
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Το πιο αγαπημένο αθηναϊκό δίδυμο
Της Ηρώς Παρτσακουλάκη

Πλανήτης 
Κιτσοπούλου

Του ∆ηµήτρη Μαστρογιαννίτη 

Μάνδρα Αττικής 
12 μέρες μετά 

Τα παιδιά του camp
Του Μενέλαου Καραµαγγιώλη
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Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει 

ο PUPET.  Γεννήθηκε το 1983 στην 
Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Σχολής 

Καλών Τεχνών Αθηνών και ασχο-
λείται  µε το graffiti και τη street 
art από πολύ µικρή ηλικία. Έχει 

συµµετάσχει σε αρκετές οµαδικές 
εκθέσεις στην Ελλάδα και στο 

Amsterdam, ενώ έχει πραγµατο-
ποιήσει µία ατοµική έκθεση στην 

Ελευσίνα. Έχει επίσης λάβει µέρος 
από το 2000 σε αρκετά street art 
projects και festivals ανά την Ελ-

λάδα. Αυτό τον καιρό παρουσιάζει 
τη δεύτερη ατοµική του έκθεση 
«Rebirth» στην γκαλερί Art Zone 
42 (Βασ. Κωνσταντίνου 42) µέχρι 
30/12. Περισσότερα µπορείτε να 

δείτε στο  www.pupet.eu και στο fb 
www.facebook.com/pupeteu 

i

Storylab Workshops
10 & 17 Δεκεμβρίου 2017 
| 8- 4 ετών (11.00 - 12.30
 και 13.00 - 14.30)
Stop motion animation: 
Γύρισε τη δική σου ταινία 

Mixed realities
14 & 28 Ιανουαρίου 2018 
| 9-13 ετών (11.00 - 12.30 και 
13.00 - 14.30)
Virtual & Augmented Reality 
Museum Labs

Μουσειοπαιδαγωγική 
Δράση
11 & 25 Φεβρουαρίου 
2018 | 4-6 ετών (11.00 - 12.30) 
| 7-12 ετών (13.00 - 14.30) 
Υδραυλικός τηλέγραφος: 
Το νερό κινεί το µήνυµα!

Storylab Workshops 
4 & 18 Μαρτίου 2018 
| 8-14 ετών (11.00 - 12.30 και 
13.00 - 14.30)
Interviewing the Masters. 
Φώτα, κάµερες… πάµε! 

Μουσειοπαιδαγωγική 
Δράση
1 & 22 Απριλίου 2018 
| 4-6 ετών (11.00 - 12.30) |  
7-12 ετών (13.00 - 14.30)  
Γίνε για µια µέρα Εναερίτης: 
Ανέβα Ψηλά 

Μουσειοπαιδαγωγική 
Δράση
18, 19, 20 Μαΐου 2018
Τηλεπικοινωνίες και
 Μουσεία Γιορτάζουν!

Σ ήµερα είναι απλό: Ανοίγεις το ρα-
διόφωνο και ακούς µουσική. Ή την 
τηλεόραση και βλέπεις το αγαπη-
µένο σου πρόγραµµα. Χωρίς ποτέ, 

ίσως, να σκεφθείς πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, τα 
ξενύχτια του εφευρέτη, την αγωνία του πώς 
θα λειτουργήσει το πρώτο τηλέφωνο της αν-
θρωπότητας. Αυτή τη φανταστική ιστορία των 
τηλεπικοινωνιών «διηγείται» το Μουσείο Τηλε-
πικοινωνιών οµίλου ΟΤΕ, µέσα από καινοτόµα 
και πολύ ευχάριστα προγράµµατα που χρησιµο-
ποιούν τη δύναµη της τεχνολογίας. Προγράµ-
µατα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια 
και αποτελούν ένα µαγικό ταξίδι στη γνώση. 

Στις Μουσειοπαιδαγωγικές ∆ράσεις θα µπεί-
τε σε πρωτόγνωρους ρόλους και θα µάθετε τις 
ιστορίες που έχουν να αφηγηθούν οι Συλλογές 
του Μουσείου µε τον πιο δηµιουργικό τρόπο. 

Στις δράσεις Mixed Realities, ο συνδυασµός 
virtual µε augmented reality θα σας οδηγή-
σει σε ένα διαφορετικό ταξίδι στο χώρο και 
το χρόνο. 

Στα Storylab Workshops, τα εκθέµατα θα 
σας δώσουν ιδέες για να φτιάξετε τη δική σας 
ιστορία, µέσω τεχνικών video, animation και 
performance. 

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ
Δράσεις για όλη την οικογένεια, 

σε μια διαφορετική εμπειρία γεμάτη τεχνολογία!  

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλα τα προγράµµατα

 Ενηµερωθείτε για όλες τις δράσεις του Μουσείου στο  www.otegroupmuseum.gr 

και κάντε την κράτησή σας. Πρωτέως 25, Νέα Κηφισιά, 2106201999, 2106201899.

Eκδότης-∆ιευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαφήµισης  
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρµάς

Αρχισυντάκτης 
∆ηµήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιµέλεια  Ύλης: ∆ήµητρα Γκρους

 ∆ιαχείριση Web Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

Αρχισυνταξία Web
∆ηµήτρης Αθανασιάδης

Συντακτική οµάδα: ∆. Αλικάκος,
Ν. Αργυροπούλου, Μ. Βελέντζας, Ντ. 

Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου, N. 
Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, A. 

Γκόρου, Β. Γραµµατικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. 
∆ηµητρακόπουλος, Φ. ∆ηµητριάδη, Θ. Ευθυµίου, N. 

Zαχαριάδης, Μ. Ζουµπουλάκη, Κ. Καϊµάκης, ∆. 
Καραθάνος, M. Kοντοβά,  Μ. Μαρµαρά, Β. 

Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, Γ. 
Νένες, Κ. Νιαµονιτάκη, Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. 

Παναγοπούλου, Η. Παρτσακουλάκη, Γ. Παυριανός, 
Κ. Περρή, K.Ρήγος, Ε. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Σ. 

Tριανταφύλλου, Ευ. Τσαβδάρη, Γ. Τσάκαλος, Σ. 
Tσιτσόπουλος, ∆. Φύσσας, Σ. Χαραµή, Λ. Χουρµούζη

Γραµµατεία Σύνταξης Γεωργία Σκαµάγκα
info@athensvoice.gr

Υπεύθυνη οδηγού ∆ανάη Καµζόλα 
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

Β. Γκογκτζιλάς, art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας ∆. Βούτσας, Κώστας Αµοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Γιάννης Οικονόµου

Group Advertising Manager
Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr

Υπεύθυνη Direct Market Βούλα Καραβαγγέλη
Direct Market Θεοδώρα Θεµελή, Ρούλα Μαντή,

Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου
Υποδοχή ∆ιαφήµισης Μαρία Αυγερινού

 marketing@athensvoice.gr
Ροή ∆ιαφήµισης Web Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr 

∆ιεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, 

Μαρία Καραχοντζίτη, Γιώργος Άνθης

∆ιαχωρισµοί - Eκτύπωση 
«Kαθηµερινές Εκδόσεις AE»

∆ιανοµή: Free Sunday

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369
fax: 210 3632.317

∆ιαφηµιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Aγγελίες: 210 3617. 369  

Λογιστήριο: 210 3617. 170

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

η διασκευή ή απόδοση του περιεχοµένου της έκδοσης 
µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύµβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

∆ιευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρµπίλη
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«Τον πιάσανε 
µε κατεβασµένα 

βρακιά, σου λέω».
(ªùúÜôèóè ëïóôïùíáòéóíÛîöî 

äéëèçÞòöî (íÀììïî), 
°íðåìÞëèðïé, ºèæéóÝá÷, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

°THENS
VOICES
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Κύριος πλησιάζει Ρώσο πάρα 
πολύ µεθυσµένο:

-Χάλια είσαι, τι έχεις πιει;
-Βότκα αλλά πάρα-πάρα-πάρα 

πολύ βότκααα…
-Μην πίνεις τόσο, δεν κάνει καλό….

-Ήπια γιατί είχα να κάνω 
δύσκολη δουλειά.

-Τι δουλειά;
-Να σκοτώσω 2 άτοµα αλλά 

δεν τα κατάφερα.
(ºÀîéççï÷, ªÀââáôï âòÀäù)

∆ύο αγόρια, 25άρηδες, συζητούν:

«Χτες ερωτεύτηκα 
αλλά δεν λέω 

πιο πολλά γιατί 
θα µε βρίσεις».

(Caf� óôá »åìÝóóéá, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

Στο σχόλασµα δηµοτικού σχολείου. 
Μικρή περίπου 9 ετών κλαίει µε λυγµούς

 και η µαµά της τη ρωτάει τι συνέβη:

«Είπα στην κυρία ότι 
το χαρτί µε τις ερωτήσεις 

µού το έφαγε ο σκύλος και 
όλη η τάξη γελούσεεε… 
Και η κυρία µαζίίίί…»

(µòéìÜóóéá, ¦Ûíðôè íåóèíÛòé)

-Σινεµά πας;
-Μπα, προτιµώ σειρές 

στο σπίτι. Ξέρεις, Γκέιµ οφ 
θρονς και τέτοια.

-Τι είναι αυτά; Τι µου λες; 
Εννοούσα πονηρό σινεµά.

(¸ìéëéöíÛîïé óùúèôïàî óå caf�. 
»ïîáóôèòÀëé, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

«Τι θα σου βγάλουνε, 
βρε Ευθυµία; 
Τα σ’κώτια; 

Ακτινογραφία είναι, 
έχεις ξαναβγάλει…»

(»áíÀ óå ëïòéôóÀëé ðïù ëìáÝåé. 
¶êöôåòéëÀ éáôòåÝá, °íðåìÞëèðïé, 

ÆòÝôè ðòöÝ)

Dog's Bar στην οδό Βουρνάζου, στους Αµπελόκηπους

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

ΤΟ DJ SET ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΑΕΙ 
ΟΛΗ Η ΑΘΗΝΑ

Μιχάλης ∆έλτα  και Κωνσταντίνος Βήτα 
στα πλατό του Steam (στον Κεραµεικό) 

1 & 2/12. Μαζί τους σαπόρτ η dj Fo. 
Ηλεκτριστείτε.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΔΕΝΤΡΑ

Από σήµερα 30/11 µπορείτε να 
προµηθευτείτε τα δεντράκια (κυρίως έλατα) 

που οι παραγωγοί τους καλλιεργούν ειδικά 
για αυτό το σκοπό (σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος).

ΒΑR «ΑΛΛΑΓΗ»
Η ωραιότερη τρολιά του µήνα. Ανοίγει στη 

Βουτάδων στο Γκάζι, στις 30/11 ανήµερα 
του Αγίου Ανδρέα (που θα βλέπει από ψηλά).

(από την fb οµάδα «Ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ») 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΥΟ
Εµφανίστηκαν και τα πρώτα 
κεράσµατα κουραµπιέδων.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 
Τα πουλάει το Fresh µέχρι στιγµής.

BLACK FRIDAY
Ήταν λίγο απάτη, εδώ που τα λέµε. 
Γιατί στην αυθεντική της µορφή 
(την αµερικάνικη) οι εκπτώσεις δεν πέφτουν 
ποτέ κάτω από το 80%.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Χωρίς τον Κέβιν Σπέισι το νέο House 
of Cards, χωρίς τον Απόστολο Πόντα 
η νέα Κεντροαριστερά.

ΦΟΥΝΤΑ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ…
Υγραντήρας πούρων στο γραφείο 
του πρωθυπουργού.

ΜΥ STYLE ROCKS
Το προσέξατε κι εσείς ότι το σκηνικό 
µοιάζει µε µια τεράστια λεκάνη τουαλέτας 
ή µόνο εγώ; 

ΒΙΚΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
Ετοιµάζει αυτοβιογραφικό βιβλίο. 
Πιθανός τίτλος «Κάτω παρτάλι».

ΤΑ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
32 ευρώ το κιλό; Να τα φάτε µόνοι σας.
(ο φούρνος της ∆εινοκράτους)

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

°£¸Á°ID

H A£¸Á° Æ¸ª KID MOXIE
Eπιµέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 
Το πρώτο σου διαµέρισµα στην Αθήνα; Ένα 

διαµέρισµα στην Κυψέλη, στην Επτανήσων. 

Πού µένεις τώρα; Στη Βουλιαγµένη, σε µια 
διπλοκατοικία.

Η πρώτη δουλειά που έκανες στην Αθήνα; 
Παρουσίαζα µία εκποµπή στην ΕΡΤ, όταν ήµουν 

6 χρονών.

Τα 3 πράγµατα που αν έλειπαν θα έκαναν την 
Αθήνα λίγο οµορφότερη; Ένα. Λιγότερη κατήφεια.

Ποιος µουσικός δικαιούται να γράψει το 
σάουντρακ της Αθήνας; Μήπως είναι ο Χιώτης; 

Πού αλλού θα µπορούσες/ήθελες να ζήσεις στην 
Ελλάδα; Πουθενά εκτός Αθηνών.

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου εστιατόριο στην 
Αθήνα; Το Νοlan στο κέντρο.

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου; Να µην 
κολλήσω πίσω από σκουπιδιάρικο 2 η ώρα το πρωί 

στην Πλάκα.

Σε ποιες πόλεις του εξωτερικού έχεις ζήσει; 
Έχω ζήσει στο Λος Άντζελες. 

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου πιάτο στην Αθήνα; 
Πιτόγυρο. Τρώω πολύ συχνά, δεν υπάρχει πιο ωραίο 

πράγµα. 

Ποια είναι η καλύτερη µέρα της εβδοµάδας;
 Παρασκευή πρωί στο κέντρο.

Το αγαπηµένο σου αθηναϊκό σινεµά; Καλοκαίρι 
στην ταράτσα του Bios.

Το αγαπηµένο σου αθηναϊκό θέατρο; To Εθνικό 
Θέατρο. 

Το αγαπηµένο σου αθηναϊκό καφέ; Μου αρέσει το 
Μπελ Ρέυ στο Κουκάκι.

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγµιότυπο που 
θυµάσαι; Ένα φθινόπωρο στο Πεδίο του Άρεως, να 

βλέπω τα φύλλα να πέφτουν.

Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής σου 
ηλικίας; ∆εν µου λείπει η πόλη αλλά η παιδική µατιά. 

Ο τρόπος που την έβλεπα. Τεράστια και ανεξερεύνητη 
σαν κλειστό κουτί που δεν έχει ανοίξει. 

«Αθηναϊκές» λέξεις που δεν υπάρχουν πια; 
Εκφράσεις από περασµένες δεκαετίες… Είσαι και 

πολύ άτοµο. Αυτή το παίζει πολύ γκόµενα. 

Μια συναυλία στην Αθήνα που δεν θα ξεχάσεις πο-
τέ; Η πρώτη µου συναυλία. Χωρίς εισιτήριο. Βryan Ferry 

στον Λυκαβηττό. Απλώς µπήκαµε µε µια φίλη µου. 

Η πιο τυπική αθηναϊκή ταινία που έχεις δει; Το 
«Tungsten» του Γιώργου Γεωργόπουλου.

Ο αγαπηµένος σου σταθµός µετρό; Νοµισµατοκο-
πείο. Μόνος Έλληνας µπορεί να το προφέρει. Έχει ένα 
εφέ το όνοµα. Κάτι συµβαίνει. Και όταν φτάνεις είναι 

όλα κόκκινα γύρω σου. 

Αν η Αθήνα ήταν ένα πρόσωπο, ποιο θα ήταν; 
Kάτι µεταξύ ∆ιόνυσου και Μπουκόφσκι.

Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει µία ταινία 
για την Αθήνα; Ο David Lynch. 

Η Έλενα Χαρµπίλα (Κid Moxie) θα κάνει το πρώτο της live 
στην Αθήνα στις 17/12 στο 48 Urban Garden. Συµµετέχει 
στο νέο τραγούδι των 2 by bukowski «Hot Summer» που 

κυκλοφορεί από την Inner Ear. Aυτό τον καιρό γράφει τη 
µουσική για τη νέα ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου.
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TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

(»Ûìï÷ ôè÷ óùììïçéëÞôèôá÷ åîáîôÝïî ôöî åîáììáëôéëñî minimal 
Íçéöî µáóÝìèäöî íå ìåùëÜ óôïìÜ)

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ

Κώστας Ζαχαριάδης 
«… δεν πιστεύω ότι το ζήτηµα αυτό λύνεται µε το 

αν θα πουλήσουµε εµείς όπλα στη Σαουδική 
Αραβία. Έτσι κι αλλιώς η κατάσταση αυτή υπάρχει 

πολύ πριν εµείς υπογράψουµε». 

Μετάφραση Αφού το δάσος καίγεται ήδη, τι 
πειράζει να κάνω µπάρµπεκιου στα αποκαΐδια;πειράζει να κάνω µπάρµπεκιου στα αποκαΐδια;

● Πάντως θα µπορούσαν να δοκιµά-
σουν µαζί µε τα όπλα να τους πουλή-
σουν και 200.000 µολότωφ. 
● Τουλάχιστον έτσι θα γλίτωναν τις 
ενοχές…

● ∆ίδαγµα από τη συζήτηση για τα 
όπλα στη Σαουδική Αραβία Νο 1: 
Μπορείς να απαντήσεις σε οποιαδή-
ποτε κατηγορία, όσο προφανής κι αν 
είναι, µε το επιχείρηµα «Με στοχο-
ποιείς!».
● ∆ίδαγµα από τη συζήτηση για τα 
όπλα στη Σαουδική Αραβία Νο 2: 
Μπορείς πάντα να κατηγορήσεις 
αυτούς που σε κατηγορούν, για τον 
τρόπο που έµαθαν αυτό που συµβαίνει 
και να θεωρήσεις ότι αυτό σε αθωώ-
νει.
● ∆ίδαγµα από τη συζήτηση για τα 
όπλα στη Σαουδική Αραβία Νο 3: Ταύ-
τισε τον εαυτό σου µε τη χώρα. Πες ότι 
όσοι προσπαθούν να κάνουν κακό σε 
εσένα, στην πραγµατικότητα κάνουν 
κακό στη χώρα. 
● ∆ίδαγµα από τη συζήτηση για τα 
όπλα στη Σαουδική Αραβία Νο 4: Για 
να κρατήσεις τα µπόσικα, βάλε τον 
Νίκο Φίλη να παίξει το ρόλο του «δια-
φωνούντα». 

● Σύµφωνοι. Τα humidor των πούρων 
στο γραφείο του πρωθυπουργού, του 
τα έχουν κάνει δώρο…
● Πράγµα που σηµαίνει ότι έχει φί-
λους που καπνίζουν πούρα. 
Όµως σύµφωνα µε το video για το 
κοινωνικό µέρισµα, όσοι καπνίζουν 
πούρα είναι ανάλγητοι φοροφυγάδες 
που γελάνε και ο ΣΥΡΙΖΑ τους πιάνει 
επ’ αυτοφόρω…
● Άρα προφανώς του έκαναν το δώρο 
γιατί τους συνέλαβε… 
Και έτσι γλίτωσαν από τις τύψεις που 
τους κατατρώγαν.

● Μήπως τώρα που ο ξάδερφος 
του πρωθυπουργού δουλεύει 
και επίσηµα στο Μαξίµου να 
αναλάµβανε ανάµεσα στα άλλα 
να συγκρατεί κάπως και τον 
Καρανίκα;

● Η µεγαλύτερη έκπληξη που 
επιφύλασσε ο νέος φορέας της 
Κεντροαριστεράς ήταν πάντως 
ότι ακόµα δεν έχουν εξαντληθεί 
τα ονόµατα για νέους φορείς της 
Κεντροαριστεράς…

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ª
  Security σε µαγαζί µε προ-σφορές της Black Friday

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ª
  Security σε µαγαζί µε προ-σφορές της Black Friday

£° ¶¦Ä¶¦¶ 
Á° Ë¦°ÄÌ¶¹ 
»¹° ¤¶¥¸ ¡¹°...
«Επαναγεµίδι» 
Το µικρό πλαστικό 
µπουκάλι νερού 
που όταν αδειάζει 
δεν το πετάς αλλά 
επιµένεις να το 
ξαναγεµίζεις για να 
το χρησιµοποιείς 
πλέον σαν παγούρι. 

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª
– Οι αστυνοµικοί 
που θα βρίσκονται 
σε επιφυλακή για 
την επίσκεψη Ερ-
ντογάν στις 7 και 
8 ∆εκεµβρίου, θα 
αντέξουν την κού-
ραση, δεδοµένου 
ότι µια µέρα πριν θα 
έχουν ξενυχτήσει 
στα επεισόδια για 
την επέτειο του 
Αλέξη Γρηγορό-
πουλου;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª Áï 2
–Αφού σύµφωνα µε 
το tweet του Αλέξη 
Τσίπρα «δηµοκρα-
τία είναι η επιβολή 
της θέλησης των 
πολλών», γιατί 
ψήφισε το νοµικό 
προσδιορισµό του 
φύλου και το σύµ-
φωνο συµβίωσης 
των οµόφυλων 
ζευγαριών, αφού 
όσοι το ήθελαν ήταν 
σαφώς λιγότεροι;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª Áï 3
–  Οι διοργανωτές 
της συναυλίας του 
Αντώνη Ρέµου στην 
Κουρσεβέλ έχουν 
προβλέψει να κά-
νουν εισαγωγή γα-
ρίφαλων στη Γαλ-
λία ή οι θαµώνες θα 
ζήσουν τη χριστου-
γενιάτικη εµπειρία 
κουτσουρεµένη;
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Η υπόθεση της πώλησης αμυντικού υλικού 

στη Σαουδική Αραβία εξελίχθηκε σε μία 

–όπως πάντα– διένεξη μεταξύ κυβέρνησης 

και αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν το δι-

ακύβευμα δυστυχώς υπερέβαινε τις εσωτε-

ρικές αντιθέσεις και προσλάμβανε διεθνείς 

διαστάσεις.

Σαουδική Αραβία έχει εμπλα-
κεί στον ενδο-ισλαμικό εμφύλιο 
της Υεμένης στηρίζοντας τους 

Σουνίτες, ενώ το Ιράν στηρίζει και ε-
ξοπλίζει τους Σιίτες. Το Ριάντ, μάλιστα, 
εδώ και καιρό έχει αναλάβει επιθετικό 
ρόλο εμπλεκόμενο και σε επιχειρήσεις 
εντός του εδάφους της Υεμένης, κυρίως 
με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς 
κατά σιιτικών στόχων.
Ο ενδο-ισλαμικός εμφύλιος δεν εξε-
λίσσεται μόνο στην Υεμένη. Η διαμάχη 
επεκτείνεται τούτη την ώρα στα εδά-
φη της Συρίας και του Ιράκ αλλά και ε-
ντός του Λιβάνου. Η Σαουδική Αραβία 
έχει αναλάβει το ρόλο του προστάτη του 
Σουνιτισμού και διεκδικεί πρωτεύοντα 
ρόλο στη συρρίκνωση του σιιτικού πα-
ράγοντα στο νότιο Ιράκ, την Κεντρική 
Συρία αλλά και της ισχύος των Χεζμπο-
λάχ στον Λίβανο. Ιδιαίτερα όσον αφο-
ρά την κατάσταση στον Λίβανο, η Σα-
ουδική Αραβία βρίσκεται σε υπόγειες 
συνεννοήσεις μέσω Ουάσινγκτον με 
το Ισραήλ. Οξύμωρο, πρωτοφανές αλ-
λά υπαρκτό στοιχείο που καθορίζει τη 
νέα γεωπολιτική στην Εγγύς και Μέ-
ση Ανατολή. Πίσω από αυτή τη διαμάχη 
κρύβεται η διαχρονική αντίθεση μετα-
ξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν ως προς 
την επιρροή που ασκούν στον ευρύτερο 
ισλαμικό κόσμο.
Σε αυτή την ιστορία ενεπλάκη η Αθήνα 
για 65 εκατ. ευρώ. Προφανώς οι πολι-
τειακοί παράγοντες δεν έδωσαν σημα-
σία στις λεπτομέρειες. Οι Αμερικανοί εξ 
αρχής δεν είχαν αντιρρήσεις για το deal. 
Το αντίθετο συνέβη. Η Σαουδική Αρα-
βία θα προμηθευόταν 300.000 οβίδες 
των 105 mm. Το υλικό ήταν ληξιπρό-
θεσμο, δηλαδή πλησίαζε η ημερομη-
νία λήξης της αξιοπιστίας των οβίδων. 
Ο αγοραστής το γνώριζε και άρα θα τις 
αγόραζε προκειμένου να χρησιμοποι-
ηθούν άμεσα στο μέτωπο της Υεμένης. 
Τα πυροβόλα των 105 mm είναι το «ψω-
μοτύρι» του πυροβολικού παγκοσμί-
ως. Έμενε να καθοριστεί το δρομολόγιο 
της μεταφοράς. Κάποια ποσότητα θα 
μεταφερόταν στη Σαουδική Αραβία και 
κάποια άλλη, ενδεχομένως, σε κάποια 
άλλη ακτή της Αραβικής Χερσονήσου. 
Αυτή είναι η δουλειά των ειδικών, δη-

λαδή των εμπόρων όπλων και των μετα-
φορέων τους.
Στην υπόθεση ενεπλάκησαν δύο άτομα. 
Ο ένας γνωστός έμπορος όπλων με μία 
υποτυπώδη υποδομή βιοτεχνίας παρα-
γωγής φυσιγγίων στην Αξιούπολη του 
Κιλκίς, γνωστός διαχρονικά στο Πε-
ντάγωνο από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’90. Όλες οι κυβερνήσεις έκτοτε τον 
γνώριζαν και τον χρησιμοποιούσαν. Ο 
Βασίλης Παπαδόπουλος για κάποιους 
λόγους διατηρούσε καλές σχέσεις με 
αραβικά κράτη. Τη Σαουδική Αραβία, 
την Ιορδανία και το Κατάρ. Αυτές τις δι-
ασυνδέσεις εκμεταλλεύεται.
Το δεύτερο πρόσωπο κατάγεται από το 
Ηράκλειο Κρήτης, δραστηριοποιείται 
εδώ και πολλά χρόνια στη Σαουδική Α-
ραβία και είναι στέλεχος της επιφανούς 
επενδυτικής εταιρείας MASIC, σαουδο-
αραβικών συμφερόντων. Προηγουμέ-
νως είχε διατελέσει σημαίνον στέλεχος 
της τράπεζας της βασιλικής οικογενείας 
των Σαούντ στο Λονδίνο. Είναι πρόσω-
πο έμπιστο μίας τουλάχιστον ομάδας 
της βασιλικής αυλής του Ριάντ.
Οι δύο οικονομικοί παράγοντες προ-
φανώς εκπροσωπούν διαφορετικές 
πλευρές των φραξιών που «ανθίζουν» 
γύρω από το βασιλικό παλάτι. Αυτή η 
λεπτομέρεια προσλαμβάνει 
ιδιαίτερη σημασία αυτή την 
περίοδο αφού εδώ και έναν 
μήνα ο πρίγκιψ διάδοχος 
του θρόνου ανέλαβε δρά-
ση κατά ενός τμήματος της 
οικογενείας του φυλακίζο-
ντας για διαφθορά τα ξαδέρ-
φια του, τους θείους του και 
τους παρατρεχάμενούς τους. 
Στη Σαουδική Αραβία εξε-
λίσσεται τούτη την ώρα μία 
εντυπωσιακή ανακατάταξη 
των δεδομένων της εξουσίας 
εντός του βασιλείου. Ο διά-
δοχος του θρόνου προσέλα-
βε την αμερικανική εταιρεία 
Blackwater, γνωστή πολυε-
θνική εταιρεία μισθοφόρων και υπη-
ρεσιών security, για τη διαχείριση της 
«εκκαθάρισης» της Αυλής από εχθρικά 
στοιχεία. Ταυτόχρονα, ο διάδοχος ε-
ξήγγειλε μέτρα «δημοκρατικοποίησης» 
της κοινωνίας. Οι γυναίκες θα μπορούν 
να οδηγούν ΙΧ, να πηγαίνουν στο γήπε-
δο, ενώ άρχισαν να ανοίγουν αίθουσες 
κινηματογράφου. Πρόκειται για ιερο-
συλία, αν σκεφτεί κανείς ποιοι κάνουν 
κουμάντο στα Τεμένη και τα ιερατικά 
σχολεία. Τέλος πάντων.
Σε αυτό τον καμβά λοιπόν, ο μεν Πα-

Πώς μας έμΠλέξαν ςτο 
βούρκο τού μέςανατολικού

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Η

παδόπουλος «έκλεισε» τη δουλειά με 
τιμές σχετικά υψηλές, ενώ ο Σφακιανά-
κης επιθυμούσε αναδιαπραγμάτευση σε 
χαμηλότερες τιμές. Οι 300.000 οβίδες 
για την Υεμένη, ωστόσο, αποτελούν τη 
μοναδική σταθερά σε αυτή την υπόθε-
ση. Τελικά στο Ριάντ «μπλέχτηκαν» 
οι γραμμές. Στην ιστορία ενεπλάκη η 
ελληνική πρεσβεία – και δεν είναι η 
πρώτη φορά που  οι έλληνες διπλωμά-
τες εμπλέκονται μεταξύ διασταυρούμε-
νων πυρών. Στο ελληνικό Πεντάγωνο 
ενεπλάκησαν και στρατιωτικοί παρά-
γοντες. Το πράγμα χόντρυνε και οι «έ-
μπειροι» Σαουδάραβες έμειναν απ’ έξω 
αντιλαμβανόμενοι πως κάτω εκεί στη 
Σαουδική Αραβία η κατάσταση στρά-
βωσε. Στην Αθήνα οι μαθητευόμενοι 
μάγοι της κυβέρνησης και της αντιπο-
λίτευσης δεν αντελήφθησαν τη διεθνή 
διάσταση της ιστορίας. Το κατάλαβαν 
μόλις τη Δευτέρα, μετά τη συζήτηση στη 
Βουλή, όταν τα τηλεοπτικά δίκτυα στο 
Ισλάμ άρχισαν να μεταδίδουν το στρα-
τιωτικό - διπλωματικό κουβάρι από την 
ελληνική πρωτεύουσα. Ήταν πια αργά 
και η όψιμη έως και χλιαρή παρέμβα-
ση του Νίκου Φίλη για τα παιδιά που 
σκοτώνονται στην Υεμένη δεν ήταν κα-
θόλου αρκετή για να τηρηθούν κάποια 

προσ χήματα. Η Ελ λάδα, 
χωρίς λόγο και αιτία και για 
ένα ποσό των 65 εκατ. ευρώ, 
ενεπλάκη σε μία ιστορία που 
την ξεπερνά αλλά και που εί-
ναι δυνατόν να προκαλέσει 
αντιδράσεις στον ισλαμικό 
κόσμο με σοβαρές επιπτώ-
σεις σε ζητήματα ασφαλεί-
ας. Ποιος άραγε σκέφτηκε το 
ενδεχόμενο αυτό; Τα «σαΐ-
νια» στο Υπουργείο Άμυνας 
ή τα «λαγωνικά» του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών;
Οι Αμερικανοί δεν είχαν α-
ντιρρήσεις, το ΝΑΤΟ επίσης, 
το Ισραήλ επικροτούσε, η 
κυβέρνηση θα εισέπραττε 65 

εκατ. ευρώ για κάτι ληγμένες οβίδες, ο 
κ. Παπαδόπουλος θα ήταν ευτυχής με 
ακριβό τιμολόγιο και ο Σφακιανάκης 
ευτυχέστερος αν το τιμολόγιο ήταν 
φθηνότερο. Στην Υεμένη, κάποια στιγ-
μή μετά τον πόλεμο, κάποια μονάδα του 
ΟΗΕ θα ανακάλυπτε έξω από το Άντεν 
άσκαστες οβίδες με κωδικό αριθμό που 
θα παρέπεμπε στις ελληνικές ένοπλες 
δυνάμεις. Το ζήτημα θα είχε ξεχαστεί. 
Έλα όμως που στην Αθήνα ακόμη και οι 
πιο απλές βρωμοδουλειές γίνονται πο-
λύπλοκα σενάρια. A

Οι αυθεντικοί κομμουνιστές είχαν κατα-

λάβει από την αρχή ότι η ολοκληρωτική 

κοινωνία των φτωχών που ήθελαν να 

φτιάξουν έπρεπε να είναι και σιδερό-

φραχτη. Διαφορετικά οι ικανότεροι και 

οι πλέον ανήσυχοι θα την έκαναν για τη 

Δύση και τον καπιταλισμό αναζητώντας 

τι άλλο,  ελεύθερη και πλούσια ζωή. Γι’ 

αυτό και πρώτο τους μέλημα ήταν να 

υψώσουν, αυτό που ο Τσώρτσιλ αποκά-

λεσε, «Σιδηρούν Παραπέτασμα». 

ι εγχώριοι κρατιστές - ντεμέκ 

«κομμουνιστές», αριστεροί, δεξι-

οί και κεντρώοι, κατάφεραν με τις 

επιδοτήσεις και τα δανεικά να δομήσουν 

τον «ανοιχτό ελληνικό κομμουνισμό» με 

χρήμα, που μεγαλούργησε από τη δεκα-

ετία του ’80 μέχρι και τις μέρες μας. Οι α-

ριστεροί, ως πιο ειδικοί, είχαν καταλάβει 

ότι με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

η χώρα άνοιγε παράθυρο στη Δύση και 

αυτό θα υπονόμευε το μονάκριβο κρατι-

σμό της. Γι’ αυτό και εναντιώθηκαν στην 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προσπαθώντας 

να αποτρέψουν την πτώση της χώρας 

στο «λάκκο των λεόντων» φωνάζοντας 

εκείνο το αμίμητο  «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο 

συνδικάτο».  

Αλλά και μετά, όταν η καταιγίδα της τε-

χνολογίας από τη μια και η μετάλλαξη της 

Ανατολής από την άλλη προκάλεσαν την 

έκρηξη της παγκοσμιοποίησης, οι αρι-

στεροί σοφοί είχαν από νωρίς κρούσει 

τον κώδωνα. Είχαν δει το κακό με βήμα 

γοργό να πλησιάζει. Ή γίνεσαι Κούβα της 

Μεσογείου με original κομμουνισμό της 

μαζικής φτώχειας και της κομματικής 

νομενκλατούρας ή μπαίνεις στον αστε-

ρισμό της παραγωγής και του ανταγωνι-

σμού δηλαδή της «άδικης ανάπτυξης». 

Όπου άδικη είναι η αμειβόμενη εργασία 

που  δεν διανέμει  τα κέρδη της στο κρά-

τος και στο κομματικό σύστημα, ώστε να 

υπάρχει μια κάποια ισότητα, βρε αδερφέ.    

 

Έλα μου όμως που ο καπιταλισμός έχει 

και κρίσεις, δηλαδή «good times, bad 

times», που έλεγε και εκείνο το παλιό 

τραγουδάκι των Zepelin. Κρίση που τα-

ρακούνησε τον κόσμο όλο αλλά διέλυσε 

όσους επέμεναν να ζουν πλουσιοπάροχα 

και να πωλούν κομμουνισμό με τα λεφτά 

των άλλων. Δηλαδή την Ελλάδα, τη μόνη 

χώρα που δεν έχει βγει ούτε και πρόκει-

ται να βγει από την κρίση του 2009 έως 

ότου κατακτήσει τη γη της επαγγελίας, 

δηλαδή τον «κομμουνισμό με φτώχεια».

  

Όταν όμως έρχεται η φτώχεια όσοι μπο-

Πολιτική

O

Η Ελλάδά, γιά Ενά 
ποσο των 65 Εκάτ. 
Ευρω, ΕνΕπλάκΗ 

σΕ μιά ιστοριά που 
τΗν ξΕπΕρνά κάι 

που Εινάι δυνάτον 
νά προκάλΕσΕι 

άντιδράσΕισ στον 
ισλάμικο κοσμο 
μΕ σοβάρΕσ Επι-
πτωσΕισ σΕ ζΗτΗ-
μάτά άσφάλΕιάσ
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σμός του 

μέλλοντός μας
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ρούν δραπετεύουν. Έτσι σταδιακά αλλά 
με αυξανόμενη ένταση οι ικανότεροι και 
κυρίως οι ικανότεροι νέοι, άρχισαν να την 
κάνουν για τη Γερμανία, την Αγγλία, τις 
ΗΠΑ, αλλά και την Κύπρο αναζητώντας, 
τι άλλο, σύγχρονες ποιοτικές σπουδές και 
καλά αμειβόμενη εργασία. Αφήνοντας 
εδώ τους συνταξιούχους για να παράγουν 
τον πλούτο που καίγεται να διανείμει ο α-
ντιπρόεδρος στους δικούς του, πριν καν 
παραχθεί. Ακόμα και οι οικονομικοί μετα-
νάστες και οι εξαθλιωμένοι πρόσφυγες 
να φύγουν θέλουν, να πάνε στο Βορρά να 
φτιάξουν τη ζωή τους. 

