
Eυχες απο τον Ευγενιο Τριβιζα και αγαπημενους ηρωες των βιβλιων του 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
 Ρεβεγιόν Έξω ή στο σπίτι;

Πού θα φάτε τα καλύτερα brunch 
στην πόλη

ΤηΝ καινοΥρια 
τη χρονιΑ

να φτερου-
γΙσετε ψηλΑ, 

πολΥ ψηλΑ
ΑχυροΥλης 

το σκιΑχτρο

Να βρειτε 
κι εσεις 

τη μαργαριτα 
που λεει 

παντα

«σ’ αγαπω»
Η Χαρα και το 

Γκουντουν

Να εχετε φιλους 
ολη τη χρονια 

και να μη νιωσετε ποτε 
τη δικη μου μοναξια

Το κουταβι που νιωθει μοναξια

Να βρειτε καποιον 
που να σας αγαπα

κι ας εχετε

αγκαθακια μυτερα
Τσιμπιτσουξ

Ουτε ενα κανονι 
να μη μεινει

και να σταματησουν 
των παιδιων οι θρηνοι

Η φαλαινα που 

τρωει τον πολεμο

Με κεφι και αισιοδοξια 

να φτιαξετε μια δικη σας
Φρουτοπια

Τον χρονο 
αυτο

να αγγιξετε 
ολοι

ενα αστερι 

αστραφτερο

Τρωκτικουλης 
Σας ευχομαι νιαουριστα

να ειναι ολα χαρουμενα 

και τυχερα
Η τελευταια μαυρη γατα

14 - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 . ΤΕΥΧΟΣ 639 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS . KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ



2 A.V. 14 - 20 ΔΕΚΕΜβριου 2017



14 - 20 ΔΕΚΕΜβριου 2017 A.V. 3 

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει 
ο Ευγένιος Τριβιζάς. Μεταξύ άλ-
λων είναι δικηγόρος και διδάκτωρ 
Νομικής του Πανεπιστημίου του 

Λονδίνου, διδάσκει Εγκληματολο-
γία και Συγκριτικό Ποινικό Δίκαιο 
στο Πανεπιστήμιο του Reading 
και διευθύνει το Τμήμα Εγκλη-

ματολογικών Μελετών του ίδιου 
Πανεπιστημίου. Με τη λογοτεχνία 

ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει ασχοληθεί 
από τα παιδικά του χρόνια. Έχει 

γράψει παιδικά βιβλία, για ενήλικες 
και πάνω από 20 θεατρικά έργα, 

μα και λιμπρέτα για όπερες. Βιβλία 
του έχουν μεταδοθεί από το BBC, 

έχουν περιληφθεί στα αναγνωστι-
κά ελληνικών και αμερικανικών 

σχολείων και έχουν μεταφραστεί 
στα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, 

ολλανδικά, σουηδικά, ιαπωνικά 
και πολλές άλλες γλώσσες. Η Βι-

βλιοθήκη του Πανεπιστημίου της 
Μινεσότα της Μινεάπολης (Ε.Μ. 

Αndersen Library) αποφάσισε να 
συγκεντρώσει το σύνολο των λο-
γοτεχνικών βιβλίων του, μελέτες 
για το έργο του, χειρόγραφα και 

άλλο υλικό σε μια ειδική ερευνητι-
κή συλλογή. 

i
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Ή μουν εννιά χρονών, μέ-
ρες Χριστουγέννων, ό-
ταν μπήκαν σπίτι η γιαγιά 
και ο παππούς μου, κρα-
τώντας ένα μεγάλο κουτί 

με ένα ακόμα πιο μεγάλο φιόγκο. «Για σέ-
να», μου είπαν. Με το στόμα ανοιχτό και 
κομμένη την ανάσα, έκανα κομμάτια 
τη συσκευασία κι εμφανίστηκε 
μπροστά μου αυτό που ζή-
λευα στις βιτρίνες των 
παιχνιδάδικων: Το με-
γάλο πειρατικό της 
Playmobil! 

Τις αμέτρητες ώ-
ρες που έπαιξα με 
αυτό το πειρατικό 
θυμήθηκα βλέπο-
ν τ α ς  σ ε  μ ια  ά λ λ η 
βιτρίνα δύο φιγούρες 
Playmobil που δεν είχα 
ξαναδεί. Ένας παππούς 
και μια γιαγιά. «Ο παππούς και 
η γιαγιά της ελληνικής οικογένειας» 
ενημερώθηκα. Δύο νέες συλλεκτικές φι-
γούρες που παρουσιάζει φέτος το κοινω-
νικό πρόγραμμα Playmobil play & give της 
Playmobil Hellas, για να τιμήσει την ελλη-
νική οικογένεια, αλλά και να ευαισθητο-
ποιήσει μικρούς και μεγάλους για όσους 
έχουν ανάγκη. 

Να ξέρετε ότι οι φιγού-
ρες του παππού και της 

γιαγιάς κυκλοφορούν 

αποκλειστικά για την ελληνική αγορά, σε 
όλα τα καταστήματα παιχνιδιών, και όπως 
συμβαίνει τα τελευταία έξι χρόνια με όλες 
τις συλλεκτικές φιγούρες Playmobil play 
& give, μέρος των εσόδων θα διατεθεί 
για την ενίσχυση του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙΔΑΣ» και της Τράπεζας Εθελοντών 

Δοτών Μυελού των Οστών. 

Παράλληλα, ο παππούς 
και η γιαγιά μαζί με τα εγ-

γονάκια τους γίνονται 
και οι πρωταγωνι-
στές του νέου παρα-
μυθιού που κυκλο-
φορεί στο πλαίσιο 
του προγράμματος 
εταιρικής κοινω-

νικής ευθύνης της 
PLAYMOBIL Hellas, με 

τίτλο «Τα μαγικά του 
παππού και της γιαγιάς». 

Εκεί, μέσα από την τρυφε-
ρή ιστορία που εμπνεύστηκε ο 

Αντώνης Παπαθεοδούλου και εικονο-
γράφησε η Ίρις Σαμαρτζή με τη φροντίδα 
των Εκδόσεων Παπαδόπουλος, αποτυ-
πώνεται η ανιδιοτελής αγάπη και φροντί-
δα του παππού και της γιαγιάς, που απο-
λαμβάνουν τα παιδιά και νοσταλγούν οι 
μεγάλοι. Το παραμύθι διανέμεται δωρεάν 
στο PLAYMOBIL FunPark καθώς και σε εκ-
παιδευτικούς. Διαχρονικός χορηγός επι-
κοινωνίας του προγράμματος Playmobil 
play & give είναι το NICKELODEON. 

Νέες συλλεκτικές φιγούρες
 αφιερωμένες στη διαχρονικότερη 

ελληνική αξία, την οικογένεια! 

Νέες συλλεκτικές φιγούρες
 αφιερωμένες στη διαχρονικότερη 

ελληνική αξία, την οικογένεια! 

κοινωνίας του προγράμματος Playmobil 
play & give είναι το NICKELODEON. 

νική οικογένεια, αλλά και να ευαισθητο
ποιήσει μικρούς και μεγάλους για όσους 
έχουν ανάγκη. 

Να ξέρετε ότι οι φιγού-
ρες του παππού και της 

γιαγιάς κυκλοφορούν 

λαμβάνουν τα παιδιά και νοσταλγούν οι 
μεγάλοι. Το παραμύθι διανέμεται δωρεάν 
στο PLAYMOBIL FunPark καθώς και σε εκ
παιδευτικούς. Διαχρονικός χορηγός επι
κοινωνίας του προγράμματος Playmobil 
play & give είναι το NICKELODEON. 
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...ο ίδιος ταρίφας συνεχίζει:

«...κι είχα πάει στο Μάτσου 
Πίτσου και είχα ένα φύλλο 

από κόκα, µύτη-στόµα. 
Μας το βάζανε 

για να αναπνέουµε καλύτερα 
όταν ανεβαίναµε 

το Μάτσου Πίτσου...»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

°THENS
VOICES

★  ¸  ° £ ¸ Á °  » ¹ ¤ ° ¶ ¹  º ¹  ¶ » ¶ ¹ ª  ° º Ã Ë » ¶  ★

Κυρίες συζητούν:

«Αυτή η Λίλα µπορεί όλη µέρα 
να µη φάει τίποτα αλλά όπου βρει 

γλυκό το γονατίζει. Να, κοίτα, 
ένα φορτηγό µπινελίκια αγόρασε 

προς δήθεν και καλά λόγω 
Χριστουγέννων κι έτσι. Μωρέ, 

της γλυκιάς αµαρτίας το ανάγνωσµα 
θα γίνει το βράδυ σπίτι της!»

(ªå caf� ôè÷ °çÝá÷ ¦áòáóëåùÜ÷, 
ÆåôÀòôè íåóèíÛòé)

«Πω πω, 
τι Μπύθουλας 

στον Ηλεκτρικό. 
Μετρό θα παίρνω, 
όπως όλος ο καλός 

κόσµος».
(40Àòá óôï ëéîèôÞ ôè÷, ðåòéíÛîïîôá÷ Ûêö áðÞ ôï 

Attica, ¦áîåðéóôèíÝïù, ¢åùôÛòá áðÞçåùíá)

∆ιάλογος µέσα σε ταξί, ανάµεσα 
σε οδηγό και πελάτη:

-Αν θες, κάπνισε. Λέει στον πελάτη.

-Ευχαριστώ, δεν καπνίζω, το έχω κόψει.
-Εγώ είµαι στην κατηγορία «και καπνίζω 
και δεν θέλω να το κόψω». Θέλω να µπω 
στη στατιστική που λέει ότι το 90% θα 
πεθάνουν από καρδιά ή από κάπνισµα.

(¢éáäòïíÜ áðÞ áåòïäòÞíéï ðòï÷ »åìÝóóéá, 
ÆåôÀòôè âòÀäù)

Στον ΟΑΕ∆, µέρα που γίνεται χαµός. 
Μία τεράστια ουρά που περιµένουν 

µπροστά σε έναν γκισέ. Μία πονηρή θείτσα 
πάει να χωθεί µπροστά.

-Έι! Έχει σειρά! Της φωνάζει κάποιος.
-Μµµ... (περιφρονητικά) 

Για δουλειά ήρθα, µια σφραγίδα θέλω!
-Ναι, ενώ εµείς περιµένουµε για καφέ!

Χάχανα σε όλη την αίθουσα.

(»áòïàóé, Ã°¶¢, ðòöÝ ¦áòáóëåùÜ÷)

«Μη µου το παίζεις 
εµένα λεζάντα γιατί 

θα σε τρίψω σα 
µαντηλοτρίφυλλο»

(»Àóôïòá÷ ùäòáùìéëÞ÷ ðáéäåàåôáé 
íå ôïù÷ óöìÜîå÷ ëáé íïîïìïçåÝ. ºïìöîÀëé, 

¢åùôÛòá ðòöÝ)

Κηφισιά, Σάββατο βράδυ

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΖΑΧΑΡΗ»
Είναι τροµερά µικρά, µια µπουκίτσα στην 

κυριολεξία, βουτηγµένα τίγκα στο 
µελοσίροπο µε από πάνω τριµµένο 

καρυδάκι (οκ αυτό) ή κόκκινο πιπέρι 
(µανίτσα µου). Ξεχάστε ό,τι έχετε δοκιµάσει 

από µελοµακάρονα. Ήρθε η ώρα 
να περάσετε στην τρίτη διάσταση. Ένα 

µικρό µόνο προβληµατάκι: Ο Άλεξ, που τα 
φτιάχνει (όλο το χρόνο, παρακαλώ), ζει και 

δουλεύει στη Θεσσαλονίκη.
(Βύρωνος 7, 2310257734)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ίσως είναι τα πιο έξυπνα και ξεκαρδιστικά 

σποτάκια που µπορεί να δει κάποιος 
στο internet. Οι υπέροχοι Μάκης 

Παπαδηµητρίου και Γιώργος Χρυσοστόµου 
έχουν γυρίσει µια σειρά από ταινιούλες µε 

σκοπό να διαφηµίσουν το έργο που πρωτα-
γωνιστούν «Πέτρες στις τσέπες του» µ’ έναν 

τροµερά αστείο και µοντέρνο τρόπο. 
∆είτε τα όλα στο athensvoice.gr 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ TΟΥΙΤΕΡ
-Πώς το λένε το παιδάκι σας;

-Κυριάκο.
-Και πώς το φωνάζετε;

-Αλέξη.
(@ggkriniaris)

TO ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
18 βαθµοί Κελσίου. 
(ενώ ο υπόλοιπος κόσµος παγώνει)

H ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Ποια φούσκα θα σκάσει πρώτη 
στην Ελλάδα; Τα φαγάδικα ή τα bitcoin;
(@PapOffice)

Η ΟΥΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Οµόνοια, εξαργύρωση χάρτινων εισιτηρίων.

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2017
Πρώην παίκτης τηλεπαιχνιδιού επιβίωσης. 

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Του ∆ήµου Ιωαννίνων. Αποδοµηµένος 
κονστρουκτιβισµός ή απλώς τελάρα 
και µαδέρια σε σωρό. 

ΕΙΚΟΝΑ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ 2017
Ο Προκόπης Παυλόπουλος καθισµένος 
σεµνά στη γωνίτσα του λευκού καναπέ 
στο Προεδρικό Μέγαρο.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

°£¸Á°ID

ªÆ¶¤¹Ãª ¦°Ä¤¹°ÄÃª 
Επιµέλεια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

 
Γιατί ήρθες ή πώς βρέθηκες στην Αθήνα; Σε ηλικία 
10 ετών ήρθα µε τους γονείς µου από την Κωνσταντι-
νούπολη προκειµένου να συνεχίσω και να τελειώσω 

εδώ το σχολείο. 

Η πρώτη δουλειά που έκανες...
Στο κατάστηµα του θείου µου, πουλούσα 

ανταλλακτικά µοτοποδηλάτων. 

Το πρώτο σου διαµέρισµα στην Αθήνα; Το πρώτο 
µου διαµέρισµα ήταν στην Κυψέλη στην οδό 

Αγ. Ζώνης, ένα µικρό διαµέρισµα των 25 
τετραγωνικών. ∆υστυχώς δεν θυµάµαι και πολλά 

για τους γείτονές µου, αλλά ήταν µία περιοχή 
που έσφυζε από ζωή. 

Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που έχεις ζήσει...
Ήταν στην αρχή της σταδιοδροµίας µου, όταν 
η γνωστή Αθηναία Φαίη Ξύδη µού παρήγγειλε 

µία τούρτα πορνό. Την τούρτα τη µετέφερε χωρίς 
κουτί και αυτό είχε σαν αποτέλεσµα αφενός να αυξη-

θούν οι πωλήσεις των πορνό γλυκών, αφετέρου να 
χαλάσει µία σηµαντική εµπορική συµφωνία και 

να εµπλακώ σε µία δικαστική διαµάχη ετών.

Ποιος ήταν ο καλύτερος δήµαρχος στα χρόνια 
που ζεις στην Αθήνα; Ο Αντώνης Τρίτσης. Παρόλο 

που, δυστυχώς, βρέθηκε για λίγο στο τιµόνι του 
∆ήµου, υπήρξε αποτελεσµατικότατος.

Πού αλλού θα µπορούσες/ήθελες να ζήσεις στην 
Ελλάδα; Στο Σούνιο. Τόσο κοντά στην Αθήνα, αλλά και 

τόσο αποµονωµένα ταυτόχρονα.  

Ποια ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής σου; Τα 
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’70. Ήταν η εποχή 

που ανακάλυψα και αγάπησα την τέχνη της ζαχαρο-
πλαστικής.    

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να αποµονώνε-
σαι στην Αθήνα; Μα φυσικά ο χώρος που δηµιουργώ. 

Το εργαστήριό µου... 

Πού ζεις τώρα; Σήµερα ζω γύρω από τον Λυκαβηττό. 
∆ιάλεξα την περιοχή γιατί είναι ιδιαίτερη. 

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου εστιατόριο; Η Ράτκα. 
Είναι ακριβώς το ίδιο σαν αίσθηση εδώ και 40 χρόνια.

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου µπαρ; 
Το ίδιο... 

Αν η Αθήνα ήταν γλυκό, ποιο θα ήταν; Καζάν ντιπί.

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου;  Η έλλειψη 
καθαριότητας και ασφάλειας.

Πού βγήκες για πρώτη φορά ραντεβού στην 
Αθήνα; Στην Πλάκα. Γραφική και ιδιαίτερη περιοχή. 

Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής σου 
ηλικίας; Το αγαπηµένο ΕΒΓΑ της γειτονιάς και 

οι µικροί φούρνοι. 

«Αθηναϊκές» λέξεις που δεν υπάρχουν πια; 
Τηλεφωνικός θάλαµος και το «πάρε το µηδέν».

* O Σ.Π. είναι ζαχαροπλάστης. Συνεργάζεται µε την 
«Καθηµερινή», τον «Γαστρονόµο» και τις «Γλυκές Αλχη-
µείες», ενώ η τηλεοπτική του εκποµπή µεταδίδεται από 

τον Σκάι κάθε Σάββατο στις 19.00
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Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

3 προτάσεισ 
γιά υγιεινο Takeaway 
Το τρόλεϊ 10, από κει που δεν ήθελα να το ξέρω, το παίρνω πολύ συ-

χνά τελευταία. Και ορίστε 2 επιλογές για έτοιμα γεύματα πολύ υγιει-

νά, εκτός από νόστιμα – και 1 επιλογή σπιτικού φαγητού, με τα ρέστα. 

Τ
ο τρόλεϊ 10 είναι από τα αγαπημένα μου, όσο μπορεί κανείς να αγα-
πήσει ένα τρόλεϊ. Το 10 λοιπόν ξεκινάει από το Χαλάνδρι, διασχίζει 
την Κηφισίας, τη Βασιλίσσης Σοφίας, περνάει δίπλα από τον παλιό 
«Κούκο», τον τωρινό «Φωκιανό», την παλιά «Ολυμπιακή» της Συγγρού 

χωρίς να το καταλάβεις, τα ξενυχτάδικα, στριπτιτζάδικα και γενικότερα κω-
λάδικα επίσης της Συγγρού, χώνεται μέσα στην Καλλιθέα και με αφήνει πίσω 
από τον Σκάι στην στάση Επαμεινώνδας, έχοντας αλλάξει σε μια ώρα, μέχρι 
και κλίμα: από τα βόρεια της πόλης έχει φτάσει στα νότια. Όλο αυτό έχει γίνει 
μαλακά, τα πέντε χιλιόμετρα της Συγγρού δε, τα έχεις αφήσει πίσω σου με 
τόσο smooth τρόπο που πιάνεσαι αδιάβαστος – ποτέ δεν είσαι προετοιμα-
σμένος για τέτοια αλλαγή!
Επειδή το έκανα αυτό μπρος πίσω με-
ρικές φορές με φουλ-σε-κόσμο τρόλεϊ 
και σε ώρες αιχμής... μετά είχα ναυτία 
και μηδέν διάθεση για κουζίνα οπότε 
παράγγειλα «απέξω». Πράγμα σπάνιο 
– δεν παίρνω «απέξω» και δεν θέλω να 
τρώνε τα παιδιά μου αηδίες... πράγμα 
που κάνει τα παιδιά να θέλουνε μόνον 
αηδίες, όπως ξέρουμε όλοι, αλλά πά-
ντα ψάχνεις για συμβιβαστικές λύσεις 
(γιατί αν θέλει κάποιος αηδίες, του τις 
φτιάχνεις και στο σπίτι στην τελική). 
Το «Square meal healthy daily food», 
takeaway και restaurant, δεν έχει ούτε 
μισή αηδία, τα φαγητά του είναι υγιεινά, θρεπτικά, ισορροπημένα και πολύ 
νόστιμα. Το Κάρυ Λαχανικών (με γλυκοπατάτα, ρεβίθια και άγριο ρύζι, €7,90) 
είναι γεύμα κανονικό, τα μπιφτεκάκια (€9,10) πεντανόστιμα, τα λαζάνια με μο-
σχαράκι braisee (€8,50) εξαιρετικά. Έχει ανοίξει εδώ κι ένα χρόνο, λειτουργεί 
και σαν εστιατόριο στους Αμπελόκηπους, με λίγα τραπέζια, ανοιχτή κουζίνα 
και ωραία ατμόσφαιρα. Ο σεφ Κωνσταντίνος Παπασταμάτης μαγειρεύει με 
την τεχνική sous vide που ακούγεται ζόρικη, είναι όμως πολύ υγιεινή – φτιά-
χνει π.χ. μια χοιρινή πανσέτα που ψήνεται σε κενό επί 48 ώρες, και δεν την 
δοκιμάσαμε αλλά είναι λέει λουκούμι. Όλα τα πιάτα του είναι ευφάνταστα και 
βασίζονται σε πρωτότυπους συνδυασμούς σπόρων, οσπρίων, λαχανικών και 
θαλασσινών ή αλλαντικών. Το  «Square meal» δεν είναι φθηνό αλλά πόσες 
φορές σας έτυχε γκουρμέ φαγητό «απέξω»; Και μάλιστα υγιεινό; 

Ε
πίσης υγιεινό φαγητό (δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, σόρι, φταίει το τρόλεϊ 
10…) ΚΑΙ νόστιμο, έχει το πολύ όμορφο «Healthy bites organic & vegan 
bistro» στο κέντρο, που είναι «το μοναδικό εστιατόριο στην Ελλάδα με 
πιστοποίηση gold σε βιολογικά προϊόντα, αποκλειστικά vegetarian/

vegan». Έφαγα ένα πολύσπορο bagettini vegan με πιπεριά Φλωρίνης πολύ νό-
στιμο (€3,50), οι φυσικοί χυμοί είναι φυσικότατοι  και το smoothie Σπιρουλίνας 
(€4) αναζωογονητικό – το πιάτο-σουξέ τους όμως είναι τα Νιόκι με κινόα και 
λευκή σάλτσα (€10). Στο «Healthy bites» επίσης μπορείς να πάρεις πακέτο ή να 
καθίσεις να φας σαν άνθρωπος και είναι πολύ αεράτο και φρέσκο. 
Το επίσης καινούργιο στην κατηγορία «φαγητό σε πακέτο αλλά ποιότητας» 
είναι το «Σπιτική κουζίνα» που έχει ανοίξει σε διάφορα σημεία της πόλης. 
Αυτό των Αμπελοκήπων είναι πεντακάθαρο, αστραφτερό, με πρόθυμο προ-
σωπικό και έχει… σπιτικά φαγητά, μουσακά, παστίτσιο, μοσχαράκι κοκκι-
νιστό και άλλα παραδοσιακά, με τιμές από €2,90-3,50, όλα προσεγμένα και 
πράγματι σαν να τα έφτιαξες στο σπίτι σου. Όχι εσύ (ή εγώ, καλή ώρα) που 
όσα φτιάχνεις στο σπίτι σου δεν είναι και η Τζοκόντα, αλλά κάποιος που πιά-
νει το χέρι του και ξέρει από καλό λαχανοντολμά. 
Η πρόθεσή μου δεν ήταν να γράψω για «φαγητό απέξω» αλλά ορίστε πού κα-
ταλήξαμε, από το όχι-φθηνό-αλλά-γκουρμέ και το μεσαίας-τιμής-βιολογικό-
χορτοφαγικό, στο φθηνό-σπιτικό takeaway. Με τόσες επιλογές, έχω το ελεύ-
θερο να ξαναμπώ στο τρόλεϊ 10, να ξεχάσω να κατεβώ στη σωστή στάση και 
να σερφάρω πάνω στη ραχοκοκαλιά της Αθήνας* (ε; ε;) άλλη μια φορά μέχρι 
να τη μάθω καλά…
* Την παραπάνω έκφραση την δανείζω/χαρίζω ευχαρίστως σε οποιονδήποτε 
παρουσιαστή της τηλεόρασης ψάχνει κάτι μπερδεψουάρ ποιητικοειδές να πει 
σχετικά με τις αθηναϊκές συγκοινωνίες ή επειδή ψάχνει για γκόμενα χωρίς επιτυ-
χία εδώ και μήνες. A  

Ζωντανός στην πόλη

«Square meal» 
Καλαμών 13,  
Αμπελόκηποι,  
210 6927377,  
Δευτ.-Παρ.  
12.30-23.00 

«Healthy bites 
organic & 
vegan bistro & 
takeaway»,  
Πανεπιστημίου 25, 
2103211375

«Σπιτική  
κουζίνα»,  
Σεβαστουπόλεως 
150Β,  
210 69184998,  
11.00-17.00

Square meal
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Θα έπρέπέ 
να υπαρχέι 
μια λέξη για...
«Ελατρύπημα»: Οι 
μικρές αμυχές στα χέ-
ρια που δημιουργού-
νται από τις βελόνες 
του έλατου κατά τη 
διάρκεια του στολι-
σμού.

TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος της συλλογικότητας εναντίον της συνήθειας να φορούν 
κασκόλ στους χιονάνθρωπους)

←  Μετά τις 
κάτάςχεςεις κάι 
την άνάρτηςη των 
ονοΜάτων των 
οφειλετων, 
η κυβερνηςη 
προχωρά ςε άκοΜά 
πιο δράςτικά Μετρά 
γιά τη δηΜιουργιά 
πλεονάςΜάτος

νίκος παππάς
«Καλώ όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του  
διαστήματος να δουλέψουμε μαζί. Ο ουρα-

νός ΔΕΝ είναι το όριό μας»
Μετάφραση  «Ελάτε να σας φορολογήσω 

επιτέλους!»

Θα έπρέπέ
να υπαρχέι 
μια λέξη για...
«Ελατρύπημα»: 
μικρές αμυχές στα χέ
ρια που δημιουργού
νται από τις βελόνες 
του έλατου κατά τη 
διάρκεια του στολι
σμού.

επιτέλους!»

● Κάποιος χάκαρε τον λογαριασμό του 
Παύλου Πολάκη στο Facebook, αλλά δεν 
έχει δημοσιεύσει τίποτα ακόμα…
● Προφανώς δεν βρίσκει τίποτα που θα 
μπορούσε να ξεπεράσει αυτά που γράφει ο 
ίδιος ο Πολάκης.

● Πάντως το χειρότερο δεν είναι ότι η 
κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη και για 
έξοδο από την κρίση με 1 εκ. έλληνες να 
έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς γιατί 
αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους.
● Το χειρότερο είναι ότι μπορεί από τη 
συνεχή επανάληψη να το πιστέψει κιόλας.
● Και το ακόμα χειρότερο να πιστέψουν 
όλοι οι υπόλοιποι ότι αυτό είναι φυσιολο-
γικό. 

● Η Εύη Καρακώστα βλέπει μπετονιέρες 
στον δρόμο και συμπεραίνει ότι υπάρχει 
19% οικοδομική ανάπτυξη…
● Με την ίδια λογική που επειδή κάποιος 
βλέπει φορτηγά ψυγεία με τρόφιμα στον 
δρόμο συμπεραίνει ότι κανείς δεν πεινάει… 

● Δίδαγμα από την επίσκεψη Ερντογάν Νο 
1: όσο πιο αντικρουόμενα είναι τα συμπε-
ράσματα τόσο το καλύτερο για όλους, αφού 
και αυτοί που τη θεωρούν θρίαμβο και αυτοί 
που τη θεωρούν καταστροφική, μπορούν να 
ικανοποιήσουν τους πελάτες τους.

● Δίδαγμα από την επίσκεψη Ερντογάν 
Νο 2: Όταν δύο άντρες κάθονται σε έναν 
καναπέ, τις εντυπώσεις κερδίζει αυτός που 
κοιτάζει ευθεία.
● Δίδαγμα από την επίσκεψη Ερντογάν Νο 
3: Η στάση του σώματος του πρωθυπουρ-
γού στην πολυθρόνα, στέλνει μηνύματα. 
Ας πούμε είχε την ίδια ακριβώς στάση 
και με τον Ερντογάν και με τον Ομπάμα. 
Πράγμα που σημαίνει ότι τους θεωρεί 
ίδιους. Ενώ με τον Μακρόν ήταν ευθυτε-
νέστατος.

● Και τώρα ενός λεπτού σιγή για τους αν-
θρώπους που βάφτισαν το σουρεαλιστικό 
καλλιτεχνικό τους κίνημα Ντανταϊσμό…
● Γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι 
κάποια χρόνια μετά, ένας έλληνας υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας θα έδινε νέο νόημα 
στο κίνημα «Νταντά», χρησιμοποιώντας 
τον εαυτό του ως installation.
● Καθισμένος μέσα στη Mercedes του 
αυθεντικού Νταντά. 
● Του Ίντι Αμιν. 

● Και μια που το έφερε η κουβέντα, αυτός 
που αγόρασε τη Mecedes του Ίντι Αμιν 
Νταντά από τον Πάνο Καμμένο, τσέκα-
ρε αν στο πορτ-μπαγκάζ υπήρχε κάποια 
λεοπάρ στρατιωτική στολή και φούμο για 
make-up;

ΑπΑνθρωπη θέση έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσ
 Φίλος του με-σάζοντα Βασί-λη Παπαδό-

πουλου

τη

ΑπΑνθρωπη 

θέση έργΑσίΑσ 

τησ έβδομΑδΑσ
νο 2 

Μετεωρολόγος 

που προβλέπει 

τον καιρό των 

χριστουγέννων

θέση
τησ

χ

η (πραγματικη)  
απορια της  
έβδομαδας 
– Τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ που τώ-
ρα υποστηρίζουν 
με τόσο πάθος τους 
ηλεκτρονικούς πλει-
στηριασμούς, είναι 
τα ίδια στελέχη που 
δεν εμπιστεύονταν τα 
«γκομπιούντερς» για 
τις εκλογές στα πα-
νεπιστήμια επειδή θα 
«φακέλωνε τους ψη-
φοφόρους ο server»;

η (πραγματικη)  
απορια της  
έβδομαδας Νο 2 
– Δηλαδή σύμφωνα με 
τον Προκόπη Παυλό-
πουλο, ο πιο σίγουρος 
τρόπος να δείξεις ότι 
δεν μιλάς για τη Συν-
θήκη της Λωζάννης 
επειδή δεν τη θεωρείς 
καν θέμα, είναι να 
αρχίσεις να μιλάς για 
τη Συνθήκη της Λω-
ζάννης σε αυτόν με τον 
οποίο δεν θέλεις να 
την συζητήσεις; 

η (πραγματικη)  
απορια της  
έβδομαδας Νο 3 
– Τώρα που θα κα-
ταργηθούν οι πλα-
στικές σακούλες τι θα 
βάζουμε στον κάδο 
σκουπιδιών που βρί-
σκεται κάτω από τον 
νεροχύτη;

η (πραγματικη)  
απορια της  
έβδομαδας Νο 4 
– Γιατί κανείς δεν τσε-
κάρει τα ωροσκόπια 
της επόμενης μέρας 
για να διαπιστώσει αν 
τελικά βγήκαν αλη-
θινά;

η μεταφραση

 της εβδομάδας
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Η σύμπτωση είναι χαρακτηριστική. Την ημέρα 
που η Διεθνής Αμνηστία κατακεραυνώνει με 
έκθεση πεπραγμένων τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις και τη γραφειοκρατία της ΕΕ για την 
άθλια διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, 
ο Ντόναλντ Τουσκ καταθέτει στους Eυρωπαί-
ους, ως σκέψη, την προοπτική ακύρωσης των 
ποσοστώσεων υποδοχής προσφύγων από τις 
χώρες μέλη της Ένωσης.

την αποκάλυψη των προθέσεων της ευ-
ρωπαϊκής γραφειοκρατίας προχώρησε 
ο «Guardian». Μία τέτοια εξέλιξη ισοδυ-
ναμεί με ηχηρή προσωπική ήττα του αρ-

μόδιου επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η πο-
λιτική ήττα, η δική του αλλά και της Αθήνας και της 
Ρώμης, αντανακλά την οδυνηρή αναποτελεσματι-
κότητα ως προς τη διαχείριση του ζητήματος από 
τον μηχανισμό των Βρυξελλών. Δυστυχώς από 
την αντιπαράθεση στους κόλπους της ΕΕ εξήλθε 
κερδισμένο το μπλοκ του Βίσεγκραντ, δηλαδή η 
άτυπη πολιτική δομή που περιλαμβάνει πρώην 
Ανατολικές χώρες (Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβα-
κία, τη Σλοβενία και ενίοτε την Πολωνία), υπό την 
άτυπη καθοδήγηση της αυστριακής διπλωματίας, 
με τη διακριτική στήριξη του Βερολίνου.
Ο Ντόναλντ Τουσκ, Πολωνός, συντηρητικός και 

συνήθως άοσμος και άγευστος πολιτικά, ένας 
πραγματικός γραφειοκράτης, απλά εκφράζει 
με την πρότασή του την ηθική αλλά και πρακτι-
κή κατάπτωση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας 
μπροστά σε ένα ζήτημα που τείνει να καταστεί 
πολιτικός εφιάλτης για τις ευρωπαϊκές χώρες. Η 
Άνγκελα Μέρκελ ήδη κατέβαλε το πολιτικό τίμημα 
στις πρόσφατες εκλογές. Η Αυστρία ανέδειξε με 
εκλογές  ένα πολιτικό «τερατάκι» το οποίο ανέλα-
βε να «καθοδηγήσει» την εξαιρετικά συντηρητική 
και υπερδεξιά ως προς τις πολιτικές επιλογές της 
αυστριακή κοινωνία. Η Ουγγαρία έχει ήδη ξεφύ-
γει θεσμικά και πολιτικά προς τα υπερδεξιά, ενώ η 
Πολωνία η οποία παρατηρεί εκ του μακρόθεν μεν 
αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποτελεί ένα υπερ-
δεξιό θεσμικό καρκίνωμα στους κόλπους της ΕΕ. 
Με λίγα λόγια, ο Ντόναλντ Τουσκ εκφράζει αυτό 
που όλοι έχουν κατανοήσει στις Βρυξέλλες αλλά 
κανείς δεν το παραδέχεται δημόσια. Η ΕΕ έχασε τη 
θεσμική και πολιτική μάχη αλλά και τη δημοκρατι-
κή της συνείδηση, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με 
τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Αυτή 
ή ήττα καταδεικνύει και τη διάσταση μιας άλλης, 
γονιδιακής αυτή τη φορά αδυναμίας της Ένωσης, 
να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο ως προς τον κα-
θορισμό πολιτικών σε μείζονος σημασίας ζητή-
ματα. Αυτά ως προς τις αυτονόητες διαπιστώσεις. 

Προσφυγικό: «Σε λίγο θα τους 
αφήνουμε και επίσημα να πνιγούν»

Η Ευρώπη χάνει τη δημοκρατική τιμή της
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Σ

Ως προς τις πρακτικές επιπτώσεις τώρα το θέμα 
προσλαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Αν η ΕΕ συλ-
λογικά αποδεχτεί την ακύρωση της υποχρέωσης 
των χωρών μελών να μοιραστούν την ευθύνη υ-
ποδοχής και εγκατάστασης προσφύγων, τότε θα 
προκύψει αμέσως το ερώτημα. Πώς η Ιταλία και 
η Ελλάδα θα διαχειριστούν το προσφυγικό χωρίς 
συλλογική αλληλεγγύη; Ας μην αιφνιδιαστούμε, 
λοιπόν, στο άμεσο μέλλον, αν ο συνδυασμός δύο 
ανεξάρτητων μεταξύ τους προβλημάτων αλλά με 
κοινή αφετηρία εκδήλωσής τους, τους πολέμους 
στην Εγγύς, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική 
Ασία,  δηλαδή του Προσφυγικού και της Τρομο-
κρατίας, θα τύχουν μίας ισοπεδωτικά κοινής αντι-
μετώπισης.
Υφίσταται ήδη μία διεθνής σταθερά που έχουν 
υιοθετήσει η διακυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ. 
Η απόλυτη άρνηση διαχείρισης του προσφυγικού 
λόγω της τρομοκρατικής απειλής. Πρόκειται για 
ένα αξίωμα του οποίου οι πρακτικές επιπτώσεις 
γίνονται αντιληπτές κάθε μέρα που περνά. Η νο-
οτροπία που επικρατεί στις ευρωπαϊκές χώρες 
που δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προ-
σφυγικών ροών συνίσταται στην επιβολή συνθη-
κών κράτησης - περιορισμού των προσφυγικών 
ρευμάτων στις χώρες εκκίνησης των ροών, πρα-
κτικά στην Τουρκία, τη Λιβύη, τις πλησιέστερες 
χώρες της Κεντρικής Αφρικής, το Μαρόκο και την 
Αίγυπτο. Οι καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας 
συνοψίζονται στο ότι αυτή η νοοτροπία κατέληξε 
στη δημιουργία τερατωδών μορφών κράτησης 
και συγκέντρωσης ανθρώπων σε εφιαλτικές δο-
μές στη Λιβύη και αλλού. Είναι πολύ φυσικό πως οι 
δομές αυτές κάποια στιγμή θα διαρραγούν. Οι επι-
πτώσεις από ένα ανεξέλεγκτο ρεύμα προσφύγων 
και μεταναστών στις νότιες ευρωπαϊκές ακτές θα 
προσλάβουν διαστάσεις «εισβολής».

