
 18 - 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 . ΤΕΥΧΟΣ 642 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

GILBERT & GEORGE 
Κάνουμε τους φιλελεύθερους πολύ νευρικούς

Της Ηρώς Παρτσακουλάκη 

Κυψέλη, 
η διαχρονική

Του Κωνσταντίνου Ματσούκα

Girl Power
4 κορίτσια της πόλης 

Της Φιλίππας ∆ηµητριάδη

Φωκίωνος Νέγρη: Ο δρόμος μου 
ή οι ταινίες που ονειρεύομαι

Του Μενέλαου Καραµαγγιώλη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΚΥΨΕΛΗ
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-Δημήτρης Φύσσας 
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-Ποια ταινία είδαµε χτες; 
-Με την Πφάιφερ λες;
-Ναι, και τον Φόντα!

-Ποιον Φόντα, ρε µάνα, 
τον Φορντ λες.

(ºïùâÛîôå÷ íå ôè íáîïàìá óôï íåôòÞ, 

âòÀäù ªáââÀôïù) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Καλοκαιρινό:
Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής. 

Επιγραφή: 

«Αφήστε την κρίση! 
4 µπικίνια 5 ευρώ!»

Κυρία µιλάει στο κινητό της:
«Και πού είσαι τώρα; Στη Νάξο στο

 λιµάνι είσαι; Τι παλαβοµάρες είναι αυτές 
που µου λες, βρε; Γελάς;; Τι γελάς, µαστου-

ρωµένο είσαι παιδί µου;… Πάψε τα γέλια 
και κοίτα µην πας κοντά στην άκρη στην 

προβλήτα, έχει τρικυµία σου λέω, µην έρθει 
κανα κύµα και σε παρασύρει, παιδάκι µου… 
Ακούς τι λέω, Κωστάκη; Καλέ αυτό γελάει 
ακόµη… Άι σιχτίρι, Κωστάκη µου, µη σου 

πω τίποτα για τη µάνα σου!»

(¹º¶°, áðÞçåùíá ÆåôÀòôè÷)

«Ε, τώρα, ροκ συγκρότηµα 
και να σκουπίζεστε µε χαρτο-

πετσέτες µε µικιµάους… 
Ντροπή σας!»

(ºùòÝá óôï ëéîèôÞ ôè÷, °ìåêÀîäòá÷,  
¦áòáóëåùÜ âòÀäù)

¡¹¿Ä¡Ãª ¦°¦°¡¶¿Ä¡¹ÃË
Επιµέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πότε ήρθες στην Αθήνα; Το 2014. 
Για να σπουδάσω ηθοποιός. 

 Η πρώτη δουλειά που έκανες … Σερβιτόρος. 
Εννοείται.

  Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγµιότυπο που 
θυµάσαι; Oι Ολυµπιακοί Αγώνες. Και το Γιούρο.

 Σε ποιες γειτονιές έχεις ζήσει; Χαλάνδρι, 
Άνω Πετράλωνα, Πλάκα, Παγκράτι.

 Το πρώτο σου διαµέρισµα; Στο ηµιυπόγειο της φίλης 
µου Νατάσσας στα Άνω Πετράλωνα. Μη σου φαίνεται 
µίζερο. Πέρασα καταπληκτικά. Και κατάλαβα ότι το κα-
λό µε τον ενιαίο χώρο είναι ότι µπορείς να µπεις σε ένα 
καρότσι του σούπερ µάρκετ και ένας φίλος σου να σου 

κάνει σβούρες στο σπίτι. Και εσύ να είσαι άνετος.
 Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που έχεις ζήσει; Μια 

µέρα µπαίνω σε ένα ταξί. -Πού πάµε; -Παγκράτι. -Οκ. 
(χτυπάει το τηλέφωνο του ταξιτζή, µου το δίνει) -Σήκω-
σέ το και πες ότι είµαι στο νοσοκοµείο, µου λέει. - Μα τι 

µου λέτε; Η συνέχεια ήταν απλώς µοναδική.
 O αγαπηµένος σου αθηναϊκός ήχος; Κάθε τόσο έχω 
κάτω από το µπαλκόνι µου µια τσιγγάνα (νοµίζω) που 
τραγουδάει µαζί µε ένα αρµόνιο το «Ο σόλε µίο» και το 

«Λα βι αν ροζ». Με µικρόφωνο στο αρµόνιο.
 Ποιο γκρουπ δικαιούται να γράψει το σάουντρακ 

της Αθήνας; Οι Στέρεο Νόβα.
 Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο; 

Η αποδοχή.
 Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να αποµονώνε-

σαι στην Αθήνα; Ο Ταύρος.
 Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που θα έκανες αν ή-

σουν δήµαρχος για µια µέρα; Θα πεζοδροµούσα την 
Πανεπιστηµίου.

 Πού ζεις τώρα; Πλατεία Βαρναβα, Παγκράτι. Ήταν το 
σπίτι της γιαγιάς µου εκεί. ∆εν είµαι χίπστερ.

 Ποιο είναι το αγαπηµένο σου εστιατόριο στην 
Αθήνα; Η Κανέλα στο Γκάζι.

 Aγαπηµένο µπαρ; Το Jazz ’n Jazz.
 Σινεµά; Το Ιντεάλ.

 Θέατρο; Άµα πω ένα θα πέσουν τα υπόλοιπα να µε 
πλακώσουν. Θα πω το Θέατρο του Νέου Κόσµου γιατί 

από εκεί ξεκίνησα…
 Βιβλιοπωλείο; Η Πολιτεία.

 Καφέ; Αυτό το µικρό στη Μασσαλίας, πώς λέγεται;
 Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου; 

Ότι θα πεθάνω µόνος.
 Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει µία ται-

νία για την Αθήνα; Ο Woody Allen.
 Η πιο τυπική αθηναϊκή ταινία που έχεις δει;

 Τα «Φτηνά τσιγάρα».
 Ο αγαπηµένος σου σταθµός µετρό; Το Σύνταγµα.
 Ο αγαπηµένος σου περίπατος στην Αθήνα; Η Αρ-

χαία Αγορά. Τι να κάνω, νιώθω ακόµα τουρίστας.
 Αν η Αθήνα ήταν πρόσωπο, ποιο θα ήταν; 

Ο ∆ροµέας.
 Η καλύτερη θέα στην Αθήνα; Η Πνύκα.

 3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο στην 
πόλη; O ρυθµός της. Ο ουρανός της. Η «ιδέα» της.

 Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια; Ψιλο-
ίδια, µε το Μεταξουργείο και την Κυψέλη σούπερ χάι.

 
Ο Γ.Π. πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η δύναµη 

του σκότους» στο Σύγχρονο θέατρο. Στο θέατρο του 
Νέου Κόσµου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην πα-
ράσταση «Αρίστος» (από 5/2). Με το συγκρότηµά του 
Polkar εµφανίζεται σε αθηναϊκές σκηνές µε το πρώτο 
τους άλµπουµ «Όλα αρχίζουν», που κυκλοφορεί από 

τη Novel Vox.

Πεζόδροµος Χαλανδρίου. 
∆άσκαλος σχολής οδηγών παρα-

βιάζει το zebra crossing των πεζών, 
περνάει ξυστά και χτυπάει αγκώνα 
διερχόµενου. Εισπράττει µία διπλή 

µούτζα και κάτι µπινελίκια και ένα…
«∆άσκαλε που δίδασκες… Και για πες 
µας, πώς πήρες το δίπλωµα, ρε φονιά, 
που θέλεις και να διδάξεις; Ταλιµπάν 
θα βγάλεις εσύ, όχι νέους οδηγούς!»

(ÌáìÀîäòé, ¦Ûíðôè áðÞçåùíá)

«Όταν ήµουνα 
µικρή βουτούσα τις 
τηγανητές πατάτες 
στην Κόκα Κόλα».

(ºïòéôóïðáòÛá, óùúèôïàî ôé÷ 
äéáôòïæéëÛ÷ ôïù÷ óùîÜõåéå÷. 
ºïìöîÀëé, ¢åùôÛòá íåóèíÛòé)
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ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ ΤΥΛΙΧΤΟ
Το νέο χιτ του ιστορικού κέντρου,

 µαθαίνουµε. 

ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ 2018
Λέγεται «µασουράκι», το φτιάχνει το ζα-

χαροπλαστείο «Αυγουστάκη» και µόλις το 
δαγκώσεις γίνεται ένα τσακ και µπήγεις κάτι 

κλάµατα ευτυχίας, άλλο να σου λέω 
κι άλλο να το νιώσεις.
(Ελ. Βενιζέλου 93, Χίος)

ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ
Το σίγουρο σουξέ αυτών των ηµερών είναι 

να κατασκευάσετε καλαίσθητη τσάντα 
τσέπης πολλαπλών χρήσεων και µηδενικού 
όγκου που θα αντικαταστήσει την πλαστική 

σακούλα και θα µπορεί να χωράει σε µία 
δακτυλήθρα. 

ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Έχει πει άπειρες ατάκες, αλλά εµείς 

θα θυµόµαστε την αναφορά 
στον Γιάννη Ρίτσο:
 «Έγραψα το στίχο 

“καταναλωτή της µάνας σου το µ@@νί” και 
το έστειλα στον Ρίτσο να µου το χτενίσει».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
-Πώς λέγεται η µικρή αδελφή 

του Φιντέλ Κάστρο;
-Φιλιώ Πυργάκη.

2018
Άσχηµο ποδαρικό µάς έκανε. 
Πεθαίνει ο ένας µετά τον άλλο, 
οι καλοί αυτού του κόσµου.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Σοβαρευτείτε και κάντε εκπτώσεις 
άνω του 50%, αλλιώς να τα αγοράσετε 
µόνοι σας. Άκου 25%!

ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
Ε και να αγγίξουν, λέει, το brand 
«Μακεδονικός χαλβάς»…

ΘΑΝΑΤΟΜΑΧΙΕΣ
Άλλη µια φορά θάνατος επωνύµου
που γίνεται αφορµή για λασποµαχίες
και µαλλιοτραβήγµατα στα social.
Ως γνήσιοι κανίβαλοι.  

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Ετοιµαστείτε. Μετά τις πλαστικές σακούλες, 
σειρά έχουν τα πλαστικά καλαµάκια. 
Τέρµα το ρούφηγµα. 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μοιάζει µε ανέκδοτο να επιλέγεις
ΣΥΡΙΖΑ ως τη νέα σου Στέγη.

ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ
Το κακόµοιρο…

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζουν οι Gilbert & George. Ο Gilbert Prousch γεν-

νήθηκε το 1943 στο San Martin de Tor της Ιταλίας και ο George Passmore το 1942 
στο Plymouth του Ηνωµένου Βασιλείου. Γνωρίστηκαν όταν σπούδαζαν γλυπτι-
κή στη Σχολή Καλών Τεχνών St Martin’s του Λονδίνου και από τότε δουλεύουν 
µαζί ως καλλιτεχνικό δίδυµο Gilbert & George. Είναι γνωστοί για τη χαρακτηρι-
στική, άκρως επίσηµη εµφάνισή τους και τις εµβληµατικές τους performances, 
ενώ τα έργα τους βρίσκονται σε πολλές συλλογές και έχουν εκθέσει σε µερικά 

από τα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου. Από τις 11/1 έως τις 22/2 στην γκαλερί 
Bernier - Eliades µπορείτε να δείτε την έκθεσή τους µε τίτλο «Beard Pictures».

¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª

i

Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις σε όλα τα καταστήµατα 
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Πανικοβαλ των 500 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

● ● ● Κυνηγημένος από τον 
Rag’n’Bone Man ανηλεώς όπου κι 
αν πήγαινα εδώ και αρκετές εβδο-
μάδες, εξουθενωμένος από τις 
επιτυχιάρες της πόλης γιατί, πώς 
να το κάνουμε I’m only human 
after all, πάσχιζα να βρω καταφύ-
γιο σε κλασικές λύσεις – μακριά 
από μεγάλα πάρτι και σημεία συ-
νάντησης. Παλιά τζαζ, κάτι φθαρ-
μένες στις γωνίες μουσικές όπως 
τα εξώφυλλα των δίσκων που 
φύλαξα τελικά από τα χέρια του 
Ζαχαρία - Μοναστηράκι, δίσκοι με 
δαχτυλιές από τα 80s, σε μερικούς 
βρήκα ακόμα και σημειώματα, μια 
μέρα βρήκα μετά από αιώνες και 
την Κεβή στη Στοά Σπυρομήλιου, 
όμορφη, διάφανη, με σκουλαρί-
κια την Ζωζώ Νταλμάς από τα πα-
κέτα των Santé. Χαιρετηθήκαμε 
μέσα σε παφλασμούς κόκκινου 
κρασιού και μου ήρθαν σαν κύμα 
όλες οι μουσικές που μας τροφο-
δοτούσε ευλαβικά από το μικρό 
δισκοπωλείο της, το Fifty-Fifty, 
Σκουφά 50, στο αρχαίο Κολωνά-
κι. Έμπαινες μέσα σε ένα σύννεφο 
ινδικό πατσουλί κι έβρισκες τη Ρη-
νιώ Παπανικόλα ή τίποτα Nuova 
Compania di Canto Popolare, την 
Gilda με το γάντι, τη Βαβέλ και 
τους Χάνομαι Γιατί Ρεμβάζω. Όλοι 
μαζί και όλοι μας χαμένοι, όντως.

● ● ● Τέλος πάντων. Όχι άλλο 
Rag’n’Bone Man ήθελα να πω.

● ● ● Όποτε προσπαθώ να βρω 
τον ήχο της Αθήνας πάντα καταλή-
γω σε παρόδους, off beat στενά, 
θραύσματα και λεπτομέρειες 
εικόνων και στιγμιαίων φλας. Το 
ίδιο βράδυ θυμήθηκα ένα παραλη-
ρηματικό κεφάλαιο του Πάτρικ Λι 
Φέρμορ από τα ταξιδιωτικά του κεί-
μενα για τη Μάνη: «Ήχοι του ελληνι-
κού κόσμου». Δεν έχω δει ξανά κεί-
μενο να αγαπάει τον βράχο με τόσο 
περίτεχνο τρόπο. Ανακαλύπτει 
σαν τρελά ερωτευμένος κάθε ήχο 
που μπορεί να εκπέμπει η ελληνική 
φύση, η ιστορία, το τοπίο, το κενό 
του χρόνου και το αποτύπωμα των 
ανθρώπων. Ανάμεσα στα άλλα, 
βρίσκει και τους ήχους της Αθήνας:
«…Η Αθήνα είναι ένα άσμα από κίο-
νες κι ένα τραγούδι του μιούζικ χολ, 
ένα στρίγκλισμα του τραμ, ένα αε-
ρόσφυρο, ο λόγος ενός πολιτικού, ο 
ανάκουστος παιάνας του ύμνου των 
Παναθηναίων και η μικρή κουκουβά-
για που χουχουτίζει.
Το Ψυχικό είναι “La Tonquinoise”, 
η Κηφισιά μία μουσική βραδιά με 
φόντο το “Yes, sir, that’s my baby” 
(σ.σ. κλασικό τσάρλεστον του 1925)· 
η λεωφόρος Συγγρού μία εξάτμιση 
αυτοκίνητου, τα Πατήσια μία αλλαγή 

ταχύτητας, το Νέο Φάληρο μία έμ-
μετρη πονεμένη ιστορία με τη συνο-
δεία μπουζουκιών, το Παλιό Φάληρο 
ένα ταγκό που ακούγεται ανάμεσα 
από τα χωνάκια της περικοκλάδας.
Η Πλάκα είναι μία μεθυσμένη πο-
λυφωνία, ύμνος στη ρετσίνα, στις 
τέσσερις το πρωί, και ο σκοπός ενός 
οργανέτου στημένου πάνω σ’ ένα 
λεύκωμα για φωτογραφίες από 
ξέθωρο μοβ βελούδο με σκαλιστά 
μετάλλινα κουμπώματα, στις πέντε 
το απόγευμα.
Η Ομόνοια είναι ένας διφορούμε-
νος ψίθυρος, μία καυχησιολογία 
για το Μπρούκλιν· το Κολωνάκι, το 
κροτάλισμα από τα παγάκια κι ένα 
ραδιογραμμόφωνο, το Μαρούσι ένας 
μονόλογος.
Ο Πειραιάς είναι το γλουγλούκισμα ε-
νός ναργιλέ από καρύδα όταν καπνί-
ζει ο λουλάς, η ρυθμική συγκοπή του 
χασάπικου και η σειρήνα κάποιου 
πλοίου.
Ο Υμηττός είναι το βούισμα των με-
λισσιών, η Αττική το πάτημα των βη-
μάτων πάνω σε πευκοβελόνες…».

● ● ● Κείμενο γραμμένο το 1958.

● ● ● Μετά ήρθε η επέτειος του 
θανάτου (με ερωτηματικό) του 
David Bowie, δύο χρόνια μέσα στα 
οποία, κυρίως, οι περισσότεροι 

έμειναν να θαυμάζουν το πρό-
τζεκτ του τέλους του, την κομψή 
τέχνη της αναχώρησης έτσι όπως 
την πρότεινε ο ίδιος τον τελευ-
ταίο χρόνο της ζωής του στη Γη. 
Αποσβολωμένοι οπαδοί, λάτρεις 
του στιλ σε έναν τόπο και χρόνο 
που ξεσκίζει τα σωθικά, είδαν τον 
Starman να διδάσκει το φινάλε 
και το επανα-λανσάρισμά του σε 
επόμενες γενιές που εκτιμούν 
την παρακαταθήκη εκ νέου και 
το μαύρο χιούμορ του Μαύρου 
Αστεριού. Ο λαός γιόρτασε την 
επέτειο με διθυράμβους και 
«Gasoline» ξανά και ξανά, ούτε ο 
Rag’n’Bone Man να ήταν. Με αυτό 
το κομμάτι τον δέχτηκε η μάζα, 
όταν μπήκε σαν ξανθός gigolo του 
μεσοπολέμου στα βίντεο κλιπ και 
τις αναφορές της. Πιο πριν, πριν 
την εισβολή του MTV στις αναφο-
ρές των παιδιών της ποπ, ο Bowie 
ήταν κακοτραβηγμένα φιλμάκια 
σε συναυλίες του Ziggy, ήταν πε-
ρισσότερο μύθος και αβάν-γκαρντ 
παρά θεός των πάντων. Η Ελλάδα 
τον σνόμπαρε, παραήταν γκλί-
τερ για τα χωμάτινα γούστα της, 
ήταν περίεργος και αλλόκοτος, 
όχι λοιπόν· και παρέμενε στο κλα-
σικό της ροκ με καθυστέρηση 5 
χρόνων περίπου στη μουσική της 
εγκυκλοπαίδεια. 

● ● ● Το βράδυ της Τετάρτης 
10 του μήνα, με ψιλόβροχο που 
έκανε τα πάντα να γυαλίζουν, στο 
στενό της Αναξαγόρα στην Ομό-
νοια, μαζεύτηκαν στο Ρομάντσο 
οι αφοσιωμένοι του Bowie, στη 
συναυλία-αφιέρωμα που διορ-
γάνωσε ο Πέπερ με τους Heroes: 
A Tribute to David Bowie Band. 
Δυνατή, σφιχτή, προσηλωμένη 
μπάντα (Tolis Fasois, George 
Gaudy, Lou is, Νεκτάριος Nekk 
Γεωργιάδης, Γιώργος Μπίλιος, 
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, Στέλιος 
Πασχάλης, Γιώργος Βασιλάτος, 
Mάριος-Λαζ Ιωαννίδης, Θοδωρής 
Kαπετανάκος, Sam Marlieri) που 
σεβάστηκε τον Ήρωά της, όπως 
και οι έξτρα καλεσμένοι: ο mellow 
Γιάννης Νάστας (Xaxakes), ο Αιμι-
λιανός Σταματάκης και ο Μανώλης 
Φάμελλος.  
Έβλεπα με τρυφερότητα τον κό-
σμο να ψιθυρίζει τους στίχους, 
σαν να προσεύχονται να έρθει το 
διαστημόπλοιο και να αλλάξει τα 
πάντα. «Ch-ch-ch-changes» σαν 
να προσπαθεί να ανάψει τη μηχα-
νή, κάθε ch- κι ένα σπαρτάρισμα 
της ελπίδας να σηκωθεί το Ρομά-
ντσο ολόκληρο, σαν αστρόκουτο 
και να πετάξει στο διάστημα. 
Πάνω στα κεφάλια μας, πάνω 
στα πρόσωπα τα βαμμένα με την 
αστραπή ή τον χρυσό κύκλο και το 
δάκρυ, ήταν σαν να είχε ακουμπή-
σει η ελπίδα που υποσχέθηκε σε 
κάθε του νότα, κάθε του βλέμμα, 
κάθε διαφορετικό του χρώμα ο 
Bowie: ότι μπορούμε να είμαστε 
ελεύθεροι και να ζήσουμε σε έναν 
κόσμο δικό μας, όπως εμείς τον 
θέλουμε.

● ● ● Ακουγόταν λίγο φτηνιάρι-
κες αυτές οι σκέψεις μου μέσα στο 
κέντρο της Αθήνας. Η πόλη ζει επι-
βάλλοντας τους δικούς της ήχους, 
αγνοώντας τη δική σου μυθολο-
γία. Ο ήχος της Αθήνας σκλήρυνε 
μέσα σε εκείνο το ψιλόβροχο, 
έγινε κάτι βαρύ, νταλκαδιασμένο 
και βραχνιασμένο στο ραδιόφωνο 
του ταξί, Gasoline και vaporing, 
χριστοπαναγίες και νερά που 
τρέχουν. 

● ● ● Μετά από λίγες μέρες έφυ-
γε ο Τζίμης Πανούσης και η Αθήνα 
λες και βρήκε τον «Δούρειο Ήχο» 
της ξανά: την τρολ ροκιά ενός ξω-
τικού που αγόρευε κι αυτός από 
σκηνής τη δική του μυθολογία, 
αλλά αυτός μπροστά σε πλήθη που 
τον κατανόησαν πλήρως, δεν χρει-
άστηκε ποτέ την κόκκινη αστραπή 
του Bowie στο πρόσωπό του. 

● ● ● Ο ταξιτζής το δυνάμωσε: 
«Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα πα-
ντού». A  

➜ (panikoval500@gmail.com)

ΑνΑζητώντΑς τον ηχο της ΑθηνΑς
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ

Πάνος Σκουρλέτης
«Δεν μας περιμένει ο Παράδεισος μετά 

τον Αύγουστο...» 
Μετάφραση 

«Σιγά μη σας ελαττώσουμε τους φόρους... 
Και με τι λεφτά θα διορίζουμε, όταν 
θα σταματήσουν να μας ελέγχουν»;

● Ανασχηματισμός: Ο τρόπος να 
κρατήσεις απασχολημένη την κοινή 
γνώμη, μέχρι να αρχίσει το επόμενο 
Survivor...

● Παλιότερα, όταν κάποιος παίκτης 
έμενε ταπί στο καζίνο, έβγαινε έξω, 
έβρισκε έναν ταξιτζή και έπαιρνε το 
«δάνειό» του.
Πλέον, με την κυβέρνηση να προδίδει 
για άλλη μια φορά τους πραγματικούς 
φίλους της, αναθέτει τον δανεισμό κα-
τευθείαν στα Καζίνο...
● Ευτυχώς τουλάχιστον που ο Χρή-
στος Σπίρτζης θα την πέσει στο Taxi 
Beat. 
● Οπότε δεν θα πάρουν τον αποκλει-
σμό τους από τις πιστωτικές υπηρεσί-
ες τόσο βαριά...

● Πάντως ο Τζίμης Πανούσης τα κα-
τάφερε: κανείς δεν έγραψε ότι «βρί-
σκεται στη γειτονιά των αγγέλων».  

● Και πού να ανακαλύψουν όλοι αυτοί 
που παθαίνουν σοκ από τα σεξιστικά 
αστεία στα Friends, ότι στη «Στέλλα» 
του Κακογιάννη ο Φούντας μαχαιρώ-
νει τη Μελίνα...

● Φυσικά και ο Κώστας Καραμανλής 
θα έσπαγε τη σιωπή του για το Μακε-

δονικό...
● Σιγά δηλαδή μην την έσπαγε για 
ένα θέμα που μπορεί κάποιος να του 
απαντήσει...
● Όπως, ας πούμε, για το έλλειμμα επί 
των ημερών του.

● «Είμαι ΑΝΕΛ και δεν ντρέπομαι 
γι’ αυτό» δήλωσε η υπεύθυνη επι-
κοινωνίας του Πάνου Καμμένου και 
μετακλητή στη Βουλή, όταν δημιουρ-
γήθηκε θέμα για την τοποθέτησή της 
στο ΔΣ της ΕΡΤ. 
● Λογικό είναι. Κανονικά θα έπρεπε 
να ντρέπεται αν ήταν ΑΝΕΛ και δεν 
είχε κερδίσει κάποια θέση από αυτό...
● Γιατί προφανώς θα ήταν η μόνη, 
αφού οι μόνοι ψηφοφόροι που έχουν 
μείνει στους ΑΝΕΛ, είναι αυτοί που 
έχουν διοριστεί από τους ΑΝΕΛ...
Άσχετο: Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος 
που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του 
Πάνου Καμμένου;

● Να δεις που τελικά όταν έλεγαν για 
«καθαρή έξοδο» από τα μνημόνια, 
απευθύνονταν στους τούρκους αξιω-
ματικούς...
Εννοώντας ότι οι τούρκοι θα 
φύγουν από τη χώρα που έχει 
μνημόνιο.

ΑπΑνθρωπη θέση έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσ
Μεταφορέας σφραγισμένων φακέλων υπο-ψηφιοτήτων για τις τηλεοπτικές 
άδειες 

ψηφιοτήτων για τις τηλεοπτικές 

Η (πραγματικΗ) 
απορια τΗς 
εβδομαδας  
– Δηλαδή οι μέτοχοι 
του MEGA στους 
κοινωνικούς τους 
κύκλους αισθάνονται 
άνετα γνωρίζοντας 
ότι όλοι ξέρουν πως 
χρωστάνε σε εργαζό-
μενους; 

Η (πραγματικΗ) 
απορια τΗς 
εβδομαδας Νο 2  
– Αυτοί που δεν θέ-
λουν καμία αναφορά 
του ονόματος «Μακε-
δονία» στην ονομασία 
των Σκοπίων, τόσο 
καιρό τα αποκαλού-
σαν FYRO («Former 
Yucoslavian Republic 
Of);

Η (πραγματικΗ) 
απορια τΗς 
εβδομαδας Νο 3 
– Αυτή η Θεοδώρα 
Μεγαλοοικονόμου 
που τώρα «θέλει να 
υπηρετήσει τους 
πολίτες από την κοι-
νοβουλευτική ομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ», δεν 
είναι η ίδια που όταν 
παραιτήθηκε από το 
κόμμα του Λεβέντη 
δήλωνε ότι «τώρα ως 
ανεξάρτητη θα μπορεί 
να υπηρετήσει τους 
πολίτες καλύτερα»; 

Η (πραγματικΗ) 
απορια τΗς 
εβδομαδας Νο 4 
– Πώς μπορεί να είναι 
«ερίδμητος» (δηλαδή 
«καλοδομημένος») 
ένας πρωθυπουργός 
που έχει βάλει στην 
κυβέρνηση κάποιον 
που στην παραίτησή 
του χρησιμοποιεί το 
επίθετο «ερίδμητος»;

Θα επρεπε 
Να υπαρχει 
μια λέξη για...
«Ξεπαρκαροσπά-
στης» Ο οδηγός που 
αγνοεί επιδεικτικά 
όποιον έχει διακόψει 
την κυκλοφορία με 
αλάρμ περιμένοντάς 
τον να ξεπαρκάρει για 
να μπει εκείνος στη 
θέση του

η μεταφραση

 της εβδομάδας

(Μέλος του συλλόγου για την τοποθέτηση σκίαστρου στα ΑΤΜ 
για να φαίνεται η οθόνη και όταν τα χτυπάει ο ήλιος)



Η πρόθεση του Μαξίμου ήταν εύκολα ερμη-

νεύσιμη για να καμουφλαριστεί πίσω από 

ένα σκεπτικό «μακρόπνοου στρατηγικού 

σχεδιασμού». Η υπόθεση «Μακεδονικό» είχε 

τεθεί στο τραπέζι πολύ πριν ξεσπάσει η επι-

κοινωνιακή θύελλα που συνεχίζεται και θα 

συνεχιστεί. Οι ΗΠΑ, το Λονδίνο, το Παρίσι, το 

Βερολίνο, καθώς και οι Βρυξέλλες, εδώ και 

καιρό είχαν θέσει στην ατζέντα των επαφών 

τους με την Αθήνα το ζήτημα των Δυτικών 

Βαλκανίων. Η τελική δρομολόγηση του ζητή-

ματος επισημοποιήθηκε με τη δημοσιοποίηση 

της έκθεσης του Atlantic Council τον Νοέμ-

βριο που μας πέρασε με το κείμενο-πόρισμα 

που ξεκαθαρίζει με σαφήνεια τις προθέσεις 

της Συμμαχίας στην περιοχή αυτή. 

ροηγουμένως, και από την περα-
σμένη άνοιξη, οι Αμερικανοί εξη-
γούσαν με κάθε ευκαιρία πως τα 

Δυτικά Βαλκάνια αναβαθμίστηκαν σε προτε-
ραιότητα για την Ουάσινγκτον καθώς ο ενα-
γκαλισμός της Σερβίας και δευτερευόντως 
των Σκοπίων από τον ρωσικό παράγοντα 
καθιστούσε επιτακτική την άμεση εμπλοκή 
της Δυτικής Συμμαχίας στο ζήτημα. Οι τε-
λευταίες εκλογές στη Σερβία ανέδειξαν μία 
ηγετική ομάδα η οποία προχώρησε έκτοτε 
σε περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων του 
Βελιγραδίου με τη Μόσχα, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τον στρατιωτικό και τον ενεργεια-
κό τομέα, με ένα νέο στοιχείο που κρίθηκε 
πολύ σημαντικό: την άμεση απειλή εγκατά-
στασης ρωσικής βάσης επιμελητείας (έτσι 
αποκαλείται) για τη συντήρηση των ρωσι-
κών οπλικών συστημάτων που έχουν πωλη-
θεί ή παραχωρηθεί στις σερβικές ένοπλες 
δυνάμεις (αεροσκάφη, ελικόπτερα και αμυ-
ντικά οπλικά συστήματα). Το ζήτημα έλαβε 
τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Η Αθήνα 
ήταν απολύτως ενήμερη.
Κατά την τελευταία επίσκεψη των Τσίπρα - 
Καμμένου στις ΗΠΑ η αμερικανική πλευρά 
ξεκαθάρισε πλήρως το τοπίο ως προς τις 
προθέσεις της. Η ΠΓΔΜ θα πρέπει να εντα-
χθεί στο ΝΑΤΟ αμέσως μετά το Μαυροβού-
νιο, η Αλβανία θα πρέπει να ενσωματώσει 
πλήρως την ένταξή της στη Συμμαχία και οι 
δύο χώρες θα πρέπει να δρομολογήσουν τη 
σταδιακή ένταξή τους στην Ε.Ε. με τη Σερ-
βία να ακολουθεί, το Κοσσοβάρικο ζήτημα 
θα πρέπει να τροχιοδρομηθεί σε συνθήκες 
ενσωμάτωσής του στις παραπάνω διαδι-
κασίες.
Σύμφωνα με άριστα πληροφορημένους 
διπλωματικούς κύκλους, ο αμερικανικός 
παράγων ο οποίος για δικούς του λόγους 
(συχνά δύσκολο να ερμηνευτούν) διατηρεί 
καλές σχέσεις με τον Πάνο Καμμένο τού 
διαμήνυσε πως στην περίπτωση του «Μα-
κεδονικού» και στη βάση της επίλυσης της 
εκκρεμότητας με την ονομασία της ΠΓΔΜ 
θα μπορούσε, χωρίς συνέπειες, να απέ-
χει της όποιας κρίσιμης ψηφοφορίας στη 
Βουλή. Για να μην εκτεθεί. Οι αμερικανοί δι-
πλωμάτες θεωρούσαν –και ενδεχομένως 
να θεωρούν– σίγουρο πως άλλες πολιτικές 

«Μακεδονικό» Οι κρυφές 
επιδιώξεις και τα παρασκήνια

Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

Π

δυνάμεις –η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα 
Αλλαγής– θα μπορούσαν να διασφαλίσουν 
την ψήφιση της ευαίσθητης  λύσης για το 
ονοματολογικό. Η επανάληψη είναι μήτηρ 
πάσης μαθήσεως. Η Αθήνα λοιπόν ήταν 
πλήρως ενημερωμένη, η Νέα Δημοκρατία 
επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης, και 
σε ανώτερο διπλωματικό επίπεδο μάλιστα 
(όσον αφορά τους Αμερικανούς), για να ξε-
καθαρίζουν τα πράγματα.

Οι σχεδιασμοί του Μαξίμου 
και οι εκλογικές λογικές
Η αιφνιδιαστική δρομολόγηση του «Μακε-
δονικού» ως μείζονος πολιτικού ζητήματος 
και μάλιστα άμεσης προτεραιότητας τίθεται 
τη στιγμή κατά την οποία η Κομισιόν ετοιμά-
ζεται να ανακοινώσει την ημερομηνία διε-
νέργειας των ευρωπαϊκών εκλογών. Η ημε-
ρομηνία αυτή είναι 26 Μαΐου του 2019. Είναι 
μία αδυσώπητα καταλυτική ημερομηνία. 
Ή τότε θα διεξαχθούν ταυτόχρονα οι εθνι-
κές εκλογές ή θα προηγηθούν. Παράλληλα 
τρέχουν και άλλες κρίσιμες ημερομηνίες. Η 
Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 
2018 αλλά και οι ενδοκοινοτικές διεργασίες 
στις οποίες θα τεθεί - επισημο-
ποιηθεί ο σχεδιασμός ενσωμά-
τωσης των ΠΓΔΜ, Αλβανίας και 
Σερβίας με χρονικό ορίζοντα 
την επόμενη δεκαετία. Έστω 
και αν έχει λυθεί το ονοματολο-
γικό, το ελληνικό κοινοβούλιο 
θα κληθεί εκ νέου να ψηφίσει 
την ένταξη της FYROM στο ΝΑ-
ΤΟ αφού απαιτείται απόφαση 
των κοινοβουλίων των χωρών-
μελών της Συμμαχίας.
Το Μαξίμου, ωστόσο, με πρό-
φαση τις «ημερομηνίες» που 
τρέχουν και τις προτεραιότη-
τες στη διεθνή σκηνή ενέταξε τη διαχείριση 
του ονοματολογικού σε μία ευρύτερη στρα-
τηγική. Δεδομένου μάλιστα ότι το ζήτημα 
αυτό αποτελεί κατ’ εξοχήν «θέμα της Δεξι-
άς» από την εποχή του Ίωνος Δραγούμη, του 
Λαϊκού Κόμματος του Τσαλδάρη, της μεταξι-
κής περιόδου, της περιόδου του Εμφυλίου, 
του Παπάγου, της καραμανλικής ΕΡΕ, του 
αβερωφικού ρεύματος, της σαμαρικής Δε-
ξιάς και της λαϊκής Δεξιάς του Κώστα Καρα-
μανλή. Το Μαξίμου λοιπόν σκέφτηκε πως το 
«Μακεδονικό» θα διεμβόλιζε τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, θα συσπείρωνε το καραμαν-
λικό μπλοκ, θα ευνοούσε τον «χαμένο από 
χέρι» Πάνο Καμμένο, θα ξεκαθάριζε και τα 
τελευταία εθνικιστικά στοιχεία από την α-
ναδυόμενη Κεντροαριστερά αλλά και θα 
«έσερνε» τον Γιώργο Παπανδρέου προς τις 
θέσεις του Νίκου Κοτζιά, που είναι και οι δι-
κές του θέσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Με λί-
γα λόγια, η ηγετική ομάδα του Μαξίμου είχε 
–και προφανώς έχει– ως προτεραιότητα να 
ανακατέψει την τράπουλα σε μία οιονεί προ-
εκλογική περίοδο μακράς διάρκειας που θα 
θυμίζει περισσότερο Μαραθώνιο παρά δρό-
μους μεσαίων αποστάσεων.

