-

γκαλιάζουν το κορμί σαν κύμα θάλασσας, με φραμπα-

λάδες, αέρινα πλισέ και μοτίβα παρμένα από τη μεσογειακή 

κουλτούρα και ιστορία. Έναν τέτοιον αέρα δίνει η νέα συλλογή 

MEDITERRANEAN LOVE SS22 της Άννας Πάολα Παπακων-

σταντίνου. Έμπνευσή της οι μαγικές μεσογειακές ακτές, εικό-

νες που μοιάζουν παρμένες από μινωικές τοιχογραφίες, από 

αιγυπτιακά βάζα, μοτίβα με δελφίνια που μοιάζουν με ψυχε-

δελικά λαχούρια. Τα σχέδια της Άννας απλώνονται σε επτά ι-

στορίες σε prints, όλες με έντονα, φωτεινά χρώματα και σχε-

διασμένες στο χέρι. Το πιο συναρπαστικό σχέδιο της συλλο-

γής είναι «Ο κήπος της Κίρκης», ζωγραφισμένο στο χέρι, ε-

μπνευσμένο από την Οδύσσεια. Τα κομμάτια της νέας σειράς 

Paolita σε προκαλούν να μείνεις, φορώντας τα, στον συναρ-

παστικό τόπο του παντοτινού καλοκαιριού.

Paolita, ρούχα για θάλασσα και έρωτες

Επιμέλεια: 
τανια δελη
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Intimacy 
Φοβάσαι τόσο, όσο επιτρέπεις  

οι άλλοι να σε φοβίσουν

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η προσβολή της ιδιωτικότητας, ο διασυρμός, 

η διαπόμπευση και η δύναμη να πετάξει τη 

ντροπή και να σηκωθεί κοιτώντας κατάματα 

όλο το σύμπαν που θέλει να την καταβροχθί-

σει. Αυτό είναι το σκοτάδι που έχει απέναντί της η 

κεντρική ηρωίδα της σειράς Intimacy.

Με σκηνικό το υπέροχο Μπιλμπάο με τα αρχιτεκτο-

νικά κοσμήματα, το σίριαλ, ισπανικής παραγωγής, 

που προβάλλεται στο Netflix είναι η ιστορία μιας 

γυναίκας πολιτικού, της αντιδημάρχου του Μπιλ-

μπάο, η οποία είναι παντρεμένη και μητέρα μιας 

έφηβης κόρης. Προσωπικές στιγμές της αντιδη-

μάρχου με τον ευκαιριακό εραστή της, κάπου στη 

νότια Γαλλία, βιντεοσκοπούνται παράνομα και γί-

νονται viral. Στόχος ο πολιτικός της αφανισμός. 

Η γυναίκα αποφασίζει να μην το βάλει κάτω, παρά 

το γεγονός ότι ο ούτως ή άλλως συμβατικός γά-

μος της κλυδωνίζεται και η κόρη της περνάει από 

χίλια κύματα, εξαιτίας της τρομακτικής και πολυε-

πίπεδης κρίσης. Η καθημερινότητα και των τριών 

γίνεται εφιάλτης. Η κόλασή τους είναι οι άλλοι. Ο 

αντίκτυπος της δημοσιοποίησης του βίντεο όπου 

κάνει σεξ με έναν νεότερό της άνδρα αντί να την 

φοβίσει και να την αναγκάσει σε παραίτηση ή α-

πόσυρση, όπως το κόμμα της απαιτεί, την οδηγεί 

στην απόφαση να παραμείνει με κάθε τίμημα. Και 

κυρίως με το τίμημα να δώσει τη μάχη της. 

«Ε, και τι έκανα λοιπόν; Τίποτα λιγότερο από συναι-
νετικό σεξ» λέει η Μαλέν Θουμπίρι, την οποία υπο-

δύεται η ηθοποιός Ιτσιάρ Ιτούνιο Μαρτίνεθ. Οι πε-

ρισσότεροι τη θυμούνται από τη σειρά La casa de 
papel, όπου υποδυόταν την ανακρίτρια Ράκελ που 

ερωτεύεται τον El Profesor.

Την ίδια ώρα, σε μια παράλληλη ιστορία, το θύμα 

μιας παρόμοιας υπόθεσης δημοσιοποίησης προ-

σωπικών στιγμών, μια βιομηχανική εργάτρια, υπό 

το βάρος της ντροπής και της προδοσίας, καταρ-

ρέει και οδηγείται στην αυτοκτονία. 

Το σενάριο ακουμπά σε πολύ ευαίσθητες χορδές 

που έχουν να κάνουν με τη θέση της γυναίκας, 

αλλά και κάθε ανθρώπου, που πέφτει θύμα ενός 

τέτοιου εγκλήματος, σε μια κοινωνία όπου ενδε-

χομένως ένας άνδρας να έπεφτε πιο μαλακά. Το 

σενάριο έχει βάθος καθώς δεν περιορίζεται μόνο 

στο υποτιθέμενο «σκάνδαλο» της αντιδημάρχου, 

καταπιάνεται και με μια βεντάλια σχέσεων, ενώ ο 

σύζυγος της αντιδημάρχου τη στηρίζει με τη ζε-

στασιά ενός φίλου και με τη στοργή ενός συντρό-

φου σε αυτό τον κυκλώνα.

Η ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη πολιτικός, η 

Θουμπίρι, χαρακτηρίζεται ως «τσούλα», και οι προ-

σπάθειες απαξίωσης και υποτίμησής της άοκνες 

και εμετικές. Η δολοφονία του εραστή, «αποτυχη-

μένου» γόνου ισχυρής φαμίλιας, και οι έρευνες της 

αποφασιστικής και επίμονης Inspectora, που προ-

σπαθεί να αποκτήσει παιδί με τη σύντροφό της, 

θα ρίξουν φως σε σκοτεινά μονοπάτια που συνδέ-

ονται με τη διαπλοκή και το χρώμα του άφθονου 

χρήματος. Η εξιχνίαση ενδεχομένως να φέρει τη 

λύτρωση και τη δικαίωση. Είναι όμως αρκετό για τη 

Μαλένπου είναι πλέον δήμαρχος του Μπιλμπάο; Το 

βλέμμα της στο όγδοο και τελευταίο επεισόδιο του 

Intimacy δείχνει πως ο δρόμος είναι  ακόμα μακρύς, 

δύσβατος και ανηφορικός. Το μυστικό βρίσκεται 

μάλλον σε μια δήλωση της ηρωίδας. Φοβάσαι τό-

σο, όσο επιτρέπεις οι άλλοι να σε φοβίσουν. ●

G l a m a z o n

ο καλοκαίρι το δέρμα έχει ανάγκη από 
επιπλέον φροντίδα, αλλά γνωρίζουμε 
πλέον καλά ότι η περιποίηση του δέρ-
ματος είναι και πρέπει να είναι all season 
υπόθεση. Το Glow Era, που μας έχει 
προσφέρει μερικά από τα αγαπημένα 
μας προϊόντα περιποίησης, επανέρχε-
ται με ακόμα ένα φανταστικό προϊόν 
που υπόσχεται να αντιμετωπίσει απο-
τελεσματικά τις ενοχλητικές πανάδες. 
Η νέα λευκαντική κρέμα της Glow Era 
βασίζει τη σύνθεσή της στην aloe vera 
και το κρητικό κρίνο της θάλασσας που 
μαζί με άλλα φυσικά συστατικά δίνουν 
τον ιδανικό συνδυασμό για την απόλυ-
τη φροντίδα της επιδερμίδας, πάντα με 

σεβασμό στη φύση και τα έμβια όντα. Η 
καινοτόμος φόρμουλα μπορεί να ανα-
στείλει την υπερπαραγωγή της μελα-
νίνης, αλλά και τα μελανοκύτταρα που 
μεταφέρονται στα ανώτερα στρώματα 
της επιδερμίδας. Επιπλέον, παράγοντες 
όπως η ηλικία, το stress, η συνολική 
ατμοσφαιρική ρύπανση ή ακόμα και η 
εγκυμοσύνη μπορεί να λειτουργήσουν 
επιβαρυντικά για την επιδερμίδα, δημι-
ουργώντας δυσχρωμίες στο πρόσωπο 
και στον λαιμό. Η νέα κρέμα θα σβήσει 
οριστικά όλα τα ενοχλητικά σημάδια σε 
λαιμό και πρόσωπο, με ορατά σημάδια 
βελτίωσης από τις δύο πρώτες κιόλας 
εβδομάδες εφαρμογής της.

Αντίο 
πανάδες! 

CALZEDONIA
Μπικίνι, σουτιέν €40/ σλιπ €20

CHORA 
MYKONOS

Κρεμαστό φωτιστικό  
από rattan €190

ESTÉE LAUDER
Παλέτα ρουζ Pure Color Envy Sculpting Blush

FUJIFILM
Φορητός εκτυπωτής  

instax LINK WIDE

NAMA
Συμπλήρωμα διατροφής  

για ηρεμία, δύναμη, 
συγκέντρωση 

MODIVO
Ολόσωμο μαγιό  

Guess €66

TOMS
Γυναικεία παπούτσια 

ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΤΑΝ: 

…λες στο 
τηλέφωνο: «Ωραία, 

θα είμαι έτοιμη 
σε 5 λεπτά»
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Liam Gallagher

Release athens 2022
Iggy Pop, Liam Gallagher, 

Sleaford Mods, The K's

Ξέρω πού θα είσαι αυτό το σαββατόβραδο.  
Αφού ο Iggy Pop θα ηλεκτρίζει τη σκηνή του 
Release Athens 2022 με θρυλικά τραγούδια 
του, όπως τα «I Wanna Be Your Dog», «The 
Passenger», «Lust For Life» και «Gimme 
Danger», δεν θέλει ερώτημα. Αυτή η νύχτα, 
όμως, μας επιφυλάσσει κι άλλες υποσχόμε-
νες συναντήσεις. Με τον «bigmouth» της 
Britpop, Liam Gallagher, σε επιτυχίες από την 
προσωπική του πορεία και τους Oasis· τους 
«αυθάδεις» Sleaford Mods –που ο Ίγκι θεωρεί 
«την πιο αξιόπιστη μπάντα του καιρού μας»–  
και την indy rock βρετανική μπάντα The K’s, 
που ετοιμάζει το ντεμπούτο album της. -I.Γ.

I n f o

Πλατεία Νερού, 2 Ιουλίου
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Της IΩΑΝΝΑΣ
ΓΚΟΜΟΥΖΑ

Συναυλίες, 
θέατρο, 
χορός, 

εκθέσεις. 
Πολιτιστικές 

προτάσεις 
που μας

  ιντριγκά-
ρουν 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

¡éá îá ëáôáøöòéóôåÝôå óôïù÷ 
ïäèçïà÷ ôè÷ A.V., óôåÝìôå 

äåìôÝá Æàðïù 2 åâäïíÀäå÷ 
ðòéî áðÞ ôèî ðòïçòáííáôé-
óíÛîè èíåòïíèîÝá. Æáøù-
äòïíéëñ÷ óôè äéåàõùîóè 
Ìáò. Æòéëïàðè 22, 10679 

°õÜîá 
Ü óôï fax 210 3617310 Ü óôï 
avguide@athensvoice.gr

➍ Με ήχο κλασικό

Τα µεγάλα ονόµατα δεν θα λείψουν από τις επιλο-
γές των φίλων της κλασικής µουσικής. Στις 6 Ιουλί-
ου ο κορυφαίος βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος 
παίρνει θέση στην ορχήστρα του Ηρωδείου µαζί 

µε έξι εκλεκτούς µουσικούς (τους Αλέξανδρο Σακα-
ρέλλο και Νωέ Ινούι στο βιολί, τον Ηλία Λιβιεράτο 

στη βιόλα, τον Τιµόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν στο 
βιολοντσέλο, τον Μιχάλη Σέµση στο κοντραµπάσο 

και τον Ιάσονα Μαρµαρά στο τσέµπαλο) για να 
παρουσιάσουν κοντσέρτα για βιολί του Μπαχ. Στην 
εκπνοή του Ιούνη, πάντως, στις 30 του µήνα, λέµε 
να πιάσουµε δωρεάν θέση στο γρασίδι του Κήπου 
του Μεγάρου Μουσικής για να απολαύσουµε από 
οθόνης τη Φιλαρµονική του Βερολίνου υπό τον 

σερ Σάιµον Ρατλ σε έργα Στραβίνσκι και Ραχµάνινοφ. 

➊ O πρωτεϊκός Κωνσταντίνος Παρθένης

Συνοµίλησε µε τα εικαστικά ρεύµατα του µοντερνισµού µε ένα ζωγραφικό ιδίωµα απόλυτα 
προσωπικό, που άντλησε εικονογραφικές αναφορές από την αρχαιότητα και τη βυζαντινή 

τέχνη. Από τους πρώτους καλλιτέχνες που επέβαλε τις ρηξικέλευθες απόψεις του για τον µο-
ντερνισµό και έκανε πράξη την πεποίθησή του ότι ο καλλιτέχνης οφείλει να έχει την υποστή-

ριξη του κράτους. Από τα γοητευτικά ύπαιθρα που δηµιούργησε επιστρέφοντας από το Παρίσι 
στον οραµατικό κόσµο της ώριµης ζωγραφικής του, η έκθεση για τον Κωνσταντίνο Παρθένη 

(1878-1967)  έρχεται να φωτίσει άγνωστες πλευρές του βίου και του έργου του.

Εθνική Πινακοθήκη, από τις 5 Ιουλίου

➋ Η ελπίδα της αδελφοσύνης

Όταν ένα µέρος της ανθρωπότητας εξαφανίζεται στο διάστηµα λόγω ενός εξωφρενικού ατυχήµατος, οι ε-
ναποµείναντες κάτοικοι της Γης καταφεύγουν στα λεγόµενα «κέντρα φροντίδας» απ’ όπου µπορούν να στεί-

λουν σύντοµα µηνύµατα στους αγνοούµενους οικείους τους. Προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύµατά 
τους, να κατανοήσουν την ιστορία και να προετοιµάσουν τη µνήµη του επόµενου αιώνα. Ποια η κληρονοµιά 
που θα αφήσουν; Η γνώριµή µας από τη «Σαϊγκόν» Γαλλοβιετναµέζα Καρολίν Γκυγελά Ενγκυγέν επανακά-

µπτει στην Πειραιώς 260. Με ένα ανσάµπλ επαγγελµατιών και ερασιτεχνών ηθοποιών, όπως συνηθίζει, εστι-
άζει στην έννοια της «Αδελφοσύνης» κοιτάζοντας αυτή τη φορά όχι στο αποικιοκρατικό παρελθόν αλλά στο 

µέλλον µέσα από ένα παραµύθι επιστηµονικής φαντασίας.  Πειραιώς 260, 6 & 7 Ιουλίου, στις 20:00

so many 
choices 
only one 

voice

Λεωνίδας Καβάκος 

➐
➌ Στον 

«ονειρικό 
κόσμο» των 

Pet Shop 
Boys

Aµαρτία θα είναι να µην 
είσαι στο Φάληρο από-
ψε Πέµπτη, αν ψήνεσαι 
για χορό σε synth-pop 

ρυθµό. Ο Neil Tennant 
και ο Chris Lowe, το 

πιο επιτυχηµένο ντου-
έτο στην ιστορία της 
βρετανικής σκηνής, 
µε 42 Top-30 singles, 

22 επιτυχίες τους στην 
κορυφαία δεκάδα, τέσ-

σερις πρωτιές, 14 Top-10 
albums στο Ηνωµένο 

Βασίλειο και αντίστοιχη 
αποδοχή σε ολόκληρο 

τον κόσµο, έρχονται στο 
Release Athens 2022 
µε το Dreamworld: The 
Greatest Hits Live. Ετοι-
µάσου, λοιπόν, να τρα-

γουδήσεις It’s A Sin, West 
End Girls, Heart, Go West, 

Always On My Mind, 
Love Comes Quickly, 
Domino Dancing και 

όχι µόνο. Μαζί τους, οι 
αγαπηµένοι του ελλη-

νικού κοινού, Thievery 
Corporation, ο Κ. Βήτα 
και ο Bobya Cottisha.

Πλατεία Νερού, 
30 Ιουνίου
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➎ Επετειακός Μποστ 
από το Θέατρο Στοά

Κλείνει μισόν αιώνα πορείας το θέατρο του Θανάση Παπαγεωργίου και της 
Λήδας Πρωτοψάλτη και το γιορτάζει με μια συρραφή αποσπασμάτων από τη 
δουλειά του Μποστ. Η Φαύστα, η Καλόγρια, η Μαρία Πενταγιώτισσα, ο πάτερ 
Αμβρόσιος, η Μαριάνθη, συναντιούνται στους γάμους του Ριτσακίου με τον 

Πάρι, ο οποίος θα έχει τραγική κατάληξη από την ξαφνική εμφάνιση του Κολόμ-
βου και την απόφαση της Μήδειας να σφάξει τα παιδιά της, λόγω της ερωτικής 

διαγωγής του Ιάσονα. Με τίτλο «Ακούω ήχον κώδωνος», η παράσταση περιοδεύει 
από το Κατράκειο (3 Ιουλίου) και την Πετρούπολη (4 Ιουλίου) στου Παπάγου 

(5 Ιουλίου) και την Ηλιούπολη (6 & 7 Ιουλίου).

