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Quiz

Πόσο καλά 
ξέρεις το 
κέντρο τnς 
Αθήνας;
Της Έλενας Ντάκουλα 

Αλέξης 
ΠΑΠΑχέλΑς
Ξεκλειδώνοντας 

τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη 

Της Αγγελικής Μπιρμπίλη

Το 
φΑνΤΑςΤικο 

ςύμΠΑν 
Τού Kostas 

seremetis
Του Γιώργου 

Δημητρακόπουλου

ΘΑνΑςης 
χέιμωνΑς 

Άτομα που έγιναν 
άνθρωποι από 

το ΠΑΣΟΚ 
κουνούσαν 

σε εμένα 
το δάχτυλο
Της Κατερίνας 

Παναγοπούλου
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ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Την διατρέξαµε από Πάτρα προς Αθήνα και 

είναι φανταστική. Τα τούνελ είναι τροµερές 
κατασκευές. Μπράβο σε όλους 
όσοι εργάστηκαν τόσα χρόνια, 

δεκαετίες, αιώνες, χιλιετίες.

ΦΑΡΜΑ ΜΠΡΑΛΟΥ
Άνοιξε το κρεοπωλείο της απέναντι από το 

οµώνυµο εστιατόριό της και προσφέρει 
απίστευτης ποιότητας κρέας από τη φάρµα 

τους και πεντανόστηµα παρασκευάσµατα 
έτοιµα για τη φωτιά. Κάνουν και delivery.

(στον πεζόδροµο της Μηλιώνη στο Κολωνάκι)

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Λάµπει το πρόσωπο σου, καλή µου!

-Λάδια απ’ την πίτσα είναι.

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Με τρία κιλά νηστίσιµα κουλουράκια 

είµαι από το πρωί».
(Ο τοίχος είχε τη δική του υστερία)

AΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Κανείς δεν σηκώνει το κεφάλι να δει αυτή 
την κουρελαρία που έχουν να κυµατίζει 
σαν σηµαία στην ταράτσα του κτιρίου 
και να την κατεβάσει; 

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Τσικνοπέµπτη στο εστιατόριο 
του Μουσείου της Ακρόπολης. 
Εντάξει… είπαµε…

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ
Προσοχή στις αποµιµήσεις, 
καραδοκούν.

ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ
Ο συνθέτης της εβδοµάδας.

SURVIVOR
Ποιανού πλανήτη είναι «∆ιάσηµοι» 
όλοι αυτοί άραγε;

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

∆ηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξουµε
µία από αυτές τις Ελλάδες;

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

Κουβέντα στο τρένο:

«Παιδί µου, σου λέω την ενοχλούν οι 
θόρυβοι πάρα-πάρα πολύ! Να φαντα-

στείς ότι έχει στην τσάντα της αντισκω-
ριακό σπρέι σιλικόνης και ψεκάζει τα 

πάντα. Μπαίνει π.χ. σε κάποια τουαλέτα 
σε κάποιο καφέ και η πόρτα τρίζει; Την 
ψεκάζει! Γενικά ψεκάζει τα πάντα, σου 

λέω! Κουρέλια τα νεύρα της. 
Έχει ΜΕΓΑΛΟ πρόβληµα!»

(ºùòÝå÷ 40Àòå÷ óôïî ¦òïáóôéáëÞ,
 ¦áòáóëåùÜ íåóèíÛòé)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Ηλεκτρικός. Ευγενής, 
καλοβαλµένη, ηλικιωµένη κυρία 
λέει σε νεαρό που στέκεται δίπλα 

της µέσα στον συνωστισµό:

«Μπορώ να ακουµπήσω 
λίγο πάνω σας γιατί έχω 

µία τάση πτώσης;»
(¢åùôÛòá íåóèíÛòé)

Καβγάς µε µπουνίδι από παρ’ ολίγον τρα-
κάρισµα. Μεταξύ των άλλων 

φωνών ακούγεται και το:

«Πας καλά, µωρέ; 
Θα µε χτυπήσεις επαέ;»

(Ìáò.Æòéëïàðè, ÆòÝôè íåóèíÛòé)

Νεαρός γεροδεµένος µιλάει 
στο κινητό του:

«Ρε, στείλε φωτογραφία 
το θύµα µη 

δείρουµε άλλον!»
(¢åìæñî, ºïìöîÀëé, ¦áòáóëåùÜ âòÀäù)

¢°¼Á¸ ¡¶ÄÃ¡¹°ÁÁ¸  
Επιµέλεια: Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πώς βρέθηκες στην Αθήνα; Γεννήθηκα στο Ηράκλειο 
της Κρήτης, αλλά σύντοµα οι γονείς µου µετακόµισαν 

και βρέθηκα να µεγαλώνω στην «πρωτεύουσα».
Το πρώτο σου διαµέρισµα; Μεγάλωσα στο Παγκράτι, 
σε ένα διαµέρισµα 80 τ.µ., σε µία συνηθισµένη πολυκα-

τοικία κοντά στην πλατεία.
Σε ποιες αθηναικές γειτονιές έχεις ζήσει;

Παγκράτι, Παλιό Φάληρο, Μελίσσια.
Πού ζεις τώρα;  Σε µία διπλοκατοικία στα Μελίσσια, 

δυστυχώς µακριά από το κέντρο, ευτυχώς κοντά στο 
πράσινο. Η καλύτερη στιγµή είναι η απόλυτη ησυχία 

που πέφτει µαζί µε το πρώτο χιόνι.
3 πράγµατα που σου αρέσουν περισσότερο; Τα 

graffiti, το multi-cultural του κέντρου, τα θερινά σινεµά.
3 πράγµατα που, αν έλειπαν, θα έκαναν την Αθήνα 

οµορφότερη; Το γκρίζο. Η γκρίνια. Η κίνηση. 
Αγαπηµένος σου αθηναϊκός θόρυβος;

Η βαβούρα του κέντρου της πόλης.
Τι κάνει κάποιον Αθηναίο; Το άγχος.

Πού αλλού θα µπορούσες να ζήσεις στην Ελλάδα;
Στην Αντίπαρο – εξαιρείται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.

Το καλύτερο σύνθηµα σε αθηναϊκό τοίχο;
«Χαµογέλα µου, έτσι θέλω να αρχίσει η µέρα µου».

Το καλύτερο µέρος για να αποµονώνεσαι;
Στο κέντρο της πόλης τον ∆εκαπενταύγουστο.
Το αγαπηµένο σου εστιατόριο στην Αθήνα;

«Οι Θεσσαλοί» στον Βοτανικό. 
Το αγαπηµένο σου πιάτο; Το φαλάφελ.

Το αγαπηµένο σου µπαρ;
«Couleur Locale» στο Μοναστηράκι.

Το αγαπηµένο σου σινεµά;
«∆ηµ/ κινηµατογράφος Μίµης Φωτόπουλος» - θερινό.

Το αγαπηµένο σου θέατρο;
«Vault» στο Βοτανικό.

Το αγαπηµένο σου βιβλιοπωλείο;
«Ευριπίδης» στο Χαλάνδρι.
Το αγαπηµένο σου καφέ;

«Petite Fleur» σε Χαλάνδρι, Παγκράτι, Κολωνάκι, Κη-
φισιά – γιατί είναι ροµαντικό και η ζεστή σοκολάτα του 

είναι ιεροτελεστία.
Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου;

Οποιαδήποτε φυσική καταστροφή για την οποία η Αθή-
να είναι απροετοίµαστη.

Ένα επίθετο που χαρακτηρίζει τους Αθηναίους;
Επίθετο δεν το λες… Η φράση «δεν προλαβαίνω».

Ένα επίθετο που δεν τους ταιριάζει; Συνεργάσιµοι.
 «Αθηναϊκές» λέξεις που δεν υπάρχουν πια;

«Γουόκµαν»,«σάκα», «εισπράκτορας λεωφορείου».
Μια συναυλία στην Αθήνα που δεν θα ξεχάσεις;

Η τελευταία του Nick Cave στις 16/11 στο Tae Kwon Do. 
Ήταν τελετή.

Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει µία ταινία 
για την Αθήνα; O Τζιµ Τζάρµους.

Ποιος Αθηναίος θα γινόταν ο καλύτερος πρωθυ-
πουργός; Ο Νίκος Νικολαΐδης, αλλά µας άφησε νωρίς.

Η πιο τυπική αθηναϊκή ταινία που έχεις δει;
To «Σπιρτόκουτο» του Γιάννη Οικονοµίδη.

Η καλύτερη θέα στην Αθήνα;
Από το σπίτι της Μελένιας στον έβδοµο όροφο κάπου 
στην Ευριπίδου, που βλέπει από όλα τα παράθυρά της 

την Ακρόπολη.
Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής σου ηλικί-

ας; Οι καραµέλες βουτύρου.
 

Η ∆.Γ. είναι στιχουργός/τραγουδίστρια. Πρώην µέλος 
των Alive She Died, η διασκευή των οποίων στο «She’s Lost 
Control» των Joy Division χρησιµοποιήθηκε στην καµπά-

νια Cruise 2016. Μετά τους Trespass, Atria και Αtria the 
Project, ακολουθεί πλέον σόλο πορεία. Το τελευταίο της 
single «Never Look Back» από το επερχόµενο ντεµπούτο 

της κυκλοφορεί από την AMMOS music.

Κύριος καλοντυµένος, 
40άρης, σε περίπτερο:

-Καλησπέρα. Έχετε ασπιρίνες;
-Όχι, δεν έχουµε.

-Καλά, δώσε µου πέντε 
σοκοφρέτες.

(µáó.ªïæÝá÷, ªÀââáôï âòÀäù)

«Τέρµα. Ό,τι και να λέµε,
 η µουσική σταµάτησε 

στα 70s».
(ªùúÜôèóè ñòéíöî ëùòÝöî íÛóá 

óå áóáîóÛò. ¶êÀòøåéá, ÆòÝôè ðòöÝ)

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Αυτη την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο Kostas Seremetis, ένας αµερικανός καλλιτέχνης ελ-
ληνικής καταγωγής µε διεθνή αναγνώριση. Έχει συνεργαστεί µε τον σκηνοθέτη Darren 
Aronofsky, τους µουσικούς ASAP Rocky, Cult, John Mayer, brands όπως Stussy, Nike, τη 

Warner Bros και τη Μarvel. Ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις µε έργα που εµπνέονται από την 
ελληνική µυθολογία και την ποπ κουλτούρα έχουν φιλοξενηθεί σε µουσεία και γκαλερί σε 
Τόκιο, Ν. Υόρκη, Βερολίνο, Παρίσι, Χονγκ Κονγκ και Μεξικό, δίπλα σε καλλιτέχνες όπως οι 

Αndy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter, Tom Sachs.
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TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

ΑΝΑΡΠΑΣΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΤΟΛΗ «ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ» ΣΤΑ JUMBO

¢¹¢°¡»° °¦Ã »¹° Ç»°º¶-
¢ÃÁ¹º¸È ¶µ¢Ã»°¢° Áï 1  
● Όταν είσαι Ανεξάρτη-
τος Έλληνας αισθάνεσαι 
απόγονος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 
● Και γι’ αυτό µιλάς µε 
ηρωικά λόγια για την τόλ-
µη του µεγάλου στρατηλά-
τη κ.ο.κ.
● Ταυτόχρονα όµως 
αντιλαµβάνεσαι ότι το πιο 
σηµαντικό δεν είναι να 
θυσιάζεσαι για τις ιδέες 
σου, αλλά να ΜΗ βλέπουν 
οι πελάτες σου ότι ∆ΕΝ 
θυσιάζεσαι για τις ιδέες 
σου...
● Και γι’ αυτό την κοπα-
νάς από την ψηφοφορία 
για το Σκοπιανό προκειµέ-
νου να µη διακινδυνεύσεις 
τη θέση σου στην κυβέρ-
νηση...
● ∆ηλαδή, κάνεις ό,τι 
ακριβώς θα έκανε κάθε 
γνήσιος απόγονος του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

¢¹¢°¡»° °¦Ã »¹° Ç»°º¶-
¢ÃÁ¹º¸È ¶µ¢Ã»°¢° Áï 2
● Το πρώτο συλλαλητή-
ριο οργανώθηκε από µια 
οµάδα...
● Για το δεύτερο διεκδί-
κησαν τη διοργάνωση δύο 
διαφορετικές οµάδες...
● Λογικά, αν συνεχίσουν 
µε την ίδια επιτυχία, το 
2020, όταν ξανανοίξει το 
θέµα, ο καθένας θα κάνει 
ένα συλλαλητήριο για τον 
εαυτό του.

¢¹¢°¡»° °¦Ã »¹° Ç»°º¶-
¢ÃÁ¹º¸È ¶µ¢Ã»°¢° Áï 3
● Τόσα χρόνια που εκ-
κρεµούσε το Μακεδονικό, 
όσοι προσπάθησαν να το 
λύσουν, παρέβλεψαν µια 
σηµαντική λεπτοµέρεια: 
ότι σηµασία δεν έχει πώς 
λέει τη γειτονική χώρα 
όλος ο κόσµος.
● Στην πραγµατικότητα 
το µόνο που έχει σηµασία 
είναι να µη φωνάζουν και 

να µην κάνουν συλλαλη-
τήρια οι εγχώριοι Μεγα-
λέξανδροι.
● Οπότε αρκεί να µην 
αναφέρεται ο όρος «Μα-
κεδονία» στα ελληνικά!
● Εξάλλου, σύµφωνα µε 
τη φιλοσοφία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ «οι ψηφοφόροι µας 
δεν µιλάνε σλάβικα» για 
να µεταφράσουν τη λέξη 
«Makedonija» στη γλώσσα 
µας. 

¢¹¢°¡»° °¦Ã »¹° Ç»°º¶-
¢ÃÁ¹º¸È ¶µ¢Ã»°¢° Áï 4
● Όταν έχεις έναν Καµµέ-
νο µέσα στην κυβέρνησή 
σου, κάποια στιγµή αρχί-
ζεις να νιώθεις την αδικία 
της µοίρας στο πετσί σου.
● Τότε θέλεις να δηµιουρ-
γήσεις έναν «εσωτερικό 
Καµµένο» και στον αντί-
παλό σου, την αξιωµατική 
αντιπολίτευση.
● Οπότε ανακινείς το Μα-
κεδονικό. Αρκεί να είσαι 

σίγουρος ότι ο δικός σου 
Καµµένος είναι «σιγουρά-
κι» και δεν κουνιέται µε 
τίποτα.
● Γιατί σε αυτή τη ζωή ο 
καθένας πρέπει να έχει 
έναν Καµµένο δίπλα του. 
Λέγεται και «κάρµα». 

¢¹¢°¡»° °¦Ã »¹° Ç»°º¶-
¢ÃÁ¹º¸È ¶µ¢Ã»°¢° Áï 5
● Το «∆ηµήτρης Καµµέ-
νος» δεν είναι όνοµα. 
Είναι θεσµικός κοµµα-
τικός ρόλος. 
● Και οι αρµοδιό-
τητες του εκάστοτε 
∆ηµήτρη Καµµένου είναι 
ξεκάθαρες: Να παίζει τον 
ρόλο της «κακιάς πεθε-
ράς» που βρίζει το σόι του 
γαµπρού για να κρατήσει 
την οικογένεια ενωµένη.
● Απλώς ο ∆ηµήτρης 
Καµµένος του ΣΥΡΙΖΑ 
λέγεται Νίκος Φίλης.

● Κι όµως, υπάρχει µια ει-
δική κατηγορία ανθρώπου 
που κοιτάζει τα αποτελέ-
σµατα της φορολοταρίας, 
ελπίζοντας ότι θα έχει 
κερδίσει...
● Είναι ακριβώς αυτό το 
είδος ανθρώπου που πι-
στεύει ότι θα τελειώσουν 
τα µνηµόνια και θα µειω-
θούν οι φόροι του...
● Λέγεται και 
«Ελπιδερχετάκιας». 
Και ζει ανάµεσά µας. 

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ª
Οδηγός 

πούλµαν 
συλλαλη-
τηρίου

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ª

συλλαλη-
τηρίου

°¦°Á£Ä¿¦¸ 

£¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª 

¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 2 

Ταξιθέτης του 

Μεγάρου Μου-

σικής στη 

«Ρεµπέτικη 

Βραδιά»

£¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª 

¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 2 

Ταξιθέτης του 

Μεγάρου Μου-

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª 
¶µ¢Ã»°¢°ª
– ∆ηλαδή πραγµατικά 
η Νέα ∆ηµοκρατία 
πιστεύει πως οι στίχοι 
«Ο ουρανός θα ’ναι 
γαλάζιος και πάλι / 
Απ’ τον βοριά ως το 
πιο νότιο ακρογιάλι 
/ Και στην ψυχή µας 
θα υπάρχει γαλήνη / 
Γιατί η καρδιά αγάπη 
µέσα της κλείνει» 
υποβιβάζονται από 
τη διασκευή «Σε πε-
ριµένω να ’ρθεις και 
πάλι, µαζί να ζήσουµε 
τρελό καρναβάλι»;

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª 
¶µ¢Ã»°¢°ª Áï 2
– Αυτοί που τώρα 
βλέπουν φανατικά την 
Κωνσταντίνα ΣΠυρο-
πούλου, δεν είναι οι 
ίδιοι που δεν ήθελαν 
ούτε να την φτύσουν 
όταν παρουσίαζε 
εκποµπή;

£° ¶¦Ä¶¦¶ 
Á° Ë¦°ÄÌ¶¹ 
»¹° ¤¶¥¸ ¡¹°...
«Ανυψοθονικό»
Τα ογκώδη βιβλία 
που βρίσκουν τον 
πραγµατικό τους 
σκοπό σε αυτή τη ζωή 
κάτω από τη βάση των 
οθονών των computer 
για να τις φέρνουν στο 
σωστό ύψος

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

(»Ûìï÷ ôïù óùììÞçïù çéá ôèî ðïéîéëïðïÝèóè ôïù ðáôÜíáôï÷ 
ëáé ôöî äàï ëïùíðéñî óôá äèíÞóéá áóáîóÛò)

Παναγιώτης Ψωµιάδης 
Εγώ είµαι αθηθινός, είµαι 

αυθεντικός, είµαι ειλικρινής... 

Μετάφραση 

Σβήνω πρόστιµα, κυνηγάω οµο-
φυλόφιλους και ανεβάζω posts 

υπέρ του δικτάτορα Παπαδό-
πουλου χωρίς να υποκρίνοµαι. 

Άρα είµαι καλός!
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Δημοκρατικη και απενοχοποιημενη 
σημαια στο μιλγουοκι

Ο Παναγής Παναγιωτόπουλος «διαβάζει» τη φωτογραφία

ια πλάτη ελάχιστα γειρτή και κάπως διαθέσιμη, που σχεδόν σε φρο-

ντίζει, μια κεφαλή νέου άνδρα. Μια κουκούλα που κρέμεται και κοντές 

τζίβες σε μαύρα αφρικανικά μαλλιά. Η κάμερα στην ευθεία. Και ο ίδιος ο 

άνθρωπος αυτός, ευθυγραμμισμένος με τα σκαλοπάτια μιας γηπεδικής κερκί-

δας. Ένθεν και ένθεν των σκαλιών, ένα συμπαγές πλήθος όρθιων που πανηγυρί-

ζουν και φωτογραφίζουν. Τα διπλανά διαζώματα είναι άδεια, πλέον, από κόσμο.

Σε ποιον ανήκουν η πλάτη, η κεφαλή, η κουκούλα και οι κοντές τζίβες της αφρι-

κανικής τρίχας; 

Σε έναν μαύρο αθλητή ανήκουν, τον πιο διάσημο Έλληνα στον κόσμο, τον Γιάννη 

Αντετοκούνμπο.

Η σκηνή λαμβάνει χώρα στο Μιλγουόκι, την έδρα της ομάδας του, μετά το πέρας 

του νικηφόρου αγώνα επί των Μπρούκλιν Νετς με σκορ 116-91, και στο οποίο ο 

ανερχόμενος αστέρας του NBA από την Ελλάδα ηγήθηκε και θριάμβευσε πετυ-

χαίνοντας μεταξύ άλλων 41 πόντους και 13 ριμπάουντ. Φαίνεται πλέον καθαρά 

ότι ο πρώην κάτοικος Σεπολίων καθιερώνεται όχι απλά ως ένας καλός παίκτης 

ενός από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα του παγκόσμιου ομαδικού αθλη-

τισμού όπως είναι το ΝΒΑ, αλλά ως σούπερ σταρ της πλανητικής αθλητικής κουλ-

τούρας. Η συμμετοχή του στο φετινό All-Star Game για δεύτερη συνεχή χρονιά 

τον κατατάσσει άλλωστε στη μικρή ομάδα των επιτυχημένων Ελλήνων και των 

απαράκαμπτων αθλητών παγκοσμίου φήμης.

Οι συγκεντρωμένοι είναι μια ελληνική ομογενειακή κερκίδα. Μετρήσαμε πε-

ρίπου 100 ελληνικές σημαίες, όμοιες, διότι όπως σε κάθε οργανωμένη ομάδα 

φιλάθλων υπάρχει ένας εμψυχωτής που ενίοτε προμηθεύει τα μέλη της με τα 

απαραίτητα.  

Τι πλήθος είναι αυτό που αποτυπώνεται σ’ αυτή την εικόνα – που είναι ένα στοπ-

καρέ από πλάνο της BucksTV, του καναλιού της ομάδας του Αντετοκούνμπο, το 

οποίο αναπαρήγαγε μεταξύ άλλων και το κανάλι του NBA. 

Δεν πρόκειται για ένα πολύχρωμο πλήθος, κατά τη γνωστή έκφραση. Στις κερ-

κίδες –πλην ελαχίστων– δεν έχει μαύρους, δεν φαίνεται η λατίνο διάσταση, οι 

γέροι απουσιάζουν, η βαθιά Αμερική με τα σπιρούνια στις μπότες επίσης. Η ίση 

αναλογία ανδρών-γυναικών, το χρώμα του δέρματος, η ηλικιακή διασπορά των 

ανθρώπων που αποθεώνουν τον Γιάννη μάς επιτρέπουν να την χαρακτηρίσουμε 

μεσοστρωματική ομάδα του πληθυσμού (το εισιτήριο στους αγώνες του ΝΒΑ 

είναι εξάλλου απαγορευτικό για τα λαϊκά στρώματα) που ενοποιείται από την 

ισχυρή παρουσία της ελληνικής σημαίας. Πιθανόν να μην είναι όλοι αυτοί έλλη-

νες ομογενείς ή πιο πρόσφατοι μετανάστες, και ανάμεσά τους να υπάρχουν και 

φανατικοί του Αντετοκούνμπο που συμμετέχουν στις διαδικασίες ταύτισης και 

ελληνικής υπερηφάνειας για τον σούπερ σταρ της κοινότητας. Άλλωστε, όπως 

είπαμε, αυτό το συγκροτημένο πλήθος, ατομικότητες μεσοαστών, ενοποιείται 

από το εθνικό μας σύμβολο. Και ταυτόχρονα ο καθείς διαφοροποιείται από τα 

ρούχα του, από το στιλ του. Θα δει κανείς μορφές που θυμίζουν τον στερεοτυ-

πικό έλληνα πατέρα από τον κινηματογραφικό γάμο της Βαρντάλος, αμερικανο-

ποιημένα outfits που δεν μαρτυρούν κάποια καταγωγή. Είναι το μηδενικό –και 

τόσο αναγνωρίσιμο– φολκλόρ της «μέσης ζωής» στα States. Όμως υπάρχει κάτι 

που μένει στο βλέμμα μας, ως σημάδι της ταυτότητας των ανθρώπων αυτών και 

ως εξουσιαστικό σήμα της καπιταλιστικής αγοράς μέσα στην εθνική ομαδοποίη-

ση. Η φανέλα των Μπαξ με το νούμερο 34, που φοράει ο Γιάννης.

Ο Αντετοκούνμπο θα τους ζητήσει να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο όλοι μαζί. 

Στο βίντεο η παραφωνία είναι συγκινητική. Κατόπιν θα υπογράψει φανέλες, 

εκείνοι θα έχουν φωνάξει «MVP, MVP, MVP» ρυθμικά. Ακολούθως, τον βλέπουμε 

να σκοπεύει το πλήθος με το κινητό του και να ανεβάζει instastory. Και να φεύγει 

ήρεμος, με το fluid μπασκετικό του περπάτημα.

Ρευστό το βάδισμα (μα όχι νωχελικό), αυτονόητη και φροντιστική περπατησιά, 

φιλικός διασκελισμός θα έλεγε κάποιος καλός παρατηρητής της κινησιολογίας 

του σούπερ σταρ.

Ρευστό, φιλικό και αυτονόητο. Όπως αυτονόητο είναι πλέον να υψώνονται ση-

μαίες ελληνικές για να τιμήσουν έναν μαύρο μετανάστη δεύτερης γενιάς που 

μεγάλωσε στα Σεπόλια και έγινε σούπερ σταρ στην καρδιά του καπιταλισμού.

Ό,τι δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν οι χιλιάδες ελληνικές σημαίες των ημερών, 

εδώ στην πατρίδα, εκείνες που δικαίως αγωνιούν για λίγη από τη ρευστότητά και 

για ένα coolness που δεν κερδήθηκε ποτέ, μα διεκδικούν το στιβαρό και κινδυ-

νεύουν να καταλήξουν στο άκαμπτο. 

Φαίνεται ότι ο εκδημοκρατισμός και η απενοχοποίηση της ελληνικής σημαίας 

περνάνε από το Μιλγουόκι. ●
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Μ↑ Μετά το τέ-
λος του αγώνα 
των Μπακς με 
τους Νετς μια 
γεμάτη με ελ-
ληνικές σημαί-
ες κερκίδα απο-
θεώνει τον  
Γιάννη Αντετο-
κούνμπο, 26/1
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Έπιασαν φωτιά τα µολύβια την εβδοµάδα 
που µας πέρασε µε τους αρχιµαγείρους, 
ΜΜΕ και ειδικούς να υπολογίζουν ηµερο-
µηνίες, συσχετισµούς στο Κοινοβούλιο 
και εναλλακτικές ψηφοφορίες µε πρόφα-
ση  το «Μακεδονικό» αλλά µε το βλέµµα 
στραµµένο στις εκλογές που συνεχώς 
αναφέρονται αλλά ποτέ δεν έρχονται.

«γρίφος» Καµµένου απασχόλησε 
ιδιαίτερα τους επαγγελµατίες της 
πολιτικής ανάλυσης. Θα µείνει; Θα 
φύγει; Θα τον διώξουν; Θα κάνει 

την «κωλοτούµπα»; Τι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ;
Ο «γρίφος» Μητσοτάκη απασχόλησε επίσης 
τους αναλυτές. Τι είπε την Παρασκευή που 
µας πέρασε µε τον αµερικανό πρέσβη; Γιατί 
υπέκυψε στο µέτωπo Καραµανλή - Σαµαρά; 
Γιατί και πώς τον υπονοµεύει η Ντόρα; Τι θα 
γίνει µε το κόµµα του Φραγκούλη του στρα-
τηγού µε Φαήλο Κρανιδιώτη, Μπαλτάκο,  Κα-
ρατζαφέρη (πολιτική νεκρανάσταση), παπά-
δες, ενδεχοµένως στην άκρη της εξίσωσης 
και τους Ανεξάρτητους Έλληνες και άλλους 
«συνδιοργανωτές» ακροδεξιού αρώµατος  
µε κορωνίδα τον αειθαλή «αγανακτισµένο» 
Μίκη Θεοδωράκη αφού ως γνωστόν χωρίς 
«Το γελαστό παιδί» δεν γεµίζει η «Πλατεία».
Τελικά, άνθρακες ο θησαυρός. Ο Πάνος 
Καµµένος, πιστός σε όσα είχε διατυπώσει 
στους Αµερικανούς το φθινόπωρο που µας 
πέρασε, όταν η Πρεσβεία έκανε µία  γύρα 
στα πολιτικά µαγαζιά για να προετοιµάσει 
(προϊδεάσει) τη συζήτηση για το «Μακεδο-
νικό», προανήγγειλε τη ∆ευτέρα πως δεν θα 
ρίξει την κυβέρνηση διότι απλά όταν φτάσει 
ή ώρα «Θα απέχει» της ψηφοφορίας. Αυτό 
είχε υποσχεθεί ο άνθρωπος, αυτό θα κάνει. 
Το ζήτηµα για τον πρέσβη των ΗΠΑ κ. Πάγι-
ατ, που επιβίωσε της διακυβέρνησης Τραµπ 
διότι είναι άριστος γνώστης του ζητήµατος 
«Φυσικό Αέριο» αλλά και διότι µαθήτευσε σε 
δύσκολη περίοδο στην Ουκρανία (χρήσιµη 
εµπειρία), δεν ήταν ποτέ ο Καµµένος αλλά 
ο Μητσοτάκης. ∆ιπλωµατικές πηγές αναφέ-
ρουν ότι τότε ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµο-
κρατίας είχε δηλώσει στους Αµερικανούς 
πως δεν είναι σε θέση να «διευκολύνει» µία 
επίλυση του ζητήµατος µε την ΠΓ∆Μ διότι η 
προτεραιότητά του είναι να «πέσει η κυβέρ-
νηση». Ο αµερικανός συνοµιλητής του προ-
φανώς συνοφρυώθηκε σχολιάζοντας «πε-
ρίεργη ακούγεται αυτή η προτεραιότητα», 
προφανώς εννοώντας πως ΗΠΑ και ΝΑΤΟ 
έχουν και αυτοί τις προτεραιότητές τους.
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα επισκέφτη-

Το «Μακεδονικό» και οι εκλογές: 
Τι συµβαίνει στα παρασκήνια 

Πολιτικό «Masterchef» στην Αθήνα µε βαλκανικό µενού 
σε ντεκόρ συλλαλητηρίου

Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

O

κε εκ νέου τα γραφεία της Νέας ∆ηµοκρατίας 
την Παρασκευή που µας πέρασε. Ο κ. Πάγιατ 
το έχει πάρει πολύ ζεστά το ζήτηµα, βλέπετε. 
Επειδή προφανώς οι θέσεις του αρχηγού της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης δεν τον καθη-
σύχασαν, το αντίθετο, έδωσε και συνέντευ-
ξη στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΪ εφ’ όλης 
της ύλης, και µίλησε και για το «Μακεδονικό» 
και για τα Ελληνοτουρκικά. Η αµερικανική 
διπλωµατία στο ζήτηµα της ΠΓ∆Μ υλοποιεί-
ται µέσω της µεσαίας γραφειο-
κρατίας του State Department 
και στην παρούσα φάση µέσω 
του κ. Πάγιατ στην Αθήνα και 
του µονίµου αναπληρωτή υ-
φυπουργού κ. Γι (κινεζικής κα-
ταγωγής). Τα παραπάνω ανα-
φέρονται για να µην υπάρξουν 
παρεξηγήσεις. Αυτή η µεσαία 
γραφειοκρατία στηρίζει ανα-
φανδόν την πρωτοβουλία του 
Μάθιου Νίµιτς παρά το γεγονός 
ότι στο πολιτικό τµήµα της αµε-
ρικανικής πρεσβείας των ΗΠΑ 
στην Αθήνα, ορισµένα στελέχη (της οµάδας 
Τραµπ προφανώς) δεν βλέπουν µε καλό µά-
τι την ενεργοποίηση ενός «αποδεδειγµένα 
αποτυχηµένου» παλαίµαχου διπλωµάτη ο 
οποίος δεν κατάφερε τίποτε τα τελευταία 20 
χρόνια (είναι πολλά όντως).
Εν µέσω λοιπόν αντιφάσεων, αντιθέσεων και 
αντικειµενικών δυσκολιών, οι Αµερικανοί, ο-
ρισµένοι Ευρωπαίοι, ο Νίµιτς και το ελληνικό 
ΥΠΕΞ, αλλά και η γραφειοκρατία της ΠΓ∆Μ 
έχουν καταλήξει σε έναν «Οδικό Χάρτη» µε 
ορίζοντα το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου 
2018 οπότε συγκαλείται και η Σύνοδος Κο-
ρυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ο «Οδικός 
Χάρτης» αυτός ακολουθεί τα χνάρια ενός ευ-
ρύτερου χρονοδιαγράµµατος που αφορά το 
ζήτηµα της ΠΓ∆Μ.  