Οι πρώτες διαρροές από το ΥΠΕΞ και το Μα-
ξίμου πέτυχαν τον σκοπό τους. Οι καραμαν-
λικοί συμπεριφέρθηκαν ως σκατζόχοιροι 
σηκώνοντας τα αταβιστικά αγκάθια τους, 
οι εκτός Νέας Δημοκρατίας υπερδεξιοί συ-
σπειρώθηκαν γύρω από τον «Πυρήνα Ανα-
λυτών - Πανεπιστημιακών» με μακρά θητεία 
στη συντηρητική παράταξη, οι οποίοι ωστό-
σο χαίρουν της «προτροπής» του Νίκου Κο-
τζιά και κατοικοεδρεύουν στη διπλωματική 
αυλή του. (Χρειάζονται πάντα αυτές οι ομά-
δες προκειμένου να τηρηθούν τα προσχή-
ματα και να διαφυλαχθούν τα διπλωματικά 
οπίσθια). Την ίδια ώρα στο Μαξίμου έβλεπαν 
με πολύ καλό μάτι τις κινήσεις του Φαήλου 
Κρανιδιώτη επί παραδείγματι, του Τζιτζικώ-
στα, ορισμένων επιχειρηματιών του Βορρά 
τους οποίους προέτρεψε το «Ξανθό Γένος» 
να κινητοποιηθούν, τους γνωστούς μητρο-
πολίτες, τις ομογενειακές οργανώσεις στις 
ΗΠΑ και τη Βόρειο Ελλάδα, του Ποντίους 
κ.λπ. Όλοι αυτοί «κόβουν» ψήφους από τον 
Μητσοτάκη. Ήρθε και ο Λαβρώφ με δηλώ-
σεις του να εξηγήσει στους Έλληνες της Μα-
κεδονίας πως δεν θα πρέπει να δεχθούν τον 
όρο αυτό. Ο κ. Λαβρώφ ξέρει καλύτερα από 
τον καθένα πως το «Μακεδονικό Ζήτημα» 
στήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στη Μό-
σχα ως δημιούργημα άσκησης πίεσης στα 
Βαλκάνια, με μοχλό την οργάνωση των Βιρ-
χοβιστών, που κατέληξε στην επανάσταση 
του Ίλιντεν και δι’ αυτής στην επίσημη έναρ-
ξη της μακράς και αδυσώπητα ανιστόρητης 
για όλους τους εμπλεκομένους, ιστορικής 

εκκρεμότητας.
Όπως όλοι οι σχεδιασμοί, και 
αυτός ήταν καταδικασμένος να 
ακολουθήσει τη γνωστή ρήση 
«Της νύκτας τα καμώματα τα 
βλέπει η ημέρα και γελάει». Ό-
ταν ένα ζήτημα διεθνούς πολιτι-
κής εντάσσεται σε ιθαγενείς ε-
κλογικούς σχεδιασμούς, ανα-
πόφευκτα θα παρατηρηθούν 
κωμικοτραγικές παράπλευρες 
απώλειες. Το ζήτημα του ονό-
ματος συνδέθηκε εκ νέου με τα 
γνωστά αταβιστικά - εθνικά α-
νακλαστικά, ο Κυριάκος όντως 
στριμώχτηκε (φαίνεται ήδη και 

θα φανεί στις δημοσκοπήσεις), ο Μάκης Βο-
ρίδης, οιονεί διάδοχος, αναθάρρησε με αμε-
ρικανική άδεια, ο Νίκος Κοτζιάς επέλεξε τη 
δική του προσωπική στρατηγική επιβίωσης, 
οι καραμανλικοί υπέστησαν πολιτικό λου-
μπάγκο και ο Πάνος Καμμένος σκέφτηκε 
πως μπορεί και να ξαναμπεί στη Βουλή αν ο-
μιλεί περί δημοψηφίσματος. Για άλλη μία 
φορά οι «Σύμμαχοι» και οι εταίροι θα σκέ-
πτονται με ποιον έχουν μπλέξει. Για άλλη μία 
φορά, αν ο Αλέξης Τσίπρας αντιληφθεί πως 
το «Μακεδονικό» θα στοιχίσει περισσότερα 
από όσα του διασφαλίζει, θα προχωρήσει 
σε άλλη μία θεαματική κυβίστηση. Τότε βε-
βαίως θα πρέπει να εξηγήσει στους δυτι-
κούς συνομιλητές τους λόγους που του επέ-
βαλαν να αλλάξει στάση. Ο Κώστας Καρα-
μανλής πλήρωσε το Βουκουρέστι και μάλι-
στα ακριβά. Αυτά έχει ο λαϊκισμός. Ποιο είναι 
το πρόβλημα; Η επίλυση των εκκρεμοτή-
των, βεβαίως. Αλλά αυτή η προτεραιότητα 
δεν αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς των 
κρουσμάτων της εθνικής πολιτικής ασθέ-
νειας. Του Εθνικο - Λαϊκισμού. Αυτοί οι «α-
σθενείς» πιστεύουν πως η ιστορία μπορεί 
να περιμένει. Τους περιμένει στη γωνία!  A

Πολιτική

Όταν ένα ζήτήμα 
διεθνούς πολιτι-

κής ένταςςέται ςέ 
ιθαγενεις εκλογι-

κΌύς ςχέδιαςμΌύς, 
αναπΌφέύκτα θα 

παρατήρήθΌύν κω-
μικΌτραγικές παρα-

πλεύρες απώλειες
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Είθισται να χρησιμοποιούμε την έκφραση 

«αστικός μύθος», όταν αναφερόμαστε σε 

δοξασίες που έχουν εδραιωθεί σε μεγάλο 

τμήμα του πληθυσμού χωρίς να ερείδο-

νται στην πραγματικότητα. Ένας τέτοιος 

αστικός μύθος, στην Ελλάδα, είναι ότι το 

δημόσιο «δεν φτιάχνει». Είναι μια αυτο-

εκπληρούμενη προφητεία για κάθε κυ-

βέρνηση που θέλει να «πάρει την εξουσία» 

αλλά δεν την αφήνει το «βαθύ κράτος». 

Προσέξτε, τώρα, τι εύκολα αναπαράγεται 

ο αστικός μύθος: Αφού «προσπαθήσαμε» 

αλλά «ηττηθήκαμε», είμαστε «αναγκα-

σμένοι» να κυβερνήσουμε με ό,τι έχουμε. 

Επομένως, δώστε μας ξανά την ψήφο σας 

και θα ξανα-προσπαθήσουμε (εννοείται ότι 

θα ξανα-αποτύχουμε αλλά δεν σας το λέμε, 

κιόλας, από πριν). Δεν υπάρχει ούτε ένας 

πολιτικός πρώτης γραμμής που να μην έχει 

επαναλάβει ότι η διακυβέρνησή του θα ή-

ταν καλύτερη, εάν δεν υπήρχαν τα εμπόδια 

του βαθέος κράτους.

ι συγκροτεί όμως αυτό το βαθύ ελλη-

νικό κράτος, δεν μας λένε. Ή μάλλον 

μας παραπέμπουν σε τρομακτικές 

οντότητες, κάτι σαν τους τεράστιους κροκό-

δειλους που υποτίθεται ότι ζουν στους υπο-

νόμους της Νέας Υόρκης: στη γραφειοκρατία, 

στην διαφθορά, στην κουλτούρα της ήσσονος 

προσπάθειας. Ποια κυβέρνηση μπορεί, άραγε, 

να τα βάλει μ’ αυτή τη Λερναία Ύδρα; 

Ο αστικός μύθος αποδομείται ωστόσο όταν 

εμφανίζονται στοιχεία που δείχνουν την έ-

κταση του προβλήματος και τη δυσκολία (ή 

την ευκολία) των λύσεων. Τα στοιχεία όμως 

δεν είναι «παρκαρισμένα» κάπου εκεί έξω. 

Προϋποθέτουν έρευνα, θεωρητική και μεθο-

δολογική γνώση για τον τρόπο που τα συλ-

λέγει και τα αξιοποιεί κανείς. Όλα αυτά, με 

τη σειρά τους, προϋποθέτουν οργανωμένα 

ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια. Από την 

εποχή του Max Weber, που η διοίκηση χαρα-

κτηριζόταν ως εμπειροτέχνημα μέχρι σήμερα, 

έχει διανυθεί μακρύς δρόμος. Έχει συσσωρευ-

τεί πολλή γνώση και εμπειρία που συγκροτή-

θηκε σε μια άκρως περίπλοκη και απαιτητική 

επιστήμη, τη διοικητική επιστήμη. Αυτή απο-

τελεί μια διεπιστημονική πειθαρχία που τις 

τελευταίες πέντε δεκαετίες ανθεί (και) στην 

Ευρώπη, αλλά είναι σχεδόν άγνωστη στην Ελ-

λάδα. Κι αυτό δεν οφείλεται μόνο στα πανεπι-

στημιακά τμήματα που φυτοζωούν. Οφείλεται 

στις κυβερνήσεις. Όλες, από τη μεταπολίτευ-

ση και εντεύθεν (με ελάχιστες φωτεινές εξαι-

ρέσεις) κρατάνε ερμητικά κλειστές τις πόρ-

τες που οδηγούν στη γνώση και την έρευνα. 

Τα στοιχεία υπάρχουν, ωστόσο! Στις καθημερι-

νές αποφάσεις της διοίκησης, στη νομοθετική 

μηχανή που αποτελεί τον τροφοδότη της γρα-

φειοκρατίας, στα διάσπαρτα αρχεία, στις ιστο-

Μύθοι και πραγματικότητες 
για τη γραφειοκρατία

Ποια κυβέρνηση μπορεί να τα βάλει μ’ αυτή τη Λερναία Ύδρα; 

Tου Παναγιώτη ΚαρΚατσούλη

T

ρίες που πολλοί έμπειροι δημόσιοι υπάλληλοι 

έχουν να διηγηθούν. Αυτός ο πλούτος, πρω-

τογενής και μοναδικός, απαιτεί πολύ μόχθο 

για να συγκροτηθεί σε μια θεωρητική αφήγη-

ση που να δίνει επαρκείς ερμηνείες για το τι 

κάνει και τι είναι το δημόσιο στη χώρα μας. 

Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν ότι το διοικητι-

κό σύστημα της χώρας μας στηρίζεται, ενερ-

γεί και αναπαράγεται χάρη στον πελατειασμό. 

Αρμοδιότητες, αποφάσεις, δομές, άνθρωποι, 

και προϋπολογισμός, όλα όσα συνθέτουν το 

διοικητικό σύστημα, υπακούουν στον πελα-

τειασμό, δηλαδή τον δυαδικό λειτουργικό κώ-

δικα που κατηγοριοποιεί τα εγχειρήματα του 

διοικητικού συστήματος σε δύο κατηγορίες: η 

μια είναι οι «πελάτες μας» και η δεύτερη οι «μη 

πελάτες». 

Μερικά παραδείγματα: Το σύστημα απο-

νομής αρμοδιοτήτων είναι μια προνομία/

μια «περιουσία» του εκάστοτε υπουργού. Ο υ-

πουργός μπορεί να ρυθμίζει βιοτικές σχέσεις, 

πράξεις και παραλείψεις αναλόγως των κομ-

ματικών του προταγμάτων, μετατρέποντας το 

κράτος σε εξυπηρετητή των δικών του βου-

λήσεων και συμφερόντων. Στο σύστημα ορ-

γάνωσης της δημόσιας διοίκησης υπάρχουν 

«σιλό», ανύπαρκτη επικοινωνία μεταξύ των 

επιπέδων διοίκησης και των ανθρώπων, έτσι 

ώστε η πολιτική παρέμβαση στο διοικητικό 

έργο να είναι ευκολότερη. Τον ίδιο στόχο εξυ-

πηρετούν και οι χιλιάδες λεπτομερείς κλάδοι 

και ειδικότητες που χωράνε όσους θέλει η εκά-

στοτε κυβέρνηση να διορίσει. 

Προφανώς υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα 

και τις γνωρίζουμε. Από τη μεταφορά εκτε-

λεστικών αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδι-

οίκηση, τη δραματική περιστολή του πολιτι-

κού τμήματος της διοίκησης και την εκπόνηση 

βασικών κατηγοριών επαγγελματικών περι-

γραμμάτων μέχρι την ανάληψη της διοίκησης 

των ανθρώπινων πόρων από το ΑΣΕΠ, όλα αυ-

τά έχουν ειπωθεί, πολλά δε εξ αυτών έχουν 

εξαντλητικά μελετηθεί. 

Εκείνο που όμως δεν κάμπτεται, συντηρεί 

το status quo ακόμη και εντός των μνημονίων 

είναι το πολιτικό κατεστημένο της χώρας. Κρα-

τιστές και λαϊκιστές πολιτικοί που αποτελούν 

την πλειοψηφία του πολιτικού προσωπικού α-

ντιστέκονται στις προσπάθειές μας για την ά-

λωση του πελατειακού κάστρου. Η πολιτική 

οικονομία των μεταρρυθμίσεων μας διδάσκει 

ότι οι λύσεις θα έρθουν, όταν οι ορθολογιστές/

οι μεταρρυθυμιστές στα κόμματα (και στην 

κοινωνία) υπερισχύσουν των λαϊκιστών και 

των κρατιστών. Όσο περισσότερο δουλεύου-

με για τη διοικητική μεταρρύθμιση τόσο αυτή 

έρχεται κοντύτερα. Όσο μαχόμαστε τον φατα-

λισμό και τα «τέρατα» της ακινησίας δημιουρ-

γούμε χώρο για τις μεταρρυθμίσεις.    A

* O Π. Καρκατσούλης είναι εμπειρογνώμων δημόσιας 
διοίκησης, π. βουλευτής με «Το Ποτάμι» 

Πολιτική

Φάτε τους πλουςιους
Κοινωνικός φθόνος και ταξικό μίσος

Της σώτησ τριανταφύλλού

Οι πολιτικοί δίνουν το παράδειγμα: με 

αλλεπάλληλες δηλώσεις κακεντρέχειας 

και περιφρόνησης για όσους Έλληνες κα-

ταφέρνουν να μην πεινάνε  (συνδυασμός 

καλής τύχης και προσωπικών επιλογών) 

καλλιεργούν το παραδοσιακό «ταξικό 

μίσος» – όπως το αντιλαμβάνονται. Η μαρ-

ξιστική ψευτομόρφωση –ένα σύνθημα 

από ’δω, ένα τσιτάτο από ’κει, μια πολεμική 

κραυγή «φάτε τους πλούσιους»– δεν πε-

ριορίζεται σε δήθεν πολιτικές εκτιμήσεις· 

στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε αν-

θρώπου ζει τη ζωή του με αξιοπρέπεια. Το 

ζήτημα δεν είναι ιδεολογικό· είναι ψυχικό· η 

αριστερά τρέφει δηλητηριώδη αισθήματα 

για οποιονδήποτε αποκλίνει από την εικόνα 

του φτωχού, του καταφρονεμένου και του 

αγανακτισμένου.

ν κάποιος φίλος γνωρίζει κάποια 
επιτυχία, κάτι πεθαίνει μέσα μου», 
παραδέχτηκε σε μια συνέντευξή 

του ο Γκορ Βιντάλ. Ο Βιντάλ ομολόγησε 
ότι νιώθει κάτι που η αριστερά έχει ανα-
γάγει σε αρετή: πλην όμως, πρόκειται για 
άσκοπο, άχρηστο και ακατανίκητο συναί-
σθημα που την οδηγεί στο να πιέζει τους 
πάντες προς τα κάτω, να τους εξισώνει με 
το χειρότερο. Αν και ο φθόνος είναι αρχέ-
γονος –από την ιστορία του Κάιν και του 
Άβελ μέχρι τη «Χιονάτη»– αρνούμαστε να 
τον δούμε ως κινητήρια δύναμη κοινωνι-
κού εγκλήματος και, φυσικά, ανθρώπινης 
δυστυχίας. Αντιθέτως, ακολουθώντας την 
κυρίαρχη ηθική της αριστεράς, πολλοί άν-
θρωποι τον θεωρούν στοιχείο επαναστα-
τικότητας: έτσι, ο βανδαλισμός, η επίθεση 
σε ατομική περιουσία, η δυσφήμηση και ο 
οστρακισμός προσώπων δικαιολογούνται 
εύκολα με δήθεν πολιτικούς, ταξικούς 
όρους. Και στη συνέχεια συγχωρούνται 
μολονότι ο ποινικός κώδικας προβλέπει 
διαφορετική αντιμετώπιση.
Ο φθόνος είναι ζωώδης και αισθητικά χυ-
δαίος: αν δούμε τον εαυτό μας σαν τους 
πιθήκους των ερευνητών όπως ο Φρανς 
ντε Βάαλ και η Σάρα Μπρόσναν, o εξωρα-
ϊσμός του συναισθήματος δεν έχει καμιά 
ταξική αίγλη. Σε ένα από τα πειράματά 
τους, ο ντε Βάαλ και η Μπρόσναν αντά-
μειψαν δύο πιθήκους για την εκτέλεση α-
πλών εντολών, δίνοντας μια φέτα αγγούρι 
στον καθένα. Οι πίθηκοι φάνηκαν ικανο-
ποιημένοι και δέχτηκαν ευχαρίστως το 
αγγούρι. Σε επόμενη φάση, οι ερευνητές 
αντάμειψαν τον έναν πίθηκο με αγγούρι, 
ενώ στον άλλον έδωσαν γλυκό σταφύλι. 
Όταν ο πρώτος πίθηκος το είδε, πέταξε το 
αγγούρι από το κλουβί και αρνήθηκε να 
συνεργαστεί. Θέλω να πω: μήπως αν φα-
νταστούμε ένα παιχνίδι με αγγούρια και 

σταφύλια αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε 
το γελοίον του πράγματος;
Το ενδιαφέρον με τον φθόνο είναι ότι όσο 
περισσότερο συγκρίνει κανείς τον εαυ-
τό του με τους άλλους, τόσο μεγαλώνει 
ο κίνδυνος να δυστυχήσει και να γίνει 
τοξικός προς τους άλλους. Προπάντων, 
σε ανώριμες κοινωνίες σαν τη δική μας, ο 
φθόνος δεν είναι μόνο ανταγωνισμός με-
ταξύ «peers», ανθρώπων παρόμοιων ως 
προς την ηλικία, την περιουσία, το κοινω-
νικό περιβάλλον και τον τρόπο ζωής· δια-
χέεται προς τα κοινωνικά στρώματα που 
διαθέτουν καλύτερη θέση, περισσότερα 
χρήματα, ακόμα και υγιέστερη ψυχολο-
γία. Δεν πρόκειται για δημιουργία προτύ-
πων, αλλά για καταστροφική επιθυμία να 
κατεδαφιστεί το αντικείμενο του φθόνου 
και να υποβιβαστούν τα υποτιθέμενα κα-
λά πράγματα στη ζωή του. (Ό,τι δεν φτά-
νει η αλεπού το κάνει κρεμαστάρια).
Η αστάθεια της κοινωνικής θέσης στον 
σύγχρονο κόσμο, τα σοσιαλιστικά δόγ-
ματα περί ισότητας και ο λαϊκισμός έχουν 
αυξήσει το βεληνεκές του φθόνου. Προ-
στίθενται τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης που προκαλούν φθόνο σε πολλούς 
χρήστες: καθώς το Facebook και τα τοι-
αύτα φέρνουν σε επαφή ανθρώπους συ-
γκρίσιμους μεταξύ τους υπερτονίζοντας 
ανόητες στατιστικές (likes, followers, 
friends) δημιουργούν και νομιμοποιούν 
μια υπερ-συγκρισιμότητα που εντείνει τα 
θλιβερά πάθη. Παλιότερα, τέτοιου είδους 
συγκρισιμότητα παρατηρούνταν στις συ-
γκεντρώσεις παλιών συμμαθητών – όχι 
ότι το ξέρω με σιγουριά· δεν έχω πάει πο-
τέ σε συγκέντρωση παλιών συμμαθητών. 
Φαντάζομαι όμως μητέρες να καυχώνται 
για τα παιδιά τους και να δείχνουν φωτο-
γραφίες τους στο κινητό.
Ο κοινωνικός φθόνος είναι μια από τις αι-
τίες που δεν μπορούμε να κτίσουμε κρά-
τος και που αναδεικνύουμε φαιδρά πρό-
σωπα σε θέσεις εξουσίας. Το κράτος προ-
ϋποθέτει συμφωνία, συνεννόηση, θετικά 
πρότυπα· προώθηση των καλύτερων. 
Στην Ελλάδα ηγεμονεύουν τα Κολοκο-
τρωναίικα και τα Ρουμελιώτικα. Το ένστι-
κτο, το «γιατί εσύ κι όχι εγώ», «ποιος εί-
σαι εσύ που θα μου πεις εμένα» και η πε-
ριβόητη «κατσίκα του γείτονα» είναι 
προβεβλημένο και επικρατεί. Η επίσημη 
πολιτική, τα παλικάρια της φακής που 
μας κυβερνούν, κολακεύουν το προ-
νεωτερικό ψυχικό τοπίο του Έλληνα· το 
συντηρούν και το ενθαρρύνουν: αντί η 
κοινωνική οργάνωση, οι κοινωνικοί θε-
σμοί, ο φόβος της τιμωρίας να συγκρα-
τούν την ανθρώπινη φύση, την απελευ-
θερώνουν και τη χειροκροτούν.   A
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Πριν από μερικές μέρες ένας φί-
λος, Έλληνας μέτοικος στην Τσεχία, 
έγραφε ότι τα βράδια της Κυριακής 
στο κέντρο της Πράγας έχει την 
αίσθηση ότι οι πολίτες βιάζονται να 
πάνε για ύπνο. Για να σηκωθούν τη 
Δευτέρα το πρωί και να στρωθούν 
στη δουλειά. Η οικονομική πρόοδος 
αυτής της τέως σοσιαλιστικής χώρας 
με πείθει ότι η αίσθηση του φίλου εί-
ναι μάλλον ακριβής. 

ε μια πρόσφατη έρευνα της 
MRB σχεδόν το 60% των συ-
μπολιτών μας κρίνει ότι ήταν 

λάθος η είσοδος της χώρας στη ζώνη 
του Ευρώ. Σε αυτήν την ομάδα ανήκει 
το 59% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 
50% της ΝΔ, το 41% του Κινήματος Αλ-
λαγής και το 50% των ψηφοφόρων του 
ΠΟΤΑΜΙΟΥ.
Με άλλα λόγια το 60% εκείνου του «ΟΧΙ» 
στο δημοψήφισμα του 2015 φαίνεται 
ότι είναι εδώ, έστω κι αν το έχουμε πα-
ραμερίσει. Η ισχυρή αντιευρωπαϊκή 
τάση μπορεί να ερμηνεύεται επιφανει-
ακά ως απότοκο της επιβολής λιτότη-
τας αλλά έχει βαθύτερα αίτια. Επί χρόνια 
ο Έλληνας εκπαιδεύεται συστηματικά 
στην εικόνα μιας νεοφιλελεύθερης Ευ-
ρώπης που στη γλώσσα του μεταφρά-
ζεται ως ακραία καπιταλιστική και ανάλ-
γητη, ως παράδειγμα προς αποφυγή. 
Κι ας διακρίνεται για το  κοινωνικό της 
κράτος.  Ένα κράτος που μπορεί να φρο-
ντίζει τον κάθε πολίτη, αυτόχθονα ή με-
τανάστη, διότι έχει πίσω του μια εξόχως 
παραγωγική καπιταλιστική κοινωνία να 
το υποστηρίζει. Αυτό το «παραγωγική» 
είναι που τον Έλληνα πληγώνει.
Στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένη μια η-
γεμονική αντικαπιταλιστική κουλτούρα, 
βασική αιτία της σημερινής αβελτηρίας 
της. Κοινωνία εχθρική προς τον καπιτα-
λισμό δεν μπορεί να ελπίζει σε καμιά α-
νάπτυξη και έξοδο από την κρίση. Ρωτή-
στε και τις τέως σοσιαλιστικές χώρες. Τα 
συστημικά κόμματα (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) κυβέρ-
νησαν επί πολλά χρόνια διογκώνοντας 
το κράτος και τα χρέη του. Φυσικά με τη 
βοήθεια και την προτροπή της πολυπλό-
καμης αριστεράς. Έφτιαξαν ισχυρούς 
μηχανισμούς που αναπαρήγαγαν διευ-
ρυμένα την κλειστή οικονομία και μέσω 
αυτής αντλούσαν ισχύ και πελατεία. Οι 
αριθμοί λένε ότι τα εισοδήματα του 67% 
του πληθυσμού εξαρτώνται από την κυ-
βέρνηση και έχει κάθε λόγο να υποστη-
ρίζει κόμματα που μπορούν να τα εγγυ-
ηθούν είτε μέσω  φορολογίας, είτε μέσω 
δανεισμού. 
Αυτός είναι ο σοσιαλισμός με τα λεφτά 
των άλλων. Όταν, λόγω της παγκόσμι-
ας οικονομικής κρίσης, δεν μπορούσαν 
να εγγυηθούν την αβλαβή συνέχεια του 
μοντέλου όχι μόνο ηττήθηκαν, αλλά κα-
τέστησαν και τοξικά. Τότε όλη η διαφθο-
ρά και η διαπλοκή των προηγούμενων 

χρόνων αποτέλεσαν ισχυρό ηθικό άλ-
λοθι κοινωνικής απαξίωσης. Πριν, όλα τα 
δυσώδη συμπτώματα περνούσαν στα 
ψιλά. Μετά και φυσιολογικά ήρθε ο και-
ρός της Αριστεράς. 
  
Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλήθη στη σκηνή όχι για να 
απελευθερώσει την κοινωνία και την οι-
κονομία, αλλά για να ανασκευάσει και να 
διασώσει τον κρατισμό. Όχι απλά για να 
καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ. Η φρεσκάδα που 
αναγνώρισαν οι πολίτες στο πρόσω-
πο του Τσίπρα δεν ήταν τίποτα άλλο πα-
ρά η λαχτάρα για την έλευση του Μεσ-
σία που είχε τον τρόπο, άγνωστο πώς, 
να συντηρήσει τις κρατικές επενδύσεις, 
δαπάνες, επιδοτήσεις και διορισμούς 
ώστε να επαναφέρει την κατανάλωση 
και μέσω αυτής να διασώσει και τον ιδι-
ωτικό τομέα. Γιατί στην Ελλάδα είχαμε 
μάθει ότι και το ιδιωτικό εξαρτά την ε-
πιβίωσή του από το κράτος. Η αριστερά 
ως original σοσιαλιστική ίσως μπορούσε 
να κάνει το θαύμα. Ακόμα ελπίζουν. Γιατί 
έστω και καθυστερημένα, έστω και μέ-
σω μνημονίων, έστω και με βαριά φορο-
λογία ίσως κάτι να καταφέρει στο τέλος.   
Μόνο που όλοι οι κυβερνητικοί μηχανι-
σμοί, ειδικά στην Ελλάδα, εργάζονται για 
να καταναλώνουν σπάταλα τον πλούτο 
των άλλων. Να απαλλοτριώνουν τον ι-
δρώτα των εργαζομένων για να συντη-
ρούνται και να διαπλέκονται. Το τραγικό 
είναι ότι αυτό στη χώρα μας νοείται ως 
προοδευτικό. Το μοντελάκι δεν είναι ά-
γνωστο στη Δυτική Ευρώπη και κυρίως 
στον Νότο αυτής, ο οποίος και δυσκο-
λεύεται να βρει τα πατήματά του. Ωστό-
σο η μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία, 
η τεχνολογία, η δημοκρατική λειτουρ-
γία και η ακμαία ακόμη παραγωγικότητα 
κρατά το δρόμο της ευημερίας και της 
προόδου ανοικτό. Δεν είναι τυχαίο ότι 
στην Ελλάδα κάθε ένας εργαζόμενος συ-
ντηρεί 6 πολίτες πέραν της οικογένειάς 
του ενώ η αναλογία αυτή στην Ολλανδία 
είναι 1:1,2, στη Μ. Βρετανία 1:1,4, στη Δα-
νία 1:1,5, στη Γερμανία 1:1,9, στη Γαλλία 
και στην Ισπανία 1:3 και στην Ιταλία 1:4.
Η πολιτική κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ, τα 
σχετικά υψηλά ποσοστά στις δημοσκο-
πήσεις, η υποστήριξή του από τα συν-
δικάτα, τα ΜΜΕ και μεγάλο μέρος της 
κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, 
η ανοχή που του δείχνει η πλειοψηφία 
των δοκιμαζόμενων πολιτών ανεξαρτή-
τως κομματικής τοποθέτησης καταδει-
κνύουν ότι η ελπίδα διάσωσης του κρα-
τικιστικού μοντέλου πεθαίνει τελευταία. 
Μπορεί η ΝΔ να έχει ισχυρό προβάδισμα 
στις δημοσκοπήσεις, αλλά υπάρχει ένα 
αδιευκρίνιστο 15-20% που δεν είναι δικό 
της και το οποίο μπορεί να της στερήσει 
την αυτοδυναμία αν τα πράγματα πάνε 
καλύτερα για την κυβερνώσα αριστερά. 
Αν οι θεσμοί συνεχίσουν να ανέχονται 
τη μη υλοποίηση των συμφωνηθέντων, 
αν η νέα μείωση των συντάξεων αφεθεί 

για μετά τις εκλογές.   
Παρόλη τη φυγή ξένων επενδύσεων, 
παρόλη την ανεργία, τη φορολογική 
λαίλαπα, τη συστηματική απαξίωση της 
εκπαίδευσης, τους πλειστηριασμούς, ο 
κόσμος δεν  αγανακτεί, δεν επαναστατεί, 
δεν ζητά εκλογές. Υπομένει, περιμένει και 
φοβάται τον επόμενο. Φοβάται τις πραγ-
ματικές μεταρρυθμίσεις που ίσως αυτός 
πραγματοποιήσει. Αυτές που οδηγούν σε 
λιγότερο κράτος, σε μικρότερη ομπρέ-
λα. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί του 
Δημoσίου φοβούνται ότι η έλευση του 
Μητσοτάκη θα επιφέρει συγχωνεύσεις 
σχολείων και απολύσεις. Η αριστερά μπο-
ρεί να υπογράφει αλλά κατά βάθος δεν 
τις θέλει. Η κεντροδεξιά όμως; 
Η πλειοψηφία φαντάζεται τις μεταρ-
ρυθμίσεις ως προοδευτικές και την ανά-
πτυξη ως δίκαια. Αυτά σε απλά ελληνικά 
σημαίνουν ότι ο πλούτος που θα παρά-
γεται με χίλια ζόρια θα αναδιανέμεται με 
επιδόματα, συντάξεις, κρατικές επεν-
δύσεις χαλαρής εργασίας, μισθούς, και 
διορισμούς ΔΥ. Και όλα αυτά μπορεί να 
τα εγγυηθεί πια πολύ καλύτερα ο αρι-
στερός Τσίπρας παρά ο δεξιός φιλελεύ-
θερος Μητσοτάκης. Έστω και αν ο Τσί-
πρας απέτυχε να κάνει όσα υποσχέθηκε. 
Ο φόβος ανατροπής του καθεστώτος 
υπερτερεί της εξαπάτησης, γι’ αυτό και 
δεν βλέπεις διάχυτη αποστροφή προς 
το ΣΥΡΙΖΑ. Την έβλεπες όμως πριν για 
Σαμαρά και Βενιζέλο. Το αριστερό ψέμα 
απορροφήθηκε εν μέρει από το λαϊκό 
αμορτισέρ. 
Σε περιβάλλον αντικαπιταλιστικής κουλ-
τούρας είναι δύσκολο σε ένα κεντροδε-
ξιό κόμμα με φιλελεύθερο ηγέτη να απο-
κτήσει ισχυρό ρεύμα, να γίνει δημοφι-
λές. Δυστυχώς για τη Δεξιά τα λάθη του 
παρελθόντος πληρώνονται. Όλα αυτά τα 
χρόνια πούλησε και αυτή σοσιαλισμό με 
το τσουβάλι και τώρα η λέξη καπιταλι-
σμός δύσκολα βγαίνει από τα χείλη της. 
Δεν έδωσε ποτέ τη μάχη της ιδεολογίας 
και τώρα που χρειάζεται στηρίγματα δεν 
τα έχει. Η αριστερόστροφη κοινωνία εί-
ναι και δικό της δημιούργημα. Σήμερα 
αναζητά μια κρίσιμη μάζα στην τέως 
μεσαία τάξη που θα της εξασφαλίσει ι-
σχυρή κυβέρνηση. Αμφίβολο αν θα τη 
βρει. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να της 
υποσχεθεί. Περισσότερη ή λιγότερη οι-
κονομική ελευθερία; 
Πέφτει τα βράδια της Κυριακής ο Έλλη-
νας για ύπνο αδημονώντας να ξυπνήσει 
και να πάει για δουλειά; Και ποια δουλειά; 
Αυτή που έχει ως αφεντικό την κυβέρ-
νηση ή τον ιδιώτη; Και όταν τον πάρει ο 
ύπνος βλέπει όνειρα καπιταλιστικής α-
νάπτυξης ή σοσιαλιστικής μιζέριας; Ό-
ταν ξυπνά είναι ακόμα μετέωρος. Αυτός 
ο μετεωρισμός αποτυπώνεται σε όλες 
τις έρευνες. Η Ελλάδα ζει την κατάρρευ-
ση του δικού της σοσιαλισμού. Μόνο 
που δεν έχει αποφασίσει ακόμα με 
ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. A

Πολιτική

ΑντικΑπιτΑλιστική κουλτουρΑ
Ο Έλληνας όταν τον πάρει ο ύπνος βλέπει όνειρα καπιταλιστικής 

ανάπτυξης ή σοσιαλιστικής μιζέριας; 
Του Λεωνίδα Καστανα 

Σ

Από την Καρδίτσα 
στη Θεσσαλονίκη
Αυτό που δεν μας είπαν είναι ότι το 
γραφείο του πρωθυπουργού στελεχώ-
θηκε από μετακλητούς υπαλλήλους
Tου σπύρού ΒΛετσα

Κατά την προεκλογική περίοδο, τον Σεπτέμβριο του 
1996, ο Μιλτιάδης Έβερτ μιλούσε ως πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός στην κε-
ντρική πλατεία της Καρδίτσας. Κάποια στιγμή, ανταπο-
κρινόμενος στον ενθουσιασμό του πλήθους, άρχισε να 
φωνάζει ρυθμικά: Καρ-δί-τσα, Καρ-δί-τσα!