Το επόμενο λοιπόν λογικό βήμα το οποίο θα υιο-
θετηθεί από την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και τις 
επιμέρους εθνικές γραφειοκρατίες δεν θα είναι 
μόνον η ακύρωση των υποχρεώσεων συνδιαχεί-
ρισης του προσφυγικού ζητήματος, αλλά η κατά 
μέτωπο και με κεντρική ανοχή αντιμετώπισή του. 
Μπορεί να αναλογιστεί και ο πλέον αφελής το πώς 
ακριβώς θα διασφαλιστεί μία τέτοια αντιμετώπι-
ση του φαινομένου. Στρατιωτικά.
Η Ευρώπη ολοφάνερα απέτυχε. Η ευρωπαϊκή δο-
μή υποχρεώθηκε να αποδεχτεί την πραγματικότη-
τα της επιβολής των εθνικών συμφερόντων επί 
των συλλογικών ευθυνών. Η ανησυχία λοιπόν εί-
ναι έκδηλη αλλά και δικαιολογημένη, αφού όλα 
συντείνουν στο να καταλήξουν πως σύντομα η α-
ντιμετώπιση του προσφυγικού θα υπερβεί τις υφι-
στάμενες σταθερές περί ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και ελευθεριών και θα προσλάβει διαστάσεις 
που θα αφορούν την επιβίωση των συστημάτων 
ασφαλείας, συλλογικών και εθνικών. Αντιλαμβά-
νεται ο καθένας πού θα οδηγήσει μία τέτοια λογι-
κή. Τις πρώτες ενδείξεις εκφασισμού της πολιτικής 
ορολογίας που χρησιμοποιείται ήδη τις βιώνουμε 
υπό τη μορφή προς το παρόν δηλώσεων και διαπι-
στώσεων. Τι θα συμβεί όμως αν τους επόμενους 
μήνες σπάσει το μέτωπο της Λιβύης και μερικές ε-
κατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες 
επιχειρήσουν να διαβούν για να αποβιβαστούν 
στη Σικελία; Ποια κρατική δομή θα είναι σε θέση να 
αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στη Λαμπε-
ντούζα ή τη Μυτιλήνη; Καμία. Τότε κάποιος Τουσκ 
θα ανακοινώσει το εφιαλτικό πως «αίρεται η υπο-
χρέωση διάσωσης και υποδοχής των προσφύγων, 
καθώς και η παροχή ασύλου». Ποιος άραγε πολιτι-
κός ή πολίτης θα μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του 
στο «δημοκρατικό ευρωπαϊκό καθρέφτη του;» 
Μόνον οι ακροδεξιοί!  A
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

τον στρατό οι παλιοί έλεγαν ότι το κράνος και το τζόκεϊ προκαλούν 
τριχόπτωση, συνεπώς αν θέλεις να κρατήσεις τα μαλλιά σου πρέπει 
να κυκλοφορείς ασκεπής. Εν ανάγκη, ας φας και μερικές μέρες φυ-

λακή ή καμιά κράτηση. Τι είναι μία έξοδος μπροστά στην αίσθηση που σου 
δίνουν τα δάχτυλα μέσα σε μία πλούσια κώμη; Σωστό. Την έχω ακόμα αυτή 
την αίσθηση, απλώς το κεφάλι δεν είναι δικό μου. Στις μέρες μου η θητεία 
ήταν 21 μήνες. Με σημερινά κριτήρια ακούγεται σαν ποινή φυλάκισης. Εγώ, 
μετά από οικογενειακή απώλεια ή θεϊκή τρολιά, υπηρέτησα ως προστάτης, 
δηλαδή μόλις ένα χρόνο. Ήταν ένας χρόνος κατά τον οποίο είχα πολλά μέσα 
στο κεφάλι μου, αλλά τίποτα επάνω του. Το κράνος έδειχνε σαν δοχείο νυ-
χτός δίπλα στο κρεβάτι ή στη σκοπιά μου. Το δε τζόκεϊ χρησιμοποιείτο μόνο 
σε έκτακτες και άκρως επείγουσες περιπτώσεις. Και τότε έβγαινε στραβο-
χυμένο από την τσέπη. Λες και φορούσα στο κεφάλι κάλτσα με εθνόσημο.  
Δυστυχώς τα μαλλιά συνέχισαν να πέφτουν, σαν φύλλα ημερολογίου που 
τα παίρνει ο αέρας, μαζί με τις μέρες επάνω τους. Όμως, του κερατά, δεν 
ήμουν ούτε 25 ετών. Μπορούσα να σώσω το μαλλί και, κυρίως, τη σχέ-
ση μου με τον καθρέφτη. Ο μισός μισθός από την εφημερίδα πήγαινε σε 
χημικά κατά της τριχόπτωσης. Μιλάμε τώρα για πολλά χημικά. Έμπαι-
να στη θάλασσα το καλοκαίρι, έβλεπα κανένα φουσκωτό να έρχεται από 
μακριά και φοβόμουν πως είναι η Greenpeace. Τίποτα. Τσάμπα τα λε-
φτά. Πήγαν άδικα οι θαλάσσιοι οργανισμοί που κολύμπησαν κοντά μου.  
Σκέφτηκα τη μεταμόσχευση. Την απέρριψα ως λύση. Είναι τουλάχιστον 
περίεργο: οι μεταμοσχεύσεις οργάνων έχουν συνήθως λειτουργική επι-
τυχία, ενώ οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών είναι ένας σίγουρος δρόμος για τη 
γελοιότητα. Το «Πριν» μου φαινόταν μοιραίο, αλλά αξιοπρεπές. Το «Με-
τά» με τρόμαζε. Και τότε κατάλαβα ότι αρχίζω και συνηθίζω την ιδέα. Όλοι 
κάποτε πεθαίνουμε. Και εγώ θα αποκτήσω φαλάκρα.

ρέπει να ήταν επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, τότε ήταν η τε-
λευταία φορά που χρησιμοποίησα χτένα. Για να είμαι ειλικρινής έχω ξε-
χάσει και πώς την πιάνεις. Υπάρχουν ακόμα τσατσάρες; Και τις βάζουν 

οι άνδρες στην εσωτερική τσέπη του σακακιού ή είναι μία εικόνα που με στοιχειώνει 
από τα παιδικά μου χρόνια; Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ένα αξεσουάρ λιγότε-
ρο. Κερδίζω χρόνο. Δεν ξοδεύω περιττά δευτερόλεπτα μπροστά στον καθρέφτη. Άλ-
λωστε από ένα σημείο και μετά καλό είναι να αποφεύγεις τον καθρέφτη. Και επειδή 
εκείνος δεν θα πάρει ποτέ την πρωτοβουλία, καλό είναι να πάρεις εσύ την απόφαση.  
Δεν ζηλεύω τους φίλους με μαλλιά. Εκείνοι άσπρισαν, εγώ κουρεύομαι στα τέσ-
σερα χιλιοστά. Οι τρίχες που μου απέμειναν δεν προλαβαίνουν να ασπρί-
σουν. Δείχνω, βέβαια, σαν το κρανίο που κρατάει ο Άμλετ για να αναρωτη-
θεί αν αξίζει να ζεις. Το ξεπερνώ. Ευτυχώς οι παλιές φωτογραφίες είναι σε κουτιά.  
Συχνά απορώ για ποιο λόγο δεν γράφονται ποιήματα ή τραγούδια για φαλακρούς. Κανένας 
δεν στέκεται μπροστά σε αυτήν την ιδιόρρυθμη εκδοχή κοινωνικού ρατσισμού. Τα πρό-
τυπα της ομορφιάς έχουν τρίχες στο κεφάλι και πουθενά αλλού. Εμείς δεν έχουμε τρίχες 
στο κεφάλι, αλλά είμαστε γεμάτοι στο υπόλοιπο σώμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει καραφλό 
μοντέλο. Και αν υπάρχει, θα είναι γυναίκα με εκκεντρικό look. Ξεφύλλισε όσα περιοδικά 
θέλεις. Γυαλίζουν μόνο οι σελίδες. Κανένα ανδρικό κεφάλι. Κοίτα τις τεράστιες διαφημίσεις 
στους δρόμους. Φαλακρό θα δεις μόνο στις εκλογές – παρεμπιπτόντως, στις μέρες μας δεν 
υπάρχει φαλακρός πολιτικός αρχηγός. Απαξιώνουμε κάτι και το χαρακτηρίζουμε «τρίχες». 
Ωστόσο για μία μεγάλη σειρά κοινωνικών προτύπων, οι τρίχες αποτελούν προϋπόθεση της 
επιτυχίας. Ποια θα ήταν η εξέλιξη του Σάκη Ρουβά αν ήταν φαλάκρας; Πρέπει να είσαι κα-
ραφλός για να φέρεις τον εαυτό σου αντιμέτωπο με τόσο βαθείς στοχασμούς. Και όχι, ακόμα 
και χωρίς μαλλιά, τα μυαλά σου δεν θα πάρουν αέρα. Η φαλάκρα είναι αποτύπωση σοφίας 
στο εξωτερικό μέρος του κρανίου. Είναι ένα καλό μάθημα περί φθοράς. Απλώς στις δύσκο-
λες στιγμές δυσφορίας ή πανικού, εσύ, ο πνιγμένος, δεν έχεις μαλλιά να πιαστείς. ●
➜ kostas@giannakidis.com

Στα άκρα με τη φαλάκρα

Σ Π
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Τα δομικά προβλήματα της χώρας μας, τα εκ φύσεως προ-
ορισμένα να παραγάγουν στο εγγύς μέλλον –ή, μάλλον, 
να παράγουν σε σταθερή και επαναλαμβανόμενη βάση– 
πολιτική αστάθεια και ανασφάλεια, είναι πασίδηλα. Και 
πασίγνωστα: Με εξαιρετικά εύτρωτη οικονομία και πλήθος 
αντιαναπτυξιακών παραγόντων, υφιστάμεθα μια αριστε-
ροακροδεξιά πολιτική εξουσία, η οποία αντιλαμβάνεται 
το δημοκρατικό πολίτευμα ως… θεσμό που επιβάλλει τη 
χωρίς συμβιβασμούς απόλυτη κατίσχυση της βούλησης 
της πλειοψηφίας (δηλαδή μια πολιτική εξουσία χωρίς 
κουλτούρα και σεβασμό των θεσμικών αντερεισμάτων και 
περιορισμών)…

χουμε μια δικαστική εξουσία εξαιρετικά προβληματι-
κή και δυσλειτουργική, που έχει προ πολλού χάσει την 
έξωθεν καλή μαρτυρία… Το τραπεζικό μας σύστημα 

μόνο ως θωρακισμένο δεν μπορεί να θεωρηθεί… Βρισκόμαστε 
δε και στο μάτι του κυκλώνα όσον αφορά τις παγκόσμιες προ-
σφυγικές ροές (κάτι που μεσομακροπρόθεσμα δημιουργεί και 
πρόβλημα εθνικής ταυτότητας, δεδομένης της δημογραφικής 
–μη– δυναμικής της κοινωνίας μας). Επιπρόσθετα έχουμε ήδη 
θεσμοθετήσει έναν παραγωγό αστάθειας παράγοντα, δηλαδή 
την απλή αναλογική, ενώ τα δύο μεγάλα κόμματά μας –επιβε-
βαιώνοντας πως οι μεγάλες βλακείες γίνονται ομόφωνα– έ-
χουν δεσμευθεί να οδηγήσουν σύντομα, με συνταγματική ανα-
θεώρηση, τη χώρα σε ένα ρευστό, χωρίς ταυτότητα πολίτευμα. 
Όπου ο ΠτΔ άλλοτε θα εκλέγεται από το Κοινοβούλιο και θα 
είναι ανίσχυρος και άλλοτε απευθείας από το λαό, καθιστάμε-
νος πολιτικά πανίσχυρος, όποιες και αν είναι οι τυπικές οριοθε-
τήσεις των αρμοδιοτήτων του.
Τούτων δοθέντων θα μπορούσαμε άραγε να αντλήσουμε 
σταθερότητα από το διεθνές περιβάλλον; Με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση εδώ και καιρό σε περιδίνηση, αν όχι σε κρίση ταυτό-
τητας, τις εστίες της ισλαμικής τρομοκρατίας τόσο κοντά μας 
και χώρες-κλειδιά για την παγκόσμια ειρήνη στα χέρια ηγετών 

επικίνδυνων, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και για ψυ-
χιατρικούς λόγους,  δύσκολα θα δινόταν καταφατική απάντηση 
στο ερώτημα αυτό. Αλλά και η Γερμανία, η οποία στα χρόνια 
της κρίσης, με όλες τις ιδεοληψίες και τις εμμονές της, μας στή-
ριξε πολιτικά και οικονομικά, εμποδίζοντας τη μετατροπή μας 
σε αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους, δεν μπορεί πια 
να λειτουργεί, σε σταθερή βάση τουλάχιστον, ως εξαγωγέας 
σταθερότητας για χώρες όπως η δική μας. Και είναι αμφίβολο 
αν θα το μπορεί ακόμη και αν αναπαραχθεί ένας ακόμη μεγάλος 
κυβερνητικός σχηματισμός και αποφευχθεί η επαναλαμβανό-
μενη προσφυγή στις κάλπες, που θα προκαλεί κλυδωνισμούς 
σε όλη την Ευρώπη.
Ας δούμε γιατί η χώρα των Τευτόνων δύσκολα θα μπορεί πλέον 
να επιτελεί αυτόν το ρόλο του εξαγωγέα σταθερότητας στις 
προβληματικές χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας.    
Μέχρι την προ δωδεκαετίας πρώτη αναρρίχηση της Μέρκελ 
στην καγκελαρία, η χώρα, ως τυπικό μοντέλο «ατελούς δικομ-
ματισμού» (άλλως: «συστήματος των δυόμισι κομμάτων»), έ-
βλεπε κατά κανόνα τις δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες, τη 
χριστιανοδημοκρατική και τη σοσιαλδημοκρατική, να εναλ-
λάσσονται χωρίς προβλήματα στην εξουσία, με τη συγκυβερ-
νητική διαθεσιμότητα και την κοινοβουλευτική επάρκεια του 
μικρού κόμματος των Φιλελευθέρων. Ο δε λεγόμενος μεγάλος 
συνασπισμός, η συγκυβέρνηση CDU/SPD, ήταν λοιπόν εξαίρε-
ση: λειτούργησε μόνον την περίοδο 1966-1969.  Από το 2005, 
όμως, ο κυβερνητικός συνασπισμός τω δύο μεγάλων έγινε 

κανόνας. Λόγω πολύ συγκεκριμένων πολιτικοθεσμικών εξελί-
ξεων. Ειδικότερα…   
Οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες που αναπτύχθηκαν στα 1980s, 
η ενοποίηση με την Ανατολική Γερμανία που κληροδότησε στο 
γερμανικό κομματικό σύστημα τους απόγονους των κομμουνι-
στών, η διάσπαση των σοσιαλδημοκρατών με απόσχιση της υπό 
τον Λαφοντέν αριστερίστικης πτέρυγάς τους και η πρόσφατη 
ανάπτυξη ακροδεξιού κομματικού μορφώματος, λόγω του ρεύ-
ματος των μεταναστών/προσφύγων, όλα αυτά μετέτρεψαν τον 
ατελή δικομματισμό σε ευρύ πολυκομματισμό. Με αποτέλεσμα 
σπανιότατα πλέον να είναι πολιτικά και αριθμητικά δυνατή άλλη 
συγκυβέρνηση πλην αυτής CDU/SPD. (Άλλωστε μια απόφαση 
των –άσχετων από πολιτική και Πολιτική Επιστήμη– γερμανών 
συνταγματικών δικαστών  ενέτεινε τον αναλογικό χαρακτήρα 
του εκλογικού συστήματος, ακυρώνοντας την πλειοψηφική 
λειτουργία των λεγόμενων «πλεονασματικών εδρών»).
Η εν λόγω εξέλιξη είχε, όμως, ως συνέπεια τα συνήθως συγκυ-
βερνώντα –από τα μέσα της δεκαετίας του 2000– δύο μεγάλα 
κόμματα να υφίστανται ταυτόχρονα τη φθορά της εξουσίας: 
από κοντά 85% που ήταν τότε το αθροιστικό ποσοστό τους, 
ελάχιστα πλέον υπερβαίνει το 50%. 
Αυτό σημαίνει πως σήμερα αντιμετωπίζουν ένα επώδυνο δί-
λημμα: ή αναπαράγουν τη συγκυβέρνησή τους, που δύσκολα 
θα είναι το ίδιο σταθερή όσο παλαιότερα, ή η χώρα καθίσταται 
αμέσως εξαιρετικά δυσκυβέρνητη και πολιτικά ασταθής…
 Σε κάθε περίπτωση ο καθένας αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η νέα 
γερμανική πολιτική πραγματικότητα για εμάς. Την  εισαγωγή 
πολιτικής σταθερότητας που χρειαζόμαστε θα μπορούσε να την 
προσφέρει μια Γερμανία με κυβέρνηση σταθερή και διαθέτουσα 
ευρωπαϊκή συνείδηση. Τέτοια γερμανική κυβέρνηση δύσκολα 
μπορεί πλέον να υπάρξει στο μέλλον ακόμη και αν αναπαραχθεί 
και πάλι ο μεγάλος συνασπισμός που είναι το έλασσον κακό…  
Στις πολλές εγγενείς εσωτερικές μας αδυναμίες, δηλαδή, ίσως 
προστεθεί και εισαγωγή αστάθειας, αντίθετα προς ό,τι συνέ-
βαινε μέχρι σήμερα. Ήταν στραβό το κλήμα… A

Εισαγωγή αστάθειας 
και από τη Γερμανία;

Του Θαναση Διαμαντόπόυλόυ

Έ

Πολιτική
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ΕΝΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕΛΛΟΝ
Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία

φωτογραφία αυτή είναι πασίγνωστη. ∆ιατέθηκε στο κοινό ως ψηφιακό ευχη-
τήριο συµβολικό δώρο του Μουσείου Μπενάκη την περίοδο των Χριστουγέν-
νων του 2012. Πάνε ήδη πέντε χρόνια που κάθε ∆εκέµβριο αναπαράγεται αθρόα 
στο διαδίκτυο. Το βλέµµα της µνήµης µας έχει εποικιστεί απ’ αυτή τη λήψη του 

Κώστα Μπαλάφα, η οποία χρονολογείται από τα Χριστούγεννα του 1960. Ο Μπαλάφας, 
ο ηπειρώτης φωτογράφος που πήρε τα βουνά µε τον ΕΛΑΣ φωτογραφίζοντας το αντάρ-
τικο και τη σκληρή ζωή της υπαίθρου για να γίνει ένας µεγάλος ουµανιστής καταγρα-
φέας της ελληνικής ζωής στον πόλεµο, στον Εµφύλιο και στην περίοδο της δύσκολης 
µεταπολεµικής ειρήνης. Αυτήν τη µεταπολεµική ειρήνη της µεγάλης πόλης µεταφέρει 
σε εµάς, επαναληπτικά και επίµονα, κάθε χρόνο ο διαδικτυακός νόστος που προκαλεί η 
συγκεκριµένη εικόνα της Αθήνας, τότε. Της τότε Αθήνας. 
Από ένα κτίριο στα αριστερά της ανόδου της Σταδίου, λίγο πιο πάνω από την Οµόνοια, 
ο φακός του Μπαλάφα µάς µεταφέρει την προοπτική προς το Σύνταγµα και την ελα-
φρά ανηφορική κλίση του δρόµου. Είναι η περιοχή των Χαυτείων, όπως θα την έλεγαν 
τότε, ένα τοπόσηµο που σήµερα αγνοείται από τους νεότερους και έχει ξεχαστεί 
από τους παλιότερους χωρίς να έχει αντικατασταθεί από κάποιο άλλο. Αν θέλεις να 
µιλήσεις για το σηµείο αυτό πρέπει να το κάνεις περιφραστικά, να πεις πολλές λέξεις. 
Ο Λαµπρόπουλος ή το κενό του κατεστραµµένου το 1980 Κατράντζου δεν σηµαίνουν 
πλέον πολλά, η συµβολή της πεζοδροµηµένης Αιόλου ακόµα λιγότερα, και η παρακµή 
του αστικού και χαρακτηριστικού αυτού δρόµου από τον ∆εκέµβριο του 2008 τουλά-
χιστον και µετά είναι διαρκής, µόνιµη και τόσο δεδοµένη που µια λήψη από τα Χαυτεία 
σήµερα θα ήταν µια στιγµή ενός θλιβερού δρόµου. ∆ίχως ονόµατα, τοπόσηµα και ικα-
νότητα δηµιουργίας νέων αναµνήσεων.
Αυτή είναι και η αιτία της δύναµης της αθηναϊκής νοσταλγικής θέασης που κάθε χρόνο, 
τέτοιες µέρες, µετατρέπει το ηχοµιµητικό κάποιας άγριας λαϊκότητας του τοπόσηµου 
Χαυ-τεί-α σε ένα οµοιωµατικό καρέ µιας ιδανικής νεογιορκέζικης avenue. Τι ακριβώς 
βλέπει όµως το νοσταλγικό βλέµµα εδώ; Τι νοµίζει ότι ανακαλεί από το παρελθόν και 
γιατί αυτό που βλέπει έρχεται να συντρίψει το παρόν κάθε χρόνο από το 2012 ήδη;

Βλέπει φως και φώτα. Στολισµός Χριστουγέννων και φως αντανακλώνται παντού, 
φώτα των εµπορικών επιγραφών, µεγάλων και χρωµατιστών, αισιόδοξος µοντερνισµός 
της φωτισµένης πόλης. Φανάρια των αυτοκινήτων κόκκινα και κίτρινες ταµπέλες, χρι-
στουγεννιάτικα κόκκινα λαµπιόνια στα διακοσµητικά δέντρα κάθε φανοστάτη, όπως 
φαντάζεσαι πάντα µια ακµάζουσα µοντέρνα πόλη του 20ού αιώνα. Τόσο σηµαντικό το 
φως αυτό και τόσο περιγραφικό, λες και είναι µελετηµένο για να φωτίζει συγκεκριµένες 

επιφάνειες και περιγράµµατα αυτοκινήτων µα και τις σιλουέτες και τα πρόσωπα των 
ανθρώπων στα πεζοδρόµια. Το φως αυτό δεν είναι πλούτος και χλιδή, είναι υποδοµή. Το 
1960 οι παλιές τοπικές ηλεκτρικές έχουν ενοποιηθεί και αγοραστεί από τη νέα και ακµά-
ζουσα ∆ΕΗ, το πρόγραµµα µεγάλων επενδύσεων αναπτύσσεται και αποδίδει, νέα δίκτυα 
και εργοστάσια, κοιτάσµατα, µηχανήµατα και άνθρωποι συγκροτούν τη σύγχρονη Ελ-
λάδα - ανάπτυξη της ∆ΕΗ που φωτογραφίζει µε επιµέλεια συµπτωµατικά ο ίδιος ο Μπα-
λάφας. Την εξηλεκτρισµένη, ηλεκτρική Ελλάδα που καµία σχέση δεν είχε µε τα σοβιέτ.
Το πλήθος των Αθηναίων είναι η επόµενη αξία της φωτογραφίας αυτής. Αστικά ντυσί-
µατα, ήρεµος συνωστισµός, πυκνότητα σε λίγα τετατραγωνικά. Λίγα µέτρα από την 
Οµόνοια του επαρχιώτη που κατεβαίνει στην Αθήνα αδέξια ενδεδυµένος για δουλειές, 
στην παράλληλη εγγύτητα της Αθηνάς που δεν παύει ποτέ να θυµίζει ανατολίτικο παζά-
ρι µε τους µπακαλόγατους, του ξερούς µπακαλιάρους, τα γυµνά κρέατα στα τσιγγέλια 
και τα εργαλεία µε τις βίδες στις βιτρίνες, είναι αυτή εδώ η Σταδίου του εµπορίου και 
µιας βραδινής τελευταίας εξόδου για ψώνια δυτικά, Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς. 
Είναι η Ελλάδα της δηµογραφίας, του πρώτου shopping και ενός νέου πληθυσµού που 
οργανώνει πια τη ζωή στην πόλη οριστικά, αµετάκλητα. Μέσα από τα ήθη µιας αστικής 
κυκλοφορίας των αγαθών και των συµβόλων. Αυτό που έµελλε να είναι η Ελλάδα της 
ευµάρειας και της κατανάλωσης. Αργότερα, και µετά από το µεγάλο πισωγύρισµα του 
’67, και η Ελλάδα του εκδηµοκρατισµού. 
Τελευταία «δύναµη» της εικόνας είναι τα αυτοκίνητα. Αµερικάνικα του ’50, εµβληµατι-
κά, θα ήταν σεβρολέτ, αναγνωρίσιµα για τον όγκο και τα χρώµατά τους. Ανηφορίζουν, 
είναι πολλά και µποτιλιάρουν. Την αίσθηση κίνησης µεταφέρει η στροφή που παίρνει το 
τρόλεϊ της Κυψέλης, που πάει στο Παγκράτι. Το τραµ έχει καταργηθεί, ελευθερώνοντας 
τις οδούς, και η αναπτυξιακή δυναµική των τετράτροχων έχει αποκτήσει τη δική της 
πίστα µέσα στην πόλη. Το ΙΧ θα γινόταν τις επόµενες δεκαετίες iconic αντικείµενο της 
µεσοαστικής ζωής και του ελληνικού µικροκαπιταλισµού, των αντιφάσεών του και των 
απολαύσεων που πρόσφερε. Είναι η Ελλάδα όπου κάθε γενιά κληροδοτεί στην επόµενη 
κάτι καλύτερο απ’ αυτό που βρήκε. Με εισαγόµενα ΙΧ, χωρίς µεγάλη εθνική βιοµηχανία, 
µε κεφάλαιο που δεν συσσωρεύεται µα διαχέεται µικροϊδιοκτηριακά. Χώρα που στρέ-
φεται στο µέλλον, ιδεοτυπικά µοντέρνα, όπως και η φωτογραφία αυτή.
Η φωτογραφία είναι αποτύπωση ενός οικοδοµικού τετραγώνου, προδροµικού και όχι 
καθολικού. ∆εν ήταν όλη η Ελλάδα έτσι. Μία µέρα βλέπουµε εδώ, µία στιγµή. Και την 
προβολή αυτής σε ένα πιο ευρύ µέλλον. Αυτό νοσταλγούν χρόνια τώρα οι κάτοικοι του 
σήµερα, και όχι το παρελθόν. Νοσταλγούν ένα µέλλον που εµπεριέχεται στο τότε πα-

ρόν. ∆ηλαδή, ένα παρελθόν µε µέλλον. ●
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↑ Φωτογρα-
φία του 
Κώστα 
Μπαλάφα, 
από το Φωτο-
γραφικό 
Αρχείο του 
Μουσείου 
Μπενάκη
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Ε
σείς βλέποντας τους «Μυστικούς 
κόσµους του Ευγένιου Τριβιζά» 
συνειδητοποιήσατε κάτι για τον 
εαυτό σας που δεν το ξέρατε; Όχι. 
Συνειδητοποίησα, όµως, πολλά για 
τους Μυστικούς Κόσµους που τα 
αγνοούσα και τα ανακαλύπτω τώ-

ρα. Και αυτό χάρη στις προσπάθειες της 
HELEXPO- ∆ΕΘ και το δηµιουργικό ταλέντο της 
οµάδας των Dream Workers και των αποφοίτων 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 

Μερικά βιβλία σας είναι πιο αγαπηµέ-
να στα παιδιά από άλλα. Μέσα από αυτό έ-
χετε αντιληφθεί κάτι για την παιδική ψυ-
χή και τη φαντασία; Ότι κάθε παιδί είναι µια 
ξεχωριστή προσωπικότητα µε διαφορετικά 
γούστα, απόψεις και προτιµήσεις. Ανάλογα 
µε την ηλικία, την ιδιοσυγκρασία και τις ε-

µπειρίες του, ένα παιδί µπορεί να ενθουσιάζεται 
ή να συγκινείται από ένα βιβλίο που δεν βρίσκει 
παρόµοια ανταπόκριση όπως άλλα, ή από ένα βι-
βλίο που δεν βρίσκεται υψηλά στις στατιστικές 
εµπορικότητας.

Με δεδοµένο ότι τα παιδιά για ό,τι τα αφορά έ-
χουν φοβερή µνήµη, πώς γίνεται να γράφετε 
διαρκώς καινούρια παραµύθια τα οποία να µη 
τους θυµίζουν τίποτα από τα προηγούµενα;
∆εν θα συνέχιζα να γράφω, αν δεν πίστευα ότι 
κάθε νέο παραµύθι προσφέρει κάτι το πρωτό-
τυπο και διαφορετικό. Ταυτόχρονα, όµως, θέλω 
να τους θυµίζω τα προηγούµενα επειδή όλα µαζί 
συνδυάζονται στο νου τους και συνθέτουν ένα 
γνώριµο φανταστικό σύµπαν.

Βλέπετε κάποια κοινή αγωνία που να την έ-
χουν όλα τα παιδιά του κόσµου; Υπάρχει κά-

ποια αγωνία που να αφορά κυρίως τα µικρά 
ελληνόπουλα; Τρεις από τις πιο κοινές αγωνίες 
των µικρών παιδιών σχετίζονται µε τα τρία άλφα: 
την απόρριψη, τον αποχωρισµό και το άγνωστο. 
Στα ελληνόπουλα, κυρίως, θα µπορούσε να προ-
στεθεί και ένα τέταρτο: η απόδοση στο σχολείο 
και γενικότερα η ανταπόκριση στις προσδοκίες 
των δικών τους.  

Η παιδική ηλικία είναι σαν µια χώρα εντε-
λώς ανεξάρτητη από τα πάντα. Υπάρχουν 
βασιλιάδες, πριγκίπισσες, ξωτικά, νερα-
ΐδες και όλα αυτά. Το να πιέζεις ένα παι-
δί να µη ζήσει την παιδική του ηλικία εί-
ναι σα να το διώχνεις εξορία... ...στην έρηµο µε 
την άµµο από σπασµένες κλεψύδρες.

Βλέ π ουµε συ νε χώ ς π αιδι ά σε ολόκ λη -
ρο τον κόσµο να υποχρεώνονται να ζήσουν 

Παραµύθια - Ευγένιος Τριβιζάς… Τρεις λέξεις που 
εδώ και χρόνια ηλεκτρίζουν, όσο λίγα πράγµατα, τα 
παιδιά στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες του 
κόσµου. Ήταν απόλυτα λογικό κάποια στιγµή, µε 
συστατικά αυτές τις τρεις λέξεις, να φτιαχτεί και 
ένα θεµατικό πάρκο που να φιλοξενεί όλον αυτόν 
τον «Κόσµο» που εδώ και δεκαετίες έχει φτιάξει ο 
Ευγένιος Τριβιζάς. «Οι Μυστικοί Κόσµοι του Ευγένι-
ου Τριβιζά », λοιπόν, στην Helexpo στο Μαρούσι, 
από τις αρχές Νοεµβρίου µέχρι τον Φεβρουάριο. 
Και επειδή πάντα ψάχνουµε µια αφορµή για µια συ-
ζήτηση µαζί του, αυτή ήταν µια καλή αφορµή.
Του ΜΑΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

Στον µυστικό κόσµο του 

Ευγένιου Τριβιζά

16 A.V. 14 - 20 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201716 A.V. 14 - 20 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ευγένιου Τριβιζά
συστατικά αυτές τις τρεις λέξεις, να φτιαχτεί και 
ένα θεµατικό πάρκο που να φιλοξενεί όλον αυτόν 
τον «Κόσµο» που εδώ και δεκαετίες έχει φτιάξει ο 

«Οι Μυστικοί Κόσµοι του Ευγένι-
, λοιπόν, στην Helexpo στο Μαρούσι, 

από τις αρχές Νοεµβρίου µέχρι τον Φεβρουάριο. 
Και επειδή πάντα ψάχνουµε µια αφορµή για µια συ-



απίστευτα σκληρή ζωή, ή να κάνουν  σκληρά 
και απάνθρωπα πράγµατα. Υποχρεώνουν έ-
ναν κύκνο να ζήσει τη ζωή ενός λιονταριού. 
Σε έναν άνθρωπο όπως εσείς, πώς φαίνε-
ται αυτό; Απλά… εγκληµατικό.

Το να ζεις στην παιδική ηλικία είναι σαν να ζεις 
τις χίλιες ζωές πριν από τη µία του ενήλικου 
ανθρώπου. Εσείς µε το έργο σας παίρνε-
τε µέρος σε αυτές τις χίλιες ζωές. Τι θα λέγα-
τε στους γονείς; Ποτέ δεν είναι αργά να ξανα-
γίνουν παιδιά και να ζήσουν άλλες χίλιες ζωές, 
µαζί µε τα παιδιά τους.

Το σχολείο λειτουργεί κατά βάση εναντί-
ον της προσωπικότητας του παιδιού. Συµφω-
νείτε µ’ αυτό; Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ποτέ 
εκπαιδευτικό σύστηµα που να σέβεται την 
προσωπικότητα του παιδιού; Εξακολουθεί να 
ισχύει η απορία που είχε εκφράσει και το συµπέ-
ρασµα στο οποίο είχε καταλήξει εδώ και χρόνια 
ο Αλέξανδρος ∆ουµάς (υιός). «∆ιερωτώµαι», είχε 
πει, «πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να είναι τόσο 
έξυπνα και οι µεγάλοι τόσο βλάκες. Μάλλον στην 
εκπαίδευση θα πρέπει να το αποδώσουµε αυτό». 
Το σχολείο δεν θα έλεγα ότι λειτουργεί εναντίον, 
όσο ερήµην της προσωπικότητας του παιδιού. 
Συχνά, αντί να του ανοίγει ορίζοντες, του φοράει 
παρωπίδες. Αντί να του γυµνάζει τα φτερά, του 
τα ψαλιδίζει. Ευτυχώς, υπάρχουν ακόµα εκπαι-
δευτικοί που και ορίζοντες ανοίγουν και φτερά 
χαρίζουν. Γι’ αυτό υπάρχει πάντα ελπίδα.

Ποιο είναι το πιο θαυµαστό στοιχείο της ζωής; 
Το δάκρυ για τον πόνο του άλλου.

Οι συγγραφείς γράφοντας βιβλία προσπα-
θούν να κατανοήσουν περισσότερο τον εαυ-
τό τους. Νιώθετε ότι ισχύει το ίδιο και µε εσάς, 
καθώς γράφετε παραµύθια; Ο εαυτός µου δεν 
µου προκαλεί ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. 
Πολύ περισσότερο µε απασχολούν άλλοι προ-
βληµατισµοί, για παράδειγµα πόσα στραγάλια 
χωράνε σε µια µαύρη τρύπα του διαστήµατος 
ή γιατί οι καµηλοπαρδάλεις έχουνε γαλάζιες 
γλώσσες.

Ένας άνθρωπος µπορεί να αυτοβιογραφηθεί 
και µέσα από τα βιβλία που έχει διαβάσει και 
τον έχουν επηρεάσει. Ποια ήταν αυτά τα βι-
βλία για εσάς; Είχα βρει στη βιβλιοθήκη του πα-
τέρα µου ένα βιβλίο µε ιστορίες του Hector Hugh 
Munro, γνωστού µε το ψευδώνυµο Σά κι. Έµοια-
ζαν µε παιδικές αλλά δεν ήταν. Σε µία από αυτές 
ένα αγόρι επειδή έχει κάνει αταξίες τιµωρείται 
να µείνει νηστικό. Έκτος από το τιµωρηµένο αγό-
ρι που βρίσκεται κλεισµένο στο δωµάτιό του, η 
οικογένεια απολαµβάνει ένα πλούσιο δείπνο, το 
οποίο, όµως, περιλαµβάνει µανιτάρια τα οποία 
αποδεικνύονται δηλητηριώδη. Η οικογένεια βρί-
σκει έναν επώδυνο θάνατο. Καταφθάνει ένας 
αστυνοµικός. Ενώ µετρά ει τα πτώµατα, βλέπει 
το αγόρι να βγαίνει από το δωµάτιό του. Το κοιτά-
ζει σαν να το ρωτά ει «Εσύ γιατί ζεις;» και το αγόρι 
σκέ φτεται «Ζω επειδή ήµουν άτακτος». Οι ιστορί-
ες αυτές, και άλλες παρόµοιες, µε είχαν βάλει σε 
σκέ ψεις επειδή έρχονταν σε σύγκρουση µε την 
άποψη ότι το «καλό» ανταµείβεται και το κακό 
«τιµωρείται». Εδώ συνέβαινε ακριβώς το αντίθε-
το. Η τιµωρία του ά ταχτου αγοριού αποδεικνύε-
ται αιτία της επιβί ωσής του. Πώ ς εξηγού νται όλα 
αυτά; Οι µεγάλοι δεν µπορούσαν να µου δώσουν 

ικανοποιητικές εξηγήσεις. ∆εν είναι απορίας άξιο 
ότι ψάχνοντας για απαντήσεις κατέληξα να γίνω 
εγκληµατολόγος.

Υπάρχει κάτι που δεν παύει να σας κάνει ε-
ντύπωση σε σχέση µε την αγάπη των παιδιών 
προς τα βιβλία σας; Ότι παιδιά τριών και τεσσά-
ρων ετών τα αποστηθίζουν και τα απαγγέλλουν 
από µνήµης. Αυτό οφείλεται στο ότι ζητούν από 
τους πολύπαθους γονείς να τους τα διαβάζουν 
κάθε βράδυ ξανά και ξανά. Αυτό που µου κάνει 
µεγαλύτερη εντύπωση είναι η αγάπη των παι-
διών µε σύνδροµο Άσπεργκερ και µαθησιακές 
δυσκολίες, παρόλο που τα βιβλία περιέχουν λο-
γοπαίγνια και άγνωστες λέξεις.
 
Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο χειρότερος σπόρος 
που µπορεί να σπείρει κάποιος στην ψυχή, 
και ποιος στο µυαλό ενός παιδιού; Ο σπόρος 
της διχόνοιας στην ψυχή του και ο σπόρος της 
υπεροψίας στο µυαλό του. 

Έχετε αυτοσχεδιάσει ποτέ λέγοντας ένα πα-
ραµύθι σε κάποιον ενήλικα που το είχε ανά-
γκη; Συµβαίνει κι αυτό καµιά φορά. Ενώ ταξί-
δευα µε το αεροπλάνο, είχα πει µια ιστορία για 
ένα µαγικό χαλί πάνω στο οποίο ισορροπούν δύο 
µικρά συναχωµένα πάντα, σε µια κοπέλα από το 
Νεπάλ που είχε µια κάποια φοβία µε τις πτήσεις. 
Μάλλον καλό της έκανε γιατί κάποια στιγµή άρχι-
σε να γελάει.

Έχουν πάντα ενδιαφέρον και οι τίτλοι των 
βιβλίων σας. Ποιος είναι ο τίτλος του επόµε-
νου βιβλίου σας; Τα «Τρία µικρά χαµαιλεοντά-
κια». Πρόκειται για το µοναδικό ασπρόµαυρο-
πολύχρωµο βιβλίο στο σύµπαν, µε την πιθανή 
εξαίρεση κάποιου παρόµοιου που κυκλοφορεί 
στον απρόσιτο πλανήτη Κορακορούµ ενός πα-
ράλληλου σύµπαντος, αλλά και εκεί δεν έχει ε-
κτιµηθεί ιδιαίτερα επειδή οι εξωγήινοι κάτοικοί 
του πάσχουν από αχρωµατοψία. Στο δικό µας 
ηλιακό σύστηµα, πάντως, θα κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα και θα µας κάνει 
να θέλουµε να χαϊδέψουµε χαµαιλεοντάκια.   
 
Η συζήτησή µας κατέληξε στα τελευταία του βι-
βλία. Το «Άταχτο συννεφουλίνι» από τις εκδόσεις 
∆ιάπλαση, «Η Κοκκινοµπλουτζινίτσα» και το «Πλατς 
Μουτς!» από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα. Όπως και το νέο 
χριστουγεννιάτικο βιβλίο του µε τίτλο «Έξι στολίδια 
ταξιδεύουν».
 