Æï åùòàôåòï øòïîïäéÀçòáííá 
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27 Ιανουαρίου: Συνάντηση κορυφής στα 
Σκόπια υπό τον πρόεδρο Γκιόργκι Ιβανόφ µε 
τη συµµετοχή του πρωθυπουργού Ζόραν 
Ζάεφ, του προέδρου του VMRO - DPΜNE Χρί-
στιαν Μισκόφσκι, του επικεφαλής του αλ-
βανικού κόµµατος DUI που συµµετέχει στην 
κυβέρνηση Αλί Αχµέτι και του υπουργού Ε-
ξωτερικών Νίκολα Ντιµιτρόφ.
29-30 Ιανουαρίου: Ο προσωπικός απεσταλ-
µένος του γενικού γραµµατέα του ΟΗΕ, ο Μά-
θιου Νίµιτς, βρίσκεται στην Αθήνα για συνο-
µιλίες επί της τελευταίας πρότασής του.
31 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου: Ο κ. Νί-
µιτς µεταβαίνει στα Σκόπια για να ακούσει 
και τις απόψεις της κυβέρνησης της ΠΓ∆Μ 
επί της πρόσφατης δέσµης ιδεών του.
Φεβρουάριος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
παρουσιάσει τη Στρατηγική της για τη ∆ιεύ-
ρυνση των ∆υτικών Βαλκανίων.

Απρίλιος: Παρουσιάζονται οι Εκθέσεις Προ-
όδου των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ 
χωρών – µεταξύ αυτών και της ΠΓ∆Μ. Τον 
ίδιο µήνα συναντώνται οι ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ 
στις Βρυξέλλες.
17 Μαΐου: Πραγµατοποιείται στη Σόφια, στο 
πλαίσιο της βουλγαρικής προεδρίας, η Σύνο-
δος Κορυφής ΕΕ - ∆υτικών Βαλκανίων.
11-12 Ιουλίου: Πραγµατοποιείται στις Βρυ-
ξέλλες η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, µέχρι 
την οποία πολλοί αναµένουν ότι ίσως έχει 
βρεθεί η λύση που θα επιτρέψει την πρό-
σκληση ένταξης της ΠΓ∆Μ στη Συµµαχία.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως οι διαδικασίες 
τρέχουν ανεξάρτητα από τα «κολλήµατα» σε 
Αθήνα και Σκόπια, υπακούοντας σε στρατη-
γικές οι οποίες έχουν καθοριστεί στα διεθνή 
κέντρα λήψης αποφάσεων εδώ και πολύ 
καιρό. Για να µην ξεχνιόµαστε και η µέχρι τη 
στιγµή αυτή απροσδόκητα ικανοποιητική 

εξέλιξη στην οµαλοποίηση των 
σχέσεων Αθήνας - Τιράνων, µε 
τη σαφή πρόθεση άρσης του Ε-
µπολέµου, εντάσσεται στο σφι-
χτό πλαίσιο του παραπάνω χρο-
νοδιαγράµµατος, όπου τα ∆υτι-
κά Βαλκάνια αντιµετωπίζονται 
ως «λύση πακέτο» σε διάφορα 
επίπεδα πάντα λόγω της ρωσι-
κής διπλωµατικής επιθετικότη-
τας στην περιοχή. Αυτό είναι το 
µείζον επιχείρηµα, τουλάχιστον. 
Και µία λεπτοµέρεια. Λόγω κυ-
βερνητικού ελλείµµατος στο 

Βερολίνο επί υπηρεσιακής κυβέρνησης, την 
υπόθεση αυτή χειρίζεται ειδικός της Καγκε-
λαρίας και όχι του Υπουργείου Εξωτερικών, 
ο οποίος ελέγχεται από την Άγκελα Μέρκελ.

Ã ÇïäéëÞ÷ øÀòôè÷È
Σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία ο «οδικός χάρ-
της» επί του οποίου θα βαδίσουν οι εξελίξεις 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά»:
Α) Το όνοµα θα είναι ένα και για κάθε χρήση, 
θα είναι στα σλαβικά και δεν θα µεταφράζε-
ται. Με αυτό το όνοµα θα συνταχθεί η πρό-
σκληση προς την ΠΓ∆Μ για ένταξή της στο 
ΝΑΤΟ κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου.
Β) Η πρόσκληση θα χαρακτηρίζεται από 
αιρεσιµότητα. Αυτή η λεπτοµέρεια είναι δι-
πλωµατικά εξαιρετικά σηµαντική.
Γ) Η αιρεσιµότητα θα βασίζεται σε µία σειρά 
από δεσµεύσεις της ΠΓ∆Μ για την υλοποίηση 
συγκεκριµένων θεσµικών και συνταγµατι-
κών αλλαγών.
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∆) Έως την υλοποίηση αυτών των δεσµεύσε-

ων δεν θα ενεργοποιηθεί η ένταξη στο ΝΑΤΟ 

ούτε και η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπα-

ϊκή Ένωση (οι προετοιµασίες θα εξελίσσο-

νται αλλά όλα θα τελούν υπό αίρεση).

Η καχυποψία των διεθνών θεσµών έναντι 

της ΠΓ∆Μ είναι αυτονόητη. Το σαφές πλαί-

σιο δεσµεύσεων αποσκοπεί στην αποφυγή 

ανατροπής των αποφάσεων σε περίπτωση 

αλλαγής πολιτικών συσχετισµών στη γειτο-

νική χώρα και επανάκαµψης του εθνικιστι-

κού (και φιλορωσικού συνάµα) µπλοκ στην 

εξουσία το οποίο δυνητικά θα µπορούσε να 

αλλάξει τα δεδοµένα.

Ãé áîôïøÛ÷ ôïù åììèîéëïà 
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Το µεγάλο ερώτηµα λοιπόν είναι το εάν και 

κατά πόσο το πολιτικό σύστηµα στην Αθήνα 

διαθέτει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των 

παραπάνω σχεδιασµών. Η απάντηση δεν εί-

ναι καθόλου αυτονόητη.

Α) Κυβερνητικοί κύκλοι αναγνωρίζουν πως 

θα ήταν επίφοβο πολιτικά να περάσει από τη 

Βουλή µία συµφωνία µε τις ψήφους του ΣΥΡΙ-

ΖΑ, του Ποταµιού, αρκετών από τη ∆ηµοκρα-

τική Παράταξη και ορισµένων ανεξαρτήτων 

βουλευτών, µε παράλληλη αποχή του ΚΚΕ και 

των ΑΝΕΛ διά της οποίας µειώνεται η απαρ-

τία. Θα ήταν πολιτικός κόλαφος και πολιτικά 

απώλεια δεδηλωµένης, που θα οδηγούσε α-

ναπόφευκτα σε εκλογές αµέσως µετά τη λή-

ξη του προγράµµατος (Αύγουστος) το πολύ.

Β) Μία καταψήφιση της συµφωνίας από τους 

ΑΝΕΛ (δεν προβλέπεται αλλά αντιµετωπίζε-

ται ως σενάριο) θα οδηγούσε αυτόµατα σε 

εκλογές.

Γ) Σε κάθε περίπτωση η στάση της Νέας ∆η-

µοκρατίας υπό τις παρούσες συνθήκες θα 

είναι αρνητική έναντι οποιωνδήποτε κυβερ-

νητικών χειρισµών.

∆) Το Μαξίµου υπό οµαλές συνθήκες σχεδιά-

ζει εκλογές το νωρίτερο στα τέλη του φθινο-

πώρου και το αργότερο µαζί µε τις ευρωπαϊ-

κές εκλογές του Ιουνίου 2019. Για να επιτύχει 

αυτός ο σχεδιασµός το Μαξίµου θεωρεί πως 

η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει πάνω από 

165 έως και 170 ψήφους για τη συµφωνία 

µε την ΠΓ∆Μ. Αυτή θα ήταν η ιδανικότερη 

προοπτική. Ωστόσο τα πολιτικά µαθηµατικά 

δείχνουν εξαιρετικά  δύσκολη την επίτευξη 

ενός τέτοιου αποτελέσµατος.

Είναι δυνατόν όλα όσα αναφέρθηκαν παρα-

πάνω να τελούν υπό αίρεση ανάλογα µε τον 

όγκο και τον (αντικυβερνητικό) παλµό του 

συλλαλητηρίου της 4ης Φεβρουαρίου; ∆υ-

στυχώς είναι δυνατόν. Όσοι έσπειραν «αγα-

νακτισµένους» το 2011 θερίζουν ακροδεξι-

ούς δαίµονες το 2018  µε πρόσχηµα το «Μα-

κεδονικό». Κάπου αλλού το «πρόσχηµα» λέ-

γεται προσφυγικό ζήτηµα. A
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Πολιτική

Η ελληνική απάντηση στην 4η βιομηχανική επανάσταση
Του Σπύρού ΒλέτΣα

Πριν από  δέκα χρόνια βρέθηκα στην Κοπεγχάγη σε ένα 

σούπερ μάρκετ, το οποίο είχε μερικά ταμεία χωρίς χειρι-

στές. Οι πελάτες περνούσαν μόνοι τους τα προϊόντα, που 

είχαν αγοράσει, από μια συσκευή ανάγνωσης των κωδικών 

και μετά πλήρωναν με την πιστωτική τους κάρτα. Έτσι απέ-

φευγαν τις ουρές στα συμβατικά ταμεία.

ριν από τέσσερα χρόνια έμεινα σε ένα πολύ φροντι-

σμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Στοκχόλμης. Στις 

τρεις μέρες της διαμονής μου εκεί δεν συνάντησα 

ούτε έναν υπάλληλο. Είχα κάνει την κράτηση από το 

ίντερνετ και έπειτα μου έστειλαν στο κινητό τηλέφωνο έναν 

κωδικό αριθμό. Με αυτόν άνοιξα την κεντρική είσοδο του ξενο-

δοχείου, την πόρτα του δωματίου και είχα πρόσβαση στο wi-fi. 

Ο κωδικός ίσχυε μέχρι την ώρα της αναχώρησής μου.

Στους  διαδρόμους υπήρχαν τηλέφωνα για να επικοινωνούν οι 

πελάτες με το προσωπικό αν υπήρχε ανάγκη, αλλά, εκτός από 

τις καθαρίστριες, υπάλληλος δεν υπήρχε πουθενά. Το ξενοδο-

χείο αυτό ήταν αρκετά φθηνότερο από ξενοδοχεία της ίδιας 

κατηγορίας και αρκετές αεροπορικές εταιρίες ήταν πελάτες του 

για τη διαμονή των πληρωμάτων των αεροπλάνων τους.

Θυμήθηκα αυτά τα δύο παραδείγματα της αλλαγής που φέρνει 

η τεχνολογία στις οικονομίες, όταν πριν λίγες μέρες διάβασα για 

το σούπερ μάρκετ χωρίς ταμίες που ίδρυσε η Amazon στην Α-

μερική. Το εντυπωσιακό είναι ότι με τη χρήση ενός συστήματος 

από κάμερες ο πελάτης δεν χρειάζεται να περάσει καθόλου από 

το ταμείο. Η χρέωση θα γίνεται αυτόματα, αφού ο ίδιος θα έχει 

αναγνωριστεί από το κινητό του τηλέφωνο.  

Το σούπερ μάρκετ της Amazon κάνει το σούπερ μάρκετ της 

Κοπεγχάγης, που τόσο με είχε εντυπωσιάσει, να δείχνει τεχνο-

λογικά ξεπερασμένο. Οι ραγδαίες εξελίξεις που φέρνουν στην 

παγκόσμια οικονομία η ρομποτική και η ψηφιακή τεχνολογία ο-

νομάστηκαν 4η βιομηχανική επανάσταση. Τομείς της παραγω-

γής, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών αντικαθιστούν 

τους εργαζόμενους με έξυπνες μηχανές.

Οι αλλαγές είναι μεγάλες. Εταιρίες που είχαν μεταφέρει την 

παραγωγή τους στην Ασία, λόγω των φθηνών εργατικών, σχε-

διάζουν να παράγουν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη, αλλά σε 

εργοστάσια με ελάχιστους εργαζόμενους. Τη δουλειά θα την 

κάνουν τα ρομπότ. 

Σε όλον τον κόσμο συζητούν για τις επιπτώσεις που θα έχει η 4η 

βιομηχανική επανάσταση  στον διεθνή καταμερισμό εργασίας 

και στην απασχόληση. Οι χώρες που θα μείνουν έξω από την 

τεχνολογική εξέλιξη θα δουν τις οικονομίες τους να χάνουν σε 

ανταγωνιστικότητα και να φθίνουν. Οι θέσεις εργασίας, που θα 

χαθούν από την τεχνολογική πρόοδο, θα πρέπει να αντικατα-

σταθούν από νέες σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Διαβάζοντας για το σούπερ μάρκετ της Amazon, αναρωτήθηκα 

ποια είναι η θέση της Ελλάδας μέσα σε μια παγκόσμια οικονομία 

που αλλάζει ραγδαία. Αν ασχολείται κανείς με τις επιπτώσεις 

των τεχνολογικών αλλαγών στο παραγωγικό σύστημα της χώ-

ρας και αν υπάρχουν ιδέες και σχέδια για να μπορέσει η Ελλάδα 

να επιβιώσει στο άμεσο μέλλον. 

Για καλή μου τύχη, η απάντηση βρισκόταν σε μια είδηση την 

οποία διάβασα την ίδια μέρα  που έμαθα για το νέο κατάστημα 

της Amazon. Η είδηση έλεγε ότι σύμφωνα με στοιχεία του συ-

στήματος «Εργάνη», οι φορείς του Δημοσίου (στενού και ευρύ-

τερου) αυξήθηκαν από 227 το 2015 σε 374 το 2017 (αύξηση 65%), 

ενώ τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι πλέον 1.211 

από 1.068 προ διετίας (αύξηση 13,5%). Η διόγκωση αυτή των 

φορέων συνέβαλε σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 

στο Δημόσιο: από 686.824 τον Δεκέμβριο του 2015 σε 712.716 

τον Οκτώβριο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Καθημερινή,24-1-2018). 

Η Ελλάδα βρήκε τη μαγική λύση. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί 

για το μέλλον. Για τις θέσεις εργασίας που θα χάνονται στην 

ιδιωτική οικονομία θα δημιουργούμε αντίστοιχες στο δημόσιο. 

Για κάθε επιχείρηση που κλείνει θα ανοίγουμε έναν νέο φορέα 

του δημοσίου.

Εξάλλου, με αυτό τον τρόπο εξυπηρετεί το κράτος μας όλο και 

καλύτερα τον πολίτη. Το βλέπουμε καθημερινά στα νοσοκο-

μεία, στην εκπαίδευση, στις συγκοινωνίες, στα ασφαλιστικά 

ταμεία... 

Αυτή είναι η ελληνική απάντηση στην 4η βιομηχανική επανά-

σταση.  A

Μια από τις βασικές εξαγγελίες της ποικιλό-

χρωμης Αριστεράς ήταν η κατάργηση του 

πελατειακού κράτους. Οι αναλύσεις των 

διανοουμένων του χώρου αυτού όριζαν 

με περιοριστικό τρόπο το πελατειακό κρά-

τος, ως μια σχέση αλληλεξάρτησης ενός 

πάτρωνα και ενός πελάτη με εκατέρωθεν 

παροχές:  του πάτρωνα η παροχή οριζόταν 

στο «βόλεμα» του πελάτη ή συγγενικού του 

προσώπου και του πελάτη στην εξαγορά 

της ψήφου του. Έβλεπαν την κορυφή του 

παγόβουνου. Το πελατειακό κράτος, όμως, 

εκτείνεται σε όλα τα τμήματα της δημόσιας 

διοίκησης: αποφάσεις, δομές, παρεχόμενες 

υπηρεσίες, προϋπολογισμοί λειτουργούν 

βάσει των προταγμάτων του. 

άντως, ενώ στο υποσχεσιολόγιο 
του κ. Τσίπρα και των στελεχών 
του ΣΥΡΙΖΑ δέσποζε η εξαγ-

γελία της μάχης κατά του πελατειακού 
κράτους, η εφαρμοσμένη πολιτική της 
κυβέρνησής του κινήθηκε, καθ’ όλη την 
τριετία, στον αντίποδά της. Μάλιστα, 
όσοι και όσες καταγγείλαμε την κυβερ-
νητική πλειοψηφία για ασυνέπεια και 
τους δείχναμε ποιες ακριβώς πράξεις 
τους έτρεφαν το πελατειακό κράτος συ-
ναντήσαμε είτε την αδιαφορία είτε τη 
λοιδορία τους. Ας θυμηθούμε μερικά 
βασικά στιγμότυπα... 
Στα τρία χρόνια της διακυβέρνησής τους 

παρήγαγαν 55 Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου και Πράξεις Υπουργικού 
Συμβουλίου, περισσότερες απ’ ό,τι οι 
κυβερνήσεις Παπανδρέου και Σαμαρά 
μαζί. Όταν το καταγγέλλαμε, επικαλού-
νταν τις «έκτακτες» καταστάσεις του 
μνημονίου (οι οποίες, όμως, υπήρχαν 
και στα προηγούμενα μνημόνια). 
Όταν αποκαλύψαμε ότι μόνο σ’ ένα νόμο 
(ν. 4368/2016) δημιούργησαν 14 αμειβό-
μενες επιτροπές και ομάδες εργασίας σε 
μια δημόσια διοίκηση που έχει πληθώρα 
δομών και ανθρώπων, ουδείς θεώρησε ότι 
αυτό συνιστά μια πελατειακή πρακτική.
Όταν παρουσιάσαμε στοιχεία που έδει-
χναν ότι δημιούργησαν 121 νέες δομές 
υπό τη μορφή νομικών προσώπων και 
γραμματειών σε όλους κι όλους 24 νό-
μους (2016), ουδείς έδειξε να ενοχλεί-
ται από την επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού που διαθέτει μεγάλο 
μέρος του στη συντήρηση των ήδη πλε-
ονασματικών δομών.
Το ίδιο συνέβη κι όταν αποκαλύπταμε ότι 
μόνο 9 από τις 121 δομές δεν θα δημι-
ουργούσαν περαιτέρω επιβάρυνση. 
Ούτε κι όταν τους δείξαμε ότι στις 86 από 
τις 121 νέες δομές αναφερόταν πρόσλη-
ψη προσωπικού αλλά όχι ο ακριβής α-
ριθμός του, δεν υπήρξαν πολλοί που να 
κατάλαβαν σε τι εκτροχιασμό θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει αυτό το γεγονός.

Όταν αναδείξαμε το γεγονός ότι σε 118 
νόμους υπάρχει εκτίμηση δαπάνης μό-
νο για 55 έκαναν ότι δεν το άκουσαν.
Ούτε όταν τους υπενθυμίζαμε ότι οι 
23.000 αρμοδιότητες του κεντρικού 
κράτους έχουν ένα κόστος συντήρησης 
που ξεπερνάει τα 14 δις ετησίως, δεν έ-
δειξαν διάθεση να τις μειώσουν.
Ουδεμία αντίδραση υπήρξε ακόμη κι ό-
ταν καταγγείλαμε την αλόγιστη πρό-
σληψη συμβασιούχων που ξεπέρασαν 
τους 30.000 στο διάστημα της διακυ-
βέρνησής τους. 
Αλλά ούτε κι όταν επισημάναμε ότι η 
πρωθυπουργική κουστωδία προσέλαβε 
πρωτοφανείς διαστάσεις αντέδρασαν: 
Ουδέποτε έλληνας πρωθυπουργός διέ-
θετε 42 δομές για την υποστήριξή του, 
στις οποίες περιλαμβάνονται ένας αντι-
πρόεδρος, τρεις υπουργοί Επικρατεί-
ας κι ένας υφυπουργός. Ούτε και για τα 
2.395.000 ευρώ που καταβάλλονται για 
τις αμοιβές των χρυσοκάνθαρων μετα-
κλητών τους ντράπηκαν. 
Ούτε θεώρησαν πελατειακό τον πολ-
λαπλασιασμό, εν μια νυκτί, των γραμ-
ματέων των υπουργείων από 65 σε 91. 
Δεν αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να απολο-
γηθούν για τις μισθολογικές απολαβές 
τους που ανέρχονται σε 4.631 ευρώ, ό-
ταν ο βασικός μισθός των αστυνομικών 
δεν ξεπερνάει τα 953 ευρώ και του διευ-

θυντή μιας κλινικής τα 1.600 ευρώ.  
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά δείχνο-
ντας, εμπράκτως, ότι ένα  αριστερό νεο-
πελατειακό κράτος οικοδομείται, η κυ-
βέρνηση βρίσκει καταφυγή στις εκθέσεις 
προόδου των δανειστών που αξιολογούν 
θετικά την πρόοδο του προγράμματος 
«απο-πολιτικοποίησης». Μάλιστα, εδώ 
δεν ξέρει κανείς εάν πρέπει να γελάσει 
ή να κλάψει, όταν στην έκθεση συμμόρ-
φωσης αναφέρεται, με πλήρη σοβαρό-
τητα, ότι πρωταρχικός σκοπός  της με-
ταρρύθμισης είναι ο περιορισμός των… 
αποσπάσεων στο δημόσιο! 
Η πρόσδεση της κυβέρνησης της Αρι-
στεράς στο πελατειακό κράτος είναι ά-
κρως ανησυχητική, όχι για λόγους ι-
δεολογικούς αλλά για λόγους εντελώς 
πρακτικούς. Μια καταρρακωμένη χώρα 
που, επί μία δεκαετία, υπέστη ασφυκτι-
κό δημοσιονομικό έλεγχο και υιοθέτη-
σε πρωτοφανή μέτρα λιτότητας, εξακο-
λουθεί να μην αλλάζει τη βασική συν-
θήκη που την οδήγησε στη χρεοκοπία. 
Ποια κυβέρνηση που ακολουθεί τέτοια 
πολιτική μπορεί να έχει το αυτεξούσιο 
των δημόσιων πολιτικών της; 
Μια μόνιμη επιτροπεία, αυτή τη φορά με 
σκοπό όχι την επίβλεψη της προόδου 
των δημοσιονομικών περικοπών αλλά 
τη χειραγώγηση των αποφάσεων και 
των προτεραιοτήτων της εκάστοτε κυ-
βέρνησης στο σύνολο των πολιτικών 
της, δρομολογείται. Η «αριστερή» κυ-
βέρνηση σύρει και διασύρει τη χώρα 
εμμένοντας στο βραχυπρόθεσμο πολι-
τικό όφελος που αποκομίζει από τις πε-
λατειακές της πρακτικές. A

Π
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Ένα αριστερό νεο-πελατειακό κράτος οικοδομείται
Του παναγιώτη ΚαρΚατΣούλη
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Το βιβλίο του Πλάτωνα Τήνιου «Συντάξεις»  

τοποθετεί αυτό το ζήτημα που προκαλεί α-

ντιπαραθέσεις –κυρίως μεταξύ ακραίων φι-

λελευθέρων και λαϊκιστών σοσιαλιστών– σ’ 

ένα ορθολογικό πλαίσιο.

ιαβάζω ένα σύντομο βιβλίο με 
τίτλο «Συντάξεις» του Πλάτωνα 
Τήνιου (οικονομολόγος, επίκου-

ρος καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς) ο οποίος ειδικεύεται 
στις συντάξεις, στην κοινωνική πολιτική, 
στη στέγαση και στις οικονομικές επι-
πτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού. 
Προσπαθώ να μάθω τι συμβαίνει με ένα 
θεμελιώδη θεσμό του κράτους Προνοίας, 
όχι μόνο επειδή φέτος κλείνω 42 χρόνια 
εργασίας, χωρίς άδειες, Κυριακές και ε-
ορτές, αλλά επειδή ελπίζω να είμαι υγιής 
και να μη γίνω ποτέ συνταξιούχος· να σας 
αφήσω χρόνους εν ώρα εργασίας. Πράγ-
μα απίθανο μιας και, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η τρίτη ηλικία χρειάζεται 
αυτή την ανταπόδοση, η οποία, σε κα-
νονικές συνθήκες, είναι κάθε άλλο παρά 
παθητική, κάθε άλλο παρά δαπάνη για το 
κοινωνικό σύνολο.
Όπως όλοι μας, έχω μια σειρά εμπειρίες 

και πληροφορίες γύρω από τη συνταξιο-

δότηση: για παράδειγμα, οι γονείς μου, 
μετά από 40 χρόνια άσκησης της ιατρικής 
ανυπομονούσαν να συνταξιοδοτηθούν· 
ο πατέρας μου λαχταρούσε να γίνει κη-
πουρός στο προαστιακό και στο εξοχικό 
του σπίτι· η μητέρα μου είχε κουραστεί 
να βλέπει πλακίδια στο μικροσκόπιο και 
παραπονιόταν ότι το ένα της μάτι είχε με-
γαλώσει υπερφυσικά. Όταν επιτέλους α-
ποσύρθηκαν από το επάγγελμα, άρχισαν 
να αποσύρονται από τη ζωή: η κηπουρική 
απεδείχθη βαρετή –θυμάμαι ακόμα τον 
πατέρα μου να κουρεύει ξανά και ξανά το 
γκαζόν με το χορτοκοπτικό–, η δε μητέρα 
μου απομονώθηκε εντελώς από τα εγκό-
σμια· το τηλέφωνο δεν χτυπούσε σχεδόν 
ποτέ και οι μέρες ήταν άδειες. Άνθρωποι 
που κάποτε περιφρονούσαν την τηλεό-
ραση άρχισαν να βλέπουν «Τόλμη και γο-
ητεία», ενώ καθιέρωσαν τη μεσημεριανή 
σιέστα για να σκοτώνουν την ώρα.
Η δεύτερη εμπειρία που απέκτησα μέσα 
στα χρόνια είχε σχέση με μια σειρά φίλους 
μου, που, με παράδοξο τρόπο, εισέπρατ-
ταν συντάξεις από αποβιώσαντες γονείς 
(δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς 
κτλ) μολονότι ήσαν ακόμα πολύ νέοι, αλ-
λά όχι τόσο ώστε να θεωρούνται φτωχά 
ορφανά. Σ’ αυτούς προστίθεντο μητέρες 
με ανήλικα παιδιά που μπορούσαν να 
συνταξιοδοτηθούν μετά από 15 χρόνια 
εργασίας, καθώς και μερικές ειδικές κα-
τηγορίες, όπως ο πατέρας μιας φίλης μου 
που συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία 45 ετών 
από τον ΟΟΣΕ μετά από κάποιο ατύχημα 

στο τρένο. Δεν έπαθε τίποτα, πλην όμως 
τελικά έπαθε διότι, μετά τη συνταξιο-
δότηση, καθόταν στο σπίτι και έπληττε 
θανάσιμα· στο τέλος, έγινε καφενόβιος. 
Δυο φίλες μου συνταξιοδοτήθηκαν από 
την Ολυμπιακή σε ηλικία κάτω των 40 με 
παρόμοιες συνέπειες: πλήξη και απουσία 
σκοπού στην καθημερινότητα, μετά από 
μια σύντομη περίοδο ευφορίας με μαθή-
ματα γυμναστικής, βόλτες για καφέ και 
ένδοξες στιγμές μητρότητας.
Άργησα να καταλάβω τη λογική και τον 
μηχανισμό αυτών των συνταξιοδοτή-
σεων και δεν μιλούσα (άλλωστε, κανείς 
ζητούσε τη γνώμη μου) για να μη θεωρη-
θώ φθονερή μιας και σ’ εμένα δεν αντι-
στοιχούσαν τέτοια δώρα του κοινωνικού 
κράτους. Επιπλέον, είχα, και έχω ακό-
μα, μια θεία, γεννημένη το 1919, η οποία 
εισπράττει τη σύνταξη του παππού ο ο-
ποίος απεβίωσε το 1961. «Θεία», της λέω 
συχνά, «νομίζω ότι σ’ εσένα οφείλονται 
τα άδεια ταμεία. Έχεις τινάξει την μπάνκα 
στον αέρα».
Το βιβλίο του Πλάτωνα Τήνιου τοποθε-
τεί αυτό το ζήτημα που προκαλεί αντι-
παραθέσεις –κυρίως μεταξύ ακραίων 
φιλελευθέρων και λαϊκιστών σοσιαλι-
στών– σ’ ένα ορθολογικό πλαίσιο. Και 
αναπόφευκτα αποκαλύπτει την ασυ-
ναρτησία, μια μορφή σουρεαλισμού, που 
χαρακτηρίζει το σύστημα προνοίας στην 
Ελλάδα, τις ακρότητες οι οποίες, με τη 
σειρά τους, προκαλούν ανισότητες, άρα 
παροξύνουν τα ταξικά πάθη και τη γενι-
κή δυσαρέσκεια. Ο Πλάτων Τήνιος κά-
νει μια ιστορική διαδρομή του θεσμού και 
γενικότερα του ασφαλιστικού συστήμα-
τος το οποίο πάσχει, μεταξύ άλλων, από 
το περιβόητο ανταποδοτικό πρόβλημα. 
Πρέπει να υπάρχει ατομικό όφελος με 
την ασφαλιστική έννοια – η ύπαρξη του 
συμβολαίου πρέπει να δίνει στον ασφα-
λιζόμενο το αίσθημα της προστασίας α-
πό τους κινδύνους και τις συμφορές της 
ζωής, να τον καθησυχάζει ότι δεν είναι 
μόνος. Παραλλήλως, ο κουμπαράς, ας τον 
πούμε έτσι, πρέπει να δημιουργεί πλού-