ο περιστατικό αυτό ήταν μία πολύ χαρακτηριστική 
προσπάθεια κολακείας του πλήθους και τόνωσης 
των τοπικιστικών αισθημάτων. Τα χρόνια πέρασαν, 

οι καιροί άλλαξαν, όμως η πρόθεση των πολιτικών να κερδί-
ζουν την εύνοια του ακροατηρίου, κολακεύοντάς το, παρέ-
μεινε ισχυρή. Το ίδιο ισχυρή παρέμεινε και η εκμετάλλευση 
του τοπικισμού.

Όπως μας θύμισε το κυβερνητικό βίντεο, πριν από ένα χρό-
νο ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη γραφείο του πρωθυπουρ-
γού. Αυτό που δεν μας είπαν είναι ότι το γραφείο στελεχώ-
θηκε από μετακλητούς υπαλλήλους. Η ύπαρξη ολόκληρου 
υφυπουργείου στην Θεσσαλονίκη δεν ήταν αρκετή για να 
προωθηθούν τα ζητήματα της περιοχής και χρειάστηκε 
ένας ακόμη κρατικός φορέας. 

Ζούμε σε μια εποχή που σημαντικά ευρωπαϊκά όργανα, 
όπως το Eurogroup, μπορούν και συνεδριάζουν και μέσω 
τηλεδιάσκεψης, αλλά για τα θέματα της βόρειας Ελλάδας 
χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία του πρωθυπουργού. 
Η χρεοκοπημένη Ελλάδα μπορεί να αφήνει τα νοσοκομεία 
χωρίς γάζες, αλλά για την επέκταση του κράτους με νέους 
φορείς πάντα βρίσκει χρήματα.

Τώρα η κυβέρνηση αποφάσισε μέσα από ένα βίντεο να μας 
θυμίσει τα επιτεύγματα του γραφείου του πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη. Το βίντεο αρχίζει με κουλούρι και  μπου-
γάτσα και συνεχίζει με διάφορα στοιχεία από τη ζωή στην 
πόλη. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ΄ αγόρι μου. Κάποια 
στιγμή εμφανίζεται σε ένα μαγαζί και μια εικόνα του Νίκου 
Παπάζογλου.

Αν ψάξει κανείς στο βίντεο για το ουσιαστικό έργο του γρα-
φείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θα βρει μόνο 
την αναφορά σε δύο παλιά στρατόπεδα που αξιοποιούνται  
και την πληροφορία ότι σχεδιάζεται η μελλοντική επέκταση 
του μετρό. Τα υπόλοιπα είναι γενικόλογες εξαγγελίες.

Χρειαζόταν, λοιπόν, η ίδρυση ολόκληρου γραφείου για να 
προωθηθούν αυτά τα θέματα. Δεν έφταναν τόσα υπουρ-
γεία και τόσοι δημόσιοι οργανισμοί για να τα διαχειριστούν.  
Έφταναν και παραέφταναν. Κι αν ακόμη χρειαζόταν ο συ-
ντονισμός από τον πρωθυπουργό αυτός μπορούσε να γίνει 
και χωρίς τη δημιουργία νέας ξεχωριστής υπηρεσίας.

Η ίδρυση του γραφείου της Θεσσαλονίκης υπακούει στην τυ-
ραννία των συμβολισμών. Η όποια δουλειά γίνεται κι αλλιώς, 
αλλά χρειάζεται συμβολικά να δείξει ο πρωθυπουργός ότι 
ενδιαφέρεται για  τη Θεσσαλονίκη και συμβολικά επίσης θα 
πρέπει να ικανοποιηθεί και το παράπονο αρκετών κατοίκων 
της πόλης που αισθάνονται ότι η περιοχή τους αδικείται.

Το κόστος όμως του συμβολισμού είναι πραγματικό. Την 
επιδίωξη της κυβέρνησης να καλοπιάσει και να κολακέψει 
το ακροατήριο την πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες με τους 
φόρους τους. Τουλάχιστον, το Καρ-δί-τσα Καρ-δί-τσα του 
μακαρίτη του Έβερτ ήταν δωρεάν. ●
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Βουντου
Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία

ρισκόμαστε στο «πέταλο» ενός κλειστού σταδίου πολλαπλών χρήσεων 
που εγκαινιάστηκε τη δεκαετία του 1980 και του οποίου η ονομασία θυμίζει 
περισσότερο πρώην χώρα της σοβιετικής αυτοκρατορίας παρά σύγχρονη 
αθλητική εγκατάσταση της καθολικής, απενοχοποιημένης εμπορευματο-

ποίησης του αθλητισμού, τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. Είμαστε στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας σε έναν αγώνα μπάσκετ της μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού. Στο 
άνω διάζωμα δεσπόζουν τα πάνινα πανό των τοπικών οργανώσεων των φιλάθλων, 
είναι πιστοί φίλοι της ομάδας και οπαδοί. Από αριστερά προς τα δεξιά βλέπουμε το 
τέλος της πάντοτε μεγάλης και ευκρινούς επιγραφής των βυρωνιωτών μελών της 
Θύρας 7 με έναν μαύρο διαβολάκο να ανεμίζει την ουρά του και να κραδαίνει τρίαινα. 
Δίπλα η Μεσσηνία, διά της Μεθώνης, παρίσταται και αυτή και πιθανά κομίζει και τα 
εθνικά χρώματα της γαλανόλευκής μας σημαίας. Στη συνέχεια της παράταξης των 
ιδιαίτερων πατρίδων και αττικών τόπων ζωής επί του κιγκλιδώματος, η πυρηνική 
ολυμπιακή Νίκαια. Δίπλα οι οπαδοί με ειδικές ανάγκες έχουν απλώσει το δικό τους λά-
βαρο, που τροποποιεί το εμβληματικό αμαξίδιο των ΑΜΕΑ προσθέτοντας σφεντόνα 
σε εκείνον που δεν δύναται να περπατήσει μα μάχεται για ιδεώδη, για την ομάδα του 
και ενάντια στην εξουσία των «μπάσταρδων μπάτσων», μια και πάνω από το αμαξίδιο 
έχει τυπωθεί το αναρχίζον ακρωνύμιο της απέχθειας για την αστυνομία, ACAB - All 
Cops Are Bastards. Στο πλάι του τα σύνθετα εμβλήματα της λέσχης φιλάθλων της 
Χίου, το εκεί παράρτημα της Θύρας 7, που μαρτυρούν για έναν τρόπο ζωής: μια νε-
κροκεφαλή τυλιγμένη σε τουρμπάνι ερήμου, draft beer να αφρίζει, το πούλμαν της 
μετακίνησης των οπαδών και τέλος ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος, η τοτεμική, ιερή 
και επίσημη παράσταση του Ολυμπιακού. Δίπλα τους μια πανκ νεκροκεφαλή από το 
Ρέντη. Στο κιγκλίδωμα του κάτω διαζώματος αντιπροσωπείες από το Αλιβέρι με τη 
δική τους σκοτεινή παραλλαγή του εφήβου, καθώς και ένας λαμιώτης ερυθρόλευκος 
μασκοφόρος που θυμίζει παίκτη του κατς. 
Και τα δύο διαζώματα έχουν μεγάλη πυκνότητα, στην τεράστια πλειονότητά τους νέ-
οι άνδρες. Είναι όρθιοι και ενισχύουν την ομάδα τους, τραγουδώντας ή συνθηματο-
λογώντας ρυθμικά, τους βλέπουμε με ανοικτά στόματα να φωνάζουν, κάποιοι χειρο-
κροτούν. Δεν είναι ερυθρόλευκη ομοιόμορφη στρατιά, ο καθένας εξατομικεύει πάνω 
στα ρούχα του και τα αξεσουάρ τη συμμετοχή του στον αγώνα. Ο καθένας συγκροτεί 
τη δική του ατομικότητα εντός του οπαδικού πλαισίου. Χωρίς καρναβαλισμούς, χωρίς 
αυτό που οδηγεί τη συμμετοχή σε μεταμφίεση (πλην του λαμιώτη μασκοφόρου) και 
παίγνιο, με περιβολή που είναι και της πόλης, ελαφρώς ενισχυμένη από τις μπλούζες 
ή τα σήματα της ομάδας και της Θύρας και του τοπικού της κλάδου, ο καθένας συνει-
σφέρει σε μια μάχη, έρχεται στο ραντεβού μιας συλλογικότητας που, ακριβώς επειδή 
τον εμπεριέχει με τη διαφορετικότητά του, επειδή είναι με κάποιον τρόπο ομόσπον-
δη, του επιτρέπει πυκνή ένταξη και βαθιά αλληλεγγύη με σύγχρονους όρους. Του 
επιτρέπει να είναι περισσότερο μαχητής παρά στρατιώτης. Ένας προ-νεωτερικός 
(τοπικός) πολέμαρχος παρά ένας στρατευμένος ιδεολόγος που υπηρετεί ένα σχέδιο. 

Στο κάτω διάζωμα δεσπόζει ένα μεγάλο, ευκρινές και πολυεπίπεδο πανό που χυδαία 
υβρίζει τον Κώστα Ζουράρι. Από τη φωτογραφία απουσιάζει μια τελευταία λέξη από 
το πρώτο επίπεδο που μάλλον θίγει σκαιά την οικογένεια του υβρισθέντος, σταθερή 
πρακτική εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά γήπεδα. Ακόμα υβρίζεται πάνω στο γνω-
στό και ευαίσθητο για τους βορειοελλαδίτες μοτίβο της μακεδονικής ταυτότητας, 
εξοβελίζεται από τον εθνικό κορμό και ταυτόχρονα αμφισβητείται η πολιτική ισχύς 
της κυβερνητικής του θέσης. Το πανό λέει ότι η εξουσία που κατέχει ως υφυπουργός 
είναι αδύναμη, ψευδής, μη άξια σεβασμού. Μια εξουσία της πλάκας. Αυτό που δεν εί-
ναι εξουσία της πλάκας, το μαθαίνουμε αμέσως παρακάτω. Κράτος, δηλαδή εξουσία, 
είναι ο Ολυμπιακός. 
Είχε βεβαίως προηγηθεί από την πλευρά του υφυπουργού Ζουράρι live υιοθέτηση 
και ερμηνεία γνωστού τραγουδιστού συνθήματος των οπαδών του ΠΑΟΚ που ξεκι-
νάει «Βουντού, βουντού, βουντού και μια καρφίτσα μαύρη» για να καταλήξει στον 
φαλλικό ανασκολοπισμό των Ολυμπιακών και η επίσημη απάντηση του υπεύθυνου ε-
πικοινωνίας των Πειραιωτών που απειλούσε καθαρά με πολιτική και εκλογική αντεκ-
δίκηση του κόσμου του Ολυμπιακού για τις προσβολές που δέχεται από το μέλος της 
κυβέρνησης. Είναι ο ίδιος που το 2015 είχε επισήμως και ρητά προτρέψει τους φίλους 
του συλλόγου να υπερψηφίσουν τη θριαμβεύουσα τότε ριζοσπαστική αριστερά. Η 
διαμάχη αυτή εξελίχθηκε, μορφοποιήθηκε και έλαβε όψεις της μεγάλης πολιτικής με 
την εμπλοκή των ιδιοκτητών των δύο ομάδων (Σαββίδη και Μαρινάκη) στα ΜΜΕ και 
εντέλει στην άμεση πολιτική αντιπαράθεση. Πριν λίγες μέρες ο Ζουράρις αναφώνησε 
ξανά το χυδαίο του «Βουντού, βουντού, βουντού» για τους Ολυμπιακούς και εξύβρισε 
ανδροπρεπέστατα και σεξιστικά και τους οπαδούς του έτερου ιστορικού σωματείου 
της Θεσσαλονίκης, τους Αρειανούς. 
Πολλοί σπεύδουν να θεωρήσουν ότι πρόκειται για Πράσινους και Βένετους, όπως 
είπε μια φίλη, για ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Σίγουρα η περιγραφή αυτή είναι 
και ρεαλιστική και επαρκής για να απλώσει και άλλο τη δημοκρατική μελαγχολία μας. 
Όμως τα πράγματα ίσως είναι ακόμα σκληρότερα, αν σκεφτούμε τα γεγονότα της 
σύγκρουσης Ζουράρι - φιλάθλων Ολυμπιακού και Άρη με διαφορετικούς όρους: μόνο 
αυτές οι ταυτότητες, οι «φίλαθλες», κινητοποιούν σήμερα και μορφοποιούν συλλο-
γικά και συντεταγμένα συναισθήματα, μόνο οι ομάδες γίνονται χοάνες διαμαρτυρίας 
και εναντίωσης. Διασπασμένοι μαχητές, έρημοι πολίτες, ασύνδετα κοινωνικά κομμά-
τια, ζοφερές ατομικότητες, προσωπικές παθολογίες της κρίσης, αναζητούν φυλάρ-
χους, ειδικές ταυτότητες, τοτεμικές ηγεσίες, κάθετες δομές ανάληψης της ζωής τους, 
για να εκβάλλουν σε μια κάποια δημοκρατική δημοσιότητα. Ιερουργίες της βίας, 
κοινότητα συναισθημάτων, παράλληλες ιστορικές μνήμες της ομάδας, επιχειρημα-
τίες που σαρώνουν και αποκτούν ιδιοκτησίες πάνω στη μετα- και νυν-σοσιαλιστική 
πραγματικότητα της χρεοκοπίας και της κατάρρευσης της κρατικής, εδαφικής και 
εθνικής κυριαρχίας, της ίδιας της δημοκρατίας. Αναμεσαιωνισμός με μικρούς ηγεμό-
νες, πολεμιστές φυλάρχους, πρίγκιπες, μάγους που μας έκαναν βουντού. ●
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↑ Εικόνα από το 
ΣΕΦ κατά τον α-
γώνα μπάσκετ 
Ολυμπιακού - Α-
ναντολού Εφές, 
με υβριστικά πα-
νό κατά του τ.  
υφυπουργού  
Κώστα Ζουράρι,  
Απρίλιος 2017
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Οι κρυμμένες κουκουβάγιες             της Αθήνας
Ο Δημήτρης Κάσδαγλης γεμίζει την πόλη με ζωγραφισμένες πέτρες
Του Γιάννη Νένε (panikoval500@gmail.com) 
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Ο 
Δημήτρης Κάσδαγλης είναι ένας 
εικονογράφος παιδικών βιβλίων, 
illustrator και σχεδιαστής κόμικς 
που επιδίδεται, εδώ και λίγες ε-

βδομάδες, σε ένα ongoing project: ζωγραφίζει 
κουκουβάγιες ή και άλλες, πιο πρωτόγονες 
μορφές σαν αρχαία ξωτικά, σε πέτρες που τις 
αφήνει κρυμμένες σε διάφορα σημεία της 
πόλης για να τις βρει ο κάθε περαστικός. Το 
σύμβολο της Αθήνας κρυμμένο σε πάρκα, πα-
λιές πόρτες, επάνω σε μάρμαρα και παγκάκια, 
σε ράφια βιβλιοπωλείων ή σκαλοπάτια: μια 
όμορφη έκπληξη μέσα στο αστικό χάος. Ακο-
λούθησα τις Κουκουβάγιες και τον δημιουργό 
τους, στο πέταγμά τους.

Πώς ξεκίνησε το project Κουκουβάγιες; Και 
πώς εξελίχθηκε; Ξεκίνησε ένα ηλιόλουστο μεση-
μέρι Νοέμβρη, που βγαίνοντας από τη θάλασσα 
με μια καταπληκτική ιδέα για ένα λογότυπο που 
δούλευα εκείνο τον καιρό, μην έχοντας χαρτί και 
μολύβι για να αποτυπώσω την έμπνευση, ζωγρά-
φισα με ένα κομμάτι κάρβουνο πάνω σε ένα ξύλο 
που είχε ξεβραστεί στην ακτή. Ο χειμώνας πέρασε 
και με το που ξεκίνησε το καλοκαίρι άρχισα να μου-
ντζουρώνω πέτρες συστηματικά. Πριν ή μετά το 
κολύμπι ζωγράφιζα με κάρβουνο μορφές τις οποί-
ες, αφού φωτογράφιζα, άφηνα στην τύχη τους. 
Για μένα κρατούσα το στιγμιότυπο, το οποίο και 
κοινοποιούσα διαδικτυακά. Οι μήνες περνούσαν, 
οι φωτογραφίες πληθαίνανε, τα αιτήματα από φί-
λους για πέτρες επίσης. Για να μην έχω ζήλιες και 
γκρίνιες, οι κουκουβάγιες ήρθαν ως σολομώντεια 
απάντηση στο ποια μορφή θα έπαιρναν οι πέτρες 
εκείνες που θα άφηναν την παραλία.

Ποια είναι η κοινή γραμμή που ενώνει 
τα illustrations και τα κόμικς με τις Κουκουβά-
γιες; Η αγάπη μου για την αφήγηση, υποθέτω. 
Ιστορίες προσπαθώ να διηγηθώ, και στην μια πε-
ρίπτωση και στην άλλη. Η διαφορά είναι ότι στα 
κόμικς ή σε ένα εικονογραφημένο βιβλίο υπάρχει 
μια ιστορία που λειτουργεί ως πυρήνας και ορίζει 
τις εικόνες και την ακολουθία τους. Αν ισχύει κάτι 
τέτοιο και με τις κουκουβάγιες, αυτό δεν το έχω 
ανακαλύψει ακόμα. Οι φωτογραφίες αυτές, που 
είναι στην ουσία εικονογραφήσεις, λειτουργούν 
αποσπασματικά για την ώρα και μου θυμίζουν πε-
ρισσότερο καρτ-ποστάλ προερχόμενα από τον ί-
διο αποστολέα, παρά κάποιο αφήγημα με συνοχή.

Γιατί Κουκουβάγιες; Γιατί, ως το ιερό ζώο της θε-
άς Αθηνάς, είναι σύμβολο της πόλης που γεννήθη-
κα και αγαπώ... γιατί κάποιος μου είχε δωρίσει μια 
κονκάρδα με κουκουβάγια όταν ήμουν παιδί, την 
οποία ακόμα έχω φυλαγμένη... για τον τρόπο που 
μπορούν να σε κοιτάξουν όλο ενδιαφέρον κατά-
ματα, με βλέμμα διαπεραστικό και ελαφρώς ανα-
κριτικό... γιατί το βλέμμα τους θυμίζει τον τρόπο 
που κοιτάζουν αρχαία ειδώλια με στόχο τη θέωση, 
την ένωση δηλαδή του Ανθρώπου με τον Θεό... 
γιατί ταυτίζονται με τη σοφία και συγγενεύουν 
με τους μπούφους. Γιατί είναι ταιριαστό οι πέτρες 
που αφήνουν την παραλία να παίρνουν μορφή 
πτηνού... γιατί πέρα από το συμβολικό τους χα-
ρακτήρα, είναι πολύ απλές στο να τις σχεδιάσεις  
και ταιριάζουν στα βότσαλα που προτιμώ... γιατί ο 
χρυσός μαρκαδόρος που ήθελα να δοκιμάσω πά-
νω σε πέτρα, πάει με τα μάτια τους. Σε κάλυψα;

Σε ποια σημεία της Αθήνας αφήνεις τα έργα;  
Ιδανικό μέρος είναι ο λόφος του Φιλοπάππου. Μια 
τοποθεσία που αγαπώ πολύ και καταφεύγω όποτε 
νιώσω το τσιμέντο να με πνίγει. Ο Βοτανικός Κήπος 
επίσης... είναι ιδανικές τοποθεσίες γιατί μπορώ να 
βρω τα υλικά μου εκεί με σχετική ευκολία, καθώς 
και να δημιουργήσω ανενόχλητος. Από εκεί και πέ-
ρα, αφήνω σε μέρη που συχνάζω ή όπου βρω ένα 
σημείο που να με εμπνέει για φωτογράφιση. Σε 
ένα καφέ, έναν μισογκρεμισμένο τοίχο, μια προ-
τομή, ένα παγκάκι, ένα ρόπτρο... δεν τα κρύβω, 
τα τοποθετώ σε μάλλον κοινή θεά, αρκεί κανείς να 
είναι παρατηρητικός για να τα προσέξει.

Όλο αυτό το εξελισσόμενο project είναι μία ι-
στορία με πολύ χιούμορ. Υπάρχει χιού-
μορ στην Αθήνα; Είναι κάτι σαν τον Ηρι-
δανό: κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας 
να το εξαφανίσουμε, αλλά εκείνο κυλά 
γάργαρο υπογείως – μάρτυς μου η στήλη 
σου με τα Athens Voices κάθε εβδομάδα! 

Οι κρυμμένες κουκουβάγιες             της Αθήνας

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.
athens voice.gr
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Ο δρόμος
μου ή 

οι ταινίες 
που ονει-
ρεύομαι

Κείμενο - φωτό:  

Μενέλαος Καραμαγγιώλης
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Η 
Τ. –του 3ου ορόφου– επιμένει πως 
τα φυλακισμένα νερά στοιχειώνουν τις 
ζωές όσων μένουν εκεί κοντά. Στο υπό-
γειο της πολυκατοικίας μας (Φωκίωνος 
Νέγρη 26, χτισμένη το 1952 στη θέση 

θεάτρου «Φαντασία») υπάρχει ένα καταφύγιο: προφυ-
λάξεις που προέκυψαν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο· 
εκεί ακούς (και συχνά αναβλύζουν από τα θεμέλια) τα 
νερά του φυλακισμένου χειμάρρου που τον σκέπασαν 
στις αρχές του 20ού αιώνα – κανείς δεν είναι σίγουρος 
να πει ακριβώς γιατί. Ίσως για να αποφύγουν το άβολο 
«χώρισμα» της περιοχής στα δύο που απαιτούσε γε-
φυράκια, ίσως γιατί τα νερά προκαλούσαν τρόμο στη 
νέα πόλη που πάσχιζε να γίνει ευρωπαϊκή και πρωτεύ-
ουσα, ίσως γιατί τα ρέματα δεν ελέγχονται εύκολα. 
Έτσι σκεπάστηκαν βιαίως πάνω από 250 ποταμάκια 
στην Αθήνα κι η Φωκίωνος Νέγρη θα γινόταν, λέει, η 
«Βία Βένετο» της νέας πρωτεύουσας. 
Κι όλα αυτά τα «λέει» και «λένε» που κυκλοφορούν 
σχετικά με τη Φωκίωνος Νέγρη μού αρέσουν πολύ, 
είτε ισχύουν είτε όχι, γιατί τροφοδοτούν δημιουργικά 
τη μυθολογία αυτού του δρόμου. Όλοι με ρωτούν για-
τί μένω σε μια περιοχή που –τελευταία– τη θεωρούν 
ένα είδος γκέτο σ’ αυτόν τον παρηκμασμένο  δρόμο 
που δεν κατάφερε να επανακτήσει τη φιλόδοξη και 
μεγαλοαστική αφετηρία του. 
Η εσωτερική μετανάστευση από την ελληνική ύπαι-
θρο στα τέλη του 20ού αιώνα δεν τον άλλαξε κι η Φω-
κίωνος Νέγρη κράτησε πεισματικά το μεγαλοαστικό 
χαρακτήρα της για χρόνια ώσπου οι μετανάστες άλ-
λων χωρών και ηπείρων στις αρχές του 21ου αιώνα 
έφεραν ένα νέο υπέροχο πολύχρωμο χαρακτήρα και 
μια ανυπόστατη φήμη εγκληματικότητας. 
Εδώ στη Φωκίωνος Νέγρη ήρθα έφηβος κι εδώ κατοι-
κώ ακόμα. Αλλά εδώ «κατοικούσα» και πριν, παιδί, μέ-
σα από τις συχνές «αποδράσεις» μας από τη γειτονική 
πόλη όπου γεννήθηκα, τη Θήβα. 
Ίσως είναι ο μόνος δρόμος (ή ένας από τους λίγους 
σ’ αυτή την πόλη) που σχεδιάστηκε από αρχιτέκτο-
νες: γερμανικής παιδείας, λέει, γιατί οι αρχιτεκτονικές 
σπουδές στην Ελλάδα είχαν καθυστερήσει. Στην αρχή 
του δρόμου, στην Πατησίων, με θέα στην Ακρόπολη, 
έμενε ο γερμανολάτρης δικτάτορας πρωθυπουργός 
της εποχής. Κι ο δήμαρχος που το όνομά του πήρε 
τελικά ο δρόμος, όταν ολοκληρώθηκε.
Είχα σχεδόν ξεχάσει ότι ο παππούς μου επέβλεπε 
αυτά τα έργα γύρω στο ’30, διαμορφώνοντας τους 
κήπους της Φωκίωνος Νέγρη πάνω στο σκεπασμένο 
χείμαρρο (μήπως τελικά ήταν ποτάμι;). Είχε νοικιάσει, 
λέει, ένα δωμάτιο σε μονώροφο σπίτι στην αριστερή 
πλευρά του ποταμού-χειμάρρου, όσο κρατούσαν τα 
έργα. Το ’μαθα από την κυρία Α. που ’δωσε αυτό το 
σπίτι για αντιπαροχή, και τη συνάντησα γειτόνισσα 
στον 3ο όροφο, στο διαμέρισμα που νοίκιασα με άμε-
σες διαδικασίες για να στεγαστεί η ομάδα της πρώτης 
φιξιόν ταινίας που θα έκανα. 
Η έρευνα της ομάδας του περιοδικού FLANEUR ήρθε 
απροσδόκητα και διάλεξε αυτό το δρόμο και «φώτι-
σε» –σχεδόν αποκαλυπτικά– την ενήλικη ζωή μου κι 
έδωσε μια κατεύθυνση σε ένα αδιέξοδο που με τα-
λαιπωρεί τελευταία: Το δίλημμα και την αγωνία για 
το ποια θα ’ναι η επόμενη ταινία μου. Μ’ έκαναν να 
νιώσω την «υπόγεια» επιρροή του δρόμου αυτού στη 
ζωή μου. Κι αποφάσισα να πω την ιστορία αυτού του 
δρόμου σαν να είναι ιδέες για ταινίες που θα ήθελα 
να κάνω και που –έτσι κι αλλιώς– «κινηματογραφώ» 
καθημερινά με την κάμερα του κινητού μου για να 
ξεχαρμανιάζω. 

Από το Sotris στην Κουίντα

Εδώ, σ’ αυτό το δρόμο ξεκίνησα να κάνω τις ταινίες 
που αγαπώ και να ζω τη ζωή που ονειρευόμουνα 
κι οι ιστορίες αυτού του δρόμου στοιχειώνουν τις 

ιδέες που παλεύω να μορφοποιήσω σε σενάρια. Εδώ, 
σε ένα δρόμο κατασκευασμένο, που ό,τι κρύβει δεν το 
εξολοθρεύει: όπως τα σκεπασμένα νερά του υπόγειου 
χειμάρρου που συνεχίζει να κυλάει υπόγεια· όπως τους 
πρώτους ενοίκους του που τους πρόλαβα να πεθαί-
νουν υπέργηροι, πάντα σταθεροί στην «ιδεολογία» του 
«Φωκιωνεγρίτη»· και κυρίως διαπίστωσα με ποιους 
τρόπους δεν εξολοθρεύεται εύκολα το παρελθόν που 

ελλοχεύει μέσα στις απίστευτες παραλλαγές των διη-
γήσεων όσων είδαν να δημιουργείται αυτός ο δρόμος, 
το κέντρο μιας περιοχής που άλλαζε: της Κυψέλης. 
Στην αρχή έτρεχαν στα πλαϊνά του ορατά τα νερά του 
ποταμού που σκεπάστηκε· ύστερα κρύφτηκαν κι αυ-
τά κι ο δρόμος έκλεινε τα απογεύματα για να βολτά-
ρουν πάνω κάτω οι Αθηναίοι ακολουθώντας νοερά 
την κατεύθυνση των αυτοκινήτων. «Εδώ θα ζω όταν 
μεγαλώσω», δήλωνα στις παιδικές θερινές διακοπές 
που περνούσα σ’ αυτό το δρόμο εξαιτίας της θείας 
Αφροδίτης, τρώγοντας τις εξαιρετικές κασερόπιτες 
του κ. Ακτύπη και ψωνίζοντας κάτι αδιανόητο για την 
εποχή: ρούχα εισαγωγής, φερμένα κατευθείαν από το 
εξωτερικό, στο πρώτο «Σότρις»· όλα αυτά τα στοιχεία 
που μου επέτρεπαν να δηλώνω επιδεικτικά (και να 
πιστοποιώ) στην επαρχιακή πόλη που ζούσα τη μετε-
γκατάστασή μου οσονούπω. Όπως έκαναν οι περισ-
σότεροι επαρχιώτες μεταπολεμικά με αποτέλεσμα η 
Αθήνα να είναι πλέον η μισή Ελλάδα.
Ο μαρμάρινος σκύλος που πέρασε, λέει, έναν τυφλό 
απέναντι κι έγινε άγαλμα δίπλα στην –κάποτε– λίμνη 
με τους κύκνους, σήμα κατατεθέν σε σκηνές σινεμα-
σκόπ ταινιών του ’60, ήταν μια απόδειξη πως ο κινη-
ματογραφικός βίος διαδραματιζόταν στη Φωκίωνος 
Νέγρη που γινόταν συχνά φυσικό σκηνικό και πως 
οι σταρ κατοικούσαν εκεί. Όταν ο μπαμπάς μου μας 
έφερνε τις Κυριακές με ταξί να φάμε στη «Θράκα» ή 
στον «Γρύλλο», στα πεζοδρόμια της Φωκίωνος Νέγρη, 
ονειρευόμουν πως έτσι θέλω να ζω, περιτριγυρισμέ-
νος από τα σύμβολα της ζωής που με αφορούσε και 
περιείχε μέσα της ταινίες. 
Κι έτσι με «κόλπο» έπεισα τους γονείς μου να μετακο-
μίσω στην Αθήνα νωρίς. Στην αρχή ήρθα, μαθητής, 
σε ένα δρόμο δίπλα. Οι εγκατεστημένοι Φωκιωνεγρί-
τες δεν επέτρεπαν να εισχωρήσει κανείς εύκολα στο 
«άβατο» που είχαν στήσει: τα σπίτια προς ενοικίαση 
ήταν ελάχιστα. Αλλά καθώς το σχολικό μου ανεβο-
κατέβαινε κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι ολόκληρη τη 
Φωκίωνος, την παρατηρούσα εξονυχιστικά· κατέγρα-
φα κάθε λεπτομέρειά της. Το άγαλμα του Τόμπρου 
στο σιντριβάνι: μια γυναίκα που απενοχοποιεί τα στέ-
ρεα και ογκώδη κάτω άκρα στην, καταδυναστευμένη 
από αδύνατα μοντέλα, δεκαετία του ’60. Τις πρώτες 
κούκλες με κίνηση στα χέρια στις βιτρίνες των μπου-
τίκ – ξενόφερτες λέξεις που εισέβαλαν με φόρα στην 
πόλη. Το μπαρ «Κουίντα» που επέμενε να εισάγει τη 
νέα διασκέδαση στους Αθηναίους προσχωρώντας σε 
νέα μουσικά είδη. Επιτέλους ένα ιταλικό εστιατόριο 
–ίσως το δεύτερο της Αθήνας– με αληθινές ιταλικές 
γεύσεις, όχι παραποιημένες από την ντόπια κουζί-
να. Υπαίθρια τραπέζια που μπορούσες να τρως κάτω 
από δέντρα μέσα σε μια πόλη που τσιμεντοποιούνταν 
ασφυκτικά.  Εφηβικές ροκ συναθροίσεις στο «Π» – 
έναν αυτοσχέδιο υπαίθριο πυρήνα ανταλλαγής ροκ 
μουσικής, κάτι σαν προάγγελο του  ίντερνετ και του 
Youtube. 
Κι όμως η δική μας Dolce Vita θα εξελισσόταν διαφο-
ρετικά από εκείνη, της Ρώμης. Η δεκαετία του ’80 ερ-
χόταν με διαφορετικές απαιτήσεις. Ο δρόμος πάλιωνε 
με μια παρακμή αναπότρεπτη, και τα ζαχαροπλαστεία 
όπου κάναμε τα πρώτα εφηβικά dates άρχισαν να 
αδειάζουν και να κλείνουν. Μόνο το φωτογραφείο 
«Ελίτ» επέμενε να εκθέτει τις ασπρόμαυρες φωτο-
γραφίες των σταρ στη βιτρίνα του. Τότε είναι που 
σαρωτικοί δήμαρχοι άρχισαν να φαντασιώνονται τη 
Φωκίωνος Νέγρη αποκλειστικά πεζοδρόμο, προχει-
ροφτιαγμένο, που όλο επανεξετάζονταν, ξηλωνόταν 
και ξαναφτιαχνόταν. Κι εμείς μεγαλώναμε. 
Ο δρόμος έμοιαζε να χάνεται στο «άβατο» ενός κό-
σμου που δεν ήξερε πώς να αλλάξει. Πάνω σε ένα 
μηχανάκι το ’σκαγα κάθε βράδυ από τη Φωκίωνος Νέ-
γρη με προορισμό τις νέες must περιοχές της πόλης. 
Τότε ήταν που ένας σπουδαίος ηθοποιός, ο Λευτέρης 
Βογιατζής, διάλεξε την περιοχή –που ξέπεφτε– για να 
σκηνοθετήσει άγνωστα θεατρικά έργα σε ένα διαμέ-
ρισμα, στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, όπου τελικά 
έστησε ένα δυναμικό θέατρο. Εκεί οριοθετήθηκε μια 
νέα «επανάσταση» μαζί με την απενοχοποίηση στο 
ελληνικό θέατρο. Οι ιστορίες του Λευτέρη γίνονταν 
η ζωή μας κι ένας τρόπος να διαχειριζόμαστε τα α-
διέξοδά μας χωμένα στα αδιέξοδα των δρόμων της 
πόλης μας. 