Συζητώντας με τους φευγάτους διαπι-
στώνεις ότι μετά τους πρώτους μήνες 
της μετεγκατάστασης ανακαλύπτουν και 
μια άλλη ποιότητα ζωής που εξισορροπεί 
«τον ήλιο και το τσίπουρο» της πατρίδας 
τους. Πραγματικό κοινωνικό κράτος, σε-
βασμό στον πολίτη, σύγχρονη εκπαίδευ-
ση για τα παιδιά τους, μειωμένη γραφει-
οκρατία, ποιοτικό δημόσιο χώρο και μια 
πολιτική ομαλότητα που τους επιτρέπει 
να έχουν μεγάλες προσδοκίες. Το κυριό-
τερο, αμοιβές αντάξιες της ποιότητας της 
εργασίας τους. Αξιοπρέπεια. 
Δεν θα ξαναγυρίσουν γιατί 
δεν έχουν λόγους να το κά-
νουν. Τον ήλιο και το τσίπου-
ρο μπορούν να τα απολαμβά-
νουν στις διακοπές τους.     

Η χώρα μας έχει πάρει την 
τροχιά που τόσα χρόνια ευαγ-
γελίζονταν η αριστερά μας. 
Τα πάντα να κινούνται μόνο 
και γύρω από το κράτος και 
την κυβέρνηση, με ισχυρούς 
ολιγάρχες που διαπλέκονται 
με την εξουσία, συμπιεσμέ-
νη μέχρι ασφυξίας τη μεσαία 
τάξη και εξαθλιωμένη την κα-
τώτερη. Και όλα αυτά με κάποια χάρη αρι-
στερού βερμπαλισμού. Ανοιχτά πουκάμι-
σα, υψωμένες γροθιές, ολίγη από Κάστρο 
και Μαδούρο, ανοχή στην πολιτική βία και 
τη light τρομοκρατία. Η δημοκρατία ως 
εργαλείο επιβολής των «δικαίως αγανα-
κτισμένων», δηλαδή του εκάστοτε όχλου, 
πάνω στους θεσμούς και τα θεσπισμένα 
όργανα, «δημοκρατορία». 

Είναι το σχήμα της φτώχειας και της α-
πελπισίας. Οι απέλπιδες πολίτες είναι 
εύκολα διαχειρίσιμοι και πειθήνιοι  κατα-
ναλωτές της ολοκληρωτικής ιδεολογίας. 
Κυκλοφορούν σε εγκαταλελειμμένες και 
βρώμικες πόλεις, με ανεξέλεγκτη και δι-
άχυτη παραβατικότητα, σπουδάζουν σε 
τριτοκοσμικά σχολεία και πανεπιστήμια, 
λαμβάνουν αναξιόπιστα πτυχία, ταλαι-
πωρούνται από τη συνεχώς αυξανόμενη 
γραφειοκρατία και καταδυναστεύονται 
από συντεχνίες του δημοσίου. Το κράτος 
απομυζά τον παραγόμενο πλούτο για να 
σιτίζει τους πραιτωριανούς του και να 
αποπληρώνει τα χρέη που φόρτωσε ο 
κρατισμός του παρελθόντος και του μέλ-
λοντος. Κάθε Χριστούγεννα μοιράζει ένα 
κάποιο μέρισμα, προσφορά του ελεήμο-
νος αρχηγού στους υπηκόους.        

Αν κάτι χαρακτηρίζει την Ελλάδα του σή-
μερα είναι η έλλειψη κάθε προσδοκίας. 
Οι δημοσκοπικές έρευνες αποτυπώνουν 
ανάγλυφα τη δυστοπία. Εμπέδωση της 
τριτοκοσμικής στροφής, κοινωνική α-
πελπισία, σαφής αντίληψη της λαθεμέ-
νης διαδρομής, αλλά και αδυναμία ορθού 
προσανατολισμού. Τα πολιτικά υποπρο-
ϊόντα που ανέδειξε η κρίση διατηρούν 
εν πολλοίς τη δημοφιλία τους, ευτυχώς 
με μια κάποια ύφεση. Θα πάρουν πάλι τα 
πάνω τους μόλις κάποιος αποπειραθεί να 
αλλάξει τη λαθεμένη ρότα.   
 
Την ίδια στιγμή που η Ευρώπη καλπάζει 
και τα Βαλκάνια αναπτύσσονται με τα-
χύτατους ρυθμούς, η χώρα μας οπισθο-
δρομεί αρνούμενη να συγχρονιστεί με 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γι’ αυτό και δεν 
χάνει την ευκαιρία να επιστρέφει συνε-
χώς στο παρελθόν, να θυμάται τον εμφύ-
λιο πόλεμο και τη χούντα και να καταγίνε-
ται με την ιδεολογική  χρήση της Ιστορίας 
προκειμένου να τονώσει τον αριστερό 
αντιευρωπαϊκό εθνικισμό της. Μπορεί το 
αντιμνημονιακό πνεύμα να υποχωρεί εκ 
των πραγμάτων, αλλά ο εθνολαϊκισμός 

υποβόσκει πάντοτε ακμαίος. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 
και η κεντροδεξιά δυσκολεύ-
εται πολύ να δομήσει μια φι-
λελεύθερη προσωπικότητα 
προσκολλημένη στις συντη-
ρητικές φοβίες του σκοτει-
νού παρελθόντος της. Αλλά 
και η κεντροαριστερά αρνεί-
ται να φύγει μπροστά. Είναι 
χαρακ τηρισ τικό ότι σ την 
πρόσφατη προσπάθεια ανα-
νέωσης δεν βρήκε ένα σύγ-
χρονο ηγέτη να την οδηγήσει 
στο μέλλον, μηρυκάζοντας 
σοσιαλιστικά στερεότυπα 

των 80s. Στην πιο κρίσιμη φάση της μετα-
πολεμικής της ιστορίας, η Ελλάδα αρνεί-
ται να ξεκολλήσει από το παρελθόν. Γιατί 
φοβάται το μέλλον, την ελεύθερη αγορά, 
την ελεύθερη και παραγωγική κοινωνία. 
Το άγνωστο.

Είκοσι τρεις συμπατριώτες μας και ά-
γνωστος αριθμός μεταναστών βρήκαν 
αυτές τις μέρες φρικτό θάνατο στη λά-
σπη της Μάνδρας. Αποκλειστικός υπεύ-
θυνος το πελατειακό κράτος. Και όμως 
ξεχάστηκαν τόσο γρήγορα. Ούτε μαζικές 
διαμαρτυρίες, ούτε κινητοποιήσεις, ούτε 
καμιά απαίτηση να βρεθούν οι ένοχοι. Η 
αντιπολίτευση το πέρασε στο σβηστό. Η 
κοινωνία μας κατάπιε αδιάφορα ένα στυ-
γνό δημόσιο έγκλημα. Αύριο θα ικανο-
ποιήσει το μιθριδατισμό της αποδίδοντας 
ευθύνες στην κλιματική αλλαγή, τρομά-
ρα της. Είναι η απελπισία που δεν αφήνει 
περιθώρια ούτε στο συναίσθημα. Είναι ο 
ολοκληρωτισμός του μέλλοντός μας. Οι 
φιλελεύθερες προοδευτικές, πλην όμως 
μειοψηφικές, κοινωνικές δυνάμεις δεν έ-
χουν βρει ακόμα το βηματισμό τους. Ιδε-
ολογικά σπαράγματα του παρελθόντος 
τις ποδηγετούν. A

Πολιτική

Αν κΑτι χΑρΑκτη-
ρίζεί την ελλάδά 
του σημερΑ εινΑι 
η ελλείψη κάθε 

προσδοκίάσ, 
εμπεδωση τησ 

τριτοκοσμικησ 
στροφησ, κοίνω-

νίκη άπελπίσίά
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Λονδίνο, 1980

Δηλαδή δεν θα εκλεγεί αυτός ο χοντρός, ο 

Νκόμο; Μα τι λες;!

Ο Ρούσσος Κούνδουρος απορεί, αντιδρά, με 

ακούει με δυσπιστία. Παρακολουθούμε με 

ενδιαφέρον το τέλος του διεθνώς απομο-

νωμένου καθεστώτος Σμιθ στην πάλαι ποτέ 

Ροδεσία – σιγά-σιγά θα τη γνωρίσουμε με τη 

μετα-αποικιακή νέα ονομασία της ως Ζιμπά-

μπουε. Είμαστε περιχαρείς: οι καλοί κερδί-

ζουν, το ρατσιστικό καθεστώς που απέκλειε 

από την εξουσία τους ντόπιους Αφρικανούς 

πνέει τα λοίσθια. Οι αντάρτες προελαύνουν. 

Όμως δεν συνιστούν ενιαίο μέτωπο, αλλά 

δύο διακριτές ομάδες. Ποιοι είναι πιο ισχυ-

ροί; Και ποιοι οι πιο «καλοί»;

Τότε, λίγα μόλις χρόνια μετά τη μεταπολί-

τευση στην Ελλάδα, οι πιο «καλοί» είναι στα 

μάτια μου οι πιο «αριστεροί»: οι λιγότερο α-

ρεστοί στη Δύση, οι πιο ριζοσπάστες.

Όχι! Θα δεις! Θα κερδίσει ο άλλος! τονίζω με 

ενθουσιασμό.

Για μια φορά βγήκα σωστός. Ο «άλλος» 

πράγματι κέρδισε τις εκλογές. Είχα εντρυ-

φήσει στο θέμα πιο συστηματικά, διαπιστώ-

νοντας ότι αυτός ο 

άλλος είχε μεγαλύ-

τερη απήχηση: όχι 

τόσο λόγω ριζοσπα-

στικών ιδεών, αλλά 

για τον απλό λόγο 

ότι η φυλή που εκ-

προσωπούσε ήταν 

πολυπληθέστερη 

στην τότε Ροδεσία.

Ο άλλος ήταν ο Μου-

γκάμπε. Επικράτησε. 

Θα κυβερνούσε για 37 συναπτά έτη.

Αθήνα, 2017

Ρωτάω κάποιον ηλικιωμένο και ενήμερο Έλ-

ληνα του Λονδίνου, που συναντώ τυχαία:

 -  Νκόμο: το όνομα σου λέει κάτι;

Κοντοστέκεται, σκέφτεται, διστάζει, εν τέ-

λει δεν ξέρει.

Ωραία, ευχαριστώ! του λέω.

Ο κύβος έχει ριφθεί: θα βάλω ως τίτλο το 

«Νκόμο» και όχι το «Μουγκάμπε», όπως αρ-

χικά σκεφτόμουν. Φόρος τιμής στον χαμένο, 

στους απανταχού ηττημένους, ξεγραμμέ-

νους, ξεχασμένους. Αλλά και στη μετριοπά-

θεια: πώς θα είχαν άραγε εξελιχθεί τα πράγ-

ματα στη Ζιμπάμπουε αν δεν είχε υπερισχύ-

σει και εδραιωθεί, όλο και αυταρχικότερα, το 

καθεστώς Μουγκάμπε; Με τον γηραιό ηγέ-

τη, παλιό αγωνιστή, να προσπαθεί μάλιστα 

εσχάτως να δημιουργήσει οικογενειακή δυ-

ναστεία, επιβάλλοντας ως διάδοχο τη νεαρά 

και φιλόδοξη δεύτερη σύζυγό του; Το τελευ-

ταίο αποτέλεσε τη θρυαλλίδα που οδήγησε 

στην εκ των έσω ανατροπή και καθαίρεσή 

του. Το ίδιο του το κόμμα (με το στρατό) πήρε 

την απόφαση, πυροδοτώντας ένα ξέσπασμα 

χαράς και πανηγυρισμών στην πρωτεύουσα 

Χαράρε (που καθώς βρίσκεται σε υψόμετρο 

έχει θαυμάσιο κλίμα). Εικόνες συγκινητι-

κές, που στα μάτια μου θύμιζαν την πτώση 

της χούντας – είχα την τύχη να ζήσω, λεπτό 

προς λεπτό, το καλοκαίρι του 1974. Πολλές 

οι διαφορές, αναμφίβολα. Ανάμεσα σε αυ-

τές, τα κινητά που κράδαιναν στα χέρια τους 

οι ζητοκραυγάζοντες νέοι. Ίσως όμως εδώ 

όντως να πρόκειται για «αλλαγή φρουράς» 

– για να χρησιμοποιήσω τον ατυχή χαρακτη-

ρισμό της μεταπολίτευσης διά στόματος Α. 

Παπανδρέου. Ο νέος πρόεδρος της Ζιμπά-

μπουε είναι στρατιωτικός, πρώην δεξί χέρι 

του Μουγκάμπε και στο παρελθόν συνέβαλε 

στη βίαιη δίωξη των αντιφρονούντων. Οι 

τηλεοπτικές εικόνες χαράς ίσως να είναι μια 

βραχύβια άνοιξη – αφρικανικού τύπου. Με-

τά την αραβική, άλλωστε, στο άκουσμα της 

λέξης «άνοιξη» κουμπώνομαι…

Έχει κυλήσει πολύ νερό από το 1979/1980. 

Στη γειτονική Νότιο Αφρική, δεν υπάρχει 

πλέον το ρατσιστικό καθεστώς απαρτχάιντ: 

κυβερνάει το κόμμα του Μαντέλα, οι ντόπιοι 

αφρικανοί επίγονοί του. Αλλά αν προσέξει 

κανείς τους δείκτες οικονομικής ανισότη-

τας, όχι μόνον παραμένουν πολύ υψηλοί, 

αλλά αυξάνουν κιόλας – θεαματικά. Αντί-

στοιχα συνέβησαν και στη Ζιμπάμπουε: πα-

ρά την αρχική βελτίωση στην εκπαίδευση, 

το κράτος-λάφυρο λειτούργησε όλο και πιο 

αντι-αναπτυξιακά, 

ως μέσο σώρευσης 

προσωπικού πλού-

του για τον Μουγκά-

μπε και τους συν αυ-

τώ. Για τους πολλούς 

όμως, ανεργία και 

υπερπληθωρισμός – 

ανεξέλεγκτος όπως 

και στην εξίσου «αντι 

-νεοφιλελεύθερη» 

Βενεζουέλα. Αντίθε-

τα, εν πολλοίς χάρη στη συνετή υποδειγμα-

τική διακυβέρνηση, η Μποτσουάνα, νοτίως 

της Ζιμπάμπουε, ευημερεί – η διαφορά στην 

εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος εί-

ναι εντυπωσιακή.

Τι θα είχε συμβεί, άραγε, αν είχε επικρατήσει 

ο ξεχασμένος Νκόμο ή πάντως αν δεν είχε 

υποστεί διώξεις, ο ίδιος και η παράταξή του; 

Δεν το γνωρίζω. Διαβάζω στη Wikipedia ότι, 

έχοντας δραπετεύσει το 1983 από τη χώρα 

του, θα συναινέσει το 1987 στην ενοποίηση 

των δύο κομμάτων (ZANU και ZAPU) – υπό 

την απόλυτη κυριαρχία του Μουγκάμπε: θα 

επιστρέψει ως υποταγμένος κομπάρσος, 

στο περιθώριο της εξουσίας και της ιστορί-

ας, ως το θάνατό του το 1999. 

Γιατί κάθομαι και γράφω γι’ αυτή τη μακρι-

νή εξωτική χώρα με τα περίεργα ονόματα πο-

λιτικών; Απλούστατα, επειδή αναπολώ και α-

ναστοχάζομαι: θυμάμαι τον Ρούσσο που έφυ-

γε νωρίς, νοσταλγώ μια αριστερά με οράμα-

τα, διαπιστώνω σε όλα σχεδόν τα γεωγραφι-

κά μήκη και πλάτη το μείγμα αναποτελεσμα-

τικότητας, ιδεοληψίας, κυνισμού και εξουσι-

ομανίας που χαρακτηρίζει συνήθως την υ-

παρκτή κυβερνώσα αριστερά. Τέλος, ας μη 

κρυβόμαστε, σκέφτομαι τα νιάτα μου. A

Nkomo 
Του Βασίλη ΠεσμαζΟγλΟυ

Πολιτική
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ο 1997 είχα δύο εκατομμύρια δραχμές στην τράπεζα και ένα φίλο 
δίπλα μου στο μπαρ. Οικονομικός συντάκτης, από τους καλούς. 
Έπινε malt και κάπνιζε Cohiba που, μεταξύ μας, δεν ήταν και 

εύκολο να τα βρεις εκείνη την εποχή. Οδηγούσε SAAB και χάριζε στην 
καλή του Σαββατοκύριακα στην Ευρώπη. Πρέπει να είσαι ζεν για να μη 
σου ανοίξει την όρεξη ή την περιέργεια. Το παλικάρι αγόραζε συγκε-
κριμένα «χαρτιά» στο Χρηματιστήριο, αξιοποιώντας και την επικοι-
νωνιακή προώθηση που απολάμβανε ο εκδότης των τίτλων. Και μετά 
άναβε το πούρο και παρακολουθούσε την κούρσα. Θυμάστε πόσο ήταν 
το limit up; Στο 8% τη μέρα. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις τα λεφτά σου να 
αυξάνονται κατά 8% τη μέρα; Κακαρίζεις, όπως η κότα που κάνει τα 
χρυσά αυγά. Ας μη φλυαρώ. Δεν ντρέπομαι να σας πω ότι εκείνα τα δύο 
εκατομμύρια της τράπεζας, βγήκαν στο δρόμο, πάνω στα τέσσερα φαρ-
διά λάστιχα του αυτοκινήτου που με έκανε κάγκουρα. Ένα χρόνο μετά, 
στην εθνική οδό, έξω από τη Λάρισα, το ίδιο αυτοκίνητο μου έδωσε το 
σασμάν στο χέρι. Όταν ο γερανός το κατέβασε στο συνεργείο, στην εί-
σοδο της πόλης, ο μάστορας μόλις που γύρισε να με κοιτάξει. Είχε την 
τηλεόραση στο Alter και έβλεπε τη ζωντανή εκπομπή για το Χρημα-
τιστήριο. Στο χέρι του κρατούσε ένα χαρτί με γράμματα και αριθμούς. 
Μία κατέβαζε τα πρεσβυωπικά γυαλιά στο χαρτί και μία ανέβαζε τα 
μάτια στην οθόνη. Όπως κάνεις όταν βλέπεις τα νούμερα του Τζόκερ ή 
το δελτίο του στοιχήματος. «Πουτάνα Χαλκίδα» μουρμούρισε. Γύρισε 
και με κοίταξε. «Έχει κολλήσει η μαλακισμένη και δεν λέει να ανέβει. 
Ξέρεις πόσες μέρες την περιμένω και δεν λέει να ξεκινήσει;» Δεν είχε, 
φυσικά, πρόβλημα με τη Χαλκίδα. Είχε με τα τσιμέντα της. «Τσιμέντα 
Χαλκίδος». Βρες δέκα σακιά από εκείνο το τσιμέντο, άδειασέ τα σε μία 
μπετονιέρα και ανακάτεψε με το δάκρυ που έχει χυθεί από μετόχους 
της εταιρείας. Μπορείς να ξαναφτιάξεις το γεφύρι της Άρτας.

γκαραζιέρης από τη Λάρισα, ο κάγκουρας από τη Θεσσαλονίκη 
(εγώ, δηλαδή), ο οικονομικός συντάκτης με το πούρο είμα-
στε ψηφίδες μίας εικόνας που, ιστορικά, περιγράφεται ως το 

«σκάνδαλο του χρηματιστηρίου». Γιατί, όπως θα θυμάστε, το 1999 η 
φούσκα έσκασε, η αγορά κατέρρευσε, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τις 
αποταμιεύσεις τους. Πολιτικά χρεώθηκε στην κυβέρνηση Σημίτη. 
Νομικά, χρεώθηκε σε 36 ανθρώπους, επιχειρηματίες και χρηματι-
στηριακούς παράγοντες, που δικάστηκαν και αθωώθηκαν. Όλοι τους 
αθωώθηκαν. Λογικό. Δεν δικάστηκαν για τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίστηκαν τις εταιρείες και τα κεφάλαια που συγκέντρωσαν. Δεν 
κρίθηκαν για τη μεταφορά κεφαλαίων από τις εισηγμένες εταιρείες 
σε ναυτιλιακές ή στο εξωτερικό. Δεν κάθισαν στο εδώλιο επειδή άλλα 
έλεγαν στις γενικές συνελεύσεις και άλλα έκαναν. Δικάστηκαν για το 
«φούσκωμα» και τη χειραγώγηση της αγοράς. Πιάσε ένα (χρυσό) αυγό 
και κούρεψέ το. 
Τέλος πάντων, ο Άρειος Πάγος άσκησε αναίρεση στην πρωτόδικη α-
πόφαση και τώρα οι 36 δικάζονται εκ νέου από το Εφετείο. Η εισαγγε-
λέας ζήτησε την ενοχή τους για τη «δημιουργία πλασματικής εικόνας 
της αγοράς και την καλλιέργεια επενδυτικής ευημερίας». Φυσικά και 
έγινε κάτι τέτοιο. Μόνο που, ειλικρινά, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό 
μπορεί να μετουσιωθεί σε κατηγορητήριο μόνο για 36 ή για περισσό-
τερα κεφάλια. Διαβάζοντας τους τίτλους του Κουρή και του φιλοκυ-
βερνητικού Τύπου βλέπω το σενάριο της κυρίαρχης εκδοχής: δέκα 
λαμόγια έφαγαν τα λεφτά του κοσμάκη. Και ο κοσμάκης απαλλάσσε-
ται από τις ευθύνες του. Από την αφέλεια, τον εκμαυλισμό της βουλι-
μίας, την απληστία, την έπαρση του νεόπλουτου. Στο χωριό μετέτρε-
παν το καφενείο σε παράρτημα χρηματιστηριακής εταιρείας. Τα limit 
up γέμιζαν τα πανέρια με γαρίφαλα, τις πίστες με πιάτα και τις γόβες με 
σαμπάνια. Και λέμε τώρα ότι όλοι αυτοί, ακόμα και όσοι πρόλαβαν και 
έχτισαν και ένα εξοχικό, εξαπατήθηκαν από λίγους πονηρούς; Αυτό 
λέμε. Στο Χρηματιστήριο μας τα έφαγαν οι πονηροί, με το μνημόνιο 
μας τα πήραν οι ξένοι. Αρκεί ο αφηγητής ή ο δικαστής να απαλλάξουν 
το σοφό λαό από πάσα ευθύνη. Δεν φταις εσύ για τους εφιάλτες που σε 
κατατρέχουν. Φταίει η νύχτα που τους έφερε. ●
➜ kostas@giannakidis.com

Eσύ δεν φταις ποτέ
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Ex-κοινωνια 
Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία

τον ακόμη ενεργό εμπορικό άξονα που συνδέει το Μοναστηράκι με την πλατεία Ομονοί-

ας ένα μεσημέρι Κυριακής τον Νοέμβριο του 2017, άνθρωποι πορεύονται στο οδόστρωμα. 

Η προηγούμενη πρόταση δεν περιγράφει ικανοποιητικά τη φωτογραφία που βλέπουμε. 

Τα νοήματά της είναι αραιά. Πολλές εξάλλου οι Κυριακές που άνθρωποι κινούνται στη 

μέση του δρόμου στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια. Ειρηνικοί δρομείς μαραθωνίων και άλλων 

αγώνων τρέχουν για καλούς σκοπούς ή για να αναμετρηθούν ο καθένας με τα όρια του εαυτού 

του, διαδηλωτές ειρηνικοί και άλλες φορές λιγότερο ειρηνικοί, επιθετικοί πιθανόν και εμπόλεμοι, 

διαμαρτύρονται και απαιτούν. 

Το βλέμμα και η ακοή των Aθηναίων αναγνωρίζουν τι συμβαίνει, χωρίς να χρειάζεται κάποια 

διευκρινιστική λεζάντα για την ταυτότητα εκείνων που βρίσκονται στους δρόμους. Λευκή και 

ροζ απόχρωση στο αντικαρκινικό πλήθος και το τρέξιμό του. Πολύχρωμη και γυμνασμένη μα-

κρά πομπή στους αγωνιστικούς και συμμετοχικούς μαραθωνίους. Καρναβαλική, γκροτέσκα, με 

μουσικές και σφυρίχτρες, η διαδήλωση των δικαιωμάτων στο Pride. Ρυθμική, σε συγκεκριμένο 

τέμπο και με υπερβολική μεγαφωνική ενίσχυση ενίοτε, σαφώς λαϊκή και πειθαρχημένη, η πορεία 

του ΠΑΜΕ ή του ΚΚΕ. Σιωπηρή στην αρχή, με εχθροπάθεια και βία κατόπιν, η αναρχική «(ανα)κατά-

ληψη» του δημόσιου χώρου. Χαρακτηριστική των χρωμάτων και των συμβόλων μιας ιδιότυπης 

ταυτότητας, με ανανγωρίσιμη συνθηματολογία, η «πορεία» των οργανωμένων οπαδών κάποιας 

ομάδας που προσέρχονται στο γήπεδο. 

Αυτό που βλέπουμε όμως εδώ δεν έχει εύκολη αναγνώριση. Ανδρικές σιλουέτες πατούν πάνω 

στις σκιές τους, κατευθύνονται με μεγάλο διασκελισμό, κάποιοι υψώνουν χέρια, πιθανόν συνθη-

ματολογούν δυνατά. Μαύρες φιγούρες με ελάχιστο λευκό, κάποια κράνη. Οι περισσότεροι έχουν 

γυμνά χέρια και καλυμμένες κεφαλές με κάποια κουκούλα. Οι περαστικοί, απορημένοι και λίγο 

ασήμαντοι. Δεν είναι τάγμα ένοπλο και στρατιωτικά πειθαρχημένο, αλλά ούτε και πλήθος ελεύ-

θερα προσερχόμενων ανθρώπων στο οποίο ο καθένας προσφέρει ένα μέρος του εαυτού του για 

ένα χρονικό διάστημα εν όψει κάποιου σκοπού. Δεν είναι διαδήλωση διαμαρτυρίας. Δεν φέρουν 

εμφανή διακριτικά, σημαίες ή πανό. Μοιάζουν με σμήνος, ωστόσο. Περπατούν σε κάποια σειρά 

και κρατούν σχετικές αποστάσεις, τα βήματά τους δεν είναι μεν συντονισμένα μα ούτε και ασύ-

ντακτα. Σμήνος μαύρων ανθρώπων που πατάνε τις σκιές τους και έτσι προχωρούν, πορεύονται. 

Περισσότερο δηλώνουν την ταυτότητά τους παρά διαδηλώνουν για τα αιτήματά τους. 

Μαύρο σμήνος που πατάει πάνω στις σκιές του και η αναγνωριστική ικανότητά μας μικραίνει. 

Το outfit δεν προσφέρει σπουδαίες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τους σκοπούς. Θα 

μπορούσαν να είναι μέλη του νεο-ναζιστικού κόμματος μα και τμήμα του αντι-εξουσιαστικού 

black block. Τις δύο ομάδες του πληθυσμού που συγκρούονται και διεκδικούν με βία τους 

δρόμους και τη μαύρη ενδυμασία, η μία από την άλλη. Στη φωτογραφία, όμως, το μαύρο 

σμήνος συγκροτείται από τον τρίτο διεκδικητή του χρώματος και της βίας. Οργανωμένοι παο-

κτζήδες που έχουν κατέλθει στην Αθήνα για τον αγώνα της ομάδας τους με τον Πανιώνιο. 

Λίγο μετά από τη στιγμή του παρόντος στιγμιότυπου οι βαδίζοντες με τα μαύρα και οι σκιές τους 

θα συναντηθούν τυχαία με ένα πακιστανικό πλήθος με πράσινες σημαίες στην Ομόνοια και θα 

συγκρουστούν βίαια μέχρι να τους χωρίσουν τα ΜΑΤ.

 Ένα κομμάτι του ελληνικού διαδικτύου θα σπεύσει να εξηγήσει ότι οι μουσουλμάνοι-Πακιστανοί 

επιτέθηκαν στο σμήνος των παοκτζήδων επειδή τους πέρασαν για χρυσαυγίτες. Σαν να έγινε κά-

ποιο ενδυματολογικό ατύχημα, ένα misunderstanding στιλιστικής γραμματικής. Αντίθετες φω-

νές θα πουν ότι η ανδρική κουλτούρα επιβολής του βορειοελλάδιτη στρατευμένου δικεφάλου 

εξάσκησε την εγγενή και φασίζουσα βία της πάνω στους ξένους. Από άλλο δρομολόγιο, ακροδε-

ξιά sites θα επικυρώσουν αυτή την εκδοχή επιχαίροντας που τα «παόκια καθάρισαν τα πάκια».

Πιθανόν και οι δύο εξηγήσεις να μην είναι κάτι παραπάνω από ισάριθμες δικαιολογήσεις μιας 

συνθήκης που, ενώ επωαζόταν καιρό, σήμερα αναπτύσσεται εκθετικά. Μιας συνθήκης «ανα-

μεσαιωνισμού» όπου ο κοινωνικός δεσμός μεταξύ ελεύθερων ατόμων έχει σχεδόν διαλυθεί. 

Νέες μορφές αλληλεγγύης και συνύπαρξης επικρατούν. Αλληλεγγύης και συνύπαρξης στο 

εσωτερικό μιας ομάδας που συγκροτείται με κριτήριο κάποια σκληρή και άκαμπτη συλλογική 

ταυτότητα, οδηγώντας στην εχθρότητα και τη σύγκρουση με άλλες αντίστοιχες συλλογικές 

ταυτότητες. Ομάδες που αποσπούν από το κράτος το μονοπωλιακό δικαίωμα στη βία και την 

ευθύνη για τη χρήση της. Δεν είναι οι φυλές του λάιφσταϊλ των 90s, δεν είναι το «νόημα του στιλ» 

της underground ζωής του ’80, είναι κοινότητες επιβίωσης, συναισθμηματικής και υλικής, άρα 

και επιβολής. Είναι ομάδες που στο δρόμο πορεύονται με σκοπό τον εαυτό τους, την εκδήλωση 

της παρουσίας μιας ταυτότητας, που «δηλώνουν ύπαρξη» και αυτοδιοικούνται εσωτερικά αυτο-

εξαιρούμενες από τον κοινό κανόνα και το νόμο. Αναπτύσσουν την παράλληλη οικονομία τους, 

ασκούν βία επιβιωτική για την καθημερινότητα –ας μην ξεχνούμε ότι πένονται ή κινούνται σε μια 

χώρα που πένεται– και υπαρξιακή, ασκούν βία με σκοπό να επιβληθούν ή να λάβουν αντήχηση 

νοήματος από το θύμα τους σε μια ex-κοινωνία που έχασε κάθε προσανατολισμό και δυνατότητα 

εγγραφής του εαυτού της στο μέλλον.

Είτε ασκούν βία μεταξύ τους είτε διαδηλώνουν ειρηνικά χωρίς αιτήματα, για μια θρησκευτική ε-

ορτή ή μια νίκη επί του ποδοσφαιρικού αντιπάλου, πατούν τις σκιές τους που δεν είναι άλλες από 

το φάντασμα της ιδιότητας του πολίτη. Εκείνου που συνυπάρχει και ανταγωνίζεται ταυτόχρονα, 

που διαφοροποιείται από τον άλλον με δικά του ειρηνικά όπλα και που εντέλει ζει στην ίδια κοι-

νωνία με τους άλλους. Ζούσε. Τώρα προπορεύεται ή ακολουθεί, ως σκιά μόνο. Τα σώματα είναι 

ταγμένα και εμπόλεμα. 

Πολιτικές συλλογικότητες, πολιτοφυλακές, ομάδες περιφρούρησης σε γειτονιές, θύρες φιλά-

θλων, εταιρείες φύλαξης και ιδιωτικοί στρατοί, εθνοθρησκευτικές κοινότητες, μαφίες, παρα-

κρατικές συσπειρώσεις αγανακτισμένων. Αντίπαλοι όλοι μεταξύ τους και εχθροί - μα κύριοι του 

εαυτού τους, ενάντια στο θεσμό, το κράτος και πέραν από τη δημοκρατική κοινωνία. Αναμεσαιω-

νισμός μιας ex-κοινωνίας. ●
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↑ Λίγο πριν 
τα επεισόδια 
ανάμεσα σε 
οπαδούς του 
ΠΑΟΚ και Πα-
κιστανούς 
στο κέντρο 
της Αθήνας, 
26/11.  
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Δ
ιαβάζοντας το “Girl in a Band” της Κιμ Γκόρντον βρήκα μερικές από τις δικές μου σκέψεις για τη σημερινή Νέα Υόρκη· 
το πώς έχασε τις αιχμηρές της γωνίες και έγινε o παιχνιδότοπος των εκατομμυριούχων. Η Κιμ Γκόρντον πήγε στη Νέα 
Υόρκη το 1980 – λίγους μήνες προτού δημιουργηθούν οι Sonic Youth: τότε, στη 42η οδό υπήρχαν ακόμα τα λεγόμενα 
grindhouses που έπαιζαν πορνοταινίες όλη μέρα, ενώ, έξω από αυτά έκανε πιάτσα the real thing: ψεύτικες γούνες, κόκ-

κινες μπότες, δικτυωτές κάλτσες. Η πόλη είχε χρεοκοπήσει, οι υποδομές κατέρρεαν· η αστυνομία φαινόταν ανήμπορη και ήταν 
ανήμπορη– βαδίζαμε ανάμεσα σε πυρπολημένα αυτοκίνητα, crackhouses και καμένες τούβλινες πολυκατοικίες· επιζούσε ο πιο 
γρήγορος κι όπως πάντοτε ο πιο τυχερός. Προφανώς είχα ανέκαθεν αμφότερα τα χαρακτηριστικά: όλοι έχουν να αφηγηθούν 
ιστορίες τρόμου από τη Νέα Υόρκη της εποχής εκείνης· εγώ όχι. Δεν μου συνέβη απολύτως τίποτα εκτός από μια διάρρηξη κατά 
την οποία ο διαρρήκτης έψαχνε το δωμάτιό μου μ’ έναν φακό ενώ εγώ βρισκόμουν κάτω από το πάπλωμα και 
κρατούσα την αναπνοή μου. Ο διαρρήκτης, αφού βγήκε στην εξωτερική σκάλα της πολυκατοικίας, φρόντισε 
να κλείσει το παράθυρο. Ήταν μια χειμωνιάτικη νύχτα. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και βάλθηκα να ουρλιάζω 
μολονότι ο κίνδυνος είχε περάσει.
Σήμερα, η Νέα Υόρκη είναι καθαρή, ασφαλής και γεμάτη ουρανοξύστες του Ντόναλντ Τραμπ· όχι απαραιτή-
τως δικούς του αλλά παρόμοιας αισθητικής: o Nτερ Σκατ δημιούργησε αρχιτεκτονική σχολή που καθρεφτίζει 
το αλαζονικό ύφος και το αμφίβολο γούστο των Νεοϋρκέζων εκατομμυριούχων. Παρ’ όλ’ αυτά, σκέφτομαι ότι 
δεν πρέπει να παραπονιόμαστε: επιτέλους, μπορείς να κάνεις τζόγκινγκ σε οποιοδήποτε νεοϋρκέζικο πάρκο, 
οποιαδήποτε ώρα της μέρας και της νύχτας· οι δρόμοι είναι γεμάτοι παιδικά καροτσάκια και ποδήλατα· πολλοί, 
υπερβολικά πολλοί, έχουν πεζοδρομηθεί. Όπου παλιά σύχναζαν γκέι άνδρες –το ψωνιστήρι της εποχής πριν 
από το AIDS– σήμερα συχνάζουν οικογένειες.
Κι όμως, όπως παρατηρεί και η Κιμ Γκόρντον σ’ αυτή τη σύντομη αυτοβιογραφία, κάτι δεν πηγαίνει καθόλου 
καλά. Οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτιναχθεί σε γελοίο σημείο: η μέση τιμή είναι γύρω στα 20.000 δολάρια 
το τετραγωνικό μέτρο αν και υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις προς τα πάνω – όχι μόνο στο Μανχάταν αλλά σε 
όλα τα boroughs. Έτσι κι αλλιώς, το Μπρούκλυν, το Κουήνς, το Στάτεν Άιλαντ (που μέχρι πρότινος ήταν βου-
κολικό) και το Μπρονξ, που ήταν μωσαϊκό από φτωχογειτονιές και άχτιστα οικόπεδα, έχουν αναβαθμιστεί 
τόσο ριζικά ώστε δεν θυμίζουν τίποτα από το παρελθόν. Υπό αυτή την έννοια, η Νέα Υόρκη είναι παράδειγμα 
πόλης που επινόησε τον εαυτό της από την αρχή.
Πιθανώς αυτή η μεταμόρφωση, αυτή η συμμόρφωση, είχε ένα αναπόφευκτο τίμημα. Το Σόχο, που ήταν γε-
μάτο βιοτεχνίες κι εγκαταλελειμμένα κτήρια, είναι από τα πιο ακριβά μέρη στον κόσμο – κι από τα λιγότερο 
αυθεντικά, αν και πράγματι ο όρος «αυθεντικά» δεν λέει πολλά πράγματα. Τα περισσότερα ροκ κλαμπ έχουν 
κλείσει και στη θέση τους έχουν ανοίξει γκαλερί και καταστήματα λιανικής, μερικά από τα οποία είναι μεγά-
λων σχεδιαστών. Η luncheonette του Dave, στη γωνία Μπρόντγουεϋ και Κανάλ, που ήταν ανοιχτή 365 μέρες 
τον χρόνο χωρίς διακοπή, έχει κλείσει εδώ και πολλά χρόνια. Και το Canal Jeans απ’ όπου μπορούσες να αγο-
ράσεις μπλουτζίν με 5 δολάρια (από το καλάθι) έκλεισε λόγω της κατακόρυφης αύξησης των ενοικίων. Τη Λιτλ 
Ίταλυ και την εβραϊκή γειτονιά της Κάτω Ανατολής Πλευράς τις κατάπιε η Τσάιναταουν. Όσο για το Άλφαμπετ 
Σίτυ, όπου κάποτε γινόταν εμπόριο ηρωίνης, σήμερα, για να μείνεις, πρέπει να είσαι παιδί που φοιτά στο NYU πληρώνοντας 
50.000 δολάρια ετησίως. Στο άλλοτε επικίνδυνο παρκάκι μεταξύ Φορσάιθ και Κρύστι τα πιτσιρίκια κάνουν τραμπάλα.
Έβλεπα συχνά την Κιμ Γκόρντον στη γειτονιά. Αν και είμαι σίγουρη ότι η οικονομική της κατάσταση ήταν ανέκαθεν καλύτερη 
από τη δική μου, μοιραζόμαστε την ίδια δυσπιστία για τον έξαλλο καταναλωτισμό που αφαίρεσε από τη Νέα Υόρκη μιαν άκρως 
ενδιαφέρουσα ωμότητα. Την αντικατέστησε με την ενέργεια που συνδέεται αποκλειστικά με το χρήμα και τη λαϊκή ψυχαγω-
γία τύπου Ντίσνεϋλαντ. Ολόκληρη η πόλη μοιάζει να παίρνει αναβολικά· όχι για να ξεφαντώσει ή για να προεκτείνει τα όριά 
της, αλλά για να αποκτήσει το μέγιστο δυνατό glamour και το μέγιστο δυνατό κέρδος που επιτυγχάνεται μέσω των γιγάντιων 
franchise. Σχεδόν σε κάθε γωνία υπάρχει ένα Starbucks κι απέναντι ένα drugstore που πουλάει φτηνοπράγματα, πλην όμως σε 
τεράστια κλίμακα. Δεν ήταν πάντοτε έτσι· δεν ήταν όλες οι επιχειρήσεις αλυσίδες – απορώ για το ότι υπάρχει ακόμα το μπαρ 
του Rudy στην  Ένατη λεωφόρο.
Oπωσδήποτε, η Κιμ Γκόρντον (κι εγώ) έχουμε μεγαλώσει και η Νέα Υόρκη είναι πόλη για νέους· κυρίως για το είδος των νέων 
που προανέφερα – οι οποίοι δεν θα άντεχαν, νομίζω, ούτε τον πληθυσμό των αρουραίων, ούτε τις απεργίες των απορριμματο-
φόρων, ούτε τα γκραφίτι που ήταν βάσανο για την όραση, ούτε τα πρώτα χρόνια της κρίσης του AIDS. Όπως συμβαίνει συνή-
θως, οι παλιότερες γενιές πιστεύουν ότι οι νεότερες είναι πιο καλομαθημένες ή πιο κακομαθημένες· έχει κάποια αλήθεια αυτό: 
οι γονείς μας έζησαν πολέμους, εμείς όχι· μερικοί ζήσαμε τη Νέα Υόρκη σαν πεδίο μάχης.  Όμως δεν υπάρχει καμιά σύγκριση· 
ιδιαίτερα αν είσαι τυχερός και γρήγορος. Ύστερα, ακολουθήσαμε την πόλη στον εξευγενισμό της, στην ειρήνευσή της. Οι Sonic 
Youth διαλύθηκαν· μαθαίνω ότι η Κιμ Γκόρντον γύρισε στο Λος Άντζελες· λέω συχνά “rock’n’roll will never die”, αλλά νομίζω 
ότι το ροκ εντ ρολ ήταν μια από τις νεοϋρκέζικες απώλειες, θύμα της αναβάθμισης και του χρόνου που κυλάει.