Κύριε Τριβιζά, εσείς σίγουρα θα ξέρετε. Πού 
πηγαίνουν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια ό-
ταν φεύγουν και ταξιδεύουν; Στην ακροθαλασ-
σιά του Νησιού των Πυροτεχνηµάτων µε τους α-
στερίες και τα ερωτευµένα πεφταστέρια, στα 
γενέθλια της πριγκίπισσας των πυγολαµπίδων 
στο ξέφωτο του δάσους µε τις πασχαλιές, στη 
Συννεφοχώρα µε τα λουλουδένια σύννεφα και 
στο Μπαλί, τη Χώρα που ζούνε τα µπαλάκια του 
πινγκ πονγκ.   A
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ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΧΑΜΗΛΩΝ
ΤΟΝΩΝ 
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Και ξαφνικά, πριν λίγες µέρες, µάθαµε ότι ο µαέστρος 
Γιώργος Πέτρου είναι υποψήφιος για το Grammy 
στην κατηγορία Best Opera Recording. Αυτή τη φορά 
για τη δουλειά που έκανε µε την ιταλική ορχήστρα 
Il Pomo D’Oro πάνω στο έργο «Ottone» του Χέντελ.

Του ΜΑΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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Παρότι µια τέτοια υποψηφιότητα είναι πολύ 
σηµαντική, ο Γιώργος Πέτρου είναι ήδη γε-
µάτος µε µερικά από τα σηµαντικότερα βρα-
βεία που υπάρχουν για έναν µαέστρο, όπως 
και βραβεία που έχει πάρει µαζί µε την Κα-
µεράτα. Καθώς την Κυριακή έφευγε για την 
Ολλανδία για να διευθύνει µια ορχήστρα, 
συναντηθήκαµε το περασµένο Σάββατο το 
απόγευµα. Στο Low Profile. Ο εύκολος τίτ-
λος που µου ήρθε γι’ αυτή τη συνέντευξη 
ήταν «Low Profile - High Achievements». 
Του τον είπα και λίγο ντράπηκε. Όµως ε-
πειδή ο τίτλος είναι απόλυτα ακριβής για 
τον ίδιο ως χαρακτήρα και αυτά που έχει 
καταφέρει, τον κρατάω…
 
Εκείνη την ηµέρα στην αίθουσα θα βρίσκονται, 

µεταξύ πολλών ροκ σταρ, ο Springsteen και οι 

Metallica, που είναι υποψήφιοι. Βέβαια µάλλον 

το «Despasito» θα πάρει ένα σωρό βραβεία. Υπάρ-

χει κάποιος από αυτούς τους σπουδαίους, που θα 

χαρείτε να είστε µαζί τους; Με τον Springsteen 
σίγουρα θα χαιρόµουν. ∆εν είµαι φαν των 
Metallica, όµως έχουν µια ιστορία. Ωστόσο 
δεν θα παρευρεθώ στην τελετή, έχω συναυ-
λία µε την Καµεράτα στις 27 Ιανουαρίου στη 
Βιέννη, και την επόµενη µέρα παράσταση 
στην Ολλανδία.  
 
∆εν µπήκατε στον πειρασµό να αναβάλετε τις 

συναυλίες; ∆εν µπορώ να τις αναβάλω. ∆εν 
µπορώ να αθετήσω συµβόλαιο για να βρεθώ 
στα Grammy.
 
Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ήδη διάσηµοι 

και εκείνη τη µέρα θα πάρουν ένα ακόµα βρα-

βείο. Για έναν µαέστρο πόσο επιδραστικό µπορεί 

να είναι ένα τέτοιο βραβείο; ∆εν µπορεί ένας 
µαέστρος να γίνει διάσηµος µε την έννοια 
που µπορεί να γίνει ένας ποπ ή ροκ τραγουδι-
στής. Ποτέ κανείς δεν ήταν. Βέβαια, κάποιος, 
παίρνοντας το Grammy µπορεί να ψωνιστεί 
από µέσα του, και αυτό δεν είναι εντελώς πα-
ράλογο. Αρκεί να µείνει µέσα µας και να µη 
βγαίνει προς τα έξω. Αρκεί να µην κάνουµε 
δύσκολη τη ζωή των άλλων δίπλα µας.
 
Όταν µάθατε για αυτή την υποψηφιότητα πρέ-

πει να σκεφτήκατε αυτόµατα τα προβλήµατα 

της Καµεράτα. Όχι, γιατί υπάρχουν έτσι και 
αλλιώς στο µυαλό µου. Πλέον είναι τρόπος 
ζωής για µένα. Γενικότερα, ό,τι συµβαίνει σε 
εµένα προσωπικά ή στην Καµεράτα, που να 
δυναµώνει την εικόνα που έχουµε απέναντι 
στο κοινό µας και στο περιβάλλον µας, είναι 
θετικό. Αυτή η υποψηφιότητά µου είναι η 
πρώτη ηχογράφηση µε την DECCA, αλλά µε 
άλλη ορχήστρα. Όµως δεν έχει σηµασία για-
τί η Καµεράτα έχει σαρώσει τα δισκογραφικά 
βραβεία και επίσης θεωρώ ότι, αν δεν κλεί-

σει, θα της έρθει και το Grammy.
Ίσως µια δική σας βράβευση τη βοηθήσει κά-

πως... Σκέφτοµαι πως ό,τι και να κάνεις δεν 
το εισπράττεις ποτέ. Είτε φέρεις Grammy εί-
τε Oscar, δεν θα το εισπράξεις ποτέ. Ο Λάν-
θιµος και ο Καβάκος παίρνουν βραβεία. Α-
σχολήθηκε ποτέ σοβαρά κανείς µαζί τους; 
Στα σοβαρά, όµως. Όχι απλά «ελάτε, κύριε 
Καβάκο, να µας φτιάξετε το κοντσέρτο του 
Μπετόβεν». Ασχολήθηκε κανείς πώς ο Λάν-
θιµος, ο Καβάκος ή εγώ, µπορεί να επηρεά-
σουµε σοβαρά τα πράγµατα; Όλα εξαντλού-
νται στο «µας κάνατε περήφανους».  
 
Τι είναι αυτό που στο εξωτερικό διακρίνουν στην 

Καµεράτα; Αυτό που σχολιάζουν συχνά είναι 
ο ήχος της. Ότι είναι διακριτός. Είναι, ίσως, 
το µόνο σύνολο µε όργανα εποχής που έχει 
διακριτό ήχο, ενώ τα περισσότερα ακούγο-
νται το ίδιο. «Armonia Atenea Sound», όπως 
τον έχουν ονοµάσει.
 
Πως έχει επιτευχθεί αυτό; Ο ήχος έχει να κάνει 
µε τα συστατικά της ορχήστρας και τη δου-
λειά που γίνεται. Σίγουρα έχω συντελέσει 
σε ένα βαθµό αλλά, αν µου φύγουν αυτοί οι 
µουσικοί και έχω άλλους, δεν θα έχω αυτό 
τον ήχο. Ούτε εγώ παράγω αυτό τον ήχο µε 
άλλες ορχήστρες. Τον προσοµοιάζω λίγο. 
Και στην Pomo d’ Oro προσοµοίασα λίγο τον 
ήχο της µε αυτόν της Καµεράτα.
 
Μπορεί αυτό να έδωσε την υποψηφιότητα; Σί-
γουρα µπορεί να βοήθησε, από την άποψη 
ότι η Pomo d’ Oro είχε ήδη δυναµική παρου-
σία, και ήταν υποψήφια για Grammy στο πα-
ρελθόν, αλλά νοµίζω ότι µε αυτή την ηχο-
γράφηση έκαναν κάτι τελείως διαφορετικό. 
Άλλαξαν τελείως το προφίλ τους. Ενδεχο-
µένως για κάποιον που ήξερε την ορχήστρα, 
αυτό να αποτέλεσε έκπληξη.

Ο Ερνέστο Σάµπατο έχει γράψει ότι όταν εφευ-

ρέθηκε το σκάκι, την ίδια στιγµή αναπόφευκτα 

εφευρέθηκαν και όλες οι πιθανές παρτίδες. Ισχύ-

ει αυτό µε τη µουσική; Με το που βρέθηκαν οι 

επτά νότες, εν δυνάµει, βρέθηκαν και όλες οι πι-

θανές συνθέσεις που µπορούν ποτέ να δηµιουρ-

γηθούν; ∆εν µπορεί να ισχύει αυτό γιατί είναι 
πολύ περισσότεροι παράγοντες από τις επτά 
νότες που κάνουν ένα τραγούδι, µια µελωδία 
ή ένα µουσικό έργο. Είναι κυριολεκτικά ά-
πειρες οι δυνατότητες παραγωγής µουσικής. 
∆εν µπορείς να προβλέψεις. Που σηµαίνει 
πως όσο υπάρχει ο κόσµος θα υπάρχει και-
νούργια µουσική.
 
Εννοείτε ακόµα και ένα κοµµάτι του οποίου ξέ-

ρουµε τον σκοπό, και πάνω στον οποίο γίνονται 

παραλλαγές; Φυσικά. Πολύ περισσότερο, αν 
µια µελωδία την πάρεις και της κάνεις µια 
συµφωνική ανάπτυξη. Όπως, για παράδειγ-
µα, έκανε ο Philip Glass στο «Heroes» του 
Bowie. Πήρε τον «σπόρο» του τραγουδιού 
και το έκανε ένα µέρος συµφωνίας. Θα το 
παίξουµε και µε την Καµεράτα αυτό στις 2 
Φεβρουαρίου. Σε µια συναυλία συµφωνικής 
µουσικής.
 
Υπάρχει κάποιο έργο που ανακαλύψατε το µε-

γαλείο του τώρα τελευταία; Συνέχεια ανακα-
λύπτω τέτοια πράγµατα. Για παράδειγµα, 
το «Sweeney Todd» που παρουσίασα στην 

Ελλάδα, σε µια παραγωγή που όφειλε να 
είχε γίνει χρόνια πριν, και το θεωρώ πολύ 
δικό µου παιδί. Η συναυλία µε το έργο του 
Philip Glass πάνω στο «Heroes» θα έχει στο 
δεύτερο µέρος το «Concerto for Group and 
Orchestra» των Deep Purple. Ένα έργο του 
1969. ∆εν είναι έργα που παίζονται συχνά, 
είναι µια πρόταση, δεν είναι συµφωνικό ροκ.
Πώς τα ανακαλύπτετε αυτά τα έργα; Στη συ-
γκεκριµένη περίπτωση ξεκίνησα από τους 
Purple, που τους λατρεύω και είναι παιδική 
µανία. Ήθελα να κάνω αυτό το κοντσέρτο, το 
οποίο θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτω-
ση. Και συµφωνικά έχει ενδιαφέρον. Πέρασα 
από διάφορα µέχρι να καταλήξω στο έργο 
του Philip Glass για το πρώτο µέρος. Ακούω 
διαρκώς και πολλή µουσική.
 
Έχετε παίξει στους κορυφαίους χώρους στον 

πλανήτη. Έναν µαέστρο τι είδους τρακ τον πιάνει 

όταν µπαίνει σε αυτούς τους χώρους; Υπάρχει 
ένα τρακ γενικότερα, αλλά δεν µπορώ να το 
εξηγήσω. Άλλες φορές είµαι πιο αγχωµένος 
και άλλες λιγότερο. Έχει να κάνει και µε το 
πόσο φιλική είναι µια αίθουσα, αρχής γενο-
µένης από τα καµαρίνια, αν σε προδιαθέτουν 
θετικά ή όχι, αν είναι σκοτεινά, άσχηµα ή 
κρύα. Ο ήχος του χώρου παίζει πολύ µεγάλο 
ρόλο, το πώς αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις 
αποδίδει και περνάει κάτω. Σε µια αίθουσα 
που δεν «λειτουργεί» δεν ξέρεις πώς να το 
διαχειριστείς.
 
Όσο περνάνε τα χρόνια είναι πιο διαχειρίσιµο ή 

όχι; Έχω παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία έχω 
πιο πολύ τρακ από άλλες φορές. Έχω ακόµα 
και στις συναυλίες της Καµεράτα στην Ελλά-
δα. Ίσως επειδή θέλω πραγµατικά να πηγαί-
νουν όλα καλά. Είναι τρακ και απέναντι στο 
κοινό, και προς τον ίδιο σου τον εαυτό, και 
προς τους µουσικούς.
 
Στους µουσικούς το λέτε; Οι µουσικοί το µυρί-
ζονται αυτό. Αν βγεις επάνω και έχεις τρακ, 
το µεταδίδεις.
 
Κατά περιόδους έχετε πει ότι υπάρχουν πολλοί 

καλοί µουσικοί στην Ελλάδα. Μαέστροι καλοί, 

Έλληνες, υπάρχουν; Εξαιρετικοί. Η νέα γενιά 
έχει βγάλει εξαιρετικούς µαέστρους. Θα δεί-
ξει βέβαια, γιατί θέλει και πολλά άλλα στοι-
χεία για να πετύχεις.

Πού διευθύνουν αυτή τη στιγµή; ∆ιευθύνουν 
στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς διευθύ-
νουν την ΚΟΑ, κάποιοι την Καµεράτα. Πε-
ριµένουν.

Οι ηλικίες τους; Από είκοσι οκτώ µέχρι τριά-
ντα πέντε χρονών.
 
Μέσα από όλη αυτή την οικονοµική κρίση κινδυ-

νεύουν να χαθούν; Γενικά η δουλειά του µα-
έστρου είναι περίεργη. ∆εν είναι µόνο τι θα 
δώσει κάποιος σαν εµένα σε έναν νεότερο 
µαέστρο. Το θέµα είναι τι κάνει ο ίδιος παρα-
έξω και πώς µπορεί να γεννάει τις δουλειές 
του και να δηµιουργήσει ένα δικό του στά-
τους. Θέλει να είσαι δραστήριος.
 
Στην περίπτωση που πάρετε το Grammy, ποιο θε-

τικό θα προκύψει άµεσα; Τίποτα. Μόνο ότι α-
κούστηκε ως είδηση. Αυτό βοηθάει γενικά.  A
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«Το 1977 ιδρύθηκε το πανκ 
και άνοιξε ο Μανώλης»
Αυτό είναι το σλόγκαν της ταβέρνας που 

άνοιξε το ’77, στο Χαλάνδρι. Είναι ένα µαγαζί α-

γαπητό στους ανθρώπους της µουσικής, µετα-

ξύ άλλων, που έχει δηµιουργήσει τη φήµη της 

ταβέρνας των ροκ σταρς. Τα µουσικά συγκρο-

τήµατα που επισκέπτονται την Αθήνα περνούν 

από εκεί, σαν ένα κανονισµένο ραντεβού, και 

έχουν δηµιουργήσει µία απολαυστική ανθολο-

γία από ιστορίες, φωτογραφίες και ατάκες. 

Αφεντικό η µαµά Γερανιού, που παραµένει 

η ηγετική φιγούρα του µαγαζιού. Γύρω της, 

η φαµίλια: ο µπαµπάς (που πρώτα δούλευε 

υπάλληλος στην κυρά Μαρία, στο Χαλάνδρι, 

στα µπιφτέκια), τα παιδιά και οι φίλοι, γνωστοί, 

κουµπάροι, όσοι δουλεύουν στο µαγαζί. Η 

οικογένεια πριν το ’77 είχε ψαροταβέρνα στην 

Κυλλήνη στην Πελοπόννησο. Στο Χαλάνδρι, 

στην αρχή, το µαγαζί ήταν µικρό µε ένα ψιλι-

κατζίδικο δίπλα που επίσης το έτρεχε η οικογέ-

νεια. Μόλις η δουλειά άρχισε να πηγαίνει καλά, 

η ταβέρνα ανοίχτηκε και το ψιλικατζίδικο έγινε 

ο «χώρος µη καπνιζόντων» της ταβέρνας.

Σαν κολλεκτίβα, όλοι κάνουν τα πάντα εκεί. 

Από τα ψώνια µέχρι το µαγείρεµα και το σερβί-

ρισµα. Οι κανόνες της µαµάς ήταν: «Αν θέλετε 
να λειτουργήσετε δεν θα βάλετε ποτέ, µε κανένα 
τρόπο τις γυναίκες εδώ µέσα να κάνουνε κουµά-
ντο». Τα τέσσερα αγόρια το τήρησαν αυτό. Οι 

δύο ζουν στο εξωτερικό, ο Άκης στην Αγγλία 

και ο Νίκος  στην Αµερική. 

Μία µικρή ιστορία για τη «µουσική καρδιά» 

που χτυπάει στην οικογένεια Γερανιού, όπως 

τη διηγείται ο ένας γιος, ο Γιώργος:

«Ο Άκης είναι καθηγητής µαθηµατικών σε ένα 
πανεπιστήµιο στην Αγγλία. Αυτός έλυσε ένα 
πρόβληµα µαθηµατικών που δεν είχε λυθεί ποτέ, 
το έστειλε από εδώ στο Σικάγο στην Μαθηµατική 
Κοινότητα. Αυτοί του απάντησαν, ειρωνικά στην 
αρχή, “νεαρέ, τα αξιώµατα τα δεχόµαστε όπως εί-
ναι, δεν αποδεικνύονται”. Αυτός τους απάντησε, 
“εγώ απέδειξα γιατί το δεχόµαστε έτσι”. Μετά από 
6 µήνες του στέλνουν µήνυµα: “Απίστευτο, όντως 
το αποδείξατε. Θέλουµε την άδειά σας για να το 
δηµοσιεύσουµε στο περιοδικό µας”. Τη δίνει την 
άδεια ο Άκης, βγαίνει η εργασία µε το όνοµά του 
από κάτω και µέσα σε ένα σαββατοκύριακο είχε 
34 προτάσεις για δουλειά σε όλα τα πανεπιστή-
µια. Όσους καθηγητές του στείλανε µήνυµα τους 
έψαξε όλους έναν-έναν στο Facebook και ενώ 
όλοι πόσταραν µαθηµατικά, ο Άκης πήγε σε έναν 
“βλαµµένο” στο  York που πόσταρε µόνο Pink 
Floyd, ήταν άρρωστος µε τους Pink Floyd». 

Η µουσική καρδιά της οικογένειας, ο Γιώρ-

γος Γερανιός, είναι ένα αεικίνητο πλάσµα, 

«βασικά φωτογράφος» αλλά και συλλέκτης και 

παραγωγός, που ξυπνάει από τις 5 το πρωί για 

να προλάβει τα πάντα. Τσεκάρει τα emails της 

Undo Records, της δισκογραφικής ετικέτας που 

τρέχει µαζί µε τον Νίκο Μπιτζένη (των Mikro), 

µόνιµο κάτοικο Λονδίνου πλέον. Επιµελείται τα 

των Marsheaux (τα δύο κορίτσια του γκρουπ εί-

ναι σύζυγοι του Γιώργου και του Νίκου που βρί-

σκονται πίσω από τις συνθέσεις). Τρέχει τους 

Fotonovela, ετοιµάζει ένα τεράστιο άλµπουµ 

αφιέρωµα στους νεοροµαντικούς, ενώ φροντί-

ζει για τα ψάρια, για τα κρέατα, για τα ψώνια, 

έχει και ένα κοµπιούτερ στην ταβέρνα και κάνει 

όλες τις άλλες δουλειές που προκύπτουν. 

«Οι Έλληνες είναι του φαγητού» λέει ο Γιώρ-

γος. «Εδώ και χρόνια, από τότε που έγινε γνωστό 
στις δισκογραφικές εταιρείες ότι έχω ταβέρνα, 
άρχισαν πρώτα να έρχονται οι ίδιοι και µετά να 
φέρνουν εδώ τους ξένους καλλιτέχνες τους». 
Οι ιστορίες που έχει να θυµηθεί είναι πολλές.

➽ DEPECHE MODE
Οι Depeche Mode έχουν έρθει δύο φορές στην ταβέρνα. Tην πρώ-

τη φορά, τους είχαµε πιάσει µε τον Παντελή από τα µούτρα και δεν 

θυµάµαι καν τι είχαν φάει. Τους ρωτούσα συνέχεια διάφορα πράγ-

µατα. Είχα φτιάξει µια λίστα µε ερωτήσεις που ήθελα να τους κάνω 

και δεν είχαν πάρει ανάσα. Ήταν 1997. Τη δεύτερη φορά είχαν 

φέρει και τις οικογένειές τους. Ήταν πιο ανθρώπινη κατάσταση, γι’ 

αυτούς. Είχε φτιάξει η µαµά ένα ταψί παστίτσιο το οποίο τσάκισαν, 

συν µια κατσαρόλα λαχανοντολµάδες.

➽ ERASURE
Οι Erasure είχαν έρθει το 1994, όταν είχαν βραβευτεί στα Mad 

Awards για την προσφορά τους στη µουσική. Ο Vince δεν ενδια-

φερόταν για το τι θα φάει αλλά για το τι θα πιει. Ήθελε να δοκιµάσει 

ελληνική µπίρα. Είχε πιει 7-8 µπίρες µέχρι να τους γυρίσω στο 

ξενοδοχείο. O Andy είχε φάει σαρδέλες στα κάρβουνα και είχε 

δοκιµάσει όλες τις βραστές σαλάτες που είχαµε στην ταβερνα 

(χόρτα, µπρόκολο, κολοκύθια και παντζάρια). Του λέγαµε 

ότι, αν φάει πολλά παντζάρια, µετά όταν θα πάει στην τουα-

λέτα τα ούρα του θα είναι κόκκινα και νόµιζε ότι του κάναµε 

πλάκα. Μου το επιβεβαίωσε την επόµενη µέρα!

➽ MOBY
Τρελάθηκε µε τα τηγανητά κολοκύθια. Πρέπει να του είχαµε 

πάει τουλάχιστον 3 µερίδες. ∆εν έφαγε καθόλου κρέας αλλά 

τσάκισε όλα τα υπόλοιπα. Φάβα, πίτες, χόρτα. ∆εν του φαίνεται 

αλλά τρώει πάρα πολύ. ∆εν θυµάµαι τι έπινε. Νερό νοµίζω. Πά-

ντως είχαµε πολύ ωραία κουβέντα για τη µουσική. Επίσης σε µια 

διπλανή παρέα που τον αναγνώρισε και ήρθε και του µίλησε, τους 

έδωσε εισιτήρια για τη συναυλία του. Ήταν στο 2ο Rockwave στη 

∆ραπετσώνα, αν δεν κάνω λάθος.

➽ SIGUR ROS
Οι Sigur Ros ήρθαν µετά τη συναυλία τους στο θέατρο Βράχων. 

Ήταν 12 άτοµα µαζί µε την Amina και τις κοπέλες που τους άνοιγαν 

τη συναυλία. Είχαν φάει τα πάντα. Κυριολεκτικά. Είχαν δοκιµάσει 

σχεδόν απ’ όλα τα κρέατα. Είχαν τσακίσει τους κεφτέδες και όχι ά-

δικα, αν και στην αρχή µάς έλεγαν ότι δεν ήθελαν τίποτε τηγανητό. 

Επίσης είχαν πιει τουλάχιστον 5 κιλά κρασί. Εκείνο το βράδυ ήταν 

η πρώτη φορά που έκαναν φωτογράφιση µε κάποιον εκτός της 

κολεκτίβας τους στην Ισλανδία. Τους είχα φωτογραφίσει µε φιλµ 

Polaroid για µια έκθεση που έτοιµαζα τότε. Τους είχα δείξει κάτι 

δείγµατα και τους άρεσαν παρά πολύ. Τηλεφωνήσαµε στον µάνα-

τζέρ τους στην Ισλανδία και πήραµε την άδεια.

➽ MASSIVE ATTACK/DOT ALISON
Μια µέρα πριν τη συναυλία τους στον Λυκαβηττό ήρθαν στην τα-

βέρνα. Όσο υποτονικοί είναι στα άλµπουµ τους τόσο θορυβώδεις 

είναι στην παρέα. Καθολου ενοχλητικοί όµως. Είχαν φάει από µια 

τσιπούρα ο καθένας και παρά πολλές χωριάτικες σαλάτες. Το τρα-

πέζι ήταν γεµάτο ψαροκόκαλα, τα φωτογράφιζαν και µου έλεγαν 

«αυτή η φωτό είναι η καλύτερη διαφήµιση για την ταβέρνα».

➽ BILLIE RAY MARTIN
Είχε µόλις κύκλοφορήσει το «Your Lovin’ Arms». Ήµουν τρελαµένος 

µαζί της απο την εποχή των Electribe 101. Τη Λία τη Μανσόλα και τη 

Βίκυ την Αργυροπούλου, στη Warner τότε, τις είχα πρήξει να µου 

κρατάνε ό,τι promo ερχόταν. Ένα Σάββατο πρωί µού τηλεφώνησε 

η Λία και µε ρώτησε αν θα είµαι στην ταβέρνα για να µου φέρει 

κάτι από Billie Ray Martin. Υπέθεσα ότι θα µου φέρει κάποιο δίσκο 

της. Μου έφερε την ίδια.  Ήταν γλυκύτατη, αν και η φήµη που τη 

συνόδευε ήταν η αντίθετη. Της φτιάξαµε το πιο ωραίο ψάρι που 

είχαµε. Της το καθάρισα ο ίδιος. Πέρασα τέλεια εκείνο το βραδυ. 

Πανεξυπνη γυναίκα, χαίρεσαι να κουβεντιάζεις µαζί της. Τη συ-

γκρίνω µόνο µε τον Andy McCluskey, τον Moby και τον Martin Gore 

όταν ειναι ξεµέθυστος.

➽ CESARIA EVORA
Πολύ γέλιο! ∆εν θυµάµαι τι έφαγε αλλά θυµάµαι καλά ότι ήρθε 

ξυπόλητη και η Αγγέλα από την EMI έψαχνε όλο το απόγευµα κά-

ποιον, κάποιους να της κάνουν πεντικιούρ, αλλά το καλύτερο ήταν 

ότι µετά το φαγητό ήθελε να µιλήσει µε τον Ντανιέλ Μπατίστα της 

ΑΕΚ. ∆υο ώρες µετά καταφέραµε να τον εντοπίσουµε. Η Αγγέλα 

πάλι, νοµίζω, το κατάφερε.

➽ HIM
Έρωτας µε τον πατέρα µου. Μόλις τον είδε να κόβει τα κρέατα 

στο κούτσουρο τον ερωτεύτηκε. Ήθελε να του µάθει να κόβει τις 

µπριζόλες. Ήθελε να βγει φωτογραφίες µαζί του. Ήθελε να ψήσει 

τα κρέατα για άλλες παρέες (τον αφήσαµε να πάει σε 2-3 παρέες 

τα σερβίτσια και τα ποτά). Πέρασε περισότερο χρόνο στην κουζίνα ¦
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απ’ ό,τι στο τραπέζι του τρώγοντας. Είχε έρθει αν θυµάµαι καλά για 

κάποιο ακουστικό σετ του MAD.

➽ OMD
∆υό λέξεις µόνο. Ελιές Καλαµών!

Το 1998 οι OMD κυκλοφορούν το «The Singles» και η VIRGIN τους 

φέρνει να εµφανιστούν στο «Μπράβο» της Ρούλας και να παίξουν 

τα «Enola Gay» και «Electricity». Μαζί µε τους  Depeche Mode ήταν οι 

µεγαλύτεροι παιδικοί ήρωές µου. Πέρασα ίσως περισότερες ώρες 

ακούγοντας τα τραγούδια τους παρά αναπνέοντας. ∆εν τους είχα 

συναντήσει ποτέ µέχρι τότε. Όταν µε κάλεσαν ο Χρήστος Καρυώ-

της και ο Τάσος Μαρούγκας από τη Virgin τους είπα ότι εγώ και ο 

Άλεξ (Μαχαίρας – πιο πυροβοληµένος για τους OMD από µένα) θα 

τους τρέχουµε παντού. Τους πεθάναµε. Τους είχαµε ξάγρυπνους 

κάθε βράδυ στο λόµπι του ξενοδοχείου µέχρι τις 5 το πρωί και 

µας µιλούσαν. Όταν ήµασταν στο αυτοκίνητο έβαζα τον Andy να 

µου γράφει στίχους από τραγούδια όπως το «Navigation» και το 

«I Betray My Friends», που κανείς δεν καταλάβαινε τι έλεγαν. Απο-

δείχτηκε µέσα στο αυτοκίνητο ότι ούτε ο Andy ήξερε και έλεγε 

ό,τι να ’ναι. Την προτελευταία µέρα τούς πήγα στην ταβέρνα για να 

γνωρίσουν τη µαµά µου! Ήθελα η µαµά µου να δει και να γνωρίσει 

αυτούς που έβλεπε σε αφίσες απο τα έντεκά µου και ήξερε απέξω 

τα τραγούδια τους και τα ονόµατά τους. Η γνωριµία τους µε τη µα-

µά ήταν από τα πιο συγκινητικά πράγµατα που µου έχουν συµβεί. 

Η µαµά δεν ξέρει λέξη στα αγγλικά και είχε δακρύσει, βλέποντας 

πόσο χαρούµενος ήµουν. «Γεια σου Πολ, γεια σου Άντι. Χάρηκα πολύ. 
Thank you». Ήταν τα λόγια της. Νοµίζω ότι όλο αυτό ο Άντι και ο Πολ 

το εισέπραξαν 100%. Μόλις κάτσανε στο τραπέζι, το πρώτο που 

τους πήγαµε να φάνε ήταν ελιές Καλαµών. Από εκείνη τη µέρα ο 

Άντι τρώει συνέχεια ελιές σε καθηµερινή βάση, αλλά νοµίζω ότι 

αν του είχα πάει σκορδαλιά αντί για ελιές, το ίδιο θα συνέβαινε. 

Νοµίζω ότι είχε να κάνει µε τη στιγµή µε τη µαµά, που είχε προη-

γηθεί. Από τότε έχουν έρθει πάνω απο 5-6 φορές. Τρελαίνονται 

για ρεβύθια και για κολοκυθόπιτα, αν αυτό σηµαίνει κάτι. Η µαµά 

λέει ότι ο Άντι είναι από την Κρήτη και το όνοµά του είναι Ανδρέας 

Μαχλάσκης! Τον θυµάται πιο εύκολα έτσι.

➽ JEAN-JACQUES BURNEL
Τον είχε φέρει ο Ηλίας ο Ασλάνογλου το 1994 για να κάνει παραγω-

γή στο «Νίψον Ανοµήµατα...» των Magic De Spell. Ήταν η χαρά της 

ζωής και είχε αστείρευτο χιούµορ. Ο Ηλίας τού είχε διαφηµίσει τό-

σο πολύ το τηγανητό συκώτι και την καπνιστή χοιρινή, που νοµίζω 

έφαγε κάτι από αυτά. Έχουµε βγει µαζί µε τον Παντελή και τον Jean-

Jacques στην καλύτερη φωτό κάτω από την αφίσα των Depeche 

Mode «I Feel You». Κάποτε οι τοίχοι της ταβέρνας ήταν γεµάτοι από 

αφίσες και χρυσούς δίσκους συγκροτηµάτων: Kraftwerk, Laibach, 

Cabaret Voltaire, Neu, New Order, Depeche Mode.

➽ SUNRISE AVENUE
Φάγανε δέκα τζατζίκια και πήραν και έξι µαζί τους στο αεροπλάνο! 

Από ένα σηµείο και µετά τους είχαµε µάθει και φωνάζανε «φέρε 
τζατζίκι» στα ελληνικά. Ήταν τόσο αστείο. Μαζί τους για κάποιο 

άγνωστο λογο ήταν και ο Μαραντίνης των ΟΝΙΡΑΜΑ µε την κιθάρα 

του, αλλά αυτός δεν έτρωγε τζατζίκι. Νοµίζω, είχαν παίξει µαζί 

κάπου στο Θησείο και ειλικρινά δεν θυµάµαι ποιος τους είχε φέρει 

στην ταβέρνα.

➽ MALCOLM MCLAREN
Ο καλύτερος όλων! Ήρθε στις 12 το πρωί και έφυγε στις 10 το βρά-

δυ! Ο σηµαντικότερος απ’ όλους που ήρθαν στην ταβέρνα. 

Ξεκίνησε µε καφέ, συνέχισε µε κρασί και τελείωσε µε τσίπου-

ρα. Στο ενδιάµεσο τσίµπαγε κιόλας. Μετάνιωσα που δεν ηχο-

γράφησα αυτά που έλεγε. Για το πώς έφτιαξε τους Sex Pistols, 

για την KGB που κάθε Χριστούγεννα τους έστελνε λεφτά για 

να συνεχίσουν να βρίζουν τη βασίλισσα, για το πώς γνώρισε 

τον Afrika Bambaataa, για το «Madame Butterfly» και την ιστορία 

µε τον Spielberg, για το ένα εκατοµµύριο δολάρια που πήρε από 

το Υπουργείο Πολιτισµού της Γαλλίας για να κάνει το «Paris», για 

το πώς γνώρισε τον Sting στον Stewart Copeland και τον Andy 

Summers και δηµιουργήθηκαν οι Police, για τη Chrissie Hynde 

που δεν τη χώνευε καθόλου αλλά την παραδεχόταν που τελικά 

τα κατάφερε. “Αν έβγαζα βιβλίο θα λεγόταν I Got The Wrong Johnny” 

µου είχε πει. Φεύγοντας πήρε ένα δίλιτρο κρασί µαζί του “γιατί δεν 
έχουν καλό κρασί στο ξενοδοχείο”. Ένα χρόνο αργότερα ξανάρθε 

στην Ελλάδα για να µιλήσει κάπου και τον συναντήσαµε τυχαία 

µέσα στο Semiramis στην Κηφισιά, τη µέρα που γυρίζαµε το video 

clip των Marsheaux για το «Hangin On». Τον παρακαλέσαµε να εµ-

φανιστεί στο κλιπ και δέχτηκε αµέσως.

* Ταβέρνα «Ο Μανώλης», Σάµου 1, Χαλάνδρι, 2106824342
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Οικογένεια Γερανιού. 
Η µαµά, ο µπαµπάς, 
και ο ένας από τους 

τέσσερις γιους, ο 
Γιώργος 

JEAN-JACQUES BURNEL

SIGUR ROS

OMD

DEPECHE MODE
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Τα μέσα και
 τα έξω του ρεβεγιόν 

Το καλό με τα ρεβεγιόν είναι ότι είτε βγεις 
έξω, είτε μείνεις σπίτι, θα φας πολύ και θα 
φας καλά. Εντάξει, στην πρώτη εκδοχή 
κάποιος άλλος μαγειρεύει για εσένα και 
τους φίλους σου, κι αυτό λίγο δεν το λες... 
Το παν στο μαγείρεμα είναι να πάρεις τις 
σωστές αποφάσεις και να διαλέξεις τα 
σωστά υλικά. Άπαξ και το καταφέρεις αυ-
τό, έχεις τη νίκη στο τσεπάκι. Κι αν όχι, 
τι πειράζει; Θα εξακολουθούν να σε αγα-
πάνε, ακόμη κι αν κάψεις τη γαλοπούλα 
(…μάλλον). Τώρα που το σκέφτομαι, άσε 
μην πειραματιστείς και πολύ, μέρες που 
είναι. Μείνε σε αυτά που ξέρεις να μαγει-
ρεύεις και εμπλούτισε το τραπέζι σου με 
μερικά πεντανόστιμα μυστικά...

Ρεβεγιόν στο σπίτι

Αλλαντικά και τυριά από τα Καραμανλί-

δικα του Φάνη. Στο νόστιμο μεζετζίδικο 
του Αραπιάν μπορείς να γευτείς αυθε-
ντικές καραμανλίδικες συνταγές από την 
Καππαδοκία (παστιρμαδοπιτάκια, ισλί 
κεφτέ, καβουρμά με πατάτες και πιπεριές 
κ.ά.) και έπειτα, χορτάτος, να κάνεις τα 

ψώνια σου για το γιορτινό τραπέζι. Θα 
βρεις μια τεράστια ποικιλία τυριών απ’ 
όλη την Ελλάδα (ημίχλωρο και ξινομυ-
ζήθρα Μήλου, μανούρα Σίφνου, βολάκι 
Άνδρου, καπνιστό τυρί με τρούφα Νάου-
σας, κατσικίσια πικάντικη κρέμα Εύβοιας 
κ.ά.), αλλά και τα πιο εκλεκτά και σπάνια 
αλλαντικά, όπως ο παστουρμάς (μόσχου, 
καμήλας, πρόβειος-ωρίμανσης), το σου-
τζούκι ωρίμανσης, το Δραμινό παστράμι, 
το σαλτσίσι Τήνου, τον καβουρμά (βοδι-
νός και κοτόπουλου). Αγόρασε ό,τι σου 
χτυπήσει στο μάτι, στόλισέ τα σε πιατέλες 
και προτίμησε παλαιωμένο τσίπουρο ή 
ένα εκλεκτό κρασί για να τα συνοδέψεις. 
Τα Καραμανλίδικα του Φάνη μπορούν να 
σε προμηθεύσουν κι απ’ τα δύο. Σωκρά-
τους 1, 2103254184

Νόστιμες εκπλήξεις από το Τυροκομείο 

Κωσταρέλου. Από το 1937 το οικογενει-
ακό Τυροκομείο Κωσταρέλου παράγει 
εκλεκτά τυροκομικά προϊόντα. Στις γυά-
λινες προθήκες θα βρεις περισσότερα 
από 20 διαφορετικά τυριά υψηλής ποι-
ότητας με βάση το φρέσκο ελληνικό γά-
λα, κατσικίσιο ή πρόβειο. Best seller η 
βραβευμένη βαρελίσια φέτα (σκληρή ή 
μαλακή για να απλώνεται στο ψωμί). Θα 
ανακαλύψεις επίσης νόστιμες προτάσεις 

 
Ήρθε αυτή η λαμπερή στιγμή; Η στιγμή που στολιζόμαστε και 
περιμένουμε τη γαλοπούλα να πάρει χρυσοκόκκινο, λιμπιστικό 
χρώμα; Η στιγμή που δεν αντέχουμε να περιμένουμε άλλο και 
για αυτό μπουκωνόμαστε με δεκάδες μελομακάρονα; Ω, ναι! Ε-
πιτέλους τα Χριστούγεννα είναι εδώ και μαζί τους έχουν όλες τις 
λιχουδιές που τα κάνουν την πιο νόστιμη γιορτή του χρόνου!