το, να μην είναι σαν το γουρουνάκι της 
παιδικής μας ηλικίας· το περιεχόμενό του 
πρέπει να μεταφράζεται σε καλά πράγμα-
τα για όλους. 
Τίθενται πολλά ερωτήματα τα οποία απα-

ντώνται σ’ αυτό το βιβλίο: Έχει διαφορά 
ποιος πληρώνει εισφορές – ο εργοδότης 
ή ο ασφαλισμένος; Ποια νοσηρά φαινόμε-
να εμποδίζουν τη δίκαιη λειτουργία του 
ασφαλιστικού συστήματος; Ποιος είναι 
ο ρόλος του πολίτη και της πο-
λιτικής του αγωγής, της ασφα-
λιστικής του συνείδησης; Πώς 
φτάσαμε σε κατακερματισμό 
των ταμείων; Γιατί δεν είναι ό-
λοι οι Έλληνες ασφαλισμένοι 
στον ίδιο φορέα; Ποιο ποσοστό 
ανθρώπων εκμεταλλεύονται 
το σύστημα για λογαριασμό 
τους; Όπως θα περίμενε κα-
νείς, το πελατειακό κράτος, οι 
συντεχνίες, η κακοδιοίκηση 
έχουν συμβάλει στη δημιουρ-
γία ενός τερατώδους, γραφειοκρατικού, 
σπάταλου και διάτρητου συστήματος που 
περιθωριοποιεί πολλούς ανθρώπους, ευ-
νοεί υπερβολικά άλλους και δεν συνει-
σφέρει στην οικονομία· αντιθέτως την 
υπονομεύει.
Οι συντάξεις μάς προστατεύουν, σε ατομι-
κό επίπεδο, από την εξάντληση, την ανη-
μπόρια ή την αναπηρία, ενώ σε κοινωνικό 
επίπεδο αποτρέπουν τη φτώχεια. Εκτός 
του ότι καθιστούν τους συνταξιούχους 
καταναλωτές, τους δίνουν μια δεύτερη 
ευκαιρία να παραμείνουν ενεργοί οικο-
νομικοί παράγοντες. Μια τέτοια αντίλη-
ψη της συνταξιοδότησης προστατεύει 
ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο από τη 
δημιουργία ενός αδρανούς στρώματος η-
λικιωμένων που είτε προσφέρουν υπη-
ρεσίες στους νεότερους (baby-sitting και 
τα τοιαύτα), είτε είναι δέκτες υπηρεσιών 
(old-sitting) από μέλη της οικογένειας τα 
οποία τις εκτελούν με ανάμεικτα συναι-
σθήματα και συνήθως με έντονες προ-
καταλήψεις τύπου ageism. Οι συντάξεις, 
αν ακολουθήσουμε τα επιτυχημένα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα και βάλουμε μια τάξη 
στο σημερινό χάος (θέσπιση «εθνικής 
σύνταξης», ηλικιακή προσαρμογή σύμ-
φωνα με το προσδόκιμο ζωής και τη φύ-
ση της εργασίας, επενδυτική αξιοποίηση 
των κεφαλαίων που προκύπτουν από τις 
εισφορές, ενθάρρυνση των συνταξιού-
χων να εργάζονται αν και εφόσον μπο-
ρούν και το επιθυμούν), θα αποκτήσουν 
το αντίθετο περιεχόμενο από αυτό που 
έχουν σήμερα: αντί να παραμερίζουμε 
τους ηλικιωμένους και να τους αφήνουμε 
να μαραζώνουν στο βάθος του σπιτιού, 
είναι ανάγκη να τους διατηρούμε στην 
ενεργή ζωή – να τους δίνουμε χώρο να 
μεταδίδουν την πείρα τους στους νεότε-
ρους και συγχρόνως να έχουν αυτονομία, 

καλύτερη ποιότητα ζωής. Στην Ελλάδα, 
υπερηφανευόμαστε για τη σχετική μας 
μακροζωία· αλλά, δεν φαίνεται να παίρ-
νουμε υπόψη ότι τα γηρατειά ξεκινούν 
νωρίς και επισύρουν πολλές κοινωνικές 
ταπεινώσεις. 
Παραλλήλως, όπως γράφει ο Πλάτων 
Τήνιος, είναι καιρός να εκσυγχρονί-
σουμε την ίδια τη νοοτροπία του συντα-
ξιοδοτικού συστήματος. Για παράδειγ-
μα, οι σημερινές γυναίκες πιθανότατα 
δεν χρειάζονται –και δεν θα έπρεπε να 
επαναπαύονται– τη σύνταξη του παπ-
πού, όπως η προαναφερθείσα θεία μου 
που είναι σήμερα 98 ετών. Το πρόβλημά 

μας δεν είναι μόνο ταμειακό, 
άρα δεν λύνεται με περικοπές· 
λύνεται με αναδιάρθρωση και 
ανακατανομή που δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να εμποδιστεί 
από τον αγοραίο συνδικαλισμό 
και τα συντεχνιακά συμφέρο-
ντα. Όσο για τη δημογραφική 
μας γήρανση, την οποία επί-
σης αναλύει ο Πλάτων Τήνι-
ος, θα ήταν ενδιαφέρον να μην 
αντιμετωπιστεί απαραιτήτως 
με την αναπαραγωγή αλλά με 

ένα σύστημα υγείας και προνοίας που να 
αποτρέπει τα πρόωρα γηρατειά παρατεί-
νοντας τη ζωή στην εργασία και σε όλους 
τους άλλους τομείς. (Ένας φίλος μου για-
τρός που εργάζεται τόσο στη Γαλλία όσο 
και στην Ελλάδα, λέει χαρακτηριστικά 
ότι η διαφορά ανάμεσα στις ηλικιωμένες 
Γαλλίδες και στις ηλικιωμένες Ελληνίδες 
είναι στα εσώρουχα: οι Γαλλίδες φοράνε 
Victoria Secret ή κάτι παρόμοιο· οι Ελλη-
νίδες βαμβακερό κομπινεζόν και κάλτσες 
για τους κιρσούς.)
Διαβάζοντας το βιβλίο «Συντάξεις», το ο-
ποίο πρέπει να μελετήσουν οι άνθρωποι 
στην κυβέρνηση που σπάνια αναζητούν 
τη γνώμη των ειδημόνων, παρατηρώ, χω-
ρίς έκπληξη, ότι ο Πλάτων Τήνιος εφαρ-
μόζει αυτό που απαιτεί από τους φοιτητές 
στη σελίδα του σχετικά με τις πανεπιστη-
μιακές εργασίες: «Η εργασία εξετάζει 
πρωτίστως τις δυνατότητες σύνθεσης και 
κριτικής σκέψης. Η βαθμολόγηση δίδει 
έμφαση στην πρωτοτυπία και στην πα-
ράθεση δομημένων επιχειρημάτων που 
χρησιμοποιούν και δεν αναπαραγάγουν 
απλώς αυτά που έχουν διαβαστεί. [...] Ε-
ξίσου προβληματική είναι η παραληρητι-
κή πολιτικολογία και επίδειξη ρητορικής 
δεινότητας τύπου “τηλεπαράθυρου”. Η 
εργασία είναι ακαδημαϊκό κείμενο και όχι 
Βουλή των Εφήβων: Πρέπει να δείχνει 
γνώσεις, ικανότητα χρήσης τους και αυ-
τοσυγκράτηση». Το βιβλίο «Συντάξεις» 
καλύπτει, νομίζω, το ζήτημα από όλες τις 
πλευρές, με τη δέουσα αυτοσυγκράτηση, 
και, αν συμφωνήσουμε χωρίς να μαλλιο-
τραβηχτούμε στην πόρτα του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  μπορεί να μας 
δώσει μια μέθοδο για να βγούμε από τον 
κυκεώνα στον οποίον έχουμε μπλέξει. A

*Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος
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Ο μεγάλος πατερούλης έσκυψε στοργικά 

πάνω από το θρανίο του Μανόλη και του 

ψιθύρισε στ αυτί. «Το επόμενο Σαββατο-

κύριακο δεν έχει διάβασμα. Την ασήκωτη 

τσάντα με όλα τα βιβλία και τα τετράδια θα 

την κρατήσω εγώ στο σχολείο. Για να μη σε 

αναγκάσουν οι καταπιεστικοί γονείς σου να 

διαβάσεις, ή να κάνεις επανάληψη. Δυο μέ-

ρες τηλεόραση, PC, Play Station, χμμμ… εξω-

σχολικά βιβλία, τέχνη, αθλητισμός, πάντως 

όχι διάβασμα…» Σκέφτηκε μονολογώντας. 

«Αν εκτός από την κυβέρνηση είχαμε και την 

εξουσία όλο το ΣΚ θα ήσουν σε camp  της 

Komsomol  για τη σωστή διαπαιδαγώγηση, 

αλλά πού θα πάει, θα το πετύχουμε κι αυτό».

μικρός Μανόλης δεν έχει προλά-

βει ακόμα να διαβάσει Λ. Αλτου-

σέρ και να μάθει πόσο κινδυνεύει 

από  τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του 

αστικού κράτους και την εκπορευόμενη 

από αυτούς δυτική γνώση και ως εκ τούτου 

το μόνο που πρόλαβε να πει είναι: «Μεγάλε 

τιμονιέρη, μήπως μπορώ να πάρω στο σπίτι 

την κασετίνα με τους μαρκαδόρους, γιατί 

μου αρέσει να ζωγραφίζω τα Σαββατοκύ-

ριακα; Κι αν τη Δευτέρα έχω διαφορετικά 

μαθήματα από την Παρασκευή; Μήπως να 

μας κρατάς καλύτερα όλη τη βιβλιοθήκη;» 

Ο μεγάλος αδερφός θα το μελετήσει σε ει-

δική σύσκεψη του επαναστατικού εκπαι-

δευτικού συμβουλίου και θα σου απαντήσει 

με μια νέα εγκύκλιο.  

Ο παππούς του Μανόλη ζαλώνονταν μια μι-

κρότερη τσάντα και περπατούσε καμιά ώρα, 

στη ζέστη, τη βροχή, το κρύο ή το χιόνι μέχρι 

να φτάσει στο σχολείο. Μέσα της είχε ένα α-

ναγνωστάρι και κάνα δυο τετράδια, ένα με-

λανομόλυβο που έπρεπε να το σαλιώνεις για 

να γράφει. Τον χειμώνα η τσάντα ήταν βαριά 

γιατί είχε και δυο κούτσουρα που έπρεπε να 

φέρνει ο κάθε  μαθητής για την ξυλόσομπα 

του σχολείου. Για να  μην ξεπαγιάζουν. 

Η μητέρα του πάλι γνώρισε καλύτερες μέρες, 

μιας και η πατρίδα στο μεταξύ είχε πλουτίσει. 

Ήρθαν και τα πακέτα από την Ευρώπη και το 

κάθε χωριό απέκτησε δάσκαλο και σχολείο 

με κεντρική θέρμανση. Κανείς τους όμως δεν 

είχε ιδέα από στρουκτουραλισμό. Βάρυνε και 

η τσάντα, μιας και άπλωσε η ανθρώπινη σο-

φία, μεγάλωσαν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις. 

Η ανάγνωση και η γραφή έγιναν επιστήμες 

και αυτές με τη σειρά τους τεχνολογία που 

ένωσε τους ανθρώπους απ’ άκρη σ’ άκρη. 

Άνοιξαν νέες δουλειές, έφεραν κέρδη. Σή-

μερα ο γιος της ο Μανόλης παίζει διαδικτυα-

κά παιχνίδια με έναν Εγγλέζο και μια Κινέζα, 

αύριο ίσως να δουλεύει μαζί τους στη Νότια 

Αφρική. Η τσάντα θα περιέχει πάντοτε την 

ανθρώπινη σοφία. Ακόμα και όταν τα βιβλία 

γίνουν tablet για όλα τα παιδιά του κόσμου, 

η τσάντα θα συνεχίσει να είναι βαριά μιας και 

κουβαλάει την τάξη και το χάος της φύσης 

και της γνώσης. Τη γνώση του κόσμου είναι 

που φοβάται ο κάθε πατερούλης. 

Η τσάντα της Ματίνας δεν είναι πια κορι-

τσίστικη. Δεν έχει πάνω χαραγμένο ούτε το 

σήμα της ειρήνης, ούτε το όνομα κάποιου 

ροκ σταρ, όπως είχε της μάνας της. Δεν 

μοιάζει με τσάντα σχολική. Μέσα της είναι 

όλα τακτοποιημένα. Τετράδια, βιβλία, βοη-

θήματα. Στην ώρα των θρησκευτικών ή στο 

κενό θα βρει τον χρόνο να λύσει και μερικές 

ασκήσεις του φροντιστηρίου. Χτες δεν πρό-

λαβε, είχε και την προπόνηση στο βόλεϊ, α-

κόμα και η ομάδα  ποντάρει σ’ αυτήν. Το Σάβ-

βατο θα φύγουν εκδρομή οι γονείς του Σάκη 

και είναι μια σούπερ ευκαιρία να βρεθούν οι 

δυο τους μόνοι στο σπίτι. Τέλεια. Όλα πρέπει 

να τα προλάβει, και την ομάδα, και το διάβα-

σμα, και τον Σάκη. Πίεση. Αλλά της αρέσει 

αυτό το πάρε - δώσε, μεγαλώνει όμορφα και 

βλέπει να τα καταφέρνει, κουράζεται κι απο-

λαμβάνει, μαζεύει για το αύριο. Καμιά φορά 

πέφτει αλλά βάζει τα χέρια και σηκώνεται. 

Μαθαίνει και συνεχίζει. Ζει. 

Η τάξη της τσάντας υπάρχει και μέσα στο κε-

φάλι της. Έχει βάλει στόχους. Θέλει να γίνει 

γιατρός και ξέρει ότι θα συναγωνιστεί τους 

καλύτερους. Πρέπει να δουλέψει σκληρά 

για να  τα καταφέρει. Οι γονείς της δεν είναι 

πλούσιοι αλλά τη βοηθούν, της στέκονται 

δεν είναι ότι θέλει να τους το ανταποδώσει, 

θέλει να πετύχει γι’ αυτήν. Είναι φιλόδοξη 

και θέλει να αρέσει. Να κερδίζει. Η βαριά 

τσάντα είναι το μέσο για να αξιώσει κάποτε 

τη δική της ισχύ στον κόσμο και να την πά-

ρει. Ο ιδεολογικός μηχανισμός εδώ έχει νι-

κήσει κατά κράτος, ο πατερούλης δεν μπο-

ρεί να κάνει τίποτα. 

Η Ματίνα θα πάρει την υποτροφία του ευ-

αγούς ιδρύματος κάποιου ευεργέτη, που 

ίσως της απονείμει ο ίδιος ο πατερούλης, και 

αύριο θα μεγαλουργεί στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Θα τη δούμε πια στις ειδήσεις. Η 

τσάντα της θα είναι πάντοτε βαριά αλλά η 

στιβαρή Ματίνα θα τη σηκώνει με περηφά-

νια, καθώς θα εξηγεί σε κάποιο συνέδριο 

την τελευταία επιστημονική δημοσίευση 

της ομάδας της… Οι στίχοι και τα χρώματα 

που έλειψαν από το πάνελ των εφηβικών 

της χρόνων ίσως να είναι χαραγμένα στην 

ψυχή της. Είναι εδώ που κλαίει ο Αλτουσέρ.    

 

Όταν ο Στέλιος έφτασε στο σχολείο ήταν 

πια αργά, η πόρτα είχε κλειδώσει. Μανία με 

την κλειδαριά που έχει ο διευθυντής. Αλ-

λά άμα την αφήσει ανοιχτή πλακώνουν ένα 

σωρό μυστήριοι και αρχίζει το νταλαβέρι και 

μετά δεν συμμαζεύεται. Έκανε να πηδήξει 

πάνω από τα κάγκελα, πιάστηκε η τσάντα 

από κάπου, την  τράβηξε, σκίστηκε, πάει. 

Δεν είχε και πολλά μέσα. Εδώ δεν ζητούν 

πολλά ούτε αυτός θέλει να δώσει περισ-

σότερα. Έτσι έμαθε, ποτέ δεν του ζήτησαν 

ούτε τον έπεισαν να πάρει και να δώσει στο 

σχολείο. Η δομή, που λέγαμε, τον κοίταξε 

αφ’ υψηλού και  τον τοποθέτησε από πο-

λύ νωρίς στους «εκτός». Πλην όμως και για 

τους «εκτός» υπάρχει «εντός» ένα πέτσινο 

κρατικό χαρτί για να παραμυθιάζονται. 

«Και πώς να ξυπνήσω, δάσκαλε, πρωί, δου-

λεύω delivery μέχρι της 2 και μετά, ε καμιά 

μπίρα, δεν χορταίνω ύπνο και αργώ». Ο Στέ-

λιος δεν ζητάει να μάθει από τη σοφία των 

βιβλίων. Βρίσκει τις άκρες του στο πεζοδρό-

μιο, επιβιώνει στα δύσκολα, κάτι μαθαίνει 

πάνω στο παπί καθώς ανεβαίνει ανάποδα το 

δρόμο για να σου φέρει την πίτσα ζεστή. Δεν 

είναι υπερήφανος γι’ αυτό, ούτε θεωρεί ότι 

κάνει κάτι σημαντικό. Μια τέχνη θα ήθελε 

να μάθει παράλληλα με μια πραγματική και 

σταθερή δουλειά. Δεν θα ξαναφέρει τσάντα 

στο σχολείο. Δεν του χρειάζεται. Θα την α-

φήσει να κρέμεται στο κάγκελο, μπας και τη 

δει ο πατερούλης και κάτι καταλάβει από τη 

ζωή των άλλων. Ο Αλτουσέρ βουβάθηκε.

Άμα είσαι πλούσιος και έχεις σπουδάσει 

στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και 

κάποτε διάβασες ολίγον από Μ.Π. Φουκώ 

μπορεί και να γοητεύεσαι από τη ζωή και την 

κατάσταση του Στέλιου. Επειδή ακριβώς εί-

ναι του Στέλιου και δεν είναι δική σου. 

Καλά θα κάνεις, πατερούλη, να μην ανακα-

τεύεσαι στις ζωές των άλλων και δη των 

παιδιών. Δεν είναι τα δικά σου. Το κράτος ας 

φροντίζει μόνο να υπάρχουν πραγματικά 

σχολεία και αληθινοί δάσκαλοι. Και να καταρ-

γήσει το ένα και μοναδικό βιβλίο. Εξάλλου 

τα περισσότερα κρατικά είναι άστοχα. Να 

είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι να μάθουν ό,τι 

και όπως θέλουν, ελεύθεροι να επιχειρούν. 

Τίποτε άλλο.  Αν ο Στέλιος είχε την ευκαιρία 

να μάθει την τέχνη, αν τον άφηνες να ανοίξει 

αύριο μια δική του δουλειά, να βρει το δρόμο 

του, δεν θα σε είχε ανάγκη. Όπως σίγουρα 

δεν θα σε έχει η Ματίνα που θα ψηλώσει πο-

λύ και δεν θα την φτάνεις. Δεν θα μπορείς να 

τους χειραγωγείς. Αν στέκει όμως σκυφτός 

πάντα θα κοιτάζει προς εσένα.  

Με ή χωρίς τσάντα, όλα αυτά τα παιδιά θα 

βρουν κάποια στιγμή τον δρόμο τους. Τους 

αρκούν οι γονείς και οι φίλοι τους, δεν θέ-

λουν κανένα τιμονιέρη να διαφεντεύει τη 

ζωή τους, να τους υπαγορεύει πότε θα δια-

βάσουν και πότε θα παίξουν. Αυτά τα παιδιά 

είναι που μεγαλώνοντας θα θάψουν τους α-

πάνθρωπους ολοκληρωτισμούς στο πιο βα-

θύ λαγούμι. Θα τους εξαφανίσουν. Θα κά-

νουν αυτό που δεν κατάφεραν οι γονείς 

τους και γι’ αυτό ταλαιπωρούνται ακόμα. 

Από τις ιδεοληψίες.  A

Πολιτική

Τρεις τσάντες έξω απ’ το σχολείο, 
κάπου στην Αθήνα

Του Λεωνίδα Καστανα

Ο

1 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018 A.V. 11 



ΑΛΕΞΗΣ 
ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

12 A.V. 1 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

χει ένα δικό του κουλ στιλ να παίρνει συ-

νεντεύξεις, συνεντεύξεις που συζητιού-

νται και έχουν φτάσει να επηρεάσουν 

την πολιτική σκηνή, είναι συµπαρου-

σιαστής µιας εκποµπής έρευνας που 

συχνά ταράζει τα νερά και συγγραφέας 

βιβλίων που κρύβουν µακροχρόνια ε-

ρευνητική δουλειά. Είναι και ένας εξαι-

ρετικά επιτυχηµένος διευθυντής µεγά-

λης εφηµερίδας.

∆ύο ώρες και δύο διπλούς καφέδες µετά, στο ήσυχο πίσω µέρος του 

καφέ Αλφιέρι, καθώς η συζήτηση κυλάει χαλαρά κι ακούω τον Αλέξη 

Παπαχελά να περιγράφει τις συναντήσεις του µε τον Κωνσταντίνο 

Μητσοτάκη, αντιλαµβάνοµαι γιατί ο τελευταίος µεγάλος επέλεξε αυ-

τόν τον σοβαρό, έµπειρο, open-minded δηµοσιογράφο να του εµπι-

στευτεί τη βιογραφία του. Το βιβλίο «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης µε 
τα δικά του λόγια - Τόµος Α: 1942-1974» κυκλοφόρησε πρόσφατα από 

τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και έχει ήδη φτάσει στην 15η χιλιάδα· 

ό,τι του είπε ο παλαίµαχος πολιτικός στις ωριαίες συναντήσεις τους, 

που ξεκίνησαν το 2007 και τελείωσαν το 2014. ∆ιαβάζεται απνευστί. 

Για µένα το ιδανικό είναι να διαβαστεί παράλληλα µε το «Ο βιασµός 
της ελληνικής δηµοκρατίας - Ο αµερικανικός παράγων, 1947-1967». 

Κυκλοφόρησε το 1997 από τις εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

κι επανακυκλοφορεί τώρα, στην 22η έκδοση, συµπληρωµένη µε 

άκρως ενδιαφέρουσες και διαφωτιστικές συνεντεύξεις-µαρτυρίες. 

Πρόκειται για πρωτογενές υλικό, όπως καταγράφεται από ανθρώ-

πους που έδρασαν είτε µπροστά στα φώτα της δηµοσιότητας είτε 

από τα παρασκήνια, βασισµένο σε απόρρητα αµερικανικά έγγραφα 

τα οποία αποχαρακτηρίσθηκαν. Χάρη στην επίµονη και επίπονη ανα-

ζήτηση του Παπαχελά –η εργασία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1994– 

τα ντοκουµέντα αυτά φωτίζουν από µια διαφορετική γωνία την πιο 

σκοτεινή περίοδο της σύγχρονης πολιτικής µας ιστορίας. 

Συχνά αναρωτιόµαστε πώς φτάσαµε ως εδώ. Τι ρόλο παίζουν δια-

χρονικά οι ξένοι, πώς σκέφτονται, τι λένε στις ιδιαίτερες συνοµιλίες 

τους οι δικοί µας πολιτικοί. Η έλλειψη πληροφοριών, η άγνοια, είναι η 

κακοδαιµονία µας. Όπως σηµειώνει ο Λέων Καραπαναγιώτης στην ει-

σαγωγή, αυτό δεν είναι ένα µάθηµα ιστορίας, είναι µάθηµα αυτογνω-

σίας. Και τα δύο αυτά βιβλία συµβάλλουν σε αυτό µε τον τρόπο τους.   

Γιατί ο Κωσταντίνος Μητσοτάκης θέλησε να κάνει αυτές τις συ-

ζητήσεις µαζί σου; Το βασικό κίνητρο ήταν η υστεροφηµία του; 

Να «ξαναγράψει τις σκοτεινές σελίδες» της ιστορίας του;  O Μη-

τσοτάκης είχε µία εµµονή µε την υστεροφηµία του και νοµίζω ότι 

όταν διάβασε το βιβλίο «Ο βιασµός της ελληνικής δηµοκρατίας» θε-

ώρησε ότι βρήκε έναν άνθρωπο άλλης γενιάς ο οποίος θα µπορούσε 

να γίνει συνοµιλητής του, γιατί ήξερε αρκετά καλά αυτή την ιστορία 

και δεν είχε και παρωπίδες, δεν ήταν µε τη µία ή την άλλη πλευρά. 

Ήθελε να µιλήσει πιο ανοιχτά για ανθρώπους και πράγµατα τα οποία 

έχουν µείνει κάπως σκοτεινά και θολά.  

∆ιαβάζοντας παράλληλα τα δύο βιβλία µού δηµιουργήθηκε η ε-

ντύπωση ότι και ο Μητσοτάκης είχε πολλά κενά ή ίσως να µην ή-

θελε να µιλήσει για κάποια θέµατα. Σου έκρυψε πράγµατα; Πού 

δεν τον πίστεψες; Είµαι σίγουρος ότι πήρε στον τάφο µυστικά – δη-

λαδή αποσιώπησε κάποια πράγµατα. Για παράδειγµα υπάρχει αυτή η 

περίφηµη συνοµιλία που έγινε το ’65 µε τους Αµερικανούς, που λέει 
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ότι πρέπει να φύγει ο Ανδρέας από τη χώρα και ότι είναι μεγάλο πρό-

βλημα… Για πολύ καιρό μού έλεγε ότι δεν την θυμόταν, οπότε είμαι 

σίγουρος ότι υπήρχαν και άλλα αντίστοιχα στιγμιότυπα.    

Έθεσε ως όρο να εκδοθεί μετά τον θάνατό του. Ποιες αντιδρά-

σεις ήθελε να αποφύγει; Από την οικογένεια; Είχε πάντα μία αγω-

νία, επειδή ήξερε ότι τα παιδιά του είναι στην πολιτική κι ήξερε πολύ 

καλά ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις ενδεχομένως και από τα παιδιά. Ε-

πειδή δεν αλλάζουν οι οικογένειες στην Ελλάδα και τα ονόματα στην 

πολιτική, όπως έχουμε δει, καταλάβαινε και φοβόταν μάλλον τις επι-

πτώσεις. Νομίζω ένας λόγος που ζήτησε να εκδοθεί μετά τον θάνατό 

του ήταν για να νιώθει πιο απελευθερωμένος στις συνεντεύξεις μας. 

Μου είχε πει άλλωστε «πρόσεξε, μη σου αλλάξει κανείς τίποτα ή σε 

πείσει κανείς να κόψεις κάτι».

Ποιος να μη σε πείσει; Κάποιος από το στενό του περιβάλλον; 

Κυρίως μιλούσε για την οικογένειά του ή για το περιβάλλον του. Για 

να είμαι δίκαιος, όμως, δεν είχα καμία σχετική ενόχληση.

Υπάρχουν πράγματα που αφορούν την οικογένεια –και ειδικό-

τερα τον Κυριάκο– για τα οποία μετάνιωσε και σου ζήτησε να 

αφαιρεθούν; Όχι. Καταρχήν από τον πρώτο τόμο νομίζω ότι δεν 

έχω αφαιρέσει τίποτα σχεδόν. Δηλαδή μόνο ένα πράγμα το οποίο 

αφορούσε μία ερωτική περιπέτεια –όχι δική του– και αφαιρέθηκε για 

λόγους προστασίας αυτού του ανθρώπου. Το είχαμε κουβεντιάσει 

και μου είχε πει, βγάλ’ το καλύτερα, για να μη στεναχωρηθεί κανείς.

Έβλεπε μετά τις κασέτες; Του είχα δώσει τα transcripts, αλλά, όχι, 

δεν τις έβλεπε. Θυμόταν, είχε μία τρομερή μνήμη και πάντα μου έλε-

γε, «αυτό που σου είπα την άλλη φορά πρόσεξέ το ή δες το» κ.λπ. Οι 

βιντεοκασέτες αυτές κάποια στιγμή θα γίνουν ένα ντοκιμαντέρ.

Ο Μητσοτάκης είναι αμφίθυμος απέναντι στον Κωνσταντίνο Κα-

ραμανλή. Τον αποκαλεί στρίγκλο, πεισματάρη, κομπλεξικό κ.ά. 

Λέει σε κάποιο σημείο: «Εγώ με τον Καραμανλή δεν τα πήγαινα 

καλά, ήθελα να τον ρίξω, να φέρω το Κέντρο», κάπου του χρέω-

νε και τη δικτατορία, ενώ ταυτόχρονα έλεγε ότι στο Παρίσι ήταν 

ο επιτελάρχης του, ότι υποστήριξε την επάνοδό του. Τι ισχύει; 

Νομίζω πως με τον Καραμανλή υπάρχει ένας ανταγωνισμός υστερο-

φημίας και είναι λογικό. Αν δεις ποια είναι τα μεγάλα τοτέμ, αγάλματα 

της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας, μετά το Βενιζέλο, είναι προφα-

νώς ο Καραμανλής, ο Ανδρέας και ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτός 

ο ανταγωνισμός του έβγαινε, δηλαδή αναμετριόταν με αυτά τα εί-

δωλα με έναν τρόπο. Πάντως με τον Καραμανλή –όπως λες– υπήρχε 

μία σχεδόν σχιζοφρένεια. Από τη μία έλεγε ότι στο Παρίσι ήταν ο πιο 

στενός του άνθρωπος και από την άλλη όλα όσα είπες.