H NEA YOΡΚΗ 
ΤΗΣ ΚΙΜ ΓΚΟΡΝΤΟΝ 

(ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ)
Της  ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΛΟΥ

—
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επικράτειά τους. «Ταυτότητες» λέει ο στρατιώτης. Κά-
νει ο χοντρός έτσι, δίνει την ταυτότητά του. Ήµουν µι-
κροκαµωµένη, σκυµµένη χάµω, δεν µε είδαν... Και στο 
επόµενο µπλόκο το ίδιο. Περνούσα απαρατήρητη. 

Φτάνω στην Αθήνα και µε αφήνουν κάπου στην Κου-
µουνδούρου. Ανεβαίνω µε προσοχή µέχρι το Πανεπι-
στήµιο, που ήταν η στάση των γκαζοζέν για τον Βύρω-
να. Κάτι λεφτούδια είχα εκεί πέρα, µου φτάνανε για 
εισιτήριο. Ήταν ένα µεγάλο γκαζοζέν γεµάτο κόσµο. 
Στο µεταξύ άρχισε να βρέχει. Ήταν πια Γενάρης. Φτά-
νουµε στη γέφυρα του Σταδίου (Καλλιµάρµαρου), µας 
σταµατάνε οι εθνοφρουροί, ζητάνε «ταυτότητες». 
Ξαφνικά δυναµώνει η βροχή, αλλάζουν γνώµη και 
µας λένε «περάστε». Τη γλίτωσα κι εκεί. Φτάνουµε στο 
Παγκράτι. Σκόπευα να κατέβω µετά τη γέφυρα του 
Βύρωνα, στη στάση του ∆ηµαρχείου, από εκεί ήταν 
κοντά το σπίτι µου στην οδό Κολοκοτρώνη. Μετά τη 
γέφυρα βλέπω µια κυρία της οποίας ο άντρας ήταν 
έξω µε τους ΕΛΑΣίτες. Αποφασίζω να κατεβώ να της 
πω ότι είναι καλά, µιας και το ήξερα, ενώ αυτή η κακο-
µοίρα αγνοούσε την τύχη του. Οπότε κατεβαίνω µία 
στάση πριν από εκεί που έπρεπε να κατέβω. Και εκεί-
νη µου λέει: «Παιδί µου, ευχαριστώ πολύ, αλλά φύγε 
γρήγορα, σε ζητάνε σαν και τι...». 

Ευτυχώς που δεν κατέβηκα στη στάση που υπολόγιζα, 
η οποία ήταν µπροστά σχεδόν στο Αστυνοµικό Τµήµα. 
Η βροχή καταρρακτώδης. Πάω από την πίσω µεριά 
στο σπίτι µου και µου λέει η µάνα µου: «Φύγε αµέσως». 
Λέω: «Πού να πάω;». Μου λέει: «Πήγαινε στο σπίτι του 
γαµπρού µας» –του Μήτσου Νικολαΐδη, που η µάνα του 
καθόταν στη Νέα Σµύρνη–, «εκεί τους έχουν πιάσει ό-
λους, οπότε δεν θα πάει πια αστυνοµία». Έτσι µέσα στη 
βροχή κατάκοπη φτάνω µε τα πόδια στη Νέα Σµύρνη 
και µπαίνω στο σπίτι του Μήτσου Νικολαΐδη. Όντως 
τους είχαν πιάσει όλους της οικογένειας. Κάθισα εκεί 
µέχρι τη Συµφωνία της Βάρκιζας. Την εποχή όµως που 
ήταν ακόµη ήσυχα τα πράγµατα οι ΕΠΟΝίτες µε είχαν 
βάλει να κάνω παρέα µε µια οµάδα Άγγλων στρατιω-
τών. Όταν λοιπόν αυτοί έµαθαν ότι βρίσκοµαι στη Νέα 
Σµύρνη, ήρθαν και µε βρήκαν. Μια µέρα βγήκα αποκεί 
πάνω σε τανκς εγγλέζικο… Παράλληλα ετοιµαζόµουν 
να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήµιο.  
 
Καθηγήτρια στη Σορβόννη 
Για να γίνω καθηγήτρια στη Σορβόννη, έκανα 123 επι-
σκέψεις. Έπρεπε να δω όλους τους καθηγητές, όπως 
γίνεται εδώ για την Ακαδηµία. Ήταν από τις πιο ενδια-
φέρουσες εµπειρίες. 
Θυµάµαι, φτάνω σ’ αυτόν που ήταν καθηγητής στην 
Ισπανική Φιλολογία, του λέω «καληµέρα» και, πριν 
ανοίξω το στόµα µου, λέει: «Ψηφίζω για σας». «Γιατί;» 
«Έχετε την ίδια προφορά µ’ εµένα». ∆εν µε ρώτησε 
τίποτα άλλο. 

Μετά, φτάνω στην καλύτερή µου φίλη, η οποία ήταν 
καθηγήτρια. Ήταν πέντε καθηγήτριες σε 127 καθη-
γητές. Μου λέει: «Ελένη, δεν θα ψηφίσω για σένα». 
Ήταν η Ζακλίν Ροµιγί. Της λέω «Ζακλίν, γιατί;» «Είµα-
στε πολλές γυναίκες» λέει. Φαντάσου, αυτά το 1967. 
Επισκέπτοµαι τη Ζακλίν Μπωζέ-Γκαρνιέ, µια από τις 
πολύ καλές γεωγράφους – ερχόταν συνέχεια εδώ µε 
τον ∆οξιάδη που έκανε τα µεγάλα σεµινάρια για την 
Πολεοδοµία. Χτυπώ την πόρτα, ανοίγω, µε κοιτάζει 
αυτή, και µου λέει: «∆εν δέχοµαι φοιτήτριες». Έφυγα. 
Ήµουν αδύνατη, κάπνιζα τότε σαν φουγάρο και είναι 
ζήτηµα αν ήµουν 40 κιλά. Μαθαίνω µετά ότι δεν µε 
ψήφισε γιατί λέει µε περίµενε και δεν πήγα. 

Τελείωσαν όλα αυτά, µε έβγαλαν τελικά καθηγήτρια – 
ήµασταν τρεις υποψήφιοι, εκ των οποίων οι δύο ήταν 
άντρες. Αργότερα γίνοµαι Πρύτανης της Ακαδηµίας και 
έχω τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων στα χέρια 
µου. Οπότε βλέπω τι ιστορία έγινε για να βγω. Εκείνοι 
που µε ψήφισαν χίλια τα εκατό ήταν όλοι φιλόσοφοι. 
Ενώ όλοι ήξεραν ότι είµαι αριστερή, µε ψήφισαν όλοι οι 
δεξιοί. Γιατί; Γιατί είχα δείγµατα απ’ όλες τις περιόδους 
του Βυζαντίου και απ’ όλες τις επιστήµες. ∆ηλαδή είχα 
δηµοσιεύσει διπλωµατικά έγγραφα, επιγραφές, νοµί-
σµατα, σφραγίδες κτλ. Γίνοµαι καθηγήτρια, το ’67. Πρύ-
τανης γίνοµαι στη Σορβόννη στα 1976 και στην Ακαδη-
µία του Παρισιού το 1982. Να µη σας τα πολυλογώ, δεν 
είχαν δικαίωµα τότε όσοι ήταν νέοι καθηγητές να παίρ-
νουν τον θώκο. Έπρεπε να περάσουν πρώτα όλοι οι άλ-
λοι, µεγάλη ιστορία αυτή. Τέλος πάντων. A

αυτός έρχεται να το πάρει, αλλά όταν έφτασε στα 
γραφεία, δεν υπήρχε αλεύρι. Μερικές σφαίρες το εί-
χαν τρυπήσει και χύθηκε το περιεχόµενο. 

Ξεκινάµε, λοιπόν, µε τον Μάνο Χατζηδάκι και τον Χρή-
στο. Ο Μάνος κρύωνε πολύ, είχε ρίξει µια κουβέρτα 
πάνω του και περπατούσε. Φτάσαµε στο Σχηµατάρι. 
∆εν άντεχε άλλο και γύρισε πίσω. Γύρισε στο Παγκρά-
τι, ακόµα τότε ήταν εφικτό. Εγώ συνεχίζω και προχω-
ρώ µε δυο τσαγκάρηδες, τροτσκιστές, πολύ καλά παι-
διά. Στόχος να φτάσουµε στην Πύλη Θηβών. Μετά τη 
Θήβα, πάνω στη διαδροµή, περνάει ένα µεγάλο φορ-
τηγό. Ο οδηγός µού λέει: «Κοπέλα µου, πού πας µε τα 
πόδια εσύ; Ανέβα πάνω, έχω θέση». Και ανεβαίνω στο 
φορτηγό, το οποίο ήταν γεµάτο ρούχα. Και ήταν τα 
ρούχα της ηθοποιού Ντιριντάουα, αγαπηµένης, όσο 
θυµάµαι, του Ζέβγου. Με το φορτηγό έφτασα µέχρι τη 
Λαµία και από τη Λαµία µε τα πόδια πήγα στη Στυλίδα. 
Στη Στυλίδα, ο πατέρας µου έκανε ελιές, τις οποίες µε-
τά έστελνε στη Ρουµανία. Πήγαινα κι εγώ µαζί πότε 
πότε και ήξερα κόσµο. Με µάζεψε η πρωτεργάτρια 
που είχε ο πατέρας µου εκεί και κάθισα µέχρι του Αγίου 
Αθανασίου, 18 Ιανουαρίου ή 17, του Αγίου Αντωνίου, 
δεν θυµάµαι καλά. Πού να πας στην Αθήνα, κανένας 
δεν κουνάει να κατέβει προς την Αθήνα γιατί είναι ακό-
µη πόλεµος. Εµένα µε έτρωγε να φύγω, να κατέβω. Στο 
πρώτο αυτοκίνητο που φεύγει από τη Στυλίδα για την 
Α θ ή ν α ,  λ έ ω : «Βρε παιδιά, πάρτε µε κι εµένα 

µαζί». Λέει ο οδηγός: «Μια λί-
ρα». Λέω: «Καλά, άµα θα φτά-
σουµε, εγώ δεν έχω λεφτά, 
ασφαλώς θα σ’ τη δώσει ο 
πατέρας µου». «Εντάξει» µου 
λέει και ανεβαίνω στο φορτη-
γό. Είναι µπροστά στο τιµόνι 
ο οδηγός, στη µέση κάθεται 
ένας χοντρός και εγώ στην 
άκρη. Φτάνουµε δεν ξέρω 
πού, µας σταµατάνε οι εθνο-
φρουροί. Είχαµε µπει στην 

M
ε τροµερή πυκνότητα αλλά και κρυ-
στάλλινη καθαρότητα πνεύµατος, η Ε-
λένη Γλύκατζη Αρβελέρ στο τελευταίο 
της βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟΘΙ [όπως 

την αφηγήθηκα στον Γιάννη Ν. Μπασκόζο]» µιλάει για 
όλα και κλείνει λογαριασµούς. Όπως χαρακτηριστικά 
λέει: «Είµαι 91 ετών, µπορώ να λέω αυτά που θέλω». 
Μεταξύ άλλων, παίρνει θέση: για την Αριστερά, τα 
∆εκεµβριανά και τον Εµφύλιο, εκεί τοποθετεί και το 
τέλος της εµπλοκής της µε την πολιτική στην Ελλάδα. 
Για την Κρίση, για τα πολιτικά πρόσωπα του πρόσφα-
του παρελθόντος (Καραµανλής, Μητσοτάκης, Παπαν-
δρέου, Σηµίτης, Βαρουφάκης), για τους δεσµούς της 
µε πρόσωπα όπως η Άλκη Ζέη, Ο Τίτος Πατρίκιος, o 
Χρήστος Πασαλάρης, ο Χρήστος Λαµπράκης, η Λένα 
Σαββίδη, η Πέγκυ Ζουµπουλάκη, η Μαρίνα Λαµπρά-
κη-Πλάκα, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η Μαριάννα 
Λάτση, η πρώην βασιλική οικογένεια κ.ά. Για τη σχέση 
της µε την Ελλάδα και την ελληνική ταυτότητα. Για 
την εµπλοκή της στα γεγονότα του Μάη του ’68. Για 
την επιστηµονική της εξέλιξη και την οικογενειακή 
της ζωή. Χωρίς µελοδραµατισµούς και κορόνες, κάνει 
έναν πλήρη απολογισµό. 

(απόσπασµα)
Με τον Μάνο και τον Χρήστο στα βουνά  
Φεύγαµε για να µη µας πιάσουνε. Είναι η εποχή της 
µεγάλης πείνας, µας χτυπάνε οι Άγγλοι, οι χίτες… ό-
λοι. Ήµασταν στα γραφεία του ΕΑΜ Παγκρατίου, κά-
που προς Καισαριανή, πλησίον της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Πριν 
ξεκινήσουµε, µου λέει ο Χρήστος Πα-
σαλάρης: «Φεύγουµε για πάνω, αλλά 
έχουµε ένα τσουβάλι αλεύρι, δεν λες 
του πατέρα σου να έρθει να το πάρει;». 
Οι ΕΑΜίτες είχαµε κάποιες προµήθειες 
ακόµη. Ήταν κρίµα να τ’ αφήναµε και 
να φεύγαµε. Πάω σπίτι µου και λέω του 
πατέρα µου: «Έχει ένα τσουβάλι αλεύρι 
για σένα». Κατενθουσιασµένος 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ 
Είμαι 91 ετών, μπορώ να λέω 

αυτά που θέλω
 

µαζί». Λέει ο οδηγός: «Μια λί-
ρα». Λέω: «Καλά, άµα θα φτά-
σουµε, εγώ δεν έχω λεφτά, 
ασφαλώς θα σ’ τη δώσει ο 
πατέρας µου». «Εντάξει» µου 
λέει και ανεβαίνω στο φορτη-
γό. Είναι µπροστά στο τιµόνι 
ο οδηγός, στη µέση κάθεται 

λοι. Ήµασταν στα γραφεία του ΕΑΜ Παγκρατίου, κά-

πατέρα µου: «Έχει ένα τσουβάλι αλεύρι 

← Με το σύζυγό της 
Ζακ την ηµέρα του 
γάµου τους

→ Με τον Νίκο 
Κούρκουλο και τη 
Μαριάννα Λάτση

↘ Με τον Ζυλ 
Ντασσέν τη Νικόλ 
Λανγκ και τον 
Γιάννη Ξενάκη

↓ Το 1945 µπαίνει 
στη Φιλοσοφική Σχολή

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει 
από τις εκδ. Μεταίχµιο 
στις 7 ∆εκεµβρίου 2017
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Μάνδρα Αττικής 
12 μέρες μετά 

Τα παιδιά του camp
Κείμενο-Φωτό: ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΓΙΩΛΗΣ 

Φτάνοντας, μου ’δωσαν γαλότσες. Όλες μικρά νούμερα. Τριγύρω λάσπες ξεραμέ-
νες. Μου ’μοιασε υπερβολή. Η Μελίνα από το Τerre des hommes, η ομάδα της Άρσης 
και ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες από το καμπ του Σχιστού, που ζήτησαν να 
βοηθήσουν στα πλημμυρισμένα της Μάνδρας. 12 μέρες μετά.
Προχωρώντας όλα έμοιαζαν κανονικά. Πιο κάτω η κατεστραμμένη πλατεία με 
ντοσιέ πεταμένα στις λάσπες γύρω από μια σωσμένη («άσωστη» λόγω κατασκευής) 
προτομή ήταν το πρώτο σημάδι. Και άντρες με κίτρινες γαλότσες και μαντιλάκια 
προσκοπικού τύπου στο λαιμό που με πλησίασαν θυμωμένοι για την ομάδα μας. 
«Τους φέρνουν εδώ για να μπορούν να τους δώσουν την ελληνική ιθαγένεια και φεύγουν 
όπως ήρθαν, αλάσπωτοι». Αναρωτιόμουν πώς θα μπορούσε η ξεραμένη λάσπη να 
λερώσει, ενώ προσπαθούσα μάταια να εξηγήσω πως η ελληνική ιθαγένεια έχει δύ-
σκολες διαδικασίες με περίπλοκα ερωτηματολόγια που ούτε οι ντόπιοι κατέχοντες 
δεν μπορούν να απαντήσουν. Στρίβουμε σε ένα μικρό δρομάκι κι έρχονται κι άλλα 
σημάδια, πιο απειλητικά. Μπουλντόζες που φορτώνουν και πετάνε μπάζα· ό,τι απέ-
μεινε από σπίτια που κατέρρευσαν. Η λάσπη αρχίζει να γυαλίζει και να βαθαίνει. Τα 
σημάδια του νερού και της λάσπης ξεπερνούν τη μέση των σπιτιών. Δύο γυναίκες 
καθαρίζουν με ένα πιεστικό ένα σωρό λάσπης που κρύβει ρούχα, αποτέλεσμα της 
ημίωρης βροχής που μπούκαρε στην ντουλάπα γκρεμίζοντας το φράχτη της αυλής. 
«Αυτό σώζεται, αυτό πάει», μετράνε. 
Τα παιδιά από το καμπ με φτυάρια και καρότσια βγάζουν λασπωμένο νερό, έπιπλα 
και σερβίτσια από το υπόγειο ενός σπιτιού. Η οικοδέσποινα τους ταΐζει μπισκότα στο 
στόμα για ανταπόδοση. 12 μερες μετά, ανήλικοι πρόσφυγες βγάζουν τόνους λάσπης 
μέσα από καινουργιοχτισμένα σπίτια. Ο ιδιοκτήτης, στα 83 του, δηλώνει πως –αφού 
καταφέρει να το καθαρίσει από τη λάσπη– θα νοικιάσει το κάτω διαμέρισμα σε ξένο, 
σε Πακιστανό, ό,τι κι αν λέει η γειτονιά. Τα παιδιά από το καμπ ξεφορτώνοντας τις 
λάσπες γελάνε· το κάνουν σαν παιχνίδι. Νιώθουν μια μικρή ανακούφιση; Συνειδη-
τοποιούν πως δεν είναι μόνο οι δικές τους ζωές προβληματικές και των ντόπιων εξα-
σφαλισμένες. Κανείς δεν είναι τελικά συνέχεια και για πάντα προνομιούχος. Τίποτα 
δεν είναι δεδομένο. Το σημαντικό είναι να αντέχεις και να ξαναρχίζεις. Μακάρι να 
σκέφτονται έτσι πετώντας τις λάσπες και τα σάπια έπιπλα και να γελάνε όποτε νιώ-
θουν αδιέξοδα. Δύο οικογένειες Πακιστανών, επιφυλακτικές, κοιτάνε τις αεικίνητες 
μπουλντόζες μπροστά στην αυλόπορτα του σπιτιού τους. Αυτούς δεν τους βοηθάει 
κανείς. Ούτε οι εθελοντές, ούτε το κράτος. Τα παιδιά από το καμπ μπουκάρουν στην 
παραχωμένη στη λάσπη αυλή τους και βγάζουν ό,τι μπορούν. Ξεθάβουν ηλεκτρικές 
συσκευές, ταυτότητες και διαβατήρια. Τα λασπωμένα παιχνίδια προσπαθούν κάπως 
να τα σώσουν. Την πλαστική καμηλοπάρδαλη και τα παιδιά της. 
Μια ομάδα κοκκινοντυμένοι σε ένα αυτοκίνητο που κινείται αργά και βουλιάζει 
μισοθαμμένο στις λάσπες του δρόμου, φωνάζουν με ντουντούκα: «Φαγητό...». Από 
τα γύρω σπίτια άλλοι έρχονται και παίρνουν 10 μερίδες για να χωθεί μόνο ένας στη 
λάσπη· μια γυναίκα με καροτσάκι λαϊκής παίρνει μια μερίδα και προχωράει σκυφτά 
και προσεκτικά. «Μέσα στις λάσπες κρύβονται ύπουλες τρύπες» μουρμουράει. Δεν θα 
ξανακριτικάρω την τηλεόραση, τις σαπουνοπερικές ειδήσεις και τα σόσιαλ μίντια. 
Εξαιτίας τους έρχονται ακόμα οι εθελοντές και βοηθάνε. 12 μέρες μετά. Δίχως τις 
συνεχείς υπενθυμίσεις όλοι θα το είχαν ξεχάσει και οι ντόποι θα πάλευαν μόνοι 
τους με τις λάσπες. «Και οι χρυσαυγίτες;» Δεν ξέρω. Κάθε φορά τρέχουν σαν κοράκια 
δήθεν για να βοηθήσουν· για να το χτυπάνε μετά. Συνεχίζω να έχω στο νου μου να 
μην πλησιάσουν τα παιδιά από το καμπ. 
Η λάσπη ξεπερνάει πια το ύψος της γαλότσας. Κουβάλησε ολόκληρα αυτοκίνητα 
μέσα στο νεκροταφείο. Ανάμεσα στους κατεστραμμένους τάφους, φρέσκα στεφάνια 
πάνω σε χώμα φρεσκοσκαμμένο και αναμμένο λιβάνι. Και μια γυναίκα που δέχεται, 
ανακουφισμένη αμήχανα, κοινότοπα λόγια κι όχι παρηγορητικές κουβέντες για τον 
32χρονο γιο της που κατάπιε η λάσπη. Σκέφτομαι ότι πρέπει να ζητήσω ο τάφος μου 
να μην έχει μεγάλες και περίπλοκες κατασκευές που σωριάζονται εύκολα. 

Όλο αυτό γιατί έβρεξε μισή ώρα πριν 12 μέρες. 24 λεπτά για την ακρίβεια. 

Υ.Γ. Τα παιδιά του καμπ μαζεύουν από τα σκουπίδια το τέντιμπεαρ που βρήκαν κάτω από τα 
στρώματα λάσπης και προτείνουν να συνεχίσουμε να ψάχνουμε τον κάτοχό του. Μακάρι να 
ξεπλένεται. 

Την εξόρμηση οργάνωσαν η Μελίνα Σπαθάρη, Advocacy Manager στο «Τerre des hommes - Αρωγοί των παιδιών 
παγκοσμίως», και η «Άρσις», που υποστηρίζουν νεαρούς ασυνόδευτους πρόσφυγες  (από τις ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ) 
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Πλ ανήτής 
Κιτσοπούλού

Οι μεν τη θεωρούν (απλά) προκλητική, οι δε αυθεντική.  Αν μιλήσεις με τη Λένα Κιτσοπούλου 
θα πας σίγουρα με τους δεύτερους και αυτό θα κρατήσεις όταν δεις 

τη νέα της παράσταση στη Στέγη, «Αντιγόνη - Lonely planet». 
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη - Φωτό: Nick kNight



ι ήταν αυτό το πανηγύρι στη 
Σαντορίνη από το οποίο γύρι-
σες; Πρώτα απ’ όλα η Σαντορί-

νη ήταν μια κούκλα. Γλυκός καιρός, με κάτι χρώματα 
να σκάνε στον ουρανό, η θάλασσα λάδι – ένα όνειρο. 
Ήταν ένα πανηγύρι με αφορμή τη γιορτή της Αγίας 
Αικατερίνης που διοργανώνει ένας κάτοικος της Οί-
ας. Κάθε χρόνο καλεί φίλους τους και η συμφωνία 
με την ορχήστρα είναι να παίζει όσο θέλουν και όσο 
πάει.  Ήταν λίγο για τρελούς αυτό που έκανα. Τρα-
γουδούσα δεκατρείς ώρες – από τις δύο το μεσημέ-
ρι μέχρι κοντά στις τέσσερις τα ξημερώματα. Όταν 
έφτασα στις έξι στο αεροδρόμιο ξάπλωσα κατευθεί-
αν στο πάτωμα και κοιμήθηκα. 

Πώς άντεξε η φωνή σου τόσες ώρες; Δεν ξέρω. 
Μέχρι τις δύο ήταν καμπάνα. Εντάξει, έτσι όπως 
πάω θα την καταστρέψω, απλά με σώζει που δεν 
τραγουδάω κάποιο φοβερά απαιτητικό είδος και ότι 
τραγουδάω χαμηλόφωνα.

Ρεπερτόριο; Λαϊκά και ρεμπέτικα. 

Και το σουξέ της βραδιάς; «Τα πέντε δάχτυλα». (τρα-
γουδάει) «Τις αμαρτίες τις δικές μου/ αν χρειαστεί να 
τις μετρήσω/ από τα δέκα δάχτυλά μου/ μόνο τα πέντε 
θα κρατήσω». Είναι του Πάριου και το έχoυν τραγου-
δήσει ο Καζαντζίδης, ο Πάριος και ο Τερζής. Ούτε 
ξέρω πόσες φορές το τραγούδησα, μετά το τραγού-
δησε και ένας θαμώνας για μια «ιστορία» του που 
ήταν εκεί… Άσε, χαμός με τα «δάχτυλα».

Δέχτηκες και παραγγελιές; Εννοείται. «Έλα, Λενά-
κι, παίξε μας κι αυτό» και πάει λέγοντας. Πολύ ωραία 
ήταν. Από την ώρα δε που ξεκινήσαμε, άρχισα να 
πίνω ρακιές. Καταλαβαίνεις πώς ήμουν, όταν τε-
λειώσαμε. (γέλια)

Με ποιο τραγούδι λίγωνες παλιότερα και με ποιο 
τώρα; Πολλά είναι και κάθε φορά παθαίνω εμμονή 
με κάποιο. Τώρα μου αρέσει ο «Καφές» και το «Χαρά-
μι» του Σουγιούλ.

Soundtrack χωρισμών έχεις; Δεν έχω… γιατί δεν 
χωρίζω πια. Ό,τι χώρισα, χώρισα, και πάλιωσαν τα 
τραγούδια. (γέλια) Τελευταίο ήταν το «Σκουπιδιάρι-
κο» της Θεοδωρίδου. 

Από πού ξεκίνησες να τραγουδάς; Από ένα μαγαζί 
στη Σαντορίνη. Με σήκωσε στο πάλκο ο Γιώργος 
Πετρούδης, που παίζει μπουζούκι από τα δεκατρία 
του και είναι φίλος. Ο Γιώργος είναι ένας νίντζα της 
δουλειάς και αυτός μου έμαθε όλα τα τερτίπια. 

Έχεις ταξιδέψει προκειμένου να ακούσεις την 
και-γαμώ-την-κομπανία; Εννοείται! Πάντα ρωτάω 
όπου και να βρεθώ, αν υπάρχει κάποια καβάντζα. 
Ποτέ δεν ξέρεις σε τι αρρώστια θα βρεθείς. Ένα από 
τα αγαπημένα μέρη είναι στο Βερολίνο. Υπάρχει 
ένα μπαρ που λέγεται Helvetia –μάλλον το έχουν 
κάποιοι Ελβετοί–, όπου κάθε Κυριακή έχει καθιε-
ρωθεί να μαζεύονται Έλληνες οργανοπαίχτες. Από 
τον γκασταρμπάιτερ που παίζει μόνο Καζαντζίδη, 
μέχρι το φοιτητή που παίζει ό,τι γουστάρει. Το έχω 
ανακαλύψει με τον Ανέστη Αζά και όταν τύχουμε και 
οι δύο στο Βερολίνο θα πάρει τηλέφωνο ο ένας τον 
άλλο για να πει την κλασική, πλέον, ερώτηση: «Πάμε 
να καούμε στο Helvetia;». Μια άλλη φορά είχα τύχει 
στις Σέρρες για ένα γύρισμα με τον Καρκανεβάτο. 
Θυμάμαι, μέναμε στο πουθενά, όπου υπάρχουν μό-
νο χωράφια και ακούγονταν μόνο σκυλιά. Ένα βρά-
δυ βγήκαμε βόλτα με τον Γιώργο Καραμίχο να πάμε 
στο… πουθενά και περπατώντας μέσα στη λασπου-
ριά ακούσαμε να έρχεται από κάπου ο ήχος μιας λύ-
ρας. Καταλήξαμε σε μια παράγκα όπου έπαιξε ένα 
απίστευτο γλέντι με ηλικιωμένους λυράρηδες. 

Ποιας φωνής τραγούδια σού πηγαίνουν; Δεν θέ-

λω με τίποτα να πω ότι οι φωνές μας μοιάζουν, αλλά 
μου πάνε τραγούδια της Βίκυς Μοσχολιού, της Πόλυς 
Πάνου, της Σωτηρίας Μπέλλου, της Ιωάννας Γεωργα-
κοπούλου... Μωρέ, δεν το παίζω τραγουδίστρια. Όλο 
αυτό το κάνω για το κέφι μου και από τη στιγμή που 
συναντιέται και με το κέφι των θαμώνων, το συνε-
χίζω. Έχω ακούσει «Λένα, σε γουστάρω», αλλά έχω 
αισθανθεί και μια αρνητική διάθεση από ανθρώπους 
του χώρου. Τώρα για να είμαι ειλικρινής το τελευταίο 
είναι περισσότερο στο μυαλό μου γιατί έχω τύχει να 
δω, όταν τραγουδάω, μουσικούς να σιγοψιθυρίζουν 
και νομίζω ότι κάνουν αρνητική κριτική.

Πώς προέκυψε το ρεμπέτικο και το λαϊκό; Από 
μικρή μου άρεσε. Πάντοτε ήμουν και λαϊκάντζα. 
Στην Αθήνα ήμουν λίγο Βου Που –Γερμανική σχολή, 
πιάνο και γλώσσες–, αλλά όταν πήγαινα μικρή στο 
χωριό του πατέρα μου, στο Αντίρριο, ήθελα να γί-
νομαι ντόπια. Αν θέλεις να το πεις σχιζοφρενικό πες 
το, δεν με πειράζει. Γούσταρα να πηγαίνω με τον πα-
τέρα μου στην ταβέρνα και να βάζω τραγούδια στο 
τζουκ μποξ· στους πρώτους έρωτες νταλκάδιαζα 
με τα λαϊκά· έκανα παρέα με αυτούς που η ζωή τους 
ήταν μόνο η μηχανή Φλωρέττα. Γούσταρα, ρε παιδί 
μου, τους αλήτες.

Η αστική παιδεία σου σε άφηνε ελεύθερη να το 
ζεις όλο αυτό; Για να είμαι ειλικρινής πάντα ένα κομ-
μάτι μου ήξερε ότι δεν άνηκε εκεί. Όμως δεν κορόι-
δευα κανέναν, ούτε τον εαυτό μου. Είναι ανάγκη μου 
να το ζω κι αυτό, όπως να υπάρχει ταυτόχρονα και 
το άλλο. Η ύπαρξη και των δύο με ισορροπεί. Πά-
ντως, για να γυρίσω στο τραγούδι, το ζω όλο αυτό 
ως μυθιστόρημα. Φτιάχνω εικόνες…

Η απλότητα του στίχου των λαϊκών επηρέασε 
τη γραφή σου; Από πάντα έγραφα όπως μιλάω. 
Επίσης, ήμουν πάντα της μικρής φόρμας –δες τα δι-
ηγήματά μου–, του κοφτού και απλού φινάλε. Ποτέ 
δεν μου άρεσε η πολυπλοκότητα.

Μπορεί να γελάει αλλά καθώς την κοιτάζω έχω 
την εντύπωση ότι τα μάτια της κρύβουν μια 
(παιδική) απορία – «θα καταλάβει ποια είμαι;» ή 
ίσως «θέλω να δείξω ποια είμαι;» Τα χέρια της, 
κανονικές φτερούγες αετού, τα χρησιμοποιεί 
εμφατικά και ηρεμούν μόνο όταν καπνίζει, πί-
νει το καπουτσίνο ή όταν προσγειώνονται στο 
στόμα – αν έβγαζα φωτογραφία θα έβαζα τίτλο 
«Απλά κορίτσι». 

Είναι στολή τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια που 
φοράς; Είμαι κολλημένη με τις πέρλες. Νιώθω γυ-
μνή, αν δεν τις φορέσω. Ξέρω ότι είναι ανοησία αυ-
τό που θα πω, αλλά νιώθω ασφαλής όταν τις βάζω. 
Πάντα μου αρέσει να έχω κάτι διαφορετικό. Πολύ 
παλιότερα φορούσα πλαστικά λουλούδια στα δά-
χτυλα. Μικρότερη φόρμα Adidas με ασημένια γόβα. 
Πάντα είχα την αίσθηση ότι αυτό που δεν βλέπω 
μπορεί να είναι και το καλύτερο. 