Γεύση από Ρεβεγιόν
Της ΝαΤασσασ ΚαρυσΤιΝου 
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Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ 
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Τούτος ο κάβουρας έχει πάρει τα μυστικά της θάλασσας και τα έχει 
πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι, θα βρείτε ολόφρεσκο ψάρι και όλα τα κλα-
σικά πιάτα θαλασσινών που μας κάνουν να γλείφουμε τα μουστάκια 
μας. Όχι μόνο όμως. Ο σεφ πειραματίζεται στην κουζίνα και πολύ τον 
ευχαριστούμε για αυτό. Γιατί πώς αλλιώς θα γνωρίζαμε τη σαλάτα με 
πορτοκάλι, αμύγδαλα πάνω σε μεσκλέν λαχανικών, ντρέσινγκ εσπε-
ριδοειδών και ένα ολόκληρο παναρισμένο καβούρι στην κορυφή; Ή 
αυτούς τους εξαίσιους καβουροκεφτέδες; Ή ακόμα το στιφάδο με 

φρέσκο ψάρι που θα κάνει την άφιξή του σε λίγες μέρες μαζί με τον 
καινούργιο κατάλογο; Τέτοια νόστιμα θα βρεις στο ωραίο, θαλασσινό 
εστιατόριο και θα το κάνεις στέκι σου. Για τις μέρες των γιορτών ο κά-
βουρας φοράει χριστουγεννιάτικο σκουφί και ετοιμάζει μεγάλο γλέντι 
για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με πεντα-
μελή ορχήστρα και εορταστικά μενού. Το μενού των Χριστουγέννων 
είναι €35/άτομο, ενώ της Πρωτοχρονιάς €40/άτομο. Tip: Το εστιατόριο 
μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση και διαθέτει parking. 

Τραγανός Κάβουρας

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 78-80, Περιστέρι, 210 5731544, www.traganoskavouras.gr,  Fb: @traganoskavouras.peristeri

σε καλάθια δώρων. Πατρ. Ιωακείμ 30-32, Κο-
λωνάκι, 2107259000

Carnicero, ο άσος στο μανίκι. Όχι μόνο θα 
βρεις μια τεράστια ποικιλία σε ψαγμένα τυ-
ριά και αλλαντικά, όχι μόνο θα βρεις σάλ-
τσες και συνοδευτικά κρεάτων για να απο-
γειώσεις και την πιο απλή συνταγή, αλλά 
και άκρως γιορτινές προτάσεις (όπως γεμι-
στή γαλοπούλα, γουρουνόπουλο, ζαρκάδι 
ή ελάφι) από τον Chef του κρεοπωλείου, οι 
οποίες μάλιστα μπορούν να έρθουν έτοιμες 
σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα. Σόλωνος 9 
(Yoleni’s), Κολωνάκι, 2122223629, Δημ. Βασι-
λείου 18, Ψυχικό, 2106770050, Λ. Κηφισίας 
322, Κηφισιά, 2108015100

Ρεβεγιόν στην πόλη

St’ Astra. Στον τελευταίο όροφο του 
Radisson Blue Park Hotel, με θέα όλη τη φω-
τισμένη Αθήνα, συμβαίνει το νόστιμο θαύ-
μα των γιορτών. Το μενού για το ρεβεγιόν 
των Χριστουγέννων έχει €80/ άτομο, ενώ 
της Πρωτοχρονιάς €130/άτομο. Και τα δύο 
μενού την Cooked Freshness φιλοσοφία του 
εστιατορίου. Λ. Αλεξάνδρας 10, 2108894500

NJV Athens Plaza. Στο εστιατόριο The 
Parliament το ρεβεγιόν αποκτά άλλη διά-
σταση με ζωντανή μουσική σε πιάνο. Παρα-
μονή Χριστουγέννων το δείπνο έχει €85/ά-

τομο, παραμονή Πρωτοχρονιάς €105/άτομο 
(παιδιά έως 12 ετών -50%). Πιο οικονομική 
επιλογή ο μπουφές στο Explorer’s Bar την 
παραμονή Χριστουγέννων έχει €60/άτομο 
και παραμονή της Πρωτοχρονιάς €75/άτο-
μο (μαζί με μία φιάλη κρασί/2 άτομα). Βασ. 
Γεωργίου Ά  2, Πλ. Συντάγματος, 2103235856

New Hotel. Μία από τις ωραιότερες προτά-
σεις για ρεβεγιόν στο κέντρο της Αθήνας. 
Το χριστουγεννιάτικο μενού των 6 πιάτων 
έχει €80/άτομο και το μενού της Πρωτο-
χρονιάς 4 πιάτων έχει €100/άτομο. Φιλελ-
λήνων 16, 2103273000

La Suite Lounge. Ρεβεγιόν στο πιο ψηλό ση-
μείο, τα Χριστούγεννα αλλά και την Πρωτο-
χρονιά, με θέα όλη την πόλη, γεύσεις υψη-
λής γαστρονομίας από τον executive chef 
του εστιατορίου Βασίλη Μήλιο και live μου-
σική από τον Αδάμ Τσαρούχη. Κλεομένους 
2, Κολωνάκι, 2107416191

Τραγανός Κάβουρας. Μια διαφορετική 
πρόταση που δεν έχει λάμψη αστεράτων 
ξενοδοχείων, έχει όμως γνήσιο ελληνικό 
άρωμα και θαλασσινό αέρα. Στο ωραίο ψα-
ροεστιατόριο το χριστουγεννιάτικο μενού 
έχει €35/άτομο και το μενού της Πρωτοχρο-
νιάς €40/άτομο. Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 
78-80, Περιστέρι, 2105731544
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Το ξεχωριστό κρεοπωλείο που μοιάζει με νόστιμη 
μπουτίκ στέκεται δίπλα μας και τα Χριστούγεννα 
βοηθώντας μας να εμπλουτίσουμε το γιορτινό τρα-
πέζι με τα καλύτερα κρέατα και σπάνιες κοπές, με 
νόστιμα πλατό και ξεχωριστές προτάσεις σε συνο-
δευτικά, ακόμα και με πρωτότυπα καλάθια δώρων! 
Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία τυριών (Moliterno al 
tartufo, Pecorino al chianti, Grana Padano, Brie κ.ά.) 
και αλλαντικών (Iberico de Bellota, Prosciutto di 
Parma, Bresaola, Spianata κ.ά.), διάφορα antipasti, 
προϊόντα τρούφας, σάλτσες και rubs κρεατικών, 
μπαχαρικά, ριζότα και ζυμαρικά. Όσο για τα κυρίως 
του γιορτινού τραπεζιού, εκτός από όλα τα γνωστά 
και άκρως λαχταριστά διαμαντάκια του Carnicero, 

θα ανακαλύψετε επίσης και πολλές εορταστικές 
προτάσεις από τον chef του κρεοπωλείου (όπως 
γεμιστή γαλοπούλα ολόκληρη ή ρολό, γουρουνό-
πουλο μαριναρισμένο με πορτοκάλι και γλυκό κρα-
σί, πάπια, φιλέτο μόσχου Wellington με Foie Gras 
κ.ά.), τις οποίες αναλαμβάνουν οι ίδιοι να σας τις 
στείλουν ψημένες στο σπίτι (ισχύει για παραγγελίες 
έως 20/12). Τέλος, ρίξτε και μια ματιά στις υπέροχες 
ιδέες καλαθιών δώρου που ξεφεύγουν από τα συ-
νηθισμένα και υπόσχονται να νοστιμέψουν τις ζωές 
των αγαπημένων σας. Σόλωνος 9, Κολωνάκι (Yoleni’s 
store), 2122223629, Δημ. Βασιλείου 18, Ψυχικό, 
2106770050, Λ. Κηφισίας 322, Κηφισιά, 
2108015100, www.carnicero.gr, Fb: @carniceromeat
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Α υτοί που αναρωτιούνται γιατί έγινε µόδα το 
brunch, και µουρµουράνε («αµάν αυτές οι ξε-
νόφερτες συνήθειες!»), µάλλον είναι γιατί 

δεν το έχουν δοκιµάσει ακόµα. Φυσικά και τους κα-
ταλαβαίνω. Κι εγώ υπήρξα καχύποπτη. Μετά έφαγα 
αυγά Benedict. 

Το brunch δεν είναι απλά ένα γεύµα που παρεµβάλ-
λεται µεταξύ πρωινού και µεσηµεριανού (breakfast-
lunch). Έχει τη δική του φιλοσοφία, τα δικά του πιάτα, 
τη δική του µέρα και διάθεση. Είναι αυτόνοµο. 
Όλη η ιστορία ξεκινάει από την Κυριακή. Η ιεροτελε-
στία του brunch αρχίζει στην ουσία όταν οι γυναίκες 

µπαίνουν στο εργατικό δυναµικό. ∆ουλεύουν όλη την 
εβδοµάδα, η Κυριακή είναι η µόνη ελεύθερη µέρα 
τους. ∆εκαετία του ’50 στην Αµερική. Είναι η εποχή 
που στη µαζική παραγωγή βγαίνουν τα έτοιµα µείγ-
µατα για pancakes, τα περιοδικά εκδίδουν συνταγές 
πρωινού που ετοιµάζονται εύκολα σε λίγα λεπτά και 
τα εστιατόρια πιάνουν το νόηµα και µπαίνουν στο παι-
χνίδι. Αρχίζουν και σερβίρουν brunch τις Κυριακές 
για όλη την οικογένεια. Η νοικοκυρά-εργαζόµενη 
(ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αυτός ο διττός ρόλος βα-
ραίνει µόνο τις γυναίκες, κάποια στιγµή πρέπει να 
κάνουµε µια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση πάνω σε 
αυτό) δεν είναι υποχρεωµένη να µαγειρέψει και στην 

Brunch \
#γιατίείχαµεκαιστοχωριόµας*

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ - Φωτό: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕ∆ΡΑΣ
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Είναι πολλοί αυτοί που ισχυρίζονται πως το κα-
λύτερο brunch του κέντρου το έφαγαν στην 
εξοχική κατοικία του Όθωνα. Εδώ, σε αυτό το 
εντυπωσιακό κτίριο του 1840 στεγάζεται το 
Mask, ένα bar restaurant µε χαρακτήρα, και 
brunch πραγµατικά… βασιλικό! Θα το βρεις 
καθηµερινά από τις 10 το πρωί έως τις 6 το 
απόγευµα και θα σε αφήσει µε το στόµα ανοι-
χτό. Θα ανακαλύψεις πολλές προτάσεις, αλλά 
για την πρώτη σου γνωριµία ρωτήσαµε και 
µάθαµε τα top 5 bests sellers. Σηµειώνεις; 1. Το 
ελληνικό καλάθι µε τηγανιτά αυγά, γραβιέρα, 
γαλοπούλα (ή ζαµπόν ή µπέικον), µανιτάρια, 
ντοµατίνια και… κιµαδοπιτάκια! 

2. Τη «σπασµένη» σπανακόπιτα µε κρέµα 
φέτας. 3. Τα αλµυρά pancakes µε 2 αυγά και 
ζαµπόν (ή µπέικον ή λουκάνικο). 4. Το ρυζό-
γαλο µε µασκαρπόνε και χειροποίητο παρα-
δοσιακό χαλβά. 5. Τα Pancakes σιδηρόδροµο, 
δηλαδή µία ατελείωτη παρέλαση από αφράτα 
pancakes που ερωτοτροπούν µε µια γενναία 
δόση σοκολάτας (ναι, κάνουν όλα τα κεφάλια 
να γυρίζουν στο πέρασµά τους). 

Καλαµιώτου 18& Κολοκοτρώνη 55, 
6987454777, www.maskathens.com
Fb: Μask, Instagram: @maskarhens

Mask

 Το στέκι στα νότια όσων λατρεύουν τα brunch, 
εµπλουτίζει τον κατάλογό του µε… νέες γευστικές α-
φίξεις που στ’ αλήθεια µας αφήνουν άφωνους: Σχεδόν 
ερωτικό Red Velvet Pancakes, Waffle Croque Madame 
(ναι, σωστά κατάλαβες, σερβίρεται σε βάφλα), αλλά 
και Truffle Addict, ένα όνειρο µε scrambled αυγά, 
κοτόπουλο, λάδι τρούφας και τυρί παρµεζάνα πάνω 
σε φρυγανισµένο ψωµί! Αυτά τα πεντανόστιµα, δίπλα 
στα ήδη γνωστά και αγαπηµένα Avocado Toast (µε 
smashed αβοκάντο, cream cheese, chilly flakes, αυγό 
µάτι και φρυγανισµένο ψωµί) και Crispy Chicken Waffle 
(µε τραγανό φιλέτο κοτόπουλο, δροσερή σαλάτα µή-
λου, σέλερι και maple syrup), που όλα τους 

σερβίρονται καθηµερινά από τις 10 το πρωί έως τις 
6 το απόγευµα. Μπορείς να αναφωνήσεις Oh Mama, 
αλλά µπορείς και  «comfort food για πάντα!», γιατί η 
κουζίνα συνεχίζει να βγάζει τα ωραία της κι εσύ να 
έχεις να διαλέξεις από ζουµερά burgers, καλοφτιαγ-
µένες πίτσες, δροσερές σαλάτες, µαζί µε τα πολύ ιδι-
αίτερα και… kinky cocktails, µε ονοµασίες όπως “Dirty 
Mind ” και “Get Naked”. Στα µεγάλα συν του Oh Mama η 
value for money φιλοσοφία και τα συχνά ανατρεπτικά 
events µε guest Djs.

Κύπρου 48, Γλυφάδα, 2108986049, Fb: Oh Mama, 
Instagram: @ohmama.gr

Oh 
Mama 
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Από τα brunch που θα σου μείνουν αξέχαστα. Σερβίρεται στον 6ο όροφο του ξενοδοχείου 
St. George Lycabettus, στο εντυπωσιακό La Suite Lounge που ξεδιπλώνει όλη την Αθήνα στα 
πόδια σου. Εδώ στήνεται τις Κυριακές (12.00-16.00) το πλούσιο buffet με φρέσκες σαλάτες, 
φρεσκοψημένα bagels και ένα… σιντριβάνι σοκολάτας που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό, 
αλλά και το Yogurt Bar, όπου μπορείς να ταιριάξεις το γιαούρτι της αρεσκείας σου με το 
αγαπημένο σου Super Food. Ασυγκίνητο όμως δεν θα σε αφήσει ούτε το a la carte μενού με 
προτάσεις όπως αυγά Benedict με σολομό ή μπέικον, ζουμερά burgers, pancakes με maple 
syrup ή French toast με μπανάνα και chocolate chips κ.ά. Tip: Οι μικρότεροι της παρέας μέ-
νουν απασχολημένοι με δραστηριότητες από τη Nannuka.com στο Kids Corner. Extra tip: Τις 
Κυριακές (16.00-18.00) kids movie time και popcorn στο Screening Room! 
Κλεομένους 2, Κολωνάκι, 2107416000, www.sgl.gr, Fb: St. George Lycabettus Lifestyle Hotel

St. George 
Lycabettus 

κυριακάτικη αργία της. Δεν το λες και ά-
σχημο επιχειρηματικό πλάνο. 
Τότε γίνεται το μπαμ. Ο όρος «brunch» 
όμως έχει εισαχθεί πολύ νωρίτερα. Η 
πρώτη αναφορά εμφανίζεται το 1895 στο 
περιοδικό «Hunter’s Weekly» σε ένα άρ-
θρο που γράφει ο Βρετανός Guy Beringer 
με τίτλο «Brunch - Μια έκκληση». Σε αυ-
τό προτείνει να αντικατασταθεί το βαρύ, 
πατροπαράδοτο αγγλικό γεύμα που ακο-
λουθούσε την καθιερωμένη κυριακάτι-
κη επίσκεψη στην εκκλησία, με κάτι πιο 
ελαφρύ, κάτι μεταξύ πρωινού και βραδι-
νού. Αλλά αυτό λίγο μας αφορά. Οι ερ-
γαζόμενες γυναίκες της Αμερικής και η 
μόνη ελεύθερη μέρα τους είναι πιο κοντά 
στο δικό μας τρόπο ζωής. 

Με την καθιέρωση του πενθήμερου, το 
Σάββατο προστίθεται στην αργία της 
Κυριακής. Αντί όμως να είμαστε χαρού-
μενοι για αυτό, κάτι συνεχίζει να μας 
φταίει. Αργά, αλλά σταθερά, η Κυρια-
κή γεμίζει μελαγχολία. Δεν είναι ακόμη 
μια ελεύθερη μέρα, αλλά μερικές ώρες 
πριν τη δυσοίωνη Δευτέρα. Το brunch 

δεν δίνει τη λύση, καταφέρνει όμως να 
μετατρέψει την «κυριακάτικη μελαγχο-
λία» σε «κυριακάτικη ραθυμία». Κι αυτό 
είναι κάτι. 
Τις Κυριακές ξυπνάμε αργά. Τις περισ-
σότερες φορές με ένα γερό πονοκέφαλο 
από τις ατασθαλίες του Σαββάτου. Τώρα 
έχουμε δύο επιλογές: Μπορούμε να πάμε 
στην κουζίνα και να φτιάξουμε ένα σκέτο 
καφέ. Ή να πάρουμε τους επίσης ταλαι-
πωρημένους φίλους και να μαζευτούμε 
γύρω από ένα τραπέζι, εμπλουτισμένο 
με όλες τις λιχουδιές που μας κάνουν να 
νιώθουμε καλά και επιπλέον μας βοη-
θούν να αφήσουμε για πάντα πίσω μας 
(καλά, έστω μέχρι την επόμενη Κυριακή) 
το hangover. 

Αυτό είναι το μυστικό του brunch. Φα-
γητό που είναι πιο δυνατό από πρωινό, 
αλλά πιο ελαφρύ από μεσημεριανό (στην 
ουσία «κλέβει» συστατικά και από τα 
δύο). Φαγητό που μιλάει στα βάθη της 
ψυχής και λέει αυτό που θέλουμε να α-
κούσουμε όλοι: «Μην ανησυχείς, όλα θα 
πάνε καλά. Φάε!».
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Κάθε μέρα brunch με θέα την Ακρόπολη, στην ταράτσα 
που χρωμάτισε τα αθηναϊκά καλοκαίρια μας και όχι 
μόνο, και παραμένει ανοιχτή και το χειμώνα, αλλά σερ-
βίρει (εκτός από τον Παρθενώνα στο πιάτο) και το πιο 
αναπάντεχα νόστιμο brunch. Θα το βρεις καθημερινά 
(10.00-18.00) ανεβαίνοντας από τη μυστική είσοδο της 
Νορμανού το ασανσέρ που οδηγεί στον Παράδεισο. Όταν 
φτάσεις πάνω θα χρειαστείς μια στιγμή για να συνηθίσεις 
τη μαγευτική θέα της Ακρόπολης σε πρώτο πλάνο (ψέ-
ματα λέμε, θα είσαι όλη την ώρα με το στόμα ανοιχτό και 
το κινητό ετοιμοπόλεμο για φωτογραφίες, αυτή η θέα 
δεν συνηθίζεται). Τώρα διάλεξε μια ζεστή γωνιά και δώσε 
προσοχή στις λιχουδιές του brunch: σαλάτα ζυμαρικών 
με προσούτο, πέστο βασιλικού, ντοματίνια και μοτσαρέ-

λα, αυγά ποσέ σε σφολιάτα με πικάντικο αλλαντικό, φέτα, 
ντοματίνια και σαλάτα, αυγά μάτια σε scones πατάτας 
με μπέικον, κρούστα παρμεζάνας και σαλάτα. Εκτός από 
αυτές τις ενδεικτικές αμαρτίες, θα βρεις ακόμα πολλά σά-
ντουιτς, όλες τις λαχταριστές εκδοχές σε αυγό και πολλά 
γλυκά. Ό,τι κι αν γίνει όμως κράτα χώρο για τα (εντελώς 
εθιστικά) pancakes με κρέμα bueno και τραγανές μπάλες 
σοκολάτες. Tip: Η έμπειρη ομάδα της μπάρας, που πάντα 
πειραματίζεται με τα cocktails, προτείνει να συνοδεύσεις 
το brunch σου με ένα πικάντικο Bloody Mary ή το ανατρε-
πτικό Golden Spritz. Να την ακούσεις. Extra tip: Οι απολαυ-
στικά χαμηλές τιμές! 
Νορμανού 3, Μοναστηράκι, 2167004917, 
www.couleurlocaleathens.com, Fb: @couleurlocaleathens

Couleur 
Locale 

½

Μεγάλες τζαμαρίες με θέα στον πεζόδρομο, 
μαρμάρινα τραπέζια, δερμάτινοι καναπέδες, μια 
εντυπωσιακή μπάρα και η αίσθηση ότι βρίσκε-
σαι κάπου στην Κεντρική Ευρώπη. Σε αυτόν τον 
πολύ σικάτο αλλά και φιλικό χώρο μπορείτε να 
απολαύσετε brunch, ποιοτικά και σε καλές τιμές, 
καθημερινά έως τις 13.00 και τα Σαββατοκύριακα 
έως τις 17.00. Πιάτα όπως croquet madame, αυγά 
benedict με μπέικον ή σολομό, scrambled eggs, 
tramezzini με προσούτο, bagels με σολομό και 
χορταστικές ομελέτες (μυρωδικών, μεσογειακή, 
με ασπράδια κ.λπ.) συμπεριλαμβάνονται στο 
καθημερινό μενού των 12 πιάτων για πρωινό ή 
brunch, αλλά τις Κυριακές υπάρχει και μια έκπλη-

ξη: ο σεφ επιλέγει κάθε φορά και μια διαφορετική 
περιοχή της Ελλάδας και με βάση τα τοπικά της 
προϊόντα παρουσιάζει εξαιρετικές δημιουργίες.

Το Quartier d’Athénes, που ακούει τζαζ, φανκ και 
σόουλ μουσικές και το βράδυ γίνεται ένα πολύ 
ατμοσφαιρικό μπαράκι, στις 19 Δεκεμβρίου 
γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια με πάρτι από 
τις 21.00, με guests djs, γευστικά finger foods και 
καλοφτιαγμένα cocktails.

Παλαιών Πατρών Γερμανού 7, 
Πλ. Αγίων Θεοδώρων, Αθήνα, 2155003850, 
fb: Quartier d’Athénes 

Quartier 
d’Athénes
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Ιδιαίτερο, καλαίσθητο και προσεγμένο σε όλα του, 
το Rey Pablo, το οποίο μετά τη Βούλα πρόσφατα 
άνοιξε και στο Μαρούσι, καταφέρνει να ξεχωρίζει 
δίνοντας προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, από την 
επιλογή των πρώτων υλών μέχρι το σερβίρισμα στο 
τραπέζι σας. Ξεχωρίζει, επίσης, για τα εκπληκτικά 
του brunch, τα οποία μπορείτε να απολαύσετε 
καθημερινά έως τις 6 το απόγευμα, ενώ τα Σαββατο-
κύριακα τον κατάλογο εμπλουτίζουν και κάποιες ε-
πιπλέον προτάσεις ειδικά για τις γιορτές. Προσέξτε: 
Gingerbread-banana pancakes, με καραμελωμένες 
μπανάνες, σιρόπι gingerbread, τριμμένο μελομακά-
ρονο και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης, αλλά και 
Red velvet pancakes, με κρέμα τυριού και μπισκότα. 

Δεν ακούγεται μόνο, είναι σαν όνειρο! Όπως και οι ε-
πιλογές του καθημερινού brunch, σαν τα φανταστι-
κά τηγανητά αυγά με μαρμελάδα μπέικον, αβοκάντο 
και μπέικον ψημένο, πάνω σε bagel ψωμάκι. Το Rey 
Pablo διαθέτει επίσης εξαιρετικό καφέ, μια ξεχω-
ριστή ποικιλία χαρμανιού που φτιάχνεται ειδικά γι’ 
αυτό, θα σας προτείνει και διάφορα χριστουγεννιά-
τικα ροφήματα, ενώ η κουζίνα, που λειτουργεί έως 
τις 12.30, ετοιμάζει ακόμη φρεσκότατες σαλάτες, 
burgers, ζυμαρικά και άλλα πολλά. Όλα αυτά και με 
delivery. 
 Λ. Βασιλέως Παύλου 89-91, Βούλα, 2108992068, 
www.reypablo.gr, fb: Rey Pablo / Αγ. Κωνσταντίνου 
59-61, Mαρούσι, 210 6147229, fb: reypablomaroussi

Rey
 Pablo 

Ο βασιλιάς Αυγό. Το brunch πεθαίνει για 
αυγά και τα μαγειρεύει με όλους τους τρόπους. 
Τηγανητά, βραστά, ποσέ, scrambled, ομελέ-
τα. Καθόλου τυχαία. Το αυγό είναι μία σούπερ 
θρεπτική τροφή, που σε κρατάει χορτάτο για 
ώρες και επιπλέον ανακουφίζει το στομάχι 
σου από ό,τι κι αν του έχεις ρίξει μέσα κατά 
τη διάρκεια του άγριου Σαββατόβραδου. Αν 
με ρωτήσετε το δικό μου αγαπημένο, θα απα-
ντήσω χωρίς δεύτερη σκέψη: αυγά Benedict. 
Δηλαδή, αυγά ποσέ πάνω σε τραγανό μπέι-
κον και περιχυμένα με μια γενναία δόση σος 
Hollandaise. To ψωμάκι μπορεί να είναι από 
brioche μέχρι γαλλική μπαγκέτα, λίγο με εν-
διαφέρει. Φέρτε μου το αυγό.

Τάρτες, πίτες, κι άλλες τάρτες. Βουτυ-
ρένια ζύμη και μαγική γέμιση. Αρέσει στους 
σεφ γιατί μπορούν να πειραματιστούν ελεύ-
θερα και κυριολεκτικά να σερβίρουν τα πά-
ντα. Από τυρί και μανιτάρια μέχρι καραμελω-
μένα κρεμμύδια και αντσούγιες. 

Bagels. Που στην εξελληνισμένη του εκδοχή 
γίνεται και κουλούρι Θεσσαλονίκης. Και εδώ 
χωρούν τα άπαντα. Από φέτα και ντοματίνια 
μέχρι σολομό και κρέμα τυριού. Να πω τώρα 
και μια απάντηση σε όσους φοβούνται τις ξενό-
φερτες μόδες; Θα την πω. Το brunch δεν είναι 
τόσο μια ξένη παράδοση, είναι περισσότερο μια 

ιδέα ή συνήθεια. Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά του 
μπορούν να προσαρμοστούν στα τοπικά προ-
ϊόντα κάθε χώρας, και έτσι έχεις μεξικάνικο, 
ιταλικό, ισπανικό, κινέζικό ή ελληνικό brunch. 
Μάλλον πιο «ξενόφερτα» είναι το παγωτό ή η 
σοκολάτα.  

Σάντουιτς ή burgers. Εδώ είναι περισ-
σότερο φανερό το δάνειο από το μεσημεριανό. 
Και μάλιστα σε αμέτρητες εκδοχές για να μη 
βαρεθείτε ποτέ. Αν, δε, το εστιατόριο που επι-
λέξατε για το brunch έχει και έναν καλό σεφ, 
τότε η συνταγή είναι κάτι παραπάνω από επι-
τυχημένη. 

Pancakes μέχρι να σκάσεις. Εννοείται 
ότι κάθε καλό brunch λήγει με ένα βουνό από 
pancakes που κολυμπάνε στη σοκολάτα. Όλοι 
το ξέρουν αυτό. Αλλά θα τα βρεις και στην αλ-
μυρή εκδοχή τους, συνήθως με μπέικον και τη-
γανητό αυγό. Τέτοια γράφω και όλο πεινάω. 

Και τώρα πού τα βρίσκεις όλα αυτά; 
Να είναι νόστιμα, να είναι οικονομικά, να είναι 
και ποιοτικά; Χα! Και εμείς τι κάνουμε εδώ; Για 
ποιον δηλαδή φάγαμε όλα τα brunch της πόλης; 
Αχάριστοι… 

*Το hashtag ανήκει στο The Trap, όπου ο Γρηγόρης 
Χέλμης φτιάχνει brunch αλά ελληνικά.

Κλασικά πιάτα του 

Brunch
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Με όνομα και ατμόσφαιρα που παραπέμπουν 
στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην Αμε-
ρική, το Bootleg μοιάζει με το ιδανικό σκηνικό 
όπου γυρίζεται κάποια ταινία του σινεμά. Θα 
μπορούσες, ας πούμε, να πρωταγωνιστείς σε 
ένα μεγάλο πάρτι του ’30, αλλά την άλλη μέρα 
το πρωί θα θέλεις να φας κάτι δυναμωτικό. 
Διάλεξε: Pancakes με πραλίνα και τριμμένο 
μπισκότο; Μια ομελέτα Hangover, με 3 αυγά, 
γκούντα, ψιλοκομμένο λουκάνικο, μπέικον, 
μανιτάρια, πιπεριά και ντομάτα; Ένα κρουασάν 
βουτύρου γλυκό ή αλμυρό, ή μήπως κάτι πιο 
ελαφρύ, όπως ένα γιαούρτι ή ένα smoothie; 

Αυτές και αρκετές ακόμα εξαιρετικές επιλογές 
διαθέτει ο κατάλογος του brunch, που σερβί-
ρεται καθημερινά έως τις 18.00, ενώ η κουζίνα 
ετοιμάζει ακόμα σάντουιτς, σαλάτες, πίτσα, 
finger foods, ζεστές και κρύες ποικιλίες, ενώ 
πολύ σύντομα θα προστεθούν και πολλά νέα 
και ενδιαφέροντα πιάτα. Το Bootleg συχνά 
διοργανώνει και διάφορα events, για τα οποία 
μπορείτε να ενημερώνεστε στο Facebook και 
στην ιστοσελίδα του.
Φανερωμένης 8, Χολαργός, 2106511288, 
www.bootlegathens.gr,
 fb: Bootleg Athens

Bootleg 

Μας έμαθε την bike friendly φιλοσοφία 
αλλά το Flamme Rouge είναι πολλά περισ-
σότερα από ένα στέκι όσων αγαπούν το 
ποδήλατο. All day, με ανθρώπους αληθινά 
φιλικούς, όμορφο, με μια φανταστική αυλή, 
μέχρι και δυνατότητα για bike service, με 
συνεργείο και μίνι αγορά. Κι ακόμη, γνωρί-
ζει καλά πως η καλή μέρα από το (δυναμω-
τικό) brunch φαίνεται. Από τις 9 το πρωί έως 
και τις 5 το απόγευμα, κάθε μέρα, μπορείτε 
να απολαύσετε αυγά benedict, αυγά μάτια, 
croque mesie, croque madam, φωλιά γεμι-
στή με λαχανικά και μπέικον, ομελέτες στο 

φούρνο, αλλά και τα τεράστια πεντανόστι-
μα pancakes. Το μενού επιμελείται ο σεφ 
Στέφανος Στεφανίδης και να θυμάστε ότι 
τα αυγά είναι φρέσκα και ημέρας! Το έτσι κι 
αλλιώς value for money Flamme Rouge έχει 
ειδικές προσφορές για τους φοιτητές, σερ-
βίρει μονοποικιλιακό καφέ, detox χυμούς, 
ενεργειακά gel και μπάρες αλλά και σπιτική 
σανγκριά, ενώ το βράδυ χαλαρώνει με ροκ 
εν ρολ, τζαζ και φανκ μουσικές.
 Τριπτολέμου 26, Γκάζι, 2103473903,
 www.flammerougecafebar.gr, 
fb: Flamme Rouge cycle café bar

Flamme
 Rouge

 cycle café bar 
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Δύο καλοί φίλοι, μια κοινή ιδέα, μεράκι, συνεχής προσπάθεια και το αποτέλεσμα είναι 
το πολύ ιδιαίτερο Twins Bistrot. Η ιδέα ήταν ένας ζεστός χώρος, όπου θα μπορείς να 
απολαύσεις ποιοτικά προϊόντα, στο διάλειμμα από τη δουλειά, τη βόλτα ή τα ψώνια 
στο κέντρο και το Twins βγήκε ασπροπρόσωπο. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τα με-
σάνυχτα καθημερινά (τις Δευτέρες έως τις 17.00), με κουζίνα που επιμένει στα φρέσκα 
προϊόντα, ιδανικό και για ένα κρασί ή ένα καλοφτιαγμένο κοκτέιλ, αλλά και με δυνα-
μωτικά πρωινά. Εμείς διαλέξαμε το πεντανόστιμο πιάτο με λουκάνικα, χειροποίητες 
πατάτες τηγανητές, σος κόλιανδρου, baby πατζαρόφυλλα και δύο αυγά μάτια, αλλά 
υπάρχουν και πολλές ακόμη επιλογές, όπως pancakes, τσιαπάτα με σολομό, burgers, 
club sandwiches, όλα τους με φρέσκο και όχι τυποποιημένο ψωμί. Να γίνετε φίλοι στο 
Facebook γιατί για τις γιορτές ετοιμάζει και εκπλήξεις.

Πετράκη 5, Σύνταγμα, 210 3227829, fb: Twins Bistrot

Twins Bistrot 

Ο αγαπημένος all day προορισμός της Ολυμπίου μας εκπλήσσει 
ευχάριστα και με τις προτάσεις του για πρωινό και brunch, το οποίο 
σερβίρει κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μέχρι τις 6 το 
απόγευμα. Απολαυστικά αυγά σεριφιώτικα (ναι, η συνταγή είναι 
από τη Σέριφο), που σημαίνει τηγανητό αυγό πάνω σε χωριάτικο 
ψωμί, με ελαιόλαδο, φρέσκο κρεμμύδι, πράσινη και κόκκινη καυ-
τερή πιπεριά κι όλο αυτό σβησμένο με κρασί, αλλά και ομελέτα 
Αυλή, με γαλοπούλα, λουκάνικο, μανιτάρια, ντοματίνια, πιπεριά 
και κρεμμύδι είναι πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Μαζί με αυτά 
και πεντανόστιμα αλμυρά και γλυκά pancakes, όπως με αυγό τηγα-
νητό, μπέικον, γαλοπούλα και αγριοράπανο ή με αυθεντικό σιρόπι 
σφενδάμου και ξηρούς καρπούς. Όπως όλα τα πιάτα της Αυλής, 
είναι χορταστικά και τελείως value for money. Σημειώστε την ημε-
ρομηνία 16 Δεκεμβρίου, κλείνει τα 5 της χρόνια και το γιορτάζει με 
πάρτι που θα μείνει αξέχαστο με τον Κώστα Μπίγαλη.

Γ. Ολυμπίου 4, Κουκάκι, 2114051412, fb: Καφενείο η «αυλή»

Αυλή
Η αγαπημένη αλεπού της πόλης είναι διάσημη για τα λαχταριστά brunch και τη rock 
της διάθεση. Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα αυθεντικό English Breakfast με λουκάνικα, 
scrambled eggs ή αυγά μάτια, φασόλια, μπέικον, ψητή ντομάτα και αφράτα English 
muffins κι έπειτα αφέσου στη νωχελική διάθεση ενός νόστιμου μεσημεροαπογεύμα-
τος. Το brunch σερβίρεται καθημερινά (09.00-18.00) και περιλαμβάνει κλασικές αμαρ-
τίες (όπως Eggs Benedict, Eggs Royal, croque monsieur και croque madame), γλυκιές 
ατασθαλίες (όπως pancakes με σιρόπι σφενδάμου και τραγανό μπέικον ή pancakes 
με πλούσια σοκολάτα), καθώς επίσης και πεντανόστιμες tortillas. Tip: Μη χάσεις το 
Christmas lunch ανήμερα τα Χριστούγεννα. Πιο πληθωρικό δεν γίνεται!

 Λ. Κηφισιάς 238-240 (Κέντρο Μελά), Κηφισιά, 2108089454, Fb: The Wilbury

The Wilbury 

Ένα καλό brunch πρέπει να συνοδεύεται από έναν αντίστοιχα καλό καφέ. 
Αυτός ο καφές όμως δεν είναι απλά καλός, είναι… ένα μικρό θαύμα. 
Η ομάδα του Τάσου Δεληχρήστου σαρώνει σε όλους τους παγκόσμιους
διαγωνισμούς barista και στο όμορφο νεοκλασικό της Ηρακλειδών σου 
φρεσκοκαβουρδίζει speciality coffee και μόνο. Το brunch (καθημερινά 
10.00-20.00) κινείται στο ίδιο επίπεδο κορυφής με scrambled eggs, αυγά 
Benedict Guacamole (με φύτρες πράσου και σος hollandaise), croquet 
madame και ένα burger με black angus, κατσικίσιο τυρί, καραμελωμένα 
κρεμμύδια και μαγιονέζα τρούφας. Μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το 
όνειρο από pancakes με καραμέλα βουτύρου, μπισκότο Oreo, κρέμα 
μπανάνας και κομμάτια φρέσκιας μπανάνας…

Ηρακλειδών 8, Θησείο, 2130365393, www.underdog.gr, 
Fb: @Project.The.Underdog

The Underdog
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Μοντέρνο, φιλικό και πολύ ευχάριστο, το 
Wall Street Food and Bar είναι αυτό που έ-
φερε τη συνήθεια του brunch στην Αγία Πα-
ρασκευή. Με το νέο κατάλογο του brunch 
να έχει επιμεληθεί ο ταλαντούχος Βασίλης 
Σπόρος, καθημερινά από τις 8.30 το πρωί 
έως και τις 9 το βράδυ μπορείτε να απο-
λαύσετε δημιουργικές προτάσεις όπως το 
πιάτο Ties Up (μία μίξη από pancakes, αυγά 
μάτια, λουκάνικο, μπέικον, maple syrup και 
σαλάτα εποχής), αυγά Benedict, ομελέτες, 
καπνιστό σολομό μέσα σε ψωμάκι bagel, και 
άλλα πολλά, τα οποία μπορούν να έρθουν 
και στο γραφείο ή στο σπίτι, με το delivery 

του brunch να κρατάει μέχρι τις 22.30.
Το Wall Street, που αποτελεί must απογευ-
ματινό στέκι μετά τη δουλειά ή τα ψώνια, 
προσφέρει φρέσκους χυμούς, σπιτικές 
λεμονάδες, βιολογικά τσάγια, ακούει funk, 
soul, electro swing και άλλα ωραία, διαθέτει 
μεγάλη ποικιλία από καλά ουίσκι αλλά και 
κοκτέιλ απόλυτα ταιριαστά με την κουζίνα 
του, η οποία θυμίζει πολύ Νέα Υόρκη και 
είναι ανοιχτή μέχρι τις 12 το βράδυ.

Ελπίδος 2 & Γούναρη, Αγία Παρασκευή, 
2106003841, 
fb: Wall Street Food and Bar

Wall Street 
Food and Bar

Το φιλόξενο και καλαίσθητο Vinarte, που καταφέρνει και 
συνδυάζει άψογα το wine bar και το wine restaurant μαζί, 
πλέον κάνει τα Σαββατοκύριακά μας πολύ πιο γευστικά, 
εισάγοντας στον κατάλογό του μενού brunch, το οποίο 
σερβίρεται από τις 12 έως τις 5. Θα απολαύσετε πιάτα 
πάντα με έντονες ιταλικές επιρροές, όπως αυγά ποσέ 
με prosciutto crudo, σπαράγγια και vinaigrette κίτρου, 
τηγανητά αυγά με διπλοτηγανισμένες πατάτες, crema 
di pecorino και prosciutto cotto, αλλά και French Toast 
con gelato (αυγοφέτες, φαντάσου), με κρέμα pasticcera, 
nutella, μπάλα παγωτού βανίλια και σιρόπι βύσινο, που 
θα σας μείνουν αξέχαστα! 