Μ Η Ν
Τ Ο

Χ Α Σ Ε Ι Σ

Η Κίττυ Παϊταζόγλου,  
στην «Αντώνη» του Σοφοκλή

➏ Φεϊντό 
στην

 ταράτσα
«Η Λεονί εν αναμονή» 
νιώθει τους πόνους 

του τοκετού και 
εκφράζει περίεργες 
απαιτήσεις στον (υ-
πομονετικό) σύζυγό 
της. Ο ερχομός των 
γονιών της και της 
ιδιόρρυθμης μαίας 
μάλλον θα περιπλέ-
ξουν τα πράγματα 

και κάπως έτσι, 
μέσα από σουρεάλ 
διαλόγους, ο Ζορζ 
Φεϊντό σατιρίζει τα 

ήθη της αστικής κοι-
νωνίας των αρχών 
του 20ού αιώνα και 

τις ανθρώπινες αδυ-
ναμίες. Πρεμιέρα για 
την παράσταση που 
σκηνοθετεί ο Τάσος 
Πυργιέρης στην τα-
ράτσα του Γαλλικού 

Ινστιτούτου. 
Γαλλικό Ινστιτούτο, 6-9 

Ιουλίου, στις 21:00

xxxxxxxxx

➐ Με ντόπια υπογραφή στο Φεστιβάλ Αθηνών

Γυναίκες που αντέδρασαν και χάραξαν τον δικό τους δρόμο φέρνουν στη σκηνή δυο εγχώριες πα-
ραγωγές. Στην «Άνοιξη» (2-4 Ιουλίου) η Γιούλα Μπούνταλη καταπιάνεται με την αληθινή ιστορία μιας 

ομάδας μαθητριών του Γυμνασίου Θηλέων στο Μεσολόγγι το 1960 οι οποίες αντιτέθηκαν στην ίδρυση 
Πρακτικού Γυμνασίου στο Αρρένων που θα απέκλειε τις ίδιες από τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης. 
Ο Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος, πάλι, ανεβάζει την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή (5-7 Ιουλίου) τοποθετώντας τη 

δράση σε ένα κυβερνητικό τηλεοπτικό κανάλι, όπου κάθε πολιτική διαπραγμάτευση πραγματοποιείται 
σε ζωντανό χρόνο. Στον ομώνυμο ρόλο η ταλαντούχα Κίττυ Παϊταζόγλου, η οποία φέτος συναντά για 
δεύτερη φορά την εμβληματική ηρωίδα μετά την εξαιρετική «Αντιγόνη» του Ανούιγ στο θέατρο Τέχνης. 
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● Τα buffle pops του Bufala Gelato
Έγινε γνωστό από την ιδέα (-ρα!) να αντικαταστήσει το χωνάκι του 
παγωτού με φρεσκοψημένη βάφλα. Και αυτό το καλοκαίρι έρχεται 
με μια νέα πρόταση: τα buffle pops! Δηλαδή τραγανές, αφράτες και 
ολοστρόγγυλες μπουκίτσες φρεσκοψημένης βάφλας, που περι-
χύνονται με τα πιο ζαχαρένια όνειρά σου: πολύχρωμες τρούφες, 
κολασμένα σιρόπια, λιωμένη σοκολάτα, τραγανά μπισκότα, ξηρούς 
καρπούς, φρέσκα φρούτα, choco bars, και φυσικά με το 100% φρέ-
σκο βουβαλινό αλλά και αγελαδινό gelato ημέρας, για το οποίο 
άλλωστε το Bufala Gelato φημίζεται. Τα τρως στις βόλτες σου και 
δεν τα μοιράζεσαι με κανέναν. www.bufalagelato.com 

● Τα Frozen Desserts της Madame Fraise
Μιλάμε για βαζάκια ξέχειλα από παγωτό που σε κάθε μπουκιά κρύ-
βουν μικρές εκπλήξεις. Τα Frozen Desserts της Madame Fraise κυ-
κλοφορούν σε τέσσερις  ανεπανάληπτες γεύσεις (Frozen Gianduja 
Caramel, Frozen Pavlova, Frozen Exotic Mousse, Frozen Pistachio 

θεϊκά
παγωτά
with a twist

Περίεργες γεύσεις, φρεσκοψημένα χωνάκια, 
παγωτογλυκά και άλλες frozen αμαρτίες… 

Τα παγωτά έχουν ανέβει επίπεδο.

Της Κατερίνας Βνατςίου

Bufala GelatoMadame Fraise Oggi
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– σε αυτό το τελευταίο δώσε ιδιαίτερη… έμφαση). Όλα τα παραγ-
γέλνεις μέσω Wolt, αλλά, αν σε πιάσει η λιγούρα καταμεσής μιας 
συναυλίας στην Πλατεία Νερού, να ξέρεις ότι η Madame Fraise έχει 
περίπτερο στο Release Athens προσφέροντας υπέροχο παγωτό 
σε έξι γεύσεις: σοκολάτα, φιστίκι, sorbet φράουλας (χωρίς ζάχα-
ρη), sorbet ανανά-καρύδα, μασκαρπόνε με σύκο και αλατισμένη 
καραμέλα… Yeah! Υμηττού 225, Παγκράτι, 2114186086

● Το αγαπημένο παγωτό του Πάπα
Δεν έχουν όλοι την άδεια να φτιάχνουν παγωτό για το Βατικανό. 
Ο Carmelo Chiaramida, όμως, ο ιδιοκτήτης της gelateria Oggi την 
έχει! Αναρωτιέσαι ποια είναι η αγαπημένη γεύση του Ποντίφικα; 
Θα σoυ πω: η terza nota cacao, δηλαδή παγωτό κακάο με πορτο-
κάλι και ρούμι! Και χάρη σε μια ελληνική οικογένεια που έφερε την 
gelateria Oggi στην Ελλάδα, μπορείς κι εσύ να τη δοκιμάσεις. Μαζί 
και πολλές ακόμα γεύσεις φυσικά – είναι καλοκαίρι, άρα δεν πειρά-
ζει… Βουλής 17, Σύνταγμα, 2103246995

● Το παγωτό σύννεφο του Dickee Dee
Δεν μιλάω μόνο για το συννεφένιο μαλλί της γριάς που τυλίγεται 
γύρω από το χωνάκι του Dickee Dee. Αναφέρομαι κυρίως στο υ-
πέροχο παγωτό μηχανής του, που, από τότε που δημιουργήθηκε, 
έκανε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Θα το βρεις σε έξι γεύσεις (ανθό-
γαλο, αλατισμένη καραμέλα, dark vegan chocolate, φιστίκι, τρια-
ντάφυλλο και mango & cream), και αν είσαι (πολύ) γλυκατζής, τσέ-
καρε και τα Dickee Cups: λαχταριστά κυπελλάκια με το ολόφρεσκο 
παγωτό του Dickee Dee και διάφορες λιχουδιές, όπως μαρέγκες, 
καραμελωμένο ποπ κορν, σοκολατένια brownies, ζεστή Nutella, 
δεν περιγράφω άλλο… Βουλής 23, Σύνταγμα, 2103238277

● To παγωτό με μπισκότα του Spoild
Θεϊκό παγωτό και μαλακά, φρεσκοψημένα cookies. Οι δύο μεγαλύ-
τερες εφευρέσεις της ανθρωπότητας ενώθηκαν κι έφτιαξαν ένα 
βασίλειο όπου το παγωτό σου αναδεύεται μαζί με το μπισκότο σου 
για να σε στείλει στον Παράδεισο. Μπορείς να πάρεις ξεχωριστά 
το μπισκότο και ξεχωριστά το παγωτό, αλλά… γιατί; Βουλής 5,  
Σύνταγμα, 2103210115

● To φυσικό παγωτό του Μαραμπού
Το λιλιπούτειο παγωτατζίδικο της Αρχελάου είναι σημείο συνά-
ντησης για όλη τη γειτονιά. Υπάρχει λόγος… Εδώ η Βίκυ και ο Ι-
γκόρ ετοιμάζουν καθημερινά «φυσικό παγωτό», δηλαδή αγνό 
και χειροποίητο από την αρχή έως το τέλος του, με φρέσκο γάλα 
και φρούτα εποχής, χωρίς ίχνος συντηρητικών. Να δοκιμάσεις 
οπωσδήποτε το παγωτό ανθόγαλο και οποιαδήποτε άλλη γεύση 
έχει σκαρφιστεί η Βίκυ τη μέρα που θα περάσεις. Αρχελάου 17,  
Παγκράτι, 210 247037

● Το παγωτό ρακόμελο του Fatto A Mano
«Fatto a mano» πάει να πει «φτιαγμένο στο χέρι» και περιγράφει 
ακριβώς όσα συμβαίνουν σε τούτο το μαγικό εργαστήριο: φρούτα 
εποχής που καθαρίζονται ένα ένα στο χέρι, χωνάκι που φτιάχνεται 
και ψήνεται εδώ, και παγωτό αυστηρά χειροποίητο χωρίς συντη-
ρητικά, βελτιωτικά, διογκωτικά ή χρωστικές ουσίες, μόνο με αγνές 
και 100% φυσικές πρώτες ύλες που στην πλειονότητά τους προ-
έρχονται από μικρούς παραγωγούς. Εκτός από το συγκλονιστικό 
παγωτό ρακόμελο (με μέλι, κανέλα, γαρίφαλο και κρητική τσικου-
διά!), δοκίμασε και το παγωτό ανθότυρο με θυμαρίσιο μέλι ή το 
φα-ντα-στι-κό παγωτό… ρυζόγαλο! Κώστα Βάρναλη 21, Περιστέρι,  
210 5777407 / Συν. Ζησιμοπούλου 86, Π. Φάληρο, 2110 9431995

● To παγωτό Μαντολάτο του Kayak
Κι όμως, παγωτό μαντολάτο! Η Kayak φέτος, επηρεασμένη από 
τα ωραία προϊόντα της Ελλάδας, εμπνέεται από το παραδοσιακό 
γλύκισμα των Επτανήσων και φτιάχνει για πρώτη φορά βελούδινο 
παγωτό με μαντολάτο! Και δεν μένει μόνο εκεί… Δοκίμασε επίσης 
τη νέα γεύση σοκολάτα χουρμά! www.kayak.gr  

● Το παγωτό κρέμα Καταλάνα του Django
Στη Σύρο υπάρχει από το 2005. Στην Αθήνα άνοιξε πέρυσι, και το 
πήραμε χαμπάρι από την τεράστια ουρά που σχηματίστηκε με το 
καλημέρα σας στη Βεΐκου. Λογικό, αφού πρόκειται για 100% φυ-
σικό παγωτό, φτιαγμένο αποκλειστικά και μόνο από τα καλύτερα 
εποχιακά υλικά. Η συγκλονιστική γεύση παγωτού κρέμα Κατα-
λάνα φτιάχνεται με βιολογικό γάλα αγελάδος, κανέλα, infusion 
από ξύσμα λεμονιού και πορτοκαλιού, κρόκο αυγού, ζάχαρη και 
καραμέλα semi-bitter και μπαίνει «στα οπωσδήποτε» του καλοκαι-
ριού, μαζί με το μοναδικό τους παγωτό φιστίκι. Βεΐκου 15, Κουκάκι,  
2114222029

● New gelato shop in town!
H Gioelia Cremeria Italiana είναι αλυσίδα αυθεντικού gelato που 
μετράει 45 καταστήματα σε 9 χώρες. Το μυστικό της επιτυχίας της 
είναι ότι το παγωτό της σερβίρεται πάντα ολόφρεσκο. Για να το πε-
τύχει αυτό, κάθε gelato shop της αλυσίδας διαθέτει το δικό του υ-
περσύγχρονο εργαστήριο που παρασκευάζει παγωτό ανά 5 ώρες. 
Θα τα δεις (και κυρίως θα τα δοκιμάσεις!) όλα αυτά και από κοντά, 
αφού η Gioelia Cremeria Italiana ανοίγει το πρώτο κατάστημα στην 
Ελλάδα τις επόμενες μέρες! Αγίας Παρασκευής 13, Χαλάνδρι

Dickee Dee

Kayak

Fatto A ManoΜαραμπού

Gioelia Cremeria Italiana 

Spoild
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farm_fatale

Π
ήγα στο Αµφιθέατρο να δω 
επιτέλους τη σουρεάλ πολι-
τική κωµωδία Η δηµοκρατία 
του Μπακλαβά. Είχα ακούσει 

πολλά και εγκωµιαστικά σχόλια που 
µου είχαν οµολογουµένως φτιάξει τη 
διάθεση. Τελικά, µετά από περίπου δύο 
ώρες θέασης και αρκετά ερωτηµατικά, 
αντί για ατόφια κριτική της παράστα-
σης κατέληξα να γράψω αυτό εδώ το 
ανάµικτο σηµείωµα, κάπου µεταξύ κρι-
τικής της κριτικής και κριτικήςτου θεά-
µατος. Και εξηγώ πού οφείλεται αυτό το 
µπέρδεµα.

Καταρχάς δεν µου συµβαίνει πρώτη φορά. 
Πολλές φορές µου έτυχε να βρίσκοµαι σε 
µια αίθουσα όπου όλος σχεδόν ο κόσµος 
χειροκροτεί παθιασµένα κι εγώ απέχω, 
όχι γιατί σνοµπάρω (ποιος ο λόγος, άλλω-
στε;), αλλά γιατί απλούστατα αδυνατώ να 
µοιραστώ αυτή την ανταπόκριση της πλα-
τείας, αυτή την έκφραση χαράς. Από την 
άλλη όµως, αδυνατώ και να αγνοήσω τις 
αντιδράσεις του κόσµου. Σε προκαλούν 
να προβληµατιστείς. Οπότε, καθώς παρα-
κολουθώ όλο αυτό τον κόσµο να καταθέ-
τει την ετυµηγορία του σκέφτοµαι, µε την 
ιδιότητα πιο πολύ του θεατρικού κριτικού 
που πήγε για να γράψει κάτι µε σκοπό να 
πει στον κόσµο κατά πόσο αξίζει να ξοδέ-
ψει τα χρήµατά του να δει την παράστα-
ση ή όχι: πώς µπορεί όλοι αυτοί να κάνουν 
λάθος, κι εγώ, η απόλυτη µειοψηφία, να 
έχω δίκιο ως προς την αξία του θεάµατος; 
Μήπως δεν κατάλαβα; Μήπως παρερµή-
νευσα κάτι; Μήπως αποκοιµήθηκα και δεν 
το πήρα είδηση; Μήπως µου διέφυγε κάτι 
που οι άλλοι είδαν και εκτίµησαν; Μήπως; 
Μήπως; Ατελείωτα και πάντα αναπάντητα 
«µήπως», απέναντι στο καταιγιστικό και 
µαζικό χειροκρότηµα. 

ΚΡΙΤΙΚΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Εάν θεωρήσουµε ότι η θέση του κριτικού 
βρίσκεται, δίκην γέφυρας, κάπου ανάµεσα 
στην πλατεία και το σανίδι, αναρωτιέµαι 
ποια είναι τελικά η αποστολή του όταν όλη 
η αίθουσα καταθέτει την ετυµηγορία της 
διά του χειροκροτήµατος, θερµού εν προ-
κειµένω, και αυτός δηλώνει κραυγαλέα 
αποχή; Τι αποµένει να κρίνει (ή να κατακρί-
νει) όταν απέναντί του βρίσκεται ένα κοινό 
που έχει ήδη αποφασίσει και εκδηλώνει 
ζωηρά την κρίση του που λέει ότι αυτό που 
είδε καλώς το είδε και το απόλαυσε; Ανα-
θεωρεί; Ξανασκέφτεται τα κριτήριά του; 
Θυµώνει; Ενοχλείται; Απαξιώνει; Σνοµπά-
ρει; Το παίζει υπεράνω και αυθεντία; Ή µή-
πως τελικά (που είναι δυστυχώς αρκετά 
διαδεδοµένο), επιστρέφει στο σπίτι του και 
γράφει (λιβανίζει) ώστε να συντρέξει µε 
τους πολλούς κι ας διαφωνεί;
Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο ο κριτικός να 
βρίσκεται απέναντι και όχι µαζί µε το κοι-
νό, όµως είναι τρισχειρότερο και επιζήµιο 
να συντρέχει µε τους πολλούς απλά και 
µόνο για να είναι αρεστός. Με το έργο του 
οφείλει να δηµιουργεί καλά µελετηµένες 
ρωγµές στις τακτοποιηµένες αφηγήσεις 
και στις δηµοφιλείς απόψεις, ζωηρές συ-
ζητήσεις και γόνιµες αντιπαραθέσεις που 
να βαθαίνουν τους ορίζοντες όχι µόνο των 
θεατών αλλά και των καλλιτεχνών και φυ-
σικά των ίδιων των κριτικών. 
Σε µια εποχή, όπως η σηµερινή, που πει-
σµατικά απαξιώνει κάθε µορφή κριτικού 
στοχασµού, το θέατρο έχει  ανάγκη από 
έναν κριτικό λόγο (και αντίλογο) ουσιαστι-
κό και παρεµβατικό που δεν αρκείται µόνο 
στη µελέτη/αξιολόγηση της ορατότητας 
των σκηνικών σηµείων ή στο τι κρύβει το 
κείµενο της παράστασης, αλλά πιο πολύ 
στο τι ξεχνάει, τι καταπιέζει ή τι αγνοεί. 

Για να το διατυπώσω λίγο διαφορετικά: στο 
δικό µου µυαλό µια καλή κριτική δεν είναι 
εκείνη που µας βοηθά να αναγνωρίσου-
µε αυτό που ήδη γνωρίζουµε, αλλά εκείνη 
που µας βοηθά να αναγνωρίσουµε εκείνο 
που δεν γνωρίζουµε. Και εδώ εκτιµώ πως 
µάλλον σκόνταψε η καλών προθέσεων 
σκηνοθετική πρόταση του Ανέστη Αζά και 
των συνεργατών του. 

ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ενώ η όλη σύνθεση του «Μπακλαβά» (σε 
κείµενα Αζά, Γεράσιµου Μπέκα και Μιχά-
λη Πητίδη) πρόδιδε ενδιαφέρουσες απο-
δοµητικές και (επι)κριτικές διαθέσεις, στο 
τέλος κατέληξε εκεί ακριβώς που άρχισε. 
Η ουτοπία µιας δηµοκρατίας του µπακλα-
βά δεν άνοιξε κάποια πόρτα περαιτέρω 
στοχασµού αναφορικά µε την Επόµενη Μέ-
ρα (Day After). Και τούτο γιατί τα εργαλεία 
(περισσότερα επιθεωρησιακού τύπου) στα 
οποία κατέφυγε –προβλέψιµα και αναµε-
νόµενα– δεν ξάφνιασαν, στον βαθµό του-
λάχιστον που ενδεχοµένως να πίστεψαν 
οι συντελεστές της παράστασης. ∆εν προ-
κάλεσαν το αµήχανο γέλιο της απρόσµε-
νης αναγνώρισης, µε αποτέλεσµα να πα-
ραµείνουν στην επιφάνεια, στην υπηρεσία 
ενός ψυχαγωγικού επιθεωρησιακού και 
στις πιο αδύνατες στιγµές του άστοχα και 
αχρείαστα διδακτικού (µετα)θεάµατος. 
Προσωπικά δεν αισθάνθηκα τη σοβαρότη-
τα και τη δαιδαλώδη (ιδεολογικά και αισθη-
τικά) φυσιογνωµία αυτής της διαπολιτισµι-
κής συνύπαρξης Ελλήνων και Τούρκων, 
και για έναν επιπλέον λόγο: δεν υπήρχε 
ισορροπία ανάµεσα στα δύο εθνικά αφη-
γήµατα, προκειµένου να δηµιουργηθεί η 
διαλεκτική σύγκρουση, µε στόχο την τε-
λική «ανα-σύνθεση», τον «τρίτο χώρο»,  ό-
πως θα έλεγαν οι θεωρητικοί της εποχής 

ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΜΠΑΚΛΑΒΑ

Σκέψεις για την κριτική θεάτρου και τον ρόλο της 
με αφορμή την παράσταση «Η δημοκρατία του Μπακλαβά» 

µας, την άλλη «δηµοκρατία» υπό τη µορφή 
µεθοριακής πραγµατικότητας, ούτε από δω 
ούτε από κει. Μπορεί η δηµοκρατία του µπα-
κλαβά, έστω και περιπαιχτικά, να ήταν αυτός 
ο τρίτος δρόµος εξόδου από τη συγκρουσι-
ακή λογική, που χτίστηκε λιθαράκι-λιθαράκι 
(και επί τούτου) µε κλισέ αντληµένα κυρίως 
από ένα εθνικό αφήγηµα (το ελληνικό), ό-
µως τελικά δεν φωτίστηκε, παρέµεινε παγι-
δευµένος κάτω από το υπερβολικό φορτίο 
που χρεώθηκε.

ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Και για να γίνω πιο σαφής µέσα από µια σύ-
γκριση, επιτρέψτε µου να αναφέρω την πε-
ρίπτωση του Αµερικανού  Έντουαρντ Άλµπι 
σε έργα όπως το Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια 
Γουλφ; και το Αµερικανικό όνειρο, µεταξύ άλ-
λων, εκεί όπου ο µέγας αυτός συγγραφέας 
αντλεί από τη δεξαµενή του αµερικανικού 
εξαιρετισµού (American exceptionalism) όλα 
τα γνώριµα κλισέ του, προκειµένου να χτίσει 
κόσµους σε µια κινούµενη άµµο, και κατό-
πιν να τους αποδοµήσει και να τους εκθέσει 
προς κρίσιν. Με πανέξυπνους και απόλυτα 
εύστοχους  χειρισµούς της θεατρικής του 
ύλης, κατεβάζει τις κεκτηµένες ταχύτητες 
που επιβάλλουν από την ίδια τη φύση τους 
τα κλισέ, δηµιουργεί ρωγµές §αι καλά µελε-
τηµένα «σαµαράκια» και έτσι προκαλεί µια 
κόντρα ανάγνωση, η οποία µας δίνει τη δυ-
νατότητα να παρακολουθήσουµε µε κριτική 
διάθεση  την αποφλοίωσή των δεδοµένων 
σε slow motion.  
Κι εδώ, εκτιµώ πως χώλαινε η κατά τα άλλα 
ευφρόσυνη παράσταση του «Μπακλαβά». 
Πάτησε επάνω στο οικείο και οδηγήθηκε 
προς την έξοδο αγκαλιά µε το οικείο. ∆εν 
βρήκε τρόπους να απαλλαγεί απ’ αυτό, α-
ντιπροτείνοντας κάτι, έστω και µια υπόθεση 
εργασίας που να ακουµπά στη λαβυρινθώ-
δη προβληµατική του θέµατος, πέρα από 
την προφανή και µονοσήµαντη περιπαιχτι-
κή δηµοκρατία του µπακλαβά. Πολύ απλά, 
δεν µας έκανε κατάτι σοφότερους και πιο 
υποψιασµένους θεατές, γιατί σε µια τέτοια 
περίπτωση πιο πολύ θα ταίριαζε στο τέλος ο 
κλαυσίγελος παρά το τρανταχτό γέλιο που 
γέµισε την αίθουσα, µαζί µε το βροντώδες 
χειροκρότηµα. Βγήκαµε από την αίθουσα 
όπως µπήκαµε: ευδιάθετοι. Ως εκεί.

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Σε κάθε περίπτωση και πέρα από τις όποιες 
επιφυλάξεις και δεύτερες σκέψεις έχω –που 
αφορούν πιο πολύ θέµατα δραµατουργικά–, 
αποδίδω τα εύσηµα στην ιδέα της διαπολι-
τισµικότητας που εφάρµοσε στην πράξη ο 
ταλαντούχος Αζάς και στον ενθουσιασµό 
των ηθοποιών που την υποστήριξαν µε νύ-
χια και µε δόντια. Τέτοια επιτελεστικά και 
«πολιτικοποιηµένα» εγχειρήµατα έχουν τη 
γοητεία τους, και το ρίσκο τους βεβαίως, και 
ασφαλώς ζητούν συνέχεια, προκειµένου να 
καλλιεργηθεί ένα νέο είδος πολιτικού θεά-
τρου, λιγότερο (ή και καθόλου) διδακτικό, 
που σηµαίνει ένα θέατρο απαλλαγµένο από 
τη σκουριασµένη και εκτός πραγµατικότη-
τας αντιπαραθετική λογική  του µαύρου/
άσπρου που το χαρακτήριζε επί δεκαετίες. 
Αυτές οι απόλυτες και αγκυλωµένες τοποθε-
τήσεις έχουν τελειώσει. Ο κόσµος είναι πολύ 
πιο σύνθετος, δυσπερίγραπτος και ατίθα-
σος για να χωρέσει σε αποπνικτικά και απο-
κλειστικά δίπολα και πολιτικές µπροσούρες. 
Απαιτείται µια άλλη λογική και άλλες µεθο-
δεύσεις, όπως και άλλες δραµατουργίες. Η 
∆ηµοκρατία του Μπακλαβά, έστω και κάπως 
αµήχανα και φλύαρα, δείχνει προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ο δρόµος όµως είναι ακόµη µα-
κρύς για να απαλλαγεί το θέατρό µας από τις 
ευκολίες του πρότερου πολιτικού του λόγου 
προς την κατεύθυνση ενός νέου, που να συ-
νάδει µε τον πολιτικό λόγο της κερµατισµέ-
νης και διασπορικής εποχής µας.

Tου ΣΑΒΒΑ 
ΠΑΤΣΑΛΙ∆Η 

ΘΕΑΤΡΟ
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 Άλκηστη: ΈνΆ δρΆμΆ-πορτρΈτο 
γιΆ τον λΈυκο ΆνδρΆ 

Γιόχαν Σίμονς 

Η Μαρία Παναγιωτοπούλου 
παρακολούθησε πρόβα της 
παράστασης του Γιόχαν 
Σίμονς που ανοίγει στις 1 
και 2 Ιουλίου τα φετινά 

Επιδαύρια και μας μεταφέ-
ρει εικόνες και συζητήσεις 
με τον Ολλανδό σκηνοθέτη

τον πέμπτο όροφο του Schauspielhaus 
στο Μπόχουμ της Γερμανίας έχει στηθεί 
ένας αυτοσχέδιος καταυλισμός. Ο Ολ-

λανδός σκηνοθέτης και διευθυντής του, Γιόχαν 
Σίμονς, δίνει οδηγίες στην ομάδα του, που απο-
τελείται από Γερμανούς και Ολλανδούς ηθοποι-
ούς, τέσσερις λυρικές τραγουδίστριες κι έναν 
πιανίστα. Όλοι ανυπομονούν για την παράσταση 
στην Επίδαυρο και προσπαθούν να αντιληφθούν 
τη διαφορετικότητα του ανοιχτού, αρχαίου θε-
άτρου. Ο σκηνοθέτης συνεχώς τους διορθώνει 
το βλέμμα. Πρέπει να κοιτούν ψηλά και όχι ίσια, 
όπως θα έκαναν σε ένα κλειστό θέατρο. Στην αί-
θουσα υπάρχει ένα ταμπλό με φωτογραφίες και 
πληροφορίες για το αργολικό θέατρο και ένα ση-
μείωμα που σκιαγραφεί τη διαδρομή. 
Τους κεντρικούς ρόλους υποδύονται σπουδαίοι 
ηθοποιοί με μεγάλη πείρα, αλλά και νεότεροι που 
δέχονται με σεβασμό τις οδηγίες τους. Στην πρόβα 
είναι όλοι ενεργοί, λένε τη γνώμη τους και ο Σίμονς 
ακούει. «Ξέρω ότι πολλοί σκηνοθέτες δεν δουλεύουν 
έτσι. Εγώ, όμως, έχω κερδίσει πολλά από τις απόψεις 
των ηθοποιών και των συντελεστών», μας λέει. 

Ένας από τους νέους ηθοποιούς είναι ο Θάνα-
τος – ένας σιωπηλός και σκοτεινός νεαρός που 
φορά μάσκα, φόρο τιμής στο παρελθόν. Ο Θά-
νατος τρεκλίζει, παραπατάει, σωματοποιεί τον 
δισταγμό του ίσως. «Το έργο θέτει πολλά ερωτή-
ματα: Τι σημαίνει για τον καθένα ο θάνατος; Γιατί 
φοβόμαστε να πεθάνουμε; Τι σημαίνει αγαπάω; Τι 
είναι πιο σημαντικό: να αγαπάς ή να αγαπιέσαι; Τα 
ερωτήματα αυτά μας απασχόλησαν πολύ κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας. Κι ο Ευριπίδης έχει 
την εξυπνάδα να μην δίνει απαντήσεις. Αφήνει τα 
ερωτήματα να αιωρούνται» αναφέρει για τη ματιά 
του στο έργο. 
Λίγο πιο μετά, ο Άδμητος επιπλήττει τον πατέρα 
του, γιατί δεν δέχτηκε να θυσιαστεί γι’ αυτόν. Ε-
κείνος τον κοιτά με απάθεια. Ο Άδμητος χάνει την 
ψυχραιμία του και τον πετά από την καρέκλα. Ο 
Σίμονς βλέπει αυτό το έργο του Ευριπίδη ως μια 
«προσωπογραφία για τον “λευκό άντρα” και τον 
τρόπο που συμπεριφέρεται στους άλλους. Μοιάζει 
καταρχήν γελοίος, αφού επιτρέπει στη γυναίκα του 
να θυσιαστεί γι’ αυτόν και στη συνέχεια της λέει 
“πώς θα ζήσω χωρίς εσένα;”. Αφού έχει γλιτώσει 
τον θάνατο και θρηνεί για την απώλεια της γυναίκας 
του, μοιάζει να αναρωτιέται “αν άξιζε τον κόπο να 
ζήσει”. Μπορεί και να θέλει να πεθάνει στο τέλος». 
Σε μια άλλη σκηνή γίνεται ένα είδος κηδείας, με 
τις τραγουδίστριες να «ψάλλουν» τον θρήνο, 
τα παιδιά να κοιτούν αμήχανα και την τροφό να 
κρύβει το λυγμό της. Η Άλκηστη εμφανίζεται 
στην αρχή και στο τέλος του έργου. Παρ’ όλα αυ-
τά το δράμα φέρει το όνομά της. Για τον Ολλανδό 
σπουδαίο σκηνοθέτη: «Όλα είναι μια αναφορά σε 
αυτήν. Η ίδια μιλά με τη σιωπή της. Είναι μια σιωπή 
όλο σημασία. Μια σιωπή εκκωφαντική». 

Το σκηνικό θυμίζει νομαδικό καταυλισμό: μια α-
πλώστρα με ρούχα, μια πλαστική πισίνα, λεκάνες 
με νερό, ένα αντίσκηνο, πιο κάτω ένα τροχόσπι-
το. Όλα αυτά, και μία νεκροφόρα, θα βρίσκονται 
έξω από την ορχήστρα γιατί στο κέντρο της θα 
δεσπόζει μονάχα ένα εκκλησιαστικό όργανο. Ο 
ίδιος έχει σκεφθεί τον κόσμο της Άλκηστης σαν 
ένα νομαδικό σύνολο. Μάλιστα, η αρχική ιδέα για 
τον καταυλισμό του γεννήθηκε από τα σκιάχτρα 
που παλιά κυριαρχούσαν στις πεδιάδες της ολ-
λανδικής επαρχίας.
Μετά την πρόβα μας λέει με έμφαση πως αυτή 
η παράσταση φτιάχτηκε για την Επίδαυρο, έναν 
τόπο με πολλαπλούς συμβολισμούς. Ενθουσιά-
ζονται όταν τους αναφέρουμε πως υπήρξε τό-
πος ίασης. Θέλουν να ξεναγηθούν στο Ασκλη-
πιείο και να μάθουν τα πάντα για την ιστορία του.

*Η Μαρία Παναγιωτοπούλου είναι διευθύντρια προβο-
λής και επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ©
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την «BARCELONA» (εκδ. Αλεξάνδρεια) 
δοκιμάζεται διαρκώς η κριτική μας 
σκέψη. Με αφετηρία τους Καταλα-
νούς και τις διαδρομές τους στη Με-

σόγειο, ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος αρ-
χίζει ένα βιβλίο που θα το ονόμαζα «το 

βιβλίο των διασταυρούμενων χρονικών». 
Επιστρατεύει στρατηλάτες, εμπόρους, ήρωες, 
απατεώνες, τυχοδιώκτες, φιλοσόφους, εγκλη-
ματίες πολέμου, δημοσιογράφους, αγωνιστές 
πολλών «ελευθεριών», ιστορικούς συγγραφείς, 
καλλιτέχνες, χρονικογράφους, για να φηλαφίσει 
ή να ανατάμει δραστικά τα περίπλοκα και επώδυ-
να δίπολα υπεριστορικών συμφερόντων.
Καταδεικνύει τα τέρατα που αενάως παράγει η 
προσπάθεια συγκερασμού των αντιθέτων και 
επισημαίνει  αρκετά συχνά τη διαρκή φαλκίδευση 
της συνήθως αιματηρής ιστορίας. Απλώνει το μάτι 
του σε όλη τη Μεσόγειο (από την Κωνσταντινού-
πολη ως την Καταλονία, κι από τη Φθιώτιδα μέχρι 
το Φάληρο) και μιλάει σε χρόνο παροντικό αλλά 
και παρελθόντα για τις ανίερες πράξεις κρατών, 
συμμοριών και ανθρώπων που υποτίθεται ότι έ-
χουν ιερούς  σκοπούς. Βάζει το χέρι του στη φωτιά 
και επί τον τύπο των ήλων. Μιλάει δηλαδή (με δική 
του διατύπωση) για την «αβάσταχτη επανάληψη 
του μονίμως προβλέψιμου λάθους».

Μας δώσατε πολύτιμες ιστορικές, γεωγραφικές 
και πολιτισμικές πληροφορίες, είχα την αίσθηση 
διαβάζοντάς το ότι κάθε κεφάλαιο θα μπορούσε 
να γίνει ο εγκέφαλος, η καρδιά ή οι πνεύμονες ενός 
μεγάλου κλασικού μυθιστορήματος, τι σας ώθησε 
να τα συμπτύξετε; Η οικονομία του χρόνου. Θα ήθελα 

ακόμη μία δεκαετία για να το πετύχω. Εκτίμησα πως 
δεν την έχω, και έτσι έκανα μια επιτομή, ενός σχεδόν 
μυθιστορήματος. Λέω σχεδόν, γιατί τα πραγματικά 
γεγονότα –όσο μπορούν να φτάσουν σε μας πραγμα-
τικά– έχουν ισοδύναμη έκταση και βαρύτητα με τα ε-
πινοημένα, αυτά που θα κατατάσσαμε στη σφαίρα του 
καθαρού μυθιστορήματος. Είναι μια ανάμειξη φιξιόν 
και ντοκιμαντέρ, και μάλιστα φτιάχτηκε με τον κινημα-
τογραφικό τρόπο. Δηλαδή τα κεφάλαια γράφτηκαν όχι 
με τη χρονική σειρά που εκτίθενται στο βιβλίο. Όπως 
και στον κινηματογράφο, η τελευταία σκηνή μπορεί 
να γυριστεί και πρώτη. Στη συνέχεια αναλαμβάνει το 
μοντάζ. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο 
κομμάτι της συγγραφής. Επίσης, κι 
αυτό έγινε σχεδόν σε όλα τα κεφά-
λαια, έπρεπε να στήσω το σκηνικό. 
Κι αυτό είναι πολλή δουλειά ώστε 
να δείχνει αυθεντικό. Πρέπει να 
καταναλώσεις ώρες, μέρες ίσως 
και μήνες στα «παλαιοπωλεία». 