Με όλα αυτά προσπαθείς να δημιουργήσεις μια 
«persona» και να κρυφτείς από πίσω της; Δεν νο-
μίζω, γιατί δεν έχει σκέψη ή δόλο – όλο ξεκινάει από 
μία ανάγκη. Σαν να μην μπορώ να κάνω διαφορετι-
κά. Είναι θέμα προσωπικής αισθητικής ή στιλ. Ξέρω 
ότι θέλω μια άνεση, πως δεν μπορώ να υποστηρίξω 
μανικιούρ ή ταγέρ, ότι δεν μπορώ να αποφύγω τον 
ιδρώτα… Αλλά το χύμα μου ποτέ δεν θα είναι χύμα, 
πάντα θα υπάρχει μια λεπτομέρεια.  

Όλο αυτό κρύβει το «θέλω να σας αρέσω»; Κι αν 
δεν αρέσει το αλλάζεις; Σίγουρα θέλω να αρέσω, 
αλλά δεν θα πετάξω καμία εμμονή μου γιατί έχω με-
γάλη σιγουριά ότι καλώς την επέλεξα. (γέλια) Αυτό 
έχω και όταν δουλεύω. Κάτι που μου αρέσει πολύ 
θα το κρατήσω και δεν με αφορά τι θα πει ο άλλος. 
Προς Θεού, δεν θέλω να πω ότι κάθε δουλειά μου τη 

θεωρώ σούπερ και ωραία. Μιλάω για λεπτομέρειες, 
για σημεία στις δουλειές μου. Θα ζήσω για να δω 
να βγαίνει ένα διήγημά μου και να διαβάσω τη μία 
ατάκα που γουστάρα πολύ ή για τον τίτλο που με 
ενθουσίασε όταν τον βρήκα. Κάποια πράγματα στις 
δουλειές μου τις βλέπω όπως τις πέρλες μου. Δεν 
μπορώ να κάνω χωρίς αυτά. 

Εκ των υστέρων είσαι αυστηρή με τις δουλειές 
σου; Μπορώ να δω λάθη ή να πω «γαμώτο, αυτό θα 
μπορούσε να γίνει και αλλιώς», όμως έχω μια αγάπη 
στη στιγμή της δημιουργίας. Θα πω στον εαυτό μου 
«τότε αυτό πίστευες, και προσπάθησες να το κάνεις 
με τον καλύτερο τρόπο» και ησυχάζω. Η διαδικασία 
έχει πάντοτε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μέ-
να, από το ίδιο το αποτέλεσμα. Ας πούμε σε μία πρό-
βα της «Αντιγόνης - Lonely planet» μια κοπέλα, που 
το μυαλό της είναι πολύ κοντά στο δικό μου, έκανε 
κάτι τελείως δικό της με το κείμενο – βλέποντάς την 
ενθουσιάστηκα. Δεν ξέρω καν αν κρατηθεί στην 
τελική παράσταση αυτό το κομμάτι, όμως προτιμώ 
να ρισκάρω για χάρη μιας τέτοιας καθαρότητας. Α-
κολουθώ το χάος μου, αλλά και προσπαθώ να το 
εντάξω μέσα σε μια… αρχιτεκτονική. Εμπιστεύομαι 
το ένστικτο και αυτό που μου λέει το μέσα μου, αλλά 
η κάθε ιδέα θα φιλτραριστεί και από το πώς θα μου 
φανεί την άλλη ημέρα ή τις επόμενες. Κάπως έτσι 
λειτουργώ και στη ζωή.   

Η ενασχόλησή σου με την Αντιγόνη ξεκίνησε 
από μία δική σου ανάγκη; Ξεκίνησε από μια πα-
ραγγελία. Έδειξα μια πρώτη γραφή του έργου μου 
πριν από χρόνια στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο ενός 
φεστιβάλ για την ηρωίδα, το οποίο διοργάνωσε το 
Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο. Τώρα όλο αυτό έχει 
εξελιχτεί. Το έργο μου στην ουσία αναρωτιέται για 
την ηρωίδα μέσω μιας διάλεξης από τέσσερις αν-
θρώπους για την Αντιγόνη. Αυτοί μπορεί να ταυτί-
ζονται με την Αντιγόνη, τον Κρέοντα ή τον Αίμονα 
ή να αναρωτιούνται πάνω στα θέματα που θέτει το 
αρχαίο κείμενο… Όλα όμως έχουν να κάνουν με το 
ποιοι είναι και την προσωπικότητά τους. Πάνω κάτω 
αυτό είναι το έργο.

Φαντάζομαι ότι η λέξη δέος δεν ταιριάζει στην 
Κιτσοπούλου. Εννοώ δεν σε απασχολεί η φιλο-
λογική θέση που απαιτεί να κοιτάζουμε τα αρ-
χαία έργα με το δέοντα σεβασμό. Καμία σχέση με 
εμένα. Θέλω να εκθέσω όλες τις σκέψεις μου, μαζί 
και τις μπούρδες μου, που μου γεννήθηκαν σκεπτό-
μενη την Αντιγόνη. Θέλω να μπορώ να πω ότι μπο-
ρεί και να μη μου λέει τίποτα όλο αυτό που έκανε 
η Αντιγόνη ή το αντίθετο. Στην τελική θέλω να με 
εκθέσω. Δίνοντας βάση στην πρώτη σκέψη και στο 
ένστικτο προχωράω. 

Αυτό το «ζήτω η πρώτη σκέψη» και «θέλω να νιώ-
θω ελεύθερη, όταν γράφω και σκηνοθετώ», μή-
πως τελικά καταλήγει σε ένα είδος κλισέ; Νιώ-
θεις ότι ξεφεύγεις σε κάθε καινούργια παράστα-
ση από το σύμπαν που εσύ η ίδια έχεις δημιουρ-
γήσει; Προσωπικά νιώθω ότι προχωράω. Στους 
«Τυραννόσαυρους» δοκίμασα την αξία της σιωπής 
σε μία παράσταση, στην «Αντιγόνη» κάνω ένα βί-
ντεο, το οποίο ποτέ μέχρι πρότινος δεν είχα κάνει. 
Ακόμη και στη γραφή αισθάνομαι ότι υπάρχει μια 
αλλαγή. Πάντως δεν θα έλεγα κλισέ, αλλά κώδικες. 
Και αυτοί έχουν να κάνουν με τη στιγμή, το χρόνο 
και πάντα με το ένστικτο και τη δικιά μου αλήθεια. 
Μου μετέφερε ένα φίλος μια συζήτηση που άκουσε 
σε ένα μπαρ. Έλεγε ο μπάρμαν σε κάποιον θαμώνα 
ότι το προηγούμενο βράδυ είχε μεθύσει τόσο πολύ 
που το πρωί ανακάλυψε πως δίπλα στο κρεβάτι του 
ήταν μια γυναίκα, με την οποία δεν θα πήγαινε ποτέ 
αν ήταν νηφάλιος. Ο άλλος, που αποδείχτηκε ότι ή-
ταν συγγραφέας, του είχε απαντήσει: «Μη στενα-
χωριέσαι, γιατί αυτό ακριβώς ήθελες». Μου έχει κά-
τσει αυτό το ακριβώς, που ήθελες...  A

Ιnfo
«Αντιγόνη - Lonely 

Planet». Κείμ.-σκην.: 
Λένα Κιτσοπούλου. 

Παίζουν: Λένα Κι-
τσοπούλου, Σοφία 
Κόκκαλη, Ανδρέας 

Κοντόπουλος Γιάννης 
Τσορτέκης, Πέτρος 

Γεωργοπάλης,  
Νικολέτα Γκριμέκη,  

Βασίλης Σαφός.  
14-30/12, 21.00, Στέ-
γη, Λεωφ. Συγγρού 

107,  2109005800
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άει και ανάποδα, µιας και, αν εί-

σαι από την Αθήνα, πάντα όταν 

ανεβαίνεις στο βορρά βρίσκεις 

τη Θεσσαλονίκη τέλεια. Θέλω δηλαδή να πω 

αυτό: όταν βρίσκεσαι µακριά από την αστική 

«κόλαση» που σου αναλογεί ως βίος καθηµε-

ρινός, θεωρείς πως το «αλλού» που ήρθες εί-

ναι δέκα κλάσεις καλύτερο από το «εκεί» που 

µένεις. Ανθρώπινο είναι. Από ένα σηµείο και 

µετά είναι σαν να µη βλέπεις τίποτα, ή ακόµα κι 

αυτό που βλέπεις να µην το εκτιµάς, αυτό που 

ενθουσιάζει τους άλλους, τους ταξιδιώτες, τους επισκέπτες, τους άρτι 

αφιχθέντες, εσένα να σου προξενεί από πλήξη έως θυµηδία. Το έχω 

πάθει κι εγώ άπειρες φορές στη Θεσσαλονίκη. Να χάσω δηλαδή τον εν-

θουσιασµό µου για την πόλη, να πάψει να µε ντοπάρει η µητροπολιτική 

ζωή, να τα βρίσκω όλα µονίµως γκρίζα και καρµίρικα, να παραπονιέµαι 

πως δεν τρέχει τίποτα, γιατί απλούστατα εγώ είχα βαρύνει. 

Ε λοιπόν, ναι, αυτό «έπαθα» στην Αθήνα, αλλά από την ανάποδη. 

Μιας και ένα µήνα τώρα που ζω εδώ, τη βρίσκω κούκλα, υπέροχη, 

µαγική, κι έχουν πάθει κλακάζ οι φίλοι µου που µένουν µονίµως «στη 

χαβούζα» (δικό τους το τελευταίο). «Έχεις τον ενθουσιασµό του πρωτάρη 

και την έξαψη του flaneur που ανακαλύπτει νέα πεδία θέασης», µε ειρω-

νεύονται και συνεχίζουν: «Όµως για πες τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει, 

µιας και σε σύγκριση µε τη Θεσσαλονίκη, που κάθε φορά που ανηφορίζου-

µε, την προσκυνάµε σε φαγητό, ποτό, µπαρότσαρκες, εσύ διατείνεσαι πως 

κι εδώ η φάση βράζει;» 

∆έχοµαι την πρόκληση και συνεχίζω να τους «σπάω τα νεύρα»: Αυτοί 

µου λένε για την Πλατεία της Οµόνοιας και τα πέριξ της που θυµίζουν 

κακό γκέτο –όντως η πρέζα και το ντίλι πάνε φουλ, µετά τις δέκα τα 

στενά µυρίζουν κίνδυνο, πέσιµο και κακό νταλαβέρι– κι εγώ τους α-

παντώ «µπάστα, µπάστα»! Όταν ήµασταν 25, θέλαµε να βρεθούµε στο 

Alphabet City της Νέας Υόρκης µόνο και µόνο για να νιώσουµε πώς είναι 

να ρολάρουµε σαν ήρωες του «Waiting for my man» των Velvet. Ή στο ε-

ξίσου γκρεµίδι σκηνικό του λονδρέζικου Μπρίξτον, που ο αέρας µύριζε 

σφαίρες και γκάντζα, όπως τώρα σε κάποιες γωνιές του Μεταξουργεί-

ου. Μόνο που άλλο Clash και φαντασιώσεις πως ζούµε σαν ρέπλικες 

του Στράµερ ή του «Karmacoma» των Massive Attack κι άλλο τώρα, που 

η βρώµα, το γκαγκστεριλίκι και το κακό συναπάντηµα καραδοκούν το 

κάθε σου βήµα. Τελώντας ακόµα υπό την επήρεια της αδρεναλινάτης 

και ροµαντικής συνθήκης αυτού του ιδιότυπου τζετ λανγκ, αναθερµαί-

νω την πίστη µου στις βασικές αξίες της µητρόπολης κι έτσι ακόµα και 

η Οµόνοια µού δείχνει κουλ. Άσε που το ευγενέστατο κορίτσι που σερ-

βίρει στον «Βενέτη», βλέποντάς µε να έχω δίληµµα στην παραγγελία, 

µου σφυρίζει να δοκιµάσω τη µηλόπιτα. Και ναι, είναι πανδαισία. 

Ναι, κάποιοι δρόµοι της Αθήνας είναι επικίνδυνοι – αλλιώς να το 

φαντάζεσαι υπό την µποντλερική συνθήκη της παριζιάνικης αλητείας 

κι αλλιώς να βρεθείς σ’ ένα στενό σκοτεινό λίγο παραδίπλα από το 

«Ροµάντζο» ή το «Six d.o.g.s» µε ένα λεπίδι να σου προστάζει «δώσ’ τα». 

Παρεµπιπτόντως στο «Six d.o.g.s» µια Κυριακή, που είχε αµερικάνικο 

µπάρµπεκιου απόγευµα µε µπίρες, σφαχτάρια στα κάρβουνα κι έναν 

τύπο στα ντεκ που έριχνε Hank Williams, πέρασα τζετ. Κι έχω να δηλώ-

σω πως εκτός από τον ∆αγριτζίκο, που είναι πολύ ωραίος τύπος, µια 

από τα ίδια είναι κι η µαµά του. ∆εν ήξερα πως ήταν η µαµά του αυτή η 

κυρία που καθόταν δίπλα µου στο µπαρ και µε κέρασε τσιγάρο, αλλά 

µου το είπε ο Larry, Θεσσαλονικιός κι αυτός που φέτος το χειµώνα κα-

τέβηκε για να αράξει Αθήνα. Ο Larry White! Τεράστια µορφή του βορρά, 

συνιδιοκτήτης του µυθικού «Bord de l’eau», πάνω από την Εγνατία. 

Ενός συνεργατικού χώρου, που πάντα τα αθηναϊκά µίντια αποθεώνουν 

γράφοντας ύµνους, όταν κάνουν αφιέρωµα στη Θεσσαλονίκη. Φέτος 

που θα ζήσει εδώ το σαµπάτικάλ του, θα «ιερουργεί» φτιάχνοντας κο-

κτέιλ στο Χαλάνδρι, στο µπαρ «Σπίτι». Και είναι ενθουσιασµένος. Γελά-

µε µε τους Αθηναίους αλλά και µε τους Θεσσαλονικιούς, που ο καθένας 

θεωρεί τον άλλο τυχερότερο. 

Λίγα µέτρα απέναντι, στο «Barrett» της Πρωτογένους, «σφίγγουµε» 

µπίρες στην µπάρα. Κι άλλος Θεσσαλονικιός που περνάει σούπερ στην 

Αθήνα: ο Μάρκος, χρόνια κιθαρίστας στους Xaxakes και µπάρµαν κά-

ποτε στο δικό µας στο «Residents», µένει στην πρωτεύουσα τρία τώρα 

χρόνια. «Η ζωή είναι δύσκολη, όµως, δικέ µου, έχει δράση, δεκάδες µπά-

ντες που την ψάχνουν, περισσότερες ευκαιρίες από µας εκεί ψηλά». 

Εποµένως δεν είµαι ο µόνος, σκέφτοµαι, που λατρεύω το «κλεινόν». 

Υπεύθυνη δήλωση: το «Barrett» µε εντυπωσιάζει. Παίζει Cat Power κι 

απέναντι δυο κορίτσια φιλιούνται άνετα και τρυφερά. Όπως Βερολίνο, 

Στοκχόλµη και παντού στον πολιτισµένο κόσµο. Στη Θεσσαλονίκη αυ-

τό… δεν. Σόρι, αλλά δεν. 

Την  ά λ λ η  µ έ ρ α 

κλείνω διήµερο εισιτήριο µε 

το κόκκινο λεωφορείο, που οι τέσσερις γραµµές 

του σκρολάρουν από ιστορικό κέντρο ως Πειραιά αλλά και νότια 

προάστια. Μαρίνα Ζέας και λίµνη Βουλιαγµένης, Γλυφάδα και βράχια 

της Πειραϊκής, άκου, δεν είµαι ο Στέφος ο µπεκρής να τα βλέπω όλα χικ 

σούπερ. Μα το Καβούρι µε συγκίνησε, έχει καύσωνα, η µόλυνση δεν 

µαύρισε τα νερά της θάλασσας όπως στη Γλυφάδα. «Έχεις πάθει ροµα-

ντισµό», επιµένουν οι Αθηναίοι φίλοι, όταν τους εξοµολογούµαι πως 

είχα συνεχώς την αίσθηση πως όντως η διαδροµή µοιάζει µε Ριβιέρα, 

µα και πως είχα µια συνεχή εντύπωση πως θα δω τον Λάµπρο Κωνστα-

ντάρα µε µαγιό κάτω από τους. «Ενώ εσείς όχι, που όταν ανεβαίνετε στη 

Θεσσαλονίκη, µου ροµαντζάρετε στον Θερµαϊκό και τη Νέα Παραλία. Κι 

ενώ συνεχώς σας υπενθυµίζω πως κάτω από την επιφάνεια η µόλυνση πά-

ει σύννεφο, επιµένετε να βλέπετε τον ορίζοντα και το ηλιοβασίλεµα υπό 

συνθήκη Tequila Sunrise ή Σαντορίνης». 

Ωραίο κοντράστ: οι Αθηναίοι επιµένουν να αγαπoύν τη Θεσσαλονίκη, 

που µου δίνει στα νεύρα, κι εγώ να παραµυθιάζοµαι µε την Αθήνα που 

και καλά αυτούς τους σκοτώνει. Την άλλη µέρα, οι δρόµοι κι οι δουλειές 

µε βγάζουν στην Κηφισίας. Απόγευµα, το µποτιλιάρισµα είναι µεγαλει-

ώδες, ασύστολο, υπερτροφικό, για να κατέβουµε από Φραγκοκκλη-

σιάς στο Φιξ, που θα πάρω το τραµ για να βγω Νέα Σµύρνη, µας παίρνει 

µία ώρα. Η αθηναία φίλη οδηγός ρίχνει καντήλια, «και πού ήρθες, να 

πού ήρθες, κι έτσι θα είναι η ζωή σου πλέον, ενώ στη Θεσσαλονίκη, τσουπ, 

όλα είναι δίπλα σας κι ο χρόνος δεν σπαταλιέται»! Την «επιδιορθώνω» κι 

αυτή: Α, είναι σούπερ. ∆ηλαδή, οκ, είναι χάσιµο, µα και δεν είναι, γιατί η 

µποτίλια είναι ευκαιρία να ακούσουµε µουσική, ο 102,5 Athens Voice 

παίζει µόνο µουσική ακόµα, zero talk, αλλά κι αυτό φτάνει. Να, πόσο 

καιρό είχα να ακούσω το «Mexican Radio» των Wall of Voodoo. Πάντα 

ονειρευόµουν να ακούω τους Wall of Voodoo και να σουλατσάρω στο 

Λος Άντζελες. Ε, Λος Αθήνας είναι η φάση. Μέσα µου κάτι κάνει κλικ: θα 

έλεγα το ίδιο αν αντί για τους Στύλους του Ολύµπιου ∆ιός έτρωγα το 

πακέτο στην Τσιµισκή - ΧΑΝΘ; No way, Jose, no way! 

Έτσι περνάει ο πρώτος µου καιρός στην Αθήνα. Εγώ ενθουσιασµέ-

νος, όπως τούτοι όταν ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη. Μου λένε πως στο Πε-

δίο του Άρεως είναι τζιζ κι εγώ τους απαντώ, ναι, µα πίσω από αυτό προς 

την Ευελπίδων, το εστιατόριο «ΛεϊΛιµΛέι» σερβίρει απίθανα κεµπάπ και 

ταµπουλέδες, µε τους Κούρδους που το έχουν να µεγαλουργούν. Πως 

τα Καµίνια είναι άλλος πλανήτης, «τι διάολο γύρευες εκεί;», κι ο «Σαλονι-

κιός» να αναλύει την κουζίνα του «Μπούσουλα» στην οδό Σάµου. Πως 

η Αχαρνών είναι zona no, µα εγώ ένα πρωινό που µε έβγαλαν οι δρόµοι, 

δοκίµασα το καλύτερο ρώσικο πιροσκί από το µαγαζάκι µιας κυρίας. 

Έξαψη, περιέργεια, ανακάλυψη, όρεξη για παιχνίδι και καινούργια 

πράγµατα. Αυτό µου έλειπε πάνω, όπου όλα τα «ήξερα», και το βρήκα 

εδώ που αυτοί από όλα κουράστηκαν κι όλα τους κουράζουν. Ναι, στα 

Εξάρχεια άραξα στους «Χάρτες» για ποτό. «Στα Εξάρρρρρχχχχχεια;» 

Εκεί! Μετά από εξαιρετικές φάβες και φασόλια φούρνου στο «Γιάντες». 

Και στο «Aγορά Select» έφαγα το πιο τέλειο µπέργκερ κι έχω να δη-

λώσω πως η Μαρία Σολωµού είναι κουκλάρα – έτρωγε στο απέναντι 

τραπέζι. Κι η Γωγώ «Νίκη» Μπρέµπου, παραδίπλα, φορώντας ένα κα-

ταπληκτικό κόκκινο φόρεµα, κοντράστ µε τον υπέροχα φωτισµένο 

νυχτερινό πράσινο κήπο σκέτη όαση πίσω από το Χίλτον. Γιατί συµβαί-

νει αυτό ακριβώς όταν είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα περνάς 

τέλεια. ∆ιαβάζεται κι ανάποδα: Στη Θεσσαλονίκη, όταν ανεβαίνεις από 

την Αθήνα, περνάς µαγικά. 

Μνηµονεύετε Μποντριγιάρ, αδελφοί και αδελφές, µνηµονεύετε 

Μποντριγιάρ: όταν όλα είναι υπό θέαση, ίσως δεν υπάρχει τίποτα να 

δεις. Σε ελεύθερη µετάφραση και παραφραστικά: όταν πιστεύεις πως 

τα έχεις δει όλα, κι εξού και όλα σε κουράζουν ή σε αφήνουν αδιάφορο, 

σκέψου πως κάποιος άλλος τα βλέπει για πρώτη φορά. Κι ενθουσιάζε-

ται. Καλή ώρα όπως εγώ. Και παραληρεί. Όπως εγώ. Ή εσύ, όταν βολ-

τάρεις στη θεσσαλονικιώτικη Μητροπόλεως µε µένα διπλα να σου λεω 

«σιγά, µωρέ, δεν έχει τη χάρη της… Σταδίου». Ουρλιάζεις: «Τη Σσσττταααδ-

δδιιιουουου;» Απαντώ, ναι, τη Σταδίου: γιατί για σένα θα είναι η έρηµη 

πλέον λεωφόρος της νύχτας µε τα αποµεινάρια - κακές µνήµες των 

ταραχών, των θανάτων και της φωτιάς. Μα εγώ, καινούργιος 

στην πόλη σας, θα την έχω και θα τη ζω µέσα µου καθώς τη δια-

σχίζω, σαν το τραγούδι των Φατµέ: «Κι η Αθήνα µας ανήκει. / Το 

σκοτάδι έγινε µέρα / Πες µου πως το ’κανες αυτό / Και τα νέον στις 

βιτρίνες / Γράφουν όλα σ’ αγαπώ / Έλα κράτα µε απ’ τη µέση / Γιατί θ’ 

απογειωθώ / Σκέψου µεσάνυχτα και κάτι / Στη Σταδίου να πετώ». A

Η ΑΘΗΝΑ

θεωρείς πως το «αλλού» που ήρθες είναι δέκα κλάσεις καλύτερο από το «εκεί» που µένεις.

ΕΙΝΑΙ
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Όταν βρίσκεσαι µακριά από την αστική «κόλαση» που σου αναλογεί ως βίος καθηµερινός, 

θεωρείς πως το «αλλού» που ήρθες είναι δέκα κλάσεις καλύτερο από το «εκεί» που µένεις.

ΤΕΛΕΙΑ!ΕΙΝΑΙ
(αν ήρθες από τn Θεσσαλονίκn)Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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ΚΤΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ
Καλωσήρθατε 
στήΝ ΚαλΚούτα 
(ΤΟΥ 1980) 

Μια μαυροντυμένη καλόγρια με πλησιάζει και μου δείχνει κομποσχοί-

νια, «Για προσευχές» μου λέει (μη σκεφτώ πως είναι για να πηδάω 

σχοινάκι), «για να σώσεις την ψυχούλα σου!» Η ψυχούλα μου έχει πάει 

στην Κούλουρη γιατί τρεις άντρες πιάστηκαν στα χέρια μπροστά 

στα αθώα ματάκια μου – παραλίγο να σφαχτούνε για ένα τελάρο με 

χαρτομάντηλα: ποιος τα πουλούσε δικαιωματικά και γιατί μπήκε στα 

χωράφια του αλλουνού, ενώ ήτανε από «ξένο ΚΤΕΛ». Τα ΚΤΕΛ είναι του 

Κηφισού, αλλά έχει «χωράφια» η τεράστια εγκατάσταση, και αν πουλάς 

π.χ. στο ΚΤΕΛ Αχαΐας δεν έχεις καμιά δουλειά στο ΚΤΕΛ Καστοριάς, που είναι 

άλλο καπέλο εντελώς. 

Πάντως πωλούνται τα πάντα εδώ, από φορτιστές κινητών μέχρι κινητά, από αρώματα μέχρι 

γυαλιά ηλίου: τα περιφέρουν όλα χοροπηδώντας ανάμεσα στα λεωφορεία, άντρες, γυναί-

κες και παιδιά απροσδιόριστης καταγωγής, με σπασμένα ελληνικά αλλά απόλυτη γνώση 

του τοπίου. Κινούνται μέσα-έξω, περιμένοντας να μαδήσουν το παραδοσιακό Κορίτσι από 

Χωριό, ή Αγόρι, που νομίζεις ότι βγαίνει από ταινία του Χατζηχρήστου και όχι από ένα υπερ-

σύγχρονο λεωφορείο…

Το λεωφορείο είναι το μόνο υπερσύγχρονο στον Κηφισό, όπως και όλα τα 4.199 λεωφορεία 

των 62 υπεραστικών γραμμών, με τα οποία συντελείται το 80% των μετακινήσεων εντός 

Ελλάδας: πεντακάθαρα, τεράστια, με ερκοντίσιον και αναπαυτικές θέσεις, δεν έχουν καμία 

σχέση με τα ταλαίπωρα παλιακά λεωφορεία της δεκαετίας του ’80, με τα οποία ανεβοκατε-

βαίναμε Αθήνα-Καβάλα, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. 

Ο σταθμός όμως είναι ακριβώς όπως ήτανε στα σκοτεινά Έιτις… απλώς κάπως έτσι φαντά-

ζεσαι την Καλκούτα στα Έιτις. Οι τεράστιες άχαρες καφετέριες με τις γυάλινες ημιβρώμικες 

προθήκες είναι ίδιες, με αμέτρητα τραπεζάκια (πόσοι να κάτσουνε; Ούτε σε γάμο δεν βρίσκεις 

τόσες καρέκλες), με τουαλέτες στο υπόγειο. Τις έχω τσεκάρει, η πιο καθαρή είναι στο καφέ 

που βρίσκεται δίπλα στο ΚΤΕΛ Αχαΐας, μάλιστα έχει συμπαθέστατη κυρία καθισμένη στην 

πόρτα, με κωλόχαρτο και κουζινόχαρτο μπροστά της, βάρδα και τα χρειαστείς. Το ότι είναι κα-

θαρές οι τουαλέτες σού έρχεται σαρπράιζ πάρτι – είχα καμιά 20ετία να κατέβω στον Κηφισό, 

και τις θυμόμουν σύσχριστες, αλλά ορίστε που έπεσε εξέλιξη τουλάχιστον σε έναν τομέα.

Υπάρχουν ψιλικατζίδικα, να αγοράσεις μωρομάντιλα (σιχαίνεσαι) και κρακεράκια για το τα-

ξίδι. Υπάρχει βιβλιοπωλείο «Σταθμός» με σχετικά καλές τιμές, όχι πρόσφατα ενημερωμένο 

αλλά ας μη τα θέλουμε όλα δικά μας. Υπάρχουν ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ. Υπάρχει τεράστια 

επιγραφή ΤΣΙΓΑΡΑ και δίπλα GRILL ACADEMY και ηλεκτρονική επιγραφή με κόκκινα γράμμα-

τα που «τρέχουν»: «…ΕΙΔΗ ΤΑΦΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΕΡΙΑ, ΘΥΜΙΑΜΑΤΑ», με τόσο μεγάλη βιτρίνα, 

που αναρωτιέσαι κάθε πότε άραγε ανανεώνεται η επίπλωση και αν χαλάνε μάνι μάνι τα ηλε-

κτρικά κεριά ενός τάφου. Και πόσο τον κόφτει, αυτόν που είναι μέσα.   

«Ένας τριτοκοσμικός σταθμός, κομπλέ με θεοβρώμικα πατώματα, πορτοφολάδες και τζάνκι... οι 
πιο αγενείς άνθρωποι της πόλης δουλεύουν εδώ», στο ίντερνετ, ένα από τα πολλά σχόλια για το 

σταθμό Κηφισού. Δεν πέφτει και τόσο έξω ο σπουκαρισμένος ταξιδιώτης – το έδαφος είναι 

κατάμαυρο, ο αέρας μυρίζει πίσσα, βενζίνη, κάπνα και μπούρμπερη. Όλοι φαίνονται άπλυτοι 

καιρό, τα τζάμια και γκισέ έχουνε μια καφε-γκρι πατίνα από παστωμένη σκόνη, λίγδα και 

παλαιότητα. Δεν βρίσκεις πού να καθίσεις: γιαγιάδες με ατέλειωτες σακούλες, με πλαστικά 

κινέζικα τσαντικά και με ΚΑΛΑΘΙΑ μερικές φορές, πιάνουνε τις διαθέσιμες θέσεις. Που είναι 

κατάμαυρες, δεν θέλεις να τις πλησιάσεις έτσι κι αλλιώς. Φοιτητές ταξιδεύουν με ΚΤΕΛ, αλλά 

δεν είναι τρέντι φοιτητές με γιλεκάκια, τατουάζ και περιποιημένα μούσια ούτε φοιτήτριες με 

πολύχρωμα μαλλιά και δερμάτινα τζιν. Είναι, σόρι που το λέω ωμά, φτωχοί φοιτητές, που δεν 

έχουν δικό τους αμάξι να πάνε στην Πάτρα ή στη Σαλονίκη και σκύβουν το κεφάλι στα ΚΤΕΛ... 

όχι σκασμένοι – λίγα πράγματα σε σκάνε όταν είσαι 22. Στον Κηφισό βλέπεις μια διαφορετική 

κατηγορία φοιτητή, απορροφημένου στο κινητό του με ακουστικά, στην κοσμάρα του – άρα 

ιδανικό θύμα για τους πορτοφολάδες/τσαντάκηδες. Που θέλουνε (1) πορτοφόλια με λίγα, 

έστω, λεφτά ή (2) λάπτοπ, ηλεκτρονικά, τηλέφωνα κ.λπ., πράγματα που συνήθως διαθέτουν 

οι φοιτητές… οπότε, κατά το «όπου φτωχός και η μοίρα του», τους τα κλέβουν.

Δεν είναι ο κίνδυνος (κλοπής, σωματικής βλάβης κ.λπ.) που σε αρπάζει από τα μούτρα στον 

Κηφισό, ούτε η αγένεια, πράγματι, των ανθρώπων εκεί. Είναι η μυρωδιά, η μαυρίλα, η αίσθηση 

μιας μίζερης, παλιάς Ελλάδας που σε ψυχοπλακώνει. Τη θυμάσαι αυτή την Ελλάδα αλλά είχες 

την ελπίδα ότι τσιμεντώθηκε, ντιζαϊνιάστηκε, εξευρωπαΐστηκε, σαν τους σταθμούς του μετρό 

και το Βενιζέλος και το Νιάρχος και το Ωνάσειο κ.λπ., και δεν έγινε τίποτα τέτοιο – ούτε καν μια 

σκούπα δεν πέρασε κάποιος στα πατώματα, πόσο μάλλον μια σφουγγαρίστρα...

Ο σταθμός Κηφισού μου θυμίζει τα 20-30 μου και μου φαίνεται μέχρι γραφικός. Όλοι αυτοί οι 

κακομούτσουνοι φωνακλάδες άνθρωποι είναι σαν να ξεμείνανε από τα επαρχιακά ΚΤΕΛ της 

δεκαετίας του ’70 και ’80, μάλιστα χωρίς καν να αλλάξουν σώβρακο. Καταλαβαίνω όμως ότι 

δεν είναι εικόνα τώρα αυτή να δείχνουμε στους τουρίστες... εκτός κι αν συμβιβαστούμε με 

την ιδέα ότι εδώ είναι Ελλάδα, και μερικά πράγματα δεν πρόκειται να σιάξουν ποτέ.  A

Πληροφορίες

  Στον Σταθμό Κηφι-
σού βρίσκονται τα 
ΚΤΕΛ:  Αιτωλοακαρ-
νανίας, Αρκαδίας, 
Άρτας, Αχαΐας, Γρεβε-
νών, Δράμας, Έβρου, 
Ζακύνθου, Ηλείας, 
Ημαθίας, Θεσπρωτί-
ας, Θεσ/νίκης, Ιωαν-
νίνων, Καβάλας, Κα-
στοριάς, Κέρκυρας, 
Κεφαλληνίας, Κιλκίς, 
Κορίνθου, Λακωνίας, 
Λευκάδας, Μεσσηνί-
ας, Ξάνθης, Πέλλας, 
Πρεβέζης, Ροδόπης, 
Σερρών, Φλώρινας και 
Χαλκιδικής.  

 Αν έχετε ανοιχτό 
εισιτήριο, πρέπει να 
περιμένετε σε ουρά 
στο κατάλληλο γκισέ 
να σας γράψουν με το 
χέρι αριθμό θέσης πά-
νω στο εισιτήριο, λίγο 
πριν την επιβίβαση.  

• Το λεωφορείο 051 
είναι ο καλύτερος 
τρόπος να φτάσεις 
στο ΚΤΕΛ (η αφετηρία 
είναι στην Μενάν-
δρου, στην Ομόνοια), 
όπως και να φύγεις 
από εκεί. Το 420 πάει 
Πειραιά και το Χ93 
Αεροδρόμιο. 

  Τα τηλέφω-
να 2105124910, 
2105124911, 
2105132601 μιλάνε 
συνέχεια. Ό,τι πλη-
ροφορία θέλετε για 
δρομολόγια, τιμές 
κ.λπ. θα βρείτε στα 
σάιτ του κάθε ΚΤΕΛ ή 
στο 14505.  

  ΚΤΕΛ σημαίνει «Κοι-
νό Ταμείο Εισπράξεων 
Λεωφορείων». Είναι 
«μεταφορικές εται-
ρείες με μορφή ΑΕ 
που εκτελούν αστικά 
ή και υπεραστικά δρο-
μολόγια, έχοντας έ-
δρα την πρωτεύουσα 
νομού ή νησιού». 

  ΚΤΕΛ Κηφισού, 
Δράκοντος & Κηφι-
σού 68-74. 

σε μια 
αθήνα που 

γίνεται 
όλο και 
πιο ηλε-

κτρονική, 
τα Κτελ 

Κηφισού 
παραμέ-

νουν τόσο 
τριτοκο-

σμικά που 
σε πιάνει 
πονοκέ-
φαλος – 

αλλά  
κάποιος 
εκεί θα 

βρεθεί να 
σου κλέ-

ψει ακόμα 
και το 

ντεπόν...

Της ΜΑΝΙΝΑΣ 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ-

Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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Το φωτογραφικό αρχείο του 
ζεύγους Νίκου Κεσσανλή 
και Χρύσας Ρωμανού
είναι ένα ταξίδι ενός μεγάλου 
έρωτα στις πόλεις του κόσμου

Η 
έκθεση «Amour», που εγκαινιάζεται 

στις 30/11 στο Σπίτι της Κύπρου, είναι 

το φωτογραφικό ημερολόγιο των δύο 

κορυφαίων εικαστικών καλλιτεχνών στις πό-

λεις που έζησαν και ερωτεύτηκαν τις δεκαετί-

ες του ’60 και του ’70. Γράφει, μεταξύ άλλων, η 

συγγραφέας Αμάντα Μιχαλοπούλου, που συ-

νεπιμελείται την έκθεση μαζί με το φωτογράφο 

Δημήτρη Τσουμπλέκα (στην οικογένεια του 

οποίου ανήκει το αρχείο): 

«Ο τρόπος που ο Νίκος Κεσσανλής φωτογράφι-

ζε επί χρόνια τη Χρύσα Ρωμανού δεν έχει ούτε 

μακρινή σχέση με τα συνήθη λάφυρα διακοπών 

που φέρνουν τα ζευγάρια στην επιστροφή τους 

από ένα ταξίδι. Με την πρώτη ματιά αντιλαμβα-

νόμαστε την εμμονική προσήλωση του φακού 

σε κάτι μυστηριώδες, έκκεντρο και αλλόκοτο. Για 

να το προσεγγίσουμε πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι 

ξέρουμε, ό,τι έχουμε μάθει να θεωρούμε φωτο-

γραφικό πορτρέτο. Και να εξοικειωθούμε με μια 

σειρά χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν εκ 

βάθρων τη φωτογραφία διακοπών μετατρέπο-

ντάς την σε αξιέραστη ιστορία. (…) Περιέργως 

ο Κεσσανλής δεν μυθοποιεί τόσο, όσο καταγρά-

φει. Σε αρκετές φωτογραφίες απομυθοποιεί 

κιόλας. Αξίζει τον κόπο να δούμε πώς α-

κριβώς συμβαίνει αυτό: η Χρύσα δεν 

είναι καλόβολη ως φωτογραφικό θέ-

μα. Σκυθρωπή, αυστηρή, σε περισυλ-

λογή, εκνευρισμένη, μουτρωμένη, 

κρυώνει μέσα στη γούνα της, τρέχει 

μακριά από το φωτογραφικό θέμα ή 

γυρνάει την πλάτη στο φωτογράφο. (…) 

Η Χρύσα στις φωτογραφίες διακατέχε-

ται από υπαρξιακή αγωνία. Τις σπάνιες 

φορές που κοιτάζει το φακό μάς α-

πευθύνει το ερώτημα: “τι θέλεις;”, 

“γιατί είμαστε εδώ;”, “τι κάνουμε 

τώρα;” ή “γιατί βασανιζόμαστε έτσι;”. Μπροστά 

στο αστρονομικό ρολόι της Πράγας η τσάντα 

της δείχνει πιο βαριά απ’ όσο πιθανότατα είναι. 