Το Vinarte, το οποίο αγαπά τις τέχνες και διοργανώνει 
κάθε Πέμπτη  live και άλλα events, διαθέτει μια πλούσια 
wine list, με περισσότερες από 200 ετικέτες από τον 
ελληνικό, τον ιταλικό (και κάποιες αποκλειστικές), αλλά 
και το διεθνή αμπελώνα. Ο έμπειρος sommelier θα σας ε-
ξηγήσει τα πάντα, ενώ περίπου 40 από αυτές τις ετικέτες 
μπορείτε να δοκιμάσετε και σε ποτήρι, συνοδεύοντας 
είτε με κάτι πιο ελαφρύ, όπως ένα καλοφτιαγμένο tapas, 
είτε επιλέγοντας ένα γνήσιο ιταλικό γεύμα, με αυθεντι-
κές ναπολιτάνικες πίτσες, χειροποίητη pasta, εκπληκτική 
bistecca fiorentina και άλλα πολλά, όλα διά χειρός του 
σεφ Τέρενς Η. Μαραγκού 18, Γλυφάδα, 2108941511, 
www.vinarte.gr, Fb: @vinarte.gr 

Vinarte

14 - 20 ΔΕΚΕΜβριου 2017 A.V. 33



34 A.V. 14 - 20 ΔΕΚΕΜβριου 2017

Επιμέλεια: 
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NYC
Το 1913, τα αδέλφια Ιrving και Jack Schott αντικατέστησαν τα κουμπιά στα μπουφάν με 

φερμουάρ. Μια τολμηρή κίνηση που τους δικαίωσε, κάνοντας το brand παγκοσμίως 

γνωστό. Το μαύρο δερμάτινο Original Perfecto φορέθηκε από τον Μάρλον Μπράντο στην 

ταινία «The Wild One» και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στους μοτοσικλετιστές. Εξίσου δη-

μοφιλή όμως έγιναν και τα militaire jacket που η εταιρεία κατασκεύαζε για τα αμερικανικά 

στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Β©  Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, η Schott NYC εξακο-

λουθεί να κατασκευάζει τα περισσότερα σχέδιά της στις Η.Π.Α., διατηρώντας την υψηλή 

ποιότητα και το απαράμιλλο στιλ για τα οποία αγαπήθηκε από τον κόσμο.
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Η 
ρουτίνα της καθημερινότητας 
μπορεί να περιμένει. Ο πύραυ-
λος της μόδας εκτοξεύεται  για 
να συναντήσει εξωγήινους 
7.000 ετών που κρατιούνται 
καλά ± μοιάζουν νεότεροι 

5.750 ετών±  και  ντύνονται ακόμα 
καλύτερα. Από λουσάτους οίκους 
μόδας, όπως οι Gucci και Chanel, έως 
τις προσιτές ρεπλίκες για γήινους που 
κρέμονται στις κρεμάστρες  γνωστών 
αλυσίδων. Ο Αλεσάντρο Μικέλε πά-
ντρεψε φέτος δημιουργίες με αγελά-
δες και UFO  με φόντο λιβάδια και ο 
Καρλ Λάγκερφελντ «σκηνοθέτησε» 
προσομοίωση εκτόξευσης πυραύλου 
πάνω από την  πασαρέλα. 
Η Coach κυκλοφόρησε συλλογή-
κάψουλα με φουτουριστικές τσάντες 
εμπνευσμένες από τη NASA και ο Μπαζ 
Άλντριν συνέδεσε το όνομά του με 
τη σούπερ διαστημική συλλογή της 
Spayground, εταιρίας street wear. Ο 
Άλντριν είναι ο δεύτερος άνθρωπος 
που πάτησε στο φεγγάρι για 20 λεπτά, 
μετά τον Νιλ Άρμστρονγκ, και το επί-
τευγμά του γράφτηκε με χρυσά γράμ-
ματα στη διαστημική ιστορία των ΗΠΑ. 
Το δυστοπικό σκηνικό αναζητά λίγη 
φαντασία. Escape με διαστημικά τα-
ξίδια και την τσάντα του Σπορτ Μπίλι. 
Αστερισμούς, δορυφόρους, πλανή-
τες, εξωπλανήτες, άλλους γαλαξίες. Η 
αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στην 
παρουσίαση των χειμερινών/ φθινο-
πωρινών συλλογών και το διαφημιστι-
κό πουσάρισμά τους.
Η μόδα γιορτάζει την επιστροφή της 
στους γαλαξίες. Χιούστον καλεί Κάρα 
Ντελεβίν! Φέτος, δεν θα βασανιστείς. 
Πες όχι στο μικρό μαύρο φόρεμα. 
Γύρνα την πλάτη στην παγιέτα. Για το 
ρεβεγιόν μία από τις πιο ασφαλείς και 
οικονομικές επιλογές είναι ένα αστρι-
κό φόρεμα με διαφάνειες. 
Στο κάτω-κάτω το δορυφορικό σου 
φόρεμα υπόσχεται ένα διαστημικό 
ταξίδι, ένα νέο ξεκίνημα σε έδαφος 
άγνωστο μεν, απάτητο δε. Αυτή είναι η 
μαγεία της διαστρικής διαφυγής. Δεν 
θέλει χρήματα, δεν θέλει κόπο. Θέλει 
μόνο φαντασία. 
Όλα έχουν να κάνουν με το zeitgeist. 
«Σε ένα διχαστικό, συχνά χαοτικό, κοι-
νωνικοπολιτικό κλίμα, η εξερεύνηση 
του διαστήματος προσφέρει ένα όραμα 
για διαφυγή, που είναι πραγματικά 
ελκυστικό» λέει ο Ντάνιελ Γουίλσον 
στους NYT. Ο Γουίλσον  είναι μηχανικός 
ρομποτικής και συγγραφέας μυθιστο-
ρημάτων επιστημονικής φαντασίας, 
όπως η «Δυναστεία των ρολογιών» και το 
«Robogenesis». Ο ίδιος λέει πως στο χώ-
ρο των sci-fi εκδόσεων παρατηρεί μια 
στροφή. Από την καταστροφολογία σε 
πιο αισιόδοξα σενάρια ή κάπως έτσι. 
Αν η πραγματικότητα είναι μια δυστο-
πία, τότε γιατί τα όνειρά μας να μην 
είναι ουτοπικά; 
Και για όσους αναζητούν... σενάρια 
συνωμοσίας  πίσω από τα φορέμα-
τα, τα φούτερ και τα μπλουζάκια με 
πλανήτες, δεν αποτελεί μυστικό ότι 
ο Τζεφ Μπέζος έχει βάλει βαθιά το 
χέρι στην τσέπη για τη διαστημική του 
εταιρία «Blue Origin». Ούτε ότι ο Ρό-
μπερτ Ρίτσαρντς, το μεγάλο αφεντικό 
της «Moon Express», έχει συλλάβει 

ένα σούπερ business plan το οποίο 
έχει θέσει ως στόχο να επεκτείνει 

την οικονομική επιρροή της γης «στο 
φεγγάρι και ακόμα παραπέρα». 
Ακόμα πιο σωστά «στο άπειρο κι 
ακόμα παραπέρα», όπως ήταν η χαρα-

κτηριστική ατάκα του Μπαζ Λάιτγιαρ, 
του αστροναύτη-ήρωα του «Toy Story». 
Προφητικός ο Μπαζ. 

ART OTICAL  
ΣΙΣΣΥ ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ

Γυαλιά οράσεως Lindberg €390 
(Χαλκίδος 1-3, Άνω Πατήσια)

HUSH PUPPIES 
Μποτάκι σουέντ €119

TEZENIS 
Bralette με δαντέλα €14,90

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

NEW CULT 
Γυναικείο μπουφάν €265
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G SHOP 
Φωτιστικό τοίχου Lichtenstein €80

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΕΪΤΑΝΗ 
Μπρούτζινα σκουλαρίκια  €58

VANS 
Παπούτσια 

SK8-Hi 

VANS 
Ανδρική ζακέτα από τη συλλογή All  Weather MTE €165

KARAKASSIS OPTICS 
Γυαλιά ηλίου Persol ταρταρούγα €152

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Επιτραπέζιο γούρι 2018 της Ρίτσας Αναστασιάδου (20 x 18 εκ.) €45

URBAN DECAY 
Παλέτα σκιών Heavy Metals Limited Edition €57 S
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SISLEY 
Πλεκτό πτι καρό παλτό με δερμάτινες λεπτομέρειες €239

CALZEDONIA 
Καλτσάκια με λεπτομέρεια γκλίτερ €3,95
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Info

 Από 28/12, Beton 7, Πύδνας 
7, Κεραμεικός. Σκην.: Μάριος 

Παναγιώτου. Πρωταγω-
νιστούν: Ραφίκα Σαουίς, 

Κλεοπάτρα Μάρκου, Γιώργος 
Σύρμας,  Μαρία Δαμασιώτη

Ραφίκα Σαουίς (Φιόνα/Έντριαν)

«Η Φιόνα είναι γύρω στα 28, αγγλικής καταγωγής, δουλεύει ως δα-

σκάλα σε ένα καθολικό σχολείο του Ρότερνταμ και μετράει επτά χρό-

νια δεσμού με την Άλις. Στην πρώτη πράξη συναντάμε το ζευγάρι Χρι-

στούγεννα, με τη Φιόνα να ανακοινώνει ότι όλη της ζωή ένιωθε άνδρας 

και ότι επιθυμεί πλέον να προχωρήσει με φυλομετάβαση. Στη δεύτερη 

πράξη έχουν μεσολαβήσει τέσσερις μήνες στους οποίους η Φιόνα παίρ-

νει ορμόνες, ενώ πρέπει να περάσουν περίπου δύο χρόνια προκειμέ-

νου να αποφασίσει αν θα κάνει την επέμβαση. Όλη αυτή η διαδικα-

σία –δικαιολογημένα θα έλεγα– θα φέρει τα πάνω κάτω στο ζευγά-

ρι, που έμαθε να ζει τόσα χρόνια μέσα σε ένα συγκεκριμένο “σχήμα”.  

Εξαιτίας του έργου, μπορεί να αρθεί μια πολύ συνηθισμένη σύγχυση. 

Πολύς κόσμος ταυτίζει ταυτότητα και σεξουαλική προτίμηση. Δεν έ-

χουν όμως σχέση μεταξύ τους. Η Φιόνα από μικρή είχε την αντίληψη 

ότι είναι άνδρας – πολύ πριν καταλάβει αν τις αρέσουν οι γυναίκες ή 

οι άνδρες. Αυτό είχε να κάνει με την ταυτότητά της, με το ότι ένιωθε 

ανοίκεια σε μια στερεοτυπική συμπεριφορά που όριζαν οι άλλοι γι’ 

αυτή. Αυτό πάντως που κάνει το έργο του Τζον Μπρίτεν να ξεχωρί-

ζει, και ίσως ένας από τους λόγους που το οδήγησαν στη βράβευση, 

είναι ότι όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα που συζητάμε τώρα μεταξύ 

μας τα θέτει σε μια κανονική καθημερινότητα, χωρίς μελοδραματι-

σμούς ή διδακτική διάθεση, όπου φυσιολογικοί άνθρωποι αναρω-

τιούνται για την αγάπη  και τη σεξουαλικότητα».

Κλεοπάτρα Μάρκου (Άλις)«Η Άλις, όταν τη γνωρίζουμε, δουλεύει μάλλον σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, 

έχει σχέση με τη Φιόνα και ζουν στο Ρόντερνταμ – δεν είναι τυχαία η το-

ποθεσία όπου διαδραματίζεται το έργο, αφού όπως λέει και ο συγγραφέας 

πρόκειται για ένα λιμάνι όπου όλα είναι σε μετακίνηση και ρευστά. Στην 

πρώτη πράξη βλέπουμε την Άλις έτοιμη να ανακοινώσει με ένα μέιλ στους 

γονείς της στην Αγγλία ότι είναι ομοφυλόφιλη –κάτι που το έχει κρύψει 

τόσα χρόνια– και για τη σχέση της με τη Φιόνα. Μόνο που την ίδια στιγμή 

η Φιόνα ανακοινώνει ότι θέλει να ζήσει τη ζωή της ως άνδρας και κατα-

στρέφει τις ισορροπίες. Η Άλις στην Αγγλία είχε σχέσεις με άνδρες, στο 

Ρότερνταμ κατόρθωσε να ζήσει ως λεσβία, όπως ανέκαθεν ήθελε, και τώρα 

η γυναίκα που αγάπησε θέλει να γίνει άνδρας. Το έργο παρακολουθεί σε 

ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών την προσπάθεια ενός ζευγαριού να 

σώσει τη σχέση και την αγάπη του ενώ αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά και το 

πώς οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τους άλλους – στο έργο εμφανίζονται 

και δύο φίλοι του ζευγαριού, φέρνοντας με αυτό τον τρόπο και το βλέμμα 

της κοινωνίας στο… θέμα. Το έργο έχει απίστευτο χιούμορ, είναι βαθιά 

ανθρώπινο και μιλάει με πολλή λεπτότητα και σεβασμό για σημαντικά 

θέματα και κυρίως για την αγάπη και την αποδοχή που οφείλουμε πρώτα 

στον εαυτό μας και κατ’ επέκταση στους άλλους. Είναι τελικά ένα έργο για 

την αναγκαιότητα της ορατότητας και του να ζει ο καθένας τη ζωή του με 

τον τρόπο που τη φαντάζεται καλύτερη γι’ αυτόν». 

H Φιόνα/Έντριαν αγαπαΈι την αλις
«Δεν θέλω να γίνω άντρας, απλά θέλω να σταματήσω να είμαι γυναίκα».  

Αυτή η αφοπλιστική δήλωση διαταράσσει τη σχέση δύο ομοφυλόφιλων γυναικών  
στο βραβευμένο με Ολιβιέ έργο «Rotterdam». Η Ραφίκα Σαουίς και η Κλεοπάτρα Μάρκου  

μας συστήνουν τις ηρωίδες που ενσαρκώνουν στη σκηνή.

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη - Φωτό: Θανασησ Καρατζασ
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ΘΩΜΑΣ 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
Έχουμε ως λαός 
μια ροπή προς  
τη μοιρολατρία
Ενώ συνεχίζεται από πέρυσι «Η Δίκη του Κ.» 
ξεκίνησε και ο «Καντίντ ή η αισιοδοξία».  
Με τέτοια έργα, όταν έχεις το σκηνοθέτη τους απέναντί σου, 
πέφτεις κατευθείαν στα βαθιά.

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη  
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ρεθήκαμε για μια μικρής διάρκειας συνέντευξη και καταλήξαμε σε 

μία τετράωρη συνάντηση. Πολλά από αυτά που ειπώθηκαν ήταν 

εκτός μαγνητοφώνου – από αυτοκριτική μέχρι το κόλλημα με ξένες 

τηλεοπτικές σειρές. Όλα έδειχναν έναν άνθρωπο που δεν του λέει 

πολλά το ότι βρίσκεται στη «λίστα» των καλύτερων ελλήνων σκη-

νοθετών για κοινό και δημοσιογράφους ή τέλος πάντων δεν τον 

κάνει πιο ευτυχισμένο. Με αφορμή το έργο «Καντίντ ή η αισιοδοξία», 

που πρόσφατα ανέβηκε στο Πόρτα, είπα να ξεκινήσω με το «καλημέ-

ρα» με το αν είναι αισιόδοξος. «Από τη στιγμή που σταμάτησα να είμαι τό-

σο αισιόδοξος στη ζωή μου νομίζω έγινα πιο ισορροπημένος. Η αισιοδοξία 

κουβαλάει ένα είδος επιπολαιότητας, καθώς δεν σε αφήνει να προβλέπεις, 

και πιστεύεις ότι κάποιος άλλος πάντοτε θα βρεθεί να σε σώσει. Αντιθέ-

τως, όταν είσαι δημιουργικά απαισιόδοξος μπορείς να προβλέψεις ένα μέ-

ρος των κακών που μπορεί να συμβούν. Δεν πιστεύεις ότι τα πράγματα θα 

γίνουν από μόνα τους. Αν σε αυτή τη χώρα ήμασταν λίγο πιο απαισιόδοξοι 

θα γλιτώναμε πολλά από αυτά που μας ταλανίζουν αυτή τη στιγμή».

Μα η ελληνική μπαναλιτέ είναι μάλλον απαισιόδοξη. Νομίζω ότι εί-

μαστε βαθιά νάρκισσοι και μοιρολάτρες. Όπως οι ήρωες στον «Καντίντ» 

έτσι κι εμείς θεωρούμε ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα και ότι είμαστε 

οι καλύτεροι άνθρωποι ― γι’ αυτό συμπεριφερόμαστε αυτιστικά και 

αλαζονικά. Από την άλλη, κυκλοφορεί μία καθολική αίσθηση ενοχής 

και μάλιστα την κουβαλούν κυρίως οι άνθρωποι που υπήρξαν σωστοί 

και τίμιοι. Οι αντιδράσεις είναι δε ψευτο-συναισθηματικές. Μας λείπει η 

κριτική σκέψη αξιολόγησης. Τα κριτήριά μας είναι μεταβυζαντινά, για να 

μην πω οθωμανικά. Δεν μας άγγιξε ο διαφωτισμός.

Ο διαφωτισμός αρχίζει και μοιάζει με μια ευρωπαϊκή πιπίλα. Η Ευρώ-

πη αναφέρεται συνέχεια σε αυτόν, ενώ πολλές από τις πράξεις της 

είναι ενάντιες στις αρχές του... Συμβαίνει. Όμως και πάλι μπορούμε να 

συγκριθούμε; Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν στη χώρα μας θεμελια-

κές αξίες και θεσμοί; Δεν νομίζω. Πρόσφατα έχω ζήσει το εξής παράλογο. 

Καλώς ή κακώς, εκτός της σκηνοθεσίας, έχω αναλάβει και άλλες ευθύνες 

στο θέατρο. Πριν λίγο καιρό είχα δώσει σε κάποιον να υπογράψει ένα 

συμβόλαιο. Όταν άρχισε να αθετεί τους όρους τού επεσήμανα ότι αυτοί 

υπάρχουν στο συμβόλαιο. Η απάντησή του ήταν «δεν τους κατάλαβα κι 

αν θέλεις κινήσου νομικά, αλλά αν το κάνεις θα σου κοστίσει πολύ περισ-

σότερο και σε χρήμα και σε χρόνο». Αυτό ανήκει σ’ ένα θυμικό πολύ συνη-

θισμένο. Ακόμα και τώρα τα ζητήματα δικαίου δεν τα έχουμε λυμένα.

Μιλάμε για προβλήματα δομών και θεσμών. Η λύση τους δεν προϋ-

ποθέτει την αλλαγή μιας νοοτροπίας; Έχει νόημα να πω ότι πρέπει να 

αλλάξει ο Έλληνας; Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να 

δεχτεί τη φύση του. Είμαστε βαλκάνιοι, μεσογειο-ανατολικο-βαλκάνιοι, 

για την ακρίβεια, και όχι μόνο οι απόγονοι των αρχαίων ελλήνων. Αυτό 

σημαίνει πως έχουμε μια ροπή προς τη μοιρολατρία. Αν αποδεχτείς την 

ταυτότητά σου μπορεί να αρχίσεις και να διορθώνεις τα αρνητικά της. 

Δεν χρειάζεται δε να αναφερθούμε σε πολύ εξειδικευμένα αρνητικά. Η 

αγένεια είναι αρκετή για να αρχίσουμε. 

Είναι δύσκολο να μην καταλήξεις αγενής, όταν για παράδειγμα αναζη-

τάς το δίκιο σου μέσα στη γραφειοκρατία. Φαντάζομαι, όμως, το λέτε 

και γιατί ένα μεγάλο μέρος του θεατρικού κοινού συμπεριφέρεται με 

αγένεια. Μιλάω για την αγένεια στο δρόμο, αλλά θα δεχτώ και αυτό που 

λέτε για το θέατρο. Ο θεατρόφιλος θεατής έχει αλλοιωθεί. Επειδή μάλι-

στα θέλει να κινείται εκ του ασφαλούς, όπως έρχεται έτσι φεύγει. Δεν 

επιθυμεί, στην ουσία, να του συμβεί καμία μετακίνηση. Φυσικά έχουμε κι 

εμείς οι άνθρωποι που δουλεύουμε στο θέατρο την ευθύνη για όλο αυτό. 

Για μένα είναι εξίσου πρόστυχο το να προσπαθήσω να σε σοκάρω μόνο 

και μόνο για το σοκ,  με το να σε αφήσω να φύγεις όπως ακριβώς ήρθες.

Χρησιμοποιήσατε τη λέξη μετακίνηση. Τι είδους; Να γίνει κάποιος 

περισσότερο συνειδητός. Με αφορά πολύ η έννοια της ενσυναίσθησης. 

Όπως πιστεύω και στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του θεάτρου.

Γι’ αυτό και η επιλογή των δύο έργων; Όχι μόνο των δύο τελευταίων. 

Υπάρχει όμως και άλλη μια «δικαιολογία» για την επιλογή τους. Με αφο-

ρούν πλέον έργα που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα και όχι τόσο 

με προσωπικά. Ασχολήθηκα με τη «Δίκη» γιατί πιστεύω ότι ζούμε σε μία 

τέτοια συνθήκη. Ζούμε έναν καφκικό εφιάλτη.

Ο «Κ» στη «Δίκη» βρίσκεται κατηγορούμενος για κάτι που δεν διέπρα-

ξε. Πόσο συμφωνεί αυτό με όσα αναφέρατε πιο πριν σε σχέση με την 

ευθύνη που φέρνουμε ως άτομα και ως κοινωνία; Αυτή νομίζω είναι 

μια μονομερής ανάγνωση της «Δίκης». Ο Κάφκα κάνει κριτική τόσο στο 

σύστημα όσο και στη μονάδα. Στο έργο ο «Κ» συνειδητοποιεί στο τέλος 

ότι ποτέ του δεν νοιάστηκε για κανέναν άλλο και μάλιστα ζητάει τη συ-

μπόνια. Το να θυμηθούμε τις λέξεις συμπόνια και –την επαναλαμβάνω– 

ενσυναίσθηση είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Γενικά πιστεύω ότι όλα πρέπει 

να ξαναειπωθούν. Χρειαζόμαστε το διάλογο, που λέει και ο Βολταίρος.

Τι νόημα έχει πάλι ένας διάλογος; Αφού όλοι προσέρχονται σε αυτόν χω-

ρίς καμία διάθεση μετακίνησης. Για μένα διάλογος δεν σημαίνει συζήτηση 

αλλά ανταλλαγή πράξεων. Στον «Καντίντ» μιλάνε πάρα πολύ, χρησιμοποι-

ώντας πολλούς «-ισμούς». Τελικά όμως αυτό που φαίνεται να έχει αξία στο 

τέλος είναι το «να καλλιεργήσουμε τον κήπο μας». Οι πράξεις, δηλαδή. 

Πολλές φορές όμως νομίζουμε ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι κάτι μεγάλο. 

Πως με την πράξη μας πρέπει να σηματοδοτήσουμε κάτι σπουδαίο. Δεν 

ισχύει. Μπορούμε να κάνουμε και μικρότερα, που να αφορούν ακόμη και 

τις προσωπικές μας σχέσεις. Ίσως φανεί ανόητο το παράδειγμα που θα πω. 

Το να να πεις μια ευχή μέσω τηλεφώνου και όχι να τη στείλεις μέσω fb έχει 

αξία. Έτσι δημιουργείται η κοινωνική συνοχή. Πιτσιρικάς θυμόμουν όλα τα 

γενέθλια των φίλων μου. Τώρα... δεν ξέρω καν αν έχω φίλους. (γέλια)
 

Το εννοείτε; Όχι ακριβώς, αλλά με χαρακτηρίζει μία ανθρωποφοβική 

διάθεση. Λόγω δουλειάς νιώθω υπερεκτεθειμένος, οπότε στις προ-

σωπικές μου ώρες θέλω να είμαι με έναν άνθρωπο το πολύ. Εντάξει…. 

κυριαρχεί στις μέρες μας μια εφιαλτική μοναξιά. Κανείς μας δεν έχει τη 

διάθεση να παραχωρήσει τα δικαιώματά του. 

 

Σκηνοθετείτε και διδάσκετε στον Καναδά. Είναι μια χώρα που εμφανί-

ζεται συχνά σε λίστες με πόλεις ιδανικές για να ζεις. Μπορείτε να βρείτε 

κάποιο λόγο πού να το δικαιολογεί;  Οι συνθήκες και ο τρόπος δουλειάς. 

Είναι αυτό που λέμε Νέος Κόσμος. Συναντάς πολλούς ανθρώπους που εί-

ναι νέοι στα μυαλά – αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά  πρωτοπόρους, αλλά 

κάτι πολύ πιο απλό, δεκτικούς. Εκεί, για παράδειγμα, κανένας μεγάλος 

ηθοποιός δεν έχει πρόβλημα να περάσει από οντισιόν. Πού να τολμήσεις 

να το ζητήσεις εδώ; Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστοι επαγγελματίες 

ηθοποιοί που μπορούν να τολμήσουν και να μετακινηθούν παίρνοντας 

το ρίσκο και δείχνοντας το παράδειγμα. Οι περισσότεροι είναι ταλαντού-

χοι ή ευφυείς ερασιτέχνες, αλλά με βαθιά προβληματικές κοινωνικές 

σχέσεις. Εκεί συναντάς επίσης πολύ μορφωμένους ανθρώπους που δεν 

είναι καθόλου σνομπ. Εδώ δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, αλλά όταν κάποιος 

αποκτάει μόρφωση χάνει μέρος της κοινωνικής του παιδείας. 

Τελικά ο Χατζιδάκις μέσα στην υπερβολή της φράσης του «πρέπει να 

γκρεμίσουμε την Ακρόπολη» είχε δίκιο; Το λέω γιατί οι χώρες που εμ-

φανίζουν ποιοτική ζωή δεν έχουν να επιδείξουν καθόλου πολιτισμό 

αιώνων. Διόλου απίθανο. Κάποτε ρώτησα μια πολύ διάσημη ηθοποιό 

του θεάτρου στον Καναδά «μα πώς μπορείτε και είστε τόσο ανοιχτοί ως 

άνθρωποι;». Μου απάντησε το εξής. «Πρώτα απ’ όλα οι περισσότεροι εί-

μαστε ξένοι. Αναγκαστικά πρέπει να ακούσεις τον άλλο για να δουλέψεις 

μαζί του. Επίσης τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το να δώσεις το χέρι σου για 

χειραψία κοιτάζοντας κάποιον στα μάτια δεν είναι και τόσο αυτονόητο, 

γιατί μπορεί να έρχεται από μία άλλη κουλτούρα, την οποία και πρέπει να 

σεβαστείς. Το άλλο που συμβαίνει είναι το εξής. Καθώς ζούμε αραιοκα-

τοικημένα πρέπει να τα έχεις καλά με το γείτονά σου γιατί έτσι και πιάσει 

παγωνιά, αν σου συμβεί κάτι, μπορεί και να πεθάνεις». Εμείς, από την άλλη, 

ευχόμαστε να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Ωστόσο, ομολογώ, αν και 

μου έγινε πρόταση να μείνω και να δουλέψω μόνιμα εκεί είπα όχι, γιατί 

σκέφτηκα «πώς θα μάθω από την αρχή πώς είναι ο πολιτισμένος κόσμος;». 

Μάλλον θα μου κακοφανεί που δεν θα υπάρχει η κυρία στη λαϊκή που θα 

με σπρώξει γιατί της καρφώθηκε να πάρει το πορτοκάλι που είναι μπρο-

στά μου. (γέλια) Έχω μάθει πλέον στην έλλειψη κοινωνικής ζωής και δηλώ-

νω ανάπηρος να αντιδράσω σε κάθε κακώς κείμενο που μπορεί να συμβεί 

στην καθημερινότητά μου. Για να μη θίξω το θέμα του ναρκισσισμού…

Νομίζω είναι κοινό χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών. Α, ναι. Όλοι, 

δυστυχώς θέλουμε να κάνουμε κάτι που να προκαλεί λιποθυμίες από 

έκσταση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να 

ξεκινάς λέγοντας αυτό θα είναι το αριστούργημά μου. Άλλοτε θα πετύ-

χει αυτό που θα κάνεις και άλλοτε όχι. Αν γνωρίζεις δε ότι ασχολείσαι 

με μια πάρα πολύ εφήμερη τέχνη, αυτό μπορεί να σε κάνει και λίγο πιο 

φιλόσοφο. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να έχουμε το δικαίωμα της αλαζο-

νείας, αλλά μόνο πάνω στη σκηνή. Όχι όμως στη ζωή. Δεν είμαστε σημα-

ντικότεροι από κανέναν άλλο. A

Info

«Η Δίκη του 
Κ.» & Καντίντ 
ή η αισιοδο-
ξία», Θέατρο 
Πόρτα, Με-
σογείων 59, 
2107711333, 
www.porta-
theatre.gr 
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Μ
ια ξεκαρδιστική όπερα από τους 
προπάτορες των Monty Python. 
Η όπερα «Ο Μικάδος» (1885) 
των Γκίλμπερτ και Σάλιβαν ανε-

βαίνει σε συμπαραγωγή με την ομάδα 
μουσικού θεάτρου Ραφή, που ιδρύθηκε 
το 2012 από τις λυρικές τραγουδίστριες 
Αναστασία Κότσαλη, Λητώ Μεσσήνη 

και τον μαέστρο Μιχάλη 
Παπαπέτρου σε σκηνο-
θεσία Ακύλλα Καραζήση. 
Οι δημιουργοί του Μικά-
δου, Γκίλμπερτ και Σά-
λιβαν, πρωτεργάτες της 
αγγλικής μουσικής κω-
μωδίας, εμπνέονται από 
την ατμοσφαιρική Άπω 
Ανατολή για να συνθέ-
σουν μια κοφτερή σάτιρα 
των κοινωνικοπολιτικών 

ηθών του 19ου αιώνα. Στηλιτεύοντας 
με χιούμορ και τα κακώς κείμενα της 
εποχής τους. Απανωτά πολιτικά σκάν-
δαλα, κατάχρηση εξουσίας, πουριτα-
νισμός βικτωριανής εποχής. Λίγο πριν 
την πρεμιέρα ζητήσαμε από την ομάδα 
Ραφή να μας συρράψει όλα τα στοιχεία 
του φοβερού Μικάδου... 

➊To λιμπρέτο του William 
Gilbert παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά ζωντανά 
στο αθηναϊκό κοινό. Το 
χιούμορ του το ζήλεψαν 
(και ξεπατίκωσαν) οι 
Monty Python. Στην πα-
ράστασή μας ευτυχεί με 
την εξαιρετική απόδοση 
του Γιώργου Τσακνιά και 
της Κατερίνας Σχινά. Ένας 
μεταφραστικός άθλος!
➋ Η μουσική του Arthur 
Sullivan, σκαμπρόζικη, 
σπαρταριστή και ποτέ μα 
ποτέ μπανάλ, επιτέλους 
live και στα καθ'  ημάς. 
Η ευφάνταστη ενορ-
χήστρωση του Μιχάλη 
Παπαπέτρου κάνει θαύ-
ματα.
➌ Ο Ακύλλας Καραζήσης 
σκηνοθετεί για πρώτη 
φορά όπερα!
➍ Στο καστ συνεργά-
ζονται έμπειροι πρω-
ταγωνιστές της ΕΛΣ με 
νεότερους λυρικούς 
τραγουδιστές (κι ένας η-
θοποιός, ο Θάνος Λέκκας, 
από την πιο δραστήρια ο-

μάδα μουσικού θεάτρου 
για παιδιά, τους patari 
project).
➎ Το έργο στηλιτεύει τον 
πουριτανισμό, τον λαϊκι-
σμό, την υποκρισία… Δεν 
είναι επίκαιρη στις μέρες 
μας η σάτιρα που θίγει με 
τόλμη τέτοια ζητήματα;
➏ Ο Μικάδος διαδραματί-
ζεται σε μια χώρα που το 
φλερτ απαγορεύεται… 
διά ροπάλου. Πόσο θα 
αντέχαμε εμείς οι ίδιοι 
εκεί;
➐ Στην παράσταση συ-
μπράττουν μερικοί από 
τους καλύτερους μου-
σικούς εν Ελλάδι, σε μια 
σπάνια ± και /όμορφη± 
συγκυρία.
➑ Η χορογράφος Χαρά 
Κότσαλη και η σκηνο-
γράφος-ενδυματολόγος 
Αλεξία Θεοδωράκη βά-
ζουν τη δική τους πινελιά 
στον Μικάδο, έχοντας 
την εμπειρία εντελώς 
διαφορετικών και ετερό-
κλητων αναφορών, από 
την performance μέχρι 

το σινεμά.
➒ Όλα αυτά τα σπουδαία 
θα συμβούν στην Εναλ-
λακτική Σκηνή της ΕΛΣ, 
έναν από τους ωραιό-
τερους χώρους της Ελ-
λάδας με καταπληκτική 
ακουστική.
➊ Πίσω από την παρα-
γωγή κρύβεται η ομάδα 
μουσικού θεάτρου Ραφή, 
που κάθε φορά βάζει 
όλο της το μεράκι και τη 
δημιουργικότητα για να 
παρουσιάσει πρωτότυπα 
έργα με ευφάνταστους 
συνδυασμούς συνερ-
γατών. Τρέξιμο, αγωνία, 
αλλά το αποτέλεσμα μας 
αποζημιώνει με το παρα-
πάνω

10+1
Το χιούμορ του Μικάδου 
είναι τόσο έξυπνο και α-
βίαστο που ξεκαρδιζόμα-
στε στα γέλια ήδη από τις 
πρόβες. Υπάρχει καλύτε-
ρος τρόπος να περάσει 
κανείς το χριστουγεννιά-
τικο βράδυ του;

10 + 1 λόγόι για να δεις τόν ÇΜικαδόÈ
Η ομάδα μουσικού θεάτρου ραφή γαζώνει την κωμική όπερα των Γκίλμπερτ & Σάλιβαν
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Του ΓιωΡΓόυ 
ΔημητΡΑκόπόυλόυ

Info

 Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, Εναλ-
λακτική Σκηνή Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής. Έναρξη: 
20.30. Eίσοδος €15, 20, 10 

(φοιτ. - παιδ.) Προπώληση: 
Ταμεία της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, 
2130885700 (09.00-21.00), 
Public, ticketservices.gr, 

nationalopera.gr. Στις 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 29, 30/12.

ΖΩΝΤΑΝΟΙ  
ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 

• Ευχόμαστε περαστικά 
στον Τζιμάκο μετά την πε-
ριπέτεια υγείας που είχε 
στις αρχές του μήνα, όταν 
κατέρρευσε επί σκηνής 
στη διάρκεια της παρά-
στασής του «Όλοι οι χαζοί 
μπορούμε!». Σιδερένιος!
• Στις 16/12 έρχεται το 
καθερωμένο αφιέρωμα 
στον ιρλανδό ρόκερ 
Rory Gallagher «Keep 
the Legend Alive» με τους 
συνοδοιπόρους του Rory, 
Gerry McAvoy' s βand 
of Friends. Μαζί τους οι 
Vavoura Band. (21.00/€15)
• Στις 22/12  ένα live party 
από τους Μπλε (φωτό) και 
την Τζώρτζια Κεφαλά με 
επιλογές από την πλούσια 
δισκογραφία τους και το 
τελευταίο album τους 
«.20» (22/€10). 
• Στις 23/12 ο ράπερ και 
παραγωγός  Iratus με 
το One Man Show vol.5 
(22.00/€10)
• Στις 29/12 οι Λάκης 
Παπαδόπουλος, Γιάννης 
Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγα-
λας και Γιάννης Μηλιώ-
κας σε ένα εορταστικό 
live happening με τις αμέ-
τρητες επιτυχίες της «Δεν 
είμαστε καλά» παρέας για 
την αυλαία της συναυλια-
κής χρονιάς. (22.00/€10)
                               -Μ. Αλεξίου

Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Α-
χαρνών, 2108224134 

5 χΡΟΝΙΑ 
ΑΥλή με  
μπΙγΑλή 
Είναι το πιο παλιό μαγαζί 
στο Κουκάκι. Η παρεΐστικη 
Αυλή έχει γίνει στέκι της 
πόλης στο διάσημο πεζό-
δρομο της Γ. Ολυμπίου με 
σήμα κατατεθέν τις πο-
λύχρωμες καρέκλες της 
και τα 10 φανταστικά της 
κοκτέιλ. Για τα γενέθλια 
των 5 χρόνων του παρα-
δοσιακού καφενείου, το 
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 
καλεσμένος θα είναι ο 
Κώστας Μπίγαλης με 80s - 
90s επιτυχίες. 
Αυλή, Γ. Ολυμπίου 4, 
2114051412. Έναρξη 21.00. 
Free. Στις 16/12.

ΜΗ 
ΧΑΣΕΙΣ
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ 
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΕΤ 

Το Mορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης εγκαινιάζει μια νέα 
μουσική σειρά με ζωντανές ηχο-
γραφήσεις από τις εκδηλώσεις 
που φιλοξένησε στην αυλή του 
στην Πλάκα. Πρώτη κυκλο-
φορία του καταλόγου το έργο 
του Νίκου Ξυδάκη «Γυάλινα 
Γιάννενα» σε ποίηση Μιχά-
λη Γκανά. Οι δύο φίλοι και 
συνεργάτες μοιράζονται από 
τη δεκαετία του ’80 σκέψεις, 
συναισθήματα, ήχους και στί-
χους, εικόνες ενός ορεινού 
χώρου και της χωμάτινης 
χώρας του Νείλου, συνθέ-
τοντας μια άλλη πατρίδα 
στην καρδιά της πόλης. Το 
δεύτερο άλμπουμ «Aegean 
Jazz» δημιουργήθηκε από 
τη συναυλία του Κουιντέτου 
του Βασίλη Ρακόπουλου. 
Το εγχείρημα του  Έλληνα 
jazzman με τους μουσι-
κούς Μάξιμο Δράκο, Χάρη 
Λαμπράκη, Ντίνο Μάνο, 

Βασίλη Ποδαρά, συνομιλεί με τη λεγόμενη «δι-
αισθητική μουσική» (intuitive music) προσεγγίζοντας αυτοσχεδια-
στικά και με σύγχρονη ματιά τα μελωδικά και ρυθμικά ιδιώματα των 
Κυκλάδων και της ευρύτερης Μεσογείου. 
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Επιμέλεια: 
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

ΒΙΒΛΙΟ

U2
«Songs of 

Experience» 

➜ makismilatos@gmail.com

Η άνοδος και η πτώση των «μεγάλων» συγκροτημάτων 
και μουσικών έχει ± σχεδόν±  προδιαγεγραμμένη τροχιά. 
Ξεκινάνε καλά, κερδίζουν τις εντυπώσεις και διανύουν 
μια δεκαετία (περίπου) δημιουργικού μεγαλείου που 
τους κάνει παγκοσμίως γνωστούς και πετυχημένους. 
Μέσα σε αυτά τα 10-15 χρόνια κυκλοφορούν μερικά άλ-
μπουμ που με το πέρασμα του χρόνου γίνονται κλασικά, 
δημιουργούν τραγούδια που γίνονται μεγάλες επιτυχί-
ες και κερδίζουν τη μάχη με το χρόνο εξασφαλίζοντάς 
τους πετυχημένες συναυλίες για μια ζωή και διαρκείς 
επετειακές επανακυκλοφορίες που συντηρούν το μύθο 

τους ζωντανό, ενώ έχει ξεκινήσει η 
καθοδική πορεία με μέτρια άλμπουμ 
χωρίς φλόγα, με υλικά που έχουν 
ξαναχρησιμοποιήσει αλλά τα απο-
ζητά το πολυπληθές ακροατήριο, με 
δίσκους που φανερώνουν αμηχα-
νία, έλλειψη έμπνευσης και εμμονές 
που έχει προσθέσει ο χρόνος.