Συχνά επιμείνατε σε ποιητικές 
γεωγραφίες φρίκης/επιβίωσης, 
από στρατόπεδα αιχμαλώτων 
ή σωμάτων πεταμένων στο πα-
γωμένο χώμα. Σκοπεύετε σε μια 
αποτίμηση της δυνατότητάς μας 
να διδαχτούμε από την Ιστορία, 
και πιστεύετε ότι αυτό είναι δυ-
νατό την εποχή του βομβαρδι-
σμού μας από την οποιαδήποτε 
(και ανεξέλεγκτη) διαδικτυακού 
τύπου δυστυχία;  Δεν έχω καμιά 
τέτοια ψευδαίσθηση, ότι δηλαδή 

μπορούμε να διδαχθούμε από την Ιστορία. Άλλωστε, 
οι περισσότεροι πόλεμοι, αν μιλήσουμε γι αυτούς, εί-
ναι ακατανόητοι και παράλογοι. Γιατί έγινε το Βιετνάμ; 
Γιατί γίνεται σήμερα η Ουκρανία; Γιατί η φιλελεύθερη 
Δύση διάλεξε να υποστηρίξει τον Φράνκο στον ισπανι-
κό εμφύλιο; Γιατί οι σταλινικοί προτίμησαν να χάσουν 
την παρτίδα απ' το να κερδίσει τον πόλεμο ο δημοκρα-
τικός συνασπισμός; Γιατί ο Μπρεχτ χειροκροτούσε τις 
δίκες της Μόσχας; Αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε 
κάποια απ' αυτές τις ερωτήσεις, τότε θα σας πω τι δι-
δαχθήκαμε. Σε μερικές περιπτώσεις βέβαια, μπορούμε 
να βγάλουμε κάποια πρακτικά συμεράσματα, π.χ για 
την περίπτωση του ISIS (αφιερώνω ένα ολόκληρο κε-
φάλαιο στο βιβλίο). Πάντα υποστήριζα ότι δεν υπάρχει 
κανένα πολιτιστικό, ταξικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο 
στην ισλαμική τρομοκρατία. Κι αυτό αποδείχτηκε πε-
ρίτρανα. Μόλις έχασαν επί του εδάφους τον πόλεμο 
για τα πετρέλαια, βγήκαν αυτομάτως από το κάδρο 
της Ιστορίας. Βέβαια, το βιβλίο δεν είναι ένα χρονικό 
της φρίκης. Αυτό που ήθελα κυρίως να πω είναι ότι η 
ανέφελη ζωή, η δημιουργική ζωή, ο πολιτισμός έχουν 
πολύ λιγότερο χώρο απ’ όσο νομίζουμε. Υπάρχουν α-
νάμεσα στα διαλείμματα, και αυτό είναι ένα από τα με-
γαλεία της ανθρώπινη φύσης. Ο Όργουελ, ανεβασμέ-
νος στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου στη Βαρκελώνη, 
ελέγχει τον ορίζοντα μήπως φανούν οι κομμουνιστές 
στην αναρχοκρατούμενη πόλη. Εν τω μεταξύ, και με 
το όπλο στα γόνατα, διαβάζει μανιωδώς αστυνομικά 
μυθιστορήματα τσέπης.  

Οι προφητείες προκύπτουν από γνώση, όπως φαί-
νεται στην περίπτωση του Όργουελ. Θα θέλατε να 
το σχολιάσετε; Όχι τόσο από τη γνώση όσο από την 
εμπειρία. Ο Όργουελ δεν πίστευε στα μάτια του ότι, 
πηγαίνοντας στην Ισπανία να καταταγεί στις διεθνείς 
ταξιαρχίες του δημοκρατικού στρατού, θα βρισκόταν 
κυνηγημένος από τους «συντρόφους» του κομμουνι-
στές. Μέσα σ’ αυτή τη διάψευση, θα βρει όμως την πηγή 
για το μεγαλύτερο μέρος των υλικών με τα οποία θα 
χτίσει στη συνέχεια το έργο που τον έκανε διάσημο. Το 
«1984». Τα γεγονότα του  ισπανικού εμφυλίου ήταν γι' 
αυτόν μια μαύρη αποκάλυψη, μια ανατροπή που ξεπερ-
νούσε τη φαντασία του. Όλη η παράνοια του σοβιετικού 
καθεστώτος ήταν εκεί παρούσα, στη διπλή προσπάθεια 
της Μόσχας πρώτον να ελέγξει τον πόλεμο και δεύτε-
ρον να εξοντώσει κάθε τροτσκιστή μέσα και έξω από τη 
Ρωσία. Ο ακραίος και διαστροφικός ολοκληρωτισμός 
που εμφανίζεται στο «1984» προϋπήρξε, και μάλιστα 
σε συμπυκνωμένη μορφή, στη διάρκεια της τριετίας 
1937-40. Η Ισπανία, και ιδιαίτερα η Βαρκελώνη, ήταν, 
εκτός των άλλων, κέντρα των μυστικών υπηρεσιών του 
Στάλιν, οι οποίες έδρασαν με έναν πρωτοφανή τρόπο, 
τουλάχιστον για τα δεδομένα της εποχής. Το βιβλίο του 
Όργουελ είχε ήδη γραφτεί πριν ο ίδιος ακουμπήσει την 
πένα του στο μελάνι. Αυτό δεν είναι ίσως τόσο γνωστό. 
Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Χέμινγουεϊ, στον οποίο 
επίσης αφιερώνω ένα κεφάλαιο. Το «Για ποιον χτυπά-
ει η καμπάνα» είναι εμπνευσμένο από τα μέτωπα της 
Αραγωνίας, αλλά τον Χέμιγουεϊ δεν φαίνεται να τον 
απασχολούν με τον ίδιο τρόπο τα ερωτήματα της φιλε-
λεύθερης αριστεράς, στην οποία ανήκαν ο Όργουελ, ο 
Άρθουρ Κέσλερ και ο Ντος Πάσος (άπαντες παρόντες). 

Η ανατομία της ανάρρωσης στο τελευταίο κεφά-
λαιο απηχεί κάποια αισιοδοξία για το είδος μας; Το 
τελευταίο κεφάλαιο έχει για μένα πολλές αναγνώσεις. 

Πρώτον, γιατί βγάζει μια αναμέτρηση του 
ανθρώπου με τη φύση, και μάλιστα με φό-
ντο μια φύση που αγαπώ, τη μεγαλειώδη 
οροσειρά της Οίτης. Εκεί ο ήρωας έχει ένα 
ατύχημα απ’ το οποίο τελικά θα σωθεί, 
όμως το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού, 
κατά τη γνώμη μου. Η Οίτη, και ιδιαίτερα 
η Υπάτη, το χωριό από το οποίο κατάγο-
μαι, γίνονται το θέατρο μιας αναζήτησης 
με πολύ βαθιές ρίζες, που φθάνουν μέχρι 
την προϊστορία. Υπάρχει εκεί ένας τόπος 
ο οποίος όμως πρέπει να ταυτιστεί, να βε-
βαιωθεί, να   διασταυρωθεί με την υπάρ-
χουσα πληροφορία των χρονικογράφων, 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, για τον 
οποίο δεν σώζονται παρά αόριστες περι-
γραφές και αφηγήσεις. Όπως ξέρουμε κι 
απ τη μυθολογία, για να πάρεις αυτήν την 
απάντηση (υπήρξε τελικά η Νεοπάτρια;) 
πρέπει να κάνεις άθλους και να κινδυνεύ-
σεις. Πρέπει να φτάσεις στα όρια της ύ-
παρξης και στο κατώφλι του θανάτου.  A

Ηλίας Ευθυμιόπουλος 
BARCELONA

Στα μονοπάτια μιας πληθυντικής 
και πληθωρικής γραφής

Tης  Μαρίας ςαββακη

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

αγγελίκη ΜπίρΜπίλη
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Ηλίας Ευθυμιόπουλος
BARCELONA 

Σαν μυθιστόρημα, 
Εκδ. Αλεξάνδρεια
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Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που κανένα ταξιδιωτικό πρακτορείο 

δεν θα τοποθετούσε στις βιβλιοθήκες του –αν υποθέσουμε ότι υπάρ-

χουν τέτοιες βιβλιοθήκες. Μάλιστα, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που 

ειδικεύονται στο Μεξικό θα ισχυριστούν ότι τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει 

αληθινά κι ότι ανήκει στη σφαίρα του φανταστικού. Κι όμως…

Η Αμερικανίδα συγγραφέας Τζανίν Κάμμινς περιγράφει στο πόνημα 

των πεντακοσίων σελίδων της την περιπέτεια μιας αστής μητέρας 

που ύστερα από τη μαζική δολοφονία –ξεκλήρισμα το λένε άλλοι– της 

οικογένειάς της, αρπάζει το μόνο μέλος που απέμεινε, τον οκτάχρονο 

γιο της και επιχειρεί να βρει καταφύγιο στον Βορρά. Στην Αμερική με 

άλλα λόγια (ο πρωτότυπος τίτλος του μυθιστορήματος εξάλλου είναι: 

American dirt).

Η ηρωίδα του βιβλίου –που διατηρεί βιβλιοπωλείο στο κάποτε του-

ριστικό Ακαπούλκο– έκανε το λάθος να εμπλακεί συναισθηματικά με 

τον αρχηγό ενός ντόπιου καρτέλ. Μόνο που ο συγκεκριμένος «νάρκο» 

δεν είναι κάποιος συνηθισμένος, τουναντίον γράφει ποίηση (χειρίστη 

μεν, ποίηση δε), αγαπά την κόρη του και προσπαθεί να εμφανιστεί ως 

ένας νέος Ρομπέν των Δασών – γνωστό σύνδρομο των παρανόμων.

Το δυστύχημα είναι ότι ο άντρας της βιβλιοπώλισσας είναι ένας α-

κέραιος δημοσιογράφος που τα έχει βάλει με τα καρτέλ και κάποια 

στιγμή αποκαλύπτει στο κοινό τον αρχηγό του ακαπούλκειου καρτέλ 

– που δεν είναι άλλος από τον ερωτευμένο ποιητή μας. Αυτό πυροδο-

τεί μια σειρά από ατυχή γεγονότα που απασφαλίζουν την οργή του 

«ναρκο-ποιητή» και τον οδηγούν στην κατακρεούργηση του δημο-

σιογράφου και στην έκδοση φετφά (δανείζομαι όρο του Ισλάμ) για τη 

βιβλιοπώλισσα που κατάφερε να δραπετεύσει από την αρχική σκηνή 

του μακελειού με τον γιο της. 

Από εδώ ξεκινάει και το βιβλίο. Κι ενώ εσείς θα παρακολουθείτε (σε 

πολύ καλή μετάφραση της Ρηγούλας Γεωργιάδου) τις περιπέτειες 

της νεαρής μητέρας στην προσπάθειά της να διασχίσει το Μεξικό και 

να φτάσει στην Έσχατη Θούλη –άλλοι τη λένε Γη της Επαγγελίας, κι 

άλλοι Χώρα όπου καταργήθηκε το δικαίωμα στην Άμβλωση–, ο σερ-

βιτόρος θα σας φέρνει πλάι στην πισίνα το μοχίτο που θα έχετε πα-

ραγγείλει. Κι ενώ το βλέμμα σας θα παρασύρεται ενίοτε από κάποιον 

άλκιμο νέο που θα περνάει μπροστά σας στην αμμουδιά, και καθώς το 

αυτί σας θα ταλανίζετε ίσως από τον ξηρό ήχο της ρακέτας, το πνεύμα 

σας θα ακολουθεί την ηρωίδα και τον γιο της στην ηρωική πράγματι 

προσπάθεια να φτάσουν ως τα σύνορα. Με άλλα λόγια, προτείνω ένα 

ιδανικό ανάγνωσμα για το θέρος – ενώ ταυτόχρονα αποδίδω τιμές 

στις εκδόσεις ΔΩΜΑ για την τυποτεχνία και την επιλογή των τίτλων 

τους. (Παρεμπιπτόντως να συστήσω εδώ για τους πλέον εκλεπτυσμέ-

νους αναγνωστικούς ουρανίσκους το βιβλίο: Όταν παύουμε να κατα-
λαβαίνουμε τον κόσμο –επίσης από τις εκδόσεις ΔΩΜΑ–- για το οποίο 

και ήθελα να μιλήσω αρχικά).

Βέβαια, τώρα που το ξανασκέφτομαι, το βιβλίο Ξένο χώμα θα έλεγα 

ότι είναι πραγματικό κελεπούρι για τα ταξιδιωτικά γραφεία. Γιατί 

ποιος θα τολμήσει να κάνει μόνος το ταξίδι στο Μεξικό από τη στιγμή 

που θα έχει διαβάσει αυτό το μυθιστόρημα; Αν επιμένει να ταξιδέψει 

ως εκεί, θα χρειαστεί απαρεγκλίτως να καταφύγει στους ειδικούς!

Ταξίδι στο Μεξικό
Tου Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

Τζανίν Κάμμινς
Ξένο χώμα, εκδ. Δώμα

ΑνΑγνώστησ 
με ΑιτιΑ
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

xxxxxxxxx

Μ
ε το «Wire» συνέβη ό,τι και µε την «Μπανάνα» 
των Velvet Underground: ουδείς προφήτης 
στον τόπο και τον χρόνο του. Γιατί το 1967, όταν 
κυκλοφόρησε καταµεσής του Καλοκαιριού της 

Αγάπης, ελάχιστοι συντονίστηκαν µε τη µουσική που στο 
µέλλον θα άλλαζε κάθε τι που ξέραµε έως τότε για το ρο-
κενρόλ. Η «Μπανάνα» δεν πουλούσε αφελή πασιφισµό και 
µοδάτη ουτοπία, ήταν υπαρξιστικά µαύρη και παράφωνη, 
δυσνόητη και ιδεολογικο-αισθητικά πολέµια της peace, 
love and understanding αυταπάτης, που εµπορευόταν ο 
ροκ ήχος και η µαζική κουλτούρα της εποχής. Το ίδιο συ-
νέβη τριάντα πέντε χρόνια µετά το ντεµπούτο των Velvet 
Underground. Από το 2002, όταν το HBO έπαιξε τον πρώτο 
επεισόδιο του «Wire», έως και το 2008, που η εποποιία ο-
λοκληρώθηκε µε τον πέµπτο κύκλο να ρίχνει την αυλαία 
της σειράς που σήµερα θεωρείται η καλύτερη όλων των 
εποχών, οι τηλεθεάσεις ήταν από χλωµές έως ανύπαρκτες. 
Αποδοχή µηδέν εις το πηλίκο. Άφες αυτοίς: σήµερα τόσο η 
«Μπανάνα» όσο και το «Wire» θεωρούνται τα κορυφαία πο-
λιτιστικά προϊόντα του 20ού και του 21ου αιώνα. 

Βαθιά υπόκλιση: Το «Wire», εκτός από την πλατφόρµα 
του HBO, προσφέρεται και σαν ειδικό µάθηµα σε τριάντα 
αµερικανικά πανεπιστήµια. Κλάδοι σπουδών σχετικοί µε 
τη λογοτεχνία, την κοινωνιολογία, το ποινικό δίκαιο, τη 
διοίκηση επιχειρήσεων και τη δηµόσια υγεία διδάσκουν 
και ακτινογραφούν τη σειρά διεξοδικά, πιστοποιώντας και 
επίσηµα αυτό που εκείνες τις µέρες µόνο λίγα « αρρωστά-
κια» είχαν διακρίνει. Πώς, δηλαδή, το «Wire» δεν ήταν ένα 
σκέτο telecrime αλά «Law and Order» και «CSI», αλλά µια 
τεκµηριωµένα ολοκληρωµένη σάγκα της αµερικανικής 
κοινωνίας, που έως τότε ήταν δουλειά των µυθιστοριο-
γράφων να την καταγράφουν τόσο ρεαλιστικά· όχι των 
σεναριογράφων της τηλεόρασης. Ο κανόνας που ήθελε το 
Μέσο να εκπέµπει απλά, κατανοητά, εύληπτα, εύκολα και 
τα µάλα ανώδυνα καταργήθηκε µε συνοπτικές διαδικασίες. 
Από το πρώτο επεισόδιο το «Wire» ανατίναξε τους κανόνες 
της αφήγησης. 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ∆ΕΜΕΝΗ 
ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΜΕΝΗ

Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα απλό παιχνιδάκι παρακολούθη-
σης, µε τους αστυνοµικούς να υποκλέπτουν µε κοριούς τις 
συνοµιλίες πρεζονιών και εµπόρων µε σκοπό να εξαθρώ-
σουν το κύκλωµα των ντραγκ λόρδων της φαµίλιας των 
Μπάρκσντεϊλ, στην πορεία εξελίχθηκε σε τεκµηριωµένο 
homage της βίας και της διαφθοράς, που αποτελούν τις 
σταθερές παραµέτρους του αµερικάνικου διοικείν και επι-
χειρείν. Καθώς στο παιχνίδι των υποκλοπών µπαίνουν δικα-
στές, πολιτικοί, συνδικάτα, εκπαιδευτικοί, µίντια και εργο-
λάβοι, το αρχικά απλοϊκό κυνηγητό µεταξύ των ανθρώπων 
του νόµου και των αλανιών του δρόµου εξελίσσεται από 
µικρογραφία κάποιων γειτονιών της πόλης σε τοιχογρα-
φία της αµερικάνικης µητρόπολης. Τι µας έµαθε το «Wire». 
Σε Ανατολική και ∆υτική Ακτή, είτε ηγείσαι αστυνοµικού 
τµήµατος, είτε διαφεντεύεις ναρκοπόστα στις γειτονιές, 
είτε «εισάγεις» πρώτες ύλες στο λιµάνι, είτε κουµαντάρεις 
συνδικαλιστικά σωµατεία, είτε είσαι δηµοτικός άρχοντας, 
είτε επιµελείσαι περισπούδαστες µακέτες που αφορούν 
την πολεοδοµική ανάπτυξη, έχεις µόνο έναν δρόµο για να 
διοικήσεις το τιµ σου «σωστά»: να µη διαταράξεις την ισορ-
ροπία του συστήµατος. Αν το αµφισβητήσεις, πέθανες.