Στα δάση της Νορμανδίας βαδίζει με μαλλιά λυτά 

και ηλεκτρισμένα σαν τη μισότρελη Νατζά του 

Μπρετόν. Αλλού ο κότσος της και τα κλασικά α-

μάνικα φορέματα υπαινίσσονται κάτι στιβαρό, 

αυστηρό, αλλά διάπυρο – καθόλου εγκλωβισμέ-

νο στην ενδυματολογική πειθαρχία.

» Όταν γέρνει στις γέφυρες, ο κόσμος κλείνει 

σαν δαχτυλίδι, όπως το θέλει o Οκτάβιο Παζ. (…) 

Καθόλου δεν σχετίζεται η απεικόνισή της με το 

χώρο της επιθυμίας, με το φετίχ και το σεξ. Αν ή-

ταν έτσι τότε οι φωτογραφίες του Κεσσανλή θα 

ήταν στημένες, θα ήταν “όμορφες”. Αντίθετα α-

ποπνέουν τρομερή αίσθηση ελευθερίας και μια 

σκανδαλιστική δόση τυχαίου. Έτσι είσαι, μοιάζει 

να μονολογεί, έτσι σε φωτογραφίζω. Αλλά και: 

σε θέλω όπως είσαι. (…) Στον Κεσσανλή το πρό-

σωπο της γυναίκας του γίνεται τοπίο, γίνεται πό-

λη. Με τις γέφυρες των φρυδιών, τις λίμνες των 

ματιών, την υδροροή του λαιμού, την αψίδα της 

ωμοπλάτης.

»(…) Εδώ και χρόνια έχω το προνόμιο να τις κοι-

τάζω και ν’ αναρωτιέμαι γιατί ως τώρα δεν συσ-

σωματώθηκαν για να διηγηθούν καλύτερα την ι-

στορία τους. Αναρωτιέμαι επίσης πώς γίνεται, 

πώς ακριβώς το έκανε αυτό ο Νίκος. Με τι ανάλα-

φρο χέρι στόχευε. Ήξερε τι ακριβώς έκανε όταν 

φωτογράφιζε; Ήξερε γιατί το έκανε; Και η Χρύσα; 

Τι ήξερε; Και τι φανταζόταν;…» A

ΙΝFO
«Amour», Στο Σπίτι 
της Κύπρου (Ξε-
νοφώντος 2Α, Κο-
λωνάκι). Διάρκεια 
έκθεσης: 30/11 
- 19/1 //Έρευνα 
και αρχειοθέτηση: 
Άννα Τσουμπλέκα 
// Συντονισμός: 
Μαρία Ραγιά // Χο-
ρηγός επικοινωνί-
ας: Athens Voice
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Το πιο αγαπημένο αθηναϊκό δίδυμο
Της Ηρώς ΠαρτςακουλακΗ - Φωτό: ΓΙαΝΝΗς οΙκοΝομου - Φωτό καταστημάτων: ΧρΗςτος κεδρας

Ο  
ι παρέες συναντιούνται στα στενά μεταλ-
λικά τραπεζάκια των παραδοσιακών κα-
φενείων, κάθονται στα πεζοδρόμια ανά-
μεσα σε γκρι πολυκατοικίες και μοντέρνα 
loft που απ’ έξω έχουν βουκαμβίλιες, α-
κούνε νέους ρεμπέτες, χαιρετούν μερα-
κλήδες μαγαζάτορες κι άλλοτε χορεύουν 
σε underground σκηνές. Επισκέπτονται 

art πολυχώρους και βλέπουν πειραματικό θέατρο, δο-
κιμάζουν πότε γκουρμέ-μοριακά και πότε μαμαδίστι-
κα πιάτα, τρώνε καλαμάκι στο όρθιο στο Δημόσιο Σή-
μα, δίνουν ραντεβού στη Λεωνίδου για την τελευταία 
πρωτοποριακή παράσταση του Τερζόπουλου στο Άττις, 
ξενυχτάνε σε after με τέκνο ή trash, κάνουν κυρια-
κάτικη βόλτα στην πλατεία Αυδή, φωτογραφίζουν τη 
street art του ΙΝΟ, μοιράζονται ιστορίες από συναυλίες 
στην Tεχνόπολη και, πριν το κλαμπ, παρκάρουν συχνά 
μπροστά από φτηνούς οίκους ανοχής στην Ιάσωνος και 
ψηλά στην Αγησιλάου και την Κολωνού. 
Με τα όρια να παραμένουν θολά και σαφώς δυσδιάκρι-
τα, το δίδυμο Κεραμεικός-Μεταξουργείο με τα πολλά 
πρόσωπα είναι για τον Αθηναίο λίγο πολύ το ίδιο, κι ας 
επιμένουν οι γνώστες ότι η περιοχή του Γκαζιού εκτεί-
νεται σε όρια πολύ συγκεκριμένα, μεταξύ Πειραιώς, 
Πέτρου Ράλλη, Κωνσταντινουπόλεως και Ιεράς Οδού. 
Πάντα στο περίπου, εκεί λίγο πολύ δίνονται τώρα τα 
ραντεβού που γράφουν μια νέα αθηναϊκή ιστορία. Λένε 
πως η Πειραιώς «ακολουθεί» τα χνάρια των Μακρών 
Τειχών της αρχαιότητας, εκεί όπου σήμερα είναι ακόμα 
ορατά τα χνάρια της βιομηχανικής Ελλάδας. Ορόση-
μα της διαδρομής Πειραιάς-Ομόνοια, τα εργοστάσια 
του Παυλίδη, του Γκαζιού, της Βιοσώλ, οι μικρές βιοτε-
χνίες, τα υφαντουργεία και οι μεγάλες βιομηχανικές 
μονάδες παραγωγής επηρέασαν καθοριστικά τη μετέ-
πειτα εξέλιξη της περιοχής που δεν αναφέρεται ποτέ με 
ένα όνομα. 

Υπάρχει λόγος που σήμερα τα πολυτελή loft είναι με-
σοτοιχία με παλιές πολυκατοικίες και που τα σπίτια των 
Ρομά απέχουν λίγα μέτρα από τις δυνατές μουσικές ή 
που κάποιοι λατρεύουν τη ζωντάνια και τις επιλογές της 
πλατείας στο Γκάζι και άλλοι δεν αλλάζουν με τίποτα τα 
γοητευτικά στέκια του Κεραμεικού-Μεταξουργείου. 
Οι απαντήσεις βρίσκονται στα ορατά ίχνη του πολεο-
δομικού σχεδιασμού και της ιστορίας αυτής της παλιάς 
αθηναϊκής συνοικίας, που παραμένει τόσο διαχρονική, 
όσο η χαρακτηριστική τούβλινη καμινάδα της.

Παλιοί και νέοι κάτοικοι
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1850 η πόλωση του 
αθηναϊκού χάρτη δεν αφορούσε Βορρά και Νότο, ού-
τε Προάστια και Κέντρο, αλλά Ανατολή και Δύση. Η 
διοίκηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους «στε-
γαζόταν» στα ανατολικά, ειδικά μετά τη διάνοιξη της 
Αλεξάνδρας ως συνέχεια της Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ 
η παραγωγική δραστηριότητα των ανώτερων και μι-
κρο-αστικών, αγροτο-λαϊκών στρωμάτων συνέβαινε 
στη δυτική πλευρά της Αθήνας με σημείο αναφοράς την 
Αιόλου και την Αθηνάς. 

Παράλληλα το Μεταξουργείο, το πρώτο εργοστάσιο της 
χώρας, εγκαταστάθηκε επίσης δυτικά, επιβεβαιώνο-
ντας με τη σειρά του την ύπαρξη αυτού του άτυπου αστι-
κού διαχωρισμού. Ακολουθεί το Εργοστάσιο Φωταερίου 
στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού, εκεί όπου 
αναπτύχθηκε στη συνέχεια ο πρόχειρος εργατικός οι-
κισμός του Γκαζοχωρίου.
Μεταξουργείο, Ψυρρή, Γκαζοχώρι και Κολωνός. Αυ-
τές ήταν οι τέσσερις συνοικίες της δυτικής όχθης, με 
«φτωχές κατοικίες, ταπεινά εκκλησίδια από την Τουρ-
κοκρατία, πληθώρα παραγωγικών δραστηριοτήτων 
μεταποίησης, βιοτεχνίας και σταδιακά, βιομηχανίας». 
Σε αυτές τις φτωχογειτονιές του νοτιοδυτικού και δυτι-
κού τμήματος της πόλης, οι εργάτες συνωστίζονταν σε 
άθλιες κατοικίες, ενώ γρήγορα σημειώθηκε στεγαστικό 
πρόβλημα στην περιοχή.
Το Γκάζι είχε τη φήμη επικίνδυνης συνοικίας, εστίας 
ασθενειών και εγκληματικότητας. Οι εργατικές κατοι-
κίες δεν ήταν παρά παλιά, ετοιμόρροπα κτίσματα, με 
κακές συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, περιζήτητα 
πάντως στους εργάτες Αθήνας και Πειραιά που ανα-
ζητούσαν κατοικία κοντά στα εργοστάσια, εξαιτίας των 
περιορισμένων διαδρομών και του υπερβολικά υψηλού 
κομίστρου συγκοινωνίας.
Εργάτες, τεχνίτες, μαγαζάτορες και βιοτέχνες ήταν οι 
βασικοί κάτοικοι του Γκαζιού, με μοναδική ελίτ, στα 
τέλη της δεκαετίας του 1950, τους γιατρούς και οδοντι-
άτρους που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων.  
Το 1960 με κρατική πρωτοβουλία ξεκινά η εγκατάστα-
ση της μειονότητας των ελλήνων μουσουλμάνων της 
Θράκης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο συνονθύλευμα 
λαϊκών στρωμάτων, ενώ στα μέσα του ’80 εμφανίζεται 
νέο κύμα μεταναστών.  Το 1982-1983, 95 οικογένειες 
μουσουλμάνων, περίπου 400 άτομα, ζουν πλέον στην 
περιοχή του Γκαζοχωρίου.

Το 1984, όταν παύει να λειτουργεί το εργοστάσιο και 
μεταφέρεται στο Θριάσιο, η περιοχή νεκρώνει, με τους 
χώρους να μένουν κενοί, ανεκμετάλλευτοι και την α-
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Η φιλόξενη Αυλή του Πέτρου είναι το δίχως άλλο ένας από τους κατε-
ξοχήν γευστικούς προορισμούς της γειτονιάς. Στη ζεστή αυλή-κήπο, 
που βλέπει στον όμορφο πεζόδρομο της Μυκηνών, ο εξυπηρετικότατος 
Θόδωρος θα σας σερβίρει τις φανταστικές σούπες που φτιάχνει η Λιλύ, 
τα vegan και τα πεντανόστιμα μαγειρευτά της Μαίρης, τις σχάρες και τα 
ρουμάνικα πιάτα του Πέτρου – γιατί ο καθένας εδώ έχει τη σπεσιαλιτέ 
του. Κι ένα παράθυρο για τους πιο βιαστικούς, με street food που επιμε-
λείται ο  Γιώργος, με τα καλύτερα φαλάφελ της πόλης, αλλά και μπου-
ρίτος, λαχματζούν και σουβλάκια με φιλέτο κοτόπουλο. Όλα αυτά τα ω-
ραία καθημερινά έως τις 3 τη νύχτα, Παρασκευές και Σάββατα έως τις 5.

Λεωνίδου 86 & Πλαταιών, 2103423886,
https://avlitoupetrou.olympicbiz.com/
fb: Falafel.Petros

Η αυλή του Πέτρου

Στεγάζεται σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο, αλλά για τις ηλιόλουστες 
μέρες έχει και τραπεζάκια πάνω στην πλατεία Αυδή, το spot του Μετα-
ξουργείου. Η κουζίνα του εστιατορίου λειτουργεί καθημερινά από τις 12 
το μεσημέρι έως τη 1 το βράδυ και είναι διάσημη για τα πεντανόστιμα 
μαγειρευτά του, τα ασυναγώνιστα σμυρνέικα σουτζουκάκια, το πικά-
ντικο μοσχαράκι και φυσικά τον κόκορα με μακαρούνες. Θα βρείτε και 
μεγάλη ποικιλία σε πιάτα της ώρας, ενώ αν είστε πολλά άτομα αξίζει να 
πάρετε τον Νταβά της Παρέας, μια μεγάλη ποικιλία ψητών που σερβί-
ρεται με ολόφρεσκες πατάτες. Extra tip: Παραμονή Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική. 
Λεωνίδου 46 & Μυλλέρου 23, 2177050103, www.toavgotoukokkora.gr 

Το αυγό
 του Κόκκορα 

ξία των ακινήτων να 
πέφτει σημαντι-
κά. Αρκετοί από 
τ ο υ ς  π ρ ώ η ν 
εργάτες με-
τακινούνται 
σ ε  ά λ λ ε ς 
περιοχές 
και «παρα-
χωρούν» τη 
θέσ η τους 
σε οικονο-
μι κούς μ ε-
τανάστες που 
έλκονται από 
τα χαμηλά ενοί-
κια και τις δυνατό-
τητες εργασίες στην 
περιοχή και πέριξ. 
Το 1983-1984 κηρύσσεται 
πρώτα αρχιτεκτονικός διαγω-
νισμός για το Γκάζι και αμέσως με-
τά αρχίζουν οι επεμβάσεις σε επιμέρους 
κτίρια του συγκροτήματος προκειμένου 
να μετατραπεί στη γνωστή σήμερα «Τε-
χνόπολη» που λειτουργεί για πρώτη φο-
ρά το 1999, ενώ εγκαθίσταται εκεί και ο 
δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός «Α-
θήνα 9,84».
Από τότε και ιδιαίτερα μετά το 2004, σή-
μα κατατεθέν δεν είναι πια τα εργοστά-
σια, αλλά οι χώροι αναψυχής, που δεν 
αποκλείεται να στεγάζονται σε πρώην 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι τιμές 
των ακινήτων ανεβαίνουν, σταδιακά 
εκδιώκονται ομάδες πληθυσμού, όπως 
οι Έλληνες Μουσουλμάνοι ή Ρομά. Με 
κίνητρο τα χαμηλό ενοίκιο και το γε-
νικότερο ρεύμα αποκέντρωσης των ε-
γκαταστάσεων αναψυχής προς τις «υ-
ποβαθμισμένες» ζώνες της πόλης, όσοι 
επιχειρηματίες πήραν το ρίσκο, άρχισαν 
να καταφθάνουν στο Γκάζι ανοίγοντας 
κυρίως «ξενυχτάδικα», παραταγμένα ε-
κατέρωθεν της  Ιεράς Οδού, μαζί με εστι-
ατόρια και θέατρα.
Από το 1990 και μετά συρρέουν στην πε-
ριοχή μποέμ, εναλλακτικοί καλλιτέχνες, 
ζωγράφοι, συγγραφείς και γενικά άν-
θρωποι της τέχνης. Κόσμος από τα εύ-
πορα στρώματα της Αθήνας που αναζητά 
ένα διαφορετικό, μη κοσμικό στέκι και 
κατηγορίες ανθρώπων που αποφεύγουν 
την μαζικότητα. Το Μεταξουργείο και οι 
δρόμοι πίσω από την Ιερά Οδό προσφέ-
ρουν πια περισσότερες επιλογές εναλ-
λακτικής διασκέδασης σε σχέση με το 
πολύβουο Γκάζι που τα τελευταία χρόνια 
έγινε σίγουρα πιο μαζικό όσον αφορά τη 
διασκέδαση, παρόλο που παλαιότερα συ-
γκέντρωνε κυρίως  χώρους πολιτισμού 
και ψυχαγωγίας που σε πρώτη φάση εί-
χαν περιορισμένο κοινό. 
Σε αυτή την αλλαγή συνέβαλε καθορι-
στικά η άφιξη του μετρό το 2007 με τη 
στάση «Κεραμεικός» στην πλατεία Γκα-
ζιού, αφού η ευκολότερη πρόσβαση άλ-
λαξε σε μεγάλο βαθμό το τοπίο. 

Χθες και σήμερα

Γκαζοχώρι, 1857 Στη συμβολή περί-
που Ιεράς Οδού και Πειραιώς εγκαταστά-
θηκε τότε το εργοστάσιο Φωταερίου, που 
ολοκληρώνεται έναν αιώνα μετά. Το 1957, 
στο ίδιο σημείο λειτουργούσε και η Λαχα-
ναγορά πριν μεταφερθεί στου Ρέντη. Έτσι 
αναπτύσσεται σταδιακά ένας αυθαίρετος 
συνοικισμός που ονομάζεται Γκαζοχώρι. 

Η περιοχή συγκεντρώνει από νωρίς εμπο-
ρικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, 

εξαιτίας μάλλον της εγγύτητας στην οδό 
Πειραιώς.

1885 Άρθρο σε εφημερίδα της εποχής 
περιγράφει την επιδημία που ξέσπασε 
στους κατοίκους, καθώς η οικονομική 
εξαθλίωση συνοδευόταν από ανίατες 

αρρώστιες, όπως φυματίωση.
1889 Στην πρώτη δημογραφική καταγρα-

φή στις «Παράγκες», αλλιώς Γκαζοχώρι, 
καταγράφηκαν μόλις 10 κάτοικοι – 8 άρ-

ρενες και 2 θήλεις.
1908 Όταν έγινε η πρώτη διαίρεση της 

Αθήνας σε συνοικίες, η πλειονότητα των 
δρόμων του Γκαζοζωρίου δεν έφεραν καν 

επίσημα ονόματα.
1939 Στην περιοχή καταγράφονται 4 

δημοτικά σχολεία και μια επαγγελματική 
Σχολή, μάλλον αυτή της Εφαρμογής Μη-
χανικού Ρουφ, ενώ υπάρχουν 3 από τα 6 
σανοπωλεία επί της Πειραιώς, τα οποία 

υπήρχαν το 1910, σύμφωνα με τον Οδηγό 
της Ελλάδος του Ν.ΙΓΓΛΕΣΗ, του 1910.
1970 Η εκβιομηχάνιση της Αθήνας αρ-

χίζει και ο Γκαζοχώρι πρωταγωνιστεί. Το 
βιομηχανικό τοπίο παρέμενε, ωστόσο, 

αποκεντρωμένο, καθώς το 1870 υπήρχαν 
μόνο 3 εργοστάσια στην Αθήνα –το Μετα-
ξουργείο (Δουρούτη), το Τυπογραφείο και 
το Εργοστάσιο Αεριόφωτος– και 20 στον 

Πειραιά. 

*Τα ιστορικά στοιχεία αποτελούν αποσπάσματα 
από την πολύ ενδιαφέρουσα και ενδελεχή 
Πολεοδομική Ανάλυση της περιοχής του 

Γκαζιού, την οποία εκπόνησαν  οι φοιτητές της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δημάκη Ιωάννα, 
Παπαϊωάννου Ισμήνη και Σιούτης Θοδωρής το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο πλαίσιο του 
μαθήματος Πολεοδομία Ι, με επιβλέποντες 

διδάσκοντες τους Μπελαβίλα Νίκο και Πρέντου 
Πολίνα. Μπορείτε να δείτε τη δουλειά τους 

εδώ: http://www.arch.ntua.gr/sites/default/
files/project/8157_/18_dimaki_papaioannou_

sioutis.pdf
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Φρέσκο αέρα στη γειτονιά του Κεραμεικού φέρνει το 
Saorsa Athens, που προφέρεται «σέρσα» και σημαίνει 
ελευθερία στα σκοτσέζικα. Για τις συστάσεις, το Saorsa 
είναι ένα all day café bar, που στεγάζεται σε ένα παλιό 
αθηναϊκό σπίτι του 1852 παρακαλώ, πλήρως ανακαι-
νισμένο, με μια μεγάλη πανέμορφη εσωτερική αυλή 
που θα αγαπήσεις. Σε αυτή την αυλή θα έρθεις από 
νωρίς για καφέ και κουβέντα στα ήσυχα (μπορείς να 
δοκιμάσεις και τα καλοφτιαγμένα σνακ, όπως τορτίγι-
ες, σαλάτες, διάφορα σάντουιτς, ποικιλίες τυριών και 

αλλαντικών κ.λπ.), ενώ όσο περνάει η ώρα το Saorsa 
αλλάζει διάθεση και γίνεται μπαράκι, με soul, jazz, 
funk, trip hop και άλλες ωραίες μουσικές. Ελευθερία 
λοιπόν, από ένα χώρο με πολύ γούστο και αγάπη στις 
τέχνες, που φιλοξενεί εναλλασσόμενους djs και από 
το επόμενο διάστημα διάφορα events, όπως συναυλί-
ες, εκθέσεις και άλλα. Μπορείτε να ενημερώνεστε από 
το Facebook.
 Γιατράκου 2, 2105235960, Fb: saorsaathens, 
Instagram: saorsaathens 

Saorsa 
Athens

Ο μερακλής (όνομα και πράγμα) Εξωστρεφής του Στρέφη πήρε μαζί του 
όλες τις καλές του συνήθειες (και) στο νέο του στέκι στον Κεραμεικό. Για 
όσους δεν γνωρίζουν, ο Εξωστρεφής είναι η επιτομή του παρεΐστικου 
μεζεδοπωλείου. Τίμιος σε όλα του, με live αγαπημένες ελληνικές μου-
σικές και καλή κουζίνα που σέβεται την ελληνική παράδοση. Ορεκτικά 
και πιάτα από πρώτες ύλες που έρχονται από μικρούς Έλληνες παραγω-
γούς, όπως το απάκι, οι πανσέτες και το μέλι από την Κρήτη, παρομοίως 
και το κρασί, οι ρακές και τα τσίπουρα, χύμα ή σε συσκευασία, για μέρες 
και νύχτες γλεντιού. Τις Δευτέρες ξεκουράζεται, τις άλλες μέρες ζωντα-
νή μουσική από τις 9.30 το βράδυ, Κυριακές και μεσημέρι και βράδυ.
Πλαταιών 36, 2103411615, fb: ExostrefisKerameikos 

Εξωστρεφής 
στον ΚεραμεικόΕδώ θα φας μερικά από τα καλύτερα noodles της πόλης. Μη μείνεις μόνο 

σε αυτά όμως! Το μενού είναι πλούσιο και χορταστικό, με περισσότερα 
από 30 πιάτα της Ασιατικής κουζίνας, μαγειρεμένα με τα πιο φρέσκα και 
θρεπτικά υλικά. Δοκίμασε τη Μαλαισιανή Λέμακ Λάξα με κάρυ (να πάθεις 
πλάκα), το κοτόπουλο (ή μοσχάρι) Σατάι, το τηγανητό ρύζι Σανγκάι και 
φυσικά το τρομερό Λοβ Γουάν Τον. Από γλυκά, εκτός από το all time 
classic τηγανητό παγωτό με ξηρούς καρπούς, ανακάλυψε το ολοκαί-
νουργιο Choco Rolls (ρολά με σοκολάτα και τυρί κρέμα!) και τα ά-παι-χτα 
παγωτορολά της Chocotopia με βιολογικό κατσικίσιο γάλα, ελληνικό 
μέλι ανθέων και βανίλια Μαδαγασκάρης. Η πραγματική ψυχή του 
Mentaleaty, όμως, είναι οι άνθρωποί του, καθώς το εστιατόριο είναι 
ακόμα μία δράση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Αθηνά-Ελπίς», που 
παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προ-
βλήματα. Μ. Αλεξάνδρου 114-118, 2130405430, Fb: Mentaleaty

Mentaleaty 
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Επιµέλεια: 
ΤΑΝΙΑ ∆ΕΛΗ

☞  Gent: €55 , New Gent: €75 
www.swatch.com 

SWATCH
XYOU
CHRISTMAS!
Φέτος τα Χριστούγεν-

να, η Swatch σε προ(σ)

καλεί να δηµιουργήσεις 

το δικό σου ρολόι. Ένα 

προσωπικό ρολόι ή ένα 

τέλειο δώρο. Πώς; Μα 

σε τρία απλά βήµατα: 

∆ιαλέγεις καντράν 

ανάµεσα στα γιορτι-

νά σχέδια. ∆ιαλέγεις 

λουράκια µε πράσινο, 

κόκκινο ή λευκό χρώµα 

και θηλάκια µε γκλίτερ 

ή χριστουγεννιάτικα 

σχέδια. Τα δίνεις στον 

υπάλληλο για την τελι-

κή συναρµολόγηση και 

είσαι έτοιµος. Τέλειο;
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GLAMAZON

»
πορείς να αγαπήσεις µια κα-
κοφωτισµένη πόλη; Μπορείς 
να αγαπήσεις µια γειτονιά, ένα 
δρόµο, ένα πάρκο, µια βόλτα 

χωρίς φως;
Μαύρα µίνι φορέµατα. Μαλλιά χτε-
νισµένα και τέλειο µακιγιάζ. Του 
κουτιού. Γέλια. Κόπι πέιστ από µπλε 
σκούρα σακάκια. Βλέµµατα - red 
alert να πιάσουν κάθε κίνηση στις 
περαντζάδες. Εστιατόρια που σχεδόν 
ξεχειλίζουν. Άλλα µαγαζιά σφαλισµέ-
να και ρηµαγµένα. Στο δρόµο πρώτο 
τραπέζι πίστα, ροτόντες εκβάλλουν 
στις όχθες των κολωνακιώτικων πεζο-
δροµίων. Ένα µπουκέτο κόκκινα τρι-
αντάφυλλα στην αγκαλιά πλανόδιας 
που αναζητά πιθανό αγοραστή. «Είσαι 
όµορφος άνδρας». Η άρνηση του 
διαχέεται στο ηµίφως µε λίγο καµάρι. 
Ναι, είναι γοητευτικός, αλλά τριαντά-
φυλλο δεν θέλει να προσφέρει.  
Χαµηλωµένα τα φώτα σε κάποιες 
από τις βιτρίνες της Βουκουρεστίου. 
Οι βραδινές έξοδοι  µοιάζουν να µη 
χρειάζονται, για κάποιο λόγο, φως. Η 
Αθήνα δεν λάµπει τη νύχτα. Το κέντρο 
δεν «αστράφτει».  Το µαύρο είναι το 
απόλυτο χρώµα. Σαν στολή. Μαύρα 
παλτό, µαύρα µπουφάν. Μαύρο και 
πάλι µαύρο. Φοριέται πολύ και φέτος. 
Ευτυχώς οι ξανθές ανταύγειες σπάνε 
τη µονοτονία. 
Attica, Βουλή και Μεγάλη Βρετάνια 
σώζουν την κατάσταση. Στους εσωτε-
ρικούς δρόµους η πόλη είναι σκοτει-
νή. Πυγολαµπίδες αντίστασης κάποιες 

από τις βιτρίνες των καταστηµάτων, 
εδώ κι εκεί. Καφέ µε ουρές αναµονής. 
Εσπρέσο στα όρθια. Selfies ζευγαριών  
µπροστά από ακριβή µπουτίκ. Τέτοιες 
τιµές πρέπει να απαθανατίζονται. 
Και µετά να θαυµάζονται. Θολή η 
ατµόσφαιρα. Τα βλέµµατα δεν είναι 
διαυγή. Και οι συµπεριφορές το ίδιο. Ο 
αστικός φωτισµός στο δηµόσιο χώρο 
πιθανόν είναι το τελευταίο πράγµα 
που απασχολεί. Σαν τη φούντα µε το 
µαργαριτάρι. Οι απαιτήσεις άλλωστε 
έχουν λιγοστέψει. Το ηµίφως των 
χαµηλών προσδοκιών. Κι όταν χαµη-
λώνει ο πήχης βρίσκει πεζοδρόµια 
µε γλιστερά πλακάκια που µισούν τα 
ψηλοτάκουνα. Σκουντουφλά στην 
άσφαλτο που γωνιές-γωνιές είναι 
ανισόρροπη και στραπατσαρισµένη 
µε πολλές στρώσεις. Παραπατά σε 
σκοτεινούς εσωτερικούς δρόµους 
που µυρίζουν απελπισία, αποξένωση 
και µοναξιά. 
Υγρασία. Φανάρια. Αυτοκίνητα. ∆ιαβά-
σεις. Η Vogue και το Vanity fair κρέµο-
νται κουρασµένα µαζί µε ένα θύσανο 
ξένων περιοδικών. Η limited edition 
των καφέδων υπόσχεται µυρωδάτα 
Χριστούγεννα. Τρίτο κουδούνι στα 
θέατρα. Μια ευκαιρία να βγούµε από 
το σπίτι. Να γελάσουµε µε τη Μαντάµ 
Σουσού και το Απελπισίτο. Μια µικρή 
απιστία σε social media και netfllx τη 
συστήνει και ο... γιατρός. Μη γίνει το 
µυαλό ζαµπόν από το κάψιµο της κα-
θηµερινότητας χωρίς προοπτική. 
Ένα φως, κάποιος…

Tα φώτα της πόλης
Η Αθήνα δεν λάµπει τη νύχτα. Το κέντρο 
δεν «αστράφτει». Μπορείς να αγαπήσεις 

µια κακοφωτισµένη πόλη;

Της ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

* «Τα Φώτα της Πόλης», του Τσάρλι Τσάπλιν (1931).  
Η αγαπηµένη ταινία όλων των εποχών για τον µεγάλο Όρσον Γουέλς.

SCHOTT 
Ανδρική πλεκτή ζακέτα 
µε επένδυση

YAMAMAY 
Homewear µπότες 
µε γούνινη επένδυση

HUAWEI 
Smartphone Mate 10 lite 

µε Full View Οθόνη 
& 4 κάµερες

KANKEN 
Σακίδιο πλάτης µε δερµάτινες λεπτοµέρειες 

FENDI 
Γυαλιά ηλίου µε 

λεπτό σκελετό  
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HUAWEI 
Smartphone Mate 10 lite 

µε Full View Οθόνη 
& 4 κάµερες

HUSH 
PUPPIES 

∆ερµάτινες µπότες 
µε τακούνι 
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BESTIARY 
by VIKTOR 

KOEN
Παλιές, ξεθωριασµένες φωτο-
γραφίες µιας Αµερικής σκο-
τεινής, αµήχανης. Άνθρωποι 
και ενδοχώρα του 19ου αιώνα, 
σχεδόν σαν αραχνιασµένο, ε-
πικίνδυνο τιµµπαρτονικό πα-
ραµύθι, παντού σαν να παρα-
µονεύουν θάνατοι και δαιµό-
νια. Πόσοι σκελετοί και άγρια 
ζώα κρύβονται στο Βεστιάρι-
ο-Θηριοτροφείο του Βίκτωρα 
Κοέν; Η σειρά «Bestiary» του 
διεθνούς φήµης καλλιτέχνη 
(κατάγεται από τη Θεσσαλο-
νίκη αλλά ζει στην Αµερική), 
που παρουσιάζεται αυτό τον 
καιρό στην γκαλερί Νitra, εί-
ναι αποτέλεσµα της µακρο-
χρόνιας ενασχόλησής του µε 
τη φωτογραφία των αρχών 
του 19ου αιώνα και την αρχαία 
ελληνική µυθολογία. Το πρω-
τογενές φωτογραφικό υλικό 
επιλέχθηκε από τη συλλο-
γή εικόνων της Βιβλιοθήκης 
του Κονγκρέσου των ΗΠΑ. Η 
σειρά «Bestiary» έχει παρου-
σιαστεί και στο United Photo 
Industries της Νέας Υόρκης.

INFO
Μέχρι 6 Ιανουαρίου 2018, Nitra 

Gallery, Αλωπεκής 34, Κολωνάκι, 
2130436697, www.nitragallery.com 
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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ 

¡éá îá ëáôáøöòéóôåÝôå óôïù÷ 
ïäèçïà÷ ôè÷ A.V., óôåÝìôå äåìôÝá 
Æàðïù 2 åâäïíÀäå÷ ðòéî áðÞ ôèî 
ðòïçòáííáôéóíÛîè èíåòïíèîÝá. 
Æáøùäòïíéëñ÷ óôè äéåàõùîóè 
Ìáò. Æòéëïàðè 22, 10679 °õÜîá 

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

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

athensvoice.gr/guide

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α; 

«CITY GUIDE», ένας πλήρης 

οδηγός µε γκαλερί, θέατρα, 

σινεµά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

«Τα µάτια του έρωτα»

Παύλος Σιδηρόπουλος

Φανή Παπαθεοχάρη«Λήθη»
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Βασίλησ Μαυρογεωργίου 
«Από τις 4/12 θα είμαι στο πλευρό της Σοφίας 

Σεϊρλή, για κάτι που χαίρομαι πάααρα πολύ. 

Παίζουμε στο έργο “Χελιδόνι” του Γκιλιέμ 

Κλούα σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα. Ο 

συγγραφέας “μεταφέρει” το τρομοκρατικό 

χτύπημα που είχε γίνει σε ένα γκέι μπάρ του 

Ορλάντο, στη χώρα του, την Ισπανία. Με 

αφορμή αυτό και φέροντας απέναντι έναν 

(υστερικά) φιλελεύθερο gay και μια συντηρη-

τική, εξ ανάγκης, γυναίκα μιλάει για το θέμα 

των ταυτοτήτων, την αποδοχή του άλλου 

αλλά και του εαυτού μας, το ρατσισμό, την 

αγάπη. Είναι πάρα πολύ έξυπνο έργο καθώς 

οι ήρωες έχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία, 

και δεν υπηρετεί μια μανιχαϊστική θέση. 

Από τις 2/12 ξεκινάμε στο Skrow τις παρα-

στάσεις του έργου “Τα μάτια του έρωτα” που 

βασίζεται στο “Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας” 

του Σέξπιρ. Διαλέξαμε το συγκεκριμένο έργο 

ως έμπνευση προκειμένου να μιλήσουμε για 

τον έρωτα, γιατί σε αυτό ο Σέξπιρ βλέπει τον 

έρωτα ως πλάνη. Είναι η διάσταση που ται-

ριάζει στο σήμερα! Το κείμενο είναι δικό μας 

απλά χρησιμοποιήσαμε υλικά από το “Όνει-

ρο” θέλοντας όλα τα σεξπιρικά μεταφυσικά 

στοιχεία (ξωτικά κ.λπ.) να τα φέρουμε στη 

ρεαλιστική εκδοχή τους. Κεντρικός άξονας 

στο έργο μας είναι το ζευγάρι. Η φύση και 

εδώ θα παίξει καταλυτικό ρόλο για τα τρία 

ζευγάρια που θα βρεθούν μαζί ένα τριήμερο. 

Τα βλέμματα θα κινητοποιήσουν καταπιεσμέ-

να συναισθήματα, καημούς, πάθη, έρωτες, 

θα δοκιμάσουν την πίστη…» 

Από 2/12, Skrow, Αρχελάου 5, Παγκράτι, 

2107235842. Από 4/12, Μικρό Γκλόρια, Ιπποκρά-

τους 7, Αθήνα, 2103642334

ληθη 
Τρεις χρονιές ανέβηκε ο υπαρξιακός μο-

νόλογος του Δημήτρη Δημητριάδη για να 

επανέλθει με την έκκληση (επίκληση και 

παράκληση μαζί) «Ξεχάστε με». Έτσι ολοκλη-

ρώνει τον κύκλο του εκείνος που ξεκίνησε 

απευθυνόμενος σε όλους ή σε κανέναν, λέγο-

ντας «Τώρα αρχίζω». Η «Λήθη» είναι ένας άν-

θρωπος στο μεταίχμιο, όπως και η χώρα μας. 