Ήταν όντως; Ήταν. Αυτό το έχω τσεκάρει και με τους ανθρώπους 

του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Επίσης βέβαια αναγνωρίζει –και 

στον δεύτερο τόμο το λέει ακόμα πιο καθαρά– ότι ήταν ο άνθρωπος 

που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κι ότι αυτή ήταν η πιο μεγάλη 

υπηρεσία που μπορούσε να προσφέρει. Από την άλλη νομίζω ότι 

είχε έναν ανταγωνισμό με τον Καραμανλή. Και  κυρίως ήταν η πικρία 

του ότι μετά το ’74, επιστρέφοντας, βρέθηκε κυριολεκτικά ξεκρέ-

μαστος. Βρέθηκε σε μία πολιτική έρημο και θεωρούσε ότι για αυτό 

υπεύθυνος ήταν ο Καραμανλής.  

Επειδή δεν τον συμπεριέλαβε στα ψηφοδέλτια; Πίστευε ότι έτσι 

«θα τον καθάριζε» από το στίγμα του προδότη, του αποστάτη; 

Ναι, θεωρούσε ότι αυτό ήταν το λογικό. Προφανώς έπεσε και όλη η 

παραδοσιακή Δεξιά και είπε, τώρα τι τον θέλουμε αυτόν στα πόδια 

μας; Συν τα συγκροτήματα του Τύπου, τα οποία είχαν τους δικούς 

τους ανταγωνισμούς από τα παλιά.

ισχυρίζεται ότι ήταν η καινούργια δύναμη στην  Ένωση Κέντρου. 

Παρόλα αυτά μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι δεν έπαιζε τό-

σο καθοριστικό ρόλο. Ούτε με το παλάτι είχε ιδιαίτερες σχέσεις, 

ούτε με τους Αμερικάνους… Ποια είναι η δική σου εκτίμηση; 

Νομίζω ότι έπαιζε το παιχνίδι των παρασκηνίων, απλώς έκανε λάθος 

επιλογές. Προφανώς έπρεπε να είχε πάει με τον Λαμπράκη αντί να 

πάει με τον Κόκκα, αλλά είχε έναν τρόπο που έβλεπε τα πράγματα, 

ότι οι φίλοι μου είναι φίλοι μου και σε αυτούς στηρίζομαι και δεν 

σηκώνω πολλές κουβέντες, που νομίζω ότι ήταν λίγο κρητικό. Το 

οποίο, λέει ο ίδιος, είναι αυτό που τον έσωσε κιόλας και τον έκανε να 

επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια και να ξαναγυρίσει, γιατί έκανε το πιο 

απίστευτο come back που έχει γίνει στην ελληνική ιστορία. Αυτός 

ο άνθρωπος που ήταν μέχρι το ’74 ο αποστάτης, ο προδότης, όλα 

αυτά, το ότι γύρισε και έγινε πρωθυπουργός, ότι πήρε 45%, είναι μία 

πολύ μεγάλη ιστορία.

Αν δεν είχε φίλο τον Πάνο Κόκκα (σ.σ. ιδιοκτήτης και διευθυντής 

της κεντρώας εφημερίδας «Ελευθερία», αντίπαλος του Λαμπρά-

κη) και το Συγκρότημα τόσο εχθρικό, πίστευε ότι θα ήταν δια-

φορετική η πορεία του;  Όχι, δεν το σκεφτόταν πολύ. Στον δεύτερο 

τόμο μιλάει πολύ για το πώς είχε αποκτήσει μία μεγαλύτερη σοφία 

μετά στο χειρισμό της διαπλοκής. Ένα από τα πράγματα που λέει, που 

πάντα γελώ όταν το σκέφτομαι, είναι ότι είχε τσακωθεί με τη Μαρίκα, 

γιατί όταν ο Λαμπράκης του ζήτησε τα λεφτά για το Μέγαρο Μουσι-

κής, η Μαρίκα του είπε, μην τον εμπιστεύεσαι, να του τα δίνεις με δό-

σεις γιατί αυτός θα σε σκίσει, και λέει, εγώ δεν το έκανα γιατί ήμουν 

καλοπροαίρετος, τα έδωσα όλα μαζί και μετά με έσκισε!

Για τον «Γέρο» πώς αισθανόταν; Ως το «θετό» του παιδί; Ναι, ήταν 

το θετό του παιδί, που ήρθε ξαφνικά ο Ανδρέας σαν αερόλιθος, ό-

πως είχε πει ο Μητσοτάκης, και του έκλεψε αυτή τη σχέση. Δηλαδή 

ο Μητσοτάκης θεωρούσε –και όσο το έχω ψάξει δεν έχει τελείως 

άδικο– ότι αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί ομαλά μετά το ’63 και δεν 

είχε εμφανιστεί ο Ανδρέας, το πιθανότερο είναι ότι θα ήταν αυτός ο 

ηγέτης του Κέντρου και ο διάδοχος του «Γέρου». 

Τα off the record σχόλια του Μητσοτάκη για τον Ανδρέα ήταν 

διαφορετικά;  Όχι, αυτό γινόταν παράλληλα, δηλαδή ήταν ό,τι γρά-

φαμε και ήταν και διάφορα γεύματα τα οποία γινόντουσαν συνήθως 

πριν ή κάποιες κουβέντες μετά, όπου εκεί, πάλι δεν μπορώ να σου 

πω ότι ήταν πιο απελευθερωμένος από ό,τι ήταν στην κάμερα, α-

πλώς μερικές φορές μπορεί να θύμωνε με τον Ανδρέα και να έλεγε 

ότι δεν τον ένοιαζε τίποτε παρά ο εαυτός του – αυτά τα έλεγε, αλλά 

μέχρι εκεί. Το ενδιαφέρον ποιο είναι; Αν δεις ποιος είναι ο πραγματι-

κός αντίπαλος, θεωρητικά, είναι ο Ανδρέας. Τον Ανδρέα τον θεωρεί 

υπεύθυνο για τη δικτατορία, για πολλά θέματα και μιλάει σκληρά, 

όμως πάντα υπάρχει ένα φρένο, είναι ένα περίεργο πράγμα.

Ο Ανδρέας είχε τον αέρα του καθηγητή από το εξωτερικό, ήταν 

ελκυστική προσωπικότητα, ήταν βεβαίως και ο γιος του πρωθυ-

πουργού. Αισθανόταν δέος απέναντί του; Νομίζω ότι το δέος το 

είχε με τον Καραμανλή. Πιστεύω ότι με τον Ανδρέα ήταν ένα πράγμα 

σαν να ήταν συμπαίκτες στο ίδιο παιχνίδι και μία κέρδιζε ο ένας, μία 

κέρδιζε ο άλλος. Είχε διάφορα κολλήματα τα οποία τον απασχολού-

σαν. Ας πούμε, στον δεύτερο τόμο υπάρχει μία μεγάλη αναφορά 

στο γιατί εκείνος είχε πεισθεί μία περίοδο ότι κάποιοι άνθρωποι του 

Ανδρέα μπορεί να είχαν σχέση με τη 17 Νοέμβρη. Ενώ λίγο-πολύ κα-

ταλαβαίνει ότι ήταν λάθος και ότι τον παρέσυρε το… πάθος, είναι σαν 

ακόμα να το σκεφτόταν με έναν τρόπο.

Η μητέρα μου, μόλις της έδωσα το βιβλίο, το πρώτο πράγμα 

που είπε, ήταν «θέλω να δω τι λέει για την αποστασία». Αυτή η 

υπόθεση  σφράγισε την πολιτική του μοίρα. Κάπου λέει, «ήξερα 

ότι είναι χαμένη υπόθεση, ότι ανεβαίνω Γολγοθά». Παρόλα αυτά 

προχώρησε στη ρήξη. Γιατί; Εγώ νομίζω ότι στην ιστορία της απο-

στασίας υπάρχουν δύο πράγματα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το έ-

νιωθε αυτό το πράγμα, ήταν τέτοιος τύπος. Το λέω γιατί αυτό το έχω 

δει και σε πιο σύγχρονα γεγονότα, όταν δηλαδή κανείς δεν μίλαγε 

για πολλά πράγματα και εκείνος ήταν 95 ετών και μου έλεγε, εγώ θα 

βγω να μιλήσω, τι λες; Και του έλεγα, πρόεδρε, άσ’ το καλύτερα, δεν 

βλέπεις τι γίνεται έξω στον κόσμο, θα σε λιανίσουν. Όχι, εγώ θα βγω 

να το πω. Το είχε αυτό και αυτό του το αναγνωρίζουν όλοι. Από την 



άλλη, νομίζω ότι το κρίσιμο κομμάτι είναι εκεί που μιλά για τον 
Κόκκα, γιατί Κόκκας-Μητσοτάκης ήταν περίπου ένα πράγμα.

Τι γνώμη είχε για τον Κωνσταντίνο;  Τον θεωρούσε ένα παι-
δί που ήταν πολύ νέο για να χειριστεί όλα αυτά, επιπόλαιο, δεν 
τον θεωρούσε κακό άνθρωπο, να το πω έτσι.

Χρηματίστηκαν εκείνος και άλλοι βουλευτές; Είναι σαφές 
ότι το παραδέχεται εμμέσως ότι κάποιοι παράγοντες μπορεί 
να χρηματίσθηκαν. Απλώς λέει ότι δεν έχει ο ίδιος καμία σχέ-
ση, ότι στην τελευταία φάση, όταν κατέρρεε το πράγμα και εί-
χαν μπει μέσα οι Αμερικάνοι και το παλάτι, προφανώς υπήρξε 
χρηματισμός ή επηρεασμός κάποιων βουλευτών και άλλων. 
Επειδή σαν άνθρωπος είχε μία σχεδόν αφελή αισιοδοξία για 
τα πάντα, αυτό που εγώ θεωρώ ότι μπορεί να έγινε είναι να 
διαβεβαίωσε τον Κωνσταντίνο πριν το ’65 ότι, μη σε νοιάζει, 
οι βουλευτές της Ένωσης Κέντρου θα έρθουν μαζί μας και θα 
μας στηρίξουν, εκεί δεν έχω μεγάλες αμφιβολίες. Νομίζω ότι 
αυτό λίγο το ρίχνει στον Κόκκα, σαν να μην το έκανε εκείνος 
και να το έκανε ο Κόκκας, αλλά είμαι αρκετά σίγουρος ότι αυ-
τό το έκανε έστω και έμμεσα.

Ομολογεί ότι το προηγούμενο βράδυ είπαν με τον Κόκκα 
«την πατήσαμε»… Ναι, ήταν πολύ αργά όμως.

Μήπως προχώρησαν πιστεύοντας ότι θα «ξεμπέρδευαν» 
με τον «Γέρο» και τον γιο του και έτσι θα άνοιγε ο δρόμος 
ώστε να γίνει αρχηγός της Ένωσης Κέντρου;  Εγώ θεωρώ 
ότι στο μυαλό του ο Μητσοτάκης είχε ένα πράγμα, ότι αν πάμε 
στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κέντρου και γίνει 
ψηφοφορία θα χάσει ο «Γέρος», θα φύγει, και μπορεί να μη 
γίνω εγώ αύριο το πρωί, μπορεί να γίνει ο Στεφανόπουλος 
μεταβατικός, γιατί ήταν ένας σεβάσμιος γέρος, αλλά μετά 
ανοίγει το παιχνίδι για εμένα και φεύγει επίσης από τη μέση ο 
Ανδρέας, γιατί προφανώς φοβόταν τον Ανδρέα.

Ο Μητσοτάκης επιβεβαιώνει αυτό που επαναλαμβάνουν 
και οι Αμερικάνοι στο βιβλίο «Ο βιασμός της ελληνικής 
δημοκρατίας», ότι ηγέτες των κομμάτων, αξιωματούχοι, 
στρατιωτικοί και άλλοι συζητούσαν μαζί τους ανοιχτά 
«για την αναγκαιότητα» κάποιας εκτροπής, πραξικοπή-
ματος, αναστολής άρθρων του Συντάγματος κ.λπ. ό,τι 
βόλευε τον καθένα. Εμέμφετο τον εαυτό του για τη δι-
κτατορία; Όταν τον ρωτούσα, πρόεδρε, πώς τα κάνατε έτσι 
θάλασσα το ’67;  Μου έλεγε, παιδί μου, δεν μπορούσαμε να 
συνεννοηθούμε μεταξύ μας και ήμασταν πάρα πολύ ανώρι-
μοι τελικά. Το καταλάβαινε και ένιωθε μία ευθύνη για αυτό. Ε-
κείνος, βέβαια, ένιωθε λίγο σαν στημένη λεμονόκουπα με την 
έννοια ότι θεωρεί ότι μπήκε στη φωτιά να σώσει το ελληνικό 
κατεστημένο, να το πω έτσι, και τον θρόνο κ.λπ. Θεώρησε ότι 
μετά η Αγία Τριάδα, όπως αποκαλούσαν εκείνη την εποχή τους 
Αμερικάνους, το παλάτι και τον στρατό, ότι τους χρησιμοποίη-
σε για την αποστασία, σταθεροποιήθηκε το πράγμα και μετά, 
με την πρώτη ευκαιρία, τους πέταξαν. Πρέπει να πάμε λίγο 
πίσω σε εκείνη την εποχή για να καταλάβουμε τι γινόταν, γιατί 
υπήρχε μία τρομερή ανασφάλεια. Θεωρούσαν ότι θα έρθει ο 
Ανδρέας, ο οποίος θα ξηλώσει όλο το στράτευμα, θα παίξει με 
την Αριστερά, ενδεχομένως να μας βγάλει από το ΝΑΤΟ, από 
τη Δύση, ήταν μία τρέλα και μία ψύχωση της εποχής.

Και τρέλα και ψύχωση των Αμερικάνων; Και των Αμερι-
κάνων και των συντηρητικών και του κατεστημένου, που 
είχε μάθει να διοικεί με έναν τρόπο, και νομίζω ότι υπήρχε μία 
πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για κάποιου είδους εκτροπή, 
ήταν κάτι που ήταν πολύ «θεμιτό» μέσα στο ψυχροπολεμικό 
πλαίσιο εκείνης της εποχής. Απλώς ο Μητσοτάκης ήταν εκτός 
παιχνιδιού πια, γιατί όταν έπεσε η κυβέρνηση των αποστα-
τών δεν του μιλούσε κανείς, δεν ήταν πλέον υπολογίσιμη 
πολιτική δύναμη.

Μία έκθεση της πρεσβείας αναφέρει τον Κ. Μητσοτάκη 
σαν εξαιρετικά φιλόδοξο, αδίστακτο και τον πλέον σοβα-
ρό διεκδικητή της ηγεσίας. Ο ίδιος στις συζητήσεις σας 
διατηρεί κάπως χαμηλό προφίλ, έλεγε, δεν με ένοιαζε, 
θα ριχτώ στη μάχη για να σώσουμε το σύστημα, δεν βια-
ζόμουν, το λάθος μου είναι ότι δεν ήθελα να γίνω πρωθυ-
πουργός… Ποιο είναι το δικό σου συμπέρασμα; Φιλόδο-
ξος δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν. Νομίζω ότι αυτά 
είναι λίγο πώς του άρεσε να σκέφτεται κοιτώντας πίσω, αλλά, 
αν δεις, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε για αρχηγός των 
Φιλελευθέρων σε ανύποπτο χρόνο. Μην ξεχνάς ότι είναι ένας 
άνθρωπος ο οποίος είχε γνωρίσει τον Βενιζέλο, που ήταν 
συγγενής του, ο Βενιζέλος είχε χρηματοδοτήσει τις σπουδές 
του, ο παππούς του ήταν πρόεδρος κόμματος από το οποίο 
προήλθε ο Βενιζέλος, δηλαδή είχε μία μεγάλη ιστορία, δεν 
είναι από το πουθενά. Εγώ πιστεύω ότι είχε φιλοδοξίες, ήθελε 
να γίνει αρχηγός, ήταν ένας άνθρωπος που πάντα έμπαινε 
μπροστά, μην ξεχνάμε, ας πούμε, στον πρώτο Ανένδοτο, 
ήταν πάρα πολύ ενεργός, ήταν το πρωτοπαλίκαρο και εναντί-
ον της μοναρχίας. Ήταν άνθρωπος που είχε τσαγανό, ήθελε 
να μπει μπροστά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό.

Από την πολύχρονη έρευνα που έκανες για να γράψεις το 
«Ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας» θα έχεις καταλή-
ξει σε κάποια συμπεράσματα για τον ρόλο των Αμερικα-
νών. Ποιο είναι το δικό σου σενάριο; Οι Αμερικάνοι πιστεύω 
ότι κοιτούσαν βασικά το συμφέρον τους. Τι τους ένοιαζε; 
Τους ένοιαζε η Ελλάδα να είναι στο ΝΑΤΟ και στη Δύση, τους 
ένοιαζε να λιώσουν τους κομμουνιστές και την Αριστερά 
γιατί ήταν η βασική τους ατζέντα. Ήθελαν πάντα η Ελλάδα να 
έχει μία σοβαρή εναλλαγή μεταξύ Δεξιάς και Κέντρου, γιατί 
μην ξεχνάμε ότι είναι το Κέντρο που κέρδισε τον εμφύλιο και 
όχι η Δεξιά. Έβλεπαν ότι είναι μία χώρα που απορρυθμίζεται 
πολιτικά και για αυτό ήταν πολύ εναντίον της απλής αναλογι-
κής, γιατί θεωρούσαν ότι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν 
οι άνθρωποι μεταξύ τους. Τι συνέβη ουσιαστικά; Οι άνθρωποι 
που ήταν οι τεχνικοί του αντικομμουνισμού, οι τεχνικοί μίας 
πιθανής εκτροπής, οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών 
που χρησιμοποιούσαν, που ήταν οι σύνδεσμοί τους, όλοι αυ-
τοί κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι το παλάτι δεν έχει αρκετό 
τσαγανό για να τα βγάλει πέρα και οι Αμερικάνοι έλεγαν –σε 
αυτό ήταν λίγο αποστασιοποιημένοι– άμα θέλετε, κάντε μία 
εκτροπή, αλλά δεν θα την κάνουμε τύπου Χιλής. Νομίζω λει-
τούργησαν σαν άνθρωποι της «πιάτσας» που ήταν, γιατί δεν 
ήταν ούτε στρατηγοί, ούτε μέσα στα παλάτια. Βρέθηκαν και 
με κάποιους φίλους τους Ελληνοαμερικανούς, που ήταν πρά-
κτορες χρόνια και σύνδεσμοι της ΚΥΠ με τη CIA, τους είπαν 
και αυτοί προχωράτε και δεν πειράζει –αυτό είναι το δικό μου 
σενάριο, αυτό δεν θα το δούμε γραμμένο σε κάποιο χαρτί– και 
το έκαναν. Το άλλο τεράστιο λάθος των Αμερικανών είναι ότι 
αφού γίνεται η δικτατορία, ταυτίζονται απολύτως μαζί της, το 
οποίο το πληρώνουν ακόμα και σήμερα.

Σε κάποιο σημείο του βιβλίου ο Μητσοτάκης αναφέρει ότι 
«κάναμε ρουσφέτια για να κάνουμε καλό, στο 90% των 
περιπτώσεων δεν ήταν άδικη πράξη, βοηθούσαμε τους 
φτωχούς ενάντια στις αυθαιρεσίες και τις αδικίες του 
κράτους». Δεν το βλέπει σαν πελατειακή νοοτροπία αλλά 
σαν κάτι θεμιτό και κατά μια έννοια σωστό και δίκαιο…  
Αυτό το λέω και στον πρόλογο του βιβλίου και πραγματικά 
ήταν ένα πράγμα το οποίο γέλαγα πάρα πολύ μαζί του, διότι 
ήταν ένας τύπος ο οποίος την ώρα που σου μιλούσε και σου 
έλεγε, παιδί μου, πρέπει να μπει ένας φραγμός, να μη ξοδεύ-
ουμε, θα χρεοκοπήσουμε κ.λπ., την ίδια στιγμή μπροστά σου 
τον έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο και του έλεγε, εντάξει, το έχω 
τακτοποιήσει, έχω μιλήσει, θα διοριστεί. Ήταν η τεχνική του 
διοικείν και νομίζω ότι ήταν κάτι που το είχε μάθει από παιδί 
προφανώς.

Ας αλλάξουμε θέμα. Πώς σε υποδεχόταν; Ήταν τυπικός, 
πάντα κουστουμαρισμένος; Ήταν πάντα alert; Πάντα 
alert, πάντα κουστουμαρισμένος, πάντα με φοβερή ενέρ-
γεια. Υπήρχε ένα τελετουργικό, πήγαινα, καθόμουν στο γρα-
φείο του 5-10 λεπτά, όπου θα με ρωτούσε τα νέα της ημέρας, 
τι γίνεται, έχεις ακούσει τι κάνει αυτός, ο άλλος κ.λπ., τι θα 
γίνει επιτέλους, πότε θα ξυπνήσει, έλεγε διάφορα τέτοια όσο 
έστηναν κυρίως τις κάμερες. Ποτέ δεν με κερνούσε καφέ, 
μου έχει μείνει απορία, ενώ ήταν πολύ άρχοντας στο πώς 
δεχόταν. 
 
Δεν κερνούσε τίποτα; Τίποτα, ούτε πορτοκαλάδα δηλαδή, 
το οποίο μου έχει μείνει. Το είπα μία φορά για πλάκα, δεν το 
άλλαξε μετά, απλώς το γελούσε. Μετά μπαίναμε στη διαδι-
κασία. Έκανε κανένα αστείο στα μεσοδιαστήματα, του τύπου, 
Αλέξη, τώρα με έχεις πάει από εκεί για να με μπερδέψεις, πού 
το πας, τι έχεις στο μυαλό σου; Αν καταλάβαινε δηλαδή ότι 
κάτι είχα και το πήγαινα, θα με ρωτούσε.

Πώς ξεγλιστρούσε από τις δύσκολες ερωτήσεις; Θύμω-
νε; Όσοι τον γνώριζαν, μιλούν για την ψυχραιμία του. 
Κατάφερες να τον κάνεις να τη χάσει; Παρασύρθηκε πο-
τέ στη διάρκεια των συναντήσεών σας ή έγινε πιο εξο-
μολογητικός; Ξεγλιστρούσε με τις παύσεις. Αυτό που έκανε 
πολλές φορές όταν τον στρίμωχνα με κάτι, το πιο απότομο 
ήταν, Αλέξη, τώρα, πώς σου ήρθε αυτό; Τον έβλεπες ότι 
στράβωνε, αλλά ποτέ δεν θύμωνε. Ο Μητσοτάκης δεν κά-
πνιζε πολύ, αλλά όταν του έλεγες κάτι βαρύ ή κάτι που δεν 
ήταν σίγουρος ότι ήθελε να το απαντήσει, πάντα ή έριχνε 
την κουβέντα κάπου αλλού ή σταματούσε και έπαιρνε τη 
γραμματέα του ή τον Μανούσο και ζητούσε ένα τσιγάρο, το 
οποίο ήταν σαν ένα break, να το πω έτσι, αλλά ήταν και ένας 
τρόπος να σκεφτεί, να κερδίσει χρόνο ή να με κάνει εμένα 
να ξεχάσω τι έχω ρωτήσει, δεν είμαι τελείως σίγουρος γιατί 
αυτό το παιχνίδι το έπαιζε πολύ. Ένα πράγμα που έχω να πω 
για τον Μητσοτάκη, το οποίο πάντα μου άρεσε, ήταν ότι έχω 
κάνει πολύ σκληρά ρεπορτάζ για πράγματα που δεν του ά-
ρεσαν, εντάξει, στράβωνε κ.λπ., αλλά τον έβλεπες μετά από 
έναν μήνα και σου έλεγε, χάθηκες, παιδί μου. Θυμάμαι ότι 
είχα κάνει μία εκπομπή με τον Γρυλλάκη που είχε πει απίθα-
να πράγματα και είχε θυμώσει πάρα πολύ και μετά τον είδα 
τυχαία κάπου και μου λέει, χάθηκες. Λέω, φαντάστηκα ότι 
σας εξαγρίωσα, μου λέει, μην μπερδεύεις ποτέ τις business 
με τα προσωπικά, ήταν λίγο επάνω από όλα αυτά. 

Τι κράτησες από τη σχέση μαζί του; Θα ακουστεί λίγο γερο-
ντίστικο αλλά ομολογώ ότι μου λείπει να μιλώ με έναν τέτοιο 
άνθρωπο, γιατί είχε ένα τρομερά καθαρό μυαλό. Δηλαδή ή-
ταν ο άνθρωπος που όταν ένιωθες ότι όλα μπορεί να χάνονται 
στη χώρα ή ότι γίνεται ένας χαμός γύρω σου, μπορούσε να 
κάνει focus ακριβώς στα πράγματα που μετρούσαν και είχε 
έναν ωμό ρεαλισμό στα πράγματα. Επίσης, αυτό που μου 
άρεσε πάντα είναι πως πήγαινε μπρος-πίσω, δηλαδή σε πή-
γαινε από το παρόν στην ιστορία, το οποίο ήταν πολύ ωραίο. 
Ήταν ένας πάρα πολύ ενδιαφέρων συνομιλητής, είχε και μία 
αρχοντιά παλαιού τύπου, ακόμα και τα τραπέζια του είχαν κάτι 
παλαιοθωμανικό, να το πω έτσι, ήταν «παλιά Ελλάδα» και λίγο 
ο τρόπος που φερόταν, που μιλούσε και όλα αυτά. Αυτά που 
μου έχει πει, ότι αυτός ο τόπος, όσο εύκολα χαλά, τόσο εύκολα 
φτιάχνεται, ήταν κάτι το οποίο μου έχει μείνει πολύ έντονα.

Πιστεύεις ότι θα χαρακτήριζε τον Καραμανλή, τον Ανδρέα 
και τους άλλους, αν ζούσαν, με τα ίδια λόγια; Μην ξεχνάμε 
ότι έμεινε ο τελευταίος μεγάλος… Ένα πράγμα που τον ε-
κνεύριζε και του το έλεγα συνέχεια ήταν,  πρόεδρε, συγνώμη 
που σου το λέω, είμαι παλαιοκαραμανλικός. Γιατί εγώ θαυ-
μάζω δύο ανθρώπους στην Ελλάδα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
και τον Καραμανλή, γιατί πήγαν κόντρα στο ρεύμα και έλεγαν 
πράγματα σημαντικά π.χ. το «Ανήκουμε στη Δύση». Θεωρώ 
ότι αυτό τον θύμωνε. Ξαναπάω σε αυτό που λέγαμε στην 
αρχή, με την έννοια ότι υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός και 
εκεί του έβγαινε αυτό, το ο Καραμανλής δεν ήταν σαν εμένα, 
ήταν δειλός και σηκώθηκε και έφυγε το ’63, ενώ αν είχε μείνει 
θα είχαμε γλιτώσει τη δικτατορία. Στον δεύτερο τόμο λέει και 
ξαναλέει ότι φοβήθηκε τον Ανδρέα, δεν ήθελε να χάσει από 
τον Ανδρέα και πήγε στην Προεδρεία της Δημοκρατίας. Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τους παραδεχόταν, απλώς πι-
στεύω ότι δεν του ήταν εύκολο να τους παραδεχτεί ως ίσους.

Ήθελε, φαίνεται, να κερδίσει και εσένα, να τον βάλεις στο 
ίδιο επίπεδο με τον Καραμανλή! Σε κέρδισε; Δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία ότι με κέρδισε ως συνομιλητής, απλώς ήταν 
πάρα πολύ καθαρό, από πάρα πολύ νωρίς –και αυτό μου έχει 
κάνει εντύπωση πώς το χειρίστηκε– ότι δεν θα είμαι ποτέ 
δικός του. Δηλαδή του είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι 
μπορεί να έχω προσωπικές σχέσεις με τον έναν ή τον άλλο 
πολιτικό, να είμαστε και φίλοι, αλλά ότι αυτό ποτέ δεν πρόκει-
ται να με επηρεάσει εμένα στη δουλειά μου. Και για αυτό του 
έχω γράψει πράγματα τα οποία ήταν κατά καιρούς σκληρά. 
Προφανώς με επηρέασε και με γοήτευσε ότι ένας άνθρωπος 
τόσο σημαντικός μου ανοίχτηκε τόσο πολύ και με εμπιστεύ-
τηκε, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μία σχέση αλληλοεκτίμησης.
 
Το δεύτερο βιβλίο σας «υπόσχεσαι» ότι είναι ακόμα πιο 
ενδιαφέρον και αφορά ανθρώπους εν ζωή. Μπορείς να 
μου πεις ονόματα; Στο δεύτερο βιβλίο έχει πολύ Κωνσταντί-
νο Καραμανλή, έχει πολύ Ανδρέα Παπανδρέου, έχει Αντώνη 
Σαμαρά, αναπότρεπτα. Έχει πολύ μέσα την ιστορία των Σκο-
πίων, ποιους θεωρεί εκείνος υπεύθυνους που δεν μπόρεσε 
να το κλείσει αυτό το πράγμα, δεν είναι τόσο καθαρό όσο 
νομίζουμε ότι είναι. Έχει και πάρα πολύ, αυτό που ο ίδιος ονό-
μασε, διαπλοκή. 

Ποια ονόματα; Μιλά για ονόματα πολύ καθαρά που παραμέ-
νουν ισχυρά. Να πω την αλήθεια δεν το έχω γράψει ακόμα το 
δεύτερο βιβλίο, δηλαδή έχω κοιτάξει τις σημειώσεις κ.λπ., 
αλλά για έναν περίεργο λόγο ακόμα δεν το έχω τελειώσει.  

Γιατί; Θεωρείς ότι δεν είναι η συγκυρία καλή ή απλώς δεν 
βρήκες τον χρόνο; Θέλω να ζυγίσω και την ώρα, γιατί στο 
τοξικό περιβάλλον που ζούμε ό,τι και να γράψεις, ό,τι και να 
κάνεις, κάποιος θα σου αποδώσει κάποιον περίεργο και συ-
νωμοτικό λόγο και θέλω να προσέξω το πότε θα βγει αυτό το 
βιβλίο, γιατί όντως λέει πράγματα τα οποία είναι αποκαλυπτι-
κά και σκληρά. Από την άλλη, έχω μία υποχρέωση και στον ε-
αυτό μου και απ’ την ώρα που είπαμε ότι αυτό θα γίνει με αυτό 
τον τρόπο, δεν θα κοπεί τίποτα και θα βγει, θα βγει.  