I’LL BE YOUR MIRROR

 
Αν το τραγούδι «Waiting for the Man» των Velvet ήταν το ά-
γριο ηµερολόγιο δρόµου, πρέζας, βίας και εξαθλίωσης, που 
πέρασε τη βρόµικη Νέα Υόρκη στην αθανασία, το «Wire» 
κινήθηκε ανάλογα, µεταφέροντας τη δράση από τη θλι-
βερή Time Square στους δρόµους της κατεστραµµένης 
Βαλτιµόρης. Ο σεναριογράφος David Simon την ήξερε απ’ 
έξω κι ανακατωτά. Αστυνοµικός συντάκτης για ένα φεγγά-
ρι στην εφηµερίδα Baltimore Sun αλλά και συγγραφέας του 
βιβλίου «Homicide: a Year of Killing in the Streets» εξαιτίας του 
οποίου πέρασε άπειρο χρόνο µε τους ντετέκτιβ της Οµάδας 

Ανθρωποκτονιών, γνωρίστηκε µε τον Ed Burns, 
επίσης πρώην ντετέκτιβ και δάσκαλο στη δηµό-
σια εκπαίδευση. Αυτοί οι δυο ξεκινούν να συνσε-
ναριογραφούν το «Wire», και στην πορεία κατα-
φθάνει και το ιππικό. Οι αστυνοµικοί συγγραφείς 
Τζορτζ Πελεκάνος, που κατείχε τη βροµιά της 
Ουάσινγκτον, και Ντένις Λέχεϊν, µε συγγραφική 
πείρα και θητεία στο έγκληµα της Βοστώνης και 
της Καλιφόρνιας, συµπράττουν µαζί τους. Όπως 
και το άλλο εµβληµατικό τραγούδι της «Μπανά-
νας», «I’ll be your mirror», η σειρά λειτούργησε 
σαν καθρέφτης όχι µόνο της Βαλτιµόρης αλλά 
και όλης της µητροπολιτικής Αµερικής. 
Η Αγία τετράδα των σεναριογράφων µας δίνει α-
ξεπέραστους ρόλους. Ο τρελαµένος γκάνγκστερ 
Έιβον, το δίδυµο των αµάσητων ντετέκτιβ Μακ 
Νάλτι και Μόρλαντ, ο Μπαµπλς το καλόκαρδο 
τζάνκι, και ο αγαπηµένος ήρωας του Μπάρακ Ο-
µπάµα, ο Μικρούλης Οµάρ, ένας γκέι αφροαµερι-
κανός κακοποιός που σαν Ροµπέν των Πρεζών(!) 
κλέβει τις συµµορίες, 20 χρόνια µετά την πρώτη 
προβολή τους συνεχίζουν να είναι ό,τι πιο αλη-
θινό είδαµε στην τηλεόραση. Ακόµα και τώρα 
που συναφείς θεµατικές αναφορές και το binge 
watching δίνουν και παίρνουν στις πλατφόρµες, 
καµιά δεν µπορεί να φτάσει το «Wire». Παραπέ-
µποντας στο αµερικανικό πολιτικό σινεµά του 
’70 αλλά και το ντικενσιανό µυθιστόρηµα που 
ακτινογραφεί ενδελεχώς όλες τις τάξεις, µέσω 
στοχευµένων κοινωνικά χαρακτήρων, οι σενα-
ριογράφοι παρέδωσαν ένα τηλεοπτικό οµηρικό 
έπος περισσότερο, παρά µια σκέτη αστυνοµική 
σειρά. Οι διάλογοι είναι µακρόσυρτοι, το µοντάζ 
δεν είναι καταιγιστικό, τα πλάνα έχουν όλο τον 
χρόνο για να ολοκληρώσουν την αλήθεια και 
τον στόχο τους, σκοπός τους δεν είναι η δρά-
ση για τη δράση αλλά να µυήσουν τον θεατή σε 
µια πινακοθήκη πολυποίκιλων ψυχογραφηµά-
των. Τσάντλερ και Ντοστογιέφσκι, Χάµετ, Ελρόι 
και Γκογκόλ, ο θεατρικός τρόπος κι ο ρεαλισµός 
των σεναριογράφων άγγιξε επίπεδα και χαρα-
κτήρες που ακόµα και σήµερα είναι αδύνατον 
να ξεπεραστούν. Ουαί και αλίµονο αν κάνετε το 
λάθος να πηδήξετε σκηνή ή επεισόδιο. Επιπλέον, 
η γλώσσα είναι τόσο σλανγκ και ιδιωµατική που 
δεν µπορείς να την παρακολουθήσεις χωρίς υ-
πότιτλους, όσο καλά αγγλικά και να ξέρεις. 

Εποµένως, διάολε, πώς όλα αυτά που ακούγο-
νται κάθε άλλο παρά δελεαστικά έστειλαν τη 
σειρά στην κορυφή της λίστας; Ίσως γιατί µερι-
κά από τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από 
την εξέλιξη της ιστορίας, που τότε θεωρήθηκαν 
σενάρια επιστηµονικής φαντασίας, σήµερα δι-
καιώνονται. Αξίωµα: Μην πιστεύεις ούτε τους 
πολιτικούς ούτε τους θεσµούς, ούτε και τους ρο-
µαντικούς αισθηµατίες - επαναστάτες, πρόσεχε, 
παιδί της πόλης, το σύστηµα είναι αήττητο. Ακό-
µα και µια µικρή νίκη ή µια ρωγµή που νοµίζεις 
πως κατάφερες να του ανοίξεις, στην ουσία προ-
έκυψε κατά τύχη και ο αντίκτυπός της θα εξα-
γριώσει το σύστηµα. Στο «Wire» οι µεταλλάξεις, 
οι αντοχές και η εντροπία της «αγοράς» είναι 
θανατηφόρες. Η παρακµή, η εγκληµατικότητα, 
η υποβάθµιση των θεσµών, η εξόντωση συνοικι-
ών και εργατικής τάξης, ο συστηµικός ρατσισµός 
κι όλο το ηθικό και πολιτικό ξεχαρβάλωµα της 
Αµερικής που έφεραν τον Τραµπ στην εξουσία, 
ακτινογραφήθηκαν τόσο προφητικά και σε τόσο 
αληθινό χρόνο..
Άπειροι µαύροι ήρωες, ενσαρκωµένοι από ά-
γνωστους µαύρους ηθοποιούς που τότε ξένι-
σαν, σήµερα θεωρούνται αστέρια και συστατικά 
στοιχεία για µπλοκµπάστερ. Ο Ίντρις Έλµπα, ο 
Κονσιλιέρι Στρίνγκερ Μπελ της σειράς, σήµερα 
είναι σούπερ σταρ, µα τότε απλώς ένα ρίσκο. Οι 
υπεύθυνοι το πήραν και δικαιώθηκαν, το «Wire» 
επί τούτου δεν δούλεψε µε πρώτα ονόµατα της 
πιάτσας, ώστε ο ρεαλισµός του να µην καπελω-
θεί από τις τυχόν ερµηνευτικές µανιέρες των δια-
σήµων. Καινοτόµησε ακόµα και στο κοµµάτι του 
ρόστερ µε τους περιφερειακούς χαρακτήρες. 
Γνήσια ρεµάλια και πρώην φυλακόβιοι πρεζέ-
µποροι ή αποτοξινωµένοι, που µπήκαν στον ίσιο 
δρόµο, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ τη συµπεριφορά 
και τον κώδικα του δρόµου. 
Πολλά είπαµε, ώρα για δράση. Είκοσι χρόνια µε-
τά, µήπως ήρθε η ώρα να πάψεις να διαβάζεις 
θεωρίες και να περάσεις στην πράξη; l

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ…

Γιατί 20 χρόνια μετά, η σειρά θεωρείται η καλύτερη 
τηλεόραση όλων των εποχών;

Του 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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Η χαµένη κόρη (THE LOST DAUGHTER) ***

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Μάγκι Τζίλενχαλ ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Ολίβια Κόλµαν, Ντακότα Τζόνσον, 
Τζέσι Μπάκλεϊ, Πίτερ Σάρσγκααρντ, Εντ Χάρις
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 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

☛ ÆïÇMaverickÈ óðÀåé ôï æòÀçíá

 ôïù åîÞ÷ äé÷ äïìáòÝöî ðáçëïóíÝö÷

Μαϊσάµπελ (»AIXABEL) **½
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ισιάρ Μπολέιν ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Μπλάνκα Πορτί-

γιο, Λουίς Τοσάρ, Μπρούνο Σεβίγια

To 2000 o πολιτικός του 
σοσιαλιστικού κόµ-

µατος Χουάν Μαρία 
Χαουραγκί δολοφο-
νείται από Βάσκους 
αυτονοµιστές. ∆έκα 
χρόνια µετά ένας 
από τους δράστες 

που έχει έχει αποκη-
ρύξει την ένοπλη βία 

επιδιώκει να συναντη-
θεί µε τη χήρα του Χαου-
ραγκί, Μαϊσαµπέλ.

Η Μπολέιν δραµατοποιεί πειστικά γεγονότα από τη δράση 
της ΕΤΑ, µε βασικό εργαλείο τη συγχώρεση και βάζοντας 
µια γυναίκα µοναδικού θάρρους στην πρώτη γραµµή και 
ακουµπάει µε τρυφερότητα στους κεντρικούς χαρακτή-
ρες της αποφεύγοντας την εύκολη συγκίνηση. Τρία βρα-
βεία Γκόγια και εισπρακτική επιτυχία στην Ισπανία.

Oυπς 2! Ο Νώε Ξαναέφυγε
 (OOOPS! THE ADVENTURE CONTINUES)**
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τόµπι Γκένκελ, Σον ΜακΚόρµακ Φωνές (íåôá-
çìñôéóóè óôá åììèîéëÀ)

Η κιβωτός µε τα ζώα 
(αλλά χωρίς τον Νώε) 

βολοδέρνει στον ωκε-
ανό αλλά οι προµή-

θειες τελειώνουν 
και τα σαρκοφάγα 
ζώα χάνουν την 
υποµονή τους. Η 
µόνη λύση είναι 

να βρεθεί γρήγορα 
στεριά και οι νεαροί 

Φίνι και Λέα µοιάζουν 
να έχουν τον τρόπο για 

να τα καταφέρουν.

Χαριτωµένο animation, µε απολαυστικούς χαρακτήρες 
τους φρουφρούληδες που είναι µεν επιρρεπείς στις γκά-
φες αλλά χάρη στην έξω καρδιά συµπεριφορά τους κατα-
φέρνουν να ξεπερνούν τις αντιξοότητες και να µοιράζουν 
δυνατές ποσότητες γέλιου. Παρά την προβλέψιµη δράση 
η ταινία κλέψει τις καρδιές των λιλιπούτειων θεατών.      

Τα τρία πατώµατα (TRE PIANI) **½
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Νάνι Μορέτι ¦Ä¿Æ°¡¿Á¹ªÆÃËÁ: Ρικάρντο Σκαµάρτσιο, 

Μαργκερίτα Μπάι, Αλµπα Ρορβάκερ, 
Αντριάνο Τζιανίνι

Καλοκαίρι, σε µία πο-
λυτελή συνοικία της 

Ρώµης, τρεις οικογέ-
νειες που κατοικούν 
στο ίδιο κτίριο βλέ-
πουν τις ζωές τους 
να αλληλεπιδρούν 
σε απρόβλεπτο 

βαθµό. 

Η τραγωδία ως αναπό-
σπαστο κοµµάτι του κύ-
κλου της ζωής, οι οικο-

γενειακές συγκρούσεις, οι διαπροσωπικές σχέσεις, το 
κόστος των επιλογών, η χαρµολύπη, η έννοια της απώ-
λειας και η προσπάθεια κατανόησής της. Το φιλµ του 
Νάνι Μορέτι παρακολουθείται µε ενδιαφέρον αλλά δεν 
γίνεται ποτέ συναρπαστικό, αρκούµενο σε µια µάλλον 
επιδερµική µατιά πάνω στις «ζωές των άλλων». 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

criticÕs CHOICE

Μια 48χρονη αµερικανίδα καθηγήτρια πανεπιστηµίου επιλέγει να περάσει 
τις µοναχικές διακοπές της στις Σπέτσες. Όµως µια ενοχλητική οικογένεια δι-
αταράσσει την ηρεµία της Λήδας Καρούζο: την πρώτη φορά που συναντιού-
νται στην πλαζ, της ζητούν να µεταφέρει πιο πέρα την ξαπλώστρα της «για 
να είναι όλη η οικογένεια µαζί» αλλά εκείνη δεν τους κάνει το χατίρι. Έκτοτε 
ξεκινά µια περίεργη όσο και περίπλοκη σχέση ανάµεσά τους. 
 

»
ια µικρή ανθρώπινη ιστορία είναι η «Χαµένη κόρη» όπου σε επίπε-
δο δράσης ή πλοκής δεν συµβαίνουν πολλά αλλά στο κοµµάτι της 
συναισθηµατικής διαβάθµισης, µε όχηµα τις εξαιρετικές ερµηνείες, 
το volume της έντασης ποτέ δεν πέφτει κάτω από το µάξιµουµ. Η η-

θοποιός Μάγκι Γκίλενχαλ για την πρώτη σκηνοθετική της προσπάθεια στις 
ταινίες µεγάλου µήκους (έχει σκηνοθετήσει ένα επεισόδιο του τηλεοπτικού 
«Homemade») επιλέγει το οµότιτλο µυθιστόρηµα της Έλενα Φεράντε για να 
µιλήσει για την µητρότητα. Αποσπώντας µια τροµακτική ερµηνεία από την 
Ολίβια Κόλµαν, η Μάγκι Γκίλενχαλ σκιαγραφεί το πορτρέτο µιας µεσήλικης 
γυναίκας που στο πιο δύσκολο σηµείο της ζωής της βιώνει µια βασανιστική 
µοναξιά. Αν και πιο ελεύθερη από ποτέ (οι δύο κόρες της που έχουν πλέον 
µεγαλώσει βρίσκονται µε τον πατέρα τους στον Καναδά) η ξένοιαστη πλέ-
ον από σκοτούρες ηρωίδα δεν µπορεί να νιώσει και ανάλαφρη. Κάποιες 
καθηµερινές εικόνες της αγενούς οικογένειας θα «ξυπνήσουν» στη Λήδα 
τραυµατικά στιγµιότυπα από το δικό της παρελθόν και ειδικά από το µεγά-
λωµα των δύο κοριτσιών της, που δεν είχαν πάντα τρυφερές λεπτοµέρειες. 
Το αντίθετο: η νεαρή µητέρα Λήδα (µια εξίσου δυνατή ερµηνεία από την 
Τζέσι Μπάκλεϊ) πολλές φορές νιώθει το βάρος της µητρικής ευθύνης όχι 
µόνο να την καταβάλλει αλλά και να της κόβει τα φτερά στην ακαδηµαϊ-
κή καριέρα που θέλει να ακολουθήσει (ένα αποστοµωτικό σχόλιο για τη 
θέση των γυναικών  σε µια εποχή που το κοινωνικό στερεότυπο τις ήθελε 
αποκλειστικές συζύγους και µητέρες) µε συνέπεια να οδηγείται σε µερικά 
ξεσπάσµατα οργής. Τα πιο συγκινητικά κοµµάτια του φιλµ είναι εστιασµένα 
στο παρελθόν της Λήδας και µε όχηµα µια παιδική κούκλα που γεφυρώνει 
το χτες µε το σήµερα, ξετυλίγεται µια ζόρικη ταινία για τη σκληρότητα, µε 
αλήθειες που καίνε («είµαι µια άσπλαχνη και εγωίστρια µητέρα» οµολογεί 
η ηρωίδα) και ζητούµενο την εξιλέωση για τις ενοχές αλλά και τις ανοιχτές 
πληγές που κουβαλάµε. Η ταινία που ανέλπιστα µπήκε στη φετινή κούρσα 
των όσκαρ µε τρεις υποψηφιότητες –εκτός των δύο ερµηνειών των Κόλµαν 
και Μπάκλεϊ υποψήφια ήταν και η Τζίλενχαλ στην κατηγορία του διασκευ-
ασµένου σεναρίου– έχει εντονότατο ελληνικό χρώµα καθώς εκτός των γυ-
ρισµάτων στις Σπέτσες, στο καστ συναντάµε τους ηθοποιούς Πάνο Κορώνη, 
Νίκο Πουρσανίδη, Αλέξανδρο Μυλωνά κ.ά. ενώ στο σάουντρακ ακούγονται 
αρκετά τραγούδια της Μόνικα («Στάλα», «Αίµα µου») καθώς και το «Τι είναι 
αυτό που το λένε αγάπη» του Τάκη Μωράκη ερµηνευµένο στην κλασική ε-
κτέλεση των Τώνη Μαρούδα και Σοφία Λόρεν.      

JUST THE FACTS
Η χαµένη κόρη

The Lost Daughter (***) 

Γυναικεία ταυτότητα, 
ελληνικό καλοκαίρι

Μαϊσάµπελ 
Μaixabel (*½)

Αποκηρύσσοντας τη 
βασκική ένοπλη βία 

Τα τρία πατώµατα
 Tre Piani  (*½)
Ο Νάνι Μορέτι 

ξαναβολτάρει στην 
αγαπηµένη του Ρώµη 

Ουπς 2! Ο Νώε
 ξαναέφυγε  (**) 
Νέες δοκιµασίες 

για τους φρουφρούληδες

Blow up (*****) 
Το απόλυτο αριστούργηµα 

του Μικελάντζελο Αντονιόνι

Τζο ο  Λεµονάδας (***)
Ανάµεσα σε «Μπότες, 
σπιρούνια και καυτές 

σέλες» και «Blues Brothers»

ΣΙΝΕΜΑ



Στον σύγχρονο κινηµατογράφο ενισχύ-
ονται ορισµένες τάσεις, ιδιαίτερα λόγω 
των τεχνολογικών εξελίξεων. Ενισχύεται 
η χρήση των ψηφιακών σκηνικών στις 
εµπορικές παραγωγές. Καθώς και τα ψη-
φιακά ειδικά εφέ. 
Παράλληλα, στο καλλιτεχνικό σινεµά, 
και ειδικότερα στις µικρότερες ανεξάρ-
τητες παραγωγές, ενισχύεται η ευκολία 
των γυρισµάτων µε πιο ελαφρές ψηφια-
κές κάµερες, φθηνότερο ψηφιακό υλικό 
εικόνας και ήχου, µεγαλύτερη ευκινησία 
και αυτονοµία, ευκολότερα γυρίσµατα 
και ελαφρύτερα συνεργεία. Μπορείς να 
γυρίσεις περίπου τα ίδια πράγµατα όπως 
παλιά µε µικρότερο κόστος.  Έτσι ισχυ-
ροποιούνται οι ανεξάρτητες, φθηνότερες 
παραγωγές. Αυτό συνεπάγεται µεγαλύ-
τερη απεξάρτηση από τα κέντρα χρήµα-
τος και εξουσίας, µεγαλύτερη πολιτική α-
νεξαρτησία. To σύγχρονο σινεµά µπορεί 
να γυριστεί µε απλούστερες, αµεσότερες, 
πιο αυθόρµητες και πειραµατιζόµενες 
µεθόδους, και πιο ανεξάρτητους τρόπους 
από την παραδοσιακή, κανονική παρα-
γωγή, από ό,τι παλιά, µε µικρή ψηφιακή 
κάµερα, ακόµη και µε κινητό, να γίνει 
περισσότερο DIY από ό,τι παλιότερα. Αλ-
λά και να διανεµηθεί µε διαφορετικούς 
τρόπους και µέσα, µέσω ίντερνετ, από 

πλατφόρµες streaming και το YouTube, 
στο PC, ακόµη και στο κινητό. Είναι ά-
ραγε σινεµά όλες αυτές οι µεταδόσεις 
φιλµ µεγάλων ή µικρών, πειραµατικών 
ή εικαστικών ή ντοκιµαντέρ ή µουσικών 
φιλµ ή ταινιών για την τέχνη και µέσω 
της παρουσίασης έργων άλλων µορφών 
τέχνης, π.χ. της εικαστικής τέχνης, των 
εγκαταστάσεων ή της µουσικής; Χάρη 
στη χρήση του οπτικοακουστικού µέσου 
και γλώσσας, ντοκιµαντερίστικης ή αφη-
γηµατικής, έχουµε τη διήγηση µιας ιστο-
ρίας ή την περιγραφή µιας κατάστασης 
στον δεδοµένο χωροχρόνο. 
 