Η ελληνική 
Τσινετσιτά

Σ το τέλος του πε-
ρασμένου αιώ-
να αποφάσισα 

να κάνω μια ταινία για 
σκοτοδίνες και για 
τον τρόπο που οι 
έρωτες της Αθήνας 
επηρεάζονται από 
τους περίπλοκους 
αρχιτεκτονικούς 
σχηματισμούς της: 
το «Black Out».  Κα-
ν ε ί ς  π α ρ α γ ω γ ό ς 
δεν εμπισ τευόταν 
ένα τέτοιο σ χέδιο. 
Η παρηκμασμένη κι 
αναποφάσιστη (στο τι 
θα γίνει) Φωκίωνος Νέ-
γρη –πεζόδρομος πια– έ-
δωσε «στέγη» σε μια ομάδα 
αυτοσχέδιων παραγωγών που 
ξεκινήσαμε με τη φόρα της άγνοιας 
ένα παράτολμο σχέδιο. Παρακινητής η 
Χάνα Συγκούλα, που είδε σ’ αυτό τον δρόμο 
μια υπόγεια δύναμη, κρυμμένη, αντίστοιχη, έλε-
γε, μ’ αυτή του Βερολίνου λίγο πριν την ενοποίηση 
των Γερμανιών, το 1989, κι αποφάσισε να συμμετά-
σχει δυναμικά στην πρώτη ταινία ενός νέου έλληνα 
σκηνοθέτη. Ενώ όλοι στοιχημάτιζαν πως η ταινία 
δεν θα γίνει ποτέ, ο πεζόδρομος έγινε απρό-
σμενα το γραφείο μας κι από τότε δεν κατά-
φερα να φύγω ακόμα. 
Τα ξενύχτια της ομάδας έβρισκαν κατα-
φύγιο τους χειμωνιάτικους μήνες στη 
Φαίδρα Νο 1, όπου άκουγες να χτυπάνε 
τα αυγά της ομελέτας που παράγγειλες, 
και το καλοκαίρι στα υπαίθρια τραπέζια 
της Φαίδρας Νο 2, εκεί που ο πεζόδρο-
μος της Φωκίωνος Νέγρη έμοιαζε να σου 
προσφέρει δείπνο σε εξοχικό θέρετρο. 
Μια οικογένεια αδελφών από την Ήπειρο 
είχαν τις δύο γειτονικές Φαίδρες και σύ-
ντομα άρχισαν να μας διηγούνται ποιοι είχαν 
περάσει από τα μαγαζιά τους, πόσους σταρ 
του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου εί-
χαν ταΐσει από το ’60 όταν ξενυχτούσαν εκεί μετά τα 
γυρίσματά τους. Τότε που η Φωκίωνος Νέγρη έμοιαζε 
με μια ιδιότυπη ελληνική Τσινετσιτά όπου κατοι-
κούσαν ηθοποιοί, σκηνοθέτες κτλ.: τα μέλη 
μιας κινηματογραφικής κοινωνίας που α-
ποδεκατίστηκε στη δεκαετία του ’70 με 
τον ερχομό του βίντεο που συνέπεσε 
συμπτωματικά με την πεζοδρόμηση 
της Φωκίωνος. Όλοι αυτοί οι «κινη-
ματογραφιτζήδες» μετακόμισαν. 
Εκτός από μια τολμηρή σταρ της 
εποχής που δεν έφυγε ίσως για-
τί έμεινε ανύπαντρη κι ο δρόμος 
είχε αρχίσει να μετατρέπεται σε 
δρόμο φιλικό στους εργένηδες: 
την Άννα Καλουτά, ηθοποιό, τρα-
γουδίστρια και χορεύτρια που μέ-
χρι να πεθάνει στα 103 της, ντυμένη 
λαμπερά και πένθιμα με κατακόκκινο 
κραγιόν στα χείλη, έπινε τον καφέ της στο 
«Σπιτικό» λίγο πριν ξεκινήσει για την επόμε-
νη κηδεία φίλου, συνάδελφου ή παλιού εραστή 
της. Πρόλαβε να τους ξεπροβοδίσει σχεδόν όλους 
τους παλιούς σταρ ενώ συγχρόνως αποκαθιστούσε τα 
παλιά κλέη του δρόμου έως τις αρχές του 21ου αιώνα 
βολτάροντας με το πανομοιότυπης ράτσας σαλονάτο, 
ολόλευκο, μικροσκοπικό σκυλάκι της – σύμβολο μιας 
εργένικης κινηματογραφικής ματαιοδοξίας που είναι α-
ναγκαία για να κάνει κανείς ταινίες εκτός οργανωμένης 
βιομηχανίας και για να τολμήσει μεγαλόπνοα σχέδια. 
Το θέατρο που η ίδια έχτισε στην περιοχή χρεοκόπησε, 
έγινε κινηματογράφος και σήμερα είναι ένα τεράστιο 
σούπερ μάρκετ. Σε μια περιοχή που κάποτε μόνο τα θε-
ρινά υπαίθρια σινεμά της ξεπερνούσαν τα 140. Η αθηνα-
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ϊκή Τσινετσιτά είχε δώσει τη θέση της σε μικρές θεατρι-
κές σκηνές: 4 νέες σκηνές ξεπήδησαν στο σταυροδρόμι 
που ο Βογιατζής έστησε το δικό του, στην ίδια περιοχή 
που κάποτε πρωτοέστησε τη Μάντρα του ο Αττίκ. 

«Τραγουδάνε οι νέγροι 
στη Φωκίωνος Νέγρη»

Δ εκαετίες μετά την άνθηση του ελληνικού κι-
νηματογράφου που συνέπεσε με την πρώτη 
ακμή της Φωκίωνος Νέγρη, εμείς παλεύαμε 

για ένα νέο ανεξάρτητο σινεμά στον ίδιο δρόμο, σε 
μια χώρα που δεν κατάφερε ποτέ να κάνει τον κινη-
ματογράφο βιομηχανία. Τότε άρχισα να νιώθω πως 
αυτός ο δρόμος μπορεί τελικά να φτιάχτηκε για να 
«στεγάσει» αυτό το ιδιότυπο αμάλγαμα από διαφορε-
τικούς πολιτισμούς που μαζεύονται στις σύγχρονες 
μεγαλουπόλεις και τις διαφορετικές «γλώσσες» που 

απαρτίζουν τον ελληνικό κινηματογράφο. 
Μια σειρά τυχαίων συμπτώσεων σε σχέση με 

το παρόν και το παρελθόν αυτού του δρό-
μου ξεκαθάριζαν μέσα μου τα δικά μου 

μπερδέματα σχετικά με το τι θα πει «κι-
νηματογράφος» και τι θα πει «ζωή» και 

πώς ζει κανείς κάνοντας σινεμά σε μια 
χώρα σαν τη δική μας, σε μια γειτονιά 
που αποκλειόταν σιγά-σιγά όλο και 
πιο πολύ από την πρωτεύουσα που 
την περιέχει· μια γειτονιά με κέντρο 
της έναν φτιαχτό δρόμο που σκεπά-
ζοντας έναν χείμαρρο την ένωσε με 

την Αθήνα, και τώρα μοιάζει να τη «χω-
ρίζει» σαν να ’ναι ένα αυτόνομο κρατί-

διο. Φταίνε, λέει, οι μετανάστες κι οι πρό-
σφυγες που άρχισαν να βρίσκουν καταφύ-

γιο πέριξ της Φωκίωνος Νέγρη. Ο ερχομός 
τους στη γειτονιά μας ίσως οφείλεται στα πολλά 

και φτηνά υπόγεια, ίσως στην πληθώρα 
διαθέσιμων κατοικιών σε μια πυ-

κνονοκατοικημένη περιοχή 
που ανταγωνίζεται το Πε-

κίνο στις στατιστικές 
και που οι πρώτοι 

κάτοικοί της το 
«’σκασαν» για 

τα προάστια 
σ τ ο  τ έ λ ο ς 
του 20ού αι-
ώνα, ίσως 
σ το ότι η 
περιοχή 
μ ε  έ ν α ν 
δικό τ ης 
τρόπο 
μοιάζει φι-
λική στον 

«ξένο», 
ίσως όμως 

τελικά και να 
οφείλεται στο 

λογοπαίγνιο που 
δημιούργησε τον 

σατυρικό στίχο του 
δημοφιλούς τραγου-

διού «τραγουδάνε οι νέ-
γροι στη Φωκίωνος Νέγρη...». 

Αρχιτεκτονική 
του Μεσοπολέμου

Όπως και νά ’χει ο δρόμος άρχισε να με-
τατρέπει τα παλιά ζαχαροπλαστεία του 
σε αλλεπάλληλες καφετέριες κι ο καφές 

(φραπές στην αρχή και φρέντο στη συνέχεια), ό-
ποια ώρα της μέρας, γίνεται μια δικαιολογία εξόδου 

και συναντήσεων μεταξύ του ντόπιου και του έγ-
χρωμου εξωτικού στοιχείου που αυξάνει πέριξ του 

πεζοδρόμου. Κι όσο οι ανυπόστατες φήμες περί της 
επικινδυνότητας της περιοχής φουντώνουν, όσο οι 
νέοι «ξένοι» επανδρώνουν τη γειτονιά, όσο οι «γηγε-
νείς» της περιοχής μετακομίζουν μαζικά στα νέα κέ-
ντρα στα προάστια της πόλης,  η επίδοξη Τσινετσιτά 

της Αθήνας, η Φωκίωνος Νέγρη, αρχίζει να στεγάζει 
ξανά κινηματογραφικά γυρίσματα: διαφημιστικά, κι-
νηματογραφικές ταινίες που αναπάντεχα «σκίζουν» 
στο φοβισμένο ελληνικό box office, τηλεοπτικές 
σειρές, ντοκιμαντέρ, video clips κι ό,τι άλλο απαιτεί 
έτοιμα σκηνικά που δεν χρειάζονται κοστοβόρες πα-
ρεμβάσεις. Τα φτηνά σπίτια, τα παρατημένα διαμε-
ρίσματα, τα αρχιτεκτονικά ίχνη ενός μοντερνισμού 
που φρέναρε ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος γίνονται το 
σκηνικό για κάθε είδους παραγωγή σε μια γειτονιά 
που διεκδικεί ξανά τον τίτλο της Τσινετσιτά. 
Σε μια πόλη, όπου μέσα σε έναν αιώνα αύξησε τους –αρ-
χικά– 20.000 κατοίκους της σε 5.000.000 χωρίς κανένα 
σχεδιασμό, όπου η δικτατορία του ’70 έδωσε το δικαίω-
μα σε μηχανικούς να χτίζουν σπίτια χωρίς αρχιτέκτονες, 
η Φωκίωνος Νέγρη και η πέριξ περιοχή της διεκδικούν 
τη θέση ενός δειγματοληπτικού «καταλόγου» εξαιρετι-
κών κατοικιών που περιλαμβάνει όλα τα αρχιτεκτονικά 
είδη της πρωτεύουσας καλά σχεδιασμένα· εκεί μπορεί 
να συναντήσει κανείς τις πιο ενδιαφέρουσες στιλιστι-
κές αναζητήσεις των αρχιτεκτόνων του μεσοπολέμου. 
Αυτά τα κτίρια στέκουν ακόμα –συνήθως παρατημέ-
να αλλά ατόφια– και διεκδικούν –εκτός από σκηνικό 
ταινιών– ένα νέο μέλλον δυναμικό, όπως και η ίδια η 
πόλη. Τότε είναι που νέοι καλλιτέχνες αρχίζουν να ε-
γκαθίστανται –δειλά αλλά σταθερά– στην περιοχή και 
αποφασίζουν πως θέλουν να ανιχνεύσουν το χαοτικό 
πολεοδομικό σχηματισμό της πόλης μας μέσα από τη 
μετάβαση μιας αστικοποιημένης πυκνοκατοικημένης 
περιοχής στο επόμενο κι απρογραμμάτιστο στάδιό της. 
Είναι η στιγμή που η κρίση παγιδεύει τη νεοελληνική 
κοινωνία ξανά με απειλές έξωθεν κι εντός, με παλιν-
δρομήσεις και μπερδέματα και αδιέξοδα που αφορούν 
ντόπιους και μετανάστες-ντόπιους. 
Η ομάδα μας κάνει –πάλι με έδρα τη Φωκίωνος Νέ-
γρη– μια άλλη ταινία, το «J.a.c.e.», για μπερδεμένους 
λιμπιντικά ορφανούς ελέφαντες: στα σύνδρομά τους 
ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και την πόλη μας και 
την ιστορία του δρόμου μας. Το σενάριο μέσα από α-
ληθινές ιστορίες αποτυπώνει πώς το πλαστό life style, 
στην αλλαγή της χιλιετίας, εμπορεύεται μετανάστες 
και πρόσφυγες. Η κρίση διακρίνεται έντονα στον πε-
ζοδρόμο που ερημώνει παράλογα νωρίς τα βράδια, 
φαίνεται στα παγκάκια που γεμίζουν κόσμο που δεν 
έχει να πληρώσει έναν καφέ για να κάτσει στα τραπε-
ζάκια, στο νέο «επάγγελμα» των ανθρώπων που ψά-
χνουν στα σκουπίδια για να εμπορευτούν ό,τι βρουν, 
στους άστεγους που αρχίζουν να εποικίζουν (για 
πρώτη φορά στην ιστορία της) τη Φωκίωνος Νέγρη. Η 
αγαπημένη μου ποιήτρια Τζένη Μαστοράκη, που ’ρθε 
να μείνει στη γωνία του δρόμου, ανάμεσα στις μεγά-
λες σιωπές της, με ένα σπουδαίο κείμενο έστρεψε το 
βλέμμα μας πάνω σε εκείνους που εμπορεύονται τα 
σκουπίδια· τους εντοπίζει πρώτη, κι ύστερα στα καφέ 
του πεζοδρόμου ολοκληρώνει μια νέα μετάφραση 
του «Catcher in the rye» του Σάλιντζερ στα ελληνικά, 
σαν έναν τρόπο να αντισταθεί κανείς αμφισβητώ-
ντας καταρχήν. Νέα παιδιά για οικονομικούς λόγους 
επιστρέφουν από τα προάστια στα παρατημένα δια-
μερίσματα των γονιών τους στην περιοχή, σπίτια δι-
αθέσιμα πουλιούνται και νοικιάζονται στη Φωκίωνος 
Νέγρη, ξένοι καλλιτέχνες σπιτώνονται σε ιδιότυπα 
καλλιτεχνικά residencies του δρόμου, και ξαφνικά 
γίνεται εύκολο να παρκάρει κανείς γύρω από τον πε-
ζόδρομο – πράγμα που απαιτούσε συνήθως 20λεπτο. 
Κάπου εκεί μέτρησα 3 ταινίες, 3 ντοκιμαντέρ, 6 διαφη-
μιστικά, 2 τηλεοπτικές σειρές να γυρίζονται ταυτόχρο-
να στο δρόμο και στη γειτονιά, τουλάχιστον 7 θέατρα 
να ανεβάζουν παραστάσεις και τους περιπατητικούς 
θεατές του «X apartments» του Fast Forward Festival 
να εναλλάσσονται ανά δύο σε παραστάσεις σε 8 διαμε-
ρίσματα της περιοχής με τελευταίο σταθμό το Άσυλο 
Ανιάτων, το –κάποτε– σπίτι του Γάλλου πρέσβη και του 
πρωθυπουργού στον 19o αιώνα κι έπειτα το πρώτο 
φιλανθρωπικό ίδρυμα της πόλης. Αν μπορούσα να αρ-
χίσω αύριο την επόμενη ταινία μου ήρωας θα ’τανε ο 
Παναγιώτης, 45 χρόνια στο Άσυλο, καθηλωμένος σε 
μια αναπηρική πολυθρόνα με τα χέρια δεμένα, δίχως 
καθαρή ομιλία. Κάθε πρωί με μικρές άναρθρες κραυγές 
καταφέρνει μόνος να βρει τον «οδηγό» του που θα τον 
μεταφέρει από το Άσυλο στον πεζόδρομο για να πιει τον 
καφέ του. Με απίστευτη επικοινωνιακή επινοητικότητα 

υποδεικνύει ο ίδιος στον «οδηγό» του –που σπρώχνει 
το καρότσι του– από πού να περάσει αφού συνήθως 
είναι εμποδισμένη η προσπέλαση των αναπήρων. Του 
αρέσει να κάθεται απέναντι στα σιντριβάνια της Φωκί-
ωνος Νέγρη και βρίσκει τρόπο να πλησιάσει το καλαμά-
κι του φρέντο με τα χείλη ενώ τα χέρια του παραμένουν 
δεμένα στην πολυθρόνα. Αυτή η ιδιότυπη φωκιωνεγρί-
τικη επινοητικότητα μετατρέπει τους καλοκαιρινούς 
μήνες τα σιντριβάνια αυτά σε πισίνες για τα παιδιά που 
δεν μπορούν να πάνε στη θάλασσα· ακόμα και στις πιο 
κοντινές παραλίες.

Το κέντρο του κόσμου

Έφηβοι-παιδιά μεταναστών 2ης γενιάς, που η 
ελληνική πολιτεία τούς αρνείται ιθαγένεια (το 
ίδιο κάνει κι η πατρίδα καταγωγής τους αφού 

μεγάλωσαν εδώ), διεκδικούν πια τη θέση τους στον 
πεζόδρομο σε μπαρ με ναργιλέδες κι εξωτικές μου-
σικές. Συχνά τα βράδια στήνουν 5λεπτους ηχηρούς 
εμφύλιους που ακούγονται σαν αιφνίδιες διαδηλώ-
σεις στον πεζόδρομο. Φήμες λένε πως οι περίεργες 
ράτσες μεγαλόσωμων σκυλιών, που άρχισαν να κυ-
κλοφορούν τελευταία στην περιοχή, παίρνουν μέρος 
σε κρυφές κυνομαχίες οργανωμένες από συμμορίες 
παιδιών που τα θεωρούμε παρίες και αόρατα αλλά 
αυτά μεγαλώνουν εδώ και μιλάνε ελληνικά. Τις Κυρια-
κές οι οικογένειες από την Αφρική ντύνονται λαμπερά 
και κατεβαίνουν τον πεζόδρομο στήνοντας υπέροχες 
αυτοσχέδιες «παρελάσεις» που καταλήγουν σε μια 
μελωδική λειτουργία στην Καθολική εκκλησία στην 
οδό Επτανήσου. Σύλλογοι ντόπιων ψάχνουν τον τρό-
πο που θυμάται κανείς, που γίνεται λειτουργικός, που 
ξαναζωντανεύει το ρημαγμένο τόπο τους κι οργανώ-
νουν συμμετοχικές δράσεις και υπαίθριες προβολές 
ταινιών στον πεζόδρομο, ανοιχτές στο κοινό. Ο Άστον 
Κούτσερ που ’μεινε, λέει, στην απέναντί μου πολυκα-
τοικία, επιμένει με σχόλιά του (στο σάιτ ενοικιάσεων 
του διαμερίσματος που έμεινε) πως η Φωκίωνος Νέ-
γρη είναι υπέροχες «διακοπές» στην πόλη: σε μια πόλη 
που δεν βρήκε ακόμα τον τρόπο να ’ναι πρωτεύουσα 
και φιλική αλλά σίγουρα είναι πάντα περιπετειώδης 
και ερωτική. Χρόνια το έψαχνα ώσπου το βρήκα να 
νοικιάζεται δίπλα στο σπίτι μου με είσοδο καλυμμένη 
από έναν μουσαμά: το υπόγειο σινεμά «Νέγκρο», διά-
σημο για τις αισθησιακές προβολές του και την απο-
θέωση του Γκουσγκούνη από θαυμαστές. Ο ένας του 
τοίχος κρύβει την κοίτη του κρυμμένου ποταμού. 
Όταν με ρωτούν γιατί μένω εδώ απαντάω με τη φρά-
ση του Χρήστου Βακαλόπουλου, που έλεγε πως η Κυ-
ψέλη είναι το κέντρο του κόσμου. Ο αρχιτέκτονας Νί-
κος Καββαδάς το εντόπισε αυτό το κέντρο, λέει, εκεί 
που το κρυμμένο ποτάμι συναντάει την Επτανήσου, 
ενδεχομένως τον μόνο δρόμο της πόλης που η αρχή 
του και το τέλος του ορίζονται από δύο μνημειακές 
εκκλησίες με σπάνιο Κόντογλου μέσα. Ίσως όμως όλα 
αυτά να είναι απλώς σουσουδίστικες δικαιολογίες για 
να μην ομολογήσω πως μένω στην Κυψέλη γιατί έχει 
ακόμα φτηνά σπίτια και γιατί σ’ αυτή την περιοχή δεν 
ξιπάζεται κανείς, ούτε ξεγελιέται πως είναι άλλος, και 
κυρίως δεν ξεχνά πως παραμένει ξένος κι επαρχιώ-
της στην πρωτεύουσα. 
Ίσως να φταίει αυτό το υπόγειο κρυφό ποτάμι (μή-
πως είναι χείμαρρος;) που οι ταινίες που κάνω τώρα 
ψάχνουν τους αόρατους κρυφούς αξιοσημείωτους 
αυτής της πόλης και τον τρόπο που οι ζωές τους γίνο-
νται διαδραστικά παραδείγματα ζωής και πολιτικής 
αφύπνισης. Καθημερινά φωτογραφίζω απέναντι απ’ 
το σπίτι μου με το κινητό μου έναν –αιφνίδια– κομμέ-
νο κορμό ενός άρρωστου δέντρου περιμένοντας να 
δω πότε θα ξαναβγάλει φύτρες. Ίσως είναι η ανάγκη 
μου να νιώσω πως αυτά τα υπόγεια νερά συνεχίζουν 
να τροφοδοτούν και να καθορίζουν το δρόμο μας και 
πως είναι σαν να ζούμε σε μια παραλία ή πάνω σε ένα 
δρόμο-σχεδία που επιπλέει στο νερό και μαζί επιπλέ-
ουμε κι εμείς και τα σπίτια μας κι οι ζωές μας. 
Έτσι είναι οι ταινίες που ονειρεύομαι· κι αυτός είναι ο 
δρόμος μου. Κι αν κάτι με εμποδίσει να ξανακάνω ται-
νία, όπως τη φαντάστηκα, μέσα στο κινητό μου θα 
’ναι κλειδωμένες οι ιδέες κι οι ταινίες που δεν έκανα 
αλλά που κάνω κάθε μέρα· οι πιο πολλές με αφορμή κι 
αφετηρία αυτό το δρόμο. A



η διαχρονική
Ένα μωσαϊκό κατοίκων, νοικοκυραίων 
μεταναστών, φοιτητών του Erasmus, 

τουριστών airbnb. Η γειτονιά είναι 
έτοιμη να βρει την παλιά της αίγλη.

Του Κωνσταντίνου Ματσούκα
Φωτό: Γιάννης Οικονόµου

Φωτό καταστηµάτων: Σοφία Παπαστράτη

Δ
ιασχίζοντας το Πεδίον του Άρεως, το κα-
τώτατο όριο της Κυψέλης, σταµατώ και 
βγάζω το καπέλο στην Άτυπη Συνέλευση 
των Σκύλων. Κάθε ράτσα, κάθε σχήµα, 
χρώµα και µέγεθος έρχονται καθηµερινά 
µε τους ιδιοκτήτες τους στον ανοικτό χώ-

ρο κάτω από την πλατεία Πρωτοµαγιάς µπροστά στο «Άλ-
σος» (πάλαι πότε θερινό θέατρο) για να συµµετέχουν σ’ ένα 
αυτοσχέδιο πάρτι. Μάτια που λάµπουν από κοινωνικότητα, 
ξέφρενα κυνηγητά και κρεµασµένες γλώσσες, κορµιά που 
χαίρονται απ’ άκρη σ’ άκρη. Αδύνατον να µη σε αγγίξει η ε-
νέργεια που εκλύουν.

Μπαίνω κατόπιν στην αγαπηµένη Βαβέλ, όπου ένας και-
νούργιος αέρας πνέει, ίσως µια δειλή πνοή µόνο, που πρέ-
πει να ζεις εκεί για να τη νιώσεις. Τα νεοκλασικά της έχουν 
αρχίσει να συντηρούνται. Οι πληθυσµοί µεταναστών που 
συναθροίζονταν στους κοινούς χώρους έχουν αραιώσει, όλο 
και περισσότεροι µετανάστες προάγονται στην τάξη των νοι-
κοκυραίων και ποντάρουν στη µόρφωση των παιδιών τους. 
Το Μπαγκλαντές, η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Αφρική έχουν α-
νοίξει ραφτάδικα, mini-market, κουρεία. Το άνοιγµα του και-
νούργιου κτιρίου της ΑΣΟΕ στην οδό Τροίας πριν δυο χρόνια, 
και το πρόγραµµα υποτροφιών Erasmus, έχoυν φέρει εδώ 
νέα παιδιά απ’ όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία συγκατοικεί µε τη 
Γαλλία και δηµιουργούν τα δικά τους στέκια για καφελάτε και 
κρουασάν. Γίνονται τακτικοί θαµώνες στην αναβαθµισµένη 
πλατεία του Αγ. Γεωργίου, όπου δείχνουν µε το δάχτυλο και 
σχολιάζουν πώς το κυκλικό σχήµα της πλατείας καθρεφτίζε-
ται στις καµπυλωµένες προσόψεις των κτιρίων.
Περισσότερο από άλλες περιοχές στην πόλη, η Κυψέλη δεί-
χνει να κερδίζει, έστω αργά κι επίπονα, το στοίχηµα της πο-
λυπολιτισµικότητας.

Είναι µια εξέλιξη που δύσκολα θα µάντευε κανείς κοιτώντας 
την Κυψέλη του ’50, ’60 και ’70. Εκείνο το κράµα από παλιά αί-
γλη και εργατικό υπόβαθρο, πολυτελή οροφοδιαµερίσµατα 
στη Φωκίωνος και τη ∆ροσοπούλου, τις ιδιωτικές κατοικίες 
Σαντορινιών και Ναξιωτών που έρχονταν να ξεχειµωνιάσουν 
στην Αθήνα, κι ενδιάµεσα, τις πολυκατοικίες χωρίς ταυτότη-
τα που κτίστηκαν µε τις αντιπαροχες του ’60. Ανέκαθεν ένα 
µωσαϊκό, ακριβώς αυτό που λέει το όνοµά της, µε έντονη 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή, πυκνός αστικός ιστός όπου 
διέγραψαν τις λαµπρές τροχιές τους στέκια όπως η Quinta 
και το Media Luz, σινεµά όπως το Ριάλτο, το Κυψελάκι και η 
Λουζιτάνια (όπου γενιές ολόκληρες γαλουχήθηκαν µε κα-
ράτε και Γκοτζίλα, πριν το µετατρέψει σε θέατρο ο Κολάτος), 
και καφετέριες όπως ο Φλόκας και η Φαίδρα (µε θαµώνες τον 
Τσιφόρο, τον Ελύτη και άλλους)... 

∆εν είναι όµως µόνο τα κοσµικά µαγαζιά που οι παλιοί Κυψε-
λιώτες αναθυµούνται µε τρυφερότητα. Είναι και τα µανάβι-
κα, ψαράδικα και µπακάλικα της Κεντρικής Αγοράς στη Φωκί-
ωνος όπου για δεκαετίες ο κόσµος συνδύαζε τα ψώνια µε τον 
καφέ. Είναι τα πάµπολλα θερινά σινεµά, τα υπόγεια ταβερνά-
κια µε το µεταπολιτευτικό τους µπουζούκι, τα µπιλιαρδάδικα 
µε τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην Κεφαλληνίας (µε 
ονόµατα όπως Wembley και Monte Carlo), το παλαιότερο 
όλων, καφενείο-θεσµός Κοσµικόν, εκεί που η Φαιδριάδων 
εκβάλλει στην πλατεία Κυψέλης. Ακόµα, τα µπαράκια µε κον-
σοµασιόν κοντά στην Πατησίων κι οι άφθονες χαρτοπαικτι-
κές λέσχες, πολλές ιδιωτικές µε τον οικοδεσπότη να παίρνει 
γκανιότα, δηλαδή ποσοστά από τους κερδισµένους... Ένα 
καθαρά αστικό σύµφυρµα όπου, στις δεκαετίες άνθησης 
της Κυψέλης, η κοινωνικότητα αποδεικνυόταν ισχυρότερος 
δεσµός από πολιτικές διαφορές και αντίπαλες οµάδες. Όπου, 
επίσης, παρά το εν πολλοίς άσωτο ήθος του προαστίου, οι 
πόρτες των ανθρώπων παρέµεναν ξεκλείδωτες µέχρι και 
µέσα στη δεκαετία του ’80!  

Αυτοί οι καιροί έχουν, ναι, περάσει ανεπιστρεπτί. Η θέα της 
βορειοαφρικανικής djellaba και ο ήχος του djembe έχουν 
πια µπολιάσει την ντόπια αστική κουλτούρα. Tα αφρικανά 
πιτσιρίκια, τα στολισµένα από τους γονείς τους για την κυ-
ριακάτικη λειτουργία στην Επτανήσου, είναι από µόνα τους 
µια εθνολογική µελέτη.  Όµως ο παλιός τρόπος ζωής έχει 
αφήσει πίσω µια πατίνα που δεν χάνεται εύκολα, παρόλες 
τις ζυµώσεις και προκλήσεις των τελευταίων χρόνων. Στο 
γύρισµα του αιώνα το προάστιο λογιζόταν ανάµεσα στα πιο 
πυκνοκατοικηµένα του πλανήτη! Παρά την εισροή νέων, 
και λιγότερο προνοµιούχων, πληθυσµών, παρά την απειλή, 
πραγµατική και φανταστική, της ξενότητας, οι ζυµώσεις δεί-
χνουν να έχουν εδραιώσει τόσο την ανθεκτικότητα όσο και 
τη φιλοξενία της σηµερινής Κυψέλης. 

Τα ενοικιαστήρια που αφθονούσαν στις προσόψεις των 
πολυκατοικιών τώρα πια σπανίζουν γιατί, όπως εξηγούν οι 
µεσίτες, έχει αυξηθεί η ζήτηση για στέγη. Εάν ένας αλλο-
δαπός πλέον δυσκολεύεται να βρει σπίτι να νοικιάσει είναι 
επειδή τα νοίκια έχουν πάρει ξανά την ανιούσα, και ο θεσµός 
του airbnb γνωρίζει τεράστια εξάπλωση. Ντόπιοι επαγγελ-
µατίες εν µέσω της πάλης τους µε τις τρέχουσες συνθήκες 
της σκαιής φορολογίας πιστοποιούν ότι, ναι, η Κυψέλη έχει 
τις βάσεις για ν’ ανέβει. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια της η αρχι-
κή πολυµορφικότητα δείχνει να της παρέχει ένα διαχρονικό 
προνόµιο. Καθώς δεν ήταν, και δεν πρόκειται να υπάρξει, ο-
µογενοποιηµένη, η Κυψέλη παραµένει ανεπιτήδευτη! Μένει 
να δούµε πώς θα επηρεάσει τον τόσο ιδιαίτερο παλµό της η 
επερχόµενη επέλαση του µετρό.
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Εκπληκτικά μεζεδάκια στις
καλύτερες τιμές της πόλης

Θα το βρεις στην πιο θεατρική γειτονιά της Κυψέλης (αλλά και της Αθήνας), με 
τραπεζάκια πάνω στην πλατεία Αγίου Γεωργίου να σερβίρει τις αξεπέραστες 
λιχουδιές του κάτω από τα δέντρα. Το όνομά του είναι εμπνευσμένο από τη 
γνωστή ηθοποιό Κυβέλη και είναι η στάνταρ στάση μετά τις παραστάσεις στα 
θεατράκια των γύρω στενών. Το καταπληκτικό με την Κυβέλη είναι ότι έχει εκ-
πληκτική κουζίνα σε τιμές κάτι παραπάνω από προσιτές, διατηρώντας μάλιστα 
την υψηλή ποιότητα στις πρώτες ύλες, αλλά σε τέτοιο βαθμό που έχει περάσει 
την έκφραση “value for money” σε άλλα επίπεδα.

Στην Κυβέλη αξίζει να πας για τα ασυναγώνιστα μεζεδάκια της (κι όταν το κάνεις 
να πεις την κωδική ονομασία «κολοκυθοκεφτέδες», είναι το πιάτο-σουξέ όλης 
της περιοχής) και να τα συνοδέψεις με το τσίπουρο από την Πρέβεζα, ειδική 
παραγγελία αποκλειστικά για την Κυβέλη (είναι από τα πιο ωραία τσίπουρα που 
κυκλοφορούν στην Αθήνα). Άλλα διάσημα πιάτα είναι το κοτόπουλο χαρακίρι 
(!), που έρχεται στο τραπέζι σου περασμένο σε μεταλλική σούβλα, ζουμερό και 
πεντανόστιμο, η σαλάτα Popeye (μια ελληνική εκδοχή της Caesar’s), η γαριδο-
μακαρονάδα και οι λουκούλλειες τηγανιές (best seller η τηγανιά συκώτι). Καθη-
μερινά θα βρεις επίσης 2-3 πιάτα ημέρας, κι αν ανάμεσά τους πετύχεις το κότσι, 
πάρε το και θα μας θυμηθείς. Όλα αυτά τα ωραία μπορείς να τα απολαύσεις και 
με delivery. Extra tip: Ανακάλυψε το πιο ωραίο χύμα κρασί που έχεις πιει ποτέ. 

● Ανοιχτά Τρίτη-Κυριακή, 12.00-01.00. Δευτέρα κλειστά. Επτανήσου 15 (Πλατεία 
Αγίου Γεωργίου), 210 8219406, Fb: @kivelirest
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Οικογενειακό και φιλόξενο, το Scry καλωσορίζει γείτονες και περαστικούς από τη 
Φωκίωνος ήδη από το 2004, εξελίσσοντας συνεχώς την αγάπη του για τον καφέ. 
Μαζί με το ξεχωριστό μόνιμο χαρμάνι του, φιλοξενεί εξαιρετικές ποιοτικές ποι-
κιλίες μοναδικής προέλευσης –single origin– κάθε μήνα (τον Γενάρη έρχεται από 
το Μπαλί της Ινδονησίας), ενώ στο ίδιο πλαίσιο κινείται και στα άλλα ροφήματα: 
πολλές ποικιλίες από τσάγια, λευκά, πράσινα, μαύρα, κόκκινα, αρωματικά, αλλά 
και στις σοκολάτες, με 12 ξεχωριστές προτάσεις – φανταστική αυτή με καραμέ-
λα και θαλασσινό αλάτι αλλά και η λευκή με raspberry & ρόδι. Το Scry σερβίρει 
ακόμη διάφορα καλοφτιαγμένα σνακ και ποτά, ενώ κάποιες επιλεγμένες βραδιές 
διοργανώνει events, για τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε από το fb.