Η καταραμένη βαρύτητα δεν τρα-
βάει μόνο τους ώμους μας προς τα 
κάτω αλλά και την έμπνευση των 
δημιουργών. Το τοπίο θολώνει, ο 
στόχος δεν είναι σαφής, τα παρελ-
κόμενα γίνονται πιο απαιτητικά από 
την ίδια τη μουσική, οι μουσικοί 
αποκτούν εμμονές σαν τον Bono, 

που θέλει να σώσει τον κόσμο αλλά στην ουσία έχει 
γίνει ένας διεθνής μαϊντανός που συναντάει τους ισχυ-
ρούς της γης με αποτέλεσμα... τσάι και συμπάθεια.

Είναι αρκετά εγωιστής (όπως οφείλει να είναι κάθε 
σταρ άλλωστε) για να καταπιεί αυτό το σερί αποτυχη-
μένων δίσκων που κατατρέχει τους U2 εδώ και κάμπο-
σα χρόνια, όμως δεν ξέρει και τι ακριβώς πρέπει να 
κάνει. Στη δεκαετία του ' 80, ας πούμε, όταν κυριαρχού-
σε η disco και το rock είχε απολύτως απαξιωθεί (πάλι), 
ονόματα όπως οι Rolling Stones ή ο David Bowie (ακόμη 
και ο άμοιρος ο Neil Young) δεν είχαν παρά να δοκιμά-
σουν να ακολουθήσουν την τάση σε μια προσπάθεια να 
επιβιώσουν. Μπορεί τα αποτελέσματα να ήταν τραγικά, 
αλλά τουλάχιστον είχαν έναν κυρίαρχο ήχο να αντι-
γράψουν. Τώρα που δεν κυριαρχεί τίποτα, ο Bono και η 
παρέα του βρίσκονται σε συστηματική αμηχανία.

Προσπαθώντας να ανακτήσουν επαφή με ραδιόφωνα, 
με νεανικά ακροατήρια και την ευρεία κατανάλωση, οι 
U2 κάνουν στην ουσία ένα ποπ/ροκ άλμπουμ, ο Bono 
ερμηνεύει μελοδραματικά για να εκβιάσει συναισθη-
ματικές αντιδράσεις από «ευάλωτους» μεσήλικες και 
ερωτοχτυπημένους έφηβους, χρησιμοποιούν ηχητικά 
κλισέ από το παρελθόν τους και φτιάχνουν ένα προϊόν 
ιδανικό για κάθε είδους πρώην «ροκά» που παραμυ-
θιάζεται ακόμη πως ακούει ροκ μέσα στο SUV, καθώς 
κάνει τζόκινγκ στο πάρκο ή την πέφτει άγαρμπα σε κά-
ποια σε ένα adult ροκ μπαρ, αλλά στην ουσία το μόνο 
που αντέχει πια είναι ένας απονευρωμένος ήχος που 
δεν εμπεριέχει κανενός είδους κίνδυνο ή περιπέτεια.

Προφανώς και ο δίσκος είναι ± πέραν της δημιουργικής 
ψυχής και της φλόγας, που απουσιάζουν± ικανοποιητι-
κός από κάθε άποψη και όπως αρμόζει σε ένα σούπερ 
γκρουπ: καλοφτιαγμένος, δουλεμένος στη λεπτομέ-
ρεια, η μπάντα στέκει πάντα σε πολύ ικανοποιητικό ε-
πίπεδο, οι στίχοι έχουν μια τζούρα κοινωνική ευαισθη-
σία και αγωνία για τους πρόσφυγες και ο Bono διανύει 
με άνεση την απόσταση: Thom York - Πάριος.

Φέτος, εκτός από τον καινούργιο τους δίσκο, κυ-
κλοφόρησε και μία επετειακή επανέκδοση του «The 
Joshua Tree» για τα 30 χρόνια από την πρώτη κυκλοφο-
ρία του. Αν το ακούσεις, ακόμη και τώρα, μοιάζει σαν 
κοφτερό λεπίδι που μέσα σε αυτές τις 3 δεκαετίες κα-
τέληξε ± όπως διαπιστώνεις ακούγοντας το «Songs of 
Experience» ±  ένα ακριβό μαχαίρι-δώρο που δεν κόβει 
ούτε βούτυρο. 

Various
artists

Του ΜΑκή 
ΜήλΑτου

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑγΑπη 
ως το θΑνΑτο
Ο Στέφανος Δάνδολος στο καινούργιο του βι-
βλίο «Ιστορία χωρίς όνομα - Το κρυφό πάθος της 
Πηνελόπης Δέλτα» (εκδ. Ψυχογιός) διηγείται  
την ελληνική εκδοχή του «Love will tear us 
apart», μέσα από την απόλυτη ερωτική ιστορία 
του Δραγούμη και της Δέλτα 

Του ΣτεφΑνου τΣιτΣοπουλου

«Ήμουν παντρεμένη, ανήκα στον άντρα που μου έδωσαν, που δεν 

αγάπησα ποτέ, μα που με βαστούσε σαν κτήμα του νόμιμο. [...] Κι 

αυτή η υποδουλωμένη αγάπησε d'  une grande passion ένα αγόρι 

που με συμπλήρωνε, που μου φώτισε, μου γέμισε τη σταχτιά, την 

άχρωμη, τη βαρετή ζωή μου». 

ρ
έκβιεμ για ένα μεγάλο έρωτα: Από τις καταπράσινες ερημιές 

και τα μεσαιωνικά πλακόστρωτα της κεντρικής Ευρώπης και το 

1908, όπου η Πηνελόπη Δέλτα και ο Ίωνας Δραγούμης ζουν μια 

παράφορη, κυνηγημένη και ατελέσφορη αγάπη, έως και την 

Αθήνα του 1941, που η εθνική συγγραφέας περιμένει τους ναζί κα-

θηλωμένη στο σαλόνι του μελαγχολικού σπιτιού της στην Κηφισιά, 

αυτό είναι ένα βιβλίο βαθιά συγκινητικό. Ιστορικό ρομάντζο; Ναι. Μα 

όχι μόνο. Γιατί ο Δάνδολος αποτίνει μεν φόρο τιμής στον εύθραυστο 

ψυχισμό της σπουδαιότερης ελληνίδας συγγραφέ-

ως του εικοστού αιώνα, επιχειρώντας ταυτόχρονα και 

καταφέρνοντας να συνθέσει μια αφήγηση για τις πιο 

δραματικές σκηνές και στιγμές της χώρας. Μέσω της 

Πηνελόπης Δέλτα. Άλλωστε η ηρωίδα του βιβλίου του 

βίωνε το προσωπικό τραγικό της ύπαρξής της σε συ-

νάρτηση πάντα με το εθνικό. 

Πέρα από το πάθος, την απώλεια, τον έρωτα, τη μνήμη 

και τις δεσμεύσεις της οικογένειας, όπως τα αναπλάθει 

χρησιμοποιώντας ευφυώς και ποιητικώς τα ημερο-

λόγια της συγγραφέως, ο Δάνδολος σχεδόν επιτομεί 

στιγμές όπου το εθνικό και το αληθινό από τον θρίαμβο 

καταλήγουν σε κόλαφο. Και η Δέλτα, κλαράκι αδύναμο 

που το λυγίζουν ανά πάσα στιγμή οι αέρηδες - αστικές 

συμβάσεις της τάξης της, κονιορτοποιείται όχι μόνο 

από τα δεινά της αγάπης μα και από τις εθνικές καται-

γίδες που χτυπούν καθ'  όλη τη διάρκεια της ζωής της, 

συρρικνώνοντας την Ελλάδα. 

«Να όμως η άβυσσος. Δεν έχει ξεμπερδέψει ακόμα μαζί της». Ξενο-

δοχεία όπου οι εραστές Ίωνας και Πηνελόπη δίνουν όρκους που σβή-

νουν με το πρώτο φως της αυγής, το σανατόριο του Δόκτορα Φρί-

ντμαν, του αυστριακού γιατρού που προσπαθεί να της επιδιορθώσει 

τη θλίψη, η καταπιεστική μορφή του συζύγου μα και της οικογένειάς 

της, που εις το όνομα της «ευτυχίας» η Δέλτα υπονομεύει το είναι 

της, όλα έρχονται και φεύγουν στα κεφάλαια του βιβλίου, χωρίς χρο-

νολογική σειρά, μιας κι ο Δάνδολος επιλέγει επίτηδες μια φόρμα που 

καταργεί τη γραμμική εξιστόρηση. 

Παγιδευμένη στις αναμνήσεις της καθώς οι Γερμανοί καταλαμβά-

νουν την Αθήνα, και τελώντας σε πλήρη σύγχυση αφού το μυαλό 

της επιστρέφει συνεχώς στα χρόνια του μεγάλου έρωτα με τον 

Δραγούμη, η Δέλτα, λίγο πριν το τελικό φινάλε-αυτοκτονία της, 

παλεύει να κρατηθεί από κάπου. Πουθενά όμως δεν υπάρχει πλέον 

αντίδοτο για τη μελαγχολία. Όσο κι αν προσπαθεί να την επαναφέρει 

η οικονόμος της Μαριάνθη ή ο Στέφανος Δέλτα, όλα είναι μάταια. 

«Το ξέρω πως είμαι τρελή, μα η αγάπη κάποιον τρελαίνει». Γιατί αυτό 

είναι το «Ιστορία Χωρίς Όνομα», ένα βιβλίο για τις εχθροπραξίες των 

ενηλίκων. Που είτε τσαλακώνουν λαούς στο πλαίσιο των πολέμων 

της μεγάλης Ιστορίας, είτε επιλέγουν, σε μια πρόσωπο με πρόσωπο 

αντιπαράθεση, να τσακίσουν οτιδήποτε αμφισβητεί την πραγματι-

κότητα προτάσσοντας άδολο ρομαντισμό και λυρισμό. 

Μεστός και ουσιαστικός, ερευνητικός, μιας και έπρεπε να ανατρέξει 

σε αρχεία, αλληλογραφίες, έργο και εθνικές συγκινήσεις, πέραν της 

ερωτικής τους ιστορίας, ο Στέφανος Δάνδολος γράφει ένα βιβλίο 

που, στοιχηματίζουμε, δεν θα περάσει απαρατήρητο. A  
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Αντί σαν τη Νατάσσα Μποφίλιου να περιμένει πότε 

θα φανεί ένας φωτισμένος ηγέτης κι ένα κίνημα 

λαού, που θα την ξεμυαλίσει ώστε να τους ακολου-

θήσει στο βουνό, η Λένα Διβάνη δεν χρειάστηκε να 

περιμένει τη Δευτέρα (επαναστατική) Παρουσία. 

Γιατί πριν από δεκαέξι χρόνια πήρε τα βουνά! Κυ-

ριολεκτικά, όμως. Χάρη σε μια φίλη που τη μύησε 

στο άθλημα, η Διβάνη λάτρεψε και πωρώθηκε με 

την ορειβατική κουλτούρα κι από τότε, πού τη χά-

νεις, πού τη βρίσκεις, ζώνεται σακίδια και τριγυρνά 

στον πλανήτη. Και, ναι, στο νέο της βιβλίο «Τι έμα-

θα περπατώντας στον Κόσμο» (Καστανιώτης), η 

ιστορικός καθηγήτρια και συγγραφέας παραδίδει 

μια ταξιδιωτική μπροσούρα- μανιφέστο ζωής. 

Γ
ιατί το ταξίδι και το απάτητο μονοπάτι, η μετα-

κίνηση και η συνεχής αλλαγή σημείου - τόπου, 

άρα και θέασης, είναι ο τρόπος της, όπως λέει, 

για να διευρύνει τη μία ζωή που της έλαχε να 

ζήσει. Ώστε να την επιμηκύνει σε δεκάδες άλλες 

πολύχρωμες ζωές, όσες και το χρώμα - διαβαθμί-

σεις των ουρανών πάνω από το κεφάλι της, αναλό-

γως της χώρας που διαλέγει να χαθεί. Παταγονία, 

Βιετνάμ, Ινδία, Ελβετία, Βενεζουέλα, Κούβα, βου-

νά, ποτάμια, αεροδρόμια, συνταξιδιώτες, ιστορικά 

διαφωτιστικά κλικ, που ανακαλώντας τα ως πρότε-

ρη γνώση, τη βοηθούν να αποκωδικοποιήσει ή και 

να απομυθοποιήσει τα νέα δεδομένα των τόπων 

που συναντά, είναι μερικές από τις λέξεις του βιβλί-

ου που συνομολογούν τη μεγάλη εικόνα: «And out 

there, it was a great big world», όπως τραγούδησε 

τόσο έξοχα ο Τομ Πέτι στο «American Girl». Της πά-

ει νομίζω της, εκ Βόλου ορμώμενης αλλά χρόνια 

εν Αθήναις ζώσα, κυρίας τούτος ο στίχος. Όπως 

της πάει και το ταξίδι, το χάσιμο και η κατόπιν πάλι 

ανεύρεση του εαυτού, που περιλουσμένος από 

την τόση φαντασμαγορία των σημείων του χάρτη, 

συνειδητοποιεί και ποιος στα αλήθεια είναι μα και 

πώς επαναορίζεται και επαναξιολογείται, συνδε-

δεμένος πλέον με τη συνάφεια του κόσμου. 

Για ποιο «παλιό χρέος» παίρνεις κάθε τόσο τα βουνά 

και τα αεροδρόμια; Κάτι βαθιά ψυχαναλυτικό κρύ-

βεται πίσω από αυτή τη διαρκή συνθήκη μετακίνη-

σης, που υποβάλλεις τον εαυτό σου... Πρώτον, δεν 

υποβάλλω τον εαυτό μου σε τίποτα! Είναι ο πρώτος 

νόμος της ρομποτικής μου, πρέπει να ξέρεις. Δώ-

ρα του κάνω. Και το μεγαλύτερο από αυτά είναι το 

τριγυρνάν! Υπάρχει και μια σοφότατη παροιμία που 

αγαπώ από βρέφος: Όποιος γυρίζει, μυρίζει!

Από τη μία η πίστη στην ομάδα, η συντροφικότητα 

καθώς το ορειβατικό «καραβάνι» τραβά για την κο-

ρυφή, και από την άλλη η μοναξιά του εαυτού, που 

παρά τη συμμετοχή σ’ ένα κατ’ εξοχήν ομαδικό επί-

τευγμα εντούτοις παραμένει ο ένας και μοναδικός 

παρατηρητής. Ποια ινδία έχουν μέσα τους σήμερα 

οι τότε συνταξιδιώτες σου και ποια ινδία περιγρά-

φεις εσύ στις σελίδες του βιβλίου; Είναι εντελώς 

σίγουρο πως ο καθένας από μας έχει μια άλλη Ινδία, 

μια άλλη Βενεζουέλα στο μυαλό του. Μερικοί δεν θα 

μπορέσουν καν να αναγνωρίσουν αυτά που γράφω. 

Άλλωστε οι νευροεπιστήμονες μας βεβαιώνουν ότι 

το μισό περίπου της «πραγματικότητας» που βλέ-

πουμε, το βάζουμε μόνοι μας! Βλέπουμε δηλαδή 

και ακούμε αυτό που είμαστε έτοιμοι να δούμε ή να 

ακούσουμε. Με λίγα λόγια αυτό που θα διαβάσετε 

είναι η δικιά μου Κούβα, η δικιά μου Γη του Πυρός. 

Με λίγη ιστορία, αφού είμαι ιστορικός, με λίγη κοι-

νωνιολογία, αφού είμαι συγγραφέας, και με πολλές 

τρελές ιστορίες, αφού ρέπω στο σουρεαλισμό!

Η προβιομηχανική Αιθιοπία των κομμένων κλειτο-

ρίδων, το βιετνάμ όπου ο σκύλος είναι σπουδαίος 

μεζές, η Γη του Πυρός (everybody knows that this 

nowhere), όπου ο Δαρβίνος επέστρεψε με τη θεω-

ρία της εξέλιξης... Ως παιδί της Δύσης, πόσο δύσκο-

λο ήταν να καταλάβεις έναν κόσμο πέρα από τις 

δικές σου αξίες;  Αυτή ακριβώς είναι η εκπαίδευση 

που σου προσφέρει το ταξίδι. Σου δίνει συχνά μια 

μπουνιά στα μούτρα και σε αναγκάζει να βγεις από 

τα βολικά σχήματα της δικής σου ζωής και να αντι-

κρίσεις κατάματα μια άλλη. Μετά εναπόκειται στο 

αναλυτικό εργαλείο του καθενός, στην κοινωνική 

ευαισθησία του και τον αξιακό του κώδικα το τι θα 

καταλάβει και τι θέση θα πάρει απέναντί του.

 

Ανθρωπολογία, πολιτική οικονομία, κοινωνιο-

λογία, ιστορία, αυτόματη γραφή, σουρεαλιστικά 

ξεκαρδιστική ματιά, δυσκολεύουν τον «ταμπε-

λάκια» να εντάξει κάπου το βιβλίο σου. Αδέσπο-

το, δηλαδή, σαν να μη θέλεις να ενταχθείς σε ένα 

στιλ - σημείο στο ράφι του βιβλιοπωλείου. Αδέ-

σποτο εντελώς το βιβλιαράκι μου, γιατί αδέσποτη 

και η συγγραφέας. Δεν με ενδιαφέρει σε ποιο ρά-

φι θα το βάλουν τα βιβλιοπωλεία. Το 

μόνο που με νοιάζει είναι αν θα μπει 

στην καρδιά των αναγνωστών μου.

Μίλα μου για την ομάδα! Έχετε όνομα; 

Θα κόψετε πίτα μετά την Πρωτοχρο-

νιά; Είναι κάτι σταθερό ή αναλόγως 

του ταξιδιού και των συμμετοχών, κά-

θε φορά στήνεται και άλλη «παρέα»; 

Η παρέα είναι πάντα διαφορετική. 

Ποτέ δεν ξέρεις με ποιους θα ταξιδέ-

ψεις. Απλώς φροντίζεις να εξασφα-

λίσεις ένα δικό σου, πολύ δικό σου 

παρεάκι 2-3 ατόμων τουλάχιστον, και 

μετά είσαι ανοιχτός σε καινούργια 

πρόσωπα ελπίζοντας στο καλύτερο. 

Όπως ακριβώς και στη ζωή!

 

Κάποτε είχες δηλώσει πως σαν συγ-

γραφέας εκπαιδεύτηκες να βλέπεις πολυδιάστα-

τα. Μα είσαι σίγουρη πως αυτό για την Ελλάδα 

του 2017 προς ’18 είναι πλεονέκτημα; Η αλήθεια 

είναι πως στη σημερινή Ελλάδα το να μη βλέπεις 

και να μην αντιδράς ασπρόμαυρα είναι πρόβλημα 

μέγα. Αλλά τι να κάνουμε; Με αυτό μεγαλώσαμε, 

με αυτό θα πορευτούμε…

 

Be thankful for what you got! Πόσες φορές το εί-

πες, όταν επέστρεψες από κάπου ζόρικα ή τριτο-

κοσμικά; Αλλά και αντίστροφα, πόσες τύψεις έ-

νιωσες σε κάποιες εσχατιές για την ιδιότητα «δυ-

τικός άνθρωπος» που φέρεις; Όπως ακριβώς τα 

λες. Γυρνώντας από την Αιθιοπία φιλήσαμε όλοι τα 

πατώματα του Βενιζέλου. Η ασύλληπτη πραγματι-

κότητα της φτώχειας και της αρρώστιας μάς χα-

στούκισε και καταλάβαμε όλοι πόσο ευγνώμονες 

πρέπει να είμαστε για την τύχη μας να γεννηθούμε 

στο λευκό ευρωπαϊκό νότο. Δεν είμαστε πτωχευ-

μένοι φουκαράδες, προνομιούχοι είμαστε. Κατα-

λάβαμε επίσης οι περισσότεροι πως τμήμα της κα-

λής ζωής που μας επιφύλαξε η τύχη οφείλεται και 

στην κακοποίηση του τρίτου κόσμου. Για να πάρω 

δηλαδή εγώ το φτηνό μου σακίδιο, κάποιο παιδί 

δουλεύει για ψίχουλα στο Βιετνάμ ή στην Κίνα. A

Πλανήτής Γή 
καλεί Λένα Διβανη
Μιλάμε με τη συγγραφέα για το νέο της βιβλίο  
«Τι έμαθα περπατώντας στον κόσμο» (εκδ. Καστανιώτη)

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου
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Και σε αυτό το βιβλίο ± συνδυασμός ιστορι-
κού μυθιστορήματος και επικής περιπέτει-
ας±  ο Ken Follett επιστρέφει στην Ευρώπη 
του 16ου αιώνα, όπου ένας νεαρός κατά-
σκοπος θα αγωνιστεί να προστατέψει τη 
βασίλισσά του. Το βιβλίο έγινε #1 New 
York Times best seller και μπήκε στην 1η 
θέση των πωλήσεων σε ΗΠΑ, Μ. βρετανία, 
Γαλλία, Γερμανία, ισπανία κ.ά. Στο απόσπα-
σμα που ακολουθεί, ο συγγραφέας περι-
γράφει την πρώτη νύχτα γάμου Μαρίας 
Στιούαρτ - Φραγκίσκου β .́ (μτφ. ρηγούλα 
Γεωργιάδου)
 

Απόσπασμα

[...]
Η Άλισον μίλησε στην ίδια άμεση γλώσσα που 
είχε χρησιμοποι ήσει και η βασίλισσα Αικατερίνη. 
«Αν δε σε πηδήξει ο Φραγκίσκος, ο γάμος δεν θα 
έχει ολοκληρωθεί κι αυτό σημαίνει ότι μπορεί και 
να ακυρωθεί». 
Η Μαρία κατάλαβε. «Και αν συμβεί αυτό, δε θα 
γίνω βασίλισσα της Γαλλίας». 
«Ακριβώς». 
«Μα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ο Φραγκίσκος!» 
είπε η Μαρία με ταραχή. 
«Κανείς δεν το ξέρει. Γι'  αυτό, ό,τι κι αν συμβεί α
πόψε, θα προ σποιηθείς ότι τα κατάφερε». 
Η Μαρία κούνησε το κεφάλι και το πρόσωπό της 
πήρε μια απο φασιστική έκφραση ±  εκείνη η απο
φασιστικότητα ήταν ένας από τους λόγους που 
έκαναν την Άλισον να την αγαπάει τόσο πολύ. 
«Εντάξει, αλλά οι άλλοι θα με πιστέψουν;» 
«Ναι, αν ακολουθήσεις τις συμβουλές της βασί
λισσας Αικατε ρίνης». 
«Γι'  αυτόν το λόγο σε φώναξε χτες;» 
«Ναι. Λέει πως θα πρέπει να βάλεις οπωσδήποτε 
το Φραγκίσκο να ξαπλώσει πάνω σου και τουλά
χιστον να προσποιηθεί ότι σε πηδάει». 
«Αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά ίσως δε θα είναι 
αρκετό για να πείσει τους μάρτυρες». 
Η Άλισον έβαλε το χέρι της στην πτυχή του φο
ρέματός της και έβγαλε το αντικείμενο που είχε 
κρυμμένο εκεί. «Η βασίλισσα μου έδωσε αυτό για 
σένα», είπε. «Υπάρχει και μια τσέπη στο νυχτικό 
σου». 
«Τι έχει μέσα;» 
«Αίμα». 
«Τίνος;» 
«Δεν ξέρω», είπε η Άλισον, αν και είχε μια υποψία. 
«Δεν έχει ση μασία από πού προέρχεται, σημασία 
έχει πού πηγαίνει: στα σεντόνια της νυφικής πα
στάδας». Έδειξε στη Μαρία την άκρη του νήμα
τος που έκλεινε το λαιμό. «Αν την τραβήξεις, θα 
λυθεί ο κόμπος». 
«Κι έτσι όλοι θα νομίσουν ότι έχα
σα την παρθενιά μου». 
«Αλλά κανείς δεν πρέπει να δει το 
φλασκί ±  γι'  αυτό κρύψ'  το αμέ
σως μέσα σου, και άφησέ το εκεί 
μέχρι την κατάλληλη στιγμή». 
Η Μαρία την κοίταξε με φρίκη και 
αηδία, αλλά μόνο για μια στιγ μή ± 
αμέσως μετά επικράτησε το γεν
ναίο πνεύμα της. «Εντάξει», είπε, 
και της Άλισον της ήρθε να βάλει 
τα κλάματα. 
Ακούστηκε ένα χτύπημα στην 
πόρτα και μια γυναικεία φωνή. 
«Ο πρίγκιπας Φραγκίσκος σας 
περιμένει, μεγαλειοτάτη». 
«Και κάτι ακόμα», είπε η Άλισον 
χαμηλόφωνα. «Αν αποτύχει ο 

Φραγκίσκος, δεν πρέπει να πεις ποτέ σε κανέναν 
την αλήθεια, ούτε στη μητέρα σου, ούτε στον 
εξομολογητή σου, ούτε καν σ'  εμένα. Πάντα θα 
χαμογελάς ντροπαλά και θα λες ότι ο Φραγκί
σκος έκανε ό,τι πρέπει να κάνει ένας γαμπρός, και 
το έκανε τέλεια». 
Η Μαρία κούνησε το κεφάλι της αργά αργά. «Ναι», 
είπε σκεφτικά. «Έχεις δίκιο. Ο μόνος σίγουρος 
τρόπος για να κρατηθεί ένα μυστικό είναι αιώνια 
σιωπή». 
Η Άλισον την αγκάλιασε. «Μην ανησυχείς. Ο Φρα
γκίσκος θα κά νει ό,τι του πεις. Σε λατρεύει». 
Η Μαρία μάζεψε το κουράγιο της. «Ας πηγαίνου
με». 
Πλαισιωμένη από τις κυρίες των τιμών, η Μαρία 
κατέβηκε αργά τη σκάλα για τον κύριο όροφο. 
Αναγκαστικά έπρεπε να περάσει μέσα από τη 
μεγάλη αίθουσαφυλάκιο των Ελβετών μισθο
φόρων της φρου ράς και τον προθάλαμο του 
βασιλιά, κάτω από τα βλέμματα όλων, μέχρι να 
φτάσει στο υπνοδωμάτιο. 
Στη μέση του δωματίου ήταν ένα κρεβάτι με ου
ρανό, στρωμένο μόνο με λεπτά λευκά σεντόνια. 
Σε κάθε γωνία κρέμονταν μπροκάρ παραπετά
σματα και δαντελένιες κουρτίνες, δεμένα πίσω 
στις κολό νες. Ο Φραγκίσκος περίμενε φορώντας 
μια υπέροχη ρόμπα πάνω από ένα βατιστένιο 
νυχτικό. Το σκουφί, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο 
για το κεφάλι του, τον έκανε να μοιάζει ακόμα πιο 
μικρός. 
Όρθιοι και καθιστοί γύρω από το κρεβάτι, ήταν 
δεκαπέντε περίπου άντρες και μερικές γυναίκες. 
Οι θείοι της Μαρίας, ο δούκας Φραγκί σκος και ο 
καρδινάλιος Κάρολος, ήταν εκεί, μαζί με το βασι
λιά και τη βασίλισσα και μια επίλεκτη ομάδα ση
μαντικών αυλικών και υψηλό βαθμων κληρικών. 
Η Άλισον δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι θα ήταν 
τόσοι πολλοί. 
Μιλούσαν χαμηλόφωνα, αλλά σώπασαν όταν 
είδαν τη Μαρία. 
«Θα κλείσουν τις κουρτίνες;» ρώτησε. 
Η Άλισον κούνησε το κεφάλι της αρνητικά. «Μό
νο τις δαντελέ νιες», απάντησε. «Η πράξη πρέπει 
να φανεί». 
Η Μαρία ξεροκατάπιε και μετά προχώρησε θαρ
ρετά. Έπιασε το χέρι του Φραγκίσκου και χαμογέ
λασε ενθαρρυντικά. Φαινόταν έντρομος. 
Έβγαλε τις παντόφλες της και άφησε την μπέρτα 
της να πέσει στο πάτωμα. Έτσι όπως στεκόταν 
μπροστά σε όλους εκείνους τους κανο νικά ντυ
μένους ανθρώπους φορώντας μόνο το νυχτικό 
της, φάνηκε στην Άλισον σαν να ετοιμαζόταν για 
θυσία. 
Ο Φραγκίσκος φαινόταν σαν να είχε παραλύσει. 
Η Μαρία τον βο ήθησε να βγάλει τη ρόμπα του 
και τον οδήγησε στο κρεβάτι. Οι δύο νέοι ξάπλω
σαν στο ψηλό στρώμα και σκεπάστηκαν με το 

σεντόνι. 
Η Άλισον έκλεισε τις δαντελένιες 
κουρτίνες γύρω τους. Το παρα
πέτασμα δεν τους προστάτευε 
ούτε στοιχειωδώς από τα αδιά
κριτα βλέμματα. Τα κεφάλια τους 
ήταν ορατά και τα σχήματα των 
σωμάτων τους διαγράφονταν 
καθαρά κάτω από το σεντόνι. 
Η Άλισον ένιωσε την ανάσα της 
να κόβεται όταν είδε τη Μαρία να 
κουρνιάζει κοντά στο Φραγκίσκο, 
να μουρμουρίζει κάτι στο αυτί 
του, λέξεις που κανένας άλλος 
δεν μπορούσε να ακούσει· ίσως 
του εξηγούσε τι έπρεπε να κάνει 
ή να προσποιηθεί ότι έκανε. 
[...] 

Πρ ο δ η μ ο σ ίε υ σ η

Ένας ςτύλος φωτιας 
Μετά τους «Στυλοβάτες» και το «Ένας κόσμος χωρίς τέλος» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell (στις 15/12) το καινούργιο 

best seller του Ken Follett «Ένας στύλος φωτιάς»

Τ
α σέβη μας στον αστυνόμο Βλάχο. Άγρια μεσάνυχτα είναι όταν τον ξυπνούν 
για ένα φόνο στην Πανεπιστημιούπολη. Νεαρός αριστεριστής φοιτητής το 
νεκρό κουφάρι, σεσημασμένος «λαϊκός αγωνιστής» Βορείων Προαστίων, 
κατηγορίας «παιδιά αστών, που ποιος ξέρει τι αμαρτίες της τάξης ή των γονέ

ων τους ξεπλένουν και εντάσσονται σε πυρήνες  παρυφές τρομοκρατίας». Ναι, ο 
Σωτηρέλος τοποθετεί τη χωροχρονική δράση του μυθιστορήματός του στα Εξάρ
χεια, εκεί που το να περάσεις από τις ιδέες στην ένοπλη δράση είναι ένα τσιγάρο 
απόσταση, κουβέντα, στρατολόγηση. Σαν αυτό που καπνίζει η Δάφνη Καφτάνη, 
νεαρή αρχιτεκτόνισσα επί πτυχίω, που, λίγα μέτρα παραπέρα από το σκηνικό του 
φόνου, μοιάζει να ξέρει πολλά. 
Αντάρτικο πόλης, διασυνδέσεις με ποινικούς αλλά και κυνηγημένους «ήρω
ες» από το αιματοκύλισμα της πρώην Γιουγκοσλαβίας και νυν ντίλερ παράνομα 
περασμένων όπλων, καταφύγιαγιάφκες, κι όλα αυτά σε φόντο νουάρ. Μαύρη 
ατμόσφαιρα, μιας κι ο αστυνόμος Βλάχος προικίζεται από τον Σωτηρέλο με όλες 
τις συνήθειες αντίστοιχων ηρώων. Κοινώς, λέγε με και σύνδρομο υπερβολικής 
μοναξιάς, κυνισμός, αλκοολίκι και την ίδια στιγμή μια υπερευαίσθητη ανάλυση για 
τη μεγαλούπολη Αθήνα. Που μοιάζει να επιβάλλει τη νόρμα της απομόνωσης προς 
όλους. Από τον απόπατο της Ομόνοιαςπρεζούπολης ως την Πεντέληκυριλέ, όλα 
μυρίζουν απόγνωση και βία. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, ίντριγκες ανάμεσα στις 
υπηρεσίες, που συναγωνίζονται να δείξουν «έργο», δημοσιογράφοι στο κυνήγι 
της είδησης αλλά και γνώστες του βρώμικου παρασκηνίου, καρφιά, διασυνδέσεις 
και μικροπολιτικοί καιροσκοπισμοί. 
«Ο Τελευταίος Μάης», μικρός στο μέγεθος ± όγκος σχεδόν πόκετ± , είναι ένα βιβλίο 
που πραγματεύεται τη χίμαιρα και τα φαντάσματα μιας χώρας, που λίγο πριν τα Κάπι
ταλ Κοντρόλ παραμένει δέσμια των ίδιων ιδεοληψιών περί «επανάστασης». Κλέβω 
αυτό, σελίδα 62: «Δεν ήμουν ψυχίατρος ούτε ψυχαναλυτής, αλλά το σκεπτικό μου 
δεν ήταν παράλογο και επιπλέον ο μικρός δεν αποτελούσε τη μόνη περίπτωση ευ
κατάστατου νέου που είχε υποκύψει στη γοητεία της αμφισβήτησης του συστήμα
τος και της επιθυμίας να το ανατρέψει. Θα περίμενε κανείς να συναντήσει αυτού του 
είδους την αντίδραση στις υποβαθμισμένες γειτονιές και τα γκέτο της πόλης, μόνο 
που εκεί οι συνομήλικοί του ζωγράφιζαν σβάστικες στους τοίχους και τουλούμιαζαν 
στο ξύλο αναξιοπαθούντες μετανάστες, ό,τι δηλαδή ταξικά πλησιέστερο υπήρχε. 
Όσο παράδοξο και αν ακουγόταν, ο εχθρός τελικά ίσως να μη βρισκόταν απέναντι, 
αλλά καταχωνιασμένος στον πυρήνα της ίδιας μας της ύπαρξης. Χαμένος μέσα στο 
σύμπλεγμα των συλλογισμών μου, γύρισα το κλειδί στη μίζα και ξεκίνησα...». 
Ευκολοδιάβαστο, μιας και ο αστυνόμος Βλάχος σκέφτεται, μιλά, δρα και πράττει 
γρήγορα, με κοφτό λόγο και χωρίς φιοριτούρες, ο «Τελευταίος Μάης» αξίζει, πέρα 
από την πλοκή του, να διαβαστεί και για ακόμα έναν λόγο: πραγματεύεται το «θέ
μα» μιας νέας γενιάς τρομοκρατών, που, όπως μυεί τον Βλάχο στον κώδικά τους ο 
απόμαχος πλέον αστυνόμος Λίγκρης: «Για να καταλάβεις το γιατί, πρέπει πρώτα να 
καταλάβεις τον θυμό τους, τη μολότοφ δεν την πετάει το χέρι, αλλά το μυαλό».  ●

Διαβάστε όλο το  
απόσπασμα  στο site

www.athens voice.gr

Ένα αστυνομικό για την Αθήνα, 
που βράζει μολότοφ και σφαίρες
Το τελευταίο βιβλίο του Αχιλλέα Σωτηρέλλου 
για τα ταραγμένα χρόνια της πόλης

Toυ Στέφανου τΣιτΣοπουλου

Info
Αχιλλέας 
Σωτηρέλλος, 
«Ο Τελευταίος 
Μάης» (Anima 
εκδοτική)
Ο Α. Σωτηρέλ-
λος γεννήθηκε 
στην Αθήνα 
το 1978. Έχει 
εκδώσει τα 
βιβλία «Ο θη-
σαυρός», Οξύ, 
2008, «Φλόγες 
στο Ρετιρέ», 
Εμπειρία εκ-
δοτική, 2009, 
«Κακή ζωή», 
Σοφία, 2013
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ο αειθαλής Μάκης Παπούλιας έβγαλε 
φέτος την αυτοβιογραφία του («Πόσο η 
φόρα ήταν μεγάλη», εκδ. Αλεξάνδρεια). 
Είχα την τιμή να είμαι ένας από τους πα-
ρουσιαστές του βιβλίου σε εκδήλωση, του 
πήρα και συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Η 
αυτοβιογραφία του διαφέρει απ'  όλες τις 
άλλες στην πιάτσα. Γιατί;  Πολλά θα μπο-
ρούσα να γράψω, αν του ' κανα μια κλασική 
παρουσίαση. Αλλά προτίμησα να δώσω το 
λόγο στον ίδιο, στο ένατο κεφάλαιο του βι-
βλίου του. βρισκόμαστε στην οδό Αθηνάς, 
τη δεκαετία του ' 50. Κλακέτα, πάμε... 

Η Μπρίλη

Σ
την οδό Αθηνάς, εκτός από τις μεγάλες και 
τις μικρές επιχειρήσεις, τα πολλά μικρομά-
γαζα με τα σιδηρικά είδη, τα εκκλησιαστι-
κά είδη, εκτός από το τραμ της χαράς όπου 

σκαρφάλωναν οι τζαμπατζήδες, την αγορά με 
τα κρέατα και τα ψάρια από τη μία και με τα λα-
χανικά και τα φρούτα από την άλλη, σύχναζαν 
και έβρισκαν καταφύγιο και άλλα «φρούτα». Α-
βανταδόροι, κράχτες, κλέφτες, παπατζήδες, 
ταχυδακτυλουργοί, πόρνες, νταβατζήδες, σαλ-
τιμπάγκοι και διάφοροι παράνομοι. Ο κόσμος 
της αρπαχτής ήταν εδώ! Για τον πολύ κόσμο και 
τους «εκπατρισμένους αγρότες» των συνοικι-
ών της Αθήνας, αυτή η οδός των υποχρεωτικών 
εκπτώσεων και του «ό,τι αγοράζεις επιβάλλεται 
να το παζαρεύεις» ήταν μια λίγο πολύ αμαρτωλή 
και επικίνδυνη οδός, ιδιαίτερα έρημη τα βράδια. 
Είχε όμως και τα καλά της... 