Νοµίζω πως το σινεµά είναι κάτι το συ-
νεχές µα µε ορισµένες ρήξεις/προχω-
ρήµατα/µετεξελίξεις κατά καιρούς: τον 
εξπρεσιονισµό και τον Φριτς Λανγκ, τον 
σοβιετικό βωβό κινηµατογράφο του µο-
ντάζ και τον Αϊζενστάιν, τον οµιλούντα 
κινηµατογράφο, τον κλασικό, αφηγη-
µατικό, χολιγουντιανό κινηµατογράφο, 
τον Όρσον Ουέλς, τον νεορεαλισµό, τον 
Αντονιόνι, τον Γκοντάρ, τη νουβέλ βαγκ, 
το βρετανικό free cinema, το πολωνικό 
σινεµά των Βάιντα, Ζανούσι, Κισλόφσκι 
κ.ά., το «νέο γερµανικό σινεµά» των Βέ-
ντερς, Φάσµπιντερ, Χέρζογκ, Σλέντορφ, 
Κλούγκε, Φον Τρότα, Σρέτερ, Έντγκαρ 

Ράιτς, κ.ά., το «νέο γιαπωνέζικο σινεµά» 
των Όσιµα, Χάνι, Σουζούκι, Ιµαµούρα, 
Γιοσίντα, Μαζουµούρα, Τεραγιάµα και 
Βακαµάτσου, το νέο Χόλιγουντ των Κό-
πολα, Σκορσέζε, Σπίλµπεργκ, Τσιµίνο, 
Λούκας, Άλτµαν, Ντε Πάλµα, Κάρπε-
ντερ, κ.ά., τον ανεξάρτητο αµερικανικό 
κινηµατογράφο, το ανεξάρτητο, κριτικό 
σινεµά του αναπτυσσόµενου κόσµου, 
αλλά και τον ψηφιακό κινηµατογράφο 
και το σινεµά DIY, δηλαδή το ανεξάρτη-
το, αυτοσχέδιο ψηφιακό σινεµά. 

Το σινεµά αποτελεί ένα συνεχές, που 
συγκροτείται από την οπτικοακουστική 
έκθεση/παρουσίαση/περιγραφή ή και 
αφήγηση µιας πεπερασµένης, µικρής ή 
µεγάλης διάρκειας, ας πούµε από λίγα 
λεπτά οι µικρού µήκους έως 4-5 ώρες οι 
µεγάλου µήκους. Η µεγαλύτερη διάρκεια 
και σε συνέχειες, σε συνεχόµενα επεισό-
δια, είναι χαρακτηριστικό των τηλεοπτι-
κών σειρών, ενός άλλου ακµάζοντος εί-
δους. Επισηµαίνουµε πως υπάρχουν εδώ 
και πολλά χρόνια και κινηµατογραφικές 
σειρές. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε πως 
το τι είναι σινεµά δεν καθορίζεται µόνο 
από τον φορέα των οπτικοακουστικών 
στοιχείων, αναλογικών ή ψηφιακών, µα 
και από το µέσο απ' το οποίο µεταδίδεται 
και δίνεται σε εµάς, κινηµατογραφική 
αίθουσα και προβολή, τηλεόραση, home 
video, υπολογιστή, laptop, tablet ή κινη-
τό. Tο να βλέπεις στο κινητό την «Απο-
κάλυψη τώρα» ή τον «Μπεν Χουρ» είναι 
σινεµά; Είναι συζητήσιµο, γιατί είπαµε 
πως ακόµη και το µέσο µετάδοσης καθο-
ρίζει, πιθανά, το τι είναι αυτό που παρα-
κολουθούµε, ποιο είδος οπτικοακουστι-
κού κοµµατιού και εµπειρίας. 

Το σύγχρονο και µελλοντικό σινεµά 
µάλλον θα διανέµεται περισσότερο από 
νέα τεχνολογικά µέσα που προανέφερα, 
και αρκετά από αυτά θα έχουν εικόνα και 
οθόνη µικρότερη από τη µεγάλη οθόνη 
των αιθουσών, άρα αυτό θα επηρεάσει 
την κατασκευή των φιλµ (πλανάρισµα/
ντεκουπάζ, κλίµακα των πλάνων). Η πα-
ραγωγή τους, επίσης, θα επηρεαστεί από 
αυτό, θα είναι ενδεχοµένως απλούστε-
ρη. Θα χρησιµοποιούνται περισσότερο 
τα ειδικά εφέ µέσω των κοµπιούτερ, για 
τη δηµιουργία ντεκόρ των κατοικηµέ-
νων και των φυσικών χώρων, και άλλων 
στοιχείων της εικόνας (η υπερβολική ε-
πεξεργασία µέσω κοµπιούτερ δεν θέλγει 
πολύ). Θα εξακολουθούν οπωσδήποτε να 
υπάρχουν τα blockbusters και τα πολύ 
εµπορικά φιλµ, ανεξαρτήτως µέσω ποιου 
φορέα θα µεταδίδονται, µέσω πλατφορ-
µών streaming, αιθουσών ή άλλων οδών, 
που ποντάρουν στη µεγάλη επένδυση 
και στην αποτύπωσή της στην εικόνα και 
στον ήχο, και κυρίως στα πολλά εισιτή-
ρια, στα µεγάλα έσοδα και στο κέρδος. 

Πολλές καλλιτεχνικές και ανεξάρτη-
τες ταινίες θα είναι, ως ψηφιακές, πιο 
οικονοµικές παραγωγές, πιο ευέλικτες 
και απλές, «διαφορετικές» και πολυ-
πληθείς. Τα κινηµατογραφικά «είδη» 
θα διευρυνθούν και θα ποικίλουν. Φιλµ 
για τις µουσικές, τις τέχνες, την ψηφι-
ακή και ιντερνετική τέχνη (web art), 
την καθηµερινότητα, για κοµµάτια του 
κοινωνικού γίγνεσθαι, µικρής ή µεγά-
λης διάρκειας· φιλµάκια για το ίντερ-
νετ, τηλεοπτικά, ντοκιµαντέρ διαφόρων 
προσανατολισµών κ.ά. Πιθανά όλα αυτά 
δεν θα λέγονται ή δεν θα είναι σινεµά, 
θα αποτελούν ψηφιακές παραγωγές ο-
πτικοακουστικών συνόλων µε αφήγηση 
ή χωρίς. Ο πλουραλισµός και το εύρος 
των σηµερινών ντοκιµαντέρ υποδει-
κνύουν τη µελλοντική προοπτική του 
σινεµά και του τηλεοπτικού και ψηφι-
ακού-ιντερνετικού φιλµ.   Γενικά θα 

προκύψουν κινηµατογραφικές αλλαγές 
λόγω των κοινωνικών, πολιτικών, φυλε-
τικών, επιδηµιολογικών, σεξουαλικών, 
ταυτοτικών αλλά και οικονοµικών και 
τεχνολογικών µεταβολών. Οι αναθεω-
ρήσεις είναι συνεχείς, είναι βέβαιη και 
αναπότρεπτη διαδικασία, είτε αφορούν 
την κοινωνία, είτε τις φυλετικές, εθνι-
κές, θρησκευτικές, ερωτικοσεξουαλικές 
ταυτότητες· είναι όπως η παγκοσµιοποί-
ηση, όσο κι αν ορισµένοι δεν τη θέλουν, 
πρόκειται για µια αναπόφευκτη διαδικα-
σία. Άρα το σινεµά και οι άλλες τέχνες ο-
φείλουν να προσαρµόζονται σε αυτές τις 
αναθεωρήσεις και να συµβάλλουν στην 
ώθησή τους προς γόνιµες, εποικοδοµη-
τικές, δηµιουργικές κατευθύνσεις.   

Συνεπάγεται πως δεν διαχωρίζουµε κά-
θετα το οπτικοακουστικό έργο ανάλογα 
µε το ποιος είναι ο τεχνικός φορέας που 
µεταδίδει αυτό το έργο ή κάποιο άλλο 
τεχνολογικό χαρακτηριστικό. Βέβαια, 
το µέσο προσδιορίζει το µήνυµα και το 
έργο. Όµως οι απόλυτοι διαχωρισµοί 
θολώνουν την πραγµατικότητα και αµ-
βλύνουν την εµβέλεια των παραγόµενων 
οπτικοακουστικών έργων. Το φιλµ, το 
έργο που διοχετεύεται µέσω της αίθου-
σας, των πλατφορµών streaming, της τη-
λεόρασης και των άλλων ιντερνετικών 
διόδων, εξακολουθεί να είναι ένα οπτι-
κοακουστικό σύνολο, αφηγηµατικό και 
µυθοπλαστικό ή όχι, ενδιαφέρον, αξι-
όλογο ή προβληµατικό, µέτριο ή άσχηµο. 
 
Η αξία του σινεµά και της οπτικοακου-
στικής αφηγηµατικής γλώσσας επιβε-
βαιώνεται καθηµερινά, ακόµη κι από ένα 
ψυχαγωγικό φιλµ που βλέπουµε στο ί-
ντερνετ ή στην τηλεόραση ή στο DVD 
player. Tην πίστη µας στο σινεµά δεν 
επιβεβαιώνουν µόνο οι καλλιτεχνικές 
ταινίες ποιότητας, έχουν ενδιαφέρον και 
αξία ακόµη κι οι απλές, καλές ψυχαγω-
γικές, εµπορικές και διασκεδαστικές 
ταινίες, οι καλές κωµωδίες, τα αστυνο-
µικά, δηλαδή οι crime movies, τα πολε-
µικά, οι καλές περιπέτειες, τα γουέστερν, 
τα µιούζικαλ κι η ταινία επιστηµονικής 
φαντασίας, δεν µας χρειάζεται να δού-
µε µόνο Μπέργκµαν, Αντονιόνι και Πα-
ζολίνι για να βεβαιωθούµε για την αξία 
του κινηµατογράφου. Ο σινεφίλ µπαίνει 
στην αίθουσα όπως ο πιστός στην εκ-
κλησία. Ο κινηµατογράφος λειτουργεί 
για τον θεατή σε ένα πεδίο ψυχολογικό, 
ηδονοβλεπτικό, αισθητηριακό, σε ένα 
πεδίο συγκρότησης του εγώ και της άπο-
ψης του ατόµου για τον κόσµο, ιδίως αν 
είναι νεαρό,  άρα και στο κοινωνικό, κο-
σµοθεωρητικό-φιλοσοφικό, ιδεολογικό, 
ερωτικό και ψυχολογικό επίπεδο. 

Το σινεµά, το φιλµ ειδικότερα, κατα-
σκευάζεται από κοµµάτια της πραγ-
µατικότητας, φιλµαρισµένα, κοµµάτια 
της πραγµατικότητας όπως σπίτια, αν-
θρώπους, γυναίκες, άντρες, παιδιά και 
γέρους, χωράφια, βουνά, θάλασσες, 
ποτάµια, δάση, συνοικίες, αυτοκίνητα, 
δένδρα, ουρανούς, δηλαδή τις εικόνες 
τους κινηµατογραφηµένες· καθώς και 
από ήχους, οµιλίες, ήχους αυτοκινήτων, 
ζώων, µηχανηµάτων και πόλεων, καθώς 
και µονολόγους. Το ότι το φιλµ αποτε-
λείται από κοµµάτια πραγµατικότητας, 
φιλµαρισµένα και επεξεργασµένα, του 
δίνει µια οντότητα «φαινοµενολογική», 
δηλαδή προσεγγίσιµη φαινοµενολο-
γικά, βάσει των φιλµικών φαινοµένων, 
όπως το συνέλαβε και το έπραξε ο κορυ-
φαίος Γάλλος κριτικός κινηµατογράφου 
Αντρέ Μπαζέν. 

Το τελευταίο βιβλίο του Θόδωρου Σούµα, το έ-
βδοµο κατά σειράν για το σινεµά, είναι το «Κινη-
µατογραφικοί ∆ηµιουργοί», εκδ. Αιγόκερως. 

Προς τα πού 
πάει το σινεμά; 
Του ΘΟ∆ΩΡΟΥ ΣΟΥΜΑ

Σ την εξέλιξη της σύγχρονης οπτικοακουστικής αφηγηµατικής γλώσ-
σας διακρίνουµε, όπως και παλαιότερα βέβαια, έναν διαχωρισµό 
ανάµεσα σε καθαρά εµπορικά φιλµ, blockbusters και ταινίες που 
έχουν νεανικού ενδιαφέροντος θεµατική µε υπερήρωες, από τη 

µία, και στην καλλιτεχνική κι ανεξάρτητη κατεύθυνση ταινιών από την 
άλλη• καθώς και µια ενδιάµεση κατάσταση που συνδυάζει ποιότητα και ε-
µπορικότητα, δηλαδή ποιοτικές εµπορικές ταινίες, αµερικανικές, γαλλικές, 
αγγλικές, ισπανικές, λατινοαµερικανικές κ.ά. ή καλές, ποιοτικές και καλο-
γυρισµένες, αµερικανικές, γαλλικές ή αγγλικές σειρές. Η γνώµη µας είναι 
ότι δεν έχει πολύ νόηµα να ξεχωρίζουµε τα οπτικοακουστικά αφηγηµατικά 
έργα ανάλογα µε τον φορέα παραγωγής και διανοµής/µετάδοσής τους, 
µπορεί αυτοί να είναι κινηµατογραφικές εταιρείες παραγωγής ή οι εταιρεί-
ες των πλατφορµών streaming κ.λπ. 

Ο κινηµατο-
γράφος λει-
τουργεί για 
τον θεατή 

σε ένα πεδίο 
ψυχολογικό, 
ηδονοβλε-
πτικό, αι-

σθητηριακό, 
σε ένα πεδίο 

συγκρό-
τησης του 

εγώ και της 
άποψης του 
ατόµου για 
τον κόσµο.
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Καλησπερίζω τα κεντρικά των μανεκέν. 
Έχω τεράστιο πρόβλημα στο να πετυ-
χαίνω έξω στην πόλη τον πρώην μου. 
Όχι ακριβώς πρώην δηλαδή με την έν-
νοια της σοβαρής σχέσης, αλλά τον τε-
λευταίο άνθρωπο, με τον οποίο έβγαι-
να. Ήταν και κάτι που διήρκησε λίγο, 
αλλά ήταν πολύ έντονο. Μπλοκάρω, 
αγχώνομαι, ιδρώνω, νιώθω αμέσως ότι 
κάνει μπαμ σε όλους πόσο αμήχανη εί-
μαι. Γίνομαι άβολη σε σημείο που, ού-
τε να μιλήσω δεν μπορώ. Κάπως 
πρέπει να ξεκολλήσω, αλλά 
δεν ξέρω πώς.  

Πολύ λογικά μου ακούγονται 
όλα αυτά, εδώ στα κεντρικά 
των μανεκέν. Οk, ίσως ακό-
μη δεν τον έχεις ξεπεράσει 
100%, αλλά δεν βρίσκω τον 
λόγο να αυτομαστιγωνό-
μαστε γι’ αυτό. Συμβαίνει και 
στις καλύτερες οικογένειες. Με 
κάποιους πρώην είναι πολύ 
φυσικό να ταραζόμαστε κα-
τιτίς περισσότερο, ακόμη και 
μετά από αρκετό καιρό. Προσπάθησε, όποτε 
πέφτετε μούρη με μούρη, να σου υπενθυμί-
ζεις ότι είναι κομπλέ αυτό, που σου συμβαίνει, 
και να μη σε κρίνεις τόσο αυστηρά. Με κάποιο 
μαγικό τρόπο, όταν μας δείχνουμε την κατα-
νόηση, που χρειαζόμαστε, όλα έρχονται και 
μαλακώνουν. 

Το αγόρι μου προσπαθεί να με πείσει 
εδώ και καιρό να βλέπουμε κι άλλα ά-
τομα. Μάλιστα, μου είπε ότι εκείνος 
θέλει πολύ εδώ και καιρό η σχέση μας 
να μπει σε ένα πιο ελεύθερο πλαίσιο, 
ότι είναι φυσιολογικό και ότι δεν ση-
μαίνει ότι θα σταματήσει να με αγαπά. 
Δεν μπορώ, όμως, με τίποτα να διανο-
ηθώ ότι θα τον μοιράζομαι –όχι απλά 
ερωτικά–, αλλά ότι θα διατηρεί κανο-
νική σχέση και με άλλα άτομα. Τον 
αγαπάω, αλλά σοβαρά τώρα με έχει 
μπερδέψει πάρα πολύ και έχω έρθει σε 
πολύ δύσκολη θέση. 