Τελικά, την ιστορία τη μαθαίνεις πιο αυθεντικά από τους 
μεγάλους, τους πρωταγωνιστές, ή από τους ανθρώπους 
των παρασκηνίων; Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι των 
παρασκηνίων με τους οποίους έχω κάνει συνεντεύξεις και εί-
χαν την αξία τους γιατί, πραγματικά, εκεί μάθαινες μερικά 
dessous τα οποία δεν τα μαθαίνεις εύκολα από τα αφεντικά, 
να το πω έτσι. Το όνειρό μου το οποίο δεν θα γίνει ποτέ πραγ-
ματικότητα, είναι να κάνω μία συνέντευξη, άμα γινόταν και 
παράλληλα ακόμα καλύτερα, από τους δύο ανθρώπους που 
έχουν ζήσει όλο το παρασκήνιο της μεταπολίτευσης, που εί-
ναι ο Πέτρος Μολυβιάτης και ο Αντώνης Λιβάνης. Αν μπορού-
σα αυτούς τους ανθρώπους να τους ξεκλειδώσω και να τα 
πουν όλα, αλλά και οι δύο με έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν πρό-
κειται ποτέ να ανοίξουν το στόμα τους. Είναι το κλασικό ότι εί-
ναι άλλο να είσαι ένας πολιτικός ηγέτης και να μιλάς, κι άλλο, 
όπως μου λένε, στις δικές μας θέσεις, που άμα είσαι σοβαρός 
άνθρωπος δεν μιλάς. Αλλά επειδή ξέρω τι έχουν ζήσει και ξέ-
ρω τι ξέρουν, θα με γοήτευε πάρα πολύ αυτό σαν project. A

Αυτός ό 
Ανθρω-
πός πόυ 

ήτΑν 
μέχρι τό 
’74 ό Από-
ςτΑτής, 

ό πρόδό-
τής, τό 

ότι γυριςέ 
κΑι έγινέ 
πρωθυ-

πόυργός, 
πήρέ 45%, 
έινΑι μιΑ 

πόλυ 
μέγΑλή 
ιςτόριΑ

Διαβάστε όλη 
τη συνέντευξη 

στο site

www.athensvoice.gr

14 A.V. 1 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018



1 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018 A.V. 15 



16 A.V. 1 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018



1 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018 A.V. 17 

Μόλις ολοκληρώθηκε η πιο 
παραμυθένια τοιχογραφία 

του μήνα

K
άποιος που περνούσε από τη λε-
ωφόρο Ποσειδώνος το τελευ-
ταίο διάστημα ίσως να είχε δει 
τις σκαλωσιές. Ο Billy Γρυπάρης 
(BillyGee), γνωστός πια σε όλους 
όσοι ασχολούνται με τη street art, 

καλλιτέχνης και συνεργάτης της Athens 
Voice, ανέλαβε να βάψει τη μία πλευρά ε-
νός κτιρίου στην περιοχή της Γλυφάδας, ε-
κεί που στεγάζεται σήμερα ένας Πρότυπος 
Ελληνοαγγλικός Βρεφονηπιακός Σταθμός. 
Ο Billy σχεδίασε ένα έργο με τίτλο «Down to 
Earth», που παραπέμπει σε ένα ονειρικό γοτ-
θικό ζωολογικό κήπο με ελέφαντες που υ-
περίπτανται, πουλιά, κάστρα, δενδρόσπιτα 
και ό,τι άλλο μπορεί να ταξιδέψει μια παιδική 
ψυχή. Μας αρέσει γιατί είναι μια ενήλικη τοι-
χογραφία που απευθύνεται σε βρέφη και 
όμως είναι ήρεμη και γλυκιά και ταξιδιάρικη 
και παραμυθένια. Χρειάστηκε τρεις εβδομά-
δες για να την ολοκληρώσει, «ο καιρός ήταν 
πολύ άστατος» μας είπε και τον βοήθησε ο 
φίλος- καλλιτέχνης της street art Lune 82. 
Χρησιμοποιήθηκαν ακρυλικά εξωτερικού 
χώρου, aerosol spray και βερνίκι νερού. 
Όσοι βρεθείτε στη Γλυφάδα, στην Ποσει-
δώνος 51 Α, στρέψτε το βλέμμα για να τη 
θαυμάσετε. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα σας 
ταξιδέψει εξίσου με τα βρέφη.  -ΤΑΝιΑ ΔΕΛΗ

INFO
Δείτε τη δουλειά του στο billygee.gr 

και στο instagram @billy_gee

Tropical
Garden



Ο Kostas Seremetis,
από το studio του στο 

Hudson της Νέας Υόρκης 
στην πρώτη του ελληνική 

συνέντευξη 
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Πώς µεγαλώνει ένας ελληνοαµερικανός στη Βο-
στώνη στη δεκαετία του ’80; Μουσική, ταινίες, 
εφηβικές εµµονές; Θέλω να πω ένα γεια σε όλους, 
πριν ξεκινήσουµε. Όπως το έζησα, το να γεννηθείς 
στην Αµερική και να µεγαλώνεις ως Έλληνας απο-
τελεί µια «ενδιάµεση κατάσταση». Η εφηβεία µου 
ήταν εκπληκτική, αν λάβουµε υπόψη ότι ήµουν ε-
ντελώς ανασφαλής. Είµαι χαρούµενος που επιβίω-
σα από αυτή τη φάση!
Εκείνη την εποχή έπαιζαν όλα: το punk, η γέννη-
ση του hip hop, οι ροκ εν ρόλερς, τα πάντα. Ήµουν 
ανοιχτός σε όλα. Η πρώτη µου συναυλία ήταν οι 
Public Image Limited. Αποκρυπτογραφώντας το 
πλούσιο υλικό που ακούµε µέχρι και σήµερα.
Από ταινίες, το «Blade Runner» ήταν µια ταινία που 
µε µάγεψε περισσότερο, έχοντας επίγνωση του ρο-
µαντισµού µεταξύ του παρελθόντος και ενός παρό-
ντος που παρουσιάζεται µπροστά στα µάτια σου. Ή-
µουν σπασίκλας µε τα βιβλία κόµικ, ναι, ο σκοτεινός 
ιππότης του Frank Miller µου γύρισε το µυαλό.  Όσο 
για τον Andy Warhol, έκοβα φωτογραφίες από πίνα-
κές του από περιοδικά και τους θαύµαζα. Μία από 
τις καλύτερες αναµνήσεις της εφηβείας µου ήταν 
το ότι µε είχαν προσλάβει να σχεδιάζω murals σε 
nightclubs της Βοστώνης, όπως το Αxis. Έπρεπε να 
είσαι 21 για να µπεις. Ήµουν 19. Οπότε έµπαινα κρυ-
φά και όταν ερχόταν η αστυνοµία µε έβγαζε έξω. 

Πότε ξεκίνησε η σχέση σου µε τα κόµικς και το 
γκραφίτι; Ένιωσα ότι τα κόµικς είναι τόπος προς 
εξερεύνηση αρκετά νωρίς. Κάποιοι graffiti artists 
µοιράζονταν το ίδιο ενδιαφέρον για τα κόµικς µε 
µένα, ενσωµατώνοντας χαρακτήρες στο έργο τους 
σε µεγάλη κλίµακα. Η κοινότητα γκραφίτι της Νέας 
Υόρκης µε αγκάλιασε στην πολύ αρχή της καριέ-
ρας µου και έγινα πολύ σύντοµα µέλος της.  Futura, 
Crash, Daze, Seen, Kaws, Rammellzee για να αναφέ-
ρω µερικά ονόµατα. Και έχω εκθέσει µαζί µε αυτούς 
τους θρυλικούς καλλιτέχνες. Ίσως λόγω του δε-
σµού αυτού συχνά συγκαταλέγοµαι στην κατηγο-
ρία της Street Art. Από φύση ή εξ ορισµού. Πρέπει 
να πω ότι αυτοί οι δηµιουργοί υπήρξαν µεγάλοι µου 
δάσκαλοι και µου έµαθαν περισσότερα από όσα 
µπορεί κανείς να µάθει σε ένα πανεπιστήµιο.

Οι επιρροές σας από την ελληνική µυθολογία; 
Με γοητεύει. Σαν δηµιουργός, το ελληνικό µυθο-
λογικό σύµπαν είναι πάντα ένα συναρπαστικό µέ-

ρος για να επισκεφθείς. Βαθιά ποιητικές ιστορίες µε 
θρυλικό υπόβαθρο. Συνενώνω κοµµάτια από αυτόν 
το µυθολογικό κήπο για να προσδιορίσω καλύτερα 
τον εσωτερικό µου διάλογο.

Πώς ήταν η εµπειρία από την παραµονή σας 
στην Ευρώπη; Πόσο διαφορετική είναι από την 
αµερικάνικη κουλτούρα; Επιτέλους βρέθηκα σε 
ένα µέρος που όλοι µπορούσαν να προφέρουν σω-
στά το όνοµά µου! Η Ευρώπη είναι πιο κουλ, µπορεί 
να σε εµπνεύσει και να σε στηρίξει. Λιγότερη κόκα 
κόλα και περισσότερο κρασί. Το αποτέλεσµα ήταν 
να κάνω µερικούς ωραίους πίνακες εκεί, να ερω-
τευτώ και να παντρευτώ.

Έχετε συµµετάσχει σε εκθέσεις σε όλον τον κό-
σµο. Ποιες ξεχωρίζετε από όλη την πορεία; Κάθε 
περίσταση είχε µία µαγεία και οδηγούσε φυσικά 
στην επόµενη. Οι ώρες που έχω περάσει µέσα στο 
στούντιό µου είναι από µόνο του µια ξεχωριστή 
στιγµή.  Έχω έναν κρυφό έρωτα µε τις οµαδικές εκ-
θέσεις διατηρώντας έναν µεταφυσικό διάλογο µε 
άλλους δηµιουργούς. Έχοντας παρουσιάσει έργα 
µου δίπλα σε καλλιτέχνες όπως οι Andy Warhol, 
Gerhard Ritcher, Tom Sachs, Ronnie Cutrone. Ο 
Ronnie ήταν ο µεγαλύτερος µέντοράς µου, ήταν 
κάποιος που µπορούσα να ζητήσω τη γνώµη του. 
Μου λείπει τροµερά. 
 
Η σχέση σας µε το σκηνοθέτη Ντάρεν Αρονόφ-
σκι; Σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης. Μοιρα-
ζόµαστε µία οικογένεια από φίλους. Ήταν από τους 
πρώτους που αγόρασαν πίνακά µου όταν µετακόµι-
σα στη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται τώρα στην είσοδο του 
γραφείου του. Τον βοήθησα να αλλοιώσει µερικά π 
σύµβολα στην πόλη για την προώθηση του πρώτου 
του φιλµ. Αργότερα µου ανέθεσε να διαβάσω το σε-
νάριο του «The Fountain» και να δηµιουργήσω έναν 
πίνακα µε τη δική µου ερµηνεία. Τον δηµοσίευσε 
στους «New York Times» µαζί µε έργα άλλων καλλι-
τεχνών που θαύµαζα. Και αυτός ο πίνακας βρίσκε-
ται στο στούντιο του µοντάζ. Ακόµη τον βοήθησα 
για την ετοιµασία της ταινίας «The Wolverine» που 
ευτυχώς ή δυστυχώς λόγω της ερµηνείας του για 
τον χαρακτήρα δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Το 
password στο wifi του είναι costco. 
Κάποτε ο Darren Aronofsky έδωσε στον Mickey 
Rourke έναν από τους πίνακές µου µε τον Mickey 

Mouse να 
σηκώνει  το 
µ ε σαίο δ ά χ τ υ -
λο. Του τον πήγαµε 
µαζί την περίοδο της υ-
ποψηφιότητάς του για Ό-
σκαρ. Επέστρεψε το δώρο 
στον Darren, όταν έχασε 
το βραβείο. ∆εν ξέρω τις 
λεπτοµέρειες αλλά κάτι 
είχε συµβεί. Ο πίνακας 
επέστρεψε στα χέρια 
µου. Με πείραξε πο-
λύ, νόµιζα πως µου 
είχαν κόψει πρό-
στιµο για υπερβο-
λική ταχύτητα. 
Λίγες εβδοµά-
δες αργότερα 
ο Steve Jones των 
S e x Pistols ήρθε στο 
στούντιο και αγόρασε 
τον συγκε- κριµένο πίνακα 
µ έ σ α  σ ε δευτερόλεπτα. Οπότε 
κάθε εµπόδιο για καλό.

Τι είναι τέχνη για σας; Να είσαι παρών 
όταν συµβαίνει. Η αληθινή µαγεία στο 
στούντιο. Mε ό,τι κι αν ασχολούµαι καλλιτεχνικά 
πάντα αντικατοπτρίζει σε κάποια µορφή τη δική 
µου πραγµατικότητα. Αγαπάω περισσότερο από 
όλα τη διαδροµή. Μέχρι εδώ όλα καλά.

Πώς βιώνετε τη µεταΤραµπ εποχή; ∆εν βρίσκω 
καµία διαφορά πλέον στα κόµιξ και στις εφηµερί-
δες.

Τι κάνετε αυτή την περίοδο και τι ακολουθεί; Το 
µέλλον είναι πάντα συνυφασµένο µε ό,τι κάνεις σή-
µερα. Στην ουσία το ταξίδι µου είναι πάντα µια διαδι-
κασία οργανική. Αυτό που ακολουθεί είναι για µετά. 
Αυτή την περίοδο επικεντρώνοµαι σε µια σειρά από 
µεγάλους πίνακες. Μετουσιώνοντας όλη την εµπει-
ρία που έχω αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Το 
να δουλεύω σε µεγάλη κλίµακα µου φαίνεται συ-
ναρπαστικό γιατί το τελικό αποτέλεσµα είναι µεγα-
λύτερο από σένα.  A

Ο διεθνώς αναγνωρισµένος αµερικανός καλλιτεχνής µε ελληνικές ρίζες Κostas Seremetis 
ανασυνθέτει κοµµάτια της ποπ κουλτούρας, µιλώντας µία σηµερινή γλώσσα και δηµιουργώ-
ντας τη δική τους ποιητική. Χρησιµοποιώντας διαφορετικά µέσα έκφρασης όπως το βίντεο, η 
ζωγραφική, η γλυπτική αλλά και τα social media, οι εικόνες που παράγει είναι εκκωφαντικές 
και ιδιοφυείς. Στοιχεία που συγκρούονται ή αλληλοσυµπληρώνονται σε ένα φανταστικό big 
bang!  Έχοντας συνεργαστεί µε ονόµατα όπως οι Darren Aronofski και Αsap Rocky και µε σταρ 
του Χόλιγουντ όπως ο Hugh Jackman να ποζάρουν φορώντας τα συλλεκτικά Τ-shirts-έργα τέ-
χνης του, ο Κostas Seremetis συµβαίνει τώρα και είναι το µέλλον.

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΠΑΝ 

ΤΟΥ KOSTAS SEREMETIS
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ρος για να επισκεφθείς. Βαθιά ποιητικές ιστορίες µε 
θρυλικό υπόβαθρο. Συνενώνω κοµµάτια από αυτόν 
το µυθολογικό κήπο για να προσδιορίσω καλύτερα 

Πώς ήταν η εµπειρία από την παραµονή σας 
στην Ευρώπη; Πόσο διαφορετική είναι από την 

Επιτέλους βρέθηκα σε 
ένα µέρος που όλοι µπορούσαν να προφέρουν σω-
στά το όνοµά µου! Η Ευρώπη είναι πιο κουλ, µπορεί 
να σε εµπνεύσει και να σε στηρίξει. Λιγότερη κόκα 
κόλα και περισσότερο κρασί. Το αποτέλεσµα ήταν 
να κάνω µερικούς ωραίους πίνακες εκεί, να ερω-

Έχετε συµµετάσχει σε εκθέσεις σε όλον τον κό-
σµο. Ποιες ξεχωρίζετε από όλη την πορεία; Κάθε 
περίσταση είχε µία µαγεία και οδηγούσε φυσικά 
στην επόµενη. Οι ώρες που έχω περάσει µέσα στο 
στούντιό µου είναι από µόνο του µια ξεχωριστή 
στιγµή.  Έχω έναν κρυφό έρωτα µε τις οµαδικές εκ-
θέσεις διατηρώντας έναν µεταφυσικό διάλογο µε 
άλλους δηµιουργούς. Έχοντας παρουσιάσει έργα 
µου δίπλα σε καλλιτέχνες όπως οι Andy Warhol, 
Gerhard Ritcher, Tom Sachs, Ronnie Cutrone. Ο 
Ronnie ήταν ο µεγαλύτερος µέντοράς µου, ήταν 
κάποιος που µπορούσα να ζητήσω τη γνώµη του. 

Mouse να 
σηκώνει  το 
µ ε σαίο δ ά χ τ υ -
λο. Του τον πήγαµε 
µαζί την περίοδο της υ-
ποψηφιότητάς του για Ό-
σκαρ. Επέστρεψε το δώρο 
στον Darren, όταν έχασε 
το βραβείο. ∆εν ξέρω τις 
λεπτοµέρειες αλλά κάτι 
είχε συµβεί. Ο πίνακας 
επέστρεψε στα χέρια 
µου. Με πείραξε πο-
λύ, νόµιζα πως µου 
είχαν κόψει πρό-
στιµο για υπερβο-
λική ταχύτητα. 
Λίγες εβδοµά-
δες αργότερα 
ο Steve Jones των 
S e x Pistols ήρθε στο 
στούντιο και αγόρασε 
τον συγκε- κριµένο πίνακα 
µ έ σ α  σ ε δευτερόλεπτα. Οπότε 
κάθε εµπόδιο για καλό.

Τι είναι τέχνη για σας; Να είσαι παρών 
όταν συµβαίνει. Η αληθινή µαγεία στο 
στούντιο. Mε ό,τι κι αν ασχολούµαι καλλιτεχνικά 

ανασυνθέτει κοµµάτια της ποπ κουλτούρας, µιλώντας µία σηµερινή γλώσσα και δηµιουργώ-
ντας τη δική τους ποιητική. Χρησιµοποιώντας διαφορετικά µέσα έκφρασης όπως το βίντεο, η 
ζωγραφική, η γλυπτική αλλά και τα social media, οι εικόνες που παράγει είναι εκκωφαντικές 
και ιδιοφυείς. Στοιχεία που συγκρούονται ή αλληλοσυµπληρώνονται σε ένα φανταστικό big 
bang!  Έχοντας συνεργαστεί µε ονόµατα όπως οι Darren Aronofski και Αsap Rocky και µε σταρ 
του Χόλιγουντ όπως ο Hugh Jackman να ποζάρουν φορώντας τα συλλεκτικά Τ-shirts-έργα τέ-
χνης του, ο Κostas Seremetis συµβαίνει τώρα και είναι το µέλλον.
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1. Ποιο bar της Αθήνας έχει 

σχεδιάσει ο αρχιτέκτων Αρι-

στομένης Προβελέγγιος και 

βρίσκεται στον ίδιο χώρο από 

τότε που άνοιξε (1958);

α. Το «56», στην Πλουτάρχου 
56
β. Το «Αu revoir», στην Πατη-
σίων  136
γ. Το «Λώρας», στη Δημητρίου 
Σούτσου 7

2. Πού βρίσκεται η τρίτοξη γέ-

φυρα του  Όθωνα;

α. Στη Χαμοστέρνας
β. Στη Λεωφόρο Κηφισού 
γ. Κοντά στον ναό της Αγίας 
Φωτεινής, στη συμβολή της 
Καλλιρόης με την Αθανασίου 
Διάκου, στο ύψος της Ανα-
παύσεως

3. Πού βρίσκεται ο «Πύργος 

του Τσωρτς»;

α. Στην Πλάκα, στη γωνία των 
οδών Σχολείου και Επιχάρμου
β. Στην πλατεία Αμερικής, στη 
Θήρας 54
γ. Στη διασταύρωση των λεω-
φόρων Μεσογείου και Βασι-
λίσσης Σοφίας

4. Ποιος δρόμος της Κυψέλης 

ήταν παλιά το ρέμα Λεβίδη;

α. Η Ιωάννου Δροσοπούλου
β. Η Φωκίωνος Νέγρη
γ. Η Αγίας Ζώνης

5. Ποιος είναι ο μοναδικός κυ-

κλικός ναός, έργο του Τσίλ-

λερ, της Αθήνας; 

α. O Ναός του Αγίου Νικολάου 
Αμπελοκήπων στη συμβολή 
Λεωφ. Κηφισίας και Αλεξάν-
δρας
β. Ο Ναός του Αγίου Ελευθε-
ρίου, δίπλα στη Μητρόπολη
γ. Ο Ναός των Αγίων Θεοδώ-

ρων στην οδό Ευριπίδου (κο-
ντά στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος)

6. Ποιος χώρος πολιτισμού 

στεγάζεται σήμερα εκεί που 

ήταν παλιά το εργοστάσιο 

της ΒιΟΣΩΛ, στην οδό Πειραι-

ώς 254;

α. Το Πολιτιστικό Κέντρο «Ελ-
ληνικός Κόσμος» του Ιδρύμα-
τος Μείζονος Ελληνισμού
β. Το Μουσείο Μπενάκη
γ. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακο-
γιάννης

7. Σε ποια πλατεία βρίσκεται 

το «Μνημείο Πεσόντων Αερο-

πόρων» του γλύπτη Ευάγγε-

λου Μουστάκα;

α. Πλατεία Κλαυθμώνος
β. Πλατεία Καραϊσκάκη
γ. Πλατεία Κουμουνδούρου

8. Σε ποιο μουσείο της Αθή-

νας βρίσκεται το χάλκινο γλυ-

πτό, γνωστό ως ο «τζόκεϊ του 

Αρτεμισίου»;

α. Στο Αρχαιολογικό
β. Στο Μουσείο της Ακρόπο-
λης
γ. Στο Μουσείο Μπενάκη, 
στην Πειραιώς

9. Πού βρίσκονται τα κτίρια 

τα οποία κατά τη διάρκεια της 

δικτατορίας λειτουργούσαν 

ως έδρα του ΕΑΤ-ΕΣΑ;

α. Στην οδό Μέρλιν 6
β. Στην οδό Κοραή 4
γ. Σε χώρο πίσω από τον αν-
δριάντα του Ελ. Βενιζέλου, 
στο Πάρκο Ελευθερίας

10. Ποιο θέατρο βρίσκεται μέ-

σα στον πολυχώρο «Αθηνα-

ΐς», στον Βοτανικό;

α. Θεατρική σκηνή «Ζωή Λά-

σκαρη»
β. Θέατρο Τέχνης
γ. Θέατρο Αθηνών

11. Πού βρίσκεται η Παλαιά 

Δημοτική Πινακοθήκη του 

Δήμου Αθηναίων;

α. Λεωνιδίου και Μυλλέρου, 
στο Μεταξουργείο
β. Πειραιώς 51, στην πλατεία 
Κουμουνδούρου
γ. Δομοκού 2, στον σταθμό 
Λαρίσης

12. Πώς λέγεται η πλατεία 

που βρίσκεται στη συμβολή 

των οδών Ρηγίλλης και Ησι-

όδου; 

α. Πλατεία Μεγάλης του Γέ-
νους Σχολής
β. Πλατεία Σκουζέ
γ. Πλατεία Ρηγίλλης

13. Ποιος αρχιτέκτονας έχει 

διαμορ φ ώ σει τους λιθ ό -

στρωτους δρόμους και τον 

αρχαιολογικό χώρο γύρω 

από την Ακρόπολη και τον λό-

φο του Φιλοπάππου;  

α. Ο Ερνέστος Τσίλλερ
β. Ο Δημήτρης Πικιώνης
γ. Ο Εμμανουήλ Βουρέκας

14. Πού βρίσκεται η Γερμανι-

κή Ευαγγελική Εκκλησία;

α. Στην οδό Σίνα 66
β. Στην οδό Φιλελλήνων  27
γ. Στη λεωφόρο Βασιλίσσης 
Αμαλίας 50

15. Πώς λέγεται το καφέ-

εστιατόριο που βρίσκεται 

στα σκαλάκια πλάι στην Αρ-

χαία Αγορά, κλασικό στέκι 

για φοιτητές και όχι μόνο;

α. «Πάνω» Διόσκουροι
β. «Καφενείο»
γ. «Σχολαρχείο» 

Πόσό καλα 
ξέρέισ 

τό κέντρό 
τησ αθηνασ;

Της ΈλΈνας ντακουλα
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1 (β) Στο μπαρ «Au revoir», το ο-
ποίο σχεδίασε και ονόμασε έτσι 
ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας 
Αριστομένης Προβελέγγιος,  ο 
θαμώνας έχει την εντύπωση ότι 
ο χρόνος σταμάτησε στη δεκα-
ετία του ’60, μια και η ατμόσφαι-
ρα αλλά και  όλα τα διακοσμη-
τικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία 
είναι τα ίδια από εκείνα τα χρό-
νια. Υπήρξε διάσημο καλλιτε-
χνικό στέκι της εποχής. Μέχρι 
και ο Φρανκ Σινάτρα ήπιε εκεί το 
ποτό του μετά τη συναυλία του 
στο Ηρώδειο, το 1962.

2  (γ). Η τρίτοξη, πέτρινη Γέφυ-
ρα του Όθωνα (κάτω από την 
Καλλιρόης), η οποία σώζεται 
μέχρι σήμερα, χτίστηκε στο δι-
άστημα 1852-1854, επί της βα-
σιλείας του Όθωνα και δημαρ-
χίας του Ιωάννη Κόνιαρη. Εκεί 
βρισκόταν η αρχαία κοίτη του 
Ιλισού ποταμού.

3 (α) Ο Πύργος του Τσωρτς 
βρίσκεται στη συμβολή των ο-
δών Σχολείου 5 και Επιχάρμου, 
στην Πλάκα. Είναι τριώροφο 
κτίριο του 18ου αιώνα, ένα από 
τα πιο ιδιόρρυθμα της Πλάκας, 
με εμφανή χαρακτηριστικά της 
οθωμανικής του καταγωγής, ό-
πως τα μικρά παράθυρα, τοίχοι 
φτιαγμένοι από μικρές πέτρες, 
ψηλή καμινάδα. Αγοράστηκε 
από τον ιστορικό Φίνλεϊ και ο-
φείλει το όνομά του στον στρα-
τηγό και φιλέλληνα Ρίτσαρντ 
Τσωρτς, ο οποίος το ενοικίασε 
από τον Φίνλεϊ και έζησε εκεί 
μέχρι τον θάνατό του το 1873.

4 (β)  Η οδός Φωκίωνος Νέγρη 
κατασκευάστηκε τη δεκαετία 
του 1930 πάνω στο ρέμα Λεβί-
δη, το οποίο ξεκινούσε από τους 
πρόποδες των Τουρκοβουνίων. 
Ο εξωραϊσμός της Φωκίωνος Νέ-
γρη έγινε το 1937, επί δημαρχίας 
Κ. Κοτζιά, και το ρέμα Λεβίδη με-
τατράπηκε σε μία «πράσινη λεω-
φόρο» με δένδρα, θάμνους και 
τρεχούμενα νερά, σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Β. Τσάγκρη. Οφείλει 
το όνομά της στον μεταλλειολό-
γο, γεωλόγο και πολιτικό Φωκί-
ωνα Νέγρη, ο οποίος διετέλεσε  
διευθυντής των Μεταλλουργεί-
ων Λαυρίου και μετά δήμαρχος 
της πόλης του Λαυρίου.

5 (α)  Το εκκλησάκι του Αγίου 
Νικολάου είναι το μόνο που δι-
ασώζεται από την έπαυλη Θων 
στη συμβολή των λεωφόρων 
Αλεξάνδρας και Κηφισίας, η 
οποία είχε ανεγερθεί τη δεκα-
ετία του 1880, σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Ernst Ziller για λο-
γαριασμό του Νικόλαου Θων, 
αυλικού του βασιλιά Γεωργίου 
Α .́ Το εκκλησάκι διέθετε περί-
τεχνα βιτρό από τη Ρωσία, πο-
λύτιμα σκεύη και εικόνες.  

6 (α)  Το εργοστάσιο της ΒιΟΣΩΛ 
που δραστηριοποιείται στον 

κλάδο της σωληνουργίας, σχε-
διάστηκε από τον αρχιτέκτονα 
Σόλωνα Κυδωνιάτη και ολοκλη-
ρώθηκε το 1940. Κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου επιτάχθηκε 
για στρατιωτικούς λόγους και 
η εταιρεία εγκαταστάθηκε σε 
αυτό το 1947. Το 1996 η ΒΙΟΣΩΛ 
πωλεί τα παλαιό της εργοστά-
σιο στο Ίδρυμα Μείζονος Ελλη-
νισμού και το κτίριο αυτό χρη-
σιμοποιείται για να στεγάσει το 
κέντρο του Ελληνικού Κόσμου.

7 (β) Βρίσκεται στην πλατεία 
Καραϊσκάκη. Αναπαριστά την 
πτώση του μυθικού Ικάρου πά-
νω σε ένα πρισματικό βάθρο. 
Έτος κατασκευής το 2000.

8 (α) Το γλυπτό με τίτλο «ο τζό-
κεϊ του Αρτεμισίου» βρίσκεται 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο της Αθήνας. Πρόκειται για 
ένα γλυπτό της ελληνιστικής 
περιόδου (περίπου 140 π.Χ.) το 
οποίο βρέθηκε στη θαλάσσια 
περιοχή του ακρωτηρίου Αρτε-
μίσιο της βόρειας Εύβοιας και 
ανασύρθηκε σε κομμάτια το 
1928 και το 1937.

9  (γ) Το σύμπλεγμα των 4 κτι-
ρίων που βρίσκονται πίσω από 
τον ανδριάντα του Ελ. Βενιζέ-
λου στο Πάρκο Ελευθερίας 
λειτουργούσαν ως έδρα του 
ΕΑΤ-ΕΣΑ (Ειδικό Ανακριτικό 
Τμήμα της Ελληνικής Στρατι-
ωτικής Αστυνομίας) που δημι-
ουργήθηκε το 1951 και ήταν το 
κύριο σώμα ασφαλείας κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας (1967-
1974). Τα κτίρια αυτά έχουν 
κηρυχθεί διατηρητέα από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ.  