Σκην.: Δημήτρης Τάρλοου. Παίζει: Μαριάννα 

Δημητρίου. (Από 5/12)

TribuTe γία τον Παυλο 
σίδηροΠουλο
Το Σάββατο 2/12 οι Απροσάρμοστοι με τους 

Κυριάκο Δαρίβα, τύμπανα, Οδυσσέα Γαλανά-

κη, κιθάρα, Αλέκο Αράπη, μπάσο, στη μεγάλη 

ζωντανή γιορτή της σκηνής για τον αξέχαστο 

Παύλο Σιδηρόπουλο που σημάδεψε με τα 

τραγούδια και τη στάση του το ελληνικό ροκ. 

(22.00/€10). Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 

2108224134, 6977641373 

Φανη ΠαΠαθεοχαρη
Το πρώτο τραγούδι της Φανής Παπαθεοχάρη 

με τη Heaven Music με τίτλο «Δεν μ’ αγαπάς» 

μόλις κυκλοφόρησε. Τη μουσική και τους στί-

χους υπογράφει η ερμηνεύτρια. Οι συναισθη-

ματικοί στίχοι του μελωδικού τραγουδιού, 

συνοδευόμενοι από την ιδιαίτερη φωνή της 

Φανής Παπαθεοχάρη, δημιουργούν εικόνες 

και καταστάσεις βγαλμένες από το ατέλειω-

το βιβλίο της αγάπης. Τη σκηνοθεσία του 

videoclip υπογράφει ο Chris Tsoukalas.

η Ξεχωρίστη 
συναντηση 
των Κ.Βητα 

& MiKAeL DeLTA
 στα ντεΚ 

του STeAM
Η κοινή εμφάνισή τους στα 

ντεκ του club Steam την Πα-

ρασκευή έγινε sold out. Mια 

δεύτερη βραδιά προστέθηκε 

για το Σάββατο. Οι δύο φίλοι 

και συνεργάτες θα μοιραστούν 

αγαπημένα τους νέα και παλιά 

tracks από το φάσμα της ηλε-

κτρονικής μουσικής. Στην πρώ-

τη τους κοινή εμφάνιση στην 

Αθήνα μετά από 9 χρόνια. Ιδανι-

κό support από τη resident του 

Sodade2, DJ Fo. Ένα πολύωρο dj 

set από τους πρωτοπόρους της 

εγχώριας ηλεκτρονικής μουσι-

κής μέσα από τους μοναδικούς 

Στέρεο Νόβα και δύο στοιχεία 

καθιστούν τη συνάντηση αυτή 

ξεχωριστή. Η αλληλεπίδραση 

των δύο πολυαγαπημένων μου-

σικών με το κοινό και η περιέρ-

γεια για τις μουσικές επιλογές 

τους από διαφορετικά είδη και 

δεκαετίες της ηλεκτρονικής 

σκηνής τη συγκεκριμένη χρονι-

κή περίοδο. Θα τα ζήσουμε όλα 

από κοντά. -Γ.Δ.

Steam, Ευρυμέδοντος 3, Κερα-

μεικός, 2103412120. Έναρξη: 

23.00. Είσοδος €15. Προπώληση 

viva.gr. Στις 1&2 Δεκεμβρίου.

ΜΙχΑλΗΣ ΔΕλΤΑ

Κ.ΒΗΤΑ
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∆ηµήτρης και ο Σείριος είναι δύο 

νέα παιδιά που ήθελαν από πάντα να 

γίνουν σεφ. Γνωρίστηκαν στην κουζί-

να ενός αθηναϊκού εστιατορίου πριν 

µερικά χρόνια. Από τότε είναι φίλοι κολλη-

τοί. Ο Σείριος ήταν που έριξε την ιδέα: «∆εν 

κάνουµε κάτι δικό µας;». Άλλο που δεν ήθελε 

ο ∆ηµήτρης. «Το όνειρό µου ήταν και είναι να 

µαγειρεύω ό,τι θέλω! Αυτό κάνουµε στον Μυ-
στικό Κήπο. Ό,τι µας κατεβαίνει στο κεφάλι το 

αποτυπώνουµε στα πιάτα µας», µου λέει και 

σκέφτοµαι ότι ευτυχώς τα κεφάλια τους κα-

τεβάζουν µερικές πολύ νόστιµες ιδέες. 

∆εν θέλει και πολλή σκέψη για να καταλά-

βεις γιατί ονόµασαν το εστιατόριό τους «Μυ-

στικό Κήπο». Από την είσοδο, που βρίσκεται 

σε µία από τις πιο κεντρικές οδούς του Χα-

λανδρίου, δεν βλέπεις τη µεγάλη αυλή. ∆εν 

µπορείς καν να φανταστείς ότι εκεί, στο βά-

θος, σε περιµένουν λεµονιές, αναρριχητικά 

φυτά, µυρωδάτα γιασεµάκια και πέργολες. 

Όπως δεν µπορείς µε τίποτα να φανταστείς 

και τα πιάτα που θα δοκιµάσεις. 

Σε αυτή την αυλή που θυµίζει πλατεία γρα-

φικού χωριού, σερβίρονται βλαχοµπριζό-

λες 600-700 γρ. (για δύο άτοµα), µοσχαρί-

σιο συκωτάκι σχάρας ή τηγανιά, πατάτες 

σκορδάτες µε το µαϊντανό τους και την πι-

κάντικη γραβιέρα τους ή φρέσκια φιλετα-

ρισµένη σαρδέλα Χαλκιδικής ψηµένη στη 

σχάρα. Σερβίρονται όµως και αυγοτάραχο 

Τρικαλινού µε espresso, γκερεµέζι (πρόβειο 

µαλακό τυρί) µε πικάντικη σάλτσα και µαρ-

µελάδα µελιτζάνας, αγριογούρουνο στιφά-

δο, ακόµα και µοσχαρίσιο φιλέτο ταρτάρ... 

Με άλλα λόγια, η νοστιµιά και το ύψος µιας 

δηµιουργικής κουζίνας εµφανίζεται από ε-

κεί που δεν το περιµένεις.

Καθώς είµαι περίεργη για τη δηµιουργική 

ρότα της (ανοιχτής) κουζίνας, διαλέγω κολο-

κυθάκια ποσέ µε κρέµα πατζαριού, πέστο κα-

ρυδιού και κατσικίσιο τυρί, ζελέ χελιού µε µα-

νιτάρια από την Ιαπωνία, κρέµα από κολοκυ-

θάκι και κράκερ... ποπ κορν, κανταϊφάκια µε 

παστουρµά και τυρί (υπέροχα), ολόφρεσκα 

µανιτάρια King Oyster µε φύλλα καπουτσί-

νου και πουρέ λευκού καρότου, µπιφτεκάκια 

µε σάλτσα µετσοβόνε (τούτα εδώ ήταν ένα 

µικρό όνειρο), φάβα Φενεού µε καπνιστό χέλι 

(ένα τέλειο πιάτο τόσο από άποψη ποιότητας 

όσο και εκτέλεσης) και τους εκ-πλη-κτι-κούς 

τηγανητούς γίγαντες που ήρθαν ξαπλωµένοι 

σε µια φίνα σκορδαλιά ντοµάτας. Με καµία 

δύναµη µην τους παραλείψετε. 

Ο Μυστικός Κήπος έχει και µυστι-

κό κελάρι όπου θα βρείτε αρκετά, 

γνωστά και καλά κρασιά ελλήνων 

παραγωγών, εξαιρετικά αποστάγ-

µατα και µπίρες-διαµάντια (όπως 

η σαντορινιά Volcan, η Voreia και η 

αθηναϊκή Noctua). Αλλά το µεγάλο 

του µυστικό είναι η πεντανόστιµη 

και τόσο δηµιουργική κουζίνα που 

σερβίρεται σε φιλικό χώρο, δεν 

έχει ανάγκη από περιττές φιοριτούρες και 

παρόλη την ποιότητά της κρατά τις τιµές όχι 

απλά προσιτές, αλλά πραγµατικές. 

Καραολή ∆ηµητρίου 21, Χαλάνδρι, 2130370929 

ΓΕΥΣΗ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Æï Nolita
 brunch-Àòåé 
 áìÀ éôáìéëÀ

Αν το πεινασµένο (και πά-

ντα πονηρό) µυαλό σου 

έχει αναρωτηθεί πώς είναι 

το brunch στην πιο νόστιµη κουζίνα 

του κόσµου, αυτή την Κυριακή βάλε 

µπρος για ένα από τα ωραιότερα ιτα-

λικά της Αθήνας. Φέτος το Nolita τιµά 

τη γνήσια, πληθωρική, ιταλική κου-

ζίνα και ο πολύ καλός σεφ Γιάννης 

Λιόκας φτιάχνει τα καλύτερα των 

καλύτερων! Η πίτσα-σήµα κατατεθέν 

δεν λείπει και είναι κορυφαία σε όλες 

της τις εκδοχές, το ανοιχτό pizza bar 

βρίσκεται στη θέση του και από πίσω 

του ο pizzaiolo Νίκος Σωτηρόπου-

λος κάνει τα δικά του, ζυµωτά θαύµα-

τα. Για το brunch ο Λιόκας δηµιουργεί 

µια ξεχωριστή κάρτα, όπου τα αυγά 

βεβαίως και έχουν την τιµητική τους, 

µαζί όµως έχουν και άρωµα Ιταλίας. 

∆οκίµασε το αυγό «καρµπονάρα», 

τα Italian Benedict (µε focaccia, αυγό 

ποσέ, προσούτο San Daniele και σος 

hollandaise), τα ιταλικά σάντουιτς, τη 

frittata (µε καπνιστή µοτσαρέλα, κο-

λοκύθα, µανιτάρια Portobello) και θα 

το πεις το «Mama mia!». Εύκολο όµως 

και να γλιστρήσεις έτσι όπως πίνεις τα 

υπέροχα κοκτέιλ ή κάποιο κρασί από 

την εξαιρετική λίστα του Nolita και στα 

πιάτα του καινούργιου µενού: φρέσκα 

ζυµαρικά (τέλεια τα fusilli µε βασιλικό 

καβούρι και σάλτσα gricia), κλασικό 

vitello tonnato, σαλάτες µε τραγανό 

proscioutto, µπακαλιάρο ποσέ µε 

fregola sarda και σαφράν, µοσχαρίσιο 

συκώτι γάλακτος alla veneziana και 

αρκετές ακόµη νοστιµιές, όλα τους α-

ποθεώνουν την ιταλική νοστιµιά.

Χαριλάου Τρικούπη 48, Κηφισιά (ξενο-
δοχείο Semiramis), 2106231181

↘Ã »ùóôéëÞ÷ ºÜðï÷ Ûøåé
 ëáé íùóôéëÜ ëïùúÝîá

Υπέροχα, δηµιουργικά πιάτα σε µία 
από τις πιο ωραίες αυλές του Χαλανδρίου

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ
ROCK 
’N’ 

ROLL!
Μετά από µικρή καθυ-

στέρηση λόγω εργασιών 
που κι αυτή ακόµη τη 
στιγµή συνεχίζονται 

πυρετωδώς, το πιο hot 
opening της σεζόν είναι 

γεγονός. Η επίσηµη 
«πρώτη» είναι µεθαύριο 

Σάββατο απόγευµα, 
µέρα και ώρα που έτσι 
κι αλλιώς ήταν πάντα 

«σηµαδιακή» για το Rock 
’n Roll και τους πιστούς 
του. Ο πολυέλαιος είναι 
στη θέση του, πολλά θα 

θυµίζουν την ένδοξη 
ιστορία του, αλλά και τα 
καινούργια είναι ωραία 
και δυνατά. Καλή αρχή!  

Επιµέλεια: 
ΝΕΝΕΛΑ
 ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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χειµερινή εκδοχή του Plisskën Festival επιστρέ-
φει λίγο πριν το τέλος του 2017 µε ένα εκλε-
κτικό lineup από όλο το φάσµα της σύγχρονης 
µουσικής σκηνής. 40 διεθνείς και εγχώριοι 

καλλιτέχνες θα φιλοξενηθούν σε 3 χώρους επί της 
οδού Πειραιώς, Piraeus 117 Academy, Μεταλλουργείο 
και The Loft, σε 5 stages (το ένα secret) που θα ξεκινούν 
κάθε µέρα στις 19.00 και θα τελειώνουν στις 05.30 της 
επόµενης µέρας. ∆ηµιουργώντας ένα διήµερο street 
festival στην καρδιά της πόλης. Ένα street festival που 
πρόσφατα επιβραβεύτηκε µπαίνοντας στο εκλεκτικό 
Pitchfork Guide To Festivals, αλλά και µε τις δύο υπο-
ψηφιότητες στα European Festival Awards στις κατη-
γορίες «Best Small Festival» και «Best Indoor Festival».  
Headliners της φετινής χρονιάς δεν είναι άλλοι από το 
χαρισµατικό Καναδό indie superstar στο όνοµα Mac 
DeMarco µε το φετινό του άλµπουµ «This Old Dog» 
στην Captured Tracks, καθώς και τον πατέρα της Ethio 

Jazz Mulatu Astatke, που αγαπήθηκε 
µέσα από το «Broken Flowers» του 
Τζάρµους. Πολυαναµενόµενες όµως 
είναι και οι ζωντανές εµφανίσεις του 
Andy Stott, που επιστρέφει στο φε-
στιβάλ µετά το 2015, των dance punk 
πειραµατιστών Liars, του Romare 
από το ρόστερ της Ninja Tune, κα-
θώς και του πολυσυζητηµένου rap 
crew των 67 από το Νότιο Λονδίνο. 
Θα δούµε ακόµη τους Holy Fuck από το Τορόντο, τη 
ράπερ Lady Leshurr, το ντουέτο της Κοmpakt Weval, 
τον Gaika της Warp, τους Smerz της ΧL, τη δική µας 
Giganta µε το νέο της υλικό, αλλά και το αστέρι της  
Hyberdub Jessy Lanza από τον Καναδά. Μαζί µε κα-
ταξιωµένους καλλιτέχνες, όπως η σπουδαία Λένα 
Πλάτωνος ή o περιζήτητος Γάλλος DJ Ivan Smagghe. 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο λονδρέζικος ραδιοφω-

νικός σταθµός, NTS Radio, που 
διαµορφώνει µουσικές τάσεις ανά 
τον κόσµο, αναλαµβάνει το curation 
του Tunnel Stage στις 2 ∆εκεµβρίου 
µε ζωντανή ηχογράφηση και ταυ-
τόχρονη παγκόσµια µετάδοση των 
ζωντανών εµφανίσεων του Tunnel, 
ενώ την 1η ∆εκεµβριου αντίστοιχα 
το curation του ίδιου stage έχουν α-
ναλάβει οι δικοί µας Black Athena. 

 
Main Stage: Piraeus 117 Academy, Πειραιώς 117 //Τunnel & 
Republic: Μεταλλουργείο, Πειραιώς 127 // Αquarium: Τhe Loft, 
Πειραιώς 123. Έναρξη: 19:00. Το ταµείο και η είσοδος του φε-
στιβάλ θα λειτουργεί στο χώρο του Μεταλλουργείου. Eίσοδος 
€50 (ως 30/11) Μονοήµερα €32. Προπώληση: Viva.gr, 11876, 
Viva kiosks (Σύνταγµα, Τεχνόπολη), Seven Spots, Reload Stores, 
Media Markt Greece, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης. Στις 1&2/12. ∆εί-
τε αναλυτικά το πρόγραµµα στο www.athensvoice.gr
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ΜΟΥΣΙΚΗ

ßòá çéá
Plissken Festival
Η χειµερινή εκδοχή µε
40 music acts επιστρέφει στην
 Αθήνα στις 1&2 ∆εκεµβρίου

ÆÃ
SOUNDTRACK
Æ¸ª ¦Ã¤¸ª

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Jessy lanza
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H queer art 
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Το pop φανζίν του Poeas 
(κατά κόσµο ∆ηµήτρη Γαβαλά) 
είναι σαν να κάνεις swipe στα 

πιο σέξι προφίλ του Tinder
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η

Μ
υώδη αγόρια µε µούσια και τατουάζ, ηµί-
γυµνα σε προκλητικές πόζες, τιζάρουν τα 
asset της εξωτερικής τους εµφάνισης, λες 
και ποζάρουν για selfie που µετά θα ανεβά-

σουν σε κάποιο δηµοφιλές dating app. Έτσι µοιά-
ζουν τα pop αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικά σχέδια 
του Poeas, κατά κόσµο ∆ηµήτρη Γαβαλά, τα οποία 
θα βρεις συγκεντρωµένα στο πρώτο του φανζίν, 
«Πλήττω». Ο µόλις 19 ετών ∆ηµήτρης σχεδιάζει 
από τότε που θυµάται τον εαυτό του και επιλέγει το 
δύσκολο δρόµο του freelancer για να ψαχτεί δηµι-
ουργικά και να µοιραστεί τα σχέδιά του.

Τι σε ενέπνευσε να φτιάξεις ένα φανζίν σαν 
το «Πλήττω»; Η αναφορά για το όνοµα είναι η 
αξεπέραστη Σωσώ Παπαδήµα από τα «Εγκλή-
µατα»; Η όντως αξεπέραστη Σωσώ δεν ήταν η α-
ναφορά µου όταν επέλεξα πώς να ονοµάσω το 
«Πλήττω»! Έχω µία µικρότερη αδερφή την οποία 
λένε Πληττώ και αυτός ήταν ένας τρόπος να της 
αφιερώσω το έντυπο, καθώς και να περάσω την 
ιδέα του «Βαριέµαι, δεν έχω τι να κάνω, ας κάνω 
κάτι». Νοµίζω, ξέρουµε και οι δύο τι εννοώ. Πέρα 
από αυτή τη µικρή αναφορά, ήθελα εδώ και ένα 
µεγάλο διάστηµα να φτιάξω µία συλλογή από τα 
ερωτικά έργα µου. Παρότι σχεδιάζω και γυναικεία 
ερωτικά σχέδια, θεώρησα ότι το ανδρικό ερωτικό 
λείπει από τα ελληνικά δεδοµένα και το «Πλήττω» 
ήταν ο τρόπος µου να προτείνω κάτι διαφορετικό.

Ποια είναι η θέση της queer art στην Ελλάδα; 
Υπάρχει χώρος για δουλειές σαν τη δική σου ή 
πιστεύεις ότι απευθύνεται σε ένα περιορισµένο 
κοινό; Αν και θεωρείται ακόµα αρκετά ευαίσθητο 
υλικό για τα ελληνικά δεδοµένα, για κανένα λόγο 
δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει χώρος για παρόµοιες 
δουλειές στην Ελλάδα. Μάλιστα, ακριβώς επειδή 
δεν υπάρχει µεγάλη δηµοσιότητα πάνω στο συ-
γκεκριµένο τοµέα τέχνης, πολλοί αποθαρρύνο-
νται από το να παρουσιάσουν αντίστοιχη δουλειά 

τους σε φεστιβάλ. Παρόλα αυτά 
υπάρχουν νέοι εκπρόσωποι του 
queer erotic art στην Ελλάδα, α-
πλά δεν είµαστε πολλοί. 

Πώς εµπνέεσαι για να σχεδιά-
σεις τα πορτρέτα αυτών των 
αγοριών; Παίρνεις ερεθίσµατα 
από υπαρκτά πρόσωπα ή κάνο-
ντας swipe σε εφαρµογές ή στο 
tumblr, για παράδειγµα; Νοµίζω 
λίγο από όλα, ειλικρινά. Μπορεί να 
τύχει να σκρολάρω το tumblr µου 
και να µου πεταχτεί ένας τυπάς ή 

καµία πόζα που να µε εµπνεύσει, να δω κάποια συ-
γκεκριµένα χαρακτηριστικά σε άτοµα στο µετρό. 
Άλλες φορές µου ποζάρουν φίλοι µου, όπου µετέ-
πειτα θα µετατρέψω το σκίτσο σε ένα ολοκληρω-
µένο έργο (Ναι µου ποζάρουν γυµνοί, έχω καλούς 
φίλους, όχι δεν θα σου πω ποιοι είναι!) 

Τι σχεδιάζεις για το άµεσο µέλλον; Ετοιµάζοµαι 
για το ComicdomCon! Έχω ένα µικρό graphic novel 
το οποίο σκοπεύω να τελειώσω µέχρι τότε. Επι-
πλέον, εφόσον το novel µου είναι έτοιµο, σκοπεύω 
να φτιάξω µια δεύτερη συλλογή µε ερωτικές δου-
λειές µου ως διάδοχο του «Πλήττω». ●
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Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Τα επετειακά αφιερώµατα σε διανοητές, ιδίως µετά θά-

νατο, είναι συνήθως ογκώδη και βαρετοί τόµοι, όπου 

διάφοροι, συνήθως πανεπιστηµιακοί, γράφουν συνήθως 

περισπούδαστα και βαρετά πράγµατα. Ευτυχώς το βιβλίο 

«Είµαστε υπεύθυνοι για την Ιστορία»  – αφιέρωµα στα 

είκοσι χρόνια από το θάνατο του Κορνήλιου Καστοριάδη, 

που κυκλοφόρησε µόλις από τις εκδόσεις «Κριτική» (σελ. 

20, €12), δεν είναι τέτοια περίπτωση. Είναι ακριβώς το 

αντίθετο.  

 

¦
ρώτα πρώτα, πρόκειται για τη σχεδόν αποκλειστική 
δουλειά ενός µόνο προσώπου, της χαλκέντερης δη-
µοσιογράφου Τέτας Παπαδοπούλου, που έχει συγκε-
ντρώσεις εδώ «καστοριαδικές» της εργασίες από την 

«Ελευθεροτυπία», το «Παρασκήνιο» της ΕΤ1 και το «Αντί», κά-
νοντας µέχρι και τις µεταφράσεις (µόνο σε δυο κείµενα έχουν 
συµβάλει άλλοι µεταφραστές, ο Στάθης Γουργουρής στου 
µαθηµατικού Άκι Ορρ και η Τέσσα Χατζηγιάννη στη συζήτηση 
του Καστοριάδη µε το συγγραφέα Οκτάβιο Παζ). ∆εύτερο, εί-
ναι η επανέκδοση ενός πολύ πετυχηµένου και από καιρό εξα-
ντληµένου βιβλίου, που είχε ευτυχήσει, παλιότερα, να κάνει 
έξι εκδόσεις, στο οποίο τώρα υπάρχουν λίγες γλωσσικές αλ-
λαγές, µια και το παλιότερο υλικό του έρχεται από το µακρινό 
1987. Τρίτο, το βιβλίο είναι ευσύνοπτο κι ευκολοδιάβαστο, 200 
σελίδες µικρού σχήµατος και µεστές σε περιεχόµενο. Τέταρτο 
–και το σηµαντικότερο– το σύνολο είναι σα να γράφτηκε χτες, 
σαν ο Καστοριάδης να µιλάει για τη σηµερινή Ελλάδα, την 
κρίση της, τις εµµονές µας, τη στραβοκεφαλιά και την εθελο-
τυφλία µας.  
 
Το βιβλίο αποτελείται από ένα προλογικό σηµείωµα, τρία 
κύρια µέρη, ένα επίµετρο κι ένα χρονολόγιο της ζωής του 
διανοητή. Το πρώτο από τα τρία µέρη τιτλοφορείται «Λόγος 
άµεσος» και συντίθεται από δ;yο µεγάλες συνεντεύξεις που 
ο Καστοριάδης παραχώρησε στη γράφουσα, η πρώτη µάλι-
στα είναι αυτή που έδωσε τον τίτλο στο βιβλίο. Το δεύτερο 
επιγράφεται «Λόγος ίδιος» και συναρµόζεται από την εκτε-
ταµένη διάλεξη «Οι τέσσερις λέξεις» (Φαντασία, Φαντασιακό, 
∆ηµιουργία, Αυτονοµία) και τέσσερις ακόµα συνεισφορές του 

Καστοριάδη, από τις οποίες η µία µεταθα-
νάτια. Το τρίτο ονοµάζεται «Λόγος των άλ-
λων» και απαρτίζεται από εννιά κείµενα άλ-
λων διανοητών, επιστηµόνων, πολιτικών 
κ.λπ. για το τιµώµενο πρόσωπο, καθώς και 
από τη συζήτησή του µε τον Οκτάβιο Παζ. 
Τέλος, το επίµετρο είναι η συνέντευξη του 
διανοητή στη δηµοσιογράφο µε το χαρα-
κτηριστικό τίτλο «Ως πότε θα ρίχνουµε την 
ευθύνη στους άλλους;».  
 
Ο Καστοριάδης (1922-1997) ήταν µια µο-
ναδική φυσιογνωµία: Κωνσταντινουπολί-
της, µέλος της ΟΚΝΕ του ΚΚΕ και στη συ-
νέχεια τροτσκιστής, απόφοιτος Νοµικής 
µε σπουδές Φιλοσοφίας του ∆ικαίου στην 
Αθήνα, µόνιµος κάτοικος Παρισιού από το 
1945, επικριτικός απέναντι στο σταλινισµό, 
συνιδριτής της ξακουστής πολιτικής οµά-
δας «Σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα» και του 
οµώνυµου περιοδικού –που αργότερα άλ-
λαξε σε «Αυτονοµία ή βαρβαρότητα»– µε-
λετητής του «Μάη του ’68» που τον έζησε 
από πρώτο χέρι, οικολόγος, ψυχαναλυτής, 
οικονοµολόγος, φίλος της Αρχαίας Ελλά-
δας και επικριτής του Βυζαντίου, εισηγη-
τής της περίφηµης «φαντασιακής 
θέσµισης της κοινωνίας» (και του ανάλο-
γου σπουδαίου βιβλίου), πανεπιστηµιακός, 
εχθρός κάθε αυθεντίας και κάθε θρησκευ-
τικότητας, εµµανής µε την ελευθεριακότη-
τα, παραγωγός δικής του σκέψης, συγκε-
ραστής ποικίλων ρευµάτων, σηµείο ανα-
φοράς στη δυτική σκέψη – και ποιος ξέρει 
πόσα άλλα. 
 
Ρώτησα την επιµελήτρια του βιβλίου τι 
άνθρωπος ήταν ο Καστοριάδης. Κι  αυ-
τή, που τον είχε συναναστραφεί αρκετά 
στις πολύωρες συναντήσεις τους µού 
απάντησε τα εξής 

«Λάτρευε τη θάλασσα. Κολυµπούσε υπέ-
ροχα, χανόταν στα βαθιά, ήταν δεινός κο-
λυµβητής. Όσο λάτρευε τη θάλασσα, άλλο 
τόσο λάτρευε τη µουσική. Έπαιζε πιάνο. ∆εν 
θα πρέπει να υπήρξε ηµέρα στη ζωή του 
που να µην άκουγε µουσική, έστω για λίγο. 
Στην επαφή του µε τους άλλους φαινόταν 
το χιούµορ του. Είχε ζεστασιά, ταυτόχρονα 
µε ανεξάντλητη ζωτικότητα και ενέργεια. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά του ήταν φανερά 
ακόµη κι αν τον γνώριζε κανείς πολύ λίγο. 
Στις συζητήσεις και συνεντεύξεις του δεν 
περιφρονούσε, ούτε απέφευγε να απαντή-
σει και στις πιο απλοϊκές ερωτήσεις που 
του έθεταν. Στεκόταν, άκουγε µε προσοχή 
και απαντούσε χωρίς βιασύνες». 
 
Σκέφτοµαι πόσο τυχερή ήταν η κ. Παπα-
δοπούλου που τον γνώρισε – κι ευτυχώς 
ξανάβγαλε τούτο το βιβλίο για µας που δεν 
τον γνωρίσαµε. Γιατί, είτε ξέρει κανείς το 
έργο, είτε όχι, το συγκεκριµένο τοµίδιο δί-
νει µια πλήρη εικόνα του ανθρώπου και του 
διανοητή, καθώς από τη µια πιάνει όλες τις 
ποικίλες πλευρές της σκέψης του (µε κορυ-
φαία, νοµίζω, τη διάκριση µεταξύ 
αυτονοµίας και ετερονοµίας) κι από την άλ-
λη καταγράφει δύσκολες έννοιες µε λόγια 
απλά και κατανοητά, δίχως να µασάει τα 
λόγια του και λέγοντας πάντα ό,τι θέλει, 
δίχως «στρογγυλέµατα». Ταυτόχρονα, πο-
λύ ενδιαφέρον είναι το πώς αποτιµούν τον 
Καστοριάδη οι άλλοι κορυφαίοι διανοητές. 
Τέλος, έχω τη γνώµη πως το βιβλίο αντεν-
δείκνυται σε κάθε είδους δογµατικά άτοµα, 
που θεωρούν ότι ο δικός τους «-ισµός», ο 
όποιος «-ισµός» τους (χριστιανισµός, µαρ-
ξισµός, ελληνοκεντρισµός κ.λπ.) τα έχει 
πει όλα.  
 
 d.fyssas@gmail.com 

ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ»
Το δίτοµο βιβλίο του Κάρλος Ρουίθ Θαφόν κυκλοφορεί από τις εκδ. Ψυχογιός στις 9/11

¶Ýíáóôå ùðåàõùîïé çéá ôèî ¹óôïòÝá
Ο κορνήλιος καστοριάδης µιλάει µε την Τέτα παπαδοπούλου για τη σηµερινή ελλάδα

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ, Φωτό: ΤΕΤΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
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H Ειρήνη Αγαπηδάκη είναι µια νεαρή και 

πολύ καλή αρθρογράφος, που έγινε γνωστή 

κύρια µέσω του fb, στο οποίο η σελίδα της 

(https://tinyurl.com/y9uevysm) συγκεντρώ-

νει ασταµάτητα χτυπήµατα και «σωρεύει» 

όλο και πιο ψηλή επισκεψιµότητα. 

Æ
ώρα κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο, το 

«100 + 1 Ιστορίες της Κρίσης», µε πρόλογο του 

Απόστολου ∆οξιάδη από τις εκδόσεις Επίκε-

ντρο, µια επιλογή ακριβώς από τα άρθρα που 

την έκαναν γνωστή.  Με την αφορµή αυτή, έδωσε 

στην A.V. την παρακάτω συνέντευξη. Οι απαντήσεις 

της επιβεβαιώνουν το πόσο ξεχωριστή πένα είναι.
 
Γράφοντας τα τελευταία χρόνια τόσα αξιόλογα 
κείµενα στο fb, φαντάζοµαι ότι θα σας ήταν αρ-
κετά δύσκολο να επιλέξετε 100+1 απ’ αυτά για να 
κάνετε το βιβλίο. ∆υσκολεύτηκα αρκετά να διαλέ-
ξω τις ιστορίες που συµπεριέλαβα στο βιβλίο, επει-
δή δεν ήξερα αν θα αφορούν κι άλλους ή αν το νό-
ηµά τους εξαντλείται στην αυτo-αναφορικότητα. 
Από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου, γράφω, κρα-
τώ ηµερολόγιο, έχω πολλά σηµειωµατάρια στα ο-
ποία µπορεί κάποιος να βρει σκέψεις, αποφθέγµα-
τα ανθρώπων που γνώρισα τυχαία, κάποια φράση 
τους µου έκανε εντύπωση και θεώρησα σηµαντικό 
να καταγράψω. Ίσως αυτή η σχέση µε τις λέξεις να 
ξεκίνησε καθαρά για λόγους ψυχικής επιβίωσης. 
Όταν ήµουν στην Γ΄ ∆ηµοτικού, πέρασα µια περι-
πέτεια υγείας πολύ σοβαρή. Βρισκόµουν µε τους 
γονείς µου στα νοσοκοµεία για καιρό, ενώ πίσω 
στο σπίτι οι υπόλοιποι συγγενείς ήδη θρηνούσαν. 
Κάτι έγινε τότε και τα κατάφερα. Όταν βγήκα από 
το νοσοκοµείο, η µητέρα και ο αδερφός µου µού 
δώρισαν ένα ηµερολόγιο που είχαν κερδίσει από 
τη συµµετοχή τους σε κάποιο διαγωνισµό. Ξεκίνη-
σα να γράφω. Ο φόβος που είχα ζήσει τους προη-
γούµενους µήνες έγινε λέξεις, πήρε σχήµα, µορφή, 
έγινε νόηµα και έτσι κατάφερα να τον αφήσω πίσω 
µου. Οι λέξεις, η γραφή, αποτελούν έναν τρόπο 
να βάζεις τον εαυτό σου και την πραγµατικότητα 
σε όρια, να τους δίνεις νόηµα. Έτσι τα τραύµατα 
γίνονται µέρος της προσωπικής µας ιστορίας, ανά-
µνηση και όχι µοίρα.

Ποια είναι η δοµή της έκδοσης; Πώς χωρίσατε 
τις ενότητες; Οι ενότητες αντικατοπτρίζουν αυτά 
που µε απασχολούν. ∆ιαχρονικό πεδίο ενδιαφέρο-
ντος είναι οι άνθρωποι, η δύναµη που κρύβουν, ό,τι 
συνιστά τον «κακό» µας εαυτό και πώς µπορούµε να 
προχωρήσουµε βάζοντας τα καλά και τα κακά µας 
σε διάλογο, πώς ζει δηλαδή κάποιος ολόκληρος. Οι 
ενότητες απηχούν ακριβώς αυτό. «Οι άνθρωποι», 
«οι αυταπάτες» µας, η Αθήνα, ως πυρήνας που βιώ-
νεται η κρίση –µε όλα τα τραυµατικά στοιχεία που 
ενέχει αυτό– και επιβιώνει µπολιάζοντας τη µνήµη 
µε το τώρα, οι άνθρωποι που αποχαιρετίσαµε στα 
αεροδρόµια, οι άνθρωποι που δεν αντέχουµε να 
δούµε καν – οι ξένοι, και, βέβαια, η θρησκευτική 
Αριστερά. Αυτό το θρησκευτικό µόρφωµα στο ο-
ποίο δώσαµε κοσµική εξουσία και αποδείχτηκε πιο 
ανάλγητο και από τον Ηρώδη. 

Γράφοντας τα τελευταία χρόνια στο fb, είστε η 
ίδια ένα παράδειγµα της επιτυχίας του συγκε-
κριµένου µέσου. Ποιες διαφορές θα προσδι-
ορίζατε ανάµεσα στο fb και τα παραδοσιακά  
µίντια; Είµαι από αυτούς που αγαπάνε το χαρτί. 
Αγοράζω εφηµερίδες, όµως όσο περνάει ο καιρός 
µού φαίνεται ότι το κάνω περισσότερο από συνή-
θεια, παρά επειδή µε ενδιαφέρει πια τόσο το περι-

εχόµενο. ∆ιαπιστώνω µια συνεχή επανάληψη, µια 
ανακύκλωση προσώπων και των ιδεών τους, η ο-
ποία νοµίζω ότι αντανακλά ένα πρόβληµα της επο-
χής: υπάρχουν πολλά πρόσωπα που ανήκουν στην 
περιώνυµη «ελίτ» και αρθρογραφούν µε τον τρόπο 
που έγραφαν µια δεκαετία πριν, και ελάχιστα άλλα 
για τα οποία αξίζει να πληρώνεις το αντίτιµο της 
εφηµερίδας. Η γνώµη στις εφηµερίδες είναι πια εν 
πολλοίς παρωχηµένη και δείχνει τη διάσταση ανά-
µεσα σε αυτά που ονοµάζονται «ελίτ» και «λαός». 
Όσο η διάσταση αυτή µεγαλώνει, τόσο περισσότε-
ρο ενισχύεται η καχυποψία ανάµεσα στα δύο µέρη. 
Βέβαια, ελίτ χωρίς λαό δεν υπάρχει και λαός χωρίς 
αξιόπιστους και συνεπείς ανθρώπους να βασιστεί, 
δεν υφίσταται. Μιλάµε, δηλαδή, για δύο αλληλε-
ξαρτώµενα µέρη. 
Το fb, από την άλλη, έχει µια αντιφατικότητα – από 
τη µια συµβάλλει στον εκδηµοκρατισµό της δηµό-
σιας ζωής, από την άλλη τον ισοπε-
δώνει µέσα από την κατακλυσµικό-
τητα της γνώµης. ∆εν ξέρω πώς θα 
καταλήξει αυτή η µάχη, εύχοµαι µό-
νο οι δηµοσιογράφοι, όσο εµείς γρά-
φουµε αναρτήσεις, να κερδίσουν 

τον πόλεµο µε τον εαυτό τους, να αναµορφώσουν 
τα µέσα, να τα µπολιάσουν µε µεγαλύτερη διαδρα-
στικότητα (π.χ. στην τηλεόραση) και να µπορέσουν 
να προχωρήσουν ισχυρότεροι στη νέα εποχή. Χρει-
αζόµαστε τον Τύπο, δεν µπορεί το fb να τον υποκα-
ταστήσει, αυτά είναι ανοησίες. Ειδικά τώρα µε τα 
fake news και την πολύπλευρη επίθεση στη ∆ηµο-
κρατία και τους θεσµούς, έχουµε ανάγκη από υπεύ-
θυνη ενηµέρωση, από ερευνητική δηµοσιογραφία. 