Ώπα, φίλη, για να το ξεδια-
λύνουμε! Το ότι εκείνος 

οραματίζεται κάπως τη 
σχέση σας, δεν σημαίνει ότι 

εσένα σώνει και ντε πρέπει 
να σου αρέσει το δικό του το 

σενάριο. Αν ήσουν κι εσύ στην 
ίδια φάση μαζί του, θα σας έλεγε 

«παιδιά, ζήστε το και δώστε του να 
καταλάβει», αλλά αν ο ένας δεν είναι 

on board με μια ελεύθερη σχέση, δεν νο-
μίζω ότι μπορεί να δουλέψει. Θα καταλήξεις 
να πιέζεσαι, όπως νιώθω ότι κάνεις ήδη. Αν 
ο φίλος θέλει να πάει Κηφισιά κι εσύ θες να 
κατέβεις Γλυφάδα, δεν νομίζω ότι πρέπει να 
πάρετε το ίδιο ταξί. 

Είναι η πρώτη φορά, που στέλνω σε κά-
ποιον άγνωστο την ιστορία μου. Δεν 
ξέρω ακόμη γιατί το κάνω! Anyway, 
βγαίνω πρώτο ραντεβού με ένα πάρα 
πολύ ωραίο παιδί, ψαράς στο επάγγελ-
μα (θα καταλάβεις στη συνέχεια γιατί 
το επισημαίνω) και όλα πάνε τέλεια. 

Για καφέ είχαμε πάει. Δεύτερο ρα-
ντεβού του λέω να έρθει από 

το σπίτι μου (σημειωτέον 
μένω μόνη εγώ, εκείνος 
με συγκάτοικο) να α-
ράξουμε κ.λπ. Ανοίγω 
την πόρτα, τον βλέπω 
με σακίδιο στην πλάτη. 
Κάνει έτσι να το ανοίξει 
και βγάζει από μέσα μια 

σακούλα γεμάτη ψάρια 
(πολύ ευγενική κίνηση 

δεν λέω) και τις παντόφλες 
του. Όπως καταλαβαίνεις, ο τύ-

πος ήρθε για να μείνει. Εγώ φρίκαρα 
τελείως και τον έδιωξα. Ακραίο;

Ακραίο μου φαίνεται όλο το story, εκτός από 
τις ψαρούκλες, που πολύ θα τις ήθελα για 
να τις πετάξω στη σχάρα, εδώ που τα λέμε. 
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρ-
χή. Το να φέρεις στο ξένο σπίτι στο δεύτερο 
ραντεβού τις παντόφλες σου, μου κάνει κι 
εμένα φουλ αποπνικτικό. 
Τώρα, δεν ξέρω αν θα τον 
έδιωχνα ακαριαία, για 
να σου είμαι ειλι-
κρινής. Είναι και οι 
ψαρούκλες στη 
μέση! Ευγενέστα- τος, 
δεν μπορώ να πω κι 
ε γ ώ !  Σ ί γ ο υ ρ α , 
όμως,  θα του ε-
ξηγούσα, ότι είναι 
νωρίς ακόμη για τόση 
οικειότητα και πως με 
φέρνει σε κάπως δύσκολη 
θέση. Έκτοτε, όμως, δεν μου γράφεις τι έγινε 
και σκάω από την περιέργεια. Αν έχεις την 
ευγενή καλοσύνη, στείλε μου τη συνέχεια κι 
εγώ υπόσχομαι την επόμενη εβδομάδα να το 
ανεβάσω και πάλι, παρόλο που περιμένουν 
τα emails βροχή.  

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... 57χρονος επώνυμος επιχειρηματίας, 45χρονη  
με ιδιόκτητη κατασκευαστική εταιρία, 69χρονος  

με τεχνολογικό μουσείο, 38χρονη αρχιτέκτων, 51χρονος ιατρός,  
25χρονη δερματολόγος, 36χρονος ψυχολόγος με ιδιόκτητο γραφείο,  
επιθυμούν γνωριμία γάμου. «ΠΑΠΠΑΣ», Ομήρου 38, Κολωνάκι,  
210 3620.147, 6944137189, www.pappas.gr

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

Μικρές 
αγγελίες

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm!  
Το «Μίλα μου βρώμικα» κάνει τα 
ερωτικά σας θέματα να ακούγονται 
σαν παθιάρικο τραγούδι στο  
Athens Voice Radio 102.5 
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Η Patti Smith, οι trappers, οι influencers  
και οι γερόνεοι

➽ Ανεβαίνεις τα σκαλιά του Ηρωδείου κι αναρωτιέσαι: μα είναι 
ανάγκη να βλέπω κάθε μουσικό που έρχεται στην Ελλάδα κι είναι 
μιας κάποιας ηλικίας με τον φόβο ότι μπορεί να το πάρει απόφαση 
ότι μεγάλωσε και να σταματήσει τις περιοδείες; Πώς θα είναι από-
ψε η Patti; Μήπως κουράστηκε από το ταξίδι; Μήπως μεγάλωσε 
πολύ; Μήπως δεν έχει τίποτα που να ενδιαφέρεται πλέον να μας 
πει; Και λύνονται οι απορίες σου γιατί βλέπεις μια νέα γυναίκα 75 
ετών που η φωνή της είναι όπως ήταν στα 40 και που έχει να σου 
πει όλες τις ιστορίες της Νέας Υόρκης που δεν ήξερες. Θα σου δια-
βάσει την «Υποσημείωση» στο «Ουρλιαχτό» του Allen Ginsberg, 
θα διασκευάσει το «One Too Many Mornings» του Dylan επειδή 
το τραγουδούσε από μικρή, θα σου μιλήσει για την Callas, θα 
σου παίξει το τραγούδι που έγραψε για τα γενέθλια του Johnny 
Depp. Θα σε ταξιδέψει από την κλασική μουσική μέχρι την αντι-
κουλτούρα κι από εκεί μέχρι το Hollywood. Οι αξίες της είναι μια 
συνισταμένη της ειρηνιστικής οπτικής των 60s κι εκείνης της πιο 
μαχητικής του punk; μέσα στην ιστορικότητα του πολιτισμού, έ-
χουμε τη δύναμη να ονειρευόμαστε, να συμμετέχουμε στα κοινά, 
να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο και μέσα από την ενότητά 
μας μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Α ναι, και να «προστα-
τεύουμε τον κόσμο από τους ανόητους».

➽ Κάτι παλικάρια, ας πούμε, που κουβαλάνε μαζί τους μπράβους, 
μπας και χρειαστεί να λύσουν τίποτα διαφορές με κάποιον από 
τους ομοίους τους. Την ίδια στιγμή, θα μπορούν να φτάσουν 

μέχρι τη δημιουργία 
ενός συνθήματος 
–max– επτά (7) λέξε-
ων, θα μπορούν να 
ανεβάσουν ένα ολό-
κληρο (!) tweet –με 
απειλές κατά κύριο 
λόγο– θα μπορούν 
να αποκαλέσουν 
αστειευόμενοι –δή-
θεν– την κοπέλα τους 

«πατσαβούρα», θα μπορούν να το παίζουν σκληροί και άγριοι. Οι 
αξίες τους είναι τα ναρκωτικά, τα εύκολα λεφτά που προέρχονται 
από την πώληση τους, τα γαμάτα αυτοκίνητα, ο μισογυνισμός –το 
μίσος σε κάθε έκφανσή του– και τα πιστόλια. 

➽ Αυτή εδώ η στήλη είναι αντίθετη στη δαιμονοποίηση κάθε 
ιδέας, κάθε συμπεριφοράς και κάθε ανθρώπου, ακόμη κι αν δεί-
χνει αθεράπευτα ανόητος. Η trap είναι άθλια μουσική αλλά ούτε 
αυτή, ούτε οι trappers, είναι το πρόβλημα. Πρόβλημα και μάλιστα 
μεγάλο είναι κάτι ημιγερόντια –δήθεν αναλυτές– που είναι έτοι-
μοι να αγκαλιάσουν οποιαδήποτε παπαριά κυκλοφορεί επειδή 
–υποτίθεται– ότι αυτή η παπαριά προέρχεται από τους νέους. Με 
την ίδια έλλειψη αισθητικής και κριτηρίων που άλλα ημιγερόντια 
απορρίπτουν οτιδήποτε νεανικό, ετούτοι εδώ το αποδέχονται.  
Κι έχουν δύο λόγους: ο ένας είναι να πείθουν τον εαυτό τους ότι 
είναι ακόμα νέοι. Ο δεύτερος είναι γιατί θέλουν να τσιμπήσουν για 
τις άθλιες μιντιακές δουλίτσες τους ένα ξεροκόμματο πρόσκαι-
ρης επιτυχίας. Μια μικρή κονόμα στη μεγάλη κονόμα που παίζεται 
γύρω τους. Είναι πιο ανόητοι από τον πιο ανόητο trapper και θα 
τους ονομάσω για οικονομία«γερόνεους». Λοιπόν, δες το αποτέ-
λεσμα: Ο ΛΕΞ –που σ’ αρέσει ή δεν σ’ αρέσει, έχει κάτι να πει– είναι 
για τους γερόνεους το ίδιο με τον Snik και τον Light – τους αναφέ-
ρω επειδή βρέθηκαν πρόσφατα στην επικαιρότητα. Είναι η ίδια 
ακριβώς διαδικασία που έκανε τους γερόνεους να ακολουθήσουν 
σαν τα πρόβατα τους λεγόμενους influencers: δίπλα στους ελάχι-
στους σοβαρούς, τοποθέτησαν κάθε ημιμαθές παιδάκι που το μο-
ναδικό του όνειρο είναι να φτάσει τόσο ψηλά ώστε να του δίνουν 
να διαφημίσει πατατάκια, κρεμούλες, τσιμπιδάκια, ρουχαλάκια, 
παπουτσάκια και αναψυκτικά. Οι αξίες που προκύπτουν από 
όλο αυτό το πανηγύρι είναι η αναζήτηση του εύκολου χρήματος 
προς κατανάλωση, προς διασκέδαση και μια ενοχλητική εμμονή 
στην εξωτερική εμφάνιση. Ένα απέραντο σκυλάδικο αισθητικής. 
Και δεν μιλάω για το σκυλάδικο ως τόπο διασκέδασης των πιο 
λούμπεν στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, αυτό το σέβομαι 
απεριόριστα. Μιλάω για το σκυλάδικο όπου κάτι αργυροί, κάτι 
χάλκινοι και κάτι ντενεκεδένιοι –κυρίως αυτοί– μετατρέπουν 
την πρόσκαιρη διαφυγή από τις ζόρικες μέρες που ζούμε, σε 
μαζική κουλτούρα κενότητας. Από κει είναι που δανείζονται τους 
μπράβους τα τραπόπαιδα. Των ντενεκεδένιων τα προγράμματα 
ανοίγουν. Την αδυναμία τους να αρθρώσουν λόγο κρύβουν –αυ-
τοί– πίσω από τα γκάνια και –οι άλλοι– πίσω από την «τοποθέτηση 
προϊόντων».

➽ Μα ξέρεις κάτι; Την Callas τη θυμάσαι 7 δεκαετίες.  
Και την Patti, 5. Εκείνος ο «μαμαααά, όχι δεν είναι μαμααααά»,  
πού στο διάβολο χάθηκε;

Σημειώσεις
Ενός Μονομανούς 
CXXXXIX Του ΓΙώρΓου ΦΛώρΑκΗ



Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Αυτό το φεγγάρι σε καλεί να κάνεις μια «ανασκό-
πηση» της κατάστασης που επικρατεί στα οικογε-
νειακά σου, ξεκαθαρίζοντας μέσα σου ευαίσθη-
τα συναισθηματικά ζητούμενα, βάζοντας όρια σε 
εξαρτητικές συμπεριφορές που σε απομυζούν 
ενεργειακά. Εύκολο να το λες βέβαια, αλλά με το 
τετράγωνο που σχηματίζει με τον Δία από το ζώδιό 
σου, η υπερβολή στην έκφραση και στη δράση εί-
ναι ένα «θεματάκι», αν μη τι άλλο. Η κυκλοθυμία και 
οι συναισθηματικές μεταπτώσεις θα είναι συχνές 
αυτές τις μέρες και θα νιώθεις την ανάγκη να μοι-
ραστείς ενδεχομένως your inner thing με το περι-
βάλλον σου, και από θέματα που ακουμπάνε ακόμα 
και ζητήματα της παιδικής ηλικίας σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Δεν αποκλείεται μερικοί να χρειαστεί 
να βοηθήσουν κάποιο μέλος της οικογένειας που 
αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, η τάση όμως θα είναι 
να γίνει ένα νέο ξεκίνημα, μακριά από το τραύμα. 
Άλλοι πάλι θα έχουν πιο πρακτικά manifestations, 
π.χ. μια μετακόμιση, μια συγκατοίκηση, μια ανακαί-
νιση ή μια αλλαγή που αφορά τα επαγγελματικά. Η 
εβδομάδα κλείνει με αρκετή ένταση εξαιτίας του 
τετραγώνου Άρη-Πλούτωνα (2/7) αλλά και σύγχυ-
ση λόγω του τετραγώνου Ερμή-Ποσειδώνα(2/7). 
Προσοχή λοιπόν σε χειριστικές συμπεριφορές αλ-
λά και σε ψέματα που κοστίζουν (3ο δεκαήμερο).
 
Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)
 
Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει ο Ιούνιος σχηματίζει 
μια Νέα Σελήνη στον Καρκίνο, θετική ως επί το πλεί-
στον για το ζώδιό σου. Ένα σούπερ επικοινωνιακό 
φεγγάρι που σε θέλει έτοιμο να συνδιαλλαγείς με 
«φόρα» στα επαγγελματικά και τα προσωπικά σου. 
Οι μέρες θα έχουν μπόλικο τρεξιματάκι και η πίεση 
μέσα στην καθημερινότητα σου θα είναι for real. 
Συζητήσεις, συναντήσεις, επαφές, meetings, τηλέ-
φωνα εν ολίγοις το όλο concept, 
αφού όλοι θα κάνουν με έναν 
τρόπο «reach out» προς εσένα 
κι εσύ θα «σκίζεσαι» να ανταπο-
κριθείς στις ολοένα και αυξανό-
μενες εκκρεμότητες, deadlines 
κ.λπ., με την εξάντληση σιγου-
ράκι ώρες ώρες. Είναι επίσης 
σημαντικό να είσαι όσο το δυνα-
τόν πιο ξεκάθαρος στις συνεν-
νοήσεις σου, χωρίς να υποθέ-
τεις ότι ο άλλος έχει κατανοήσει 
τι του λες, για να μην υπάρξουν 
παρεξηγήσεις. Από την άλλη, 
ίσως βγει και ένα ταξιδάκι που θα σε βοηθήσει να 
αλλάξεις παραστάσεις, ενώ μπορεί να έχεις και τα 
τυχερά σου στο φλερτ. Ο Ιούλιος κάνει λίγο «ζα-
βό» ποδαρικό, αφού το Σάββατο σχηματίζονται τα 
τετράγωνα Άρη-Πλούτωνα και Ερμή-Ποσειδώνα, 
που θέλουν «ειδική διαχείριση» σε σχεσιακά και 
οικονομικά ζητήματα. 
 
ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

«Money makes the world go round» και στο κλείσι-
μο του μήνα, αφού ο Ιούνιος «kisses you goodbye» 
με μια Νέα Σελήνη στον Καρκίνο την Τετάρτη. Κα-
λείσαι να επανεξετάσεις τη σχέση σου με το χρήμα, 
προσαρμόζοντας και τα «συμπεράσματα» σου στη 
γενική εικόνα. Όλη αυτή η διαδικασία θα «χρωμα-
τιστεί» και από ψυχολογικούς υποτόνους, καθώς 
αυτό φεγγάρι φαίνεται πως θα σε «παίξει» λίγο συ-
ναισθηματικά, πατώντας σε βαθιές ανασφάλειές 
σου στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά ενδεχομέ-
νως και στο κομμάτι των ερωτικών σχέσεων για 
μερικούς. Δεν είσαι φιλοχρήματος/η, αφού μάλλον 
βλέπεις τα λεφτά ως μέσο για να περνάς καλά και 
να ταξιδεύεις και όχι για να τα κάνεις «μασούρι», 
όμως αυτό δεν σημαίνει πως θέλεις να δουλεύεις 
και τζάμπα ή ότι πρέπει εσύ να καλύπτεις τις ανά-
γκες των υπολοίπων. Αν μάλιστα έχει ήδη παίξει 
πολύ «θυσία» για οικογένεια, σύντροφο, φίλους 
κ.λπ., αλλά δεν εκτιμάται, ίσως σου βγει ένα γερό 
ξέσπασμα αυτές τις μέρες, που μεταξύ άλλων δεν 
είναι κατάλληλες για οπουδήποτε είδους οικονο-
μικό ρίσκο. Μερικοί θα προχωρήσουν εντούτοις σε 
σχετικούς διακανονισμούς, σε νέα επιχειρηματικά 
ξεκινήματα ή συνδιαλλαγές για ακίνητα, ωστόσο 
το Σ/Κ με τα τετράγωνα Άρη-Πλούτωνα και Ερμή-
Ποσειδώνα μπορεί να φέρει σχετικά μπερδέματα.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
 
Δωράκι από «άνωθεν» η Νέα Σελήνη στο ζώδιό 
σου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Για όσους έχουν 
γενέθλια αυτές τις μέρες η επιρροή εκτείνεται σε 
ολόκληρη τη γενέθλια χρόνια. Πρόκειται για ένα 
τυχερό φεγγάρι, που σου δίνει την ευκαιρία να χα-
ράξεις νέα πορεία ζωής στα επαγγελματικά ή στα 
προσωπικά σου, βάζοντας μπρος σε νέα ξεκινή-
ματα που μπορούν να σε «βγάλουν» πιο κοντά στα 
θέλω σου σε έναν χρόνο από τώρα. Ήρθε η ώρα να 
εστιάσεις την ενέργεια σου στο «project me» και να 
ασχοληθείς σοβαρά με τις ανάγκες, τους στόχους 
και τις επιθυμίες σου. Ώρα αποφάσεων και σχεδι-
ασμού, ώρα να πιστέψεις στον εαυτό σου χωρίς 
«αστερίσκους», να αφήσεις πίσω σου παθογένειες 
που σε κρατούν δέσμιο μιας πραγματικότητας και 
μιας μελλοντικής προοπτικής που δεν σε εκφράζει. 
Φυσικά η «συναισθηματική πλημμύρα» και η υπε-
ρευαισθησία στις αντιδράσεις σου θα είναι υπαρ-
κτές –αφού είσαι παιδί της Σελήνης– αυτό όμως δε 
σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις πίσω! Μόνο λίγο 
προσοχή στην υπερβολή και την υπερεκτίμηση 
των καταστάσεων, επειδή ο Δίας κάνει τετράγωνο 
με το New Moon. Η είσοδος του Ιουλίου είναι λίγο 
«άχαρη» με τα τετράγωνα Άρη-Πλούτωνα και Ερ-
μή-Ποσειδώνα το Σάββατο, που βγάζουν αρκετή 
ένταση εσωτερικά και εξωτερικά (3ο δεκαήμερο).
 