10 (α) Στον πολυχώρο «Αθηνα-
ΐς» βρίσκεται η θεατρική σκηνή 
«Ζωή Λάσκαρη»

11 (β) H Παλαιά Δημοτική Πινα-
κοθήκη του Δήμου Αθηναίων 
στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο 
του 19ου αιώνα, επί της οδού  
Πειραιώς 51, το οποίο μέχρι το 
1977 χρησιμοποιούταν ως Δημο-
τικό Βρεφοκομείο. Εκεί υπήρχε 
και η περίφημη «βρεφοδόχος» 
όπου άφηναν κρυφά τα έκθετα 
παιδιά. Από το 1982 έως το 2010 
εκεί στεγάστηκε η Πινακοθήκη 
του Δήμου Αθηναίων. Τώρα στο 
κτίριο της Πλατείας Κουμουν-
δούρου λειτουργούν  διοικητικές 
και λοιπές υπηρεσίες και φιλοξε-
νούνται περιοδικές εκθέσεις.

12 (β)  Ονομάζεται πλατεία 
Σκουζέ εις μνήμην του Δημητρί-
ου Σκουζέ, νομικού, συγγραφέα 
και δημάρχου της Αθήνας, ο ο-
ποίος είχε εκεί την πατρική του 
κατοικία. Στην πλατεία υπάρχει 
μία μικρή μαρμάρινη στήλη με 
την προτομή του Σκουζέ, η ο-
ποία βρίσκεται δίπλα σε μία ελιά 
που φύτεψε στις 12 Οκτωβρίου 
του 1949 ο Σκουζέ ως Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου Α-
θηναίων με αφορμή την επέτειο 
της απελευθέρωσης των Αθη-
νών από τους Γερμανούς.

13 (β) Η διαμόρφωση των αρχαι-
ολογικών χώρων γύρω από την 
Ακρόπολη έγινε από τον αρχι-
τέκτονα, πολεοδόμο, ζωγράφο 
και ακαδημαϊκό Δημήτρη Πικι-
ώνη (1887-1968) στο διάστημα 
1954-1958. Το 1996 κηρύχθηκε 
από το Υπουργείο Πολιτισμού 
ως ιστορικό διατηρητέο μνη-
μείο και έργο τέχνης (ΥΑ ΥΠΠΟ/
ΔΙΛΑΠ/Γ/2633 /36712/22-7-
1996 ΦΕΚ 696/Β/19-8-1996) ενώ 
έχει κηρυχθεί ως μνημείο πρό-
σφατης αρχιτεκτονικής κληρο-
νομιάς από την UNESCO.

14 (α) Η Γερμανική Ευαγγελι-
κή εκκλησία, επί της οδού Σίνα 
66, άρχισε να κτίζεται το 1931 
και εγκαινιάστηκε το 1934.  Στον 
ναό αυτό, κτισμένο σε ρυθμό 
Bauhaus με το κυβιστικό κωδω-
νοστάσιο και τη μοναδική ακου-
στική, διοργανώνονται  συναυ-
λίες εκκλησιαστικής αλλά και 
κλασικής μουσικής.  

15 (α)  Οι «πάνω» Διόσκουροι, 
αγαπημένο στέκι φοιτητών και 
όχι μόνο, με τραπεζάκια πάνω 
στα σκαλάκια, με θέα την Αρχαία 
Αγορά. Τέλεια επιλογή για ηλιό-
λουστα μεσημέρια. A
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Πύργος του Τσωρτς

Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων

Οι «πάνω» Διόσκουροι, 
δίπλα στην Αρχαία 

Αγορά 

Κυκλικό ναός, έργο του Τσίλλερ

Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία

Πολυχώρος 
Αθηναΐς

Ο τζόκεϊ του Αρτεμισίου

Κτίρια που λειτουργούσαν ως έδρα του ΕΑΤ-ΕΣΑ

Πλατεία Σκουζέ 

Η Γέφυρα του Οθωνα 
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Έ

λ
εν

α
 Ν

τά
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Πανικοβαλ των 500 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ ➜ panikoval500@gmail.com

Β
ρίσκομαι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης Σκυλακάκη.

 Έχω αποφασίσει να ακολουθήσω τις εντολές της, να 

διδαχθώ από τον άγιο βίο της και να ακούσω τις πα-

ραινέσεις της στον τρίτο τόμο των έργων της, το άλ-

μπουμ «Matterless» που εδώ και λίγο καιρό στριφογυρίζει 

σαν ταινία μέσα στο κεφάλι μου. Βρίσκομαι σε μία περίοδο 

άρνησης και χρειάζομαι να μεταλάβω τη θετική ενέργεια 

της αγίας ±  να, εδώ, στην πλατεία των τραγουδιών της.

Το άλμπουμ ξεκινάει με το «First days of Spring», μία κατα-

πραϋντική μελωδία για την ειρωνεία της άνοιξης που πέ-

φτει γελώντας επάνω στα κεφάλια μας. «Όλα αλλάζουν 

τόσο γρήγορα αλλά εγώ δεν θέλω να αλλάξω άλλο», αφή-

στε με εδώ στην πλατεία να παρακολουθώ τον καιρό να 

περνάει. Είναι το δικαίωμα στο να είμαι τίποτα, στη θαλπω-

ρή του: όλα είναι οκ.

Το «Down» είναι μία φολκ-ροκ μπαλάντα. Κρύβει ένα επίμο-

νο, συντονισμένο σφύριγμα σαν να συνοδεύει την πτώση 

σου που οδηγεί στο κιθαριστικό «down-down-down». Είναι 

μια τόσο ροκ εν ρολ λέξη, βολεύει τόσο πολύ στην κίνηση 

των δαχτύλων καθώς πέφτουν στις χορδές, στο air guitar 

να κουνάς το κεφάλι, ντάουν-νταν-ντάουν. Ελεύθερη πτώ-

ση, κανένας δεν θα σε πιάσει, σκέψου όλα τα ωραία πράγ-

ματα που έχεις αγαπήσει. Κάτι σαν Μαίρη Πόπινς με ζάναξ.

Το «Matterless» ακούγεται παντού, είναι η προσευχή της 

Ειρήνης στον φετινό χειμώνα, με ένα παρηγορητικό ρε-

φρέν, «χωρίς σημασία» να κυλάει ελεύθερο στα δρομά-

κια των ραδιοφώνων, δίνοντας υπόσταση στις μικρές 

α-νοησίες της αγάπης.

Το «How can love» είναι ένα ηλιόλουστο, καθαρόαιμο βρε-

τανικό ποπ που ξεκινάει με steady beat και στη μέση ηλε-

κτρίζεται και ανεβάζει στροφές, ταιριάζει με δρόμο και ά-

νεμο και στο τέλος θυμίζει τα απολυτίκια των άλλων αγίων 

της εκκλησίας μας, των Fleetwood Mac. Νομίζω ότι με κάτι 

τέτοια tracks, η αγία Ειρήνη καταχωρείται τελεσίδικα στο 

πάνθεον των αγίων της εκκλησίας της αλλοδαπής, εκεί 

δείχνει να ανήκει και να βρίσκει το φως.

Εξίσου αιθέριο το «Naked feeling», με γυρίσμα-

τα που εκπέμπουν ήλιο και ρυθμό άνοιξης, αν-

θίζουν και τελειώνουν όλα τόσο γρήγορα, 2 

και κάτι λεπτά το κομμάτι. Τόσο βρετανικό που 

κανονικά, τώρα, η Ειρήνη θα έπρεπε να πίνει 

τζιν με τη βασίλισσα.

Το «Sweet Sorrow» είναι αυτό που δεν μπορώ 

να ξεκολλήσω από το μυαλό μου, είναι το δικό 

μου μάντρα. Βοηθάει και ο ρυθμός του, ένα 

μπρος-πίσω που σε ζαλίζει ευχάριστα και η 

τρυφερή φωνή της Ειρήνης, σχεδόν σαν πρό-

ζα να παίζει πάλι με αυτές τις διφορούμενες 

λέξεις που χαρακτηρίζουν όλο το άλμπουμ.

Στο «It’s getting darker», η Ειρήνη διαχέει φως 

σύμφωνα με τις γραφές της, μοιάζει στ'  αλήθεια σαν να 

ακούς βροχή από φωτόνια να ρέουν από ψηλά σε μία ηλε-

κτρονική λούπα, ενώ το κομμάτι τρέχει γύρω σου, παντού, 

πλημμυρίζει την πλατεία ±  do you even care?

Το «In the light» είναι ένα παλιότερο μιράκολο της αγίας, 

τρυφερό κομμάτι με γιουκαλίλι, βιόλα και μελόντικα που 

του έδιναν έναν κινηματογραφικό χαρακτήρα. Τώρα το 

επεξεργάζεται διαφορετικά ο παραγωγός της, έμπειρος 

Danton Supple (παραγωγές σε Coldplay, Soulsavers, Ian 

Brown, Morrissey, Patti Smith, The Doves κ.ά.) και του δίνει 

έναν πιο μοναχικό χαρακτήρα, του βάζει βάθος σαν να 

πλανιέται σε τροχιά στο διάστημα, αναζητώντας το φως. 

Στο τέλος, μακρινά γαβγίσματα που σβήνουν. Νομίζω η 

αγία Ειρήνη αγαπάει τα αδέσποτα, τα ψάχνει στις γειτονιές 

και στις πλατείες και τα ευλογεί.

Τελευταίο κομμάτι, ανακεφαλαιώνοντας, το «Ballad». Α-

κουστικό και κομψό, έρχεται τόσο κοντά και δίπλα και πίσω 

στο σβέρκο σου και το ακούς να ψιθυρίζει την άφεση, που 

ανατριχιάζεις. Είναι το ευτυχισμένο τέλος μίας σειράς εικό-

νων που διηγούνται τον δρόμο προς την ελευθερία, όπως 

η αμόλυντη, καθαρή μουσική των αυτόνομων δημιουργών 

την έχει περιγράψει. A

Πλατεία 
αγίας 

είρήνής 
ςκυλακακή

1 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018 A.V. 23 



24 A.V. 1 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018

ÇΞ
εφυλλίζοντας» στον υπολογιστή την 

εφημερίδα New York Times, το μάτι 

μου έπεσε σε δύο άρθρα. Το ένα α-

φορούσε τις σφοδρές χιονοπτώσεις 

στο Ιράν. Προσεύχονταν για βροχές, 

αλλά τους προέκυψαν χιόνια ακόμα 

και μέσα στην Τεχεράνη. Το άλλο είχε έναν άκρως 

ελκυστικό τίτλο και αφορούσε τον παράδεισο των 

περιοδικών. Εάν υπάρχουν περιοδικά που πηγαί-

νουν στην κόλαση, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Προ-

φανώς έχει να κάνει με τις αμαρτίες τους.

Και πού βρίσκεται αυτή η ευλογημένη όαση; Στο 

Λονδινάκι. Εκεί όπου ένας τύπος ονόματι Τζέιμς 

Χάιμαν άρχισε να συλλέγει περιοδικά από όταν ή-

ταν έφηβος. Τέλη της δεκαετίας του ’80. Τα χρόνια 

περνούσαν. Τα περιοδικά πλήθαιναν και κάποια 

στιγμή η σύζυγος του Χάιμαν δεν άντεξε τη χαρ-

τούρα που απλωνόταν σε κάθε σπιθαμή του παιδι-

κού δωματίου και του ζήτησε να βρει μια λύση.

Δεν ήταν ακριβώς τελεσίγραφο. Ήταν περίπου τε-

λεσίγραφο. Σύντομα θα γίνονταν τρεις. Πού θα 

κοιμόταν το μωρό; Πάνω στα εξώφυλλα του Zoom 

ή στις ντάνες με τα κορίτσια του Playboy;

Με λίγα λόγια, το 2010 γεν νήθηκε το αρ-

χείο Χάιμαν. Το Hyman Archive  (http://www.
hymanarchive.com/ ). Ο 47χρονος Λονδρέζος 

δεν ήταν μόνο ο τρελός που έχει μια αποθήκη 

με χιλιάδες περιοδικά. 

Κατάλαβε πολύ νωρίς πως ο περιοδικός Τύπος 

έχει τη δική του αξία, είναι πολιτιστικός πόρος. Εί-

ναι η έντυπη μορφή της λαϊκής κουλτούρας. Με μια 

κοινότητα ανθρώπων που ανανεώνεται και για δι-

αφορετικούς λόγους, από ακαδημαϊκούς μέχρι ό,τι 

μπορεί να φανταστεί κανείς ανατρέχει σε αρκετούς 

από τους εκατοντάδες χιλιάδες τίτλους. Το μελάνι 

έχει πάψει να μυρίζει προ πολλού, αλλά η αξία του έ-

ντυπου ιλουστρασιόν κόσμου είναι ανεκτίμητη, κατά 

πώς φαίνεται. Όχι μόνο για τους νοσταλγούς και τους 

ρομαντικούς. Περιοδικά κυκλοφορούν ακόμα. Ευτυ-

χώς. Και αρκετά από αυτά είναι υψηλής αισθητικής 

και υψηλής ποιότητας. Τα πιο «κουτσομπολίστικα» 

υποστηρίζονται φανατικά από τα κομμωτήρια. 

Δεν είναι καθόλου φτηνή υπόθεση να μπεις στον 

κόσμο του Hyman Archive, της μεγαλύτερης συλ-

λογή περιοδικών του κόσμου σύμφωνα με το βι-

βλίο των ρεκόρ Γκίνες (2012). Τότε ο ανήσυχος Τζέ-

ιμς είχε 50.953 περιοδικά, από τα οποία τα 2.312 

ήταν μοναδικοί τίτλοι. Σήμερα το αρχείο του περι-

λαμβάνει 160.000 περιοδικά. Η πλειονότητα των 

οποίων δεν έχει ψηφιοποιηθεί ούτε υπάρχουν κά-

που στο Ίντερνετ.  Η συνέντευξη που έδωσε στο 

BBC προ εξαετίας έφερε δωρεές και χορηγίες, κα-

θώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που βρήκαν την ιδέα 

του εξαιρετική και εμπλούτισαν το αρχείο του με 

μοναδικές συλλογές περιοδικών ακόμα και από 

τη δεκαετία του 1930.

Σε αυτό το κατά κυριολεξία μουσείο των περιο-

δικών δεν υπάρχουν hashtags, ούτε facebook, 

ούτε insta. Το αρχείο αποτελεί μαρτυρία της 

άλλοτε πανίσχυρης στιλπνής στερεότητας. Τα 

άρθρα, οι συνεντεύξεις και οι ρουμπρίκες δεν ξε-

θωριάζουν την επόμενη μέρα μαζί με τις βινιέτες 

τους. Οι υπογραφές δεν είναι αναλώσιμες και οι 

γραμματοσειρές έχουν τη δική τους μαγεία.  

Και όσο για τα εξώφυλλα; Αφηγούνται ιστορίες. Πά-

ρα πολλές ιστορίες. Πριν από τον Χάιμαν, ένας μίνι 

παράδεισος βρισκόταν εδώ, στην Ελλάδα. Εκατο-

ντάδες τίτλοι. Χαμός. Διαδίκτυο, κατά κύριο λόγο, 

και οικονομική κρίση αποδεκάτισαν τα περιοδικά. Να 

στείλουμε στο Hyman Archive κούτες με ελληνικά 

περιοδικά. Περιοδικά που διαμόρφωσαν κουλτού-

ρες, που επηρέασαν συμπεριφορές, ενθάρρυναν 

φαντασιώσεις με μεγάλη επιδραστικότητα. Κατηγο-

ρήθηκαν ακόμα και για το γκλάμουρ καθεστώς της 

αστακομακαρονάδας. Μια βιομηχανία που υπήρξε 

ελκυστική, πολύπτυχη, λαμπερή και πανίσχυρη. 

Πίσω στο Λονδίνο. Η τιμή εισόδου; Τσουχτερή. Πε-

ρίπου 75 λίρες την ώρα. Με έκπτωση 20% για τους 

φοιτητές, ενώ το συζητάνε για την ημερήσια χρέ-

ωση. Όσο για τον δανεισμό ενός περιοδικού; Αυτός 

απαιτεί προσοχή, όχι λαδιές και λεκέδες από καφέ, 

και 50 λίρες για τρεις εργάσιμες ημέρες. 

Τη δουλειά, ο Χάιμαν δεν την κάνει μόνος του. Πο-

λύτιμες συνεργάτιδές του, η Τόρι Τερκ αλλά και 

μια «δικιά» μας, μια Ελληνίδα. Η Αλεξία Μαρμαρά. 

Τελικά, όποιο περιοδικό και να σηκώσεις όλο και 

κάποιον Έλληνα θα βρεις. 

Τρελός και παλαβός με το γιαπωνέζικο περιοδικό 

Popeye είναι ο Τζέιμς τώρα τελευταία. Δεν έχει δια-

βάσει ακόμα Athens Voice, γι’ αυτό. A

Τα καλά περιοδικά πηγαίνουν στον παράδεισο
Ή γίνονται υλικό για το Hyman Αrchive, το μεγαλύτερο αρχείο περιοδικών στον κόσμο

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

GLAMAZON
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▶Τα adidas Originals έρχονται πιο χρωματιστά 
από ποτέ με τη σειρά adicolor και τέσσερα 

ζωηρά χρώματα: Bluebird, Fairway Green, Scarlett 
Red και Sun Yellow. Η εμβληματική αυτή σειρά κυ-
κλοφόρησε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ' 70 
και επανεμφανίστηκε το 2006 ως Color Series, όπου 
κορυφαίοι καλλιτέχνες δημιούργησαν μοναδικά 
κομμάτια γύρω από ένα χρώμα. Τώρα, με αυτοσαρ-
καστική διάθεση και σύγχρονη σχεδιαστική ματιά, 

η adidasOriginals για να αναδείξει τα νέα σχέδια της 
σειράς διαλέγει 4 χαρισματικά adicolor πρόσωπα. 
Οι Πάνος Βλάχος, Steve Provis, Πέννυ Μπαλτατζή 
και Άννα Παπαθανασίου φωτογραφίζονται με πολύ 
χρώμα και πολλή τρέλα.
Η νέα συλλογή adicolor θα είναι διαθέσιμη στο 
adidas Originals store (Αθηναΐδος 5 & Καλαμιώτου, Α-
θήνα), σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα 
και στο adidas.gr.

Επιμέλεια: 
τανια δελη

Βάλε χρώμα 
στα πόδια σου με τα 

adidasOriginals

Πάνος Βλάχος, ηθοποιός

Steve Provis, μουσικόςΆννα Παπαθανασίου, τραγουδίστρια

Πέννυ Μπαλτατζή, τραγουδίστρια
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MAC 
Το εντυπωσιακό  
κόκκινο κραγιόν  
Viva Glam είναι 

σχεδιασμένο από  
τη δημοφιλή 

τραγουδίστρια SIA.  
Η τιμή του είναι  
στα $17 και όλα  

τα κέρδη από  
τις πωλήσεις θα 
διατεθούν προς  

βοήθεια ανδρών, 
γυναικών και παιδιών 
που είτε είναι φορείς 

είτε ζουν με  
τον ιό HIV/AIDS

GALERIE 
MARNERI 
Πολύχρωμο κολιέ 
από πορσελάνη της 
Mia Kwon

MAYBELLINE 
Παλέτα σκιών Urban Light με 8 σκιές, 
ρουζ και highlighter €16,99

SISLEY 
Σανδάλια από δέρμα 

και ύφασμα

CHANEL 
Δερμάτινο βραχιόλι με μεταλλικό logo

MOLTON BROWN 
Αρωματικά στικ σπιτιού  

με άρωμα τριαντάφυλλο

SCHOTT 
Βαμβακερό 

φουλάρι €25

OCCHIO PAPAVASSILIOU 
Γυαλιά ηλίου Guess

CALZEDONIA 
Βαμβακερά καλτσάκια  
με τη Μίνι και την Νταίζη 
€2,95/ζευγάρι NIKE 

Αθλητικά δερμάτινα μποτάκια Air Jordan IBred

VICHY 
Με την αγορά της αγαπημένης κρέμας προσώπου σου 
από το φαρμακείο,  παίρνεις δώρο ένα τσαντάκι 
με απολαυστικά προϊόντα σε ειδικό μέγεθος 
για να ολοκληρώσεις τη ρουτίνα ομορφιάς σου

WIND
Νέο smartphone Samsung Galaxy Α8 €499

MOLTON BROWN
Αρωματικά στικ σπιτιού  

με άρωμα τριαντάφυλλο
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Καλλιτεχνική διεύθυνση: 
Τ. Παπαδοπούλου. Σύνθεση μουσικής 

& Μουσική επιμέλεια: Αν. Σουσάμογλου. 
Δραματολόγος: Κ. Διακουμοπούλου. 

Video artist: M. Ermitikos. 
Χορεύουν: Δ. Βλάχου, Γ. Γυρτάτου, 

Μ. Κριεμπάρδης, Δ. Μαργαρίτης, 
Η. Μπαγεώργος, Δ. Λαγουδάκη, 

Αλ. Σταυρόπουλος 

Info
Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, 2- 4 Φεβρου-

αρίου, 21.00, €12, €10, 
€8 (μειωμένο). Είσοδος 

από 15 ετών και άνω.

Κι ενώ στην όψη ο Ντόριαν Γκρέι καταφέρνει να κερδί-
σει το στοίχημα της αιώνιας νεότητας, το πορτρέτο του 
παραμένει πάντα για εκείνον μια δυσάρεστη υπενθύ-
μιση. Σε αυτή τη μάχη της εικόνας, οι Χορευτές του Βορ-
ρά είδαν τη σύγχρονη αγωνία της ψηφιακής παρουσί-
ας των selfies και τον εθισμό στην εικόνα του Εγώ. 

Ό
σο ο κόσμος μας αυτοφωτογραφίζεται με ένα 
κινητό στο χέρι, μοιάζει να αντικρίζει με αμηχανία 
το «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» που συναντά 
τον χορό στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

για μια σκηνική μεταφορά χωρίς πρόζα, αλλά με διακρι-
τούς ρόλους. Η Τατιάνα Παπαδοπούλου χορογράφησε 
σε συνεργασία με τον νέο και ταλαντούχο Αλέξανδρο 
Σταυρόπουλο τον χορό του Ντόριαν Γκρέι επιχειρώντας 
να εξετάσει εκ νέου το πορτρέτο του. 
Σε μουσική του εξάρχοντος βιολιστή της Κρατικής Ορ-
χήστρας Θεσσαλονίκης, Αντώνη Σουσάμογλου, το έρ-
γο του Όσκαρ Ουάιλντ προσεγγίζεται ως αντανάκλαση 
της σημερινής ανάγκης αποδοχής, όπως αποτυπώνεται 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η ιδέα για τη χορογρα-
φημένη απόδοση του έργου ήταν δική του, έγραψε για την 
παράσταση κι ένα εξαιρετικό κουαρτέτο εγχόρδων» λέει η 
χορογράφος. «Είναι παράσταση χοροθεάτρου. Διηγούμα-
στε την ιστορία χωρίς πρόζα, με την κίνηση και την έκφρα-
ση του σώματος, ενώ υπάρχουν ρόλοι που ερμηνεύονται 
κανονικά». Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί, οι άντρες υπο-
δύονται τις γυναίκες και οι γυναίκες τους άντρες, μια ε-
πιλογή που «υποδηλώνει την οικουμενικότητα των παθών 
του Ντόριαν που δεν έχουν φύλο» λέει η χορογράφος. 
Πρόκειται για μια ανάγκη «εκπλήρωσης» των ρόλων μέ-
σα από ένα αντεστραμμένο είδωλο. Η αλήθεια κρύβεται 
στον άλλο κατά μία έννοια και παρόλο που η παράσταση 
κοιτάζει ίσως επικριτικά την εποχή μας, γίνεται ξεκάθα-
ρο ότι η διάθεση δεν είναι σε καμία περίπτωση διδακτι-
κή. «Δείχνουμε πως ο ναρκισσισμός και η τρέλα της εποχής 
μπορεί να γίνει καταστροφική συνήθεια, περνώντας  ένα 
μήνυμα» αναφέρει η Τατιάνα Παπαδοπούλου.
«Υπάρχουν χορευτές που είναι στην ομάδα εδώ και χρόνια. 
Τυχαίνει να είμαι καλλιτεχνική διευθύντρια στο φεστιβάλ 
σύγχρονου χορού Motum και είχα καλέσει τον Αλέξανδρο 
Σταυρόπουλο ως χορευτή να δώσει ένα masterclass, εκεί είδα 
το ταλέντο του και στη χορογραφία. Συμμετέχει στην παρά-
σταση γιατί είναι εξαιρετικός χορευτής. Είναι όλοι εξαιρετικοί 
και είμαι πολύ υπερήφανη για αυτή την ωραία ομάδα».

-Ηρώ Παρτσακουλάκη
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Διαβάστε όλο το κείμενο στο site

www.athens voice.gr
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Μια Σκορπίνα κολυμπάει 
στα νερά του Ψυχικού

Α
πό τα καινούργια της καινούργιας χρονιάς, που σας έγραφα την περασμένη 
εβδομάδα, κλικ μου έκανε η Σκορπίνα. Άνοιξε το Σάββατο που μας πέρασε 
στο Νέο Ψυχικό, από τους συντελεστές της Αθερίνας της Νέας Ερυθραίας, 
προχτές ήμουν εκεί. 

Ο χώρος είναι κομψός, μίνιμαλ και πολύ όμορφος. Έχει τη φρεσκάδα που έχουν τα 
καινούργια μαγαζιά, νότες εκλεπτυσμένης πολυτέλειας, λευκά τραπεζομάντιλα, 
καλογυαλισμένα γυαλικά, στην τρίχα και η art de la table. Με κάποιο τρόπο σε «ζε-
σταίνει» και σε χαλαρώνει προτού καλά καλά καθίσεις στο τραπέζι σου. Στο κέντρο 
κυριαρχεί ένα μεγάλο μπαρ, έξω υπάρχει και μια πράσινη αυλή ενώ και όλο το μαγαζί 
γίνεται «καμπριολέ» μόλις ανοίξει ο καιρός. Στα της κουζίνας ο Γιάννης Λιάκου, 
Θεσσαλονικιός, χρυσό παιδί, και… πολύ μερακλής! Εδώ, στο καινούργιο του καμάρι, 
πρωταγωνιστής είναι η πρώτη ύλη. Η οποία είναι απαράβατα ελληνική και εποχιακή. 
Τα ψάρια έρχονται από Κάλυμνο, Αλόννησο, Καβάλα, και στην ψαριέρα φιγουρά-

ρουν σφυρίδες, συναγρίδες, ροφοί και αστακοί… έτοιμοι να μιλήσουν. «Αν 
έχει η θάλασσα φρέσκα» μου λέει ο Γιάννης. «Αν δεν έχει, θα δεις και λού-
τσους, και σκορπίνες… μέχρι και δράκαινες, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι 
η φρεσκάδα». Μοναδικός γνώστης του ψαριού και με μεγάλη μαεστρία στο 
φιλετάρισμα και σε κάθε τρόπο μαγειρέματος μιας καλής θαλασσινής πρώ-
της ύλης σου δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις το ψάρι που σου γυάλισε από 
την ψαριέρα αλλά να διαλέξεις και τον τρόπο που θέλεις να το απολαύσεις. 
Καρπάτσιο ή σασίμι, στη σχάρα, μαγειρευτό, ριζότο κακαβιάς ή σαλάτα αθη-
ναϊκή, γιουβέτσι. Ξεκινάμε με ψωμάκι ζεστό και τουρσί δικό τους – σέλερι, 
καρότο, πιπερίτσα Μακεδονίας. Περνάμε σε ποτήρι με κακαβιά κυκλαδίτι-
κη και μόλις το τελειώνω με απανωτές κουταλιές γέρνω πίσω αναγνωρίζο-

ντας πως στη Σκορπίνα το θέμα «θάλασσα» το έχουν… Περάσαν τα άπαντα προχτές 
το βράδυ από το τραπέζι μας. Σαλάτα αθηναϊκή που λατρεύω και δεν βρίσκω παρά σε 
ελάχιστα εστιατόρια (όχι πάντα καλή). Την φτιάχνουν μπροστά σου, με σπιτική μα-
γιονέζα, καροτάκια, κολοκύθια και μοβ πατατούλες Περού. Πεσκανδρίτσα καρπάτσιο 
με γαρίδα και teriyaki sauce (κι αυτή ακόμη εδώ τη φτιάχνουν), ceviche από γαρίδες 
Αμβρακικού με εσπεριδοειδή και πιπεριές jalapenos πικάντικες, καραβίδα μαρινάτη 
σε χοντρό αλάτι με μπρικ σολομού, χάβαρα (άγρια μύδια) ψητά (κα-τα-πλη-κτι-κά), 
μύδια αχνιστά με έντονο σκορδάκι, τζίντζερ που ήρθαν μαζί με πατάτες bravas, μπαρ-
μπουνάκι σαβόρο μυρωδάτο. Ενδιαμέσως πέφτανε ταραμοσαλάτες και μπουκιές, η α-
ποθέωση αυτού του είδους ήρθε σε… σουδάκια με αυγοτάραχο Τρικαλινού, μαγιονέζα 
και, ναι, από πάνω μαύρη ταραμοσαλάτα. Και παπαρδέλες με καραβίδες δοκιμάσαμε, 
και καλαμάρι…κοντοσούβλι, και γαριδάκι συμιακό στην πέτρα και… έχασα τον λογα-
ριασμό. Όλα είχαν τη σφραγίδα της φρεσκάδας και της νοστιμιάς. Η κάβα διαθέτει 45 
ετικέτες ελληνικού και ξένου αμπελώνα με τιμές που ξεκινούν από €12 και φτάνουν 
όπου θες, κάποια προσφέρονται και σε ποτήρι, μεγάλος πλούτος και στα αποστάγμα-
τα. Τα γλυκά είναι αρκετά και ακριβώς αυτά που θες για να… ξεψαρίσεις, ντουζ πουάν 
στο κιουνεφέ και στο ιρμίκ χαλβασί (χαλβάς σιμιγδαλένιος σε γάλα βιολογικής, κου-
κουνάρια, παγωτό καϊμάκι). Ανοιχτά κάθε μέρα από το μεσημέρι, Π/Σ/Κ και dj, υπολογίστε 
(αναλόγως διαθέσεων) περίπου €30-35 το άτομο και με κρασί. ●

ΓΕΥΣΗ

κ ρ ι τ ι κ ή 
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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

taste
police

Της ΝΕΝΕΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Γίνεται να τρως κάθε βράδυ 
και σε άλλο εστιατόριο; 
Αυτή την εβδομάδα ναι!