● Φωκίωνος Νέγρη 34, 2108236551, fb: SCRY Coffee Bar 

Θα σε κάνει να αγαπήσεις πιο πολύ τον καφέ,
 το τσάι, τη σοκολάταS
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Αν θέλεις να του δώσεις έναν χαρακτηρισμό, αυτός που του ταιριάζει περισσό-
τερο είναι all day café bistrot. Αλλά επειδή τα πράγματα είναι απλά, όπως και οι 
άνθρωποι του Foka+Negra, θα στα πούμε κι εμείς έτσι: Όμορφος χώρος, άνετος 
και φιλικός, όπου θα απολαύσεις τον καφέ σου από νωρίς το πρωί και θα ανα-
καλύψεις ότι πάντα κάτι καλό συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τα 
πεντανόστιμα burgers, τα ζυμαρικά και τις πίτσες που ετοιμάζει η κουζίνα, μέχρι 
τα live με έντεχνη, ροκ, τζαζ και σουίνγκ μουσικές Παρασκευές και Σάββατα και 
τις λίγο πιο ροκ επιλογές από τους djs τις καθημερινές. Θα χαλαρώσεις, θα πιεις το 
ποτό σου, θα δεις τις εκθέσεις που γίνονται πολύ συχνά, κράτα και αυτή την πλη-
ροφορία: Κάθε Κυριακή brunch 11.00 με 17.00, με περίπου 15 διαφορετικά πιάτα, 
όλα τους χειροποίητα!

● Φωκίωνος Νέγρη 32, 2108210038, fb: Foka+Negra Café-Bistrot 

Κάτι διαφορετικό συμβαίνει κάθε μέρα στο all day 
στέκι της Φωκίωνος
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Η Αθήνα στην άνθισή της, η Κυψέλη 
πρωταγωνίστρια στα νέα ήθη και έθιμα 
όταν εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 
1960, το 1964 για την ακρίβεια, άνοιξε το 
αγαπημένο Σπιτικό, συνδέοντας το όνομά 
του με την ιστορία της περιοχής. Περισ-
σότερο από μισό αιώνα μετά, το Σπιτικό 
παραμένει σημείο αναφοράς για τις 
νεότερες και παλαιότερες γενιές, όντας 
ένας χώρος όπως το λέει το όνομά του: 
γεύσεις σαν το σπίτι σας. Οι μυρωδιές της 
κουζίνας και του καφέ βγαίνουν 24 ώρες 
το 24ωρο στο Σπιτικό. Καθημερινά σερβί-
ρεται το νόστιμο και χορταστικό brunch, 
ενώ η κουζίνα προσφέρει όλα τα καλά. 
Μαγειρευτά, φρέσκιες σαλάτες, σπιτικές 
μακαρονάδες, κρέπες, πίτσα, σάντουιτς, 
burgers, pancakes, γλυκά, παγωτά και 

πολλά άλλα. Στο Σπιτικό, που αν είστε τυ-
χεροί θα ακούσετε και θα μάθετε πολλές 
κυψελιώτικες ιστορίες, οι πρώτες ύλες 
είναι προσεκτικά διαλεγμένες, οι άνθρω-
ποι φιλικοί, ο χώρος άνετος, καθαρός και 
φιλόξενος. 
Με την υπηρεσία delivery μπορείτε να 
απολαύσετε όλες τις λιχουδιές του, ενώ 
εδώ είναι ειδικοί για να ετοιμάσουν και το 
catering για τις ιδιαίτερες στιγμές σας. 
Αν σας φέρει ο δρόμος προς την Πατη-
σίων, στο νούμερο 97, γωνία με Δεριγνύ, 
απέναντι από την ΑΣΟΕΕ, όλα αυτά τα 
καλά θα τα γευτείτε και στο δεύτερο κα-

τάστημα Σπιτικό, το αδερφάκι του. 
● Φωκίωνος Νέγρη 26, 2108214015, 
2108214143, www.spitiko1964.gr, 
fb: Το Σπιτικό 1964
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Το εστιατόριο που συνέδεσε το όνομά του
με τη γειτονιά και μαγειρεύει σαν άλλοτε
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Βρίσκεται πάνω στον πιο γραφικό πεζό-
δρομο της Κυψέλης και είναι το τέλειο 
σημείο για να πιεις τον καφέ σου στην πιο 
cult αστική γειτονιά της Αθήνας. Ανοίγει 
από τις 9 το πρωί και σε περιμένει με 
ωραίο καφέ και μερικές λιχουδιές. Για τις 
μικρές λιγούρες δοκίμασε οπωσδήποτε 
το τοστ-σάντουιτς (μεγάλο σουξέ), για 
τις μεγάλες προχώρα άφοβα στις ωραίες 
ποικιλίες, στο κοτόπουλο σχάρας, στο 
ζουμερό burger ή στο απάκι που πάει 

τέλεια με το καλό ρακόμελο. Το Mpro’s 
Art Café έχει καλλιτεχνική ψυχή, γι’ αυτό 
στους τοίχους του πάντα θα πετύχεις 
και από μια εικαστική ή φωτογραφική 
έκθεση. Το βράδυ η διάθεση ανεβαίνει με 
blues, funk, soul και rock ακούσματα που 
σε συνδυασμό με τα καθαρά ποτά, θα σε 
κρατήσουν εδώ μέχρι τις μικρές ώρες. 

● Φωκίωνος Νέγρη 57, 2108628187,
Fb: @mproscafe
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Το καλλιτεχνικό στέκι της Φωκίωνος Νέγρη

Άνοιξε περίπου πριν 1 μήνα και ήδη κάνει 
χαμό. Θα το βρεις ανοιχτό από το βράδυ 
έως το πρωί της επόμενης μέρας (υπάρ-
χουν βράδια που θα φύγεις… 10 το πρωί!) 
και θα σε ξεσηκώσει με τις μουσικές του. 
Κάθε βράδυ θα ακούσεις και από κάτι δι-
αφορετικό, από punk και alternative rock 
μέχρι blues, afro groove, jazz και disco. 
Επίσης, συχνό φαινόμενο είναι το free 
jum, όπου πολλοί μουσικοί εμφανίζονται 
ξαφνικά παρέα με τα όργανά τους και 
αρχίζουν να παίζουν αναπάντεχα. Εκτός 
από το free jum, θα εμφανίζονται σταθε-
ρά djs και μπάντες, ενώ μία φορά το μήνα 

η μουσική θα ακούγεται από βινύλια. Στις 
20/1 μη χάσεις τους djs Gregg Vaios και 
Stamatis Grispos! Το δεύτερο μότο του 
Suzy Q μετά το «Μεταμεσονύκτιο πλυντή-
ριο πλήξης» είναι το «Φθηνά και καθαρά 
ποτά». Τα ποτά αρχίζουν από €4,50, οι 
μπίρες από €2,50, τα σφηνάκια από €2. 
Το καλύτερο; 4-5 το πρωί σερβίρεται 
τραχανάς με €1,50. Ναι, σίγουρα είναι το 
πιο υπέροχα παράξενο αφτεράδικο που 
έχεις πάει ποτέ. 

●  Φωκίωνος Νέγρη 56, 6994628010,
 Fb: @suzieqathens
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Φθηνά και καθαρά ποτά, free jum και μουσικάρες 
από το βράδυ μέχρι το πρωί
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Μέσα στο υπό κατασκευή σκηνικό με 
καφέδες στα χέρια, δύο εβδομάδες πριν 
από την πρεμιέρα και λίγο πριν αρχίσει 
η πρόβα, οι δύο ηθοποιοί με το καλημέρα 
δείχνουν ότι αυτό το έργο τις αφορά πο-
λύ. Είτε γιατί πρόκειται για ένα έργο του 
Μπέργκμαν –100 χρόνια από τη γέννησή 
του–, που σημαίνει συναισθηματικό ξε-
ψάχνισμα, είτε γιατί η μία ηρωίδα είναι 
καλλιτέχνις είτε γιατί το έργο έχει να κά-
νει με κάτι που όλοι καλούμαστε να το δι-
αχειριστούμε: τη μητρική αγάπη και πώς 
αυτή επηρέασε την εξέλιξή μας. Η συζή-
τησή μας έμοιαζε με διαδικασία πρόβας…

Η «Φθινοπωρινή σονάτα» μ’ έναν τρόπο 
μας αφορά όλους. Τι ανακαλύψατε για τις 
σχέσεις σας με τη μητέρα σας ή εσείς, κυ-
ρία Αρβανίτη, πώς είδατε τον εαυτό σας ως 
μητέρα;
Μπέττυ Αρβανίτη Οι πρόβες είναι γεγονός 
ότι αναμόχλευσαν προσωπικά θέματά μου. Σε 
σχέση με τη μητέρα μου δεν υπήρξαν θέματα. 
Η εικόνα της, που φοράει ένα συγκεκριμένο 
κίτρινο ταγέρ, μου προκαλεί ακόμα θαυμασμό 
και νομίζω πως έγινα ηθοποιός για να κατα-
κτήσω και αυτή την εικόνα. Από την άλλη το 
έργο έριξε βέλη στην καρδιά μου γιατί κι εγώ 
δεν στάθηκα η μάνα που έπρεπε στον γιο μου. 
Κι εγώ με έναν τρόπο τον εγκατέλειψα γιατί 
ήμουν απορροφημένη από την τέχνη μου – 
ας βρούμε μια δικαιολογία μόνο στο γεγονός 
ότι τον γέννησα σε μικρή ηλικία. Όλο αυτό, 
ομολογώ, με κάνει να μην είμαι τόσο ψύχραι-
μη στις πρόβες κι ας με καταλαβαίνει ο γιος 
μου σήμερα περισσότερο από τον καθέναν. 
Εμπλέκομαι και προσωπικά με τον ρόλο. Έτσι 
κι αλλιώς ο Μπέργκμαν απαιτεί και την ταύτι-
ση... Από την άλλη έχω αναφωνήσει πολλές 
φορές «δόξα τω Θεώ που έχω γιο». Αν είχα κό-
ρη, πιστεύω, λόγω της δουλειάς μου θα ήταν 
πιο δύσκολα τα πράγματα. 
Δέσποινα Κούρτη Προσωπικά δεν χρειάστη-
κε να χρησιμοποιήσω τη σχέση μου με τη μη-
τέρα μου στον ρόλο…
Μπ.Αρ. …Γιατί η μητέρα της είναι μια αγία.
Δ.Κ. Ναι, πράγματι είναι φοβερή, μια υπέροχη 
μανούλα. Σε ό,τι με αφορά άντλησα για τον 
ρόλο δικά μου πράγματα από ένα τελείως δι-
αφορετικό χώρο. Από πολύ νωρίς στις πρόβες 
ανακαλύψαμε ότι η κόρη είναι «ερωτευμένη» 
με τη μητέρα της, εξαιτίας της στέρησής της. 
Το έργο του Μπέργκμαν είναι ευφυές. Ναι, όλα 
ξεκινούν από τη συμπεριφορά της μητέρας, 
αλλά και η κόρη απαιτεί αβάσταχτα πράγμα-
τα από εκείνη. Απαιτεί την προσοχή και την 
αγάπη της –να σημειωθεί πως όταν τη γνωρί-
ζουμε είναι κοντά στα σαράντα–, όπως ένας 
ερωτικός σύντροφος απαιτεί. Οπότε φέρνω 
την ώρα της πρόβας ασυνείδητα στο μυαλό 
μου στιγμές ερωτικής κόντρας με τους συ-
ντρόφους μου ή στιγμές διεκδίκησης. 

Σε αυτό το έργο υπάρχουν προσωπικά στοι-
χεία της ζωής του Μπέργκμαν;
Δ.Κ. Σίγουρα. Ο Μπέργκμαν είχε μια απίστευ-
τα τραυματική παιδική ηλικία. Έζησε στερη-
μένος από τη γονική αγάπη. Ο πατέρας του, 

Μητέρα και κόρη 
στα χαρακώΜατα

Στο σπουδαίο έργο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν «Φθινοπωρινή σονάτα» μια διάσημη 
πιανίστρια βρίσκεται υπόλογη στην κόρη της, γιατί της στέρησε την αγάπη της. 

Η Μπέττυ Αρβανίτη και η Δέσποινα Κούρτη υπερασπίστηκαν τους ρόλους τους 
και προσπάθησαν να απαντήσουν αν όντως οι καλλιτέχνες δικαιούνται 

να είναι τόσο εγωκεντρικά πλάσματα.

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη - Φωτό: Ελινα γιουνανλη  
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πάστορας στο επάγγελμα, μαστίγωνε τον 
αδελφό του όταν έκανε κάποια αταξία και έ-
κλεινε τον Ίκγμαρ σε μια ντουλάπα για να τον 
συνετίσει. Πού να ήξερε βέβαια πως αυτή η 
τιμωρία θα οδηγούσε αργότερα τον γιο του 
στον κινηματογράφο! Καθώς ο μικρός Ίκγμαρ 
έπαιρνε στην ντουλάπα έναν φακό για να κα-
ταπολεμήσει τον φόβο του, παίζοντας με τις 
φωτοσκιάσεις δημιουργούσε κόσμους οι ο-
ποίοι τον οδήγησαν στο σινεμά. Ο Μπέργκμαν 
συνέχισε τη ζωή του, αντίθετα με την κόρη 
στο έργο που ζει καθηλωμένη, και μέσω της 
τέχνης του διαπραγματεύεται το θέμα της 
ευτυχίας ή στην τελική τη σχέση του με τους 
γονείς του. Από την άλλη όμως και ο ίδιος δεν 
στάθηκε καλός πατέρας με τα παιδιά του...  
Μπ. Αρ. Ή στις σχέσεις με τις συντρόφους 
του… Είναι από τα παράξενα της ζωής. Πόσοι 
είναι που επιθυμούν να ξεφύγουν από ένα κα-
κό πατρικό ή μητρικό μοντέλο και τελικά το 
αναπαραγάγουν με ακρίβεια. 

Πώς μπορεί μια τέτοιου διαμετρήματος 
καλλιτέχνις, που παίζει ας πούμε Σοπέν, να 
είναι συναισθηματικά ανάπηρη και να στε-
ρεί από τις κόρες της την αγάπη;
Μπ.Αρ. Κάποια στιγμή ο τελευταίος σύντρο-
φος της ζωής της την κατηγορεί ότι είναι μια 
εντελώς ανόητη γυναικούλα και αναρωτιέ-
ται μάλιστα πώς με αυτό το προσωπικό υλικό 
μπορεί να είναι τόσο σπουδαία μουσικός. Δεν 
υπάρχει ουσιαστικά απάντηση σε αυτό, ίσως 
γιατί τελικά το ταλέντο δεν έχει απολύτως κα-
μία σχέση με τη συναισθηματική επάρκεια. 
Κάποιος μπορεί να είναι ανεπαρκής στη ζωή 
και επαρκέστατος στην τέχνη του. 
Δ.Κ. Μπορεί τώρα να φαίνεται ότι υποστηρίζω 
τη θεατρική μητέρα μου, κάτι που δεν ισχύει 
στην παράσταση, αλλά δεν μπορώ να μην πω 
ότι αυτή η γυναίκα είναι ένας στρατιώτης ταγ-
μένος σε έναν σκοπό: να υπηρετήσει τη μου-
σική. Και όταν είσαι ταγμένος κάπου με τόσο 
απόλυτο τρόπο όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και τα 
παιδιά σου, φαίνονται σαν αντιπερισπασμοί.

Το κουτί της Πανδώρας πότε ανοίγει στο 

Ιnfo
Από 26/1. Σκην.: 

Άρης Τρουπάκης. 

Παίζουν: Μπέττυ 

Αρβανίτη, Δέσποι-

να Κούρτη, Δημή-

τρης Ήμελλος. Θέ-

ατρο Οδού Κεφαλ-

ληνίας, Κεφαλλη-

νίας 16Ά , Κυψέλη, 

2108838727

έργο;
Δ.Κ. Όταν με ρωτάει αν την αγαπάω. Μια ερώ-
τηση που απευθύνεται σε μια κόρη που όχι 
μόνο έχει στερηθεί τη μητρική αγάπη αλλά 
δυσκολεύεται και να κατανοήσει τι είναι αυτή. 
Τον σύζυγό της, για παράδειγμα, δεν τον επέ-
λεξε από έρωτα ή από αγάπη αλλά γιατί της 
προσέφερε ένα ειρηνικό περιβάλλον για να 
ζήσει, το οποίο δεν θυμίζει σε τίποτα το περι-
βάλλον που μεγάλωσε.
Μπ.Αρ. Ο Μπέργκμαν είναι ένας μάγος. Στο 
έργο έχεις την εντύπωση πως όλα ξεκινούν 
από ένα τυχαίο γεγονός. Και η αλήθεια είναι 
ότι στη ζωή οι καταστροφές σχέσεων έρχο-
νται από μια τυχαία στιγμή. Όμως η στιγμή δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από την αφορμή να 
βγουν στην επιφάνεια όλα τα κρυμμένα. Από 
συναισθήματα και απωθημένα μέχρι ο πόνος. 
Δ.Κ. Έτσι και εκστομίσεις κάποιες λέξεις δεν 
μπορείς ποτέ να κάνεις πίσω και τίποτα δεν θα 
είναι το ίδιο, όπως πριν. 
Μπ.Αρ. Για μένα οι λέξεις είναι σωματικό φαι-
νόμενο. Όταν λες «μάνα», «σ’ αγαπώ» ή και 
«γαμώτο» κάτι εκρήγνυται. Την αξία τους τη 
συνειδητοποίησα όταν χρειάστηκε να παί-
ξω στα αγγλικά. Όσο καλά και να ήξερα τη 
γλώσσα, το ειπωμένο «I love you» δεν μπο-
ρούσε να είχε το ίδιο βάθος με το «σ’ αγαπώ».  

Η μάχη που δίνουν η μάνα και η κόρη γίνε-
ται με στόχο να βγάλει νικητή;
Δ.Κ. Κανείς δεν λέει ότι μπαίνει σε έναν πόλεμο 
και δεν τον αφορά η νίκη. Από την άλλη κανείς 
δεν έχει πει ότι δεν τραυματίζεται ψυχολογικά 
όταν σκοτώνει και τον εχθρό. Πόσο μάλλον 
όταν εδώ για να βγει κάποιος νικητής πρέπει 
να πληγωθεί θανάσιμα η κόρη ή η μάνα. 
Μπ.Αρ. Δεν νομίζω ότι η ηρωίδα μου ενδιαφέ-
ρεται για κάποια νίκη. Όχι γιατί έχει απέναντι 
την κόρη της, αλλά γιατί δεν βρίσκει λόγο γι’ 
αυτόν τον πόλεμο. Αυτό που την ενδιαφέρει 
είναι να διατηρήσει τον εαυτό της 
ως έχει. Είναι δε τόσο εγωίστρια 
που δεν σκέφτεται να ανταποδώ-
σει την επίθεση. Φαντάζομαι ότι η 
κόρη της θα ένιωθε ευτυχισμένη 

αν η μάνα της τής έριχνε ένα χαστούκι – με 
αυτό τον τρόπο θα ένιωθε πως της προκάλε-
σε την προσοχή. Ότι την αποδέχεται. Δεν της 
δίνει όμως ούτε αυτό το χαστούκι. 
Δ.Κ. Σε αυτή τη διαμάχη η μητέρα εξουθενώ-
νει την κόρη με έναν άλλο τρόπο. Με τη σιω-
πή. Αυτή επενεργεί πιο βίαια πάνω της. 

Για να κλείσουμε, θα επιστρέψω στο θέμα 
των καλλιτεχνών. Εσείς το θεωρείτε αυ-
τονόητο ότι οι άλλοι πρέπει να σας υπηρε-
τούν προκειμένου να αφοσιώνεστε στην 
τέχνη σας;
Μπ.Αρ. Τι να πω; Κάθε φορά που έχω πρεμιέ-
ρα απαιτώ την αμέριστη προσοχή όλων. Δεν 
βλέπω, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω 
μου. Θέλω να με φροντίζουν, με τον ίδιο τρό-
πο που η Σαρλότ έχει πει στην κόρη της «εσύ 
θα ήθελα να με φροντίζεις κι όχι εγώ». Ο άν-
δρας μου δεν με αντέχει σε περιόδους πρε-
μιέρας. (γέλια) Δεν είμαστε κανονικοί άνθρω-
ποι – κι ας μην είμαστε του διαμετρήματος της 
ηρωίδας που ενσαρκώνω. Ο λόγος είναι ότι 
το υλικό μας είμαστε εμείς και πρέπει να το 
προσέχουμε. 
Δ.Κ. Προσωπικά προσπαθώ  να μη χάνω την 
ισορροπία. Αλλά στην περίοδο της πρεμιέρας 
είμαι κι εγώ πιο αφοσιωμένη. 

Ακούγοντας αυτά ένας χειρούργος τι πρέ-
πει να κάνει δηλαδή;
Μπ.Αρ. Σας πληροφορώ ότι έχω παράδειγμα 
γι’ αυτό. Δεν διεκδικούμε οι ηθοποιοί ή οι μου-
σικοί τη μοναδικότητα. Ο αδελφός του συζύ-
γου μου υπήρξε ένας από τους καλύτερους 
χειρούργους. Συζητώντας με τη γυναίκα του 
μου αποκάλυψε ότι όταν είχε χειρουργείο συ-
μπεριφερόταν παρόμοια με εμάς. Ακούγοντας 
όλα αυτά ξέρω ότι δικαιολογημένα κάποιος 
μπορεί να πει «κάτσε, κυρά μου, δεν γυρίζει η 
γη γύρω από εσένα επειδή είσαι ηθοποιός». 

Δεν θέλω όμως να πω ψέματα. 
Την περίοδο που ανεβάζουμε ένα 
έργο πιστεύω ότι, ναι, η γη γυρί-
ζει γύρω από εμένα. (γέλια)  A
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K άθε σκηνή, µικρή ή µεγάλη, 
σε κάθε γωνιά του κόσµου 
έχει τα δικά της κορίτσια που 
εµπνέουν και ενσαρκώνουν 

αυτό που εδώ και λίγα χρόνια αποκα-
λούµε girl power.  Ανεξάρτητα, δυνα-
µικά, δηµιουργικά κορίτσια µε αυτο-
πεποίθηση, κοφτερό µυαλό, που δεν 
διστάζουν να παίρνουν ρίσκα. Έτσι και 
η Αθήνα, στη µικρή εναλλακτική της 
σκηνή (που σε όσους αποτελούν µέλη 
της µερικές φορές µοιάζει να διαστέλ-
λεται συνεχώς, ωστόσο δεν πρόκειται 
παρά για ψευδαίσθηση), έχει κορί-
τσια αεικίνητα και δηµιουργικά, που 
σε µαγνητίζουν µε το ιδιαίτερο στιλ 
τους. Η Αλίκη, η Άννα, η Μάριον και 
η Odette είναι τέσσερις γυναίκες που 
υπηρετούν (συνήθως περισσότερα από 
ένα) επαγγέλµατα που αγαπούν και 
διαθέτουν µία ιδιαίτερη, τολµηρή και 
αυθεντική αντίληψη για τη µόδα και το 
στιλ. Πιθανότατα δεν το αντιλαµβάνο-
νται, ωστόσο πολλά κορίτσια εκεί έξω, 
κρυφά, θα ήθελαν να τους µοιάζουν. 

∆ηµιουργικά, δυναµικά και στιλάτα, 
αυτά είναι τέσσερα κορίτσια της πόλης 
που µας αρέσουν 
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η - Φωτό: ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ

Odette Κουζού
curator, performer

Η Odette, µε εµφάνιση που παραπέµπει σε κά-
τι ανάµεσα σε αερικό και νόθο παιδί της Debbie 
Harry και του Andy Warhol, είναι µία από τις πιο 
πολλά υποσχόµενες φιγούρες στο χώρο των ει-
καστικών. Απόφοιτος του τµήµατος Ιστορίας και 
Θεωρίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ, ασχολείται κατά 
κύριο λόγο µε την performance και το curating 
ως αντικείµενα έρευνας και καλλιτεχνικής πρα-
κτικής.« Έχω συνεργαστεί µε καλλιτέχνες τόσο 
της εγχώριας όσο και της διεθνούς σκηνής µέ-
σω της συµµετοχής µου σε live performances, 
videos,  φωτογραφίσεις και εκθέσεις στο πλαί-
σιο πολιτιστικών χώρων, όπως το Atopos CVC, 
αλλά και της συνεργασίας µου µε το Velvet 
Room στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών και στη 
Documenta14. Πέρα από τα ακαδηµαϊκά µου 
σχέδια για τον επόµενο χρόνο, αυτόν τον καιρό 
στήνω ένα fanzine µε καταγραφές από το “Velvet 
Basement Performances”, ένα εγχείρηµα το ο-
ποίο επιµελήθηκα σε συνεργασία µε το Velvet 
Room. Στόχος µου είναι να παραµένω δραστήρια 
µέσω της αλληλεπίδρασης που προκύπτει από 
τη συνεργασία µου µε άλλους καλλιτέχνες και 
της συνεχούς επαφής µου µε τα καλλιτεχνικά 
πράγµατα». Πώς κρίνεις τη νέα γενιά καλλιτε-
χνών της Αθήνας; Βρίσκεται όντως η πόλη σε 
εικαστικό αναβρασµό;  «Πιστεύω ότι η νέα γενιά 
καλλιτεχνών της Αθήνας, όπως και η νέα γενιά 
καλλιτεχνών γενικά, βρίσκεται σε µία εξαιρετικά 
παραγωγική συνθήκη. Το εύρος του καλλιτεχνι-
κού πεδίου µεγαλώνει διαρκώς και ιδιαίτερα τον 
τελευταίο καιρό συµβαίνουν συνεχώς ενδιαφέ-
ροντα πράγµατα τόσο σε θεσµικό πλαίσιο όσο 
και στο επίπεδο της underground κοινότητας. Α-
κόµα και αν συχνά η Αθήνα δηµιουργεί µία αίσθη-
ση τέλµατος στους δηµιουργικούς ανθρώπους, 
ταυτόχρονα τους τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα 
ερεθίσµατα και τις αντίστοιχες καλλιτεχνικές 
δοµές, ώστε να παραµένουν δηµιουργικοί». 

Power
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Άννα 
Παπαθανασίου

εικαστικός, µουσικός

Η Άννα είναι µία πολύ έντονη και πολυ-
σχιδής προσωπικότητα. Είναι κυρίως 
γ νωσ τή ως front woman της stoner 
µπάντας  Puta Volcano, ωστόσο είναι ε-
πίσης ταλαντούχα εικαστικός, που χρη-
σιµοποιεί συχνά στα έργα της το ίδιο της 
το σώµα ως µέσο έκφρασης. «Αυτό το 
διάστηµα έχω την εικαστική επιµέλεια 
(art direction/ σκηνικά/ κοστούµια) στη 
“Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.” της Λένας Κιτσοπούλου, 
διασκευασµένη και σκηνοθετηµένη από 
τον Νικόλα Ανδρουλάκη και µία πολύ α-
ξιόλογη οµάδα συνεργατών, που θα ανέ-
βει σε λίγες µέρες στο υπόγειο του Bios. 
Επίσης έκανα hosting στο ντοκιµαντέρ 
του Vice για την ελληνική ανεξάρτητη 
δισκογραφία, το οποίο θα προβληθεί 
σε περίπου ένα µήνα. Ήταν πολύ ωραία 
εµπειρία. Με τους Puta Volcano ετοιµά-
ζουµε περιοδεία εκτός Ελλάδας τον Μά-
ιο. Τέλος, στο εικαστικό κοµµάτι είµαι στο 
ξεκίνηµα ενός πρότζεκτ το οποίο ευελπι-
στώ να παρουσιαστεί σε κάποιους µήνες 
από τώρα στο κοινό». Ως καλλιτέχνης εκ-
φράζεσαι µέσω των εικαστικών, αλλά και 
της µουσικής. Τι σου προσφέρει ξεχωρι-
στά το καθένα; « Η αλήθεια είναι ότι όποιο 
κι αν είναι το εκφραστικό µέσο ο παρο-
νοµαστής παραµένει κοινός, εκτίθεσαι 
απέναντι στον εαυτό σου και µπροστά 
σε κοινό. Αυτό µου δίνει τη δυνατότητα 
να διαιρούµαι κατά κάποιο τρόπο, χρη-
σιµοποιώντας µε ως υλικό. Το µουσικό 
κοµµάτι είναι σαφώς πιο εξωστρεφές και 
εκτονωτικό, ενώ το εικαστικό είναι µο-
ναχικό και εσωτερικό. Μου χρειάζονται 
εξίσου και τα δύο».
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Αλίκη 
Παναγιωτοπούλου 

- Ανδρειωμένου
ηθοποιός, εικαστικός

Η Αλίκη µε την εξωτική όψη και το βαθύ βλέµµα 
µοιράζεται ανάµεσα στην υποκριτική και τα εικα-
στικά. Αυτή την περίοδο προετοιµάζεται για την 
παράσταση «Ο καταψύκτης», του Pedro Montalban 
Croebel, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Κριθαριώτη, 
στην οποία θα πρωταγωνιστήσει και θα ανέβει 
την άνοιξη. «Παράλληλα σκοπεύω να ταξιδέψω 
στη Νέα Υόρκη µε αφορµή µια οµαδική έκθεση». 
Ένα κορίτσι που εργάζεται εντατικά και µε επιµονή 
σε δύο καλλιτεχνικά µέσα, πώς αντιλαµβάνεται 
την Αθήνα ως µία πόλη για τους καλλιτέχνες; Εί-
ναι βιώσιµη για αυτούς;  «Το µόνο σίγουρο είναι 
πως χρειάζεται πειθαρχεία και αφοσίωση. Και αν 
όχι εδώ, πού;  Η Αθήνα είναι ζωντανή. Είναι γεµά-
τη από εικόνες και ανθρώπους που αποτελούν 
έµπνευση. Υπάρχει µια αβίαστη ενέργεια εδώ. Αν 
κάνεις µια βόλτα στην πόλη την εισπράττεις».
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Μάριον Παλιούρα
 δηµοσιογράφος 

Η Μάριον, µε τα εντυπωσιακά magenta µαλλιά, 
είναι µία ακούραστη δηµοσιογράφος που τα τε-
λευταία τέσσερα περίπου χρόνια αρθρογραφεί 
στο Ladylike.gr. «Παράλληλα scrollάρω δίχως 
αύριο στα social media. Λατρεύω να γνωρίζω 
ενδιαφέροντες ανθρώπους και να γράφω γι’ αυ-
τούς και τις ζωές τους, ενώ παράλληλα πίνουµε 
κρασί στο κέντρο ή χορεύουµε µε Rihanna». Ω-
στόσο, οι περισσότεροι έχουν καταχωρηµένη τη 
Μάριον στο µυαλό τους και µε µία άλλη ιδιότητα, 
αυτή του style icon. Πώς καταλήγεις στο επόµε-
νο outfit, κάθε µέρα που ξυπνάς; «Κάθε πρωί που 
ξυπνάω, σκέφτοµαι τι έχω να κάνω µέσα στη µέ-
ρα. Ζορίζοµαι µε τις υποχρεώσεις και πάντα ανα-
ρωτιέµαι ποιο outfit θα µε βοηθήσει να τη βγάλω 
αναίµακτα µέχρι το βράδυ. Η τελική µου απόφα-
ση καθορίζεται σύµφωνα µε το αν νιώθω σέξι, 
µουντρούχα, χοντρή, corporate, cool, αν έχω 
κάποιο ραντεβού ή συνέντευξη και τι ταιριάζει 
µε τα µαλλιά και τη διάθεσή µου. Το µόνο σίγου-
ρο είναι ότι πάντα θα βάλω κάπου λίγο γκλίτερ». 
Τελικά τα κορίτσια της Αθήνας, έχουν στιλ; «Έ-
χουν σίγουρα στιλ. Μια βόλτα στο κέντρο πείθει 
τον οποιονδήποτε γι’ αυτό. Το θέµα είναι ότι δεν 
τολµούν όσο συχνά θα ήθελα(ν) κι αυτό γιατί νο-
µίζω ότι καταπιέζονται λίγο µε το “τι θα πουν οι 
άλλοι” και πέφτουν στην παγίδα της πεπατηµέ-
νης που βλέπουν στο Instagram». A
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«Πολύ πιο κοντά στην τέχνη είναι η αγάπη 
απ’ ό,τι στη θρησκεία» λέει ο George και η 
συζήτηση αποκτά αμέσως ενδιαφέρον. 
Έχει μόλις συμπληρώσει το σκεπτικό 
του Gilbert, συντρόφου και συνοδοιπό-