Εποµένως στο «διά ταύτα»; Είναι στιγµές που µου 
’ρχεται να φωνάξω «∆εν θέλω άλλες γνώµες, θέλω 
γεγονότα, θέλω να µάθω τι συµβαίνει, το συµπέρα-
σµα είµαι ικανή να το βγάλω και µόνη µου». Μοιάζει 
σαν τα παραδοσιακά µέσα να κάνουν ό,τι µπορούν 
για να µας διαµορφώσουν άποψη, δηµοσιεύο-
ντας κατά κύριο λόγο άρθρα γνώµης, σαν να µη 
µας εµπιστεύονται να σκεφτούµε και να αποκτή-

σουµε τη δική µας. Έχουµε ανάγκη 
από κείµενα που αναδεικνύουν τα 
γεγονότα, που φωτίζουν τις σκοτει-
νές πτυχές, που αποκαλύπτουν τα 
προβλήµατα. Νοµίζω ότι αν ο Τύπος 
εµπιστευτεί την κρίση των αναγνω-

στών, οι αναγνώστες θα επανεπενδύσουν σε αυ-
τόν. Χρειαζόµαστε κάπου, κάπως, να σταµατήσει 
αυτό το γεννοβόληµα καχυποψίας σε κάθε κοινω-
νικό πεδίο. ∆ηµοσιεύοντας κατά κύριο λόγο άρθρα 
γνώµης, στο τέλος χάνεται το γεγονός και κανείς 
δεν ασχολείται µε αυτό. Χρειαζόµαστε γνώµες, ό-
µως τις καλύτερες από αυτές τις βρίσκουµε στο fb. 
Εκεί που γράφουν οι άνθρωποι που µπορούν να 
εκφράσουν αυτό που ζούµε οι περισσότεροι. ∆υ-
στυχώς, υπάρχουν αρκετοί που γράφουν άρθρα 
γνώµης στις εφηµερίδες, οι οποίοι δεν ενδιαφέρο-
νται καν να µας καταλάβουν, αλλά επιδιώκουν να 
µας επιβάλουν τη γνώµη τους και όχι για τα γεγονό-
τα, για µας τους ίδιους, για το ποιοι είµαστε. Ε, στην 
εποχή των social media, αυτό είναι µεταξύ άλλων 
και βαρετό.

Τα γραπτά σας δείχνουν –κατά ένα µέρος– έ-
ντονη σχέση µε την πόλη και τους χώρους της, 
τα ΜΜΜ, τα ταξί, τους περαστικούς, τους ζητιά-
νους και συναφή θέµατα. Είστε flaneuse; Ο κό-
σµος έχει ανάγκη να µιλήσει, οπότε πιάνεις εύκολα 
κουβέντα στο δρόµο. Οι περισσότεροι νοµίζουµε 
ότι όταν κάποιος σου λέει το πρόβληµα που έχει, 
τον πόνο του, ένα θέµα που τον απασχολεί, ότι 
πρέπει κάτι να του πεις. Λάθος. Νοµίζω αυτό που 
θέλει είναι να τον ακούσεις. Κι αν υπάρχει κάτι που 
σίγουρα χρειαζόµαστε αυτά τα χρόνια, είναι αν-
θρώπους να µας ακούσουν πραγµατικά, χωρίς να 
έχουν προαποφασίσει τι θα πούµε, χωρίς να σκέ-
φτονται τα δικά τους προβλήµατα, και να κουνούν 
συγκαταβατικά το κεφάλι, χωρίς να µας ακούνε, 
για να καταλάβουν ποια είναι τα αδύναµα σηµεία 
µας, ώστε να µας εργαλειοποιήσουν. 

Οι τίτλοι σας είναι εξαιρετικοί. Ξε-
κινάτε µ’ αυτούς ή τους βρίσκετε 
αφού έχετε τελειώσει το κείµενο; 
Συµβαίνουν και τα δύο. Τις περισσότε-
ρες φορές ξεκινώ από τον τίτλο, άλλες 
τον σκέφτοµαι αφότου έχω γράψει το 
κείµενο. Αν δεν αυτολογοκρινόµουν, θα 
είχαν περισσότερη πλάκα οι τίτλοι, ίσως 
και περισσότερες βωµολοχίες. Μ’ αρέ-
σουν οι βρισιές, κάποιες ειδικά είναι πο-
λύ πρωτότυπες, αλλά χρειάζεται να έχει 
κάποιος βαθιά γνώση της γλώσσας για 
να βωµολοχεί µε άνεση κι εγώ δεν έχω. 

Τι άνθρωποι είναι οι φίλοι σας στο fb; 
Εξελίσσεται η επαφή σας και σε φυσική γνωρι-
µία, όπως µε τον Απόστολο ∆οξιάδη που προλο-
γίζει; Η γνωριµία και η σχέση µου µε τον Απόστολο 
∆οξιάδη έχει κάποια χαρακτηριστικά που συµβαί-
νουν µία φορά στα χίλια χρόνια. Είναι σαν να γνωρι-
ζόµαστε από πολύ παλιά, ενώ δεν πάει πολύ καιρός 
που πρωτοσυναντηθήκαµε. Όταν συναντιούνται 
άνθρωποι που µοιράζονται κοινές αξίες είναι µια 
ευτυχής στιγµή. Ε, µε τον Απόστολο ∆οξιάδη είναι 
και συναρπαστική γιατί εκτός από εξαιρετικά ευ-
φυής, είναι και ακαταπόνητος µαχητής της Ελευθε-
ρίας και του ∆ίκιου. 
Νοµίζω ότι ίσως ο πιο συνεκτικός δεσµός ανάµεσα 
µας είναι ότι θεωρούµε απαράδεκτη την αδικία. 
Μάλιστα, µε τη συµπεριφορά του, µε βοήθησε να 
κάνω µια διόρθωση. Έχοντας διανύσει σπιθαµή-
τη-σπιθαµή τη διαδροµή από το κατώτερο κοι-
νωνικό σκαλί στο µεσαίο, παρασυρµένη και από 
το ρεύµα της εποχής, είχα µεγάλο θυµό µε αυτό 
που γενικά και αόριστα λέµε «ελίτ». Γνωρίζοντας 
τον Απόστολο ∆οξιάδη συνειδητοποίησα ότι υ-
πάρχουν κάποιοι άνθρωποι που µπορούν να κα-
ταλάβουν τι σηµαίνει φτώχεια, αρρώστια, πόνος, 
αδικία, ανάγκη, πολύ καλύτερα από άλλους που 
µπορεί να τα βίωσαν αλλά θέλουν να τα ξεχάσουν. 
d.fyssas@gmail.com

¸ êåøöòéóôÜ ¶éòÜîè °çáðèäÀëè 
Τα σχόλια της στο Facebook σκίζουν. Από αυτά διάλεξε 100 + 1 ιστορίες της κρίσης και τα έκανε βιβλίο. 

Του  ∆ΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ  

∆ιαβάστε όλη τη συνέ-
ντευξη  στο site

www.athens voice.gr
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Αλέξης ςτΑμΑτης 
ÇΜοτέλ ΜορέναÈ 
Μια μυθιστορία, που σε στιγμές κυλά  

σαν θεατρικό κείμενο
Του  Στέφανου τΣιτΣοπουλου

Έχουν κάτι κοινό! Ο άνθρωπος-ελάφι στο εξώφυλλο 

του «Μοτέλ Μορένα» (Καστανιώτης) του Αλέξη Στα-

μάτη και η νέα ταινία του Λάνθιμου στις αίθουσες. Η 

τυχαία, εννοείται, μα και ταυτόχρονη σύνδεση των «υ-

λικών» και των δυο τους, μυθιστορήματος και ταινίας, 

με την αφήγηση όπως πηγάζει από το χωροχρόνο της 

αρχαίας τραγωδίας –εκεί δεν γεννήθηκαν οι τέχνες και 

ο πολιτισμός;– αναπόφευκτα τους κάνει να συνομιλούν 

ως προς τη λέξη κλειδί: το ελάφι. Ο Λάνθιμος το χρη-

σιμοποιεί παραβάλλοντάς το με την ιφιγένεια-Αυλίδα, 

ενώ στο τελευταίο του μυθιστόρημα ο Σταμάτης το 

θυσιάζει από τις πρώτες σελίδες. Σημάδι, σπονδή, μυ-

ρωδιά αίματος και τρόμου, καθώς το κυνηγημένο ζώο 

συγκρούεται με όχημα, που οι επιβαίνοντες είναι και 

τα κεντρικά πρόσωπα του βιβλίου. Ένας πενταμελής 

θίασος, για την ακρίβεια, με επικεφαλής τους πρω-

ταγωνιστές ρομάν (σκηνοθέτης, συγγραφέας) και τη 

σύντροφό του Θίντα, πρώην σταρ του σινεμά, που προ-

σεγγίζει τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του. Ένα 

παράξενο νησί με ψηλούς κοφτερούς βράχους, οργια-

στική βλάστηση και απόκοσμους ανθρώπους. Τι είναι 

εδώ; Ποιοι τους προσκάλεσαν; 

Ε
ίναι περίεργα και εκφοβιστικά από την αρχή. Ένας άλλος κό-
σμος. Ο κυβερνήτης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεά-
τρου, οι κάτοικοι, οι συνήθειές τους. Σκέψου πως οι μαθη-
τές του σχολείου διδάσκονται την ικανοποίηση μέσω αιδοι-

ολειχίας με ζωντανά μοντέλα, στις βεγγέρες - συνεστιάσεις το 
σεξ μοιράζεται απλόχερα, ακόμα και σε ντελίβερι μερικές φορές, 
προκειμένου να απολαύσει ο θίασος που αφίχθη κάτι πέραν των 
συνηθισμένων. 

«Η Μορένα είναι η θεότητα του θα-
νάτου, η πάτρωνας του χειμώνα, 
του Κάτω Κόσμου, και το σύμβολο 
του τέλους της φυσικής ζωής, ό-
πως τη γνωρίζουν οι θνητοί. Αυτός 
είναι ένας παλιός θρύλος. Ζει στο 
παλάτι των Καθρεπτών, στο οποίο 
μπορεί να πάει κανείς μόνο μέσω 
μιας επικίνδυνης γέφυρας. Η γέ-
φυρα ενώνει τις δύο όχθες ενός 
ποταμού που δεν έχει πυθμένα, 
και το παλάτι προστατεύεται από 
φίδια. Οι πρόγονοί μας σκηνοθε-
τούσαν μια ετήσια γιορτή για να 
αποχαιρετήσουν το χειμώνα, μια γιορτή που κατέληγε σε θυσία. 
Σήμερα όμως μιλάμε για τον ήλιο. Για την επαναφορά στο φως». Is 
leaving! Το αντίθετο του «The winter is coming» – να που μετά τον 
Λάνθιμο μπαίνει και το «Game of Thrones». Δυνάμεις αρχέγονες, 
πηγάζουσες από τα έγκατα της επιθυμίας και των παρορμήσεων, 
αμφισβητούν κάθε ορθολογισμό. Πολύ πιο απόκοσμοι από το ίδιο 
το περίεργο έργο, που ο θίασος σκοπεύει να ανεβάσει. Τοπίο δυ-
στοπικό και διεστραμμένα χίπικο, μα και την ίδια στιγμή ουτοπικά 
εύφλεκτο, μίξη μεταποκάλυψης και αιωνιότητας. 

Κι έτσι ο Σταμάτης, αφού δομήσει τον τόπο της ιστορίας του, 
προσδίδοντάς του πολλαπλότητα σημάνσεων –ποπ κουλτούρα, 
τηλεοπτικές σειρές ή τραγούδια του Momus, επιστημονική φα-
ντασία, μπεκετικά παράλογα, Επιστολή Ιωάννου και Βιτγκενστάιν 
(το υποκείμενο δεν ανήκει στον κόσμο, είναι μάλλον ένα όριο του 
κόσμου)–, χτίζει ταυτόχρονα και μια μυθιστορία, που σε στιγμές 
κυλά σαν θεατρικό κείμενο. Ο ρυθμός του λόγου, η κίνηση και η 
εκφορά των λέξεων, πάμπολλες φορές θα κάνουν τον αναγνώστη 
να αναρωτηθεί τι διαβάζει. Το κάνει συνειδητά. Γιατί η τέχνη, ο πο-
λιτισμός, τα ορμέμφυτα, η ανθρώπινη κατάσταση, όπως ορίζεται 
σαν έργο, πράξη, μνήμη, νους, βία, γέννηση, θάνατος ή τρυφε-
ρότητα, η τραγωδία και το κωμικό δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, 
συνθέτουν ένα πολυδαίδαλο μυθιστόρημα, που με το πέρας του 
–κάθαρση;– τίποτα και κανένας δεν είναι όπως ξεκίνησαν. 

Διαβάστε όλη τη συνέ-
ντευξη  στο site

www.athens voice.gr

Σ
ε μια παραθαλάσσια πόλη, 
στη φτωχική της πλευρά, 
την ταπεινή, μια τετραμελής 
οικογένεια Ρουμάνων μετα-

ναστών στήνει εστία προσδοκώ-
ντας μια καλύτερη ζωή. Δείχνει 
πως την καταφέρνουν, καθώς ο 
Ζερίν, στα όρια της απόλυτης φι-
λανθρωπίας, τους βοηθά να ορ-
θοποδήσουν. Έτσι ξεκινά το νέο 
βιβλίο του Δημήτρη Σωτάκη. Και 
μετά ακολουθούν ανομολόγητα 
πράγματα και επιθυμίες, που κα-
ταλήγουν σε ένα σπλάτερ τέλος. 
Τον ρωτήσαμε διάφορα. Αλλά ί-
σως και το σημαντικότερο: Μέχρι 
πού μπορεί να φτάσει κανείς για 
να καταφέρει να ευτυχήσει;  

Πατρίδα του ιονέσκο, τεκμηριω-
τή του θεάτρου του παράλογου. 
Γιατί όμως με τη ρουμανία; Κι 
όχι, ας πούμε, με την Κολομβία 
ή το Μπουτάν; Με ποιο κριτήριο 
δηλαδή διάλεξες τη χώρα - φα-
ντασιακό που πάνω της δομεί-
ται η επιθυμία του ήρωα Ζέριν 
για την κατάκτηση της ευτυχί-
ας; Στην πραγματικότητα, δεν έχω 
ιδέα. Η επιλογή του Ρουμάνου 
ήταν μάλλον αποτέλεσμα μιας, 
κατά κάποιο τρόπο, απορριπτικής 
μεθόδου των υπολοίπων. Ο Κα-
νίβαλος που έφαγε έναν Βέλγο; 
Έναν Γάλλο; Έναν Ολλανδό; Έναν 
Σουηδό; Τίποτα δεν μου φαινόταν 
πραγματοποιήσιμο, στη διαστρε-
βλωμένη, έστω, λογική, σύμφωνα 
με την οποία δόμησα όλη την ιστο-
ρία. Σίγουρα δεν ήθελα έναν κά-
τοικο της δυτικής Ευρώπης, δεν το 
ήθελα πεισματικά, αποδυνάμωνε 
για κάποιο λόγο την αξιοπιστία 
του κειμένου και δεν ταίριαζε στην 
ατμόσφαιρα. Από την άλλη, δεν 
μου άρεσε και η ιδέα ενός πολύ κο-
ντινού μας γείτονα, όχι, δεν με έλ-
κυε ούτε αυτή η ιδέα. Η Ρουμανία 
ήταν η απάντηση. Μου άρεσε και 
ηχητικά η λέξη, το μυθιστόρημα 
είχε βρει οριστικά το γεωγραφικό 
του προσδιορισμό. 

Κατά βάθος, ο Ζέριν επιθυμεί 
παράφορα την ευτυχία. Αυτό 
τον οδηγεί και στην τρέλα, πί-
σω από τον παθιασμένο έρωτα 
για την ιονέλα, τα παιδιά της, τη 
μικροαστική ζωή που επιθυμεί 
να βιώσει, κρύβεται μια βαθιά 
ψυχωτική συμπεριφορά: με το 
χρήμα του θεωρεί πως μπορεί 
να αγοράσει και να μεθοδεύσει 
τα πάντα. Μοιάζει να το κατα-
φέρνει. Για ποιο λόγο «προικί-
ζεις» τον κεντρικό σου ήρωα με 
τέτοια απάνθρωπα χαρακτηρι-
στικά και τον «επιβραβεύεις»; 
Έχω την εντύπωση ότι, αν δεν 
τον επιβράβευα, μπορεί ηθικά να 
ήμουν κάπως πιο ανακουφισμέ-
νος, όμως το μυθιστόρημα δεν θα 
είχε την ίδια αξία. Έπρεπε να φτά-
σω μέχρι το τέλος, όφειλα να του 
οπλίσω το χέρι, να του γεμίσω το 
στομάχι. Δεν ξέρω στ’ αλήθεια 
αν είναι απάνθρωπος, αν του-
λάχιστον το καταλαβαίνει ποτέ, 
αφού στο δικό του μικρόκοσμο, 

πράττει για να αποδώσει δικαιοσύνη, δρα για να 
διορθώσει μια αδικία, να βάλει τα πράγματα στη 
θέση τους. Έτσι –σου λέει– έπρεπε εκ προοιμίου 
να είναι η ζωή μου, συμφωνούν και οι υπόλοιποι 
γύρω μου, ακόμη και το θύμα, ας προχωρήσω, 
λοιπόν. Συνεπώς δεν πρόκειται 
ακριβώς για επιβράβευση, όσο 
για το στίγμα που ήθελα να δώσω 
γράφοντας αυτό το βιβλίο. Ποιοι 
είναι οι ρόλοι που καλούμαστε 
να υποστηρίξουμε στη ζωή μας, 
ζώντας περικυκλωμένοι από αν-
θρώπους; Τι σημαίνει είμαι πατέ-
ρας, είμαι γιος, εραστής, τι κρύ-
βεται πίσω από μια περιποιημένη 
ανθρώπινη μάσκα και τι θα θυσιά-
ζαμε προκειμένου να αποκτήσου-
με την ευτυχία, φέρνοντάς την 
ακριβώς στα μέτρα μας;

υπό το πρίσμα μιας «διεστραμμένης» οπτικής, 
έγραψες μια απόλυτα ερωτική ιστορία – προ-
κειμένου να ανταμώσουν ιδανικά οι πρωτα-
γωνιστές, κάνουν ανομολόγητα πράγματα. 
Κυριολεκτικά θυσιάζουν και 
θυσιάζονται. Το πας τέρμα προ-
κειμένου να δώσεις στον ανα-
γνώστη να νιώσει... τι; Όταν γρά-
φω ένα βιβλίο, ο αναγνώστης δεν 
βρίσκεται ακριβώς στον καθρέφτη 

απέναντί μου, δεν στρογγυλοκάθεται δίπλα μου 
στο δωμάτιο, όμως κάπου είναι κρυμμένος, κάτω 
απ’ το κρεβάτι ή κοιτώντας με από την κλειδα-
ρότρυπα. Θέλω να πω ότι δεν με αφορά ευθέ-
ως η παρουσία του, ωστόσο ξέρω ότι υπάρχει, 

ότι μπορεί και με παρακολουθεί. 
Κάπως έτσι λειτούργησα και με 
τον Κανίβαλο, αρχικά απόλαυσα 
εγώ ο ίδιος τη συγγραφή του βι-
βλίου, την ίδια την ιστορία όπως 
ξεδιπλωνόταν μπροστά στα μάτια 
μου, όμως την ίδια ώρα είχα τη 
γνώση ότι όλο αυτό είναι μια πρό-
ταση, μια πρόκληση που θα κληθεί 
να ανταποκριθεί ο αναγνώστης με 
τις αισθήσεις του. Ήθελα, λοιπόν, 
να αισθανθεί ό,τι αισθάνθηκα εγώ, 
το μυστήριο, το φως και το σκοτά-
δι αυτής της παράξενης ιστορίας, 
να μπει, να βουτήξει στον πυρήνα 
της. Και ύστερα να δώσω το προ-

σωπικό μου στίγμα, να μιλήσω για όλους εμάς, 
για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας, 
για τα όριά μας, το σύνορο που αναπαύονται τα 
όνειρά μας και τη ρεαλιστική ταχύτητα που ανα-

πτύσσουμε για να τα πραγματοποι-
ήσουμε. Αυτό ήθελα. 

Το βιβλίο «Ο Κανίβαλος που έφαγε 
έναν Ρουμάνο» κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Κέδρος

Γιατί ο Κανίβαλος έφαγε έναν ρουμάνο;
Ο Δημήτρης Σωτάκης φωτίζει την υπόθεση του νέου του βιβλίου

Του  Στέφανου τΣιτΣοπουλου



Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Ο γιος της Σοφίας (**1/2)

ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Ελίνα Ψύκου ¦°¹·ÃËÁ: Βάλερι Τσεπλάνοβα, Βίκτορ Κόµουτ, Αρετή Σεϊνταρίδου, 
Θανάσης Παπαγεωργίου, Αρτέµιος Χάβαλιτς, Υβόννη Μαλτέζου

Ο 11χρονος Μίσα φτάνει από τη Ρωσία στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2004, όπου ζει η µητέρα του Σοφία για να επανασυν-
δεθεί µαζί της µετά από ένα µεγάλο διάστηµα αποχωρισµού. Στο σπίτι που µένουν, τους φιλοξενεί ο ηλικιωµένος «κύριος 
Νίκος» που προσπαθεί µε αυταρχικό τρόπο να µυήσει τον Μίσα στις αρχές και την ιστορία του ελληνικού πολιτισµού. 

Ù
πως και στην πρώτη της ταινία, έτσι και εδώ η Ψύκου καταγράφει στιγµιότυπα από τη νεοελληνική 
πραγµατικότητα ανιχνεύοντας τη σκληρή αλήθεια πίσω από τη λαµπερή βιτρίνα. Στην «Αιώνια 
επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά» η βιτρίνα αφορούσε στη δηµοφιλία των τηλεοπτικών ριάλιτι που 
κρύβει την ανασφάλεια και το εγωιστικό πρόσωπο των τηλεοπτικών αστέρων, ενώ στον «Γιο της 

Σοφίας» η ερευνητική κάµερα της Ψύκου προσγειώνεται στο αποχαυνωτικό παραµύθι µιας ολόκληρης 
χώρας που πίστεψε στο θαύµα των Ολυµπιακών Αγώνων και της Μεγάλης Ελλάδας. Κεντρικό πρόσωπο 
του φιλµ είναι ο νεαρός Μίσα (το όνοµά του είναι δανεισµένο από τη µασκότ των Ολυµπιακών Αγώνων 
της Μόσχας το 1980) που αποκοµµένος από το φυσικό του περιβάλλον προσπαθεί να βρει τη θέση του σε 
µια άγνωστη και αφιλόξενη χώρα. Θα στραφεί για ασφάλεια στα αγαπηµένα του παραµύθια και την αγκα-
λιά της µητέρας του, η οποία ύστερα από επίµονες παρατηρήσεις του («Γιατί µετακόµισες;», «ποιο είναι το 
δωµάτιό σου;» τη βοµβαρδίζει µε συνεχείς ερωτήσεις) θα αναγκαστεί να του πει την αλήθεια. Ο «κύριος 
Νίκος» είναι ο νέος του πατέρας. Σκληρό και βαρύ το φορτίο που βάζει στους ώµους των άτυχων ηρώων 
της η Ψύκου, οι οποίοι µην έχοντας στον ήλιο µοίρα µετά από την κατάρρευση του σοβιετικού καθεστώτος 
βλέπουν τη ζωή τους να κρέµεται από µια κλωστή και την ελεηµοσύνη των άλλων. Η σκηνοθετίδα συµπά-
σχει µαζί τους κι επιχειρεί να απαλύνει το φορτίο αυτό µε δύο τρόπους. Η εικαστική σύνθεση των φροντι-
σµένων κάδρων της σκηνοθέτιδας είναι το µεγάλο ατού της ταινίας (εξαιρετική η δουλειά του διευθυντή 
φωτογραφίας ∆ιονύση Ευθυµιόπουλου) ενώ η κωµική αποσυµπίεση κάποιων δραµατικών σεκάνς έχει 
αποτέλεσµα. Στο κοµµάτι της σκιαγράφησης των χαρακτήρων, κάποιοι ήρωες (η Σοφία, ο Μίσα) αποδί-
δονται µε ρεαλιστικά µεγέθη αλλά δεν λείπουν και οι αστοχίες. Παρότι ο χαρακτήρας του ξεπεσµένου Νί-
κου (που µέσω των φαρδιών ρούχων και των αµέτρητων πορτρέτων στο σπίτι του προσπαθεί να καλύψει 
το χαµηλό του «ανάστηµα») έχει πολύ ζουµί, δεν καταφέρνει να ξεφύγει από τα όρια της καρικατούρας. 
Πίσω από την ιστορία της ενηλικίωσης µε το σχήµα του σκοτεινού παραµυθιού που δεν έχει happy end, 
η Ελίνα Ψύκου µιλάει και για κάτι άλλο ακόµη. Η σύγκρουση των δύο κόσµων έχει πολλά επίπεδα (η 
αναζήτηση της αγάπης και της αποδοχής σε ένα σκληρό, ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου τα µαθήµατα 
ιστορίας και οι βίαιες εκφάνσεις της ορίζουν τους νέους κανόνες) αλλά κυρίως σοκάρει µε τον τρόπο που 
ένας πολιτισµός προσπαθεί να «σβήσει» έναν άλλο µε τέτοια ευκολία.

▶ Το «Μανιφέστο» (**) δίνει 

την ευκαιρία στην Κέιτ Μπλάν-

σετ να δηµιουργήσει κουβέντα 

–και µε το παραπάνω καθώς 

υποδύεται 13 διαφορετικά 

πρόσωπα– όχι τόσο για την 

υποκριτική της στάθµη αλλά 

για την αµφιλεγόµενη αξία 

της σύγχρονης τέχνης και των 

µοντέρνων κινηµάτων ▶ Το  

«Thank you for your service 

» (*1/2) είναι ένα αντιπολεµικό 

δράµα µε θέµα τα ψυχικά 

τραύµατα που κουβαλούν 

αµερικανοί στρατιώτες που 

επιστρέφουν στη γενέτειρά 

τους ύστερα από την κόλαση 

του πολέµου. ▶  Το «Ξαναγύ-

ρισε ο µπαµπάς» αποτελεί 

τη συνέχεια µια αµερικανικής 

κωµωδία µε  ήρωες τους Γουίλ 

Φέρελ και Μαρκ Γουόλµπεργκ 

σε ρόλους ανταγωνιστών 

πατέρα και πατριού, που φι-

λοξενούν για τις γιορτές τους 

δικούς τους µπαµπάδες (Τζον 

Λίθγκοου και Μελ Γκίµπσον) 

και γίνεται το έλα να δεις!

AºÃ»¸

JUST THE FACTS
Ο γιος της Σοφίας (**1/2)  

Η επιστροφή 
της Ελίνας Ψύκου

Όλα απ’ την αρχή (*)
Ο Τζέι Κέι Σίµονς θυµάται 

Παπακαλιάτη

Λαίδη Μάκµπεθ  (**1/2)
Ο εραστής της λαίδης 

Μάκµπεθ

Πάντινγκτον 2 (**)
Αρκούδος µε χρυσή καρδιά

Μανιφέστο (**) 
Όλη η σύγχρονη τέχνη 

είναι πλαστή

Thank you for your 
service (*1/2) 

Από το σεναριογράφο του 
«Ελεύθερου σκοπευτή»

Ο µπαµπάς ξαναγύρισε (-)
Αµαρτίες γονέων

criticÕs CHOICE
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☛  ÇΟι ηθοποιοί είναι κακά 
και δόλια πλάσματα 

γιατί λένε συνέχεια ψέματαÈ 
(ÇΠάντινγκτον 2È)

Λαίδη Μάκμπεθ (Lady Macbeth) (**1/2)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γουίλιαμ Ολντρόιντ ΠΑΙΖΟΥΝ: Φλόρενς Πιού, 

Κόσμο Τζάρβις, Πολ Χίλτον, Ναόμι Ακι 

Βόρεια Αγγλία, 1865. Η νεαρή Κάθριν ασφυκτιά 
σε ένα γάμο χωρίς αγάπη, με έναν πικρό, σκληρό 
άνδρα που έχει τα διπλά της χρόνια και την κατα-
πιέζει διαρκώς. Η ζωή της αλλάζει από τη στιγμή 
που ερωτεύεται το νεαρό άντρα που εργάζεται στο 
κτήμα τους.  

Βραβείο FIPRESCI στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινημα-

τογράφου Σαν Σεμπαστιάν 2016 για μια ταινία-

ύμνο στη γυναικεία δύναμη και τον απελευθε-

ρωτικό έρωτα. Μέσα από τα συνεχή κοντράστ 

της απάνθρωπης δίχως συναίσθημα ζωής και 

της μεθοδικής ακρίβειας που χτίζει το πάθος ο 

σκηνοθέτης (δυνατές οι ερωτικές σκηνές) ανα-

δεικνύεται μια τυπική ιστορία χειραφέτησης, που 

φέρνει σε μετωπική σύγκρουση το παλιό με το 

νέο κόσμο. Η βικτωριανή υποκρισία με τον επι-

τηδευμένο καθωσπρεπισμό (που κρύβει βαθιά 

συμπλέγματα και ψυχικές ασθένειες) αρνείται 

να παραδοθεί στην παλλόμενη από ζωή και α-

ποφασιστικότητα νέα κατάσταση, οδηγώντας 

μοιραία την ίντριγκα στη λύση της τραγωδίας και 

του εγκλήματος. Παρότι η ταινία επιχειρεί να ι-

σορροπήσει ιδανικά μεταξύ του κλασικού και του 

μοντέρνου, δεν έχει πάντα αίσιο τέλος η προσπά-

θεια του ταλαντούχου πάντως Ολντρόιντ, που 

υπογράφει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του.

Πάντινγκτον 2 (Paddington 2)(**)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πολ Κινγκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Χιου Μπόνεβιλ, Χι-

ου Γκραντ, Σάλι Χόκινς, Τζιμ Μπρόντμπεντ

Ψάχνοντας να βρει το τέλειο δώρο για τα 100ά 
γενέθλια της πολυαγαπημένης θείας του, Λού-
σι, ο Πάντινγκτον βλέπει ένα μοναδικό βιβλίο 
και ξεκινά μία σειρά από μικροδουλειές ώστε 
να μπορέσει το αγοράσει. Όμως αυτή η φαινο-
μενικά ασήμαντη ιστοριούλα θα οδηγήσει τον 

συμπαθή αρκούδο στη… φυλακή!

Η ιστορία μπορεί να μην έχει το περιπετει-

ώδες ύφος ούτε την κωμική αποτελεσμα-

τικότητα της προ τριετίας αρχικής ταινίας 

που οδήγησε τον μικρό Πάντινγκτον στη… 

ζούγκλα του Λονδίνου αλλά διαθέτει κέφι, 

ρυθμό και μερικούς απολαυστικούς χαρα-

κτήρες που δένουν μια χαρά με τον αφελή 

πλην καταφερτζή αρκούδο. Ξεχωρίζει εδώ 

ο Χιου Γκραντ σε ένα ρόλο-απομυθοποίηση 

του επαγγέλματος του ηθοποιού («εκτός 

από ανισσόροποι είμαστε και κακοί» είναι 

σαν να λέει ο δημοφιλής σταρ), που παίρνει 

τη σκυτάλη από τη Νικόλ Κίντμαν που είχε 

φτιάξει μια θαυμάσια κακιά στην ταινία του 

2014. Μερικοί ακόμη βρετανοί σταρ φαί-

νεται να διασκεδάζουν με την καρδιά τους 

που δίνουν πνοή στην παιδική αυτή περι-

πέτεια, η οποία έχει ως σήμα κατατεθέν της 

τη σκηνή της φυλακής που μετατρέπεται σε 

σκηνικό παραδεισένιου ροζ… μιούζικαλ!

Όλα απ’ την αρχή (the bacheLors) (*)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κερτ Βέλκερ ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζ. Κ. Σίμονς, Τζος 

Γουίγκινς, Ζιλί Ντελπί, Οντέγια Ρας

Μετά από θάνατο της συζύγου του, ο Μπιλ και 
ο 17χρονος γιος του Γουές μετακομίζουν σε μια 
προσπάθεια να κάνουν νέα αρχή. Καθώς οι δυο 
τους προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα 
τους ζωή και να βρουν τρόπους να κλείσουν 
τις πληγές τους, θα γνωρίσουν δύο ξεχωριστές 

γυναίκες.

Ηθικά διλήμματα, υπαρξιακές αγωνίες αλλά 

και μια τραβηγμένη από τα μαλλιά αδράνεια 

(το πένθος του ήρωα τον οδηγεί σε παραί-

τηση από την ίδια τη ζωή), γίνονται εργαλεία 

για μελοδραματισμούς μεγατόνων στα χέ-

ρια του σκηνοθέτη που μας είχε δώσει πριν 

από αρκετά χρόνια ένα άλλο δακρύβρεχτο 

μελό, το «Sweet Novenber». Θεωρητικά το 

σενάριο διαθέτει τις χιουμοριστικές ανά-

σες για να μην ξεκάνει το θεατή (στο κλάμα) 

που σχετίζονται με την παρουσία των δύο 

γυναικών αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα. 