Σε διάφορες εγκυκλοπαίδειες, στο λήμμα «πα-
τσάς» γράφανε για τον καλύτερο πατσά του 
Καραμάνου, στη γωνία Αθηνάς και Βορέου! O 
πατσάς ήταν το φαγητό της φτωχολογιάς, πραγ-
ματικό βάλσαμο, δυναμωτικό, μια εξαιρετική ε-
πιλογή κυρίως για τις πρωινές ώρες. Το μυστικό 
του Καραμάνου ήταν ότι έριχνε στον πατσά μα-
καρονόζουμο για να γίνει πηχτός και νόστιμος. 
Έβραζε τα μακαρόνια και τα πούλαγε χώρια. 
Όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, έμποροι και εμπο-
ροϋπάλληλοι, γυρολόγοι και προμηθευτάδες, 
θαμώνες των νυχτερινών κέντρων, μπεκρήδες, 
δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και ηθοποιοί δίπλα 
δίπλα, χόρταιναν με τον πατσά του Καραμάνου. 
Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, Γιάννης Βελιανίτης, 
δεν είχε παιδιά, είχε όμως τα γκαρσόνια του σαν 
παιδιά του και τους άφησε και το μαγαζί φεύγο-
ντας. Πάνω από το ταμείο είχε μια ταμπέλα που 
έγραφε «Νευρικοί και βιαστικοί δεν σερβίρο-
νται». Η ταβέρνα στη Βορέου, το πατσατζίδικο, 
ελληνηστί «ακροπαρασκευαστήριο», πήρε το 
όνομά της από την πλατεία Καραμάνου με τα δη-
μόσια λουτρά της και τα ουρητήρια. Σήμερα δεν 
υπάρχει πια η πλατεία, έχει γίνει πολυώροφο 
κτίριο του Δήμου Αθηναίων.

Ο Μάνος Χατζιδάκις γράφει για την οδό Αθηνάς 

στην εισαγωγή του πονήματός του «Οι Μπαλά-
ντες της οδού Αθηνάς», μιας θεατρικής εκδοχής 
του δρόμου: «Ο δρόμος έχει πολλά οινομαγειρεία 
και πιο πολλά πορνεία, κινηματόγραφους για κατ’ 
ιδίαν ερωτικήν απόλαυση, ξενοδοχεία σκοτεινά 
για άμεση ερωτική περίθαλψη –κάτι σαν Πρώτων 
Βοηθειών, να πούμε, ερωτικών–, χιλιάδες καφε-
νεία για ημερήσια χαύνωση, το Δημαρχείο, κι ένα 
γραφείο κηδειών αλλοτινών καιρών. Στον δρόμο 
αυτόν κυκλοφορούν εργατικοί, μικροέμποροι, α-
λήτες, πόρνες, τραβεστί, δημοσιογράφοι, επαρχι-
ώτες μαστρωποί και χίλιοι δολοφόνοι. Αυτό περί-
που είναι το σκηνικό».

Σ'  αυτό τον χώρο, μ'  αυτό τον κόσμο ήμουν υπο-
χρεωμένος καθημερινά να συναλλάσσομαι, να 
φροντίζω να έχει εμπόρευμα το μαγαζί, να προ-
σέχω ό,τι στρατιωτικό αγοράζαμε να μην είναι 
κλεμμένο, να πουλάμε με τον θείο μου σε καλές 
τιμές για να βγάζουμε τη διαφορά ±  τη σημειώ-
ναμε σ'  ένα μπλοκάκι, ρούχο σε ρούχο, πώληση 
σε πώληση, και το βράδυ σούμα το κέρδος μας. 
Ο θείος μου με ενημέρωνε για όλα τα οικονομικά 
του μαγαζιού, μου έδειχνε όλα τα κιτάπια, ήταν 
ψυχούλα, σαν να μην τον ενδιέφερε το χρήμα, 
ίσως γι'  αυτό έπαιζε χαρτιά και άλλα τυχερά παι-
χνίδια. Συχνά μου έλεγε: «Αφού γλίτωσα όταν μου 
βάλανε οι ταγματασφαλίτες το περίστροφο στην 
κοιλιά στην πλατεία της Τρίπολης, δεν υπολογίζω 
ούτε φοβάμαι για τίποτα!».

Μορφωμένος, έξυπνος, χαρούμενος, όμορφος, 
πανούργος, βοηθούσε κάθε γραφικό τύπο που 
έφτανε στην πόρτα του. Όπως τον παλαιστή Τά-
σο που, όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο κρέμα-
γε παράσημα ψεύτικα στον λαιμό του, όλο και 
περισσότερα, τ'  αγόραζε ο καημένος στα πα-
λιατζίδικα... Τον Τάσο τον είχε με τον μήνα. Τον 
σαλεμένο καθηγητή που ήξερε την Αγία Γραφή 
απέξω και που, όταν του φωνάζανε «γόη», σή-
κωνε το κεφάλι του και το τέντωνε ψηλά, κι όταν 
τον φώναζαν «λούστρο» το κατέβαζε ταπεινά, ο 
θείος μου τον πρόσεχε και τον προφύλαγε από 
κινδύνους, καθόταν μαζί του και κουβέντιαζε 
σοβαρά για ώρα πολλή. 

Μία φορά την εβδομάδα είχαμε και τον μόνιμο 
λούστρο με τα τατουάζ, το σκαμνί στη μασχάλη, 
φανελάκι άσπρο στο γυμνασμένο κορμί και το 
κασελάκι κρεμασμένο στον ώμο. Αυτόν τον είχε 
μόνιμο ο θείος μου. Καθόταν στο σκαμνί, άνοιγε 
το κασελάκι με τα σύνεργα, βούρτσες, βερνίκια 
και γυαλιστικό, χαρτόνι από κουτί τσιγάρα για 
το πλάι να μη λερωθούν οι κάλτσες, δέρμα και 
βελούδο για το τελικό γυάλισμα. Αυτό τον με-
λαμψό λούστρο με το αθλητικό σώμα (Μάνθος 
το βαφτιστικό του) τον είχα τσεκάρει πριν καιρό 
στην πλατεία Κοτζιά να τον παίρνει αστυνομικός 
για ανάκριση στο τμήμα. Ο λούστρος «τα ' κανε 
Κορέα», σήκωσε το ξύλινο κασελάκι ψηλά και 
το διέλυσε πάνω στην πλατεία, αλλού οι μπο-
γιές, αλλού οι βούρτσες, αλλού το σπασμένο 

κασελάκι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, τράβηξε 
ξυραφάκι από το τσεπάκι του και με το δεξί πλά-
κωσε να κόβει τις φλέβες στο αριστερό χέρι, και 
να τα αίματα. Δρόμο ο αστυνομικός, άφησε τον 
λούστρο στο χάλι του. Ο Μάνθος καθάρισε μ'  
ευκολία τα αίματα, πήρε σφυρί και πρόκες και σε 
μισή ώρα το μαγαζί ήταν σε λειτουργία. Και εγώ 
τον ρωτάω: «Τις φλέβες, ρε Μάνθο;». «Όχι, ρε μορ-
τάκο, ο μπάτσος ήταν φρέσκος και την “έφαγε” με 
το ξυραφάκι, ψάρωσε, ίσα μια μύτη της καρφίτσας 
αφήνω και τραβάω καμιά δεκαπενταριά ξυραφιές 
στο δέρμα, κι ο τσαμπουκάς μου πιάνει κι έτσι εί-
μαι στον δρόμο με το κασελάκι και βγάζω μερο-
κάματο». «Στο αστυνομικό τμήμα γιατί, ρε Μάνθο; 
Ερωτοδουλειές ή χασίσια;» τολμάω την ερώτηση. 
«Και τα δύο, ρε μόρτη».

Mια άλλη γλυκιά φιγούρα της οδού Αθηνάς κι 
όλης της Αθήνας ήταν η Φτερού. Όργωνε το κέ-
ντρο της Αθήνας και δημιουργούσε ευθυμία με 
τις ατάκες της και το περήφανο βάδισμά της. 
Πουλούσε φτερά και πούπουλα πολύχρωμα, 
ακούω ακόμα τη φωνή της «Φτεράαα... πάρτε, 
καλέ, φτερά...» Ο Ανδρέας Νομικός, έτσι ήταν 
το πραγματικό του όνομα, ήταν υπερήφανος 
και ετοιμόλογος, δεν δεχόταν ποτέ του χαρτζι-
λίκι, πέρναγε σίφουνας από το μαγαζί μας και 
ξεσήκωνε με την αδελφίστικη φωνή του, το 
γλαρό του μάτι και τις περίτεχνες κινήσεις του 
σώματος νέους, ηλικιωμένους, γυναίκες, κατα-
στηματάρχες, οδηγούς, τροχονόμους, περιπτε-
ράδες, για να τον προσέξουν και να αγοράσουν 
την πραμάτεια του που πάντα κουβαλούσε μαζί 
του. Το ταλέντο του ήταν μοναδικό, αυτοσχεδί-
αζε όλη μέρα και κάλυπτε μεγάλες αποστάσεις 
διαλαλώντας «τα φτερά και πούπουλα». Φαί-
νεται πως ήταν μεγάλος ηθοποιός στο θέατρο 
του δρόμου, παρίστανε μάλλον τον ομοφυλόφι-
λο, δεν τον έκοβα για «σαρκολάτρη»· τρόπο να 
βγάζει το μεροκάματο είχε σοφιστεί, άλλωστε 
έπαιξε σε ελληνικές ταινίες ρόλους σχετικούς κι 
επιτυχημένους.

Η μεγάλη πριγκίπισσα του μα-
γαζιού μας αλλά και της οδού 
Αθηνάς, ίσως και όλης της Αθή-
νας εκείνη την εποχή, ήταν η 
Μπρίλη, που είχε ξεμείνει από 
την Κατοχή, μεγάλη πια, αλλά α-
σκούσε ακόμα το επάγγελμα με 
επιτυχία. Μπροστά στο μαγαζί 
ήταν ένας θάλαμος του ΟΤΕ και 
εκεί, στον ίσκιο του, είχαμε μια 
καρέκλα για εμάς αλλά και για 
την Μπρίλη με τα κοκκινόξαν-
θα μαλλιά και τις φακίδες στο 
πρόσωπο, που εκτός των άλ-
λων ήταν και γλωσσοπλάστρια. 
Όταν άνοιγε το στόμα της, που 
δεν είχε δόντια, γέλαγε, δια-
σκέδαζε όλο το πεζοδρόμιο, 
και οι οδηγοί σταματούσαν τα 

αυτοκίνητά τους για να ακούσουνε το διαφο-
ρετικό κάθε μέρα υβρεολόγιό της. Η Μπρίλη, 
αυτό το νευρικό αγρίμι, αυτή η πρασινομάτα 
ιερόδουλη, δεν πίστευε κανέναν, τα ' βαζε με ό-
λους και περισσότερο με τους μπάτσους. [...] 

Ζευγαράκια νιόπαντρα από την επαρχία «πλή-
ρωναν τη νύφη» όταν η Μπρίλη καταλάβαινε ότι 
τη σχολιάζουν, γινόταν «Τούρκος», τα ακολου-
θούσε δεκάδες μέτρα και τα στόλιζε με τον δικό 
της, μοναδικό τρόπο. Άρχιζε με το «Ρε μαλάκα, 
φαρμακοψώλη, εγώ πουτάνα είμαι και βγάζω το 
ψωμί μου με τις βίζιτες, εσύ με τη μαλακισμένη 
που έχεις δίπλα σου, την κουφαλοπαρθένα, που 
καμαρώνεις για την παρθενιά της, πού ξέρεις, 
που να ξεραθείς, τι ξεροτσίμπουκα έχει πάρει 
στη ζωή της...»· και τελείωνε σχεδόν πάντα με το 
«Στην Ακρόπολη την πας την αρχιδοσταγγίχτρα, ρε 
μαλάκα, κοίτα μη ζαλιστείς και πέσεις και σπάσεις 
τ’ αρχίδια σου!». Τον κουλουρά από την Ήπειρο 
που την ενοχλούσε συστηματικά και πρόστυ-
χα, τον παραφύλαξε μια μέρα και, όταν αυτός 
περνούσε με δύο μέτρα φορτωμένα τα κουλού-
ρια στον νταβά, του ξηγήθηκε μπαμπέσικα από 
πίσω, του ' δωσε σπρωξιά θανάτου μέσα στις 
γραμμές του τραμ. «Πάρ’ την, ρε πούστη!» είπε 
και τον ξάπλωσε στην Αθηνάς με καμιά πεντα-
κοσαριά κουλούρια σκόρπια στην άσφαλτο. Δεν 
τον λυπήθηκε κανείς.

Η αγαπημένη μας Μπρίλη μεσολαβούσε και στις 
πωλήσεις του μαγαζιού, ήξερε λίγα απ'  όλες τις 
γλώσσες, γερμανικά καλά.Ένα μεσημέρι που ή-
μουν πίσω από το παραβάν και προσπαθούσα 
να πουλήσω ένα ψαράδικο παντελόνι σε δύο 
Γερμανούς, με τα γερμανικά της και τις καντρί-
λιες της, με το φουστάνι σηκωμένο, τους έπεισε 
σε χρόνο μηδέν, το πήραν ακριβοπληρωμένο 
και λίγο ελαττωματικό. Όταν της είπα τους φό-
βους μου μήπως μας το φέρουν πίσω και της 
έδωσα για τον κόπο της πέντε δραχμές, μου έ-

δωσε την απάντηση: «Σιγά τους 
μα λάκες, θα τους το φάνε στο 
παραπάνω καμπαρέ». Κάθε πρω-
τομηνιά ήταν γι'  αυτήν η μεγάλη 
της, η μοναδική μέρα: Στολιζό-
ταν με ό,τι καλύτερο σιδερωμέ-
νο ρούχο είχε με έντονα χρώμα-
τα ± προτιμούσε τα κίτρινα ±  κι 
άρχιζε να κατεβαίνει από την 
Ευριπίδου και κάτω, στο αριστε-
ρό πάντα πεζοδρόμιο της οδού 
Αθηνάς, με την κοιλίτσα της να 
εξέχει, τα ξανθά της μαλλιά, τα 
ανοιχτά βασανισμένα της πόδια, 
μάλλον από τις πολλές βίζιτες, 
από μαγαζί σε μαγαζί. «Να σας 
μπει βαθιά, κορίτσια, να τον έχε-
τε μεγάλο και πρόχειρο, αγόρια, 
καλό μήνα...»

➜ d.fyssas@gmail.com

Ένα μαγκακι της οδού αθηνας 
από την εξόρία στίσ επίχείρησείσ

«Πόσο η φόρα ήταν μεγάλη»: Η απίθανη αυτοβιογραφία του Μάκη Παπούλια 
Του  Δημητρη Φύσσα  

Διαβάστε όλο το  
θέμα  στο site

www.athens voice.gr

Η καρδιά των Χριστουγέννων χτυπάει στο Public 
H μεγαλύτερη ποικιλία δώρων στη μεγαλύτερη γκάμα τιμών. από ημε-
ρολόγια 2018 μέχρι χιλιάδες προτάσεις σε παιδικά βιβλία, CD, DVD και 
παιχνίδια (φέτος, τα Public βοηθούν να επιλέξουμε το κατάλληλο παι-
χνίδι βάσει των πολλαπλών ευφυϊών που μπορεί να αναπτύξει το παιδί 
παίζοντας). η μεγαλύτερη συλλογή σε επιτραπέζια και Puzzles (από 
εντυπωσιακές 3D κατασκευές έως το μεγαλύτερο puzzle στον κόσμο). 
Προϊόντα τεχνολογίας, Drones, VR γυαλιά, χιλιάδες games για PC, κάμε-
ρες για φωτογραφίες στη στιγμή, μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικα 
αντικείμενα κ.ά. στα Public μπορούμε να προμηθευτούμε εισιτήρια για 
θεάματα και για συναυλίες, ενώ η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα συ-
μπληρώνεται από χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τους ήρωες των 
Despicable μe 3 και LEGO Ninjago μovie, με κατασκευή χριστουγεννιάτι-
κων στολιδιών LEGO και μουσικά σύνολα όπως οι Jazz the 2. Για το σύνο-
λο των εκδηλώσεων μπορείτε να ενημερωθείτε στο blog.public.gr!
 

Ν έ έ ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί έ ς
Με άρωμα Κρήτης - Δώδεκα στιγμές, σαν ιστορήματα, 
εκδ. Γραφοτεχνική

Ο αυστραλός στρατιώτης τζεφ Έντουαρντς, ο σφακιανός 
καραβοκύρης μανούσος Καλλικράτης, ο συγγραφέας 
Νίκος Καζαντζάκης. Πειρατές στη Γραβούσα, μινωίτες στη 
σκόπελο, πρόσφυγες στην Πελοπόνησσο. Ένα ατμόπλοιο 
που ολοκαυτώνεται, ένας φάρος που σβήνει οριστικά, ένα 
λιμάνι που μένει δίχως πλοίο. το αρκάδι, η Παναγιά η Κλε-
φτρίνα, ο Άη-Γιώργης του Λυκαβηττού, η Άλωση της Πόλης, 
η Ελληνική επανάσταση, η μάχη της Κρήτης. 
Ποιο νήμα συνέχει πρόσωπα, τους τόπους, τα γεγονότα; 
Δώδεκα κείμενα, σαν ιστορήματα. Καθένα τους και μια στα-
γόνα με το άρωμα της Κρήτης.

ΜΗ 
ΧΑςέίς
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Star Wars: Οι τελευταίοι Jedi 
(Star WarS: the LaSt Jedi) ***

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ράιαν Τζόνσον ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ντέιζι Ρίντλεϊ, Τζον Μπογιέγκα, Όσκαρ Άιζακ, Άνταμ Ντράιβερ, Κάρι Φίσερ, Μαρκ Χάμιλ

Κι ενώ η Αυτοκρατορία έχει εντοπίσει την κρυ-
ψώνα  των επαναστατών, η ρέι ζητά από τον 
Λουκ να την εκπαιδεύσει στην τέχνη των Τζε-
ντάι. Όμως εκείνος αρνείται πεισματικά θεωρώ-
ντας τους «μαχητές με τα φωτόσπαθα» ως την 
πηγή όλων των δεινών.

 

Το 8ο κεφάλαιο της περίφημης σειράς «Ο 
Πόλεμος των άστρων» είναι όχι μόνο το πιο 
ενδιαφέρον, αλλά και το πιο προχωρημέ-
νο από τα τελευταία πέντε φιλμ. Χωρίς να 
χάνει τίποτα στο κομμάτι της εξέλιξης των 
χαρακτήρων (η σχέση του Κάιλο Ρεν και 
της Ρέι αποκτά απρόσμενο, μεταφυσικό 
και σκοτεινό χαρακτήρα, ενώ η Λέια –τα 
τελευταία γυρίσματα της Κάρι Φίσερ που 
«έφυγε» στις 27 Δεκεμβρίου 2016– και 
ο Λουκ θα συναντηθούν για μια τελευ-
ταία φορά πριν από το οριστικό αντίο), 
του στιβαρού θεάματος ή της αναζήτησης 
της μεγαλοπρέπειας, ο σκηνοθέτης Ράιαν 
Τζόνσον αποδεικνύεται ο πλέον ικανός 
για να διαδεχτεί τον στιλίστα, αλλά άτολ-
μο σεναριακά, Τζέι Τζέι Έιμπραμς για να 
οδηγήσει το μύθο σε νέα, ριψοκίνδυνα ε-
δάφη. Από εκεί ακριβώς που τέλειωσε το 
προηγούμενο έβδομο επεισόδιο της σειράς 
«Η Δύναμη ξυπνάει» συνεχίζει η πλοκή της 
νέας ταινίας. Η αναπάντεχη συνάντηση 
του θρυλικού Τζεντάι Λουκ Σκάιγουκερ, 

του «τελευταίου των Μοϊκανών», και της 
νεοφερμένης ηρωίδας Ρέι, ενός κοριτσιού 
από «το πουθενά» που συμβολίζει το μέλ-
λον της επανάστασης απέναντι στην πα-
νίσχυρη και αλαζονική Αυτοκρατορία, 
είναι το βαρόμετρο του φιλμ. Γύρω από 
αυτό ο σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον (από-
λυτα επιτυχημένο για το είδος του το «The 
Looper») αναπτύσσει τη δική του άποψη 
για το μέλλον του «Star Wars», που ίσως 
και να απογοητεύσει τους φαν του διαστη-
μικού saga, αλλά οπωσδήποτε είναι μια 
θέση που διαθέτει βαρύτητα και ισχυρή ι-
δεολογικoπολιτική βάση που δεν θα περι-
μέναμε να δούμε σε μια ταινία όπως αυτή. 
Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Τζόνσον μάς λέει 
να ξεμπερδεύουμε με το παρελθόν αφού 
τόσα χρόνια –φτάσαμε τα 40!– τίποτε δεν 
έχει αλλάξει, παρά μόνο οι αρχικοί πρω-
ταγωνιστές που γέρασαν και δείχνουν πιο 
κουρασμένοι από ποτέ, ενώ οι δύσμοιροι 
αντάρτες της επανάστασης εξακολουθούν 
να κρύβονται στα μικρά σκάφη τους που 
δείχνουν σαν καρφίτσες δίπλα στα μεγα-
θήρια της Αυτοκρατορίας. Μάλιστα, για να 
γίνει πιο πειστικός πολλές φορές σατιρίζει 
ιερά και όσια της σειράς που θα σηκώσουν 
την τρίχα κάγκελο στους φαν. Το ζουμί, 
όμως, κρύβεται αλλού. Καθώς ο Τζόνσον 

σωστά επισημαίνει ότι η… Επανάσταση 
δεν προχώρησε ούτε μια μέρα από εκεί-
νο το καλοκαίρι του 1977, που βγήκαν για 
πρώτη φορά στη σκοτεινή αίθουσα οι τίτ-
λοι αρχής του πιο γνωστού διαγαλαξιακού 
σινεπαραμυθιού, δίνει τη λύση για το μέλ-
λον της από εδώ και πέρα. Με ένα σχεδόν 
μαρξιστικό σκεπτικό γύρω από το τέλος 
των ειδώλων και των παλιών θεών (ο Λουκ 
Σκάιγουοκερ το λέει ξεκάθαρα: όλα τα κα-
κά από τους Τζεντάι –ακόμη και η εκπαί-
δευση του Νταρθ Βέιντερ– ξεκίνησαν και 
πρέπει να τελειώνει ο μύθος τους), ο Τζόν-
σον βάζει τους φτωχούς και απόκληρους 
να ηγούνται της επανάστασης, στέλνει τις 
πριγκίπισσες και τους αυτοκράτορες σε α-
μετάκλητη συνταξιοδότηση, ενώ εντοπί-
ζει το χειρότερο μέρος του κόσμου «όπου 
κατοικούν τα πιο σιχαμένα πλάσματα» 
όχι σε κακόφημο στέκι με θαμώνες τους 
μεγαλύτερους εγκληματίες-τέρατα (όπως 
είχε πράξει πριν από 4 δεκαετίες ο Λούκας 
στην περίφημη Καντίνα) αλλά σε ένα πρι-
γκιπάτο λάμψης και αριστοκρατίας, ίδιο 
με το Μονακό, όπου η χλιδή, το χρήμα και 
η σαμπάνια ρέουν άφθονα πάνω από τις 
ρουλέτες και τα χαρτοπαικτικά τραπέζια 
στα οποία διασκεδάζουν ανέμελοι οι πιο 
πλούσιοι του γαλαξία! Είπατε τίποτα;   

JUST THE FACTS
Star Wars:  

οι τελευταίοι Jedi (***)
Τέλος εποχής  

για τους Τζεντάι

Coco (***)
Μουσικό γλέντι  
μέχρι θανάτου

Η ψυχή και το σώμα (***)
Η φετινή Χρυσή Αρκτος

Πολυξένη: Μια ιστορία 
από την Πόλη (-)

Η μοίρα μας γυναίκας στην 
Πόλη του ’60 

Δεν είμαι η μαντάμ 
Μποβαρύ (**1/2)

Κινέζικη δραμεντί 
βραβευμένη στο  
Σαν Σεμπαστιάν

Χριστούγεννα και Σία (**)
Χριστούγεννα στο Παρίσι  

με τον Αϊ-Βασίλη

criticÕs CHOICE
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  May the force be with us

▶ Η ηθοποιός Δώρα 

Μασκλαβάνου σκη-

νοθετεί την «Πολυ-

ξένη: Μια ιστορία 

από την Πόλη» (-) 

που αποτελεί την 

άτυπη βιογραφία 

μιας δυνατής και 

ελεύθερης γυναί-

κας η οποία πήγε 

κόντρα σε όλα για 

να βρει τη δικαίωση. 

▶ Το «Δεν είμαι η 

Μαντάμ Μποβα-

ρύ» (**1/2) είναι μια 

πετυχημένη στα 

βασικά της χαρα-

κτηριστικά δραμε-

ντί γύρω από την 

προσπάθεια ενός 

αγαπημένου ζευγα-

ριού που χωρίζει, 

για να ευνοηθεί από 

τον νόμο που δίνει 

τη δυνατότητα σε 

νιόπαντρα ζευγάρια 

να αποκτήσουν εύ-

κολα στέγη. 

 Η ηθοποιός Δώρα 

Aκόμη

Coco ***
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λι Άνκριτζ, Αντριαν Μολίνα ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ: Άντονι Γκονζάλες, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, 

Μπένζαμιν Μπρατ

ο 12χρονος Μιγκέλ θέλει να γίνει μουσικός, όπως 
το είδωλό του Ερνέστο ντε λα Κρουζ, παρά τις α-
ντιρρήσεις της οικογένειάς του. Στη διάρκεια της 
μεξικάνικης γιορτής Μέρα των Νεκρών, ο Μιγκέλ 
θα βρεθεί πιο κοντά στην πραγματοποίηση του 
ονείρου του αλλά ταυτόχρονα θα παγιδευτεί στη 
Χώρα των Νεκρών έχοντας μόλις λίγες ώρες για να 
καταφέρει να «ζωντανέψει» και πάλι...

Χάρμα ιδέσθαι το νέο πρότζεκτ των Disney-
Pixar, μεταφέρει το πολυπολιτισμικό όραμα 
μιας ξεχωριστά feelgood ταινίας στα όρια 
μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας με 
τρόπο που θα αγγίξει εξίσου μικρούς και 
μεγάλους. Είναι το όνειρο και η αγάπη για 
τη μουσική που κάνει τον αποφασισμένο 
Μιγκέλ να πάει κόντρα στις επιταγές της 
αυστηρής γιαγιάς και να ζήσει τη μεγάλη 
περιπέτεια. Η φανταχτερή μεταθανάτια 
μητρόπολη των νεκρών είναι φτιαγμένη 
με μεγάλο μεράκι και έμφαση στη λεπτο-
μέρεια. Ειδικής σημασίας το πέρασμα των 
νεκρών για μια μέρα στον κόσμο των ζω-
ντανών, με γνώμονα τη μνήμη και την αγά-
πη των δεύτερων. Πολλές, έξυπνες και κυ-
ρίως κωμικές οι ιδέες που σκαρφίστηκαν οι 
σεναριογράφοι και οι τεχνικοί των εφέ για 
να αποδώσουν όλη τη γοητεία ενός κόσμου 
που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τη 
φινέτσα ή την ξεκαρδιστική καθημερινότη-
τα των ζωντανών. 

Η ψυχή και το σώμα  
(On BOdy and SOul) ***
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ίλντικο Ενιέντι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Αλεξάντρα 

Μπορμπέλι, Γκέζα Μορτσάνι
 
O εσωστρεφείς Έντρε και Μαρία δουλεύουν μαζί, 
όταν ανακαλύπτουν τυχαία ότι μοιράζονται το 
ίδιο όνειρο κάθε βράδυ. Αισθάνονται αμήχανοι, 
δύσπιστοι και φοβισμένοι από την ανακάλυψη 
αυτή αλλά θα επιχειρήσουν να ζωντανέψουν τα 
όνειρά τους και να έρθουν πιο κοντά.

Η νικήτρια του φετινού φεστιβάλ Βερο-
λίνου Ουγγαρέζα Ίλντικο Ενιέντι αφη-
γείται μια ιστορία πυκνή σε μυστήριο και 
νοήματα σαν να πρόκειται για τον ορισμό 
της απόλυτης αγάπης. Πίσω όμως από το 
προφανές –με την καλή έννοια– μοιραίο 
δέσιμο δύο μοναχικών ψυχών κρύβεται η 
καχυποψία κι ο μισανθρωπισμός των πολ-
λών που αρνούνται να δεχτούν την ύπαρξη 
μιας «μεταφυσικής» σχεδόν αγάπης, η δύ-
ναμη της οποίας είναι ικανή να επισκιάσει 
τα πάντα. Ακόμη και την γκρίζα καθημερι-
νότητα, δίνοντάς της την ποιητική διάστα-
ση που χρειάζεται για να μπει το φως στη 
ζωή των δυσλειτουργικών ηρώων. Λυρι-
σμός, ευαισθησία, εικαστική φωτογραφία 
–θαυμάσια τα ποιητικά πλάνα με τα δύο 
ελάφια στο χιονισμένο δάσος– σε μια ται-
νία που μετατρέπεται σε κραυγή αγωνίας 
για το φόβο, τη σύγχρονη αποξένωση και 
τον κυνισμό που μαστίζουν τη δυτική κοι-
νωνία. Βραβείο ερμηνείας στα πρόσφατα 
ευρωπαϊκά βραβεία για την εκπληκτική 
τσέχα ηθοποιό Αλεξάντρα Μπορμπέλι. 

Χριστούγεννα και Σία 
(Santa & Cie)**
 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλέν Σαμπά  

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Αλέν Σαμπά, Γκολ-

σιφτέ Φαραχανί, Οντρέι Τοτού, 

Μπρούνο Σάντσες, Νταβίντ Μαρσέ

 
Την παραμονή Χριστουγέννων τα 
92.000 ξωτικά του Αϊ-βασίλη ξαφ-
νικά αρρωσταίνουν και ο συμπα-
θής άγιος πασχίζει να βρει λύση 
για να παραλάβουν στην ώρα τους 

τα παιχνίδια τους όλα τα παιδιά. 

Οk, η υπόθεση βρίσκεται 
πέρα από κάθε κριτική ή ρε-
αλιστική αξιολόγηση αλλά ο 
Σεμπά («Αστερίξ και Οβελίξ 
- Επιχείρηση Κλεοπάτρα») 
ξέρει να παίζει καλά τα κου-
μπιά της κωμωδίας ξεπερνώ-
ντας, σχετικά ανώδυνα, κάθε 
υποψία να κυλήσει σε ενο-
χλητικά ή κακόγουστα επει-
σόδια. Ευρηματικά γκαγκς, 
μερικές αστείες ατάκες, 
εύστοχη ενσωμάτωση του 
πνεύματος των γιορτών –και 
του ίδιου του Αϊ-Βασίλη τον 
οποίο υποδύεται ο ίδιος ο 
Σεμπά– για μια ταινία που 
δεν είναι τίποτα άλλο από 
ό,τι δείχνει. Μια σάτιρα των 
Χριστουγέννων με την οποία 
περνάς μια χαρά. 
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ΤΕΧΝΗ

Πώς θα έμοιαζε ένα τραπέζι της μνήμης; « Ένα μακρύ, 
στρωμένο, ξύλινο, τραπέζι, τόσο μακρύ που χάνεις 
την κεφαλή, τη μέση και τα άκρα, ένα τραπέζι που 
ενδέχεται και να το ονειρεύεσαι, πολύ καθαρά όμως, 
τόσο που όταν ξυπνάς, βλέπεις αυτά που έβλεπες 
πριν συμπαγή και ευκρινή, θολά και ρευστά πλέον, 
χωρίς περιγράμματα». 

Σ
ε αυτό το μεταιχμιακό τραπέζι, το μεταξύ ύπνου και 
ξύπνου, κάθονται 11 ζωγράφοι κι ένας φωτογρά-
φος για να ανασύρουν εικόνες από το σύνολο σχε-
δόν του έργου (1994-2017) του Μισέλ Φάις. Οι ζω-

γράφοι Άγγελος Αντωνόπουλος, Καλλιόπη Ασαργιωτά-
κη, Μαριλίτσα Βλαχάκη, Περικλής Γουλάκος, Μαριλένα 
Ζαμπούρα, Μανώλης Μπιτσάκης, Χρήστος Μποκόρος, 
Χρόνης Μπότσογλου, Αχιλλέας Παπακώστας, Κώστας 
Παπανικολάου, Γιώργος Ρόρρης και ο φωτογράφος Η-
λίας Κοσίντας, πατώντας στο πεζογραφικό, θεατρικό και 
φωτογραφικό έργο του συγγραφέα συνθέτουν τις δικές 
τους ιστορίες βλεμμάτων (μέσα από ζωγραφική, βίντεο, 
φωτογραφίες) στο πέρασμα του χρόνου. Λίγο πριν τα 
εγκαίνεια μιας ιδιότυπης έκθεσης όπου η ζωγραφική συ-
ναντάει τη λογοτεχνία, μιλήσαμε με τον Μισέλ Φάις.

«Μόνο μιλώντας για την επικράτεια του γκρι θα ξε-
φύγεις από την επικράτεια του γκρι». Είναι μια ταυ-
τολογική ρήση της τελευταίας σας ηρωίδας, Lady 
Cortizol, εξόχως ψυχαναλυτική, που  παραπέμπει 
και στην περιπέτεια της γραφής. Εν προκειμένω της 
δικής σας γραφής, που καθώς προχωράει στο χρόνο 
πειραματίζεται με τα όριά της, γυρνώντας την ίδια 
στιγμή γύρω από τις εμμονές του συγγραφέα. ο ψυ-
χικός ορίζοντας ορίζει τον αφηγηματικό. Πώς είναι η 
ενατένιση ενός τέτοιου ορίζοντα, εικοσιτριών χρό-
νων, από την τωρινή σας θέση; Κάτι ανάμεσα σε περι-
δίνηση, ίλιγγο, λιποθυμία. Μετά, συνήθως, σηκώνεσαι 
με βαρύ κεφάλι και χάλια στομάχι, υπάρχουν όμως και 
περιπτώσεις που σηκώνεσαι πιο ανάλαφρος, με την τρυ-
φερή αίσθηση μιας απώλειας που καλώς έχει απωλέσει 
ό,τι έχει απωλεσθεί.

Μιλάτε για ένα τραπέζι της μνήμης με συνδαιτυμόνες 

δώδεκα «αγαπημένους φίλους, αφοσιωμένους και 
ταλαντούχους ανθρώπους της εικόνας». Πώς σχημα-
τίστηκε αυτή η συντροφιά; Με ποιο τρόπο αναδύθη-
καν οι εμπνεύσεις, πώς φτιάχτηκαν οι γειτνιάσεις και 
οι αντιστοιχίσεις; Αυτή η έκθεση δεν έπεσε από τον ου-
ρανό. Και δεν μιλάω για το προφανές: οργάνωση, τρέξι-
μο, κατάλογος και τα ρέστα. Μιλάω για το παρελθόν της. 
Όχι το εξωτερικό ±  αναθέσεις, συνδυασμοί προσώπων. 
Στέκομαι στον μέσα χρόνο. Οι «Συγκάτοικες εικόνες» έ-
χουν ψυχικά δεδουλευμένα και πνευματική προϋπηρε-
σία.  Σχεδόν με όλους που εκθέτουν σ'  αυτή την έκθεση 
με συνδέουν μνήμες, στιγμές που διαρκούν, πράγματα 
απτά  με ψυχικό βάρος. Εξώφυλλα, εικόνες, προλογί-
σματα, συνεντεύξεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, 
συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις, αλλά και κοινές δια-
κοπές, οινοκατανύξεις, εντάσεις, διαφωνίες και πολλά 
πολλά γέλια. Ξέρετε, οι άνθρωποι που παλεύουν με το 
σκοτάδι τους δεν είναι ήμερα ζώα. Μπορεί με κάποιους 
από αυτούς που με τιμούν σήμερα, πάνω απ'  όλα με τη 
φιλία τους, να μη βλεπόμαστε, όπως βλεπόμασταν, να 
μην ανοίγουμε τις καρδιές μας, όπως τις ανοίγαμε, να μην 
τσακωνόμαστε, όπως τσακωνόμασταν, να μη γελάμε, 
όπως γελούσαμε, αλλά τα χνάρια μας, οι διασταυρώσεις 
μας, οι τομές μας, παραμένουν ανεξίτηλα. Γι'  αυτό, ευχα-
ριστώ απο καρδιάς τον Χρόνη, τον Χρήστο, τον Γιώργο, 
τον Άγγελο, τον Κώστα, τον Περικλή, τη Μαριλένα, τη 
Μαριλίτσα, την Καλλιόπη, τον Ηλία, τον Εμμανουήλ, τον 
Αχιλλέα και, φυσικά, την Ελισάβετ και τον Σωτήρη, αλλά 
και την Άννα, την Βασιλική και τη Φανιώ.

οι «Συγκάτοικες εικόνες» μοιάζουν με μία ιδιότυπη 
ρετροσπεκτίβα. Μια ανασκόπηση των γραφουμέ-
νων, μία αναπόληση, αναδρομή σε τετελεσμένους 
κόσμους. Σαν να εικονογραφούνται εδώ στιγμιότυπα 
από το μεγάλο μυθιστόρημα που εγκιβωτίζει τις «μι-
κροδιηγήσεις» των έργων σας; Όντως. Σαν να περιη-
γούνται στη βιβλιοθήκη της γραφής μου, να ανασύρουν 
έναν χαρακτήρα, να τον στήνουν απέναντι, να τον σχε-
διάζουν, να τον ζωγραφίζουν, να τον βιντεοσκοπούν, να 
τον φωτογραφίζουν. Αλλά και μια κατάσταση, μια αύρα, 
μια εποχή, ένα νεύμα. Το ενδιαφέρον και συγκινητικό μαζί 
είναι η πολυτροπία βλεμμάτων για ίδια κείμενα και βιβλία.