ρου του στη ζωή και στην τέχνη, επαναλαμβάνοντας 
ένα γνώριμο μοτίβο που σπάνια διαταράσσεται. Αυτό 
της απόλυτης συμφωνίας και συνέπειας που διέπει 
τους Gilbert & George, του εμβληματικού διδύμου της 
σύγχρονης τέχνης. Μόλις πριν ο Gilbert, με βαριά ιτα-
λική προφορά, μιλούσε για το πόσο προνομιούχα είναι 
η εποχή μας σε σχέση με τον 20ό αιώνα. Στα μέσα του 
αιώνα, πολύ νεαρός ακόμα, άφηνε πίσω τη φτωχική 
ζωή του σε ένα μικρό χωριό της Ιταλίας για να εξερευ-
νήσει τα μεγάλα σχολεία της τέχνης στην Ευρώπη. Εκεί 
συνάντησε τον George, τον κατά ένα έτος μεγαλύτερο 
συμφοιτητή του στο τμήμα Γλυπτικής της διάσημης 
Σχολής Καλών Τεχνών St Martin' s στο Λονδίνο. Ήταν ο 
μοναδικός που καταλάβαινε την απαίσια προφορά του 
και γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι η κοινή τους αντίληψη 
για την τέχνη μπορεί να τους απομάκρυνε απ'  όσους 
συμφοιτητές τους περιορίζονταν στις φορμαλιστικές 
γραμμές αλλά τους  προετοίμαζε για κάτι μεγάλο και 
πολύ ελεύθερο. «Παρόλο που η θρησκεία επιστρέφει 
στις κοινωνίες μας, η τέχνη είναι αυτή που τις απελευθε-
ρώνει και μας επιτρέπει να βλέπουμε τον κόσμο διαφορε-
τικά» καταλήγει ο 74χρονος σήμερα Gilbert Prousch 
ντυμένος στα πράσινα, όπως πάντα.
Δίπλα του ο 75 ετών George Passmore, ελαφρώς 
ψηλότερος, με άπταιστη λονδρέζικη προφορά και 
φορώντας επίσης το κλασικό τουίντ κοστούμι του 
σε καφέ (πάντα) τόνους, θυμάται την εποχή που οι 
δυο τους «υπήρξαν μέρος της διαμόρφωσης του 20ού 
αιώνα» και πόσο διαφορετική ήταν η ζωή στη δεκα-
ετία του ' 60, όταν εκείνοι αποφάσιζαν να γίνουν για 
πάντα «ζωντανά αγάλματα», πρωτεργάτες αυτού που 
σήμερα καλείται στη σύγχρονη τέχνη performance. 
«Το Λονδίνο ήταν διαφορετικό, ολόκληρος ο κόσμος 
ήταν αλλιώς. Χωρίς να έχουμε τα απαραίτητα μέσα, 
πήραμε την απόφαση να μετατρέψουμε τους εαυτούς 
μας σε έργα τέχνης. Γίναμε απλώς ζωντανά αγάλματα 
και αυτή ήταν η μεγαλύτερή μας αποκάλυψη» εξηγεί ο 
George μιλώντας για τα πρώτα τους βήματα. 
Αναφέρεται στην ιδιότυπη για την εποχή performance 
«Singing Sculptures», που τους καθιέρωσε το 1970. 
Εμφανίζονταν βαμμένοι με μεταλλικές σκιές σε χέ-
ρια και πρόσωπο, φορώντας τα χαρακτηριστικά 
κοστούμια τους και τραγουδώντας άκαμπτοι σαν 
αγάλματα πάνω σε ένα τραπέζι, συνοδεία γραμμο-
φώνου. Πρωτοποριακό θέαμα για την εποχή, έκτοτε 
προσδιόρισε την απόφασή τους να πορεύονται μαζί, 
ως δύο πρόσωπα μα ένας καλλιτέχνης. «Κι ακόμα το 
κάνουμε. Βρισκόμαστε στο επίκεντρο της τέχνης μας, 
το μήνυμα είμαστε εμείς. Η όλη ιδέα του πώς να είμαστε 
οι Gilbert & George καταγράφηκε από εμάς τους ίδιους 
το 1968 σαν ένας πλήρης κώδικας συμπεριφοράς που 
δεν έχει αλλάξει από τότε. Το κάναμε πολύ αθώα και με 
πολλή αφέλεια και είναι εντυπωσιακό που το κρατάμε 
απαρέγκλιτα μέχρι σήμερα, αλλά αυτό μας έκανε να 
ξεχωρίσουμε» τονίζει ο George. «Το να είμαστε ζωντα-
νά αγάλματα είναι κάτι που ορίζει τη ζωή μας, είναι στο 
αίμα μας, στην καθημερινότητά μας, στον έρωτά μας». 
«Είναι το πεπρωμένο μας» καταλήγουν με μία φωνή.
Κατά πόσο ο τρόπος που επιλέγουν να ντύνονται 
τα τελευταία 50 χρόνια είναι αποτέλεσμα κάποιας 
τελετουργίας; «Το πώς σκηνοθετούμε την εξωτερική 
μας εμφάνιση προέρχεται από το κοινό μας υπόβαθρο. 
Προερχόμαστε από πολύ φτωχές οικογένειες και ξέρου-
με πολύ καλά ότι ειδικά οι φτωχοί άνθρωποι φοράνε 
πάντα τα καλά τους στις εξαιρετικές περιστάσεις. Ενδυ-
ματολογικά πρόκειται για έναν ευρέως αποδεκτό τρόπο 
που δεν ξενίζει κανέναν και μας εξυπηρετεί. Πολύ λίγες 
φορές μας έχουν ψάξει στο αεροδρόμιο και πάντα βρί-
σκουμε τραπέζι στα εστιατόρια» εξηγεί ο George, ενώ 
ο Gilbert συμπληρώνει: «Είναι η στολή του συνηθισμέ-
νου ανθρώπου. Μας διακρίνει από το σύνολο και μας 
κάνει ορατούς. Όλοι ξέρουν ποιοι είμαστε και τι κάνουμε 
και δεν περιμένουν τίποτα διαφορετικό από εμάς».
Όταν τους ρωτάω αν οι ίδιοι αισθάνονται προνομι-
ούχοι που είναι σε θέση να «αισθάνονται τη ζωή» και 
να δημιουργούν, ο George προλαβαίνει τον Gilbert: 

«Ξέρετε, αυτό που στο τέλος της βραδιάς σε ένα μπαρ ό-
λοι γίνονται λίγο φιλόσοφοι και αρχίζουν τις αναλύσεις. 
Εμείς το κάνουμε 24 ώρες το 24ωρο, ακριβώς επειδή έ-
χουμε μία πολύ αυστηρή ρουτίνα, διαθέτουμε το προνό-
μιο να ζούμε τη ζωή μας έχοντας συνείδηση και αυτό το 
προνόμιο το κάνουμε τρόπο ζωής». «Δεν υπάρχει τίποτα 
που να χρειαζόμαστε» προσθέτει ο Gilbert. «Έχουμε το 
σπίτι μας και τρώμε πολύ λιτά, για πρωινό κάθε μα κάθε 
μέρα μόνο μια μικρή φέτα φρυγανισμένο ψωμί με μαρ-
μελάδα, το μεσημέρι κάτι πολύ ελαφρύ και για βραδινό 
μισή ποσότητα από το μεσημεριανό μας. Παίρνουμε το 
λεωφορείο, περπατάμε, αυτή είναι η ζωή μας».
Πολύ ήρεμη ζωή για τόσο ανήσυχους καλλιτέχνες 
που τάχθηκαν στον σκοπό η τέχνη τους «να αποκαλύ-
πτει τη μισαλλόδοξη πλευρά του φιλελεύθερου και να 
βγάζει προς τα έξω τη φιλελεύθερη πλευρά του μισαλ-
λόδοξου». Τα κατάφεραν τελικά; «Ακόμα το προσπα-
θούμε και δουλεύουμε γι’ αυτό κάθε μέρα, αλλά νιώθω 
πως πλησιάζουμε» ισχυρίζεται ο George, ενώ ο Gilbert 
λέει χαμογελώντας με νόημα: «Το καλό είναι ότι κάνου-
με τους φιλελεύθερους πολύ νευρικούς. Αυτό σημαί-
νει ότι χτυπάμε φλέβα. Αναστατώνονται γιατί θεωρούν 
τους εαυτούς τους τόσο φιλελεύθερους, ενώ μπαίνουν 
σε πολύ στενά καλούπια για να δουν τον κόσμο».

Τhe Beard Pictures
Τα 13 έργα που παρουσιάζουν στην γκαλερί Bernier 
/ Eliades, αποτελούν μέρος της συλλογής «The Beard 
Pictures», της τελευταίας τους δουλειάς. Πρόκειται 
για έργα που κινούνται στο γνωστό στιλ των Gilbert 
& George. Φωτογραφίες που τραβούν στις βόλτες 
τους στο Λονδίνο ± επεξεργασμένες με στόχο να φα-
νερώνουν την παραμικρή λεπτομέρεια±  σε συνδυα-
σμό με τη δική τους πάντα φωτογραφική απεικόνιση. 
Αυτή τη φορά στα τεράστια κόκκινα πρόσωπά τους 
κρέμονται πελώρια μούσια με φόντο συρματοπλέγ-
ματα. «Σε όλο τον κόσμο οι πολιτικοί μιλάνε για τείχη, 
φράχτες και συρματοπλέγματα που κρατούν μακριά 
τους ανθρώπους. Παντού βλέπουμε τα θρησκευτικά 
και τα hipster μούσια. Έχουμε από τη μία το ιερό κι από 
την άλλη το κοσμικό μούσι, μια ωραία θεματική» λέει 
ο Gilbert μιλώντας για τα «Beard Pictures». «Για την 
ακρίβεια συνυπάρχουν το θρησκευτικό, το κοσμικό, το 
gay και το straight μούσι. Πόσο υπέροχο να ζούμε σε 
μία ελεύθερη κοινωνία» καταλήγει ο George.
Βέβαια και εδώ οι Gilbert & George καταπιάνονται 
με θέματα που απασχόλησαν την προσωπική τους 
διαδρομή για σχεδόν μισό αιώνα. Κατορθώνοντας 
να μην αποτελούν απλώς αντίδραση στο κατεστη-
μένο, προβάλλοντας άκριτη αντίδραση σε όλα, αλ-
λά χαράσσοντας τον δικό τους δρόμο με γνώμονα 
«μια τέχνη ανθρώπινη με τον άνθρωπο στο κέντρο, όχι 
μια τέχνη για την τέχνη». «Πολλοί νομίζουν ότι για να 
κάνεις τέχνη φιλική προς το κοινό, πρέπει να κάνεις α-
πλοϊκά πράγματα. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει 
να δημιουργήσεις κάτι σύνθετο, που να εμπεριέχει ό,τι 
ενυπάρχει μέσα στον άνθρωπο, ώστε να μπορέσει μετά 
εκείνος να βρει κάτι δικό του στο έργο. Δεν υπάρχουν 
απλοί άνθρωποι, όλοι αναζητούν τη θέση τους απέναντι 
σε κάτι» προσθέτει ο George. 
Λίγο πριν το τέλος τους θυμίζω αυτό που λένε κατά 
καιρούς ότι η τέχνη που δεν λέει κάτι είναι βαρετή και 
ρωτάω τους ίδιους αν τελικά καταφέρνουν να μη βα-
ριούνται ποτέ. Ο Gilbert θυμίζει στον George τότε 
που ταξίδευαν στη Μεσόγειο και μετά από μια δυο 
μέρες βαριόντουσαν φρικτά, θέλοντας να επιστρέ-
ψουν  στη νευρικότητα της δημιουργίας. Έπειτα ο 
George θυμάται μία υπέροχη ιστορία για το πώς συ-
νειδητοποίησαν κάποτε τον ορισμό της ανίας: «Όταν 
οι νεότεροι φίλοι μας παραπονιόντουσαν ότι η ζωή είναι 
βαρετή, δεν καταλαβαίναμε τι εννοούσαν μέχρι που 
διαβάσαμε μια νεκρολογία της Christina Foyle, ιδιοκτή-
τριας του διάσημου βιβλιοπωλείου Foyles του Λονδίνου. 
Ήταν 12 χρονών και συνάντησε τον Arthur Conan Doyle, 
τον διάσημο συγγραφέα και εμπνευστή του Σέρλοκ 
Χολμς, γνωστό και για το ενδιαφέρον του για τον πνευ-
ματισμό. Νέα και ατρόμητη, του λέει “Καλημέρα, μιλή-
σατε με κανέναν από την άλλη πλευρά;” κι εκείνος απα-
ντά: “Ναι, φυσικά, μόλις χθες μίλησα με τον Oscar Wild 
που μου είπε ότι το να είσαι νεκρός είναι απίστευτα βα-
ρετό”. Τώρα, λοιπόν, ξέρουμε». A

Info

Gilbert & George 
«The Beard Pictures», 

11/1 - 22/2, 
Γκαλερί Bernier - 

Eliades, Επταχάλκου 11
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«Πολλοί νομίζουν ότι για να κάνεις τέχνη φιλική προς το κοινό,
πρέπει να κάνεις απλοϊκά πράγματα. Ισχύει όμως ακριβώς το αντίθετο» 
μας λέει το εμβληματικό δίδυμο της σύγχρονης τέχνης με αφορμή 
την έκθεσή «The Beard Pictures» στην γκαλερί  Bernier - Eliades.

Της Ηρώς ΠαρτςακουλακΗ - Φωτό: ΘαναςΗς καρατζας

Gilbert 
& 
GeorGe

Κάνουμε τους φιλελευθερους 
πολυ νευριΚους
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

Minéral 89 
by Vichy

Ξεδίψασε την επιδερμίδα σου!

▶Βρήκα το τέλειο προϊόν περιποίησης για το 2018. Στα εργα-
στήρια της Vichy δημιούργησαν το Minéral 89. Ένα ενυδατικό 

booster που περιέχει ιαματικό μεταλλικό νερό σε συγκέντρωση 
89%, υαλουρονικό οξύ και 9 ακόμα συστατικά. Ιδανικό ακόμα και 
για την πιο ευαίσθητη επιδερμίδα. Η λεπτόρευστη gel υφή του γί-
νεται ένα με την επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή, χαρίζο-
ντας βαθιά ενυδάτωση και φρεσκάδα. Κάθε σταγόνα είναι και μια 
δόση δύναμης που προσφέρει υγεία και λάμψη στο δέρμα. Ποια 
είναι έτοιμη για ανανέωση;
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TOMMY HILFIGER 
Δερμάτινη τσάντα American Icon Tote Print €199,90

HERMÈS 
Βραχιόλια από δέρμα

INTIMISSIMI 
Σορτς με δαντέλα και σατέν λεπτομέρειες €39,90

BENETTON 
Φλοράλ ζακέτα με φερμουάρ €49,95

YSL 
Παλέτα σκιών, Couture Palette Collector €61,80

NIKE 
Αθλητικά παπούτσια AIR MAX 270

LA ROCHE POSAY 
Αντιρυτιδικός ορός Hyalu B5 €39

Η Ελεονώρα 
Μελέτη θα είναι 

το πρόσωπο 
της σειράς 

μακιγιάζ Mark

Mία #epic συνεργασία ξεκινά 
για την Avon!

Τ
ο 2018 ξεκινά δυναμικά για την Avon με την Ελεο-
νώρα Μελέτη ως το πρόσωπο της σειράς μακιγιάζ 
Mark. Η Ελεονώρα συχνά τολμά να εκφράζεται και 
να πειραματίζεται με τα μαλλιά και το μακιγιάζ της. 

Γι'  αυτό άλλωστε προτείνει και το κραγιόν Mark. Epic, το 
πρώτο κραγιόν της Avon με ενσωματωμένo primer, για 
ακόμη πιο πλούσιο, ομοιόμορφο και βελούδινο χρώμα 
που διαρκεί για ώρες, διατηρώντας τα χείλη ενυδατωμέ-
να. Με 24 εντυπωσιακές αποχρώσεις, σίγουρα θα βρεις 
την ιδανική για τα δικά σου χείλη. Θα το βρεις μετά τις 
26/2 (αποκλειστικά μέσω Αντιπροσώπων Avon).

H&M 
Γόβες με λουράκια 

€49,99

Π
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Ένα app αλλάζει 
τον τρόπο που 

ψωνίζεις
Πόσες φορές έχεις  

ευχηθεί να μπορούσες 
να βολτάρεις στις  

βιτρίνες των μαγαζιών 
αλλά χωρίς να σηκωθείς 
από τον καναπέ σου; Το 
2018 η ευχή σου γίνεται 

πραγματικότητα. Το app 
Window Shopping μετα-
τρέπει το κινητό σου στο 

απόλυτο εργαλείο για 
virtual tour στις βιτρίνες 

των καταστημάτων 
ένδυσης, υπόδησης και 

αξεσουάρ. Τσέκαρε, 
διάλεξε και κάν’ το δικό 
σου. Τόσο απλά. Και το 
καλύτερο; Μπορείς να 
κατεβάσεις το app σε 

iOS και Android εντελώς 
δωρεάν. Τι περιμένεις;



Η ΑθΗνΑ 
του 2033

Τι κάνει αυστραλούς φοιτητές να αποχωρίζονται το αυστραλια-

νό καλοκαίρι περνώντας ενάμιση μήνα στον αθηναϊκό χειμώνα;

Της Ηρώς ΠαρτςακουλακΗ
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Info 
«Urbanism of 
negotiation - Part 2», 
17/1 - 3/2, Γκαλερί 
Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσης, Μασσαλίας 
22, 2103680052.  
Δευτ.-Παρ.  
12.00-21.00,  
Σάβ. 10.30-14.30.
Είσοδος ελεύθερη.



↘
Τo «νησί» της Πανόρµου, το φοιτητικό χωριό των Εξαρχεί-
ων, ένας πράσινος διάδροµος που εκτείνεται από το πλάτω-
µα του Λυκαβηττού µέχρι τους πρόποδες του Υµηττού είναι 
εικόνες µιας µελλοντικής Αθήνας µέσα από τις εργασίες 
αυστραλών φοιτητών αρχιτεκτονικής από το Περθ που πα-

ρουσιάζονται σε µια έκθεση στην Ελληνοαµερικανική Ένωση.  
Γραµµική ακρίβεια, αστική περιπλάνηση και φαντασία, σ’ ένα ξεχωριστό 
εργαστήριο αρχιτεκτονικής που εδώ και έξι χρόνια φέρνει στην Αθήνα τους 
φοιτητές της σχολής Design του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αυστραλίας για το 
«Athens Studio». Εδώ, λοιπόν, µε την καθοδήγηση των καθηγητών αρχιτε-
κτονικής Nigel Westbrook και Καλλιόπης Κοντόζογλου, η οποία επιµελεί-
ται επίσης την έκθεση των έργων τους, αναλαµβάνουν να εξερευνήσουν 
την πόλη µε άξονα τη θεµατολογία του εργαστηρίου, η οποία από χρονιά 
σε χρονιά διαφέρει. Αφού λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση κατά τη 
διάρκεια των εντατικών διαλέξεων που γίνονται στον χώρο της Ελληνοα-
µερικανικής Ένωσης στη συνέχεια οι φοιτητές αφήνονται ελεύθεροι στην 
πόλη και το αποτέλεσµα της δουλειάς τους παρουσιάζεται τώρα αναδροµι-
κά στην έκθεση «Urbanism of negotiation, Part 2».  

Από την Αυστραλία στο Athens Studio 
Ο στόχος του εργαστηρίου, όπως µας εξηγεί η αρχιτέκτονας Καλλιόπη 
Κοντόζογλου, είναι «να αντιληφθούν κατ' αρχήν µε εντελώς δικά τους µάτια 
τα ερεθίσµατα που προσφέρει η πόλη, γι’ αυτό έχουν στη διάθεσή τους µόνο 
κάποιες κατευθυντήριες λέξεις, οι οποίες λειτουργούν ως φίλτρο, σαν ένα σετ 
γυαλιά που θα τους επιτρέψει να εξερευνήσουν και να χαρτογραφήσουν την 
περιοχή που αποτελεί κάθε φορά τη θεµατική του εργαστηρίου». Μιλώντας 
για το «Athens Studio» µάθαµε επίσης ότι διοργανώνεται από τα µέσα της 
δεκαετίας του ’90 και ότι αποτελεί διαχρονικά µία σταθερή επιλογή των 
αυστραλών φοιτητών.
Συγκεκριµένα, η πρώτη φορά που φοιτητές από την Αυστραλία έφτασαν 
στην Αθήνα για το «Athens Studio» ήταν το 1994. Ακολούθησε µία δεύτερη 
χρονιά το ακαδηµαϊκό έτος 96-97, για να ακολουθήσει µία πολυετής παύση 
µέχρι την επανέναρξη του 2013. Κάπως έτσι απ’ όταν οι νέοι αρχιτέκτονες 
κλήθηκαν να οραµατιστούν τον επανασχεδιασµό του «Νέου Ξενία» το 1996, 
της γνωστής κρατικής αλυσίδας ξενοδοχειακών µονάδων σε όλη την Ελλά-
δα, οδηγήθηκαν τελικά το 2013, την εποχή της βαριάς οικονοµικής κρίσης, 

στη µελέτη της αθηναϊκής συνοικίας Γεράνι. Η περιοχή που υπέ-
φερε δυσανάλογα από τις κοινωνικές και οικονοµικές συνέπει-

ες της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και τον αντίκτυπό 
της στην Ελλάδα, ήταν µια άσκηση στην ελπίδα. Μέσω 

του εργαστηρίου οι επίδοξοι αρχιτέκτονες οραµατί-
στηκαν ένα µελλοντικό Γεράνι ως απάντηση στο 

Γεράνι που θύµιζε σύγχρονο ερείπιο.

Η Αθήνα του μέλλοντος
Από τότε µέχρι και σήµερα, το πρόγραµµα εξελίσσει τη θεµατική µε τον γε-
νικό τίτλο «Η Αθήνα του Μέλλοντος (2013-2033)», µια Ουτοπία για το 2033, 
οπότε και συµπληρώνονται 200 χρόνια από την ανακήρυξη της Αθήνας σε 
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Έτσι, τα τελευταία έξι χρόνια, σε µία 
απόπειρα πρόβλεψης της εικόνας µιας µελλοντικής Αθήνας, τα θέµατα 
ποικίλλουν από τον σχεδιασµό της ακτογραµµής της Αττικής ως την επανα-
σχεδίαση των τριών κεντρικών πλατειών του ιστορικού κέντρου. 
Το περσινό Studio, µε τίτλο «Neapolis:Nea Polis», εντάχθηκε στην πρω-
τοβουλία της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης για τη διάσωση της Νεάπολης 
και είχε ως θέµα την ιστορική συνοικία της Αθήνας. Οι φοιτητικές εργασίες 
οραµατίστηκαν τη µελλοντική Νεάπολη µέσα από τους δηµόσιους χώρους, 
τις ξεχασµένες γωνιές, τα εγκαταλειµµένα κτίρια και τους κρυµµένους 
κήπους. Οι λέξεις που δόθηκαν τότε στους φοιτητές προκειµένου να εξε-
ρευνήσουν την ιστορική συνοικία ήταν µεταξύ άλλων «έδαφος, ορίζοντας, 
τέχνασµα, συγχρονία, κατώφλι, κίνηση». «Οι επιδιώξεις του Athens Studio 
εστιάζουν στην ενίσχυση της αυτενέργειας του φοιτητή ως αρχιτέκτονα και 
την ανίχνευση ανοίκειων περιοχών µε γνώµονα την ιστορία και τη θεωρία. Οι 
συµµετέχοντες καλούνται δηλαδή να ανακαλύψουν σειρά θέσεων ή ακόµα 
και να εφεύρουν µία νέα θέση από την οποία θα εκφράσουν αυτό που τους 
απασχόλησε, εκφράζοντας την άποψή τους για την πόλη» επισηµαίνει η κυρία 
Κοντόζογλου. 
Φέτος η αναδροµική έκθεση «Urbanism of Negotiation - Part 2» (το «Part 
1 έγινε το 2015) περιλαµβάνει τις καλύτερες εργασίες των φοιτητών του ερ-
γαστηρίου από το 2013 έως το 2017 µε θέµατα από την Αθήνα του λεκανο-
πεδίου, τα παράλια της Αττικής από τον Μαραθώνα µέχρι και τον Σαρωνικό, 
τις τρεις πλατείες και την περιοχή της Νεάπολης.
Όσο για το τι ακριβώς βλέπει ο επισκέπτης της έκθεσης, οι απαντήσεις 
πηγάζουν από τη φαντασία και τη µελέτη των φοιτητών. Μπορεί να είναι 
µια φανταστική ιστορία µ’ ένα σκίτσο για το Γεράνι που αποµονώνεται από 
την υπόλοιπη Αθήνα µε ένα ψηλό τείχος ή ίσως το Γεράνι ως κατοικηµένο 
φαράγγι µε πτυχώσεις προγραµµάτων κατοίκησης και αναψυχής αστέγων. 
Ένα γραµµικό πάρκο που συρράπτει τις γειτονιές και ενώνει τον Ελαιώνα µε 
την πόλη µέχρι του Φιλοπάππου ή µια πρόταση για την Αθήνα της κρίσης 
ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες µε ένα ενοικιαστήριο. Η εργασία «Athens 
for rent» προτείνει δηλαδή τη δηµιουργία µίας διεθνούς, ελεύθερης ζώνης 
που φιλοξενεί πρωτοβουλίες και startups. Έπειτα, βλέπεις µε τα µάτια των 

νέων τo «νησί» της Πανόρµου, το φοιτητικό χωριό των Εξαρχείων 
και οραµατίζεσαι κι εσύ έναν πράσινο διάδροµο που εκτείνεται 

από το πλάτωµα του Λυκαβηττού µέχρι τους πρόποδες του 
Υµηττού. 
Τα ενδιαφέροντα αυτά αρχιτεκτονικά projects του «Athens 

Studio» παρουσιάζονται τις επόµενες ηµέρες 
στην γκαλερί της Ελληνοαµερικανι-

κής Ένωσης. A
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συµµετέχοντες καλούνται δηλαδή να ανακαλύψουν σειρά θέσεων ή ακόµα 
και να εφεύρουν µία νέα θέση από την οποία θα εκφράσουν αυτό που τους 

 επισηµαίνει η κυρία 

(το «Part 
1 έγινε το 2015) περιλαµβάνει τις καλύτερες εργασίες των φοιτητών του ερ-
γαστηρίου από το 2013 έως το 2017 µε θέµατα από την Αθήνα του λεκανο-
πεδίου, τα παράλια της Αττικής από τον Μαραθώνα µέχρι και τον Σαρωνικό, 

τοβουλία της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης για τη διάσωση της Νεάπολης 
και είχε ως θέµα την ιστορική συνοικία της Αθήνας. Οι φοιτητικές εργασίες 
οραµατίστηκαν τη µελλοντική Νεάπολη µέσα από τους δηµόσιους χώρους, 
τις ξεχασµένες γωνιές, τα εγκαταλειµµένα κτίρια και τους κρυµµένους 
κήπους. Οι λέξεις που δόθηκαν τότε στους φοιτητές προκειµένου να εξε-

«έδαφος, ορίζοντας, 
«Οι επιδιώξεις του Athens Studio 

εστιάζουν στην ενίσχυση της αυτενέργειας του φοιτητή ως αρχιτέκτονα και 
την ανίχνευση ανοίκειων περιοχών µε γνώµονα την ιστορία και τη θεωρία. Οι 
συµµετέχοντες καλούνται δηλαδή να ανακαλύψουν σειρά θέσεων ή ακόµα συµµετέχοντες καλούνται δηλαδή να ανακαλύψουν σειρά θέσεων ή ακόµα 
την ανίχνευση ανοίκειων περιοχών µε γνώµονα την ιστορία και τη θεωρία. Οι 
συµµετέχοντες καλούνται δηλαδή να ανακαλύψουν σειρά θέσεων ή ακόµα συµµετέχοντες καλούνται δηλαδή να ανακαλύψουν σειρά θέσεων ή ακόµα 

Από τότε µέχρι και σήµερα, το πρόγραµµα εξελίσσει τη θεµατική µε τον γε-
 µια Ουτοπία για το 2033, 

οπότε και συµπληρώνονται 200 χρόνια από την ανακήρυξη της Αθήνας σε 
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Έτσι, τα τελευταία έξι χρόνια, σε µία 
απόπειρα πρόβλεψης της εικόνας µιας µελλοντικής Αθήνας, τα θέµατα 
ποικίλλουν από τον σχεδιασµό της ακτογραµµής της Αττικής ως την επανα-

από το πλάτωµα του Λυκαβηττού µέχρι τους πρόποδες του 

Τα ενδιαφέροντα αυτά αρχιτεκτονικά projects του «Athens 
Studio» παρουσιάζονται τις επόµενες ηµέρες 

στην γκαλερί της Ελληνοαµερικανι-

πηγάζουν από τη φαντασία και τη µελέτη των φοιτητών. Μπορεί να είναι 
µια φανταστική ιστορία µ’ ένα σκίτσο για το Γεράνι που αποµονώνεται από 
την υπόλοιπη Αθήνα µε ένα ψηλό τείχος ή ίσως το Γεράνι ως κατοικηµένο 
φαράγγι µε πτυχώσεις προγραµµάτων κατοίκησης και αναψυχής αστέγων. 
Ένα γραµµικό πάρκο που συρράπτει τις γειτονιές και ενώνει τον Ελαιώνα µε 
την πόλη µέχρι του Φιλοπάππου ή µια πρόταση για την Αθήνα της κρίσης 

«Athens 
 προτείνει δηλαδή τη δηµιουργία µίας διεθνούς, ελεύθερης ζώνης 

που φιλοξενεί πρωτοβουλίες και startups. Έπειτα, βλέπεις µε τα µάτια των 
νέων τo «νησί» της Πανόρµου, το φοιτητικό χωριό των Εξαρχείων 

και οραµατίζεσαι κι εσύ έναν πράσινο διάδροµο που εκτείνεται 
από το πλάτωµα του Λυκαβηττού µέχρι τους πρόποδες του από το πλάτωµα του Λυκαβηττού µέχρι τους πρόποδες του 
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Η παγκοσμιοποίηση της Γεύσης    
Τα τελευταία χρόνια, ταξιδεύω πολύ συστήνο-
ντας την ελληνική κουζίνα σε διάφορα μέρη του 
κόσμου. Παρατηρώ ένα θλιβερό φαινόμενο: την 

παγκοσμιοποίηση και στη γεύση. Όπου και να βρίσκομαι, 
συναντώ τις ίδιες συνταγές, τις ίδιες γεύσεις: Ντουμπάι, 
Σίντνεϊ, Μόσχα, Γιοχάνεσμπουργκ, Βηρυτό, Νέα Υόρκη, Τό-
κιο¼  Εδώ στην Ελλάδα, τι συμβαίνει; Ξεχάσαμε το μπιφτέκι 
και όλοι προσπαθούν να πετύχουν το καλύτερο burger, να 
κάνουν ελληνικό sushi σε παραδοσιακές ψαροταβέρ-
νες (γελάει ο κάθε πικραμένος¼ ), τέρμα ο λουκουμάς, τρώ-
με donuts, οι τηγανίτες γίνανε pancakes, βρίσκεις carpaccio 
και ceviche όπου να ' ναι, σαλάτα ρόκα και παρμεζάνα πα-
ντού, mozzarella και ricotta  παντού, rib eye και black angus 
tartare παντού. Ακόμα και το γιουβέτσι μεταμορφώθηκε σε 
«κριθαροτό» και ο τραχανάς σε «τραχανοτό» για να θυμίζει 
κάτι ξενικό¼   Αναμειγνύοντας ξένα προϊόντα, ξένες συντα-
γές και ξένες λέξεις στην ελληνική κουζίνα, προσπαθού-
με να εντυπωσιάσουμε ± και καλά τους Έλληνες±  αλλά και 
τους ξένους που έρχονται στη χώρα μας; Για να δείξουμε 
ότι είμαστε στο πνεύμα της εποχής, και όχι παλιομοδίτες, 
τους παρουσιάζουμε την ελληνική κουζίνα ανακατεύοντας 
κάθε ξένο προϊόν ± καλό ή κακό±  με αποτέλεσμα συχνά ένα 
αλαλούμ γεύσεων, που μετονομάζουμε σε  
«μοντέρνα ελληνική κουζίνα».
Συνάδελφος που εκτιμώ πολύ έκανε ένα πεί-
ραμα: πήρε λεπτές ταλιατέλες από φλοιό 
αγγουριού, έβαλε έτοιμες «σάλτσες», oyster 
sauce, fish sauce, teriyaki sauce, ταμπάσκο, λά-

δι σουσαμιού και δεν θυμάμαι τι άλλο. Όταν δοκιμάσαμε 
οι 10 παρόντες σεφ, είπαμε ότι πρόκειται για γιαπωνέζικο 
φύκι που εισάγεται σαν κατεψυγμένη σαλάτα στην Ελλά-
δα. Αυτό σημαίνει ότι, είτε τρως αγγούρι, είτε φύκι, δεν 
καταλαβαίνεις τίποτα, με τόσες γλυκόξινες γεύσεις που 
έχουν ανακατευθεί. Δεν αναγνωρίζεις πλέον την αληθινή 
γεύση των προϊόντων. Ποιος ο λόγος; Ποιος ο στόχος;
Μεγάλος επώνυμος αρχιμάγειρας στον κόσμο έκανε μό-
δα το αποξηραμένο τραγανό αρνί. Πήρε το αρνάκι, το 
σιγόψησε δεν ξέρω πόσες ώρες, το ξεκοκάλισε, το έβαλε 
υπό πίεση να κολλήσει στο ψυγείο, μετά το έψησε να ξε-
ραθεί και να τραγανιστεί στον φούρνο. Πρόσθεσε ξινό-
γλυκες γεύσεις. Το καημένο το αρνάκι! Το καλύτερο αρνί 
του κόσμου να πάρεις ή το χειρότερο, το αποτέλεσμα θα 
είναι το ίδιο: δεν θα καταλάβεις τίποτα από τη γεύση του. 
Το θλιβερό είναι ότι οι Αγγλοσάξονες ± που δεν έχουν πα-
ράδοση στη γεύση±  επιβάλλουν τις γλυκές γεύσεις σ'  όλο 
τον κόσμο. Μας έχουν εθίσει στη ζάχαρη από τη βρε-
φική κιόλας ηλικία, από τότε που τα μαιευτήρια κι οι για-
τροί προτρέπουν τις μαμάδες να δώσουν γάλα σκόνη στα 
μωρά τους. Τα νεογέννητα μαθαίνουν την πάντα ίδια υπό-
γλυκη γεύση του γάλατος-σκόνη κι έπειτα τις φαρίν λακτέ 
και άλλες «ειδικές» τροφές. Και έτσι προετοιμάζουμε τα 
παιδιά μας να δεχτούν τις υπόγλυκες γεύσεις των fast 
food: γλυκό το ψωμάκι, γλυκές οι σάλτσες ± μουστάρδα 
(!!), μαγιονέζα και κέτσαπ± , γλυκό ακόμα και το μπιφτέκι! 
Τραγικό είναι και οι πολλές γεύσεις σ'  ένα πιάτο. Πικρό, 
γλυκό, ξινό, αλμυρό, καυτερό εναλλάσσονται στο στόμα 
χωρίς  αποτέλεσμα. 
Όταν ήμουν στη σχολή μαγειρικής ένα σημαντικότατο μά-
θημα ήταν το εδεσματολόγιο με τον εξαιρετικό Καθηγητή 
Γασπαρινάτο: η σωστή σύνθεση ενός μενού. Αυτό το 
πολύ βασικό μάθημα για τους μάγειρες, για κάποιο άγνω-
στο λόγο, πέρασε στο περιθώριο, σαν ανούσιο. Και κάθε 
άπειρος μάγειρας «δημιουργεί» πλέον χωρίς βάσεις, αλλά 
με εισαγόμενα μπουκαλάκια σαλτσών, έτοιμων γεύσεων 
γεμάτων συντηρητικά. Το αποτέλεσμα είναι μενού συχνά 
ανισόρροπα, με πιάτα χωρίς σύνθεση γεύσεων. 
Θεωρώ ότι κάθε επαγγελματίας πρέπει να έχει προσωπικό-
τητα στη δουλειά του. Πετυχημένος είναι αυτός που κάνει 
τη μόδα, όχι αυτός που την ακολουθεί. Όπως και στη μουσι-
κή, αυτοί που αντέχουν στον χρόνο είναι αυτοί που με την 
προσωπικότητά τους αφήνουν το στίγμα τους. Όσοι έρχο-
νται με τη μόδα, σβήνουν μαζί της. Το πέρασμα του χρόνου 
είναι ο δείκτης ποιότητας. 
Αν κάνω μια μικρή αναδρομή στα τελευταία 25 χρόνια, ό-
ταν επέστρεψα το 1991, μετά από πενταετή παραμονή στη 
Γαλλία, ήταν στη μόδα η Fusion Cuisine. Τότε κανείς δεν τολ-
μούσε να βάλει τα ταπεινά χόρτα σε καλά εστιατόρια. Έγιναν 
μόδα η κρητική κουζίνα και διατροφή, έπειτα η Ελληνική και 
μετά η δήθεν μεσογειακή διατροφή. Αργότερα ήρθε στην 
επιφάνεια η μοριακή κουζίνα, και γρήγορα γύρισε η μόδα 
για αρκετό καιρό στα τοπικά προϊόντα παντού στον κόσμο. 
Και άντε πάλι η fusion cuisine, που στα χέρια ημιμαθών και 
άπειρων «σεφ» δεν απέχει πολύ από το «confusion»¼
Ένας άνθρωπος πρέπει να έχει προσωπικότητα και 
ένας λαός παράδοση, αυτό τον κάνει ξεχωριστό. Φα-
νταστείτε έναν κόσμο ομοιόμορφο μετά από μερικούς 
αιώνες: όλοι οι άνθρωποι να είναι ίδια ντυμένοι, να μι-
λάνε την ίδια γλώσσα (ήδη εξαφανίζονται περίπου 25 
γλώσσες κάθε χρόνο στον κόσμο). Ίδια μουσική παντού, 
ίδιες συνήθειες κτλ. Τι μονοτονία! 
Στη μαγειρική υπάρχουν βάσεις που κάθε μάγειρας πρέπει 
να γνωρίζει για να δημιουργεί. Αν τις δουλέψει σωστά και 
μάλιστα για πολλά χρόνια, τότε μπορεί να λέγεται Αρχιμά-
γειρας (στα γαλλικά «Chef»). Εκπλήσσομαι όταν βλέπω νεα-
ρούς που τελειώνουν μια σχολή την επόμενη χρονιά να είναι 
βοηθοί, τη μεθεπόμενη «σεφ» κι ένα χρόνο αργότερα καθη-
γητές ακόμα και «ερευνητές», «μαγειρικός επιστήμονας»! 
Και βέβαια, οι νέοι πρέπει να ψάχνονται, να μη μένουν 
σε μία ακίνητη παράδοση, γιατί η Παράδοση προχωρεί. 
Και βέβαια, μακάρι οι μαθητές να γίνονται καλύτεροι απ'  
τους δάσκαλούς τους, αλλά με σίγουρη τέχνη, ομορφιά, 
άποψη και προσωπικότητα. 
Και βέβαια, να υπάρχουν συναντήσεις με άλλες κουζίνες. 
Δεν είναι δυνατόν όλοι οι έλληνες μάγειρες να ασχολού-
νται με την ελληνική κουζίνα. Άλλοι θα ασχοληθούν με 
τη γαλλική, άλλοι με την ιταλική, άλλοι με την κινέζικη ±  κι  
αυτούς τους εκτιμώ πολύ. Όλοι μας κάτι βλέπουμε, κάτι 
μαθαίνουμε, δεν υπάρχει παρθενογένεση. 
Όμως, ας κρατήσουμε κι αυτό που μας ξεχωρίζει και μας 
χαρακτηρίζει. Μόνο τότε η ελληνική γαστρονομία θα πάει 
μπροστά. Βλέπω με χαρά όλο και περισσότερους αρχιμά-
γειρες που ± κόντρα στο ρεύμα±  προσπαθούν πολύ και 