Λέων (22 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
 
Το κλείσιμο του μήνα σε βρίσκει σε μια κατάσταση 
όπου χρειάζεσαι παραπάνω συναισθηματικό «γού-
τσου-γούτσου», με το ένστικτο σου να δουλεύει 
«διπλοβάρδιες». Αυτό και θα πρέπει να ακούσεις α-
ναφορικά με σκέψεις και επιθυμίες που «ξεφυτρώ-
νουν» ακάλεστες, ζητώντας σου να προχωρήσεις 
σε μια ψυχολογική κάθαρση μέσα στις επόμενες ε-
βδομάδες. Φυσικά όλο αυτό σε βάζει σε πιο «βαθιά 

μονοπάτια», κόβοντας λίγο από 
τη γνωστή σου εξωστρέφεια 
και τον συνεχή hectic κοινωνι-
κό σου προσανατολισμό, αφού 
το συναίσθημα είναι αυτό που 
παίζει τώρα τον σημαντικότερο 
ρόλο. Αυτό σημαίνει πως ίσως 
δεν είσαι τώρα για «πολλά πολ-
λά», αποζητώντας εν μέρει την 
απόσυρση για να μπορέσεις να 
κάνεις την ενδοσκόπησή σου. 
Αντιλαμβανόμενος λάθη και α-
στοχίες θα καταφέρεις να ασχο-
ληθείς ίσως με ένα θέμα από το 

παρελθόν που σε πονά ακόμα, προσωπικό ή επαγ-
γελματικό, καταφέρνοντας είτε να το λύσεις είτε 
να το κλείσεις once and for all. Το aspect της εσω-
τερικής ανακούφισης θα δικαιώσει αυτήν σου την 
«πρωτοβουλία», ενώ θα σε βοηθήσει να αισθανθείς 
καλύτερα και ενεργειακά.
 
Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)
 
Όμορφα σε αποχαιρετά ο Ιούνιος, σχηματίζοντας 
μια Νέα Σελήνη στον Καρκίνο την Τετάρτη. Είναι 
ένα καλό φεγγάρι για να ασχοληθείς με νέα επαγ-
γελματικά σχέδια, να θέσεις στόχους, κάνοντας 
προσπάθειες δικτύωσης με άτομα που μπορούν 
να σε βοηθήσουν να τους πραγματοποιήσεις. Ί-
σως π.χ. κάποιος παλιός συνεργάτης μπορεί να 
σε προτείνει για ένα πρότζεκτ, να πει μια καλή 
κουβέντα για να σε προωθήσει σε μια ομάδα πα-
ραγωγής, να σε βοηθήσει να κάνεις μια αίτηση σε 
μια εταιρεία κ.λπ., ενώ δεν αποκλείεται ορισμένοι 
να αναλάβουν και πιο ηγετικούς ρόλους σε μια 
ομάδα, επωμιζόμενοι οι σαφώς και τις αντίστοι-
χες ευθύνες. Άλλοι μπορεί να γιορτάσουν μια επι-
τυχία τους αυτές τις μέρες, που η κοινωνικότητα 
θα είναι αρκετά αυξημένη, δίνοντας «πάσα» για 
φλερτ και ερωτικό παιχνίδι. «Melange» καταστά-
σεις μπορούν να παίξουν μέσα σε φιλίες, αφού 
θα υπάρχει μια λογική υπερβολής και του «όλα 
επιτρέπονται» ενδεχομένως, ενώ γνωριμίες μπο-
ρούν να βγουν και μέσα από το χώρο του διαδι-
κτύου μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Πιο 
περίπλοκο το Σ/Κ λόγω της επιρροής των τετρα-
γώνων Άρη-Πλούτωνα και Ερμή-Ποσειδώνα. Από 
τη μια υπάρχει τεράστια σεξουαλική επιθυμία, 
από την άλλη εμπλέκονται παιχνίδια εξουσίας και 
αυταπάτες μέσα σε προσωπικές σχέσεις. 

Ζύγός  (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
 
Ευκαιρίες να λάμψεις και να βγεις «με φόρα μπρο-
στά» στα επαγγελματικά σου φέρνει η Νέα Σελήνη 
στον Καρκίνο την Τετάρτη. Η φιλοδοξία για να κυ-
νηγήσεις τους στόχους σου λειτουργεί σαν «κατα-
λύτη για αποφάσεις, που σε βοηθούν να επαναξι-
ολογήσεις τη μέχρι τώρα πορεία και στρατηγική 
σου, επιλέγοντας κατεύθυνση. Αυτό το φεγγάρι 
λειτουργεί σαν μεγεθυντικός φακός, στρέφοντας 
την προσοχή ατόμων που έχουν λόγο στα της κα-
ριέρας σου πάνω σου, περιμένοντας ουσιαστικά 
από σένα να τους αποδείξεις ότι αξίζεις αυτό το 
ενδιαφέρον. Τώρα είναι η ώρα να στείλεις επίσης 
βιογραφικά αν αναζητάς δουλειά, ενώ αν ήδη έ-
χεις κάνει αυτές τις ενέργειες, μπορεί να περάσεις 
στη φάση των συνεντεύξεων, με πιθανότητες επι-
τυχίας. Για άλλους αυτή η αναγνώριση θα αφορά 
ίσως μια αύξηση, μια προαγωγή, έναν έπαινο, μια 
νέα πρόταση, ενώ αρκετοί θα θελήσουν να κάνουν 
πλέον κάτι δικό τους, όπως έναν προσωπικό επιχει-
ρηματικό ξεκίνημα. Άλλοι πάλι μπορεί να νιώσουν 
μια δυνατή επιθυμία για εξέλιξη του κοινωνικού 
τους στάτους, ενώ κάποιοι θα κάνουν σχέδια για 
μια μετακόμιση, αλλαγή επαγγελματικής στέγης 
κ.λπ. Το Σάββατο ωστόσο με τα τετράγωνα Άρη-
Πλούτωνα και Ερμή-Ποσειδώνα δημιουργείται μια 
ισχυρή δυναμική συγκρούσεων και εντάσεων.
 
ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
 
Η εβδομάδα ξεκινά με μια Νέα Σελήνη στον Καρ-
κίνο (29/6) και σε καλεί να ανοίξεις τους πνευματι-
κούς σου ορίζοντες, βάζοντας «πλάτη» στην όλη 
προσπάθεια. Αυτό φυσικά αφορά πρωτίστως όσα 
άτομα βρίσκονται π.χ. σε ηλικία Πανελληνίων, πρό-
κειται να σπουδάσουν, ασχολούνται με τη συμπλή-
ρωση μηχανογραφικών, περιμένουν εναγωνίως 
τις φετινές βάσεις εισαγωγής κ.λπ., δείχνοντας μια 
αυξημένη ανάγκη για να ξεκινήσουν αυτό το και-
νούργιο ταξίδι της ζωής και να πραγματοποιήσουν 
τις φιλοδοξίες τους. Ίσως κάποιοι ετοιμάζονται και 
για ένα μεταπτυχιακό ή περιμένουν μια απάντη-
ση σε σχετική αίτηση για σπουδές σε κάποιο εκ-
παιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Παράλληλα 
δεν αποκλείεται κάποιοι που έχουν ήδη βγει στον 
επαγγελματικό στίβο αλλά δεν είναι απόλυτα ευ-
χαριστημένοι από τις ευκαιρίες και τις προοπτικές 
που προσφέρει η χώρα μας να δοκιμάσουν την τύ-
χη τους abroad, κάνοντας το μεγάλο βήμα μέσα 
στο επόμενο διάστημα. Για άλλους μπορεί απλά 
αυτό το New moon να ανοίξει την όρεξη για ταξί-
δια και διακοπούλες, τσεκάροντας «wanna visit» 
προορισμούς και ημερομηνίες. Ίσως μάλιστα προ-
κύψει και κάποιο φλερτ μέσα στην όλη φάση. Τα 
τετράγωνα Άρη-Πλούτωνα και Ερμή-Ποσειδώνα 
το Σάββατο θέλουν γερά όρια για να μπορέσεις να 
αποφύγεις δυνητικά ενοχλητικές ή και απογοητευ-
τικές συνδέσεις στις σχέσεις σου.
 
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου)
 
Λίγο πριν το τελείωμα του Ιουνίου, η εβδομάδα 
επαναφέρει την γνωστή «καυτή πατάτα» των η-
μερών, δηλαδή τα θέματα των οικονομικών σου. 
Αυτά μπορεί βέβαια να σου προκαλούν ήδη αρ-
κετή αγωνία για το τι μέλλει γενέσθαι, αλλά και 
έναν σχετικό εκνευρισμό καθότι απεχθάνεσαι 
όσο τίποτα το να μπαίνεις στην ανάγκη να μετράς 
τα «φραγκοδίφραγκα» in order to make ends 
meet. Στο δικό σου μυαλό το χρήμα είναι για να 
ξοδεύεται και να «ρολάρει» μέσα στον ρου της 
καθημερινότας και όχι για να μας μιζεριάζει κατ’ 
εξακολούθηση. Φορολογικά, κληρονομικά, πε-
ριουσιακά, αποζημιώσεις, επενδύσεις, δάνεια, 
λογαριασμοί, χρήματα που διαχειρίζεσαι με τρί-
τους, όπως συνεταίρους, τα οικονομικά του συ-
ντρόφου αν υπάρχει κοινό πορτοφόλι κ.λπ. θα σε 
απασχολήσουν περισσότερο μ’ αυτό το φεγγάρι, 
που μπορεί ωστόσο να φέρει και θετικά «μαντά-
τα» για μερικούς όπως μια συμφέρουσα ρύθμιση 
οφειλών, μια νέα πηγή εσόδων, ένα επίδομα, ένα 
επαγγελματικό μπόνους κ.λπ. Συναισθηματικά 
θα έχεις «φουσκοθαλασσιές» κατά τόπους ισχυ-
ρές, ιδίως ερωτικοσεξουαλικού χαρακτήρα. Αυτό 
το «μοτίβο» μπορεί να συνεχιστεί με ορισμένες 
«παραλλαγές» και το Σ/Κ με τα τετράγωνα Άρη-
Πλούτωνα και Ερμή-Ποσειδώνα, που θέλουν ωρι-
μότητα και αποφυγή ελεγκτικών συμπεριφορών.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Σημαντική αυτή η εβδομάδα για σένα Αιγόκερε 
μου, αφού φιλοξενεί τη Νέα Σελήνη απέναντί σου 
στον Καρκίνο την Τετάρτη, περνώντας σχέσεις και 
συνεργασίες από ουσιαστική κριτική ποιότητας και 
λειτουργικότητας. Μπαίνεις στη διαδικασία όχι μό-
νο να επανεξετάσεις πρόσωπα και συμπεριφορές, 
αλλά και να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για γενναί-
ες αποχωρήσεις, μη θέλοντας πια να περιοριστείς 
σε «ψίχουλα» αγάπης και ενδιαφέροντος, που στο 
παρελθόν μπορεί και να σε κάλυπταν για τους Χ λό-
γους. No more, όμως, αφού αυτό το New Moon έχει 
μια δυναμική θετικής προοπτικής εξέλιξης και ορι-
σμένες φορές για να ξεκινήσει κάτι καινούργιο πρέ-
πει πρώτα να τελειώσεις με το παλιό. Έτσι, σχέσεις 
που «μυρίζουν» ναφθαλίνη, βαρεμάρα, τοξικότητα, 
δηλαδή νεκρές καταστάσεις που γυρνάνε «σαν την 
άδικη κατάρα» μπορεί να ολοκληρώσουν τον κύκλο 
τους το επόμενο διάστημα, δίνοντας σου το drive 
για νια νέα αρχή. Οι πιθανότητες για νέες γνωριμίες 
θα είναι άλλωστε με το μέρος σου, οπότε μπορείς 
να διεκδικήσεις καλύτερους όρους ευτυχίας για την 
προσωπική σου ζωή. Νέες συνεργασίες, συμφωνί-
ες κι υπογραφές συμβολαίων ευνοούνται επίσης. 
Το Σ/Κ τα πράγματα «αγριεύουν» με τα τετράγω-
να Άρη-Πλούτωνα και Ερμή-Ποσειδώνα και απαι-
τείται αυτοσυγκράτηση και αποφυγή εντάσεων. 
 
ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Αναδιαμόρφωση της καθημερινότητάς σου ώστε 
αυτή να καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες σου, 
αλλά και να σέβεται τις αντοχές του οργανισμού 
σου σε καλεί να κάνεις η Νέα Σελήνη που πραγμα-
τοποιείται στον Καρκίνο την Τετάρτη τα ξημερώμα-
τα. Ίσως με αυτό το φεγγάρι σου δημιουργηθούν 
απορίες του τύπου: «μήπως τελικά από την πολλή 
μου εξυπνάδα και εκτελεστική ικανότητα έχω πιά-
σει τον εαυτό μου κορόιδο, δουλεύοντας σαν τον 
είλωτα, κοιμώμενος εντελώς ακατάστατες ώρες, 
τρώγοντας «στο πόδι», βουλιάζοντας σαν το «σακί» 
στον καναπέ για χαλάρωση, calling that my happy 
life?» Και αν ωστόσο επιμένεις να δηλώνεις πως 
«δεν βγαίνει αλλιώς», πόσο καιρό ακόμα πιστεύ-
εις ότι μπορείς να συντηρείς αυτό το «προγραμμα-
τάκι»; Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσεις ότι η 
ζωή δεν είναι «πρόβα», αυτό είναι και μετά...απλώς 
φως, οπότε αν θέλεις να ευχαριστιέσαι και λίγο μέ-
σα στη μέρα σου, πρέπει να βρεις μια χρυσή τομή 
μεταξύ δουλειάς και ελεύθερου χρόνου, απλοποι-
ώντας όσο μπορείς τα πράγματα, σταματώντας να 
εξαντλείς τον εαυτό σου και την υγεία σου. Για κά-
ποιους μπορεί να υπάρξουν και «έξωθεν» αλλαγές 
στο πόστο, στις συνθήκες, τα ωράρια της δουλειάς, 
ενώ κάποιοι θα έχουν και νέες προτάσεις συνεργα-
σίας. Το Σάββατο με τα τετράγωνα Άρη-Πλούτωνα 
και Ερμή-Ποσειδώνα χρειάζεται να είσαι vigilant σε 
οικονομικές και συναισθηματικές «απάτες».
 
ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Με μια Νέα Σελήνη στον Καρκίνο... «έξω καρδιά» 
κλείνει ο Ιούνιος, φέρνοντας προοπτικές για την 
ερωτική σου ζωή. Οι «υποσχέσεις» που δίνει κου-
μπώνουν τέλεια με την καλοκαιρινή σου διάθεση, 
αφού το ενδεχόμενο να έχεις παραπάνω «πέραση» 
στο φλερτ, να κάνεις μια ενδιαφέρουσα νέα γνω-
ριμία ή και να προχωρήσεις ακόμα στη δημιουργία 
μιας νέας σχέσης –επισημοποιώντας έναν έρω-
τα– είναι πολύ πιθανό. Αν πάλι έχεις βρει ήδη τον 
άνθρωπο σου, αλλά είστε ένα ακόμη «θύμα» της 
ρουτίνας, τότε αξίζει πραγματικά να οργανώσεις 
κάποιες κοινές δραστηριότητες, εξόδους, ιδανικά 
ένα ρομαντικό ταξιδάκι για δύο, που θα σας βοηθή-
σει να «ξαναφουντώσετε» το πάθος σας. Αν τώρα 
είσαι στο στάδιο που σκέφτεσαι την απόκτηση ε-
νός παιδιού για να ολοκληρώσεις την ευτυχία σου, 
αυτό το New Moon δεν θα σε αφήσει «παραπονε-
μένο», ευνοώντας πολύ μια εγκυμοσύνη. Η ανάγκη 
να δώσεις ώθηση στο συναίσθημα και την καλοπέ-
ραση μπορεί ωστόσο να σε κάνει αρκετά απερίσκε-
πτο ή και «μοιραία» σπάταλο συν τοις άλλοις, οπότε 
φρόντισε να κρατήσεις μια επαφή με την πραγ-
ματικότητα. Αυτό βέβαια ίσως δεν είναι και τόσο 
εύκολο το Σ/Κ με τα τετράγωνα Άρη-Πλούτωνα και 
Ερμή-Ποσειδώνα, που βαραίνουν και μπερδεύουν 
το όλο κλίμα, κάνοντάς σε επιρρεπή σε μεγάλα λό-
για, υποσχέσεις και λοιπές εξαπατήσεις. A

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