Τι είδαν οι ζωγράφοι που έσκυψαν στο καλειδοσκό-
πιο της γραφής σας; Ποια είναι η σχέση σας με το δικό 
τους έργο; Το τι είδαν θα το διαπιστωσετε εσείς, οι επι-
σκέπτες της έκθεσης. Από μεριάς μου, το μόνο που ξέρω 
είναι για το διαρκές δούναι λαβείν που, εδώ και χρόνια, 
κυκλοφορεί μεταξύ μας. Έδωσες λέξη, έλαβες εικόνα. Με 
το έργο αρκετών έχω μακρά σχέση. Ξέρω τη διαδρομή 
τους από την εποχή που ήταν στην ΑΣΚΤ. Από τα πρώτα 
τους βήματα. Από τότε μιλούσαμε ανοιχτά και παθιασμέ-
να, σ'  αυτό, βεβαίως, βοηθούσε και το γεγονός ότι δεν 
ανήκα στο συνάφι τους, ερχόμουν από άλλα εκφραστικά 
χωράφια. Έτσι, στο πέρασμα του χρόνου, η συνάφεια, η 
συνομιλία, η εγγύτητα πήρε το σχήμα προλογισμάτων, 
συνεντεύξεων, συνεκθέσεων.

Στο τραπέζι αυτό κάθονται τα πρόσωπα των βιβλίων 
σας, αυτοί οι «εξημερωμένοι δαίμονες», όπως τους λέτε, 
οι «κατάσαρκοι πληρεξούσιοί» σας. Εντός και εκτός κει-
μένου. Ανώνυμοι και επώνυμοι. Επινοημένοι και βιογρα-
φούμενοι. Πώς σχετίζεστε μαζί τους; υπάρχει ένα είδος 
συνοχής, συνέχειας, πολλαπλασιασμού των εαυτών; Οι 
χαρακτήρες των βιβλίων μας στο πέρασμα του χρόνου είναι 
κάτι σαν συγγενείς. Όχι, φίλοι. Τους φίλους τους επιλέγουμε. 
Τους συγγενείς όχι.  Ένα δύσκολο σόι, συχνά αγνοούμενο, 
άλλοτε σκορποχώρι. Παράξενα μούτρα, ανευχάριστα, θυ-
μωμένα, θίγονται με το παραμικρό, όχι σπάνια σου ζητάνε 
τον ουρανό με τ'  άστρα, ενώ, κατά βάθος, θέλουν να σε εξα-
φανίσουν απο πρόσωπου γης, να  κοιμούνται στο κρεβάτι 
σου, να τρώνε από το πιάτο σου, να βλέπουν τα όνειρά σου, 
να μιλάνε εξ ονόματος σου. Επόμενο δεν είναι άλλοτε να 
τους βλέπεις σαν έναν δαίμονα, που μεταμορφώνεται σε ό,τι 
μπορείς να φανταστείς κι άλλοτε σαν το κενό που αδυνατείς 
να μεταμορφώσεις;

Πώς θα περιγράφατε αυτή τη «μέρα που εδώ και χρόνια 
σβήνει και ποτέ δεν τελειώνει» (όπως γράφετε στον κα-
τάλογο της έκθεσης); Τρομακτικά ωραία. A

«ΣυγκάτοικεΣ εικονεΣ»
11 εικαστικοί στο μακρύ τραπέζι της μνήμης του Μισέλ Φάις

Της Δήμήτρας Γκρους

Info
 Εγκαίνια: Τετ. 13/12, 

20.00. Τετ. - Παρ. 18.00-
21.00, Σάβ. 12.00-20.00 

Κυρ. 12.00-15.00 μ.μ. 
Κλειστά: 23-24/12,  

30-31/12, 6-7/1.  
Ως 14/1/2018.   

Φωκίωνος Νέγρη 16,  
2108824681

Την Κυριακή 17/12 στις 
13.00 θα πραγματο-

ποιηθεί η πρωτη ξενά-
γηση/συζήτηση/ανα-
λόγιο στον χώρο της 

έκθεσης. Οι ζωγράφοι 
Άγγ. Αντωνόπουλος, Μ. 
Βλαχάκη, Π. Γουλάκος, 

Μ. Ζαμπούρα, Κ. Πα-
πανικολάου, Γ. Ρόρρης 
και ο φωτογράφος Η. 
Κοσίντας ξεναγούν, 
μαζί με την κριτικό 
λογοτεχνίας και με-

ταφράστρια Κατερίνα 
Σχινά, φιλότεχνους και 
βιβλιόφιλους στην έκ-

θεση και, παρουσία του 
συγγραφέα, συζητούν 
μαζί τους. H ηθοποιός 

Αλεξία Καλτσίκη θα 
διαβάσει αποσπάσμα-

τα από βιβλία  
του συγγραφέα.

Επιμέλεια έκθεσης:
Ελισάβετ Σακαρέλη

Gallery 
walk
Θα βρεθούμε στη βόλτα 
των γκαλερί

Σ
τις 16 και 17 Δεκεμβρίου 48 γκαλε-
ρί στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσ-
σαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα και 
τη Βέροια θα γίνουν οι στάσεις στο 

Gallery Walk ±  με διευρυμένο ωράριο το 
Σάββατο (11.00-17.00) και παραμένοντας 
ανοιχτές και την Κυριακή (11.00-15.00). 
Τον ρόλο του ξεναγού θα έχει ο δίγλωσσος 
χάρτης (ελληνικά-αγγλικά) που έχει σχεδι-
αστεί ειδικά και θα διανέμεται σε όλες τις 
γκαλερί που συμμετέχουν στον εικαστικό 
περίπατο. Στον περίπατο αναμένεται να 
ανακοινωθούν και οι αλλαγές που μας πε-
ριμένουν στην 23η Art Athina ± το Gallery 
Walk είναι μια παράλληλη δράση της αθη-
ναϊκής φουάρ± , η οποία αλλάζει χώρο (Ω-
δείο Αθηνών), αλλά και ημερομηνίες (20-
24/6), ώστε να γίνει η ευρωπαϊκή φουάρ 
με την οποία θα κλείσει η σεζόν.

οι γκαλερί που 
συμμετέχουν
a.antonopoulou.art, αρι-
στοφάνους 20, 2103214994 

Γκαλερί ΑΔ Παλλάδος 3, 
Ψυρρή, 2103228785

Αγκάθι Κartάλος,  μη-
θύμνης 12 & Επτανήσου, 
αθήνα, 2108640250

Alma Gallery Athens, 
υψηλάντου 24, αθήνα, 
2114003160

Γκαλερί Αργώ, Νεοφύ-
του Δούκα 5, αθήνα, 
2107249333

Αστρολάβος, Ξανθίππου 
11, αθήνα, 2107294342

Artower Agora, αρμοδίου 
10, αθήνα, 2103246100

Art Zone 42, Λεωφ. Βασι-
λέως κωνσταντίνου 42, 
αθήνα, 2107259549

Αίθουσα Τέχνης Αθη-
νών, Γλύκωνος 4, αθήνα, 
2107213938

Bernier / Eliades, Επταχάλ-
κου 11, αθήνα, 2103413935

CAN Christina 
Androulidaki gallery, ανα-
γνωστοπούλου 42, αθήνα, 
2103390833

Cheapart, α. μεταξά 25, 
αθήνα, 2103817517

Chili Art Gallery, Δημοφώ-
ντος 13-15, αθήνα

Depo Darm,  ήρώων ςκο-
πευτηρίου 54-56, αθήνα, 
2107601177

εκφραση-γιαννα γραμμα-
τοπουλου Βαλαωρίτου 9α, 
αθήνα, 2103607598

Eleftheria Tseliou Gallery, 
ήρακλείτου 3, αθήνα, 
2103618188

Elika Gallery, ομήρου 27, 
αθήνα, 2103618045

αίθουσα τέχνης ena, 
Βαλαωρίτου 9γ, αθήνα, 
2103388501

Evripides Art Gallery, 
ήρακλείτου 10 & ςκουφά, 
αθήνα, 2103615909

Gagosian Gallery, μέρλιν 3, 
αθήνα, 2103640215

Γκαλερί Έρση, κλεομένους 
4, αθήνα, 2107220231

Γκαλερί 7, ςόλωνος 20, 
αθήνα, 2103612050

genesis gallery, Χάρητος 
35, αθήνα, 2117100566

Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, 
ακαδημίας 6, αθήνα, 
2103646818-9

Εικαστικός Κύκλος Σιαντή,  
Βασιλέως αλεξάνδρου 2, 
αθήνα, 2107245432

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
ιλεάνα Τούντα, αρματο-
λών & κλεφτών 48, αθήνα, 
2106439466

Kalfayan Galleries, Χάρη-
τος 11, αθήνα, 2107217679

Kappatos Αίθουσα Τέ-
χνης, αθηνάς 12, αθήνα, 
2103217931

kaplanon5,  καπλανών 
5 & μασσαλίας, αθήνα, 
2103388501

Nitra Gallery,  αλωπεκής 
34, αθήνα, 2130436697

Περιτεχνών Καρτέρης, 
ήροδότου 5, αθήνα, 
2108239465

Αίθουσα τέχνης ρεβέκκα 
Καμχή, Λεωνίδου 9, αθήνα, 
2105233049

Γκαλερί Σκουφά ςκουφά 4, 
αθήνα, 2103643025

Αίθουσα Τέχνης Τεχνο-
χώρος, Λεμπέση 4, αθήνα, 
2111823818

The Breeder, Ιάσονος 45, 
αθήνα, 2103317527

 Γκαλερί Ζουμπουλάκη, 
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 
20, αθήνα, 2103608278, 
Πειραιάς

Art Πρίσμα, κουντουριώ-
του 187, 2104296790 

Νικόλας Αντωνίου, 
Τεχνοχώρος

Αχιλλέας Παπακώστας
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Σου το έγραψε και κάποιος άλλος, Μυρτούδι. Κουράστη-
κα να ζω συνέχεια κάνοντας προσπάθεια να σηκωθώ 
από εκεί που έπεσα, να βρω δύναμη και κουράγιο να 
προχωρήσω και να το πάρω από την αρχή τη στιγ-
μή που ξέρω ότι αργά ή γρήγορα θα ξαναπέσω. Κου-

ράστηκα να επενδύω στους λάθος ανθρώπους και να 
τρώω τα μούτρα μου, μπούχτισα να ζω αιωνίως σε μια 

φούσκα που σκάει και με ρίχνει με φόρα στα τσιμέντα. Ελ-
πίζω να μη χαλάω τη διάθεσή σου και σου εύχομαι καλά Χριστού-
γεννα. Τουλάχιστον ας περνάς εσύ καλά, γιατί οι αναγνώστες σου 
μάλλον δεν έχουν ταλέντο σε αυτό. -Αθανασία

Σας ευχαριστώ πολύ που αναγνωρίζετε το ταλέντο μου στο ευ ζειν, έστω και 
εμμέσως. Όντως υπάρχει το ταλέντο αυτό και μπορώ να σας πω ότι το ανακά-
λυψα και το ανέπτυξα με αίμα, δάκρυα και ιδρώτα διότι μεγάλωσα, όπως κι 
εσείς και ο περισσότερος κόσμος, σε συνθήκες που είχαν μικρή σχέση με τη 
συνειδητή επαφή με τον εαυτό μας. Λυπάμαι που το μαθαίνετε έτσι απότομα, 
αλλά το παιχνίδι της ενηλικίωσης έχει αμέτρητες πίστες που τρως τα μούτρα 
σου και τα ξανατρώς και τα ξανατρώς και τα ξανατρώς και μετά σηκώνεσαι 
και ξανασηκώνεσαι και ξανασηκώνεσαι και προσπαθείς και  ξαναπροσπαθείς 
και ξαναπροσπαθείς. Και όλο αυτό κρατάει για πάντα. Όσο για τη φούσκα και 
τις επενδύσεις στους λάθος ανθρώπους, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Φού-

σκωμα ξεφούσκωμα, ε κάποια στιγμή μαθαίνεις να 
ξεχωρίζεις τι είναι τι και δεν μπαίνεις καν στον κόπο 
να ασχολείσαι με φούσκες. Εκτός αν χρειάζεσαι πού 
και πού λίγο παραμύθι, οπότε το κάνεις συνειδητά 
και έτσι δεν είναι τόσο οδυνηρή η πτώση. Αυτά. Καλές 
πτώσεις και καλές πτήσεις.

Μυρτώ, τη γνώμη σου επειγόντως!  Το λέω με 
λίγα λόγια για να μη σου πιάνω και τον χώρο. 
Ενάμιση χρόνο η σχέση, τριών μηνών έγκυος 
εγώ. Δεν το επιδίωξε κανείς από τους δυο μας. 
Στην αρχή φρίκαρα, έκλαιγα, μιλήσαμε για 

έκτρωση. Τώρα το μετάνιωσα και θέλω να το κρατήσω. Είμαι 28 και 
εκείνος 24. Μένω με τους γονείς μου, μένει με τους γονείς του. Ξέ-
ρω, θα πεις ότι είμαστε ανώριμοι και ανέτοιμοι, αλλά θα προτιμούσα 
να πεις κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε όλοι. Έτσι κι αλλιώς 
το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό. Έχω πρόβλημα γιατί δυστυχώς οι 
επιθυμίες μας με το αγόρι δεν συναντιούνται πουθενά. Το καταλα-
βαίνω ότι αγχώθηκε και ότι δεν ήταν μέσα στα σχέδιά του να βρεθεί 
μπαμπάκας στα 24, αλλά ας πρόσεχε τέλος πάντων. Και δεν του ζη-
τάω τίποτα. Απλώς θέλω να το κρατήσω με δική μου ευθύνη. Αυτά. 
Τι κάνουμε;

Σιγά μη σας πω εγώ τι να κάνετε. Είπαμε, δική σας ευθύνη. 
Υ.Γ. Αν και όταν λέμε «δική μου ευθύνη» ενώ μένουμε με τους γονείς μας, 
σημαίνει ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί όλοι μαζί συμπούρμπουλοι. 
Εκτός αν εννοείτε ότι θα βρείτε ένα δικό σας σπίτι και θα πο-
ρευτείτε εσείς και η ευθύνη σας – που δεν το νομίζω. Σε 
κάθε περίπτωση, καλή τύχη και καλά Χριστούγεννα 
εύχομαι.

Μυρτούδι μου, γλυκό κι αγαπημένο, πες μου 
τι γίνεται όταν ο έρωτας πάει και χώνεται μέ-
σα στις ρωγμές του τοίχου της κουζίνας! Τρία 
χρόνια σχέση από έρωτα πολλά υποσχόμενο 
και τώρα κάθομαι και αναρωτιέμαι πότε χάσαμε ο 
ένας τον άλλον και πώς δεν το καταλάβαμε ενώ εκεί-
νος μασάει χτεσινά σουβλάκια μπροστά στην τηλεόραση. Θέλω να 
χωρίσω και να ξαναβρώ τον εαυτό μου, αλλά όταν η σκέψη αρχίζει 
και γίνεται πραγματική προοπτική τρέμουν τα γόνατά μου και βου-
λιάζω ολόκληρη στην απελπισία. Αχ κοριτσάκι μου, γιατί η ζωή να 
μην είναι όπως στα Υπέροχα Πλάσματα;

Μα είναι! Στα Υπέροχα Πλάσματα ένας έρωτας πολλά υποσχόμενος πήγε και 
χώθηκε μέσα στις ρωγμές της πραγματικότητας που είχε να κάνει με τα θέλω 
του καθενός και αντίο σας. Έμειναν, ωστόσο, άλλα πράγματα. Όπως, για πα-
ράδειγμα, η σοφία να καταλαβαίνεις εγκαίρως (ή όχι και τόσο εγκαίρως) πότε 
ήρθε η στιγμή να την κάνεις αποχαιρετώντας ένα όνειρο που δεν σου βγήκε, 
ακόμα κι αν χρειαστεί να επιστρέψεις σε μια ζωή που κάτι της έλειπε. Δεν πει-
ράζει, γι’ αυτό υπάρχουν οι φίλοι, η δουλειά, η σχέση μας με τον εαυτό μας και 
με τις επιθυμίες μας. Κι η ζωή τραβάει την ανηφόρα.
Υ.Γ. Καλά δεν είναι κιόλας 100% σίγουρο ότι θα χωρίσετε επειδή περνάτε μια 
ανέμπνευστη φάση. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να χωρίσουν, δουλεύουν. Τα 
υπόλοιπα είναι κλάψες. Σόρι, αλλά είναι.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ. Πλούσιος επιχειρηματίας 34χρο-
νος, γοητευτικότατος, ψηλός, με πολλά α-

κίνητα στα βόρεια προάστια και σε νησιά, πολυτελή Ι.Χ. και υψη-
λό εισόδημα €6.000 μηνιαίως, επιθυμεί γνωριμία γάμου. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, www.pappas.gr

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

Μικρές 
αγγελίες

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVSE κενό και το μήνυμά σου στο 19400.
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.

Χρέωση SMS œ0,31 με ΦΠΑ (Mediatel - Τηλ παραπόνων: 2142148020)

ξέρεις 
εσύ...

Γ. λίγες ημέρες έμειναν και νο-
μίζω και οι δύο καρδιοχτυπού-
με αν θα περάσουμε το τεστ.

Τη μια φορά δεν θέλεις να με 
δεις και μετά με ταράζεις στα 
μηνύματα. Είσαι για ψυχία-
τρο, το καταλαβαίνεις, ε;

Αυτό που μου στέλνεις κάθε 
ημέρα μηνύματα, ενώ βλέ-

πεις ότι δεν απαντώ, δεν σου 
λέει κάτι για το μέλλον μας;

Κάτια, ετοιμάσου, έρχομαι 
Θεσσαλονίκη και δεν πρόκει-
ται να σε αφήσω στιγμή μόνη.

Το μόνο σίγουρο, Πέτρο, 
είναι πως και οι δύο αγαπάμε 
τα σκυλιά. Λες να μας φέ-
ρουν πιο κοντά;

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVSE κενό και 
το μήνυμά σου στο 19400. Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο 
εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα. Χρέωση SMS œ0,31 με ΦΠΑ 
(Mediatel - Τηλ παραπόνων: 2142148020)

Σε 
είδα...

SUSHIMOU  
4/12. Καθίσατε δίπλα μας με 
τη φίλη σου, είστε θαμώνες 
και πιάσαμε κουβεντούλα 
για το μενού, αλλά φύγαμε 
απότομα. Ο ψηλός. kapoios.
athens@gmail.com

Ψυρρή.   
2 Δεκεμβρίου πήγαμε «βόλ-
τα», είδα τα πράσινα μάτια 
σου, τα ερωτεύτηκα και μετά 
σαν άλλος Βύρωνας, έφυ-
γα… 6940113030.  
Σε ψάχνω… 



54 A.V. 14 - 20 ΔΕΚΕΜβριου 2017

STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)

Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Μεροκάματο vs ποιότητα ζωής 
Αρκούντως εορταστικό το κλίμα της εβδομάδας, 
τουλάχιστον στο κεφάλι και τη φαντασία σου, για-
τί η πραγματικότητα δυσκολεύεται να συνεργα-
στεί με το όραμά σου. Πολύ ορθά είσαι προσανα-
τολισμένος στο να κάνεις καμία εκδρομούλα, να 
βγεις για διασκέδαση κ.ο.κ. Η δουλειά σου όμως 
φαίνεται να εξελίσσεται στον 
Νταρθ Βέιντερ του προσωπι-
κού σου γαλαξία και να σε θέτει 
ενώπιον ζητημάτων καριέρας 
κι εργασιακής ρουτίνας στο 
παρά πέντε πριν τις γιορτές. Τα 
σχετικά ανοίγματα, δε, ακόμη 
δεν αποτελούν απτές πραγμα-
τικότητες. Κι ενώ τα πράγμα-
τα στα ερωτικά σου από μόνα 
τους δεν είναι άσχημα, η γενική 
διάθεση κλέβει κι εκεί κάτι από 
το κέφι σου, ειδικά αν παραδο-
θείς αμαχητί στα αρνητικά σου 
συναισθήματα. Πολύ προτιμότερο να αφήσεις τις 
σοβαρές αποφάσεις για μετά τις γιορτές (αν είναι 
δυνατόν), είτε αυτές αφορούν τα επαγγελματικά 
σου, είτε το αν και πώς γίνεται η σχέση σου να χω-
ρέσει το προσωπικό σου πρόγραμμα, στόχους και 
να αφήσει χώρο για τις φιλίες σου. Ένα σχετικό 
μέτρο στο θέμα αλκοόλ δεν βλάπτει επίσης.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Δυσκολεύεσαι να δεις τα «κέρδη» της ζωής σου
Κάτι σε χριστουγεννιάτικη μελαγχολία και υπε-
ρευαισθησία σε πιάνει αυτές τις μέρες με τη συμ-
βολή της οικογένειάς σου, της γενικής σου ρου-
τίνας και των οικονομικών σου υποχρεώσεων. 
Αν είσαι ελεύθερος, η συναισθηματική σούπα 
μέσα στην οποία κολυμπάς σε οδηγεί σε σκέψεις 
για παλιότερές σου σχέσεις, τις οποίες τείνεις 
είτε να αθωώσεις (χωρίς λόγο), είτε να κατηγο-
ρήσεις για τα πάντα – και οι δύο προσεγγίσεις εξ 
ίσου άστοχες. Αν είσαι σε σχέση, το προσωπικό 
και καλά κρυμμένο σου δράμα τείνει να εκδη-
λωθεί με επιθετικότητα και ανταγωνισμό προς 
το σύντροφό σου. Καλύτερα να εστιαστείς σε 
αυτά που σας ενώνουν, λοιπόν, παρά σε αυτά 
που τώρα θεωρείς ότι σας διαφοροποιούν. Το 
σεξ παραμένει ένας σοβαρός άσος στο μανίκι 
σου, όπως και η από κοινού έξοδοι και κοινωνι-
κοποίηση. Γενικά, καλό θα ήταν να αποφύγεις να 
«κλειστείς» ή να φορτώσεις άσκηση, διατροφή 
και το πρόγραμμα υγιεινής σου στον κόκορα, 
γιατί το αποτέλεσμα θα είναι επιβαρυντικό για 
την υγεία και την ψυχολογία σου. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Χρεώνεσαι ανύπαρκτες προθέσεις λόγω 
παρεξηγήσεων
Το μικρό σου όνομα θα μπορούσε να είναι «παρε-
ξήγηση» αυτές τις μέρες, καθώς δυσκολεύεσαι 
αρκούντως να επικοινωνήσεις τον εαυτό σου 
και να συνεννοηθείς για οικογενειακά θέματα με 
το σύντροφό σου. Παρόμοια φορτισμένες είναι 
και οι σχέσεις σου με τους συναδέρφους σου, ό-
που το μόνο που επιθυμείς είναι να εξισορροπή-
σουν τα πράγματα και το μόνο που καταφέρνεις 
είναι να πιστοποιήσεις ότι αυτό είναι εξαιρετικά 
δύσκολο ή και αδύνατον επί του παρόντος. Εστι-
άσου καλύτερα σε πρακτικά θέματα ρουτίνας, 
ακόμη κι αν δεν σου φαίνονται και πολύ σέξι ε-
πιλογή για την εποχή. Παράλληλα, στο πνεύμα 
των ημερών, απόφυγε να φέρεις στη σχέση σου 
ζητήματα σογιών, κληρονομικά και γενικά μοι-
ρασμένα οικονομικά, αφού μόνο να φορτίσουν 
περαιτέρω την κατάσταση θα καταφέρουν. Για 
να μπορέσεις να κοινωνικοποιηθείς όπως τόσο 
επιθυμείς αυτές τις μέρες, χρειάζεσαι πολύ ανοι-
χτό μυαλό, σταθερά ενωτικό προσανατολισμό 
και πολύ πολύ χιούμορ για να μην αφήσεις το 
κλίμα να βαραίνει δυσανάλογα. Για τη νευρικό-
τητά σου, μην παραμελείς τη σωματική άσκηση.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Κυκλοφόρησε με προμήθειες και ψυχολογία 
για «παν ενδεχόμενο»
Το μυαλό σου είναι στην υγεία, τη διατροφή και 
τη ρουτίνα σου γενικότερα κι όχι άδικα, αφού οι 
ημέρες φαίνεται να κάνουν ό,τι μπορούν για να 
σε βγάλουν παντελώς εκτός προγράμματος, με 
διάφορες προφάσεις που περιλαμβάνουν από 

μικροαδιαθεσίες, οικογενει-
ακές και οικονομικές υπο-
χρεώσεις μέχρι ακυρώσεις 
της τελευταίας στιγμής. Ευ-
τυχώς η δημιουργικότητα, η 
φαντασία και η συναισθημα-
τική σου νοημοσύνη είναι σε 
μεγάλο χάι και στη διάθεσή 
σου για να εξομαλύνεις τους 
σκοπέλους της καθημερινό-
τητάς σου. Αν είσαι μόνος, 
επιβάλλεται να εξισορροπή-
σεις τη ρουτίνα σου με εξό-
δους, φλερτ και διασκέδαση. 

Αν είσαι δεσμευμένος, καλό θα ήταν να επεν-
δύσεις στην κατάρτιση ενός κοινού πλάνου με 
το σύντροφό σου, αφού το να εργάζεστε από 
κοινού για κάτι θα είναι πολύ πιο εύκολο κι ευ-
χάριστο από αδέσποτα «κατηγορώ» και θα α-
νακουφίσει και την πίεση που κουβαλάς μέσα 
στη μέρα. Γενικά, οπλίσου με υπομονή και έσω 
προετοιμασμένος γιατί οι μέρες σε πηγαίνουν 
από ανατροπή σε ανατροπή.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Η καλή σου διάθεση είναι η σχεδία των ημερών
Το κέφι σου καλά κρατεί, αν και η τσέπη σου βα-
ρανασταινάζει υπό το βάρος των χριστουγεν-
νιάτικων υποχρεώσεων κι επιλογών σου. Την 
κατάσταση σώζει ότι ένα μεγάλο κομμάτι των 
χρημάτων σου πηγαίνει σε σωστούς και άγιους 
σκοπούς, όπως είναι τα παιδιά σου, τα χόμπι σου, 
η ψυχαγωγία σου και, τελικά, ό,τι σε κάνει χα-
ρούμενο. Η χαρούμενη διάθεσή σου επαρκεί ως 
αντίβαρο στην αναστάτωση και την κινητικό-
τητα που υπάρχει στο σπίτι και το οικογενειακό 
σου πλαίσιο, αν και σου χαλάει ελαφρώς το σκη-
νικό. Όσο δεν εμπλέκεσαι σε θέματα που σου 
ανοίγουν οι συγγενείς σου, είσαι εντάξει, ακόμη 
κι αν χρειάζεται να τρέξεις παραπάνω για υπο-
χρεώσεις που αφορούν το ίδιο το σπίτι ή για να 
στηρίξεις ψυχολογικά την οικογένειά σου. Αν 
είσαι ελεύθερος, θα περάσεις πολύ ωραία αυτές 
τις μέρες αν αφεθείς στο κιτς εορταστικό πνεύ-
μα και ακολουθήσεις τη ροή του φλερτ και της 
διασκέδασης. Και αν αποφύγεις να ρισκάρεις τις 
φιλίες σου, μπλέκοντας το σεξ στο παιχνίδι.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Σπιτικός χαμός με άρωμα Χριστουγέννων και 
ρυθμός prestissimo
Η συμπεριφορά σου στο σπίτι θυμίζει σβούρα ή 
τον ντισνεϊκό διάβολο της Τασμανίας, αφού φαί-
νεται ότι όλα σχεδόν τα ζητήματα της ζωής σου, 
δουλειά, λεφτά, παιδιά, σχέση, έρως, δημιουργι-
κότητα, έχουν σκάσει σύσσωμα στη μέση του σπι-
τικού και της οικογένειάς σου. Βοηθάει σίγουρα το 
γεγονός ότι βρίσκεσαι γενικά σε φάση συνεννό-
ησης με τους δικούς σου, ακόμη κι αν αντιμετω-
πίζετε τον περιστασιακό χαμούλη. Με όλα αυτά 
πιστεύεις ότι είσαι πολύ κοντά στο να κλατάρεις 
κι η αλήθεια είναι ότι, ψυχολογικά τουλάχιστον, 
πηγαίνεις με τη ρεζέρβα. Τουλάχιστον δεν είσαι 
καθόλου εχέμυθος για αυτά που σου συμβαίνουν 
και σε ταλαιπωρούν, ψυχολογικά, οικονομικά κι ε-
ρωτικά, κι αυτό σε βοηθάει να επιπλεύσεις. Όπως 
και το γεγονός ότι δεν στέκεσαι στιγμή ακίνητος 
(αν και το θέλεις) και οι γρήγορες εναλλαγές δι-
ασφαλίζουν ότι δεν έχεις τον απαραίτητο χρόνο 
για να πέσεις ψυχολογικά, όπως θα ήθελες. Δώσε 
κι ένα μπράβο στον εαυτό σου που αρχίζεις και 
καταλαβαίνεις τι  συμβαίνει στα ερωτικά σου. Σύ-
ντομα θα μπορείς και να επέμβεις.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Εξισορροπείς πληθώρα ζητημάτων που σου 
τρώνε χρόνο και ενέργεια
Η σχέση και οι συνεργασίες σου σε σπρώχνουν 
να αποφασίσεις ότι θέλεις να περάσεις καλά, 
να ηρεμήσεις και να βρεις τα χρήματα για να 
το κάνεις. Το αποτέλεσμα είναι διττό: περισσό-
τερα έξοδα για την προσωπική σου απόλαυση 
και ενεργοποίηση για να αυξήσεις με κάθε τρό-
πο τα έσοδά σου. Δεν βοηθάει ότι δεν το κάνεις 
στην καλύτερη των περιόδων για καινούρια 
ανοίγματα. Από την άλλη όμως αναγκάζεσαι 
να ξαναδείς διάφορες υποθέσεις που αφορούν 
την ευρύτερη οικογένειά σου, τις μετακινήσεις 
σου και γενικά τη διαχείριση του χρόνου και 
της φαιάς σου ουσίας. Όσο δεν εμπλέκεσαι σε 
νέα μέτωπα, τα πράγματα θα πηγαίνουν δε-
ξιά για σένα, αφού και θέλεις και μπορείς να 
τακτοποιήσεις τα ατακτοποίητα. Δεν θα κατα-
φέρεις σίγουρα να χαλαρώσεις όσο θα ήθελες 
γιατί έχεις πολλά τρεξίματα για οικονομικούς 
και κοινωνικούς λόγους, όμως τελικά μια χα-
ρά περνάς μέσα στο γενικό κομφούζιο. Αν κα-
ταφέρεις να δεις κι ορισμένες αλήθειες και να 
αναπροσαρμόσεις το σχέδιο για τη σχέση σου, 
όλα καλά.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Άφθονη ενέργεια για να την κάνεις ό,τι 
θέλεις, αν βρεις ένα κάποιο μέτρο
Επισήμως με τσίτα τα γκάζια σε βρίσκει η ε-
βδομάδα και μια καθημερινότητα που δεν σε 
αφήνει να φρενάρεις ούτε για αστείο. Αντοχές 
έχεις, μην τα ξαναλέμε, ωστόσο το σώμα σου 
δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να ακολουθήσει 
επακριβώς τις άγριες διαθέσεις σου, αν δεν 
το βοηθήσεις με ξεκούραση. Καλό θα ήταν να 
βάλεις και μια φραγή εισερχομένων στα με-
λομακάρονα τα οποία πετάγονται από κάθε 
κατεύθυνση και τείνουν να γίνουν η παρηγο-
ριά για τα πάντα. Με το κλείσιμο του χρόνου, 
δίνεις αρκετά χρήματα για τις υποχρεώσεις και 
τα χόμπι σου, ωστόσο τα οικονομικά σου είναι 
σε καλύτερη φάση από ό,τι συνήθως κι έτσι 
αντέχουν και τα προγραμματισμένα και κάποια 
απρογραμμάτιστα έξοδα για οικογένεια και 
σπίτι. Στα ερωτικά σου, μόνος ή δεσμευμένος, 
η κατάσταση τείνει προς μία σχετική ηρεμία 
αφού δεν έχεις διάθεση να ψειρίσεις τη μαϊμού 
και επιθυμείς λιγότερα λόγια και περισσότερη 
απόλαυση, σωματική και συναισθηματική. Εδώ 
που τα λέμε, τα λιγότερα λόγια είναι μάλλον 
προϋπόθεση για να το καταφέρεις.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

οι κόποι σου δεν αναγνωρίζονται κι αυτό σε 
εξαντλεί
Η σχέση σου μπορεί να γίνει η αιτία των δεινών 
της εβδομάδας σου, αφού οι σχετικές ανησυχί-
ες ανακινούν διαφωνίες σχεδόν για τα πάντα, 
από το ποια είναι η σωστή φωτεινότητα για την 
τηλεόραση μέχρι το πώς πρέπει να μεγαλώνουν 
τα παιδιά. Αν είσαι ελεύθερος, συνεχίζεις να ρέ-
πεις προς διάφορες αστοχίες που τουλάχιστον 
τείνουν να μένουν στο παρασκήνιο. Στην εργα-
σιακή σου ρουτίνα τα πράγματα πηγαίνουν ok, 
αλλά η δυσκολία σου να συνεννοηθείς δεν αφή-
νει τη δουλειά σου να φανεί, ούτε εσένα να δρέ-
ψεις τις δάφνες που σου αναλογούν σε επίπεδο 
καριέρας, το αντίθετο. Το τέλος της εβδομάδας 
φέρνει κάποιες ανατροπές στα σχέδιά σου για 
το ΣΚ, ειδικά αν αυτά έχουν να κάνουν με εκδρο-
μούλα και την ευρύτερη οικογένειά σου. Τέλος 
το νευρικό σου σύστημα χρειάζεται φροντίδα 
αγάπη και προδέρμ αυτόν τον καιρό και οφεί-
λεις να κάνεις ό,τι μπορείς για να εκτονώνεις την 
εσωτερική σου ένταση. Καλλιτεχνίες πάσης 
φύσεως, διαλογισμός, ήπια σωματική άσκηση, 
περισσότερος προσωπικός χρόνος και υγιεινή 
ζωή, όλα βοηθάνε.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Γιορτινή μελαγχολία (και άρνηση)
Ο ψυχισμός σου θα μπορούσε να επωφεληθεί 
από κανένα γιορτινό λαμπιόνι αλλά φαίνεται 
ότι εσύ είτε λόγω υγείας, είτε λόγω ψυχολογί-
ας, το πιθανότερο λόγω και των δύο, δεν έχεις 
καμία διάθεση να προσπαθήσεις. Κάνε αυτό 
που σε ανακουφίζει, που είναι οι εξωεπαγγελ-
ματικές σου ασχολίες, όπως και το να ζαλίζεις 
τους φίλους σου με τα θέματα που έχεις σε 
σπίτι και δουλειά. Κατά τα άλλα περίμενε να 
περάσει αυτή η περίοδος που προηγείται των 
γενεθλίων σου και είναι ουσιαστικά το κλείσι-
μο όλης της χρονιάς για σένα και, ως τέτοια, 
σου βγάζει κι όλη την κούραση της χρονιάς. 
Αν μέσα σε αυτό αποφασίσεις να ξαναδείς ή 
να ξαναμιλήσεις με παλιότερές σου σχέσεις, 
δεν πειράζει. Δεν πρόκειται να βγάλεις καμία 
συνεννόηση ούτως ή άλλως και απλώς θα πι-
στοποιηθείς για το πόσο τελειωμένα είναι τα 
πράγματα. Αν καταφέρεις δε να ακούσεις και 
τη διαίσθησή σου λίγο, θα γλιτώσεις τον εαυτό 
σου από έξτρα ταλαιπωρία.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Τα ερωτικά σού αναστατώνουν τα σχέδια και 
το μυαλό σου
Φαίνεται ότι τα τεκταινόμενα στην ερωτοσε-
ξουαλική σου ζωή μονοπωλούν το ενδιαφέρον 
σου κι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία 
μικρή αναστάτωση στις ιερές για σένα φιλίες 
σου. Εφόσον βέβαια δεν έχεις καταστήσει το 
σύντροφό σου μέλος της παρέας και δεν τον 
σέρνεις παντού μαζί με το τσούρμο των ανθρώ-
πων σου. Κι ενώ η προσοχή σου είναι στραμμέ-
νη σε ζητήματα εκτός δουλειάς, στα επαγγελ-
ματικά σου τα πράγματα κινούνται γρήγορα, 
με ενδιαφέρουσες προτάσεις υπό συζήτηση 
και μια δική σου προσπάθεια να σπρώξεις την 
καριέρα σου. Το γενικό κλίμα είναι δημιουργικό 
πάντως και τα δικά σου μάτια στραμμένα στο 
μετά και το μέλλον (οποία έκπληξις). Σωματι-
κά επίσης αισθάνεσαι εντάξει (αν εξαιρέσουμε 
την ψυχχολογική αναστάτωση που σου φέρνει 
οτιδήποτε αφορά το κρεβάτι σου ή την εγγύ-
τητα στη σχέση), αν και αρχίζεις να μυρίζεσαι 
ότι κουβαλάς πολλή κρυμμένη κούραση που θα 
φανεί οσονούπω. Εν κατακλείδι, όσο δεν σε πιέ-
ζουν υπερβολικά, είσαι καλά κι ευτυχώς αυτό το 
διάστημα ακόμη και οι συγγενείς σου φαίνεται 
να υιοθετούν μια χαλαρότερη προσέγγιση που 
σου ταιριάζει απολύτως.  

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Πρακτικές έγνοιες και υπερεπιφυλακτικότη-
τα στα προσωπικά σου
Σε ασυνήθιστα πρακτική διάθεση σε βρίσκει 
η εβδομάδα, αφού το μυαλό σου ασχολείται 
κυρίως με την καριέρα σου και το τι ανοίγμα-
τα και δεξιότητες χρειάζεσαι για να αυξήσεις 
τα εισοδήματά σου. Το μείζον θέμα είναι γιατί 
δεν μπορείς να εκφραστείς όπως θα ήθελες 
μέσα από τη δουλειά σου, γιατί οι συνάδερφοί 
σου δεν σε καταλαβαίνουν και τι μέλλει γενέ-
σθαι. Βέβαια οι προβληματισμοί αυτοί είναι δι-
κοί σου μόνο κατά το ήμισυ αφού σε μεγάλο 
βαθμό είναι αποτέλεσμα των διαφωνιών και 
διαφορών σου με τη σχέση ή την οικογένειά 
σου. Αν εξαιρέσουμε το οικονομικό, η περίοδος 
δεν ενδείκνυται ιδιαίτερα για να κουβεντιάσεις 
οτιδήποτε άλλο, καλύτερα να το αφήσεις για 
μετά τις γιορτές. Στα προσωπικά σου περνάς 
το σύντροφό σου, νυν ή υποψήφιο, από σαρά-
ντα κόσκινα, για να δεις αν σου κάνει και, ναι, 
βρίσκεις προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι επι-
θυμείς κάτι διαφορετικό και έχεις γίνει υπερε-
πιφυλακτικός με οτιδήποτε σου θυμίζει παλιά 
ξινά σταφύλια. A

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