ανεβάζουν την ελληνική μαγειρική τέχνη. Ό-
ταν έρχονται οι ξένοι επισκέπτες μας, ας τους 
υποδεχόμαστε με την ελληνική κουζίνα και τα 
τόσο ποιοτικά τοπικά της προϊόντα, 
ώστε το αποτέλεσμα να έχει το δικό 
μας στίγμα, τη δική μας ιστορία». ●

Α
νήκει στους κορυφαίους έλληνες μαγείρους, με 
την  ελληνική κουζίνα να του χρωστάει πολλά μια 
και στα χέρια του απέκτησε αρκετά από τα στοιχεία 
που καθορίζουν τη σύγχρονη μορφή της. Σπού-

δασε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δούλεψε σε πολύ 
γνωστά εστιατόρια και ξενοδοχεία σε όλο τον 
κόσμο. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα 
και δουλεύοντας σε μεγάλα ξενοδοχεία της 
Κρήτης, έσκυψε πάνω από τον πλούτο των 
ελληνικών προϊόντων και ανέδειξε τα χόρτα 
και τα μυρωδικά σε «χρυσά» υλικά της ελλη-
νικής γης. Ταξιδεύει ως πρεσβευτής της ελλη-
νικής κουζίνας, αλλά και γιατί διευθύνει κατά 
καιρούς πολλά εστιατόρια ανά τον κόσμο ± 
η Ελιά του βραβεύεται κάθε χρόνο σαν ένα 
από τα καλύτερα εστιατόρια στο Ντουμπάι. 
Δικό του είναι και το εξαιρετικό εστιατόριο 
Ferryman στην Ελούντα, επιμελείται πολλά 
γνωστά εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα, ασχο-

λείται πάρα πολύ με τα παιδιά γιατί πιστεύει πως η εκ-
παίδευση στον τρόπο που διατρεφόμαστε αρχίζει από 
πολύ νωρίς. Τον συναντήσαμε προχτές στο εστιατόριο 
Ark όπου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν φύγει 
για τη Λωζάνη όπου κάθε χρόνο και για δύο εβδομάδες 
διοργανώνει το Φεστιβάλ Ελληνικών Γεύσεων - Festival de 
Saveur Grecques με τεράστια επιτυχία. Φάγαμε μαζί του 
επιτέλους «αληθινό» και με έντονο ελληνικό άρωμα φα-
γητό, μας παρέδωσε και ένα δικό του κείμενο που εκφρά-
ζει ξεκάθαρα τις απόψεις του για το μέλλον της γεύσης. 
Διαβάστε το, είναι πολύ ενδιαφέρον¼  

ΓΕΥΣΗ

κ ρ ι τ ι κ ή 
ε σ τ ι Ατ ο ρ ι ω ν  / 

π ρ ο σ ω π Α  / 
Αφ ι ξ ε ι σ  / 

σ υ ν τΑ γ ε σ  / 
t i p s  γ ε υ σ ή σ

Γιάννης 
Μπαξεβάνης 
«Το γιουβέτσι μεταμορφώθηκε σε κριθαροτό  
και ο τραχανάς σε τραχανοτό για να θυμίζουν κάτι ξενικό…»

Διαβάστε το 
πλήρες κείμενο 

στο  site

www.
athens voice.gr

taste
police

Επιμέλεια: ΝΕΝΕΛΑ 
ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

Οι τρεις πινακίδες έξω από 
το Έμπινγκ, στο Μιζούρι

(Three BillBoards ouTside eBBing, Missouri)  ****

ΣκηνοθεΣία: Μάρτιν ΜακΝτόνα ΠρωταγωνίΣτούν: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Σαμ Ρόκγουελ, Γούντι 

Χάρελσον, Τζον Χοκς, Πίτερ Ντίνκλατζ

Η οργισμένη Μίλντρεντ Χέιζ (Φράνσις Μακ Ντόρτμαντ) προβαίνει στην τελευ-

ταία και πιο τολμηρή προσπάθειά της προκειμένου να βρεθεί ο δολοφόνος 

της κόρης της. Βλέποντας τις ενέργειες της τοπικής αστυνομίας να ατονούν 

μετά από την άκαρπη προσπάθεια των τελευταίων επτά μηνών, αποφασίζει 

να χρησιμοποιήσει τις τρεις τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες στην είσοδο 

της κωμόπολης. Τα μηνύματα έχουν αποδέκτη τον Ουίλιαμ Γουίλομπι (Γούντι 

Χάρελσον), τον σεβάσμιο αρχηγό της αστυνομίας του Έμπινγκ. 

Δ
εν μπορούμε να ξέρουμε αν θα είναι η έκπληξη των φετινών Όσκαρ 
αλλά για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι: Το βαθιά σκοτεινό, ιδιότυπα 
κωμικό, κάποιες στιγμές σπαραχτικά συγκινητικό και ενίοτε καυ-
στικό δράμα του Μάρτιν ΜακΝτόνα θα συντροφεύει τη σκέψη μας 

για καιρό. Ο λόγος δεν έχει να κάνει μόνο με την αδιαμφισβήτητη καλλι-
τεχνική αξία του φιλμ (είναι σαν οι αδερφοί Κοέν να συνεργάζονται με τον 
Ντέιβιντ Λιντς) αλλά κυρίως με την αποφασιστικότητα του ΜακΝτόνα να 
μιλήσει μέσα από τον αγώνα της Μίλντρεντ για όλα τα στραβά και άδικα της 
«βαθιάς» Αμερικής, ανοίγοντας ταυτόχρονα την κουβέντα περί δικαίων και 
αδίκων σε μια ζωή που μοιάζει με σύντομο, κακόγουστο ανέκδοτο. Εκεί, στο 
Μιζούρι, τα απολειφάδια του ρατσισμού πρωτοστατούν ανοίγοντας διαύ-
λους τρομακτικής βίας και εγείροντας τρομερά ηθικά διλήμματα για τους 
ήρωες πριν οδηγηθούν στο πηχτό σκοτάδι του ανοιχτού φινάλε, που ορίζει 
πάντως την επόμενη μέρα σε  διαφορετική πλέον βάση. Ο απέραντος αμε-
ρικανικός ορίζοντας, το ανέκφραστο βλέμμα της αποφασισμένης και τσα-
ντισμένης Μίλντρεντ, ένας κόσμος που παραδίδεται στην απύθμενη βία και 
βλακεία, η ανοιχτή ακόμα πληγή του ρατσισμού, αλλά κυρίως η «αλλαγή» 
του τραμπούκου σερίφη προσφέρουν ένα πολυεπίπεδο προβληματισμό πά-
νω στα παιχνίδια της μοίρας και την ανθρώπινη φύση. Το πικρόχολο σχό-
λιο του ΜακΝτόνα για έναν κόσμο που βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και 
κατάρρευση όλων των πνευματικών-ουμανιστικών αξιών του δεν σηκώνει 
κουβέντα. Όμως την ίδια ώρα που ο κυνισμός του σαρώνει τα πάντα, ο Βρε-
τανοϊρλανδός βρίσκει το κουράγιο να αναζητήσει την ελπίδα. 

ΣΙΝΕΜΑ

«
Δ

εν
 σ

υ
ζη

τά
ς 

μ
ε 

μ
ια

 τ
ίγ

ρ
η

 ε
νώ

 τ
ο

 κ
εφ

ά
λι

 σ
ο

υ
 ε

ίν
α

ι σ
το

 σ
τό

μ
α

 τ
η

ς»
 

Ο Ο
υί

νσ
το

ν Τ
σό

ρτ
σι

λ ε
κφ

ρά
ζε

ι τ
ις

 αν
τιρ

ρή
σε

ις
 το

υ γ
ια

 τη
ν π

ιθ
αν

ότ
ητ

α σ
υν

θη
κο

λό
γη

ση
ς μ

ε τ
ου

ς Γ
ερ

μα
νο

ύς
 στ

ο φ
ιλ

μ Ç
Η π

ιο
 σκ

οτ
ει

νή
 ώ

ρα
È)

 criticÕs CHOICE

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέΤριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέΤιΚη

☛ Fargo meets Twin Peaks

Η πιο σκοτεινή ώρα (darkesT hour) ***
ΣκηνοθεΣία: Τζο Ράιτ ΠρωταγωνίΣτούν: Γκάρι Όλντμαν, Κρίστιν Σκοτ Τόμας, 
Λίλι Τζέιμς, Μπεν Μέντελσον, Στίβεν Ντιλέιν, Ρόναλντ Πίκαπ

Τον Μάιο του 1940, στις πρώτες εβδομά-

δες της πρωθυπουργίας του Τσόρτσιλ, 

οι Ναζί προελαύνουν στη Δυτική 

Ευρώπη. Τα ανοιχτά μέτωπα των 

Άγγλων σε Δουνκέρκη και Καλέ α-

ναγκάζουν τον Τσόρτσιλ να πάρει 

τις δυσκολότερες αποφάσεις της 

καριέρας του.

Ο οραματιστής πολιτικός είχε τη 
διαύγεια να αντιληφθεί το σχέδιο 

του Χίτλερ και παρά τον εσωτερικό 
πόλεμο που δέχτηκε από το κόμμα του 

και τον σκεπτικισμό του βασιλιά, πήρε το 
κόστος των σκληρών αποφάσεων που μεταξύ 

άλλων οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδες βρετανούς στρατιώτες. Ο Τζο 
Ράιτ επιλέγει να δείξει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Ο Τσόρτσιλ 
του, πέρα από την αποκαλυπτική ταύτιση του Γκάρι Όλντμαν (σχεδόν 
σίγουρο το πρώτο του Όσκαρ) που πήρε τα απαραίτητα κιλά και «φό-
ρεσε» στρώματα από προσθετικό μακιγιάζ στο πρόσωπο προκειμένου 
να θυμίζει τον βρετανό ηγέτη, είναι ένας απολαυστικός χαρακτήρας 
κι ένα τέρας ενέργειας που δεν διστάζει να μοιραστεί με τον θεατή τα 
πιο ανθρώπινα χαρακτηριστικά (εμμονικός, χιουμορίστας, εκρηκτικός, 
ξεροκέφαλος, ευφυής) μαζί με τις πιο χτυπητές αδυναμίες του. Παράλ-
ληλα ο Ράιτ απεικονίζει με νεύρο όλο το παρασκήνιο στους πολιτικούς 
διαδρόμους αλλά και το τραγικό πρόσωπο του πολέμου στο πεδίο της 
μάχης, σε μια δημιουργία που ανακατεύει δεξιοτεχνικά την πολιτική 
βιογραφία με την ιστορική αλήθεια.

Maria by Callas **½
Παραγωγη: Εμανουέλ Λεπέρ, Εμανουέλ Σεν, Γκαέλ Λεϊμπλάνγκ, Τιερί Μπι-

ζό, Τομ Βολφ ΣκηνοθεΣία: Τομ Βολφ

Η ζωή της Μαρίας Κάλλας, της απόλυτης 

καλλιτέχνιδος που έγινε διεθνές 

ίνδαλμα, μέσα από τις δικές της εκ-

μυστηρεύσεις

Το ντοκιμαντέρ πατάει πάνω 
στην εξυπνάδα και την  πρωτοτυ-
πία για να αποδοθεί το πορτρέτο 
της «Ντίβας», μέσα από τις δικές 

της εξομολογήσεις. Το φιλμ είναι 
δοσμένο μέσα από αφηγήσεις, συ-

νεντεύξεις, ερμηνείες, παραστάσεις 
και γράμματα από την αλληλογραφία 

της. Μεγάλο κομμάτι του είναι αφιερω-
μένο στη μοιραία σχέση της με τον Ωνάση. Δεν 

μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέραμε, αλλά η γοητεία της Κάλλας 
γεμίζει την οθόνη παρότι υπάρχουν στιγμές που η ίδια απομυθοποιείται 
έντονα  αφού κάποιες κουβέντες της ακούγονται... κάπως («ρόλος της 
γυναίκας σήμερα είναι να κάνει ευτυχισμένο έναν άντρα» λέει κάποια 
στιγμή), ενώ σε πολλά σημεία η τραγική της ζωή συγκινεί. Η φωνή της 
Φανί Αρντάν δίνει πνοή στις λέξεις που έγραψε η Κάλλας στο χαρτί.

JUST THE FACTS
Οι τρεις πινακίδες έξω από το 

Έμπινγκ, στο Μιζούρι  ****
Πορτρέτο του σύγχρονου  

αμερικανικού Νότου

Η πιο σκοτεινή ώρα ***
Ο Τζο Ράιτ απαντά στη  

«Δουνκέρκη» του Νόλαν  
με τη σφαγή στο Καλέ

Zama ***
Αποικιοκρατικός εφιάλτης

Maria by Callas **½
Η γυναίκα μέσα από το μύθο

12 δυνατοί *
Κυνηγώντας τον Οσάμα  

Μπιν Λάντεν στα όρη του  
Αφγανιστάν

H ληστεία του αιώνα» **½
Απατεώνες και τζέντλεμεν

Mountain» **
Η κατάκτηση της κορυφής

» Η «Ληστεία του αιώνα» (**1/2) είναι 
ένα καλογυρισμένο heist movie που 
αντιγράφει εύστοχα την «Ένταση» 

του Μάικλ Μαν, ενώ διατηρεί συγγέ-
νεια και με τους «Συνήθεις ύποπτους» του 

Μπράιαν Σίνγκερ. Με τον Τζέραρντ Μπάτλερ. 
» Οι «12 δυνατοί» (*)με τους Κρις Χέιμσγουορθ 
και Μάικλ Σάνον, περιγράφουν την πραγματική 
ιστορία της πρώτης αμερικανικής στρατιωτικής 

αποστολής που αντεπιτέθηκε στον Μπιν Λάντεν  
στο δικό του έδαφος, με όλα τα απαραίτητα σινε-
αξεσουάρ: αυτοθυσία, αφέλεια. » Το φυσιολα-
τρικό ντοκιμαντέρ «Mountain» (**), αυστραλια-
νής παραγωγής της Τζένιφερ Πίντομ, συνδέει 
την Αυστραλιανή Ορχήστρα Δωματίου με την 
αφήγηση του Γουίλεμ Νταφόε σε εικόνες που κό-
βουν την ανάσα. » Η «Γατο… συμμορία: Η αρχή» 
είναι animation με πρωταγωνιστή τον Top Cat. 

» Η 
ένα καλογυρισμένο heist movie που 
αντιγράφει εύστοχα την «Ένταση» 

του Μάικλ Μαν, ενώ διατηρεί συγγέ
νεια και με τους «Συνήθεις ύποπτους» του 

Aκόμη

Zama ***
ΣκηνοθεΣία: Λουκρέσια Μαρτέλ ΠρωταγωνίΣτούν: Ντανιέλ Χιμένεθ Κάτσο, 
Λόλα Ντουένιας, Χουάν Μινουχίν, Ναχουέλ Κάνο

18ος αιώνας. Σε μια απομονωμένη αποικία 

της Νοτίου Αμερικής, ο Ζάμα, αξιω-

ματικός του Ισπανικού Στέμματος, 

περιμένει μάταια μια μετάθεση σε 

ένα καλύτερο πόστο.

Ο τραχύς ρεαλισμός της ταινί-
ας δεν γίνεται να αφήσει τον 
ψαγμένο θεατή ανεπηρέαστο. Η 

Λουκρέσια Μαρτέλ κατασκευάζει 
έναν κόσμο που, παρότι σε κάποια 

σημεία δείχνει μαγικός, στην πραγ-
ματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από 

ένα καθρέφτη κάποιου ξεχασμένου από 
τον Θεό τόπου όπου η λαγνεία και η τρέλα πάνε 

χέρι-χέρι. Η αυθεντικότητα των προθέσεων, η ώριμη ματιά και κυρίως το 
ξεχωριστό άγγιγμα της Μαρτέλ (που σαφώς και δεν απευθύνεται στην 
πλατιά μάζα) κάνουν την παρακολούθηση του φιλμ, που βασίζεται στο 
ομότιτλο μυθιστόρημα του Αντόνιο Ντι Μπενεντέτο, σκέτη εμπειρία. 
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Επιμέλεια: 
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

ΒΙΒΛΙΟ

Όσο θα υπάρχουν αναγνώ-

στες, θα υπάρχουν και άνθρω-

ποι που ανακαλύπτουν τις εκ-

πληκτικές πλευρές της σειράς 

«MILLENIUM». Το σκανδιναβι-

κό αστυνομικό του Στιγκ Λάρ-

σον διαβάζεται χρόνια και με 

πάθος. Ο δημιουργός της πρώ-

της τριλογίας πέθανε πρόωρα 

το 2004, η νουάρ κληρονομιά 

του ωστόσο γιγαντώθηκε σε 

ένα παγκόσμιο franchise με 

πωλήσεις 89 εκατομμυρίων α-

ντιτύπων και δημοφιλέστατες 

μεταφορές  στην τηλεόραση 

και το σινεμά. 

Ή
ταν επόμενο να δοκι-
μαστεί μια νέα εκδοχή 
του μύθου, με τον ήδη 
καταξιωμένο Ντάβιντ 

Λάγκερκραντζ να υπογράφει 
το «Κορίτσι στον ιστό της αρά-
χνης» εκπληρώνοντας όλα τα 
στοιχήματα σε επίπεδο πλο-
κής, ύφους, γλώσσας, αισθη-
τικής, κοινωνικοπολιτικών 
προβληματισμών. Ο διάδο-
χος του Λάρσον επανέρχεται 
σήμερα με το καινούργιο κε-
φάλαιο της σειράς, «Το κορί-
τσι που διψούσε για εκδίκηση» 
(εκδ. Ψυχογιός, μετάφραση 
Ξενοφών Παγκαλιάς). Το 
πρώτο που κάναμε: Τρέξαμε 
να το προμηθευτούμε. Η Λί-
σμπετ Σαλάντερ και ο Μίκαελ 
Μπλούμκβιστ είναι ξανά εδώ για να κυνηγήσουν ενόχους 
και να αναζητήσουν τις αλήθειες της εποχής μας. 
Το βιβλίο ξεκινά με τη Σαλάντερ στο κεντρικό κάδρο 
από την πρώτη αράδα. Είμαστε άλλωστε εδώ για λο-
γαριασμό της, είναι η δική της τραυματική σάγκα αυτή 
που ανέδειξε το «MILLENIUM» σε ποπ σύμβολο και 
έργο τέχνης με αυξανόμενους φαν μέρα με την ημέρα. 
Η κάμερα λατρεύει το πρόσωπό της και οι αναγνώστες 

την ακολουθούν τυφλά σε κάθε 
τυπωμένη σελίδα. Εδώ τη βρί-
σκουμε τρόφιμο της φυλακής 
Φλουντμπέργια, που είναι η μο-
ναδική με ένδειξη ασφάλειας 1, 
καταδικασμένη σε εγκλεισμό 
δύο μηνών για τη συμμετοχή 
της στα δραματικά γεγονότα 
του προηγούμενου μυθιστορή-
ματος. Υιοθετώντας ως άτυπη 
προστατευόμενή της τη Φαρία 
Κάζι από το Μπαγκλαντές, περ-
νά σε τροχιά σύγκρουσης με τη 
συμμορίτικη ιεραρχία και με το 
τσούρμο της Μπενίτο Άντερ-
σον, που διοικεί τη φυλακή με 
εκφοβισμούς και στιλέτα. 
Η γκοθ αμαζόνα που δίνει νόημα 
στην έννοια του μυθιστορηματι-
κού ήρωα, η κοινωνική απόκλη-
ρη με την ευχέρεια στις πολεμι-
κές τέχνες και την ηθική του χά-
κερ, δεν πρόκειται ασφαλώς να 

χάσει τον φλογερό της ζήλο για εκδίκηση, έστω και πε-
ριορισμένη σε κελί. Είναι ζήτημα χρόνου να αποκτήσει 
πρόσβαση στις μαύρες τρύπες του κυβερνοχώρου και τα 
έγγραφα με την ένδειξη απόρρητο, στα χέρια της το λά-
πτοπ μεταμορφώνεται σε «φίδι που κινείται άηχα μέσα 
σε κρυφά αρχεία και σφαλισμένα υπόγεια». Όπου δηλα-
δή μπορεί να ελλοχεύουν οι βιαστές, οι παιδόφιλοι και οι 
λογής εγκληματίες οι οποίοι δοκιμάζουν την οργή της. 
Στο πλευρό της ο Μπλούμκβιστ, ο δημοσιογράφος πα-
λιάς σχολής με το αυξημένο αίσθημα κοινωνικής δικαιο-
σύνης και την έφεση στα αουτσάιντερ της ζωής. Ένας α-
κόμη παλιός μας γνώριμος, ο Χόλγκερ Παλμγκρέν, κα-
ταφθάνει με ένα πακέτο εγγράφων από το Αρχείο Ερευ-
νών Γενετικής και Περιβάλλοντος, που μπορεί και να ο-
δηγούν στην αποκάλυψη όσων η πρωταγωνίστρια υπέ-
στη ως παιδί. Σε αυτή την παρατεταμένη κατάδυση στις 
ρίζες της Λίσμπετ Σαλάντερ, θρησκευτικός φονταμε-
νταλισμός, ρωσική μαφία, χρηματοοικονομικό έγκλη-
μα, κακοποίηση και βαριές σκιές του παρελθόντος δεν 
απουσιάζουν από τη μεθοδική πρόζα του Ντάβιντ Λά-
γκερκραντζ, που καταθέτει με συναρπαστικό τρόπο την 
πέμπτη συνέχεια της σειράς «MILLENIUM». A

Tι βασανίζει τη Λίσμπετ Σαλάντερ 
στο ÇΚορίτσι που διψούσε για εκδίκησηÈ; 

Η σειρά «MILLENIUM» γράφει νέο κεφάλαιο με το μυθιστόρημα του Ντάβιντ Λάγκερκραντζ 

Toυ ΔήΜήτρή κΑρΑθΑνου

22ο ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018
Xιλιάδες τίτλοι που ξεκινούν από €1

Στην πλατεία Κοτζιά θα στηθεί ένας «λαβύρινθος», στον οποίο μπαίνεις με άδεια 

χέρια και βγαίνεις φορτωμένος με βιβλία.

Μία υπαίθρια και θερμαινόμενη εγκατάσταση στεγάζει πάνω από 9.000 τίτλους 

(400.000 βιβλία), σε τιμές που δεν ξεπερνούν το 30% της αρχικής τους λιανικής 

τιμής. Οι τίτλοι είναι όλων των κατηγοριών (μυθιστορήματα, δοκίμια, κόμικ, παι-

δικά βιβλία, άλμπουμ κ.ά.) και για όλες τις ηλικίες. Στο 22ο Παζάρι Βιβλίου 2018, 

όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν 200 εκδότες από όλη την Ελλάδα (μέλη πρω-

τοβάθμιων σωματείων) και διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου 

(Σ.ΕΚ.Β.), σε συνεργασία με την UNICEF, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και 

την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 

Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.). 

Από Παρ. 19/1 έως Κυρ. 11/2. Ανοιχτά καθημερινά, Σάβ.&Κυρ. 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. 
Η είσοδος (ελεύθερη) βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς (μπροστά από το Παλιό Δημαρχείο). 

ή παρουσίαση του 
βιβλίου της Τέτας Πα-
παδοπούλου «Για τον 
Κορνήλιο Καστοριάδη 

– “Είμαστε υπεύθυνοι για 
την ιστορία μας”» (εκδ. 

κριτική) θα γίνει αφορμή 
για μια συζήτηση για τον 
μεγάλο διανοητή ±  φέτος 

συμπληρώνονται 20 
χρόνια από το  θάνατο 
του κορνήλιου καστο-

ριάδη. θα μιλήσουν: 
Περικλής Βαλλιάνος 
(καθηγητής πολιτικής 

Φιλοσοφίας στο πανεπι-
στήμιο Αθηνών), Νίκος 
Μαραντζίδης (καθηγη-
τής πολιτικής επιστή-
μης στο πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας), Ανδρέας 
Παππάς (μεταφραστής 
- επιμελητής κειμένων), 
Τέτα Παπαδοπούλου 

(συγγραφέας του βιβλί-
ου, δημοσιογράφος). 18/1 
19.00, Ινστιτούτο Ελλάδος, 

Σίνα 31, Αθήνα 

το νέο του βιβλίο με τίτλο 
«Μουσείο λαογραφίας - Ε-
πιστολική νουβέλα» (εκδ. 
εστία) παρουσιάζει ο Δη-
μήτρης Φύσσας, σε μια 
διαφορετική εκδήλωση 
όπου 18 αναγνώστες/

τριες θα διαβάσουν 
αποσπάσματα, με συντο-

νιστή τον συγγραφέα. 
πρωταγωνιστής της 

ιστορίας είναι ο (πρώην 
διάσημος) ζωγράφος λέ-
ων, ο οποίος θα αποσυρ-
θεί για ένα διάστημα σε 
ένα άκρως πρωτόγονο 

χωριό της πίνδου, ώσπου 
θα συνειδητοποιήσει ότι 
με τις γυναίκες του χω-
ριού κάτι δεν πάει καλά. 
Σε αυτό του το βιβλίο ο 

Δ.Φ. αναφέρεται σε πολ-
λά θέματα, μεταξύ των 

οποίων στον φεμινισμό, 
στην αριστερή ουτοπία, 
στην αγνή ελληνική ε-

παρχία, στη θρησκευτική 
νεύρωση, στην ανδρική 

ψυχολογία. Στις 17/1, 
19.30, στο Έναστρον Βιβλι-

οκαφέ, Σόλωνος 101 
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(Σ.ΕΚ.Β.), σε συνεργασία με την UNICEF, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και 

την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 

Από Παρ. 19/1 έως Κυρ. 11/2. Ανοιχτά καθημερινά, Σάβ.&Κυρ. 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. 
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ΜΟΥΣΙΚΗ

∆είτε αναλυτικά όλο
 το πρόγραµµα στο site

www.athens voice.gr

»
ε αφορµή την εµφάνισή του στο ΚΠΙΣN, 
ο κιθαρίστας που έγραψε ιστορία µε 
τις Τρύπες και τη σύµπραξή του σε δύο  
εξαιρετικούς δίσκους του Θανάση Παπα-

κωνσταντίνου δηµιουργεί  εδώ και µία δεκαετία 
σκηνές από ένα ορχηστρικό ταξίδι όπου τζαζ, 
µινιµαλισµός και παράδοση συναντιούνται µε 
µοναδικό τρόπο. Γράφει τα soundtracks του σκη-
νοθέτη Γιάννη Οικονοµίδη για τον κινηµατογράφο, 
αλλά και για το θεατρικό «Στέλλα κοιµήσου» στο 
Εθνικό. Ενορχηστρώσεις µε καθαρό µυαλό και δη-
µιουργική διάθεση που σε κάθε ηχογράφηση και 
συναυλία σχηµατίζουν µε οργανικό τρόπο έναν 
µαγικό  κύκλο σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε 
το κοινό. 
 
∆εν φαίνεται να έχεις νοσταλγικές εµµονές 
προχωρώντας µπροστά, κάνοντας αυτό που σε 
εκφράζει κάθε φορά στο παρόν. Σε ποια φάση 
βρίσκεσαι σήµερα; Το παρελθόν το βλέπω µόνο 
σαν γνώση µέσα από την εµπειρία. Το να αισθά-
νοµαι νοσταλγία είναι σαν να βάζω φρένο σ’ αυτό 
που συµβαίνει σήµερα και σ’ αυτό που ονειρεύο-
µαι για το αύριο. Αισθάνοµαι ότι έχω πράγµατα να 
κάνω (ακόµη τουλάχιστον), οπότε αφήνω να βγει 
από µέσα µου η διάθεση και οι 
σκέψεις µου κάθε εποχή. Είµαι 
συνέχεια σε µια δηµιουργική δι-
αδικασία είτε παίζοντας ζωντα-
νά είτε γράφοντας καινούργιες 
µουσικές για έναν δίσκο, για µια 
ταινία, για ένα θεατρικό έργο. 
Αυτό θέλω να κάνω στη ζωή µου 
και αισθάνοµαι τυχερός που 
µπορώ και το κάνω.
 
Άλµπουµ σαν το οργανικό 
«Μέσα στον πόνο είν’ η χαρά, 
µες στη χαρά είν’ ο πόνος» 
απαιτούν ένα διαφορετικό είδος ακρόασης 
αναιρώντας όλους τους «κανόνες». ∆εν έχει 
στίχους, videoclip κτλ. Απευθύνεται, όπως 
και οι συναυλίες σου, σε ένα εκπαιδευµένο ή 
µυηµένο, ας πούµε, κοινό που µπορεί να δώσει 
µεγαλύτερη προσοχή στην ουσία της µουσι-
κής καθεαυτής. Φαντάζοµαι ότι όλα γίνονται 
απόλυτα συνειδητά από µέρους σου, έτσι δεν 
είναι; ∆εν θεωρώ ότι ο συγκεκριµένος δίσκος 
είναι δίσκος που απευθύνεται σε µυηµένο κοινό. 
Άλλωστε έχω δει ότι αντιδρούν θετικά και άν-
θρωποι που δεν έχουν µεγάλη εξοικείωση µε την 
οργανική µουσική. Αυτό δείχνει ότι οποιοσδήποτε 
έχει διάθεση να αφεθεί σε ένα µουσικό ταξίδι, που 
θα του επιτρέψει να δηµιουργήσει τις δικές του 
εντυπώσεις, είναι συνυπεύθυνος της ατµόσφαι-
ρας που δηµιουργείται είτε µέσα από την ακρόαση 
του δίσκου είτε την ώρα της συναυλίας. Είναι µια 
άλλου είδους επικοινωνία από αυτήν του τραγου-
διού, το οποίο είναι επίσης ένα σπουδαίο κοµµάτι 
της µουσικής δηµιουργίας.
 
Aπό την άλλη, ο «αισθητικός» αυτός ήχος σου 
δένει απόλυτα σε συνδυασµό µε άλλες µορφές 
τέχνης, όπως το θέατρο και ο κινηµατογράφος. 

Tο να γράφω µουσική για τον κινηµατογράφο ή 
για το θέατρο είναι µέσα στο πλαίσιο της δηµι-
ουργίας, που είναι ζητούµενο για µένα, οπότε το 
κάνω µε µεγάλη ευχαρίστηση. Οι συγκεκριµένες 
συνεργασίες ήταν απολαυστικές από την αρχή ως 
το τέλος και χάρηκα πολύ για το αποτέλεσµα.
 
Tι έχεις µάθει από την επαφή σου µε τους 
µουσικούς φοιτητές σου; Όσο αφορά στη µου-
σική γνώση, όλο και περισσότερα είναι αυτά που 
δεν γνωρίζω και θέλω να µάθω. Στο επίπεδο της 
ανθρώπινης επαφής και της σχέσης δασκάλου 
µαθητή, παίρνω τη χαρά της συνέχειας µέσα από 
την εξέλιξη του καθενός µας. Συµπεριλαµβάνω και 
τον εαυτό µου.
 