Μου αρέσει ΠΟΛΥ το φαγητό. 
Όχι, όχι, δεν καταλάβατε... Δεν 
μου αρέσει όπως αρέσει σε ένα 

φυσιολογικό άνθρωπο. Εγώ δεν ζω γιατί 
τρώω, ζω για να τρώω. Τόσο θέλω να τα 
δοκιμάσω όλα, που αν μπορούσα θα ήμουν 
κάθε βράδυ σε διαφορετικό εστιατόριο. 
Για αυτό είμαι stand by, περιμένοντας με τα 
μαχαιροπίρουνα ανά χείρας  την πιο τίμια 
γαστρονομική εβδομάδα του χρόνου. 
Το Dine Athens γίνεται φέτος για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά και μου προκαλεί καρ-
διοχτύπι. Από τη 1 μέχρι και τις 11 Φεβρου-
αρίου 100 εστιατόρια (μα 100;) της πόλης 
ετοιμάζουν ειδικά διαμορφωμένα μενού 
τριών πιάτων και τα προσφέρουν στις προ-
καθορισμένες τιμές των €15, €30 και €60. 
Επιπλέον, κάποια εστιατόρια προσφέρουν 
τις δικές τους προτάσεις lunch menu με €15 
και €30! Μάλιστα αν έχεις κάρτα Alpha Bank 
(εντάξει, έχω), έχεις επιπλέον έκπτωση 10% 
αν πληρώσεις με αυτήν.  
Οι παραπάνω τιμές είναι κάτι παραπάνω από 
καλές αν αναλογιστεί κανείς τα φημισμένα 
εστιατόρια (και λίγα λέω) που συμμετέχουν. 
Μπορείτε να τα δείτε όλα, να πληροφο-
ρηθείτε για τις περαιτέρω εκπλήξεις του 
Dine Athens (θα πω μόνο ότι έρχεται ένας 
τεράστιος σεφ με τρία αστέρια Michelin στο 
ενεργητικό του!), αλλά και να κάνετε τις κρα-
τήσεις σας στο www.dineathens.gr. Φίλοι 
foodies, καλή μας όρεξη!

t I P s
Τα KFC συγκέντρωσαν 

χρήματα για τις ανάγκες 
μιας SOS οικογένειας

 Το ποσό των 16.588 ευρώ, που θα διατεθεί για 
τις ετήσιες ανάγκες μιας οικογένειας SOS στο 
Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, συγκέντρωσαν 
τα KFC. Τα χρήματα μαζεύτηκαν στο πλαίσιο 
της χριστουγεννιάτικης ενέργειας των κατα-
στημάτων, όπου τα KFC δώρισαν 0,50 ευρώ 
για κάθε αγορά Bucket και θα διατεθούν για 
διατροφή, ένδυση, γενικά έξοδα σπιτιού κ.λπ.

 

Υποτροφίες για νέους 
κτηνοτρόφους από τη 

ΔΕΛΤΑ
Δεκαπέντε υποτροφίες για νέους κτηνοτρό-
φους, καθώς και τεχνική εκπαίδευση διαχείρι-
σης κτηνοτροφικής μονάδας, με φορέα υλο-
ποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, θα 
προσφέρει η ΔΕΛΤΑ. Όλα αυτά στο πλαίσιο του 
«Σχεδίου Δράσης Γαία», που υλοποιείται για 
δεύτερη συνεχή χρονιά. Το πρόγραμμα αφορά 
παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της ΔΕΛΤΑ. 

↘

Γρ. Ξενοπούλου 2, 
Νέο Ψυχικό, 
2106722223



¹
δρυτικό µέλος και τραγουδι-
στής των GAD, 
ο Κώστας Αντωνιάδης ακο-
λουθεί προσωπική πορεία µε 
το όνοµα Gadless εστιάζοντας 
σε ένα πιο ακουστικό ύφος µε 
έµφαση στη φωνή και σε κλα-
σικές ενορχηστρώσεις. To νέο 

του single µε τη συµµετοχή της Lou Is 
λέγεται «Falling» και θα κυκλοφορήσει 
σύντοµα από την Ammos Music. Λίγο 
πριν την παρουσίαση του συνολικού 
Gadless υλικού στον ταιριαστό χώρο 
της Αγγλικανικής Εκκλησία, µας εξιστορεί πώς διοργά-
νωσε τη συναυλία και µας µιλά για την προσωπική του 
πορεία, το νέο του ήχο, τη µουσική στην ψηφιακή εποχή, 
τη σχέση του µε τα social media και τη σύγχρονη µουσική 
παραγωγή.

Για τη διοργάνωση της συναυλίας… Ως χώρος συναυλι-

ών η Αγγλικανική Εκκλησία χρησιµοποι-
είται εδώ και καιρό από έναν ραδιοφω-
νικό σταθµό (µε τον οποίο δεν έχω σχέ-
ση) και από µια αξιόλογη εταιρεία παρα-
γωγής µε πιο experimental/electronica 
προσανατολισµό. Αφού δεν υπήρχε 
πιθανότητα να παρουσιάσω κάτι µέσω 
αυτών των παραγωγών, αποφάσισα να 
µιλήσω απευθείας µε τον ιερέα για να 
το διοργανώσω µόνος. Αυτός ευτυχώς 
δέχτηκε να συνοµιλήσει µαζί µου –το 
όνοµα Gadless σε εκκλησία ακούγεται 
λίγο τροµακτικό– και ενέκρινε το είδος 

της συναυλίας που σκέφτοµαι να κάνω. Έτσι λοιπόν µε 
την πολύτιµη αρωγή του Γιάννη Παπαϊωάννου µέσω της 
Genesis Live Productions οργανώθηκε και πραγµατοποιεί-
ται αυτό το live. Εκεί θα παίξουµε τα άπαντα Gadless, αλλά 
και κάποιες διασκευές που ταιριάζουν µε το ύφος και την 
αισθητική που θέλουµε να έχει η βραδιά αυτή.
Για τον ήχο του Gadless… Aποκαλώ τη µουσική µου 

bedroom pop ή µελαγχολική ποπ δωµατίου. 
Μετά τους GAD έχω στραφεί περισσότερο σε 
πιο ακουστικές-indie φόρµες µε έµφαση στη 
φωνή και στις κλασικές ενορχηστρώσεις. Ο 
ήχος µου επιδιώκω να είναι ένα πάντρεµα 
Nashville και folk, µε καλοζυγισµένες δόσεις 
σκοτεινής ποπ. Η Αγγλικανική Eκκλησία λοιπόν 
πιστεύω πως είναι ένας υπέροχος χώρος για να 
παρουσιάσω τη µουσική αυτή. Ο σκοπός µου 
είναι να εναρµονιστούµε ηχητικά και αισθητικά 
µε την ατµόσφαιρα του ναού, για αυτό και σχη-
µάτισα µια µπάντα ειδικά για αυτό το live.

Θετικά και αρνητικά της προσωπικής πορεί-
ας… Τα αρνητικά είναι ότι επωµίζεσαι αναπόφευ-
κτα όλα τα έξοδα λειτουργίας του εγχειρήµατος 
και πως πρέπει να έχεις την απόλυτη και µονα-
δική ευθύνη για τα πάντα. Τα θετικά είναι πως 
έχεις την απόλυτη και µοναδική ευθύνη για τα 
πάντα και πως έχεις αυτό το υπέροχο αίσθηµα 
ελευθερίας να δισκογραφήσεις ό,τι σου κατέβει 
στο κεφάλι. 

Η µουσική δηµιουργία στην ψηφιακή εποχή… 
Η αλήθεια είναι πως βιώνουµε µία πολύ γρήγορη 
εποχή. ∆εν ξεχνώ πως πάρα πολύ ωραία τραγού-
δια των GAD δεν έλαβαν την αναγνώριση που 
τους άξιζε γιατί τα καπέλωσε το «Waves» ή γιατί 
βρίσκονταν στο τέλος του δίσκου. Από την άλλη 
δεν έχω την οικονοµική ευχέρεια να χρηµατοδο-
τήσω έναν δίσκο, οπότε κινούµαι µε µικρά βήµα-
τα αλλά σταθερά, βλέπε singles. Βέβαια αυτό έχει 
και αρκετά πλεονεκτήµατα καθώς το promo κάθε 
κυκλοφορίας είναι πιο στοχευµένο, πιο µεθοδικό 
και πιο διαχειρίσιµο.

Social media… Η σχέση µου µε τα social media 
είναι τυπική, µέση. Τα χρησιµοποιώ µόνο για τη 
µουσική, ίσως και για λίγο χιούµορ πάντα πρώτα 
µε αυτοσαρκαστική διάθεση. Θυµάµαι πως στο 
δηµοψήφισµα ήµουν ο µόνος που πόσταρε τρα-
γούδια και δεν εξέφερε καµία άποψη. Κάποιοι φί-
λοι µού έστελναν µηνύµατα και µου έλεγαν «Μό-
νο εσύ είσαι στον κόσµο σου...» Ο καλλιτέχνης 
είναι διαχρονικά ο µεγαλύτερος λαϊκιστής κατά 
την άποψή µου. Μεθοδευµένα περιχαρακώνει 
και φανατίζει το κοινό του γιατί επιβιώνει απ’ ευ-
θείας και αποκλειστικά από αυτό. Τα social media 
δε, βοήθησαν να  ενισχυθεί η πλάνη του όποιου 
καλλιτέχνη ως de facto πνευµατικός άνθρωπος, 
γιγαντώνοντας ρηχές διχαστικές προσεγγίσεις 
και γραφικότητες. Εγώ για παράδειγµα είµαι κοµ-
µουνιστής. Κάθε µέρα θα µπορούσα να έγραφα 
το προσωπικό µου µανιφέστο στην timeline µου. 
Επιλέγω όµως συνειδητά και αταλάντευτα να 
εφαρµόζω τα πολιτικά µου πιστεύω στον χώρο 
εργασίας, στο πεζοδρόµιο και στην καθηµερινό-
τητά µου.
Για τη σύγχρονη µουσική παραγωγή Παρατηρώ 
πως σε επίπεδο άποψης και παραγωγής η απέ-
ναντι µεριά του Ατλαντικού προσφέρει πιο και-
νοτόµα πράγµατα. Όλα τα όµορφα παντρέµατα-
µπασταρδέµατα τα τελευταία χρόνια γίνονται ε-
κεί. Η Βρετανία, έχω την αίσθηση, πως χρειάζεται 
µια κοινωνικοπολιτική σφαλιάρα για να ανακτή-
σει την αυθεντικότητα και την πρωτοπορία της 
σε δισκογραφικό επίπεδο. Σε εγχώριο επίπεδο 
υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που ψάχνονται 
δηµιουργικά και ξεχωρίζουν τόσο σε επίπεδο πα-
ραγωγής αλλά και σε επίπεδο σύνθεσης. 

Σύστησέ µας την καλεσµένη σου Lou is… Η 
Λουίζα Σοφιανοπούλου είναι µία εκπληκτική 
τραγουδίστρια µε την οποία συνεργάστηκα στο 
tribute group «Heroes - Tribute to David Bowie», 
στο οποίο συµµετείχαµε και οι δύο για ένα δι-
άστηµα. Είναι µια ονειρεµένη φωνή την οποία 
λατρεύω. Ειλικρινής, αυθεντική, ζεστή και εξαι-
ρετική στη συνεργασία. Έχει ήδη κυκλοφορή-
σει ένα ep µε τον τίτλο «Dragons», ενώ στα τέλη 
Φεβρουαρίου θα κυκλοφορήσω ως «Gadless» 
το single «Falling» στο οποίο συµµετέχει στα 
φωνητικά. Πρώτη φορά θα το παρουσιάσουµε 
ζωντανά στην Αγγλικανική Εκκλησία. 

Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου, Φιλελλήνων 
27, Σύνταγµα. Έναρξη: 20.30. Eίσοδος €10. Προπώλη-
ση: Άρωµα Πλατείας, 25ης Μαρτίου 19, Νέα Σµύρνη. 
Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

O Kώστας Αντωνιάδης, λίγο πριν το πιο «ανορθόδοξο»
 live της Aγγλικανικής Εκκλησίας, µας εξηγεί µε ποιο 

τρόπο διοργάνωσε τη sold out συναυλία και 
µας συστήνει το νέο του ήχο
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Ο χρόνος που µπορείς 
να ακούσεις

➜ makismilatos@gmail.com

Οι µουσικοί που 
έχουν πίσω τους 
µερικές δεκαετίες 
ιστορίας και κά-
µποσα άλµπουµ 
στο ενεργητικό 
τους έρχονται από 
µία άλλη εποχή 
όπου ακόµη υπε-
ρίσχυε ο «µάστο-
ρας» και όχι ο συναρµολογητής 
τυποποιηµένων στοιχείων, αυ-
τός που έφτιαχνε µε το µυαλό 
και τα χέρια του κι όχι ο διαχει-

ριστής προεπιλεγ-
µένων δεδοµένων. 
Είναι η διαφορά ενός 
παραδοσιακού χτίστη 
πέτρινων σπιτιών κι 
ενός που συναρµο-
λογεί προκατασκευα-
σµένα στοιχεία για να 
φτιάξει µια µεζονέτα, 
ενός µάστορα που 
επισκευάζει κάτι στο 
χαλασµένο αυτοκί-
νητο κι αυτού που 
αντικαθιστά το ανταλ-
λακτικό που του είπε 
ο υπολογιστής, είναι η 
ανεξήγητη γεύση του 
µαµαδίστικου φαγη-
τού που είναι εύγευ-
στο ακόµη κι όταν δεν 
είναι σπουδαίο.   

Calexico - The 
Thread That Keeps 
Us
Το ντουέτο από την Α-
ριζόνα φτάνει στο 9ο 
άλµπουµ του όντας 
σε καλό mood και µε 
σκοπό να διευρύνει 
το µουσικό του πε-
δίο, χωρίς να αφήνει 
αχρησιµοποίητα τα 
βασικά υλικά της 
µουσικής του διαδρο-
µής. Ετσι το desert 
rock και το tex-mex 
συµπληρώνονται εδώ 
από ευδιάθετη pop 
και radio friendly τρα-
γούδια κι όλα αυτά µε 

τη γνωστή υπευθυνότητα και 
τον σεβαστικό τρόπο του Joey 
Burns και του John Convertino 
που κάνουν το άλµπουµ να κυ-
λάει ευχάριστα σαν γλυκόπιοτη 
τσικουδιά που έφτιαξαν δύο 
φίλοι και έφεραν να την πιούµε 
όλοι µαζί.

Nightmares on Wax - Shape 
the Future
Ο George Evelyn µετράει ήδη 8 
δίσκους και είναι από τα άτοµα 
που έχουν συµµετάσχει στο 
«χτίσιµο» της Warp. Σε αυτό που 

λέµε «ηλεκτρονι-
κή σκηνή» τα έχει 
δει όλα εδώ και 30 
χρόνια. 
Το άλµπουµ 
κυριαρχείται 
από νωχελικούς 
downtempo 
ρυθµούς, από 
επαναλαµβανό-

µενα µοτίβα και µία γενικότερη 
προσέγγιση που φέρνει στο 
νου τον Tricky, τα blues και τα 
ρεµπέτικα, τους αµανέδες και 
την «αραµπέσκ» ανατολή. Ο 
Evelyn µονολογεί, ανησυχεί για 
την κλιµατική αλλαγή και για το 
πού πάει ο κόσµος και χάνεται 
µέσα σε ένα σύννεφο καπνού.

Skids - BurningCities
Ένα από τα πιο γνωστά σκω-
τσέζικα γκρουπ της post punk/
new wave περιόδου που έκα-
νε ό,τι ήταν να κάνει από το 
1977 ως το 1982, αποφάσισε 
πρόσφατα να επανασυνδε-
θεί (πάλι) για µια επετειακή 
περιοδεία για τα 40 χρόνια. 
Φαίνεται πως η επιτυχία της 
«τελευταίας αρπαχτής» τούς 
έκανε να πιστέψουν ότι αξίζει 
να βγάλουν κι ένα άλµπουµ. 
Αφού είναι πανκ ένας τίτλος 
του τύπου «Burning Cities» 
είναι ό,τι πρέπει, όπως και 
τραγούδια µε τίτλους «A World 
on Fire», «Refugee», «One Last 
Chance», «This Is Our World» κι 
όλα αυτά αµπαλαρισµένα µε έ-
ναν ήχο 70s πανκ µε ροπή προς 
το heavy metal. Ελπίζω να µη 
θέλουν να συνδεθούν και για 
τα 50 χρόνια.

The Might Be Giants - I like 
Fun 
Κάποιος λόγος θα υπάρχει 
για να φτάσεις στο 20ό σου 
άλµπουµ και να µην έχεις «κα-
εί». Το νεοϋορκέζικο ντουέτο 
των John Flansburgh και John 
Linnell µετράει 35 χρόνια 
ιστορίας και δεν έχει χάσει το 
χιούµορ, την ευδιαθεσία, την 
παιδικότητα και τη λοξή µατιά 
που διαµόρφωσαν τον ήχο 
τους ο οποίος µε τη σειρά του 
επέδρασε στη δηµιουργία της 
«σκηνής του Μπρούκλιν» πριν 
από µία δεκαετία. Ο τίτλος του 
άλµπουµ είναι αποκαλυπτικός 
για τις προθέσεις τους, αν και 
το καλό υλικό δεν είναι αρκετό 
για να γεµίσει ένα άλµπουµ. 
Ακόµη κι έτσι, χωρίς να είναι 
ένας αξιοσηµείωτος δίσκος 
τους, έχουν τον τρόπο, την 
πείρα και τη µαστορική να του 
δώσουν ζωή και fun. 

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Æ¹ Á¶° 
ΑCS: στους «True Leaders» της ελληνικής οικονοµίας 
Τη διάκριση «True Leaders 2016» της ελληνικής οικονοµίας έλαβε η ACS από 

την ICAP Group, σε τελετή βράβευσης που διοργανώθηκε στο Divani Caravel 
Hotel υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Συν-
δέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ). Η ACS αποτελεί την πλέον οικο-
νοµικά υγιή επιχείρηση στο χώρο των υπηρεσιών ταχυµεταφορών και  ταχυ-

δροµείου, αυξάνοντας το 2016 τον αριθµό των εργαζοµένων της κατά 7%. 

Kύτταρο Live update  
Το ιδρυτικό µέλος των Wishbone Ash, 
Martin Turner, οι Ρώσοι Αrkona, η σύ-
µπραξη των ∆άκη, Μαντώ και Μπίγαλη, 
οι Locomondo και οι Μπλε, δύο δυνατά 
γκρουπ από τη συµπρωτεύουσα, το Κα-
κό Συναπάντηµα και οι Βullets, το Music 
Highway Festival και οι αµερικανοί Cirith 
Ungol θα βρεθούν στη σκηνή του ιστορι-
κού club για τον Φεβρουάριο µε αποκριάτι-
κα parties και δυνατά live.

▸Η 8µελής κολεκτίβα από τη Θεσσαλονί-
κη Κακό Συναπάντηµα µε εµφανίσεις δίπλα 
σε ονόµατα όπως οι Asian Dub Foundation 
και Panda Dub σε επιλογές από την 16χρο-
νη πορεία τους και νέα τραγούδια  από την 
τελευταία τους δισκογραφική δουλειά 
«Πωλείται». (2/2, €7, 9)

▸ Η δυνατή τριπλέτα ∆άκης, Μαντώ και 
Μπίγαλης σε αποκριάτικο 80s-90s mood 
µε δύο live party happenings, αµέτρητα 
hits και αλαλούµ διάθεση. Προσοχή γιατί 
το εναρκτήριο αποκριάτικο πάρτι στις 3/12 
είναι ήδη sold out. (3&18/2, €10)  

▸Το ρωσικό pagan metal σχήµα των 
Arkona της συνθέτριας και τραγουδίστρι-
ας  Masha «Scream» Arkhipova, που συνδυ-
άζει µεσαιωνικά ρωσικά όργανα και metal 
riffs µε αφορµή τη νέα τους κυκλοφορία 
«Khram» που σηµαίνει Ναός. (8/2, € 20)

▸ Οι Locomondo επιστρέφουν στο Κύττα-
ρο για ένα µεγάλο µασκέ πάρτι (9/2) µε το 
reggae υλικό τους, τη µεγάλη πρόσφατη 
επιτυχία τους «80s» και το νέο τους τρα-
γούδι «La Mulata» σε συνεργασία µε τον 
Tonino Carotone. (9/2, €10)

▸ Οι Θεσσαλονικείς Bullets φτάνουν 
στα 30 χρόνια δράσης και το γιορτάζουν 
µε ένα καταιγιστικό ροκ εν ρολ live set. 
Με καλεσµένους τους ανερχόµενους El 
Bujura από τη Ζάκυνθο µε ένα blend από 

surf, rockabilly, garage και swing, τον ραδι-
οφωνικό παραγωγό του Rockabilly Radio 
Andreas Wanderer σε dj set και τις swing 
και rocknroll χορευτικές οµάδες Jump & 
Jive και Steam Rollers.  (10/2, € 7)

▸ Το έβδοµο κατά σειρά Music Highway 
Festival µε τους Mr. Highway Band, στην 
κεντρική αθηναϊκή τους εµφάνιση να 
πλαισιώνονται από 3 νέα σχήµατα. Τους 
Grey River & The Smoky Mountain, µε το 
ξεχωριστό µείγµα τους και το ντεµπούτο 
τους «Captain Death» να έχει µόλις κυκλο-
φορήσει. Οι heavy rockers Rusty Bonez µε 
κοµµάτια από το πρόσφατο ντεµπούτο 
τους «Wrath» και οι Jet Black µε garage 
punk. (16/2, €10)

▸ Οι Μπλε µε τη φωνή της Τζώρτζια Κεφα-
λά σε τραγούδια από το τελευταίο album 
τους µε τίτλο «.20» και επιλογές από το 
σύνολο της δισκογραφίας από το 1996 έως 
και σήµερα, µε 7 δίσκους και µια διπλή συλ-
λογή µε τις επιτυχίες τους. (17/2, €10) 

▸ Οι Καλιφορνέζοι Cirith Ungol, µε όνοµα 
από την ξωτική γλώσσα του Tόλκιν, επα-
νέρχονται στην Αθήνα µε support από τα 
εγχώρια γκρουπ Night Demon και Dexter 
Ward. (23/2, €28)

▸ To ιδρυτικό µέλος και φωνή των θρυ-
λικών hard rockers Wishbone Ash, Martin 
Turner στο πλαίσιο της φετινής περιοδείας 
του The Beauty of Chaos έρχεται στην 
Αθήνα για να παρουσιάσει ολόκληρο το 
κλασικό άλµπουµ «Argus» και επιλογές από 
τη δισκογραφία τους γιορτάζοντας την 45 
του επέτειο και support από τους Daddy’s 
Work Blues Band (24/2, € 13, 15, 17)

ΚΥΤΤΑΡΟ, Hπείρου 48 & Αχαρνών 
2108224134           

-Μ. Αλεξίου

To Poseidon Athens Hotel 
αλλάζει όψη 

Λένε ότι εχθρός του καλού είναι το 
καλύτερο και το παραθαλάσσιο ξενο-
δοχείο του Παλαιού Φαλήρου, µε τη 
φανταστική θέα σε όλο τον Αργοσα-

ρωνικό, προχωρά σε ριζική ανακαίνιση 
όλων των δωµατίων και του Roof 

Garden. Τα δωµάτια και η Junior Suite 
θα ξαναγίνουν από την αρχή, µε βα-

σικά χαρακτηριστικά τους ανοιχτούς 

χώρους, άπλετο φως και µοντέρνα 
open space µπάνια µε θέα. Πλήρως θα 
αναδιαµορφωθεί και το Roof Garden, 
µε σκοπό να αποτελέσει τη νέα τάση 
διασκέδασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 
µε εξαιρετικές, όπως πάντα, επιλογές 
σε φαγητό και ποτό. Όλα αναµένεται 
να είναι έτοιµα τον Απρίλιο, λίγες η-
µέρες µετά το Πάσχα. Λ. Ποσειδώνος 

72, Π. Φάληρο, 2109872000, www.
poseidonhotel.com.gr 
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º
άθε νέα οµάδα στην πόλη είναι καλή 
είδηση. Ειδικά όταν αυτή αποτελείται 
από άτοµα γνωστά κι αγαπηµένα. Το 
8.Queer δηµιουργήθηκε από τον Νίκο 
Πατρελάκη (Nikko Patrelakis), τη Φώ-
φη Τσεσµελή (DJ Fo) και τον Ηλία ∆ο-

ξάκη (ELIOT), που θα διαλέγουν και τις µουσικές 
στα πάρτι της οµάδας. Το πρώτο πάρτι θα γίνει 
στο David, στο Γκάζι (Κωνσταντινουπόλεως 44), την 
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, µε uplifting και-
νούργιες µουσικές και visuals ειδικά για το βράδυ 
αυτό εµπνευσµένα από γνωστούς LGBT φωτογρά-
φους Έλληνες και ξένους.

Γιατί δηµιουργήθηκε το Έιτ;
ELIOT: Η ιδέα πίσω από το 8 βρίσκεται στην καρ-
διά του Νίκου. Είναι ένα project που σκεφτόταν 
για πολλά χρόνια και ένιωσε ότι είναι η ώρα πια να 
το µοιραστεί µε τον κόσµο. Η ιδέα ήταν να γίνει η 
προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα fun ραντεβού, 
µια µαγική ατµόσφαιρα που το flirt θα είναι άµεσο 
και χαµογελαστό και όλα αυτά µε υπόκρουση κα-
λή χορευτική µουσική. Αυτό το ροµαντικό «όπως 
παλιά», που λέµε µε σκοπό να γίνει ένα νέο χαρού-
µενο, διασκεδαστικό «σήµερα».   
Νίκος: Μου έλειψε η αίσθηση του µουσικού και 
συναισθηµατικού καταφύγιου που βιώσαµε ό-
σοι προλάβαµε, στο Factory του Γρηγόρη και του 
Άλκη. Με queer αίσθηση, αλλά µε αποδοχή και 
περιεκτικότητα, χωρίς αποκλεισµούς. Οι lgbtqi+ 
και όλοι οι straight φίλοι τους που τους αγαπάνε 
γι’ αυτό που είναι. Αποδοχή, όχι ανοχή. Και όλα 
αυτά µε αναφορά τo πραγµατικό dance culture, 
γιατί δεν πιστεύω πως υπάρχει queer µουσική, 
υπάρχει καλή µουσική που δεν έχει να κάνει µε τη 
σεξουαλικότητα, όπως δεν έχει να κάνει µε την 
πολιτική ή θρησκευτική πεποίθηση.

Ανοίξτε µας την όρεξη, πείτε µας ένα-δύο από 
τα επόµενα ονόµατα καλεσµένων ή events.
ELIOT: Για αρχή είστε όλοι εσείς καλεσµένοι στο 
πρώτο µας πάρτι στο David, στο Γκάζι, στις 2 Φε-
βρουαρίου. One step at the time!

Πιστεύετε ότι η Αθήνα είναι ακόµα επί των ε-
πάλξεων στην dance κουλτούρα;
Νίκος: Η dance κουλτούρα ζει µέσα από τους djs 
και µέσα από το πρόθυµο να µοιραστεί εµπειρίες 
κοινό. Τίποτα από τα δύο δεν έχει εκλείψει στην 
Αθήνα. 
Φώφη: Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια ζει µια από 
τις καλύτερες περιόδους σε σχέση µε την dance 
κουλτούρα. Απολαµβάνουµε τεράστια ονόµα-
τα στις πόλεις µας και έχουµε µπει δυνατά στον 

ευρωπαϊκό χάρτη της σκηνής. Φυσικά, οι δικοί 
µας DJs δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους 
συναδέλφους του εξωτερικού. Έχουµε να επιδεί-
ξουµε κάποια φοβερά ταλέντα που κάνουν σοβα-
ρή δουλειά εντός, αλλά και εκτός των συνόρων.
Τι είναι αυτό που θα κάνει το Έιτ να διαφέρει;
Νίκος: Μάλλον το ότι είµαστε εµείς οι τρεις µαζί, 
και όχι κάποιοι άλλοι τρεις. Ίσως ότι το κάνουµε 
για να διασκεδάσουµε εµείς πρώτα και οι κολλη-
τοί µας, και όχι σαν δουλειά. Άλλωστε και οι τρεις 
είµαστε ενεργοί έξω από το Έιτ. Ο ELIOT µε διεθνή 
καριέρα, µε µουσικές, remixes και dj sets, η Φώφη 
µε µεγάλο θεµατικό πάρτι που µόλις ξεκίνησε, 
το HER, µε καλεσµένες γυναίκες Djs από όλο τον 
κόσµο, και µε το µακροβιότερο residency στην 
Αθήνα, στο Sodade Backstage, και εγώ ηχογρα-
φώντας αυτή την εποχή καινούργιο προσωπικό 
δίσκο και παίζοντας καινούργιο tribal αλλά και 
tech ήχο ανά την Ελλάδα.
Φώφη: Και µόνο που σ’ αυτό το πάρτι θα βρε-
θούµε για πρώτη φορά εµείς οι τρεις, µαζί πίσω 
από τα decks το κάνει διαφορετικό. Ο Νίκος και 
ο Ηλίας είναι δύο από τους πιο αγαπηµένους και 
κοντινούς µου ανθρώπους. Ταιριάζουµε µουσικά, 
αλλά το πιο ουσιαστικό είναι ότι ταιριάζουµε σαν 
άνθρωποι, µοιραζόµαστε την ίδια κοσµοθεωρία. 
Με απόλυτη αντικειµενικότητα και πέρα από τη 
φιλία και οι δύο στο χώρο τους είναι πάνω απ’ όλα 
πραγµατικοί µουσικοί, µε τεράστιο ταλέντο και 
τους θαυµάζω βαθιά.

Τι κόσµο θέλετε να µαζεύει το πάρτι σας;
ELIOT: Το πάρτι έχει lgbtqi+ ταυτότητα, αλλά ό-
πως είπαµε και πιο πάνω το κοινό που καλούµε 
είναι άνθρωποι που θέλουν να βγουν, να χορέ-
ψουν, να φλερτάρουν και να γυρίσουν σπίτι τους 
µε ένα µεγάλο χαµόγελο.