Η στιβαρή και έντονη αντίσταση πατέρα 

και γιου στο ενδεχόμενο να ξαναχαμογε-

λάσουν και να γίνουν και πάλι «φυσιολογι-

κοί» προσκρούει στους νόμους της λογικής 

και της αληθοφάνειας. Η δε μελοδραματική 

ερμηνεία του Σίμονς είναι τόσο ενοχλητική 

όσο δεν φαντάζεστε, θυμίζοντας παλιές μέ-

ρες από το εν Ελλάδι πέρασμά του! A
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Απατεώνας - 12. Ασφαλίζει 
πόρτα - 13. Αδιαµόρφωτο 
οικόπεδο - 14. Βίλχελµ…: 
Γερµανός γεωλόγος και 
φυσιολόγος (1838-1908) - 15. 
Ως το 1922, ήταν κέντρο του 
ελληνισµού της Καππαδοκίας 
- 17. … Νίνιο: κλιµατικό 
φαινόµενο - 18. Λάµπρος…: 
Ελληνοαµερικανός ζωγράφος 
- 20. Ποτάµι της Αγγλίας - 21. 
Κύριος… επιστολών - 23. 
Κίνηση της άρσης βαρών - 25. 
Μέσα… στο τάγµα - 27. Ηδύποτο 
(ξεν.) - 29. Αίσθηµα δυσφορίας 
στη διάρκεια του ύπνου - 31. 
Χρονικός σύνδεσµος - 33. 
Κόλιν…: πρωταγωνίστησε και 
στην ταινία «Ολική Επαναφορά» 
(2012) - 35. Όρος των πολεµικών 
τεχνών (ξ.λ.) - 37. Παιδική 
οµάδα στην αρχαία Σπάρτη - 
39. Ρίο…: πορτογαλική οµάδα 
ποδοσφαίρου - 40. Τα έχουµε… 
στο χέρι - 41. Όργανο γραφής 
- 43. Τραπεζική επιταγή (ξεν.) 
- 44. Φοβίζει… νήπια - 46. 
Ξύλινα υποστηρίγµατα - 48. 
Παραδοσιακό γιαπωνέζικο 
θέατρο - 49. Μονάδα µέτρησης 
ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής 
- 51. Παραλίγο… όγδοο - 53. 
Τουλούµι - 54. ∆ιώρυγα της 
Γαλλίας - 55. Έγραψε και το 
«Πλάτωνος Βίος και Έργα» - 
57. Οµόηχα φωνήεντα - 58. 
Ξενικό µέτρο επιφανειών - 60. 
Αριθµητικό σύµβολο - 62. … 
αλ-Χάιµα: ένα απ’ τα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα - 64. Άφθαρτα 
(µτφ.) - 67. Αγγελιοφόρος του 

∆ία (µυθ.) - 69. Γαλλική οµάδα 
ποδοσφαίρου - 70. Ξένη… αγία - 
71. Πληκτικά, βαρετά.
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1. Σκωπτικά ο γραφειοκράτης - 2. 
Φυσιολογικοί, αναµενόµενοι - 3. 
Αγγλικό «Β» - 4. Μεταβίβαση - 5. 
Μέσα… στη σειρά - 6. Βυζαντινός 
ναύαρχος (9ος αι.) - 7. Μια φυλή 
του Ισραήλ - 8. Ολόκληρα, πλήρη - 
9. ∆εν αλλάζει… η µόδα τους - 10. 
Νονός το… χαρίζει - 11. Σίλβια…: 
Ουγγαρέζα σοπράνο - 16. 
Μαρκ…: Αµερικανός συνθέτης 
- 19. Υπνηλία - 22. Έργο του ο 
«Ιβανόης» - 24. Πολλές γνώσεις 
έχουν αυτά - 26. Αµάνικο ρούχο - 
28. Ποδηλατικός όρος - 30. Πόλη 
της Γαλλίας - 32. … Λοτσάρη: 
ηθοποιός και τραγουδίστρια - 34. 
Είδος πολύτιµου ξύλου - 36. Και 
τέτοια πηγάδια υπάρχουν - 38. 
∆ουλοπρεπής - 42. Το 2011 
ανέστειλε την ένοπλη δράση της 
- 43. Τόνος Ισοδύναµου Άνθρακα 
(αρχικά) - 45. Άγγλος ευπατρίδης 
που εκτελέστηκε επί Ερρίκου Η΄ 
(1500-1537) - 47. Παραπόταµός 
του και ο Βάρτα - 50. «Η 
Εύκολη…»: ταινία του Β. Σεϊτανίδη 
(2005) - 52. Κινηµατογραφικό 
έργο - 54. ∆ύστυχο, 
δυστυχισµένο - 56. Σπουδαία, 
ξακουστά - 59. ∆ανάη…: 
σπουδαία πιανίστρια - 61. Ξανά - 
63. Αµάρτια…: νοµπελίστας Ινδός 
οικονοµολόγος - 65. Ιουδαίος 
βασιλιάς - 66. Μονάδα µέτρησης 
πίεσης (ξεν.) - 68. Περιέχονται… 
στην πίτα.
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H Bjork είναι τέχνη
Με αφορµή το καινούργιο της 

άλµπουµ «Utopia»

➜ makismilatos@gmail.com

Ù
ποιος θέλει να ακούσει µουσική 
και τραγούδια µε την παραδοσι-
ακή έννοια ας ακούσει κάτι άλλο, 
όποιος ψάχνει µία ακόµη δίοδο 
για να εισχωρήσει στο καλλιτε-

χνικό έργο της Bjork ας πατήσει το play.
Αυτό που η Marina Abramovic δεν κατόρ-
θωσε να υποστηρίξει πειστικά ως το τέ-
λος, να αποτελέσει η ίδια αντικείµενο τέ-
χνης, η Bjork (από µία εντελώς διαφορε-
τική σκοπιά) το κάνει τέλεια τα τελευταία 
χρόνια. ∆ιότι πλέον δεν κάνει τέχνη, είναι 
η ίδια τέχνη. ∆εν κάνει τραγούδια που 
µπορείς να ακούσεις στο ραδιόφωνο ή να 
σιγοτραγουδήσεις, δεν γράφει µουσική 

που µπορείς να σφυρίξεις 
τη µελωδία της (καθώς «δεν 
υπάρχει» µελωδία), αλλά δη-
µιουργεί ηχητικά τοπία που 
είναι µέρος ενός εικαστικού 
συνόλου µε επίκεντρο την 
ίδια, τις φωνητικές της α-
κροβασίες, τις µεταµφιέσεις 
της, τα βίντεο, την ίδια της τη 
ζωή. Όπως ο Eno παλιότερα 
δοκίµασε να δηµιουργήσει 
µουσική που να ερεθίζει και 

άλλες αισθήσεις πέραν της ακοής, έτσι 
και η Bjork αποπειράται να δηµιουργήσει 
ένα είδος µουσικής τοιχογραφίας που 
συµπληρώνεται εικαστικά από τις µε-
ταµφιέσεις και τα βίντεο. Ξέχασε για λίγο 
πως ακούς µουσική και δες αυτόν τον 
«πίνακα» µε ηχητική υπόκρουση...
Εµπνεόµενη από όσα βιώνει, από χωρι-
σµούς και έρωτες αλλά και από αυτό τον 
παράδοξο τόπο στον οποίο µεγάλωσε και 
ζει, η Bjork δηµιουργεί αλλόκοτες alien ό-
περες, εικαστικές εγκαταστάσεις µοντέρ-
νας τέχνης, ηχητικά τοπία, multimedia 
έργα, που περιλαµβάνουν την ίδια ως 
κεντρικό θέµα και αφορµή. H Bjork, η 
µουσική της, οι µεταµφιέσεις, τα βίντεο 

και η θεµατολογία της θα µπορούσαν να 
είναι έναs pace κόµικ από το µέλλον.
Αντιλαµβάνοµαι εκείνους τους ακροατές 
που «φεύγουν απογοητευµένοι στη µέση 
του έργου» καθώς πλέον δεν βρίσκουν 
σηµείο επαφής µε τη µουσική(;) της Bjork, 
κάτι σαν αυτό που τους έκανε να την αγα-
πήσουν από την εποχή των Sugarcubes ή 
των πρώτων χρόνων της σόλο καριέρας 
της. Αυτή η Bjork δεν υπάρχει πια και δεν 
θα ξαναϋπάρξει στο µέλλον.
Τώρα υπάρχει η Bjork των µουσικών το-
πίων που χρησιµεύουν σαν µανδύας στη 
φωνή της, καθώς αφηγείται µε ιδιαίτερο 
τρόπο ιστορίες µε χωρισµούς, έρωτες, 
οικολογικές ανησυχίες και µελλοντολο-
γικές αναφορές. Στο τέλος του δίσκου και 
στο τραγούδι «Future Forever» τραγου-
δάει: «Imagine a future and be in it… your 
past is a loop, turn it off». Η Bjork ατενίζει 
διαρκώς το µέλλον.
Στο καινούργιο της άλµπουµ, πέρα από 
τη φωνή της και τους ηλεκτρονικούς 
ήχους που παράγει µε τη βοήθεια (και πά-
λι) του Arca στην παραγωγή, κυριαρχούν 
κελαϊδίσµατα πουλιών και οι ήχοι από 
τα φλάουτα ενός γυναικείου συνόλου 
από την Ισλανδία, κάνοντας το ηχητικό 
τοπίο πιο ανάλαφρο και τη διάθεση πιο 
ευχάριστη, καθώς µετά το δυστοπικό 
«Vulnicura» που θρηνούσε ένα χωρισµό, 
έρχεται το ανάλαφρο και πολύχρωµο 
«Utopia» για να γιορτάσει τη ζωή που συ-
νεχίζεται, µια νέα σχέση που γεννιέται. 
Τα πουλιά κελαϊδούν, η φύση αγάλλε-
ται, τα ροµπότ φιλιούνται στο βάθος, ο 
γαλαξίας διαστέλλεται, η Bjork θα µπο-
ρούσε να είναι η τραγουδίστρια που οι 
εξωγήινοι θα φέρουν µαζί τους όταν µας 
επισκεφθούν, τείνοντάς µας χέρι φιλίας 
µε τραγούδια χαράς και συµφιλίωσης και 
όχι καταστρέφοντάς µας, όπως φοβάται 
ο Stephen Hawking.

VARIOUS
ARTISTS
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Μυρτούλα, γεια σου! Σου έχω γράψει και στο παρελ-
θόν, αλλά αυτό που θα σου περιγράψω τώρα, αντι-
κατοπτρίζει όλη µου τη ζωή. Μια ζωή που αλλιώς 
φανταζόµουν, κι αλλιώς βλέπω να κυλάει. Γιατί 
στα 27 µου, δεν έχω βρει ακόµα το θάρρος να ενα-
ντιωθώ σε όλους και όλα και να κάνω όσα πραγ-

µατικά θέλω. Γυρνώντας πίσω στους δικούς µου, 
ύστερα από µια δύσκολη καλοκαιρινή σεζόν, λόγω 

καθηµερινής δουλειάς, να παλεύω πάλι να κρατήσω τις 
ισορροπίες στις σχέσεις της οικογένειάς µου. Ανάµεσα στις ε-
ντάσεις µια µάνας (και πατέρα µαζί), η οποία λείποντας συνεχώς 
λόγω δουλειάς και σχολείου, έχει χάσει την µπάλα του σπιτιού 
και µιας αδελφής που γκρινιάζει όλη µέρα. Με έναν αδελφό 
στον κόσµο του, που αρνείται ακόµα να πάρει τη ζωή στα χέρια 
του και να αναλάβει κι αυτός τις ευθύνες του. Και µια µικρότερη 
αδελφή (η µόνη µε την οποία ακόµα συνεννοούµαι), προσφάτως 
ερωτοχτυπηµένη, να χάνεται ώρες-ώρες µε φίλους και αγόρι, 
αφήνοντας µε πίσω να παλεύω µε όλους και όλα. Έχοντας και ’γω 
µια σχέση εδώ και 3 χρόνια, µε έναν άνθρωπο µε τον οποίο και 
να θέλουµε να το δούµε κάποτε σοβαρά, αυτό το κάποτε βλέπω 
πολύ να αργεί. Μη µπορώντας ούτε να συγκατοικήσω µαζί του, 
όσο τα οικονοµικά δεν το επιτρέπουν, κι όσο µένω να τρέχω για 
το σπίτι µου. Για τους δικούς µου που πάντα θα µε χρειάζονται, 
αλλά ως πότε θα µένω πίσω µε αυτή τη δικαιολογία. Να κάνω 
ό,τι κάνω όχι γιατί µ’ αρέσει, αλλά γιατί πρέπει. Πρέπει να βάλω 

στην άκρη τα πραγµατικά µου όνειρα (όπως 
το να σπουδάσω θέατρο που τόσο αγαπάω) 
και να κυνηγήσω να µπω στο δηµόσιο (τη µό-
νη σίγουρη λύση για τους δικούς µου) προ-
κειµένου να αποκατασταθώ επαγγελµατικά. 
Να βλέπω µε κάποιο τρόπο όλες µου τις φίλες 
να προχωρούν τη ζωή τους και γω για ακόµα 
µια φορά, να µην µπορώ να ξεφύγω από ένα 
φαύλο κύκλο που πλέον µε πνίγει. Κι αν πότε 
πάω να παραπονεθώ, πάντα τα προβλήµατα 
των άλλων να θεωρούνται µεγαλύτερα από 
τα δικά µου. Γιατί, βρε Μυρτώ;

Μήπως ξερωγώ, γιατί η ίδια θεωρείτε τα προβλήµατα των άλλων µεγαλύτε-
ρα από τα δικά σας; Μάλλον. Αλλιώς δεν θα καθόσαστε να παλεύετε µε τις 
ζωές τους αντί να ασχολείστε µε τα δικά σας θέµατα, ούτε θα σας ενδιέφερε 
τι πιστεύουν για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό σας. Το «πρέπει» σε 
ό,τι αφορά τη ζωή µας είναι ένα χαλινάρι που οι ίδιοι το ανεχόµαστε, ειδικά 
όταν µας το φοράνε οι γύρω-γύρω και ειδικότερα όταν πλησιάζουµε τα 30. 
Σόρι που τα λέω έτσι χύµα, αλλά αυτό που λέτε ότι αργεί, αργεί γιατί εσείς 
δεν το έχετε πάρει στα σοβαρά. ∆εν φταίει κανείς άλλος. Οι οικογένειες 
παίζουν το ρόλο που παίζουν – και θα το κάνουν για πάντα. Εκτός αν αποφα-
σίσετε εσείς να τραβήξετε την πρίζα για να πάψει να λειτουργεί το παιχνίδι 
µε το ίδιο µοτίβο ξανά µανά. Αυτά.

Υ.Γ. Μόλις θα σας πνίξει στ’ αλήθεια ο φαύλος κύκλος σας, θα τον σπάσετε.

Το καλοκαίρι βγήκα ραντεβού ύστερα από δική µου πρωτοβουλία 
µε ένα παιδί που µετακόµισε πριν 2-3 χρόνια στη γειτονιά της 
γιαγιάς µου στο χωριό. Ένιωθα κάθε φορά που συναντιόµασταν 
ότι κάτι αιωρούνταν στην ατµόσφαιρα, βλέµµατα γεµάτα νόηµα 
κ.λπ. και του ζήτησα να βγούµε για έναν καφέ. Βγήκαµε, µε πήγε 
σε ένα µέρος µε θέα και µε φίλησε. Την εποµένη έφυγα χωρίς 
να ξέρω σε τι φάση θα βρισκόµασταν µετά τον περιβόητο καφέ. 
∆εν έχει ξανά στείλει µήνυµα. Εγώ παρόλα αυτά τον σκέφτοµαι 
και ανησυχώ διότι οκ, κατανοητό να ενθουσιάζεσαι όταν ένα 
ραντεβού καταλήγει σε φιλί αλλά εµένα αυτός ο ενθουσιασµός 
έχει κρατήσει περίπου 3 µήνες. Και ερχόµαστε στο κοµβικό ση-
µείο, τα Χριστούγεννα θα πάω στη γιαγιά µου και δεν ξέρω πώς 
να συµπεριφερθώ. ∆εν τον έχω δει από τότε και κανείς δεν ξέρει 
ότι βγήκαµε και το θέµα είναι ότι αράζουµε όλοι µαζί και δεν 
ξέρω τι να κάνω. Επίσης θέλω να ξαναβγώ µαζί του αλλά δεν θα 
κάνω κίνηση, έριξα τα µούτρα µου το καλοκαίρι και του ζήτη-
σα να βγούµε. Καλά θα κάνω λοιπόν να χαίροµαι 
για το πρώτο ραντεβού γιατί δεν πιστεύω ότι 
πρόκειται να κανονίσουµε άλλο. Γιατί πο-
λύ απλά µου έκανε τη χάρη και βγήκαµε 
και γιατί αν του άρεσα έστω και λίγο θα 
επιδίωκε την επαφή, καθώς δεν µένουµε 
και στην ίδια πόλη και συναντιόµαστε 
µια φορά το χρόνο. 

Ακόµα και να ισχύουν όλα αυτά που λέτε, ακόµα 
και να µη γουστάρει αρκετά, προσωπικώς χαίροµαι 
πάρα πολύ για σας και για τον τρόπο που ντιλάρετε µε 
τις επιθυµίες σας και κυρίως για το ότι δεν φοβάστε τίποτα. Ρισκάρετε. Το 
φάγωµα των µούτρων είναι µέσα στο παιχνίδι. Κρατήστε αυτό από την όλη 
φάση και τα υπόλοιπα είναι γύρω-γύρω. Φιλιά.
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. 38χρονος ευπαρουσίαστος Επιχειρηµατίας, 
ροµαντικός, αριστοκρατικός, υπεύθυνος και γενναιόδωρος, 
µε άνω των €12.000 µηνιαίως, µε εξοχικό και πολλά ακίνη-
τα, επιθυµεί γνωριµία γάµου. «Πάππας», Οµήρου 38, 
Κολωνάκι, 2103620.147, www.pappas.gr 
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ξέρεις 
εσύ...

Μικρέ ντελιβερά µου, κάθε 
µέρα ανυποµονώ να ’ρθω 
στη δουλειά για να σε δω… 
Σ’ αγαπώ

Τόσος καιρός πέρασε, Σ. 
αποφάσισε τι θέλεις επιτέ-
λους… 

Στέλιο, περάσαµε πολύ 
ωραία, αλλά δυστυχώς δεν 
ταιριάζουµε για να λειτουρ-
γήσει η φαντασίωσή σου 
για εµάς.

∆εν θέλω, Ιωάννα, να σε χά-
σω γι’ αυτό και θα πάρω το 
πρώτο αεροπλάνο και θα µε 
δεις µία από αυτές τις ηµέ-
ρες µπροστά στο σπίτι σου

Γιώργο, όποιο µήνυµα σου 
έστειλα, το έστειλα. Τώρα 

είναι η σειρά σου να δείξεις 
ενδιαφέρον. Ν.

Πλατεία Νέας Σµύρνης:
Μικρέ αστραγαλέτε, µου 
έχεις κάψει την καρδιά.

Σαλονικιέ, πώς µας το 
παίζεις; Κερνάς ποτό και 
γυρνάς πλάτη; Αυτός ο 
φίλος που βάζει λόγια είναι 
µεγάλος καραγκιόζης.

Έφυγες για Αθήνα, µετά 
∆ουβλίνο, ελπίζω να είµαι η 
επόµενη στάση.

Αναστασία, θα τα φας τα 
µούτρα σου µ' αυτά που µου 
κάνεις. Υπάρχουν κι αλλού 
πορτοκαλιές που κάνουν 
πορτοκάλια και µάλιστα 
ζουµερά.



STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)

Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Διάθεση στα πάνω της, επικοινωνιακό ανακάτε-
μα και απαντήσεις που περίμενες
Ευτυχώς το ηθικόν είναι ακμαιότατον, είτε γιατί εί-
σαι σε άρνηση είτε γιατί σε έχει πιάσει πρόωρη χρι-
στουγεννιάτικη διάθεση και μέγας έρως ταυτόχρο-
να. Κατά τα άλλα, η εβδομάδα ξεκινάει με κάτι περί-
εργες αναταράξεις στα ερωτικά σου, τύπου φίλοι ή 
σχέση και με μια κάποια δυστοκία στο πορτοφόλι 
σου, γιατί… ξοδεύεις φουλ, ας 
είμαστε ειλικρινείς. Το πέρασμα 
της Αφροδίτης στον Τοξότη την 
Παρασκευή ενισχύει το γενικό 
θετικό κλίμα, μιλώντας για τα-
ξιδάκι ή ωραίες εξόδους με το 
σύντροφό σου και καινούργια α-
νοίγματα στις συνεργασίες σου. 
Παρ’ όλα αυτά πρέπει να παρα-
μείνεις προσεκτικός γιατί είσαι 
ιδιαίτερα επιρρεπής σε ξεσπά-
σματα σε πάσης φύσεως σχέ-
σεις και ειδικά όσο πλησιάζει το 
ΣΚ. Η Πανσέληνος της Κυριακής 
και η ταυτόχρονη αναδρομή του Ερμή συνιστούν 
υπερμέγιστη προσοχή στις μετακινήσεις σου και 
ταυτόχρονα να ετοιμάζεσαι να ασχοληθείς με θέμα-
τα που αφορούν το συγγενικό και οικογενειακό σου 
κύκλο. Γενικότερα, ένα κομφούζιο σε υποθέσεις 
ρουτίνας είναι αναμενόμενο, ωστόσο παράλληλα 
βλέπεις να κινούνται εκκρεμούντα ζητήματα νομι-
κής και ακαδημαϊκής φύσεως.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Την υγεία και τα μάτια σου, για να μη σε μαζεύεις 
με το κουταλάκι από το πάτωμα
Σωματικά έχεις υπάρξει και καλύτερα από ό,τι 
στην αρχή αυτής της εβδομάδας, αφού τείνεις να 
κλατάρεις από την πολλή δουλειά και τις υποχρε-
ώσεις. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Τοξότη την 
Παρασκευή δεν βοηθάει ιδιαίτερα το θέμα, αφού 
επιβαρύνει την ψυχολογία σου με έγνοιες για λο-
γαριασμούς και αυξάνει το άγχος σου ή το πόσο 
προσποιείσαι ότι δεν έχεις άγχος. Παράλληλα σε 
εισάγει σε μία περίεργη φάση της σεξουαλικής σου 
ζωής που σε θέλει ανέμελο κι ωραίο και να πετάς 
από κανάρα σε κανάρα, υποδαυλίζει την παρανοϊκή 
σεναριολογία και την κτητικότητά σου. Μαγευτικό 
το αποτέλεσμα, κυρίως για τους άλλους. Το καλό 
είναι ότι τουλάχιστον κάτι κάνει για την τσέπη σου, 
πριν η αναδρομή του Ερμή, την Κυριακή, πατήσει 
ένα προσωρινό φρένο στα προσωπικά σου έσοδα. 
Μην ανησυχείς, όμως, γιατί παράλληλα εισπράττεις 
κάποια χρωστούμενα ή καθυστερούμενα. Η Πανσέ-
ληνος της Κυριακής πάλι σε βάζει να ασχολείσαι με 
σεξ και λεφτά, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσεις τα 
επόμενα βήματα σε αμφότερες τις κατευθύνσεις.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Με σκεπτικό Τριών Σωματοφυλάκων «ένας για 
όλους και όλοι για έναν» (ιδανικά)
Η εβδομάδα ξεκινάει με κάποιες μικρές (μεγάλες) 
ανατροπές στη ρουτίνα, στο καλό σενάριο γιατί 
παίρνει μπρος κάποιο ακαδημαϊκό/δημιουργικό/
ερωτικό πρότζεκτ που ήταν στον πάγο, στο όχι τό-
σο καταπληκτικό σενάριο γιατί τρέχεις για υγεία 
και αδιαθεσίες, δικές σου, συντρόφου, παιδιών. 
Το πέρασμα της Αφροδίτης στον Τοξότη, την Πα-
ρασκευή, ευτυχώς σε περνάει σε μια πιο συντρο-
φική, κοινωνική και γενικά εορταστική και προ-
χριστουγεννιάτικη φάση. Μέχρι που σε βλέπει 
να ξαναβλέπεις τις φοβίες δέσμευσής σου και να 
μπαίνεις σε σχέση. Χρειάζεσαι πάσα βοήθεια, γιατί 
η αναδρομή του κυβερνήτη σου Ερμή, από την Κυ-
ριακή, εγγυάται ότι θα ανακατέψεις σκανδαλιάρικα 
και καλικαντζαροειδώς το επικοινωνιακό καζάνι ει-
δικά με το σύντροφο και την οικογένειά σου, βάζο-
ντάς σε να σκεφτείς διαφορετικά το πώς κάνεις τα 
πράγματα στο σπίτι και την οικογένειά σου. Η Παν-
σέληνος της ίδιας μέρας στο ζωδιακό σου άξονα, 
συμβουλεύει πνεύμα συνεργασίας και ευελιξία σε 
προσωπικές κι επαγγελματικές σχέσεις, όχι ψέμα 
κι εγωκεντρικότητα που θα είναι η τάση σου...

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Αναθεώρησε πρόγραμμα πριν σε πάρει από 
κάτω (σωματικά, ψυχολογικά αντέχεις)
Κυρίως μην αφήσεις λεφτά, ζήλειες και επαγγελ-
ματικές κόντρες να διαταράξουν το ωραίο κλίμα 
που έχει δημιουργηθεί στη σχέση με το σύντρο-
φο και τα παιδιά σου και μάλιστα με τις ευλογίες 
φίλων και οικογενείας. Κατανοείς ότι αυτά είναι 
πιο σπάνια κι από μονόκερους για να τα χαρα-

μίσεις έτσι για χονδροειδείς 
έγνοιες. Ούτως ή άλλως το 
π έ ρ α σ μ α  τ η ς  Α φ ρ ο δ ί τ η ς 
στον Τοξότη την Παρασκευή 
σού φορτώνει κάποιες έξτρα 
υποχρεώσεις και θα ’χεις να 
ανησυχείς για αυτές, ενώ αν 
θέλεις να μαλώσεις με τους 
δικούς σου, τα θέματα που 
αφορούν τη δουλειά και τις 
κοινωνικές σου υποχρεώσεις 
θα είναι παραπάνω από αρ-
κετά. Η ελπίδα μου είναι ότι 
η Πανσέληνος της Κυριακής 

δεν θα σε κρεβατώσει για να εκτιμήσεις πέντε 
πράγματα, χρειάζεται όμως να βοηθήσεις κι εσύ 
λίγο, λαμβάνοντας κάθε προφύλαξη. Έχε στο νου 
σου ότι η αναδρομή του Ερμή, την ίδια μέρα, υπο-
γραμμίζει την ανάγκη να φροντίσεις καλύτερα τη 
διατροφή, την υγεία και το σώμα σου, πιθανώς α-
ναθεωρώντας το πρόγραμμα και τη ρουτίνα σου.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Είσαι σε αμιγώς χριστουγεννιάτικη διάθεση 
και δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις
Αν εξαιρέσουμε κάτι σε μικροκαβγά, ασυνεννο-
ησία στη δουλειά στις αρχές της εβδομάδας, το 
οποίο σε ρίχνει, αρμενίζεις σε πέλαγα ευδιαθε-
σίας, ειδικά από Παρασκευή και μετά, οπότε η 
Αφροδίτη περνάει στον Τοξότη, και βλέπεις να 
αναζωπυρώνεται η δημιουργικότητά σου και να 
συζητιούνται καινούργια πρότζεκτ στη δουλειά. 
Και ερωτικά είσαι στα πάνω σου, αφού οι συνθή-
κες ευνοούν καινούργιες, ενδιαφέρουσες γνω-
ριμίες, αλλά και νέα από παλιότερες με αφορ-
μή οικονομικά ζητήματα ή κοινούς γνωστούς. 
Η Πανσέληνος της Κυριακής συμβουλεύει να 
κρατήσεις το βλέμμα σου στραμμένο σε σένα, 
στα παιδιά σου, τον έρωτά σου, σε ό,τι σε κάνει 
χαρούμενο και μάλιστα χωρίς φόβο, πάθος ή 
τύψεις γιατί παραμελείς ενδεχομένως φίλους, 
χόμπι ή τα σχέδιά σου. Στο κάτω κάτω της γρα-
φής, με τον Ερμή ανάδρομο από την ίδια μέρα, οι 
προσδοκίες για σχεδιασμό πρέπει να είναι εξαι-
ρετικά χαμηλές, το ξαναπιάνεις μετά τις γιορτές 
το θέμα. Παράλληλα, επανεξετάζεις τη ζώνη της 
άνεσής σου με σύντροφο και παιδιά.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Προσπαθώντας να φτιάξεις το «σπιτάκι σου», 
όταν οι άλλοι δεν είναι εδώ
Η αρχή της εβδομάδας είναι η σταγόνα που ξε-
χειλίζει απ’ το ποτήρι σε σχέση με τα δύο σημα-
ντικότατα κομμάτια της σεξουαλικής και οικονο-
μικής σου ζωής. Με το πέρασμα της Αφροδίτης 
στον Τοξότη την Παρασκευή, αποφασίζεις να 
ασχοληθείς με το σπιτάκι, τα μαθήματα (νωρίς 
το θυμήθηκες), άντε και τους συγγενείς σου. Εκεί 
κατευθύνονται οι φροντίδες και τα έξοδά σου. 
Και θα ήταν τέλεια όλα, αλλά επί του παρόντος 
και ο σύντροφος και τα παιδιά σου φαίνεται να 
σου δυσκολεύουν, παρά να σου διευκολύνουν τη 
ζωή. Η Πανσέληνος της Κυριακής συμβουλεύει 
να μην κάνεις τον Σουηδό καταπίνοντας ό,τι σε 
προβληματίζει, σε φοβίζει ή σε αγχώνει. Να το 
κουβεντιάσεις όμως με διάθεση συγχώρεσης, 
διαφορετικά δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη με τί-
ποτα. Βλέπεις, δεν θα βοηθήσει κι ο κυβερνήτης 
σου Ερμής που ξεκινάει την ανάδρομη πορεία 
του την Κυριακή και θα εστιάσει ακριβώς στο ότι 
ο τρόπος που επικοινωνείς τον εαυτό σου, τους 
στόχους, τη δουλειά σου, στο σπίτι και την οικο-
γένειά σου, χρήζει αναθεώρησης.

 

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Αναγκάζεσαι να ξεκουνηθείς και να κουβε-
ντιάσεις (πάλι) τα σημαντικά
Με απρόοπτα έξοδα, ανατροπές σε συνεργασίες 
και κάτι σε τσούγκρισμα στη σχέση σου μπαίνει 
η εβδομάδα, πράγματα που δεν προάγουν την 
ψυχική σου ηρεμία. Ευτυχώς, το πέρασμα της 
Αφροδίτης στον Τοξότη, την Παρασκευή, σου ε-
πιτρέπει να δεις τα πράγματα πιο ανάλαφρα ή να 
συζητήσεις το δράμα και τις φοβίες σου μέχρις 
εσχάτων. Το μυαλό σου στροφάρει και καλύτερα 
να βάλεις εκεί τα λεφτά σου γιατί το συναίσθημά 
σου δεν βοηθάει ιδιαίτερα την κατάσταση. Άλλω-
στε η Πανσέληνος της Κυριακής σε συμβουλεύει 
να παραμείνεις ευρηματικός κι ανοιχτός, αλλά 
απολύτως γειωμένος σε πρακτικά θέματα και ε-
στιασμένος στους ανθρώπους, τις κουβέντες 
και τις συναλλαγές τις καθημερινότητάς σου. 
Προφανώς και θα έχεις την τάση να το ρίξεις έξω 
και να τα ξεχάσεις όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση 
πρόσεχε τις υπερβολές σε αλκοόλ, φαγητό και 
γενικά ατοπήματα στη ρουτίνα της υγιεινής σου. 
Ο Ερμής που αναδρομεί επίσης την Κυριακή, θα 
σου ζητήσει να δεις μήπως δεν εφαρμόζεις αυτά 
που ξέρεις και καταλήγεις να επιβαρύνεσαι ψυ-
χολογικά και σωματικά.  

 
ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Σου χαλάνε το γλυκό οι γύρω αλλά πρέπει α-
ναγκαστικά να τους παίξεις κι αυτούς
Οικογενειακά θέματα που έχουν έρθει στο προ-
σκήνιο διαταράσσουν το μεγαλείο σου στην 
αρχή της εβδομάδας, σαν να μην έφτανε ότι θα 
έπρεπε να είσαι απαστράπτων (και όχι ότι δεν 
είσαι υπό μία έννοια), αλλά έχεις να αντιμετωπί-
σεις υπερκούραση, δουλειά και απώλεια ενέρ-
γειας. Το πέρασμα της Αφροδίτης στον Τοξότη, 
θα αποκαταστήσει ένα μέτρο ηρεμίας στη ζωή 
σου, τουλάχιστον στην προσωπική σου ζωή, θα 
φέρει και κανένα φράγκο παραπάνω στην τσέπη 
σου, το οποίο όμως δεν μέλλει να μείνει εκεί για 
πολύ, αφού τρύπες να κλείνεις έχεις ατελείωτες. 
Προς το τέλος της εβδομάδας έχε το νου σου και 
για θέματα επισκευών στο σπίτι. Η Πανσέληνος 
της Κυριακής είναι καλός οιωνός για την τσέπη 
σου αλλά και του συντρόφου σου, εφόσον συνε-
χίσεις (πότε ξεκίνησες, δεν ξέρω…) να επιδεικνύ-
εις μία σύνεση στα έξοδα για διασκέδαση και τέ-
κνα. Η αναδρομή του Ερμή, επίσης από Κυριακή, 
αναμένεται να συμβάλει σε καθυστερήσεις σε εν 
δυνάμει κερδοφόρα σχέδια και διατροφές, όμως 
βοηθά στην είσπραξη αποζημιώσεων. Γενικά πά-
ντως θα συνιστούσα άπειρη προσοχή στα πάρε 
δώσε με λεφτά, τώρα.

 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Εκφράσου ελεύθερα και σε όποιον αρέσεις, 
για τους άλλους δεν θα μπορέσεις
Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου 
ή να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό (βαριά απί-
θανο) ό,τι κι αν συμβεί στην αρχή της εβδομάδας. 
Γενικά περίμενε την Παρασκευή, οπότε η Αφρο-
δίτη περνάει και αυτή στο ζώδιό σου κι εγγυά-
ται ότι αρχίζεις και σωματικά και ψυχολογικά να 
αισθάνεσαι πολύ καλύτερα και γίνεσαι μακράν 
γοητευτικότερος. Παράλληλα σε βοηθά να απο-
καταστήσεις θέματα που είχαν προκύψει στις φι-
λίες σου. Η Πανσέληνος της Κυριακής στο ζώδιό 
σου σου δίνει το ελεύθερο να εστιαστείς σε σέ-
να, στις σκέψεις σου, στα ταξίδια και τις εξόδους 
που θέλεις να κάνεις και σ’ όποιον αρέσει. Καλό 
θα είναι να δίνεις περιορισμένη σημασία σε ό,τι 
προέρχεται από το οικογενειακό σου περιβάλ-
λον, στις απαιτήσεις του συντρόφου σου και στις 
φοβίες σου για το σχετίζεσθαι. Τέλος, ο Ερμής, 
ανάδρομος στο ζώδιό σου επίσης από την Κυ-
ριακή, σου δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσεις 
το σκεπτικό σου για το γάμο και τις επαγγελματι-
κές σου συνεργασίες και κυρίως το πώς επηρεά-
ζουν εσένα όσα λέγονται και σκέφτεσαι σχετικά. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Ενεργειακό χαμηλό και ανάγκη για κλεισίμα-
τα
Φαίνεται ότι οι ανάγκες του σπιτιού και της οι-
κογένειάς σου πρέπει αναγκαστικά να υπερι-
σχύσουν των επαγγελματικών και φιλικών σου 
σχεδίων, στην αρχή της εβδομάδας, και δη ανα-
κατεύοντας και λεφτά στο μιξ. Προφανώς και 
δεν πρόκειται να παρατήσεις τα πάντα, απλώς με 
το πέρασμα της Αφροδίτης στον Τοξότη, την Πα-
ρασκευή, συνεχίζεις να κάνεις ό,τι έκανες, απλώς 
όχι και τόσο φανερά πλέον. Εννοείται ότι χρει-
άζεται να είσαι προσεκτικός, κυρίως γιατί δεν 
σε πάει και πολύ για μυστικά επί του παρόντος. 
Άλλωστε η Πανσέληνος της Κυριακής πρόκει-
ται να ρίξει άπλετο φως στους υπόγειους δια-
δρόμους του ψυχισμού σου, της ερωτικής σου 
ζωής και κυρίως των φόβων σου για όλα αυτά 
όπως και για την υγεία σου. Επίλυσε κανένα από 
τα πολλά θέματα, κυρίως στα ερωτικά σου, που 
έχεις σε εκκρεμότητα, για να μη σωματοποιήσεις 
αρνητικά τη συγκεκριμένη ενέργεια. Επιπλέον ο 
Ερμής, ανάδρομος από την Κυριακή, σου ζητά να 
ξανασκεφτείς τα επαγγελματικά ανοίγματα που 
παίζουν και να είσαι προετοιμασμένος για παρα-
σκήνιο και καθυστερήσεις.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Κράτα τα μάτια σου στους στόχους, προσωπι-
κούς κι επαγγελματικούς
Προσπάθησε να είσαι προετοιμασμένος για πάσα 
αναποδιά και αντιξοότητα στην αρχή της εβδο-
μάδας και να μη γίνεις εσύ η αιτία για προστρι-
βές με την οικογένεια και τους συγγενείς σου. 
Η ατμόσφαιρα βελτιώνεται με το πέρασμα της 
Αφροδίτης στον Τοξότη, την Παρασκευή, οπότε 
ξεσοβαρεύεις επαρκώς και υιοθετείς πιο φιλικό 
κι ανάλαφρο τόνο σε φιλίες και στο σπίτι. Χάρη 
στον εαυτό σου κάνεις. Η Πανσέληνος της Κυ-
ριακής σε παροτρύνει να κρατήσεις το βλέμμα 
στους στόχους σου, σε προσωπικό κυρίως και 
επαγγελματικό δευτερευόντως, επίπεδο, παρά 
τις οικονομικές δυσχέρειες και αναποδιές ή την 
ανάγκη να λειτουργήσεις έξω από το συνηθι-
σμένο σου. Ούτως ή άλλως η αναδρομή του Ερ-
μή, επίσης την Κυριακή, θα σου δώσει πίστωση 
χρόνου για να ξαναδείς τις πρακτικές διαστάσεις 
και βάσεις τόσο των σχεδίων σου, όσο και των 
σχέσεών σου, ερωτικών και φιλικών κυρίως. Γε-
νικότερα, είναι καιρός να μάθεις να διαχειρίζεσαι 
καλύτερα τους πόρους σου, υλικούς και άυλους 
για να μπορέσεις να προχωρήσεις στην κατεύ-
θυνση που θέλεις.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Εμφανίσου στο προσκήνιο της ζωής σου και 
λάμψε
Καλό θα ήταν στην αρχή της εβδομάδας να μην 
αφήσεις δυσκολίες, εκκρεμότητες, παλιές ανοι-
χτές ιστορίες, ακόμη και την υγεία σου, να σου 
στερήσουν την πίστη σου στο ότι τα πράγματα 
θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα. Ούτως ή άλλως με 
το πέρασμα της Αφροδίτης στον Τοξότη την Πα-
ρασκευή, το κλίμα στην καριέρα και την κοινωνι-
κή σου ζωή βελτιώνεται αισθητά, μέσα από και-
νούριες γνωριμίες, επαφές και χρηματοδότηση. 
Τώρα ότι αυτό σου φαίνεται ξένο... δεν πειράζει, 
θα συνηθίσεις. Το μόνο που χρειάζεται να προ-
σέξεις είναι να μην αφήσεις τις «βαλίτσες» σου 
να σου χαλάσουν καινούργια πράγματα ερωτικά 
και οικονομικά. Η Πανσέληνος της Κυριακής άλ-
λωστε φωτίζει και με το παραπάνω το άστρο σου 
στη σκηνή της ζωής σου και εφόσον επιλέξεις να 
βγεις από το παρασκήνιο και να δείξεις τη στοι-
χειώδη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, σου ανοί-
γει πόρτες. Αρκεί να εμφανιστείς για το πάρτι. Ο 
ανάδρομος Ερμής, από την Κυριακή, δημιουργεί 
αντίλογο εκ της οικογένειας και σχέσης, μην πο-
λυδίνεις σημασία. A

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