Πώς βλέπεις τα νέα παιδιά τα οποία θέλουν 
να γίνουν µουσικοί µε τελείως διαφορετικά 
εργαλεία πλέον µέσα από το διαδίκτυο, που 
προσφέρει πολύ απλούστερα τον τρόπο να 
µοιράσουν τη δουλειά τους; Το διαδίκτυο είναι 
ένα µέσο που το γνώρισα σε µεγάλη ηλικία και 
δεν αισθάνοµαι ότι µπόρεσα ποτέ να εξοικειωθώ 
απόλυτα µαζί του. ∆εν µπορώ να συµµετέχω σε 
αυτό. Το χρησιµοποιώ µόνο για να ανακοινώνω τις 

δραστηριότητές µου. Ο καθέ-
νας επιλέγει να έχει τη δική του 
σχέση µε τη µουσική και φυσικά 
τον τρόπο που θέλει να τη µοι-
ραστεί. 
  
Τι είναι για σένα µουσική 
παράδοση, πόσο σε έχει ε-
πηρεάσει µε την πάροδο του 
χρόνου και πόσο ελεύθερος 
αισθάνεσαι για αναµείξεις 
ετερόκλητων φαινοµενικά ει-
δών; Έχω µεγαλώσει σε αστικό 
περιβάλλον οπότε αυτό που έχω 

ζήσει σαν µουσική παράδοση είναι οι µουσικές 
που άκουσα ζώντας στην πόλη. Έχοντας ακούσει 
και έχοντας παίξει  µουσικές από διαφορετικά 
είδη µε τα οποία µπόρεσα να έρθω σε επαφή, 
διαµορφώθηκε αυτό που παίζω σήµερα. ∆εν είναι 
ο  στόχος µου να κάνω αναγκαστικά κάποια µείξη 
διαφορετικών ειδών. Αφήνω να βγει αυτό που αι-
σθάνοµαι δικό µου.
 
Πόσα είναι προγραµµατισµένα, εντός εισαγω-
γικών, και πόσο αυτοσχεδιαστικά συµβαίνουν 
στη σκηνή σε κάθε σας συναυλία µε τους 
µουσικούς σου; Υπάρχουν και τα δύο στοιχεία. 
Η δοµή και η οργάνωση σε συνδυασµό µε τον 
αυτοσχεδιασµό στα σηµεία που υπάρχει λόγος και 
νόηµα να συµβεί.  
 
7 χρόνια από τη «Σπηλιά του ∆ράκου» µε τις δι-
κές σου εκδοχές στα ρεµπέτικα. Θα µπορούσε 
να είναι ένα κλασικό άλµπουµ και να ανακαλύ-
πτεται διαρκώς. Έχει σηµασία για σένα ή κάνεις 
αυτό που έχεις να κάνεις; Κάνω αυτό που έχω να 
κάνω και χαίροµαι όταν υπάρχει αποδοχή.  

Τι να περιµένει κανείς από το live σου στον 

Φάρο του ΚΠΙΣΝ; Μια συναυλία µε κοµµάτια από 
το σύνολο της προσωπικής µου δισκογραφίας και 
ένα δείγµα από την καινούργια δουλειά που ετοι-
µάζεται αυτό τον καιρό.

Ζούµε µια άγρια και σκοτεινή εποχή όπου 
για κάθε «ήρωα» που χάνουµε, βλέπε David 
Bowie, ένας «εχθρός» γίνεται παντοδύναµος, 
βλέπε Τραµπ. Πώς βιώνεις εσύ την εποχή µε 
δεδοµένη και την παρατεταµένη ελληνική κρί-
ση µετά την ψευδοευµάρεια των περασµένων 
ετών;
Η ιστορία γράφεται κάθε µέρα από όλους µας. 
Εµείς δηµιουργούµε και τους σπουδαίους ανθρώ-
πους και τους ήρωες και τους καταπιεστές. Φρο-
ντίζω να µην το ξεχνάω ποτέ. Συνεχίζω λοιπόν να 
παρατηρώ τον κόσµο γύρω µου µε όσο γίνεται 
πιο καθαρό µυαλό και να κάνω αυτό που κάνω µε 
αγάπη και ειλικρίνεια.   
  
Είσαι αισιόδοξος; Τι σηµαίνει αυτό; Εφόσον ζω, 
και για όσο ζω, τραβάω τον δρόµο µου.
 
Kάτι που σου τράβηξε πρόσφατα την προσο-
χή; Σήµερα πέθανε ο Πανούσης. Τι πιο σηµαντικό 
από την ανθρώπινη απώλεια; 
   

INFO
Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), 
Φάρος. Έναρξη 21.00. Είσοδος ελεύθερη. Στις 21/1.

Μαζί του οι µουσικοί του από το άλµπουµ «Μέσα 
στον πόνο είν’ η χαρά, µες στη χαρά είν’ ο πόνος», 
που ετοιµάζουν, και τη νέα  τέταρτη κατά σειρά δι-

σκογραφική του δουλειά: Βιολί & Βιόλα: Φώτης Σιώ-
τας. Βιολί: Μιχάλης Βρέττας. Μπουζούκι: ∆ηµήτρης 

Βλαχοµήτρος. Κοντραµπάσο: ∆ιονύσης Μακρής. 
Τσέλο: Τάσος Μισυρλής.

»ðÀíðè÷ 
¦áðáäÞðïùìï÷ 

Η ήρεµη δύναµη της ελληνικής σκηνής γράφει 
τη δική του ιστορία µε οργανικό τρόπο
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Γεια σου, Μυρτώ! Ήθελα να γράψω εδώ σχετικά με το cyber 
bullying, μια και η στήλη σου διαβάζεται από όλους και ε-
κτιμώ και τις απόψεις σου. Γράφτηκα στο tinder πρόσφα-
τα. Δέχομαι μήνυμα (για όσους δεν ξέρουν, για να σου 
στείλει κάποιος μήνυμα πρέπει να έχετε δηλώσει και οι 

δύο ότι αρέσει ο ένας στον άλλο) «νομίζω σου την είχα πέ-
σει σε ένα μπαρ, αλλά μου είπες ότι είχες αγόρι». Απαντάω 

με χιούμορ, μια και κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί, θεωρώντας το 
διαφορετική opening line, «ναι! Κι έλεγα ποιον μου θυμίζεις» για να 
δεχτώ την απάντηση «πλάκα σου κάνω, ποτέ δεν θα σου την έπεφτα σε 
μπαρ». Δεν ξέρω αν είναι αγενής ή υπονοεί ότι είναι ντροπαλός. Απα-
ντάω «??» και συνειδητοποιώ ότι με διαγράφει (unmatch). Και αναρω-
τιέμαι, πόση αγάπη πρέπει να λείπει σε κάποιον για να θελήσει να μοι-
ράσει κακία σε αγνώστους; Σε ένα app που φτιάχτηκε για να δηλώνεις 
πως κάποιος σου αρέσει, κάποιοι βρήκαν τρόπο να κάνουν το αντίθετο. 
Επίσης, αν κάποιος δεν είναι ψυχικά θωρακισμένος, πόσο κακό μπορεί 
να του κάνει; Και ως πού μπορεί να φτάσει; Πόσοι δεν υποφέρουν και 
πόσοι δεν φτάνουν στην αυτοκτονία με αφορμή τη χολή που δέχτηκαν 
διαδικτυακά από αγνώστους; Δώστε αγάπη και καλοσύνη, παιδιά! Δεν 
κοστίζει! Θα νιώσετε καλύτερα! Και εσείς και οι γύρω σας! -Μ.

Μαλακισμένα άτομα συναντάμε παντού και μέσα και έξω 
από τον κυβερνοχώρο, αλλά η βλακεία είναι ότι στο ί-
ντερνετ ο άλλος χρησιμοποιεί την ανωνυμία του για να 
κανιβαλίσει. Έχει πλάκα να γνωρίζεσαι, να συζητάς και να 
φλερτάρεις με τις πιτζάμες από το σπίτι σου, οκ, όμως δεν 
θα πειστώ ποτέ ότι η «ασφάλεια» της απόστασης από τον 
άλλο που σου παρέχει ένας υπολογιστής, μπορεί ποτέ να 
αντικαταστήσει την ανεκτίμητη αντάρα που σου χαρίζει 
ένα φευγαλέο βλέμμα αμέσως μόλις στρέφει αλλού και 
χαμηλώνουν τα βλέφαρα, ή ένα χαμόγελο που μισοκρύ-
βεται πίσω από ένα γυάλινο ποτήρι με βότκα και που θες 

οπωσδήποτε να ανακαλύψεις το αίνιγμά του. Μπορεί να σου βγει μούφα βέβαια, 
αλλά τουλάχιστον έχεις κερδίσει την αντάρα.

Πήρα την πρωτοβουλία να σου γράψω για μια περίεργη ιστορία που δεν 
αφορά εμένα, αλλά μια πολύ καλή μου φίλη και την αδικία-πλεκτάνη 
που στήθηκε εις βάρος της. Η κοπέλα αυτή δούλευε για περίπου 3 χρό-
νια σε ένα γνωστό ιατρείο. Γυρνώντας στη δουλειά από 3ήμερο μαθαί-
νει ότι κλάπηκε ένα μεγάλο ποσό απ’ το ιατρείο. Στο meeting μεταξύ 
των εργαζομένων γίνεται λόγος από τη σύζυγο του αφεντικού ότι τα 
χρήματα πρέπει να τα πήρε κάποια από τις εργαζόμενες (χωρίς να κα-
τονομάζει καμιά), θεωρώντας όμως ως ύποπτη και τη φίλη μου η οποία, 
μην έχοντας να φοβηθεί κάτι, προτείνει να καλέσουν την αστυνομία. Η 
κυρία όμως του κυρίου αρνείται λέγοντας στη φίλη μου πως δεν θα της 
κάνει υποδείξεις στη δουλειά της, ενώ δηλώνει ότι θα πρέπει να απο-
λυθεί (έστω και άδικα) ένα άτομο προς παραδειγματισμό του ενόχου. 
Και δυστυχώς η φίλη μου έκανε το λάθος να δείξει το χαρακτήρα της 
λέγοντας πως, αν απολύσουν κάποιον άδικα, να απολύ-
σουν και εκείνη. Ακολουθούν πολλά, κυρίως όμως 
μια άτυχη στιγμή που στάθηκε αφορμή να βρεθεί 
μπροστά στη γυναίκα του γιατρού με έτοιμα ήδη 
τα χαρτιά της απόλυσης. Και όχι γιατί την κατη-
γορούν ως κλέφτρα, αλλά γιατί τόλμησε να αυ-
θαδιάσει στην «κυρία του κυρίου» (το πραγμα-
τικό μάλλον αφεντικό), επειδή απλώς υπερασπί-
στηκε τον εαυτό της. Και κάπως έτσι, τόσο άδικα, 
απολύθηκε!  Η ειρωνεία; Ο γιατρός που υποτίθεται 
τη συμπαθούσε ιδιαίτερα, δεν έφερε καμία αντίδραση 
στην απόλυσή της, μην έχοντας το θάρρος ούτε να της μιλήσει. Ιστορία 
από ταινία; θα μπορούσε! Όμως δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Και 
το χειρότερο, δεν μπορεί να αποδείξει πως κάτι βρωμάει. Γιατί μετέπει-
τα έμαθα πως κάποια είχαν σκοπό να διώξουν. Και στην αστυνομία να 
πάει, όταν δεν την κατηγορούν ανοιχτά για κάτι, τι θα καταφέρει; Απλά 
είναι άδικο, όπως πολλάαα ακόμα γύρω μας και δυστυχώς την πλήρωσε 
πάλι κάποιος που δεν φταίει. Αυτό! Ήθελα μόνο να ακουστεί!

Με τρώει το χέρι μου να λαϊκίσω και να γράψω κάνα τσιτάτο του στιλ «είναι ο καπι-
ταλισμός, ηλίθιε» αλλά εκτός από τον καπιταλισμό και την εξουσία του αφεντικού,  
υπάρχει και η σκατοψυχιά η οποία απ’ ό,τι φαίνεται παρεπιδημεί σε κάθε πολιτικό 
σύστημα. Όταν δε, μιλάμε για συνδυασμό της σκατοψυχιάς με την εξουσία του 
αφεντικού, καταλαβαίνετε ότι η σκληρότητα και η γαϊδουριά μηδενίζουν το κο-
ντέρ. Όσο για τον γιατρό που δεν άνοιξε το στόμα του να μιλήσει για την αδικία, 
προφανώς αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει πού ακριβώς χαρτογραφούνται τα guts 
του. Δεν πειράζει. Η φίλη σας έχει γαμώ τα αναστήματα και σίγουρα κοιμάται μια 
χαρά τα βράδια.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά
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Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Σε γνωρίζω...  

Αβαντάζ. Πλούσιος, γοητευτικός 40χρονος μηχανολόγος-
μηχανικός, με μεταπτυχιακά στην Αγγλία, €17.000 μηνιαίως, 
κάτοχος αμύθητης περιουσίας, 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...

Σε σκέφτομαι κι ας μου είπες 
«δεν θέλω να μου ξαναμιλή-
σεις» εκεί πάνω στο πατάρι.

Γιώργο, εύχομαι να επανα-
λάβεις την πρόσκλησή σου 
για καφέ, όταν βρεθούμε 
στην Αθήνα.

Δεν λέω ότι δεν περνάμε κα-
λά μαζί, αλλά το ότι δεν κα-
ταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα 
πρόβλημα «σκληρότητας» 
με τρελαίνει Α. 

Για να δούμε τι θα δούμε, 
κιθαριστή;

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...

ΑρχιμήδουΣ 
Παγκράτι, περνούσες με το μη-
χανάκι Τρίτη πρωί, γύρω στις 
9. Σταμάτησα, σε κοιτούσα και 
εσύ μειώνοντας ταχύτητα με 
κοιτούσες μέσα από το καθρε-
πτάκι, αλλά δυστυχώς ο χρόνος 
δεν επέτρεψε να αλλάξουμε τις 
πορείες μας και να μιλήσουμε. 
Αν θέλεις, στείλε εδώ. 

Batman Bar  
Νέος Κόσμος 9/1, μας 
άρεσαν τα ίδια άκυρα 
τραγούδια! Σου έδωσα 
αναπτήρα και συστηθήκαμε, 
σε έλεγαν Θάνο, φορούσες 
καρό πουκάμισο πάνω από 
t-shirt! Ήσουν ένας 
κούκλος… 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Ξεφεύγοντας από τις πολλές υποχρεώσεις
και πρέπει
Η αρχή της εβδομάδας είναι κάπως βαριά από 
την άποψη ότι σε κυνηγούν τα πρέπει και τα πολ-
λά που οι άλλοι περιμένουν από σένα, είτε πρό-
κειται για τη σχέση σου, είτε για το αφεντικό και 
τους γονείς σου. Υπάρχουν βέβαια κι ευχάριστα 
πράγματα, όπως τα λεφτά για 
να χρηματοδοτήσεις σπουδές, 
ταξίδι ή καινούργιο επαγγελ-
ματικό άνοιγμα και αρκετή 
σεξουαλική ένταση στα προ-
σωπικά σου. Από τη μέση της 
εβδομάδας και μετά, με το πέ-
ρασμα της Αφροδίτης και του 
Ηλίου στον Υδροχόο, τα πράγ-
ματα βελτιώνονται συνολικά, 
με πρώτη και καλύτερη τη 
διάθεσή σου. Έχεις άλλη όρε-
ξη για έξω, για να δεις φίλους 
και να κάνεις τα χόμπι σου, και 
θυμάσαι ότι η σχέση σου και τα προσωπικά σου 
έχουν κι ευχάριστη πλευρά. Σου είναι ευκολότε-
ρο να εστιαστείς στο θετικό. Αυτό βοηθάει και 
τη σχέση σου με τα παιδιά σου που γίνεται πιο 
ανάλαφρη. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία 
σου, ειδικά προς το ΣΚ και περιόρισε κάπως τον 
φόρτο σου για να ξεκουραστείς σωματικά.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Περίεργες εκπλήξεις στη δουλειά 
και ρομαντική διάθεση στα προσωπικά σου
Η εβδομάδα μπαίνει με κάτι δυνατό για την ερω-
τική σου ζωή στις αποσκευές της. Αν είσαι δε-
σμευμένος, έχεις την ευκαιρία να λύσεις θέματα 
που αφορούν το κοινό πορτοφόλι, κληρονομικά 
ζητήματα και προβληματάκια με το σόι, και να 
αποκαταστήσεις την ισορροπία. Στη χειρότερη 
παίρνετε τα βουνά μαζί για ρομαντική εκδρομή. 
Αν είσαι ελεύθερος, ανοίξου σε καινούργιες πα-
ρέες και μέρη και επένδυσε σε σένα σαν άτομο. 
Η Νέα Σελήνη της Τετάρτης σου δίνει την ευκαι-
ρία να τακτοποιήσεις και νομικά ζητήματα που 
μπορεί να σε προβληματίζουν. Από τη μέση της 
εβδομάδας και μετά συγκεντρώνεσαι περισσό-
τερο στη δουλειά και τη ρουτίνα σου και μάλιστα 
με μια σχεδόν επιβεβλημένη διάθεση ανανέω-
σης. Χρήσιμο είναι, αλλά δεν τρελαίνεσαι κι απ’ 
τη χαρά σου. Χειάζεται να μην αφήσεις τα του 
σπιτιού και της οικογένειας να σε φορτώσουν με 
παραπάνω ευθύνες και πίεση – έχεις φορτώσει 
αρκετά στην καμπούρα σου από μόνος σου. Το 
ΣΚ βρίθεις ρομαντισμού και οφείλεις να τον αξι-
οποιήσεις στα προσωπικά σου. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Πάνω - κάτω, αλλαγές, διάθεση για πάρτι 
και καινούργια πράγματα
Στα λεφτά σου είσαι στην αρχή της εβδομάδας, 
αφού τα αρνητικά εξισορροπούνται από τα θετι-
κά στις προσωπικές κι επαγγελματικές σου σχέ-
σεις. Επαγγελματικά τα έσοδά σου αυξάνονται, 
αλλά μέσα από πολλή δουλειά κι ερωτικά η κινη-
τικότητα επίσης αυξάνεται στην κρεβατοκάμαρά 
σου, αλλά με πολύ μπλα-μπλα, ανασφάλειες και 
πέρα δώθε. Έχε το νου σου επίσης στο τι λες και 
κάνεις στις φιλίες σου γιατί η υπερβολική χαλα-
ρότητα μπορεί να σου στοιχίσει και να δυσκολέ-
ψει τις καταστάσεις χωρίς λόγο. Από Πέμπτη, με 
το πέρασμα της Αφροδίτης αρχικά και του Ηλίου 
το Σάββατο στον Υδροχόο, ανασύρεις τον μικρό 
εξερευνητή που κρύβεις μέσα σου και ετοιμά-
ζεσαι για οτιδήποτε καινούργιο. Από ταξίδια κι 
ερωτικά μπερδέματα, μέχρι διασκέδαση χωρίς 
τελειωμό. Κι όλα αυτά γιατί διαφορετικά απλώς 
θέλεις να τα βροντήξεις όλα κάτω και να την κά-
νεις για άλλη γη, για άλλα μέρη, που κανένας δεν 
σε ξέρει. Το ΣΚ δείξε μια έξτρα φροντίδα για όσα 
συμβαίνουν στο οικογενειακό σου περιβάλλον 
και προσπάθησε να μην καταπιεστείς απόλυτα.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Από τη θεωρία στην πράξη, και μάλιστα 
στην απολαυστική πράξη
Κάτι καλό ή τουλάχιστον ενδιαφέρον μαγειρεύ-
εται στα προσωπικά σου στην αρχή της εβδομά-
δας. Αν είσαι σε σχέση, καταφέρνεις να συμβι-
βάσεις κάπως τα ασυμβίβαστα και να βρεις μια 
ισορροπία ανάμεσα στο ωραίο και τη ρουτίνα. 

Αν είσαι ελεύθερος, βρίσκεις 
το άτομο ή τη συνταγή για 
να ζήσεις ένα ρομάντζο που 
όμως έχει κάποια επαφή με 
την πραγματικότητα και την 
καθημερινότητά σου, αλλά 
και πολύ φρέσκιες κι ανα-
νεωτικές ποιότητες ταυτό-
χρονα. Κάτι κάνει και για τα 
οικονομικά σου η εβδομά-
δα, ειδικά προς το τέλος της 
φέρνοντάς σου κάποια έξ-
τρα οφέλη, τα οποία ωστόσο 
επενδύεις σχεδόν αυτόματα 

σε υποχρεώσεις (μάπα σενάριο) ή στο σπίτι, τα 
χόμπι και τις εξόδους σου (καλύτερο σενάριο). 
Τέλος, και η λίμπιντό σου αναμένεται να κάνει 
ένα κάποιο γκελ από την Πέμπτη και μετά, μή-
πως και περάσεις από τη θεωρία στην πράξη. Το 
ΣΚ καλό θα ήταν να ετοιμάζεσαι για εκδρομούλα 
με τον άνθρωπό σου ή τέλος πάντων με παρέα – 
το κλίμα το σηκώνει και οι συνθήκες βοηθούν.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Η προσοχή σου στη σχέση σου με διάθεση
αρκούντως ζευγαρέ
Όχι άλλο κάρβουνο, θέλεις να φωνάξεις στην αρ-
χή της εβδομάδας αφού έχεις υπερβολικά πολλά 
στο πιάτο σου. Το ότι πολλά είναι ευχάριστα αφο-
ρούν την οικογένειά σου και κυρίως τα παιδιά σου 
και το ότι ο σύντροφός σου βοηθάει είναι θετικό, 
αλλά δεν φτάνει για να σε αποφορτίσει. Πρόσεξε, 
λοιπόν, μη βρεθείς κρεβατωμένος από την κού-
ραση ή κάποια γρίπη. Από τη μέση της εβδομάδας 
και μετά παίρνεις και μία και δύο ανάσες, αφού οι 
αγγαρείες μειώνονται και μπαίνουν στην εικόνα 
πιο ευχάριστα πράγματα. Τα ευχάριστα σημαί-
νουν περισσότερες εξόδους και κοινωνικοποίηση 
καθώς και γνωριμίες της προκοπής με επαγγελ-
ματικό κυρίως και προσωπικό (δευτερευόντως) 
πρόσημο. Μπαίνεις σε πιο ζευγαρέ φάση και έχεις 
ιδιαίτερη διάθεση να κουβεντιάσεις, να κυκλοφο-
ρήσεις και γενικά να διαθέσεις χρόνο κι ενέργεια 
στον άνθρωπό σου. Στη δουλειά, η περίοδος βοη-
θάει τις συνεργασίες και εξομαλύνει τυχόν διαφο-
ρές ανάμεσα σε σένα και τους συνεργάτες σου. 
Προς το τέλος της εβδομάδας, ιδιαίτερη προσοχή 
σε οικονομικές συναλλαγές γιατί είσαι ιδιαίτερα 
ανοιχτός στη χασούρα κάθε είδους.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Ευχάριστη εξομάλυνση των συνθηκών 
στα ερωτικά σου και δημιουργικό ζενίθ
Η εβδομάδα και ιδιαίτερα η αρχή της μοιάζει με 
τη νεραϊδονονά της Σταχτοπούτας για τα ερωτι-
κά σου, αφού εγγυάται πολύ ευχάριστα πραγμα-
τάκια: καλύτερη επικοινωνία, περισσότερο ρε-
αλισμό και διασκέδαση στην υπάρχουσα σχέση 
σου ή μια ερωτική γνωριμία δυναμίτη που σου 
αλλάζει τα δεδομένα. Βέβαια από τη μέση της ε-
βδομάδας και μετά αρχίζεις να πήζεις παραπάνω 
λόγω δουλειάς, μαθημάτων και φροντίδων για 
την υγεία και την ευεξία σου. Στο καλό σενάριο, 
απλώς αναθεωρείς διατροφικές συνήθειες προς 
το υγιέστερο και αυξάνεις τη σωματική άσκηση. 
Στο όχι τόσο καλό σενάριο, το κάνεις αναγκαστικά 
αφού πρώτα αρπάξεις κάτι. Παράλληλα η περίο-
δος είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τη σχέση σου 
με τα παιδιά σου, αφού επικοινωνείτε καλύτερα 
και διασκεδάζετε περισσότερο μαζί. Ειδικά το ΣΚ, 
επιβάλλεται να είσαι με την οικογένειά σου –αν 
έχεις–, ενώ προσφέρεται επίσης για δημιουργική 
δουλειά και συνεργασίες που χρειάζονται έμπνευ-

ση και φαντασία. Αν είσαι σε καλλιτεχνικό επάγ-
γελμα, είναι εξαιρετική περίοδος για σένα. Αν όχι, 
η ποιοτικότερη διασκέδαση είναι μια καλή ιδέα.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Οικονομικά οφέλη, φλερτ, σεξ και υπερβολές
σε φαγητό κι αλκοόλ
Τα λεφτά είναι το επίκεντρο στην αρχή της εβδο-
μάδας και το θέμα δεν πηγαίνει κι άσχημα αφού 
γίνονται επωφελείς για σένα συναλλαγές κι επα-
φές. Ωστόσο, αυτό δεν φτάνει για να ελαφρύνει 
επαρκώς το κλίμα στο σπίτι και τη δουλειά που, 
στην καλύτερη περίπτωση, απλώς σου δίνουν 
στα νεύρα, στη χειρότερη σε πιέζουν σχεδόν 
ανυπόφορα. Το πέρασμα της Αφροδίτης στον 
Υδροχόο την Πέμπτη και του Ηλίου το Σάββα-
το αλλάζουν δραστικά τις διαθέσεις σου κι αντί 
να τρώγεσαι με τα ρούχα σου, αποφασίζεις να 
βγεις έξω με φίλους, να φλερτάρεις, να διασκε-
δάσεις και να απολαύσεις τη σεξουαλικότητά 
σου. Αν έχεις σύντροφο και παιδιά, καταφέρ-
νεις επιτέλους να συνεννοηθείς καλύτερα και 
ξαλαφρώνεις, ακόμη κι αν αυτό το ξαλάφρωμα 
ενέχει κάποιου είδους ρήξη. Προς το τέλος της 
εβδομάδας πρόσεξε καλύτερα την υγεία σου και 
περιόρισε την κατανάλωση του αλκοόλ και το 
συναισθηματικό φαγητό. Μασάζ, ήπια άσκηση, 
διαλογισμός κι ένας καλός καβγάς με τους συγ-
γενείς σου είναι προτιμότερες λύσεις.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Προτάσεις ουσίας και ποιοτικός χρόνος 
με έρωτα και φίλους
Οι υπερκοινωνικότητες συνεχίζονται αρχι-
κά και μάλιστα με το αζημίωτο για σένα. Η Νέα 
Σελήνη της Τετάρτης υπόσχεται να σου φέρει 
κάτι ενδιαφέρον σε επαγγελματική πρόταση ή 
προσωπική πρόταση ουσίας. Και τα δύο καλά κι 
άγια. Η έκπληξη στη ρουτίνα σου έρχεται από 
τη δουλειά και σε ταρακουνάει συθέμελα, όχι 
με απολύτως ευχάριστο τρόπο. Το ζήτημα είναι 
τουλάχιστον να μη δημιουργήσεις μόνος σου 
τον χαμό. Οι ταχύτητες μειώνονται αισθητά από 
την Πέμπτη οπότε επιθυμείς να αράξεις λιγάκι 
και να δεις πού σε έχει βγάλει το πράγμα επαγ-
γελματικά και προσωπικά. Η διαδικασία δεν σου 
είναι απολύτως ευχάριστη γιατί σε φέρνει ενώ-
πιον των θεμάτων που δεν έχεις αντιμετωπίσει 
ακόμη, όμως σε ξεκουράζει και το χρειαζόσουν. 
Το ΣΚ είναι αφιερωμένο σε φίλους, διασκέδαση 
και σεξ, είτε πρακτικά με τον άνθρωπό σου είτε 
θεωρητικά κουβεντιάζοντας αυτά που συμβαί-
νουν στην ερωτική σου ζωή με τους φίλους σου. 
Δεν ξέρω όμως αν πρέπει να εκμεταλλευτείς ή 
να δυσπιστείς απέναντι στον ασυνήθιστο για 
σένα ενθουσιασμό των ημερών.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Ακινησία λόγω φόβου και επιτέλους 
ξεκόλλημα
Δεν θέλεις να κουνηθείς ούτε εκατοστό από εκεί 
που είσαι στην αρχή της εβδομάδας κι αυτό με-
ταφράζεται και σε πείσμα και σε μπόλικο φόβο 
και σε ένα σωρό εκκρεμότητες και μυστικά που 
σε έχουν πάρει στο κατόπι και θέλεις να κάνεις 
ότι δεν υπάρχουν. Κυρίως στα ερωτικά σου, έσω 
ιδιαίτερα δύσπιστος απέναντι σε πράγματα που 
επανεμφανίζονται από το πουθενά, δεν είναι ό,τι 
καλύτερο. Η κατάσταση ξεκολλάει σαφώς από 
την Πέμπτη και μετά με το πέρασμα της Αφροδί-
της στον Υδροχόο και κατόπιν του Ηλίου το Σάβ-
βατο. Αρχίζεις να ασχολείσαι με το τι μέλλει γενέ-
σθαι στα επαγγελματικά σου και τη ρουτίνα σου 
γενικότερα και όλα αρχίζουν να επιταχύνονται: 
μαθήματα, εξελίξεις στις φιλίες σου, σχέδια, 
φροντίδα για την υγεία σου, μετακινήσεις και τα-
ξιδάκια. Το εφέ είναι θετικό και το χρειάζεσαι για-
τί είχες ακινητοποιηθεί επικίνδυνα προς στιγμήν. 
Το ΣΚ το θέμα λεφτά και οικονομικά μπορεί πολύ 
άνετα να γίνει η πέτρα του σκανδάλου σε σχέση 
και δουλειά, ειδικά αν δεν έχεις σχέδιο σχετικά. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Απαραίτητη εγωκεντρικότητα, 
πιο απαραίτητη χαλάρωση
Ο εαυτός σου και το τι του συμβαίνει συνεχίζει 
να είναι το θέμα των ημερών στην αρχή της ε-
βδομάδας, με τη Νέα Σελήνη της Τετάρτης στο 
ζώδιό σου να ανανεώνει σημαντικά την ενέρ-
γειά σου και να σου επιτρέπει να αντλήσεις ό,τι 
καλύτερο από τη σχέση σου και την ερωτική σου 
ζωή. Το ότι εσύ καταφέρνεις να το αναγάγεις 
κι αυτό σε φοβία είναι μία άλλη πονεμένη και 
μακριά ιστορία. Σε οικονομικό επίπεδο πρέπει 
να είσαι προετοιμασμένος για κάποια έκτακτα 
έξοδα, κυρίως για σπίτι και οικογένεια, ωστόσο 
αποζημιώνεσαι άμεσα αφού από την Πέμπτη 
βλέπεις το εισόδημά σου να παίρνει την ανιού-
σα, είτε μέσα από αποζημιώσεις και μοιρασμένα 
εισοδήματα, είτε μέσα από καινούργια δημιουρ-
γική απασχόληση. Παράλληλα, σου προκύπτει 
και η ανάγκη να αράξεις λίγο παραπάνω και να 
δώσεις περισσότερη βάση στην ξεκούραση, το 
φαγητό, τον ύπνο και το σεξ. Καθόλα ευχάριστη 
αλλαγή. Το ΣΚ να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε 
κουβέντες και επαφές, ειδικά αν αφορούν δου-
λειά ή μαθήματα, κυρίως γιατί είσαι κομματάκι 
υπεραισιόδοξος.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Ψιλοχάλια ψυχολογία με ραγδαία 
όμως βελτίωση
Η ψυχολογία σου είναι σε 29.839 αποχρώσεις 
του μαύρου στην αρχή της εβδομάδας για ψυ-
χοσωματικούς λόγους κι αν κάτι σε ξελασπώνει 
είναι το χιούμορ σου και η γενικά μπλαζέ τοπο-
θέτησή σου πάνω στη ζωή. Αυτό που δεν πρέπει 
να κάνεις είναι να αγνοήσεις ότι, ειδικά επαγ-
γελματικά, συμβαίνουν κι ευχάριστα πράγμα-
τα. Κατά τα άλλα χρειάζεσαι προδέρμ και τρυ-
φερότητα και να κάνεις τις εξετάσεις σου στην 
ώρα τους. Από την Πέμπτη, οπότε η Αφροδίτη 
περνάει στο ζώδιό σου με τον Ήλιο στο κατόπι 
της το Σάββατο, ανανεώνεσαι σχεδόν σε κάθε 
επίπεδο, σίγουρα όσον αφορά τη ζωτικότητά 
σου και την αυτοπεποίθησή σου ως εραστής, 
σύντροφος και νοήμον ον. Η αλλαγή συμπε-
ριλαμβάνει και μία ραγδαία αλλαγή οπτικής 
γωνίας που γίνεται σχεδόν μαγικά, αν και λίγο 
βάρβαρα. Το ΣΚ φαίνεται ότι αυτά που γίνονται 
κρυφά ή προέρχονται από παλιά κι αφορούν 
την ερωτική σου ζωή σε ξεβολεύουν αρκετά. 
Ίσως όμως να ’ναι απλώς ότι ακόμη αισθάνεσαι 
καταβεβλημένος.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Ευχάριστο στρώσιμο καθημερινότητας 
και ανεπιθύμητες ανατροπές
Πάνω που είχες αρχίσεις να παίρνεις μπρος και 
να κάνεις πραγματάκια με τους φίλους σου, για 
τα χόμπι σου, για τον εαυτό σου, άντε και για τη 
δουλειά σου, έρχονται πάσης φύσεως υποχρε-
ώσεις, οικονομικές κι άλλες, και σου ρίχνουν 
την ψυχολογία. Η αρχή της εβδομάδας είναι σα-
φώς σε καλύτερη κατάσταση, αν και δεν μπο-
ρείς να το καταλάβεις με ευκολία γιατί σωματικά 
και οικονομικά έχεις δει καλύτερες μέρες. Το 
συνειδητοποιείς όταν προκύπτουν οι κρίσεις 
που πρέπει να διαχειριστείς από την Πέμπτη και 
μετά. Πάντως βοήθειες έχεις και κυρίως στο 
πρόσωπο του συντρόφου, των συνεργατών 
και της οικογένειάς σου, οι οποίοι ειδικά το ΣΚ 
δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους ακόμη κι 
αν εσύ δυσκολεύεσαι να το δεχτείς. Καλό είναι 
να θυμάσαι ότι η περίοδος που ξεκινάει το Σάβ-
βατο προηγείται του μήνα του ζωδίου σου και 
ειδικά σε ό,τι αφορά τη ρουτίνα σου και τη σω-
ματική σου κατάσταση ανακεφαλαιώνει όλη 
την προηγούμενη χρονιά. A

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