Έχετε κινηθεί σε πιο εξειδικευµένες gay κουλ-
τούρες (π.χ. bears); Και πώς θα τις στεγάσει 
το Έιτ;
Νίκος: Το Έιτ θέλουµε να περιλαµβάνει όλες τις 
εκφάνσεις και τις εκφράσεις της σεξουαλικότη-
τας, έχουµε πολλή αποδοχή και αγάπη και από 
εκεί ξεκινάνε όλα. Το Έιτ είναι οι αγαπηµένοι µας 
φίλοι και οι φίλοι τους. 

Μπορεί να θεωρηθεί ακτιβισµός το Έιτ;
Νίκος: Σίγουρα όχι. Το Έιτ είναι καθαρό φαν, εί-
ναι ο τρόπος που σκεφτήκαµε για να βρεθούµε 
πιο κοντά, να ακούσουµε καινούργιες µουσικές, 
να φλερτάρουµε, να γελάσουµε και να ερωτευ-
τούµε. Είναι ο τρόπος µας να αντισταθούµε στην 
κακοπέραση που µας επιβάλλει η κρίση, στη µο-

ναχικότητα που µας επιβάλλει η τεχνολογία.
ELIOT: Μπορεί να θεωρηθεί ακτιβισµός ένα οµοε-
ρωτικό ποίηµα, το Rupauls drag race, οι Κούκλες, 
οι Hercules & love affair στις µέρες µας; Η τέχνη, η 
µουσική και το θέαµα είναι προτάσεις και ελευθε-
ρία έκφρασης και η κάθε µια έχει τον προσωπικό 
ερωτισµό του καλλιτέχνη και της εποχής του. Ο 
ακτιβισµός είναι κοινωνική λειτουργία, ένα  κοι-
νωνικοπολιτικό µήνυµα που πολύ καλά κάνει και 
υπάρχει. Εµείς είµαστε µια οµάδα που θέλουµε 
όλοι να αισθάνονται όµορφα, να είναι ο εαυτός 
τους.   

Στα events θα επιτρέπονται το άγγιγµα και τα 
φιλιά;
Νίκος: Ε, ναι! Φιλιά και αγκαλιές για όλους!

Αγαπηµένο αθηναϊκό κλαµπ και γιατί; 
Νίκος: Μάλλον το Sodade Backstage, γιατί µόνο 
εκεί µπορώ να νιώσω ολόκληρος συναισθηµατι-
κά, και να ευχαριστηθώ καλοδιαλεγµένη µουσική 
από τη Φώφη µας. 
ELIOT: Το πιο όµορφο club είναι κάθε φορά αυτό 
που η µουσική του µε κάνει χορεύω µέχρι το πρωί 
(συνήθως το Sodade Backstage).
Φώφη: Το αγαπηµένο µου κ λαµπ είναι το 
Sodade2. Για 18 χρόνια είναι η στέγη µου, ο τόπος 
συνεύρεσης µε αγαπηµένους φίλους και όχι µό-
νο. Γενικά, τα τελευταία χρόνια χαίροµαι πολύ που 
βλέπω φρέσκους, αξιοπρεπείς χώρους να δηµι-
ουργούνται από νέα παιδιά µε όραµα και πάθος 
για τη µουσική, που προσφέρουν γενικότερα στη 
σκηνή της χορευτικής µουσικής. 

Το ωραιότερο πάρτι σας;
Νίκος: Βεβαίως έχω περισσότερα από ένα! Τα υ-
πέροχα πάρτι που έστηνα µε τη Μελίτα και αγα-
πηµένους φίλους dj στη Φάρµα στα Οινόφυτα, τα 
πάρτι τον πρώτο χρόνο του Cavo Paradiso στη Μύ-
κονο, όπου ήµουν resident, τα επετειακά πάρτι στο 
Factory στην Μπενάκη, όπου έπαιζα µε τον αγαπη-
µένο µου Mikee, ένα αξέχαστο πάρτι στο Heaven 
στο Λονδίνο, όπου έρχονταν και µου µιλούσαν οι 
περισσότεροι άνθρωποι που µου έχουν µιλήσει 
ποτέ ενώ παίζω. Στα σίγουρα θα µπουν στη λίστα 
αυτή και τα καινούργια µας πάρτι µε το Έιτ!
ELIOT: Μαγικό, θυµάµαι, ήταν ένα πάρτι που παί-
ζαµε µε τη DJ Girl! ως Fascination!. Η Liz άρπαξε το 
mic, ανέβηκε στο bar και έκανε live PA το «U used 
to hold me». Μεγάλες στιγµές. Χε!
Φώφη: Το ωραιότερο πάρτι µου είναι πάντα το 
τελευταίο στο οποίο έπαιξα ή πήγα. Μπορώ να 
απαριθµήσω πολλές αξέχαστες βραδιές από τα 
παλιά, όµως µένω στο παρόν και στο µέλλον. Η 
λογική που αντιµετωπίζω πάντα µια βραδιά πί-
σω από τα decks είναι ότι το σηµερινό θα είναι το 
πάρτι της ζωής µας, άρα χορεύουµε σαν να µην 
υπάρχει αύριο!

Ο ήχος της Αθήνας είναι...
Νίκος: Tribal electronica. Ζούγκλα και πόλη σ’ έ-
ναν ήχο.
ELIOT: Ένα παιδικό learning toy της mattel. 
Φώφη: Μια πιασάρικη µελωδία µε ένα δυνατό 
µπάσο που σε ξεσηκώνει. Που «γράφει» στα καλά 
αυτής της πόλης και τα αναδεικνύει και στα άσχη-
µά της, κάνοντάς τα να φαίνονται πιο ευοίωνα. A

Νέα οµάδα στην πόλη
Fun και LGBT πάρτι από τον Νίκο Πατρελάκη,
την DJFo και τον ELIOT

Του Γιάννη Νένε (panikoval500@gmail.com)
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Αόρατη κλωστή (Phantom thread) ****

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πολ Τόμας Άντερσον / ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Βίκι Κριπς, Λέσλι Μάνβιλ 

Η σχέση ενός συγκεντρωτικού σχεδιαστή ρού-

χων της υψηλής κοινωνίας στο Λονδίνο του 1950 

και μιας απλής κοπέλας της εργατικής τάξης, που 

γίνεται μούσα και ερωμένη του.  

Η 
«Αόρατη κλωστή» είναι η πιο στρωτή 
αφηγηματικά (με την έννοια της άνετης 
παρακολούθησής της από τον θεατή) 
ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον («Έμφυ-

το ελάττωμα», «The master»). Την ίδια στιγ-
μή είναι και η πιο απαιτητική, η πιο δύσκολη 
από όλες τις προηγούμενες δουλειές του. Στην 
προσπάθεια να αποκωδικοποιήσεις τα κρυφά 
νοήματα ή να εντοπίσεις τα μυστικά της, που ο 
Άντερσον τα κρύβει καλά όπως κι ο ήρωάς του 
πίσω από τη «φόδρα των ρούχων του», πολ-
λές φορές πέφτεις σε αδιέξοδο. Η «Κλωστή» 
δεν αφορά όμως την υψηλή ραπτική και τους 
οίκους μόδας, όπως πιθανότατα θεωρήσει ο 
θεατής που θα διαβάσει την ιστορία που πραγ-
ματεύεται. Είναι μια ταινία βασισμένη μεν στη 
μοναχική ζωή του ισπανού μόδιστρου Μπα-
λενθιάγα (1895-1972), την οποία όμως χρη-
σιμοποιεί ο αμερικανός σκηνοθέτης ως πρό-
σχημα για να θίξει κάποια άλλα θέματα που 
τον απασχολούν: η έννοια της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας –ο Άντερσον υπογράφει το δικό 
του «Οκτώμισι»– γίνεται ο καμβάς μιας παρά-
ξενης ταινίας γεμάτης ερωτήματα γύρω από το 
ερωτικό χτικιό (μακράν η πιο περίεργη αλλά 

και ρεαλιστική με το δικό της ιδιότροπο στιλ 
ερωτική σχέση που έχει απεικονιστεί στο μο-
ντέρνο σινεμά), το γκρέμισμα του καθωσπρε-
πισμού αλλά και του τείχους μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, και φυσικά της αναζήτησης της 
θέσης της γυναίκας στη (μελλοντική) κοινω-
νία. Από τις φετινές Χρυσές Σφαίρες έως τα 
Γκράμι και τα επερχόμενα Όσκαρ, όλες οι τε-
λετουργίες του αμερικανικού θεάματος οδη-
γούν στο ίδιο συμπέρασμα: η νέα εποχή είναι 
η εποχή της γυναίκας. Η Άλμα είναι η πρώτη 
γυναίκα –μετά από την αδελφή του– που τολ-
μά να αντιμιλήσει στον Ρέινολντς.  Ο χρόνος 
σας τελείωσε, λέει ο Άντερσον στους κυρίαρ-
χους (άρρενες) θεσμούς εξουσίας. Η ισορροπία 
και ισονομία στις σχέσεις, η έννοια της τέχνης 
ως πυξίδα ζωής, οι γυναίκες που φέρνουν τον 
αέρα αλλαγής στο κορεσμένο και «καταραμέ-
νο» ανδροκρατούμενο μοντέλο καταξίωσης, 
οι κλυδωνισμοί στην καθεστηκυία τάξη απο-
δίδονται με μερικές ευφυείς σκηνές εικαστι-
κού μεγαλείου, όπως εκείνες του γάμου μετα-
ξύ των αριστοκρατών ή του πρωτοχρονιάτικου 
πάρτι που ο ντελικάτος Ρέινολντς αναζητά τη 
γυναίκα του σε ένα σκηνικό κακογουστιάς 
αλλά και ορμητικής ζωής. Η υποψήφια για 6 
όσκαρ «Αόρατη κλωστή» έχει πολλά προτερή-
ματα (ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε και το ειρω-
νικό χιούμορ, ειδικά στις σκηνές που ο ήρωας 
διαλύει τα κλισέ της μόδας όπως το «σικ») κι 

ένα ακαταμάχητο ατού: το απόσταγμα της υ-
ποκριτικής ευφυΐας του  Ντάνιελ Ντέι Λιούις, 
ειδικά αν τηρήσει την «υπόσχεσή» του και δεν 
ξαναεμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη. Ο 61χρο-
νος Βρετανός κυριαρχεί με απόλυτο έλεγχο 
όλων των εκφραστικών του μέσων στον ρόλο 
του Ρέινολντς Γούντκοκ. Είναι γοητευτικός 
και απωθητικός μαζί. Η μισογύνικη σκληράδα 
στη συμπεριφορά του αντανακλά την έντονη 
ανασφάλεια και την απόλυτη εξάρτηση από 
την αδελφή του (μια θαυμάσια λιτή, γεμάτη ε-
σωτερικότητα ερμηνεία από τη Λέσλι Μάνβιλ, 
που προτάθηκε για το Β΄ όσκαρ) φέρνοντας 
στον νου το φελινικό χαρακτήρα του μιούζι-
καλ «Nine». O δύστροπος, καταθλιπτικός και 
μονόχνωτος ράφτης της υψηλής κοινωνίας 
και των γαλαζοαίματων που υποδύεται, δεν ε-
πιτρέπει στον εαυτό του τίποτα να τον αγγίξει. 
Ούτε ο πόλεμος, ούτε τα φαντάσματα του πα-
ρελθόντος, ούτε οι μούσες που τις αλλάζει α-
νάλογα την εποχή που έρχεται. Η Άλμα, ύπου-
λα αλλά και αποτελεσματικά, θα προσπαθήσει 
να διεισδύσει στα απόκρυφα των δημιουργιών 
του και στα βαθύτερα σημεία της ψυχής του. 
Θα επιχειρήσει να τον «δηλητηριάσει» αλλά 
και να τον βοηθήσει να ξαναγεννηθεί σπάζο-
ντας την κατάρα που τον βαραίνει. Στο ρόλο 
της τελευταίας η πρωτοεμφανιζόμενη και εκ 
Λουξεμβούργου προερχόμενη ηθοποιός Βίκι 
Κριπς είναι μια αποκάλυψη. ●

criticÕs CHOICE

JUST THE FACTS
Αόρατη κλωστή ****
Τελετουργία, τσάι και  

συμπάθεια

Dolphin Man **½
Καβάλα στο δελφίνι

Ο άνθρωπος των σπηλαίων 

***
Λίβερπουλ - Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ από αρχαιοτάτων 
χρόνων

Ο άνδρας που έριξε τον  
Λευκό Οίκο *
Βαθύ λαρύγγι:  

απομυθοποίηση τώρα

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Ψιλοβελονιά

Dolphin Man **½
ΣκηνοθεΣία: Λευτέρης Χαρίτος Σεναρίο:  
Λευτέρης Χαρίτος, Γιούρι Αβέρωφ.  

ΦωτογραΦία: Στέλιος Αποστολόπουλος

Η σχέση του με τη θάλασσα και η φιλοσο-

φία ζωής του Ζακ Μαγιόλ, του ανθρώπου 

που ενέπνευσε τον Λικ Μπεσόν για τη 

πιο διάσημη ταινία του, το «Απέραντο 

γαλάζιο». 

Ευπρεπέστατο, καλογυρισμένο και 

εύστοχο στις περισσότερες καλλιτε-

χνικές του προσθέσεις, το ντοκιμα-

ντέρ του Λευτέρη Χαρίτου (πρώτο 

του ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους) 

καταφέρνει να αποδώσει πλήρως τη 

μυθιστορηματική σχεδόν ζωή του 

γάλλου πρωταθλητή άπνοιας Ζακ 

Μαγιόλ και κυρίως να μας κάνει κοι-

νωνούς του πάθους του για τη θάλασ-

σα και τα όρια που μπορεί να φτάσει 

η ανθρώπινη περιπετειώδης φύση. 

Αυτό το πάθος ορίζει (και καθορίζει 

στο συγκινητικό φινάλε) τη ζωή του 

Μαγιόλ για τον οποίο μιλούν φίλοι, 

συνεργάτες και «συγγενείς» ± σαν 

τους  παγκόσμιους πρωταθλητές 

κατάδυσης Γουίλιαμ Τρούμπριτζ και 

Ουμπέρτ Πελιτσάρι±  από την Ελλάδα 

και τις Μπαχάμες ως την Ελμπα της 

Ιταλίας και την Ιαπωνία. Στο ρόλο του 

αφηγητή ο Ζαν-Μαρκ Μπαρ, που υ-

ποδύθηκε τον Μαγιόλ στο «Απέραντο 

Γαλάζιο» του Λικ Μπεσόν. 

Ο άνδρας που έριξε τον 
Λευκό Οίκο  
(Mark Felt: the Man Who Brought DoWn the 
White house) * 

ΣκηνοθεΣία: Πίτερ Λάντεσμαν   
ΠαίΖοΥν: Λίαμ Νίσον, Ντάιαν Λέιν, Μάρτον 
Κσόκας, Τομ Σάιζμορ

Η προσωπική ιστορία του Μαρκ Φελτ, 

του ανθρώπου που υπήρξε το «βαθύ 

λαρύγγι» στο σκάνδαλο του Γουότερ-

γκεϊτ.

Περισσότερο κι από την απόπειρα 

απόδοσης τιμών στις παραδοσια-

κές αξίες της αγνής αμερικανικής 

ψυχής , το φιλμ προκαλεί δυσφορία 

με την απόπειρα αγιοποίησης του 

Φελτ, ενός ανθρώπου που κινείται 

μόνο και μόνο από την απέχθειά του 

για το σύστημα των «κλεφτών και 

απατεώνων», το οποίο σημειωτέον 

υπηρέτησε για περίπου 30 χρόνια, 

πριν καταλήξει στον οριστικό (;) 

αφορισμό του. Κι αν αγιοποίηση του 

Φελτ δύσκολα χωνεύεται εκείνο που 

δεν μπορεί να περάσει απαρατήρη-

το είναι η ερμηνεία του Λίαμ Νίσον. 

Ο πάλαι ποτέ ικανός ερμηνευτής 

του «Μάικλ Κόλινς» και της «Λίστας 

του Σίντλερ» μετά από τις αρπαχτές 

τύπου «Αρπαγής» έχει χάσει αμετά-

κλητα την επαφή του με την υποκρι-

τική. Στο ρόλο του Φελτ είναι απελπι-

στικά κακός και μονοδιάστατος. 

Ο άνθρωπος των σπηλαίων 
(early Man) ***
ΣκηνοθεΣία: Νικ Παρκ 

Με τίΣ ΦωνεΣ των:  Νίκος Αξιώτης, Κώστας  
Δαρλάσης, Δημήτρης Μακαλιάς, Ηλίας Ζερβός, 
Εβελιν Ασουάντ, Δαβίδ Μαλτέζε

Τοποθετημένη χρονικά στις απαρχές του 

κόσμου, όταν προϊστορικά πλάσματα και 

μαλλιαρά μαμούθ κατοικούσαν στη Γη, η 

ιστορία του Νταγκ και του βοηθού του Χό-

γκνομπ, στην προσπάθεια να ενώσουν τη 

φυλή τους απέναντι στην εχθρική απειλή 

του Λόρδου Νουθ.

Οι δημιουργοί του αξιολάτρευτου 

«Γουάλας και Γκρόμιτ» επιστρέφουν 

με άλλη μια ταινία (προβάλλεται μόνο 

μεταγλωττισμένη στα ελληνικά) που 

ζωντανεύει τις κούκλες από πλαστελίνη 

και προσφέρει απίθανες κωμικές και 

περιπετειώδεις σεκάνς όπου το προϊστο-

ρικό περίγραμμα συναντά το μεσαιωνικό 

έπος και στην ούγια μπαίνει μια απίθανη 

σατυρική ματιά πάνω στην ποδοσφαι-

ρική Premier League και τα ιερά και όσια 

της βρετανικής παράδοσης. Δεν φτάνει 

σε αξία το «Γουάλας και Γκρόμιτ» αλλά και 

πάλι καταφέρνει να κερδίσει με ευκολία 

το χαμόγελο του θεατή χάρη στις αφο-

πλιστικές πρωταγωνιστικές φιγούρες και 

το φλεγματικό χιούμορ, που ειδικά στην 

περίπτωση των εκφωνητών του ποδο-

σφαιρικού ματς στο φινάλε, απογειώνο-

νται με τις απερίγραπτες ατάκες τους! ●  

MUST

ΗΜΕΡΕΣ ΙΡΑΝΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Στην Ταινιοθήκη της Ελ-

λάδος (1-4 Φεβρουαρί-

ου) παρουσιάζεται ένα 

αφιέρωμα στο σύγχρο-

νο κινηματογράφο του 

Ιράν. Θα προβληθούν 

οκτώ ιρανικές ταινίες 

(έξι μυθοπλασίας και 

δύο ντοκιμαντέρ) παρα-

γωγής των τελευταίων 

ετών, που πραγματεύο-

νται πτυχές της καθημε-

ρινής ζωής σε διάφορα 

μέρη του Ιράν και εστιά-

ζουν στον Άνθρωπο με 

τον τρόπο του ποιητι-

κού, αισθητικού, χαμη-

λόφωνου, διεισδυτικού 

και ουμανιστικού ιρανι-

κού κινηματογράφου. 

Την εκδήλωση διοργα-

νώνει το Μορφωτικό 

Κέντρο της Πρεσβείας 

της Ισλαμικής Δημο-

κρατίας του Ιράν στην 

Αθήνα. Στην Αθήνα θα 

βρεθεί, ως προσκεκλη-

μένος της Πρεσβείας, 

ο Mohammad 

Ghanefard, σκηνοθέτης 

της ταινίας έναρξης 

«Τhe Last Supper» που 

θα παρουσιαστεί σε πα-

νευρωπαϊκή πρεμιέρα 

την Πέμπτη 1 Φεβρουα-

ρίου στις 20.00.

«The painting pool»

«Ο άνδρας που έριξε 

τον Λευκό Οίκο»

«Dolphin man»

Ç«Ο άνθρωπος των σπηλαίων»
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Επιμέλεια: 
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

ΒΙΒΛΙΟ

Τον γνώρισα πριν 6 χρόνια, όταν τον κάλε-

σα στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο του 

Flash 96. Δεν είχε ακόμα καμία εμπλοκή 

με την πολιτική, αλλά παρακολουθούσε, 

σχολίαζε, καυτηρίαζε, σατίριζε όσα βίωνε 

τότε η χώρα, που το αντιμνημόνιο ήταν στο 

φουλ και η πάνω με την κάτω πλατεία έδι-

ναν «ηρωικούς» αγώνες με κρεμάλες και 

μούντζες στο Σύνταγμα. 

Έ
μοιαζε τρελό, αλλά ήταν εκείνη η επο-

χή που μου είχε εκμυστηρευτεί ότι ή-

θελε να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο 

διένυε την πιο δύσκολή του φάση. Γι'  

αυτό, ό,τι και να πει κανείς για τον Χειμωνά 

δεν μπορεί παρά να του πιστώσει ότι δεν 

αντιμετώπισε την πολιτική ωφελιμιστικά, 

αφού επέλεξε να ταχθεί με όσους τότε ε-

ξέφραζαν τις πιο αντιδημοφιλείς απόψεις, 

έλεγαν σκληρές αλήθειες σε ώτα μη ακου-

όντων και η Αθήνα καιγόταν για να μην κα-

ταργηθεί το επίδομα έγκαιρης προσέλευ-

σης. Στο βιβλίο του «Παραφροσύνη» (εκδ. 

Πατάκη) καταγράφει όσα βίωσε ως μέλος/ 

τομεάρχης/ υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑ-

ΣΟΚ, ενώ υπό μία έννοια περιγράφει και 

τους λόγους που τον οδήγησαν να φύγει. 

Σκέφτηκα να κάνουμε μία συζήτηση για όλα 

αυτά, για την εμπειρία του στο κόμμα, για 

τον άλλο Θανάση Χειμωνά, αυτόν των social 

media που είναι ένας διαφορετικός άνθρω-

πος από αυτόν που ξέρουμε εμείς οι φίλοι 

του αλλά και για τον... ανιψιό του ποιητή Μα-

νώλη Αναγνωστάκη και γιο του Γιώργου Χει-

μωνά και της Λούλας Αναγνωστάκη. Εικόνες 

που θυμάται πιο έντονα από τότε που ήταν 

μικρός, περιστατικά με τους γονείς του που 

έχουν χαραχθεί στη μνήμη του. Άλλωστε 

η σχέση που είχε μέχρι και την τελευταία 

στιγμή με τη μητέρα του ήταν σίγουρα πο-

λύ τρυφερή αλλά και φιλική. Όπως λέει με 

αφοπλιστική ειλικρίνεια όταν τον ρωτάω 

πώς αντιδρούσε η Λούλα Αναγνωστάκη 

στις επιθέσεις που δεχόταν στα social media 

και τις κατηγορίες ότι τάχα δεν είναι αντάξι-

ος γιος του Χειμωνά και της Αναγνωστάκη, η 

απάντησή του είναι απολαυστική: «(....) Τσα-

ντιζόταν πολύ. Πριν λίγο καιρό και παρότι η 

υγεία της ήταν πια αρκετά επιβαρυμένη μου 

πετάει ξαφνικά: ª Μα ποια είναι επιτέλους 

αυτή η καργιόλα που σε βρίζει;º »

Θανάση, είσαι ο Ανδρέας Θανόπουλος; Ο 

ήρωας του βιβλίου μου είναι ένας (σχετι-

κά) νεαρός δοκιμιογράφος που αποφασίζει 

να ασχοληθεί με την πολιτική και εντάσσε-

ται σε ένα κόμμα που ονομάζεται «Πράσινη 

Θύελλα». Είναι προφανές, λοιπόν, πως έχω 

πολλά κοινά μαζί του. Επίσης, πολλά από 

τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο 

έχουν συμβεί και στην πραγματικότητα και 

παρουσιάζονται είτε ελαφρώς αλλαγμένα 

είτε ακριβώς όπως συνέβησαν. Πάνω απ'  

όλα όμως, ο Ανδρέας Θανόπουλος είναι έ-

νας λογοτεχνικός ήρωας. Κάποιες στιγμές 

φέρεται όπως εγώ, άλλες τελείως διαφο-

Θανασησ Χειμωνασ
ÇΆτομα που έγιναν άνθρωποι από το 

ΠΑΣΟΚ κουνούσαν σε εμένα το δάχτυλοÈ
Της κΑτερινΑς πΑνΑγοπούλού

Το επιπλέον ναυάγιο
Ένα ερμηνευτικό εγκόλπιο για την  
κρίση είναι το «Επιπλέον ναυάγιο» των 
οικονομολόγων Δημήτρη Α. ιωάν-
νου  και Χρήστου Α. ιωάννου  
(Εκδ. Andy’s)

σ
ύμφωνα με τους οικονομολόγους Δημ. και Χρ. Ιω-

άννου, στην παρούσα συλλογή οικονομικών δο-

κιμίων, η κρίσιμη υστέρηση της αντίληψης έναντι 

των απαιτήσεων της πραγματικότητας, ώστε να α-

ντιληφθούμε τις αιτίες αλλά και τους μηχανισμούς που ε-

πέφεραν την οικονομική κατάρρευση, οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι τόσο οι δημοκοπούντες πολιτικοί, που σε 

μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τη συλλογική συνείδηση, 

όσο και οι πολιτευόμενοι οικονομολόγοι, που στην πρά-

ξη οριοθετούν την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, 

αρνούνται να κοιτάξουν τα πραγματικά προβλήματα και 

να συναγάγουν τα εξ αυτών αναπόφευκτα συμπεράσμα-

τα. Όπως σημειώνεται: «Ένας αναγνώστης που προφα-

νώς διαφωνούσε με την ανάλυση των συγγραφέων του 

παρόντος τόμου πως η κρίση η οποία εκδηλώθηκε, από 

το 2008 και μετά, στην ελληνική οικονομία ήταν ουσια-

στικά μία βίαιη μεν, αναπόφευκτη δε, διόρθωση των δι-

αρθρωτικών ασυμμετριών που είχαν διαμορφωθεί στην 

διάρκεια δεκαετιών, έκανε το εξής σχόλιο με την μορφή 

ερωτήματος: ª δηλαδή ο μόνος τρόπος να διορθωθούν 

οι διαρθρωτικές ασυμμετρίες της ελληνικής οικονομί-

ας ήταν η μαζική καταστροφήº ;. Πρόκειται για 

μία αντίδραση εντελώς αντιπροσωπευτική των 

δύο χαρακτηριστικών σφαλμάτων με τα οποία 

αντιμετωπίσθηκε, και αντιμετωπίζεται ακόμη, η 

κρίση. Το πρώτο σφάλμα είναι να βλέπει κανείς 

μόνο τη ª μαζική καταστροφήº , παραβλέποντας, 

έτσι, αυτό που αποφύγαμε λόγω της συνδρομής 

των ευρωπαίων εταίρων (και όχι μόνο), δηλαδή 

την απόλυτη καταστροφή, η επιστροφή από την 

οποία θα ήταν παντελώς αδύνατη. Το δεύτερο 

σφάλμα ± αποκαλυπτικό της νηπιακής νοοτρο-

πίας με την οποία προσλαμβάνουμε τον κόσμο 

ως έθνος±  ήταν, και είναι, το να πιστεύουμε πως 

μπορεί να υπάρχουν καταστρεπτικές πράξεις 

και επιλογές, αλλά να μην υπάρχουν οι συνέπειές τους. 

Η νηπιακή νοοτροπία εκφράσθηκε ακριβώς με αυτό: ένα 

ολόκληρο έθνος πορεύθηκε μέσα στην κρίση χωρίς να 

θέλει να παραδεχτεί τις συνέπειες των προηγούμενων 

επιλογών του και χωρίς να θέλει να κάνει τίποτα για να τις 

διορθώσει, περιμένοντας μάλιστα την σωτηρία από τους 

έξωθεν τρίτους, εκείνους που την ίδια στιγμή ελεεινολο-

γούσε και καθύβριζε! Ως εκ τούτου ο ανά χείρας τόμος 

θα μπορούσε να είχε και τον τίτλο ª Ένα ανήλικο έθνος 

ευρισκόμενο επί του επιπλέοντος ναυαγίου της εθνικής 

του οικονομίαςº . Τα άρθρα που συγκεντρώθηκαν εδώ, 

γραμμένα σε όλη την κρίσιμη δεκαετία 2008-2017, έχουν 

σκοπό ± μεταξύ άλλων±  να δείξουν ότι αν παρατηρείς τα 

γεγονότα με γνώμονα την απλή λογική, και όχι τις ψυχι-

κές εμμονές σου ή τα ιδιοτελή μικροσυμφέροντά σου, 

μπορείς και να αποφύγεις να παρασυρθείς σε ουσιώδη 

σφάλματα και παραπλανητικές παραισθήσεις. Καθώς 

επίσης και ότι η μόνη δυνατότητα συλλογικής εθνικής 

σωτηρίας, όσο δύσκολη και περίπλοκη και αν φαίνεται, 

είναι, αλλάζοντας τη συμπεριφορά μας, να επισκευά-

σουμε το ναυάγιο εν πλω, πράγμα που απαιτεί ενέργεια, 

αποφασιστικότητα, επαφή με την πραγματικότητα αλλά 

και πλήρη συναίσθηση της δυσκολίας του εγχειρήμα-

τος. Είναι όμως ο μόνος τρόπος να φτάσουμε ασφαλείς 

σε κάποιο λιμάνι και να μη βρεθούμε στον βυθό. Ως εκ 

τούτου, το βιβλίο αυτό, εκτός από ένα ª Ερμηνευτικό ε-

γκόλπιο για την κρίσηº , φιλοδοξεί, επίσης, να είναι μία, 

έστω και ελάχιστη, συμβολή στην εθνική συλλογική μας 

ενηλικίωση». ● 

Κεντρική διάθεση: 
Εκδόσεις Andy’s,  

Σόλωνος 43, 
Κολωνάκι, 

www.andys 
publishers.com
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ρετικά. Αν έγραφα στεγνά την ιστορία μου 

στο ΠΑΣΟΚ η «Παραφροσύνη» θα ήταν α-

πλώς μια αυτοβιογραφία. Δεν είναι όμως. 

Είναι ένα λογοτεχνικό έργο. Το πού τελειώ-

νει και πού ξεκινά η μυθοπλασία, το αφήνω 

στον αναγνώστη να το ανακαλύψει. Είναι 

ένα παιχνίδι που παίζω μαζί του. 

 

Παραφροσύνη είναι αυτό που ζούμε σήμε-

ρα; Παραφροσύνη είναι αυτό που ζούμε σε 

αυτή τη χώρα από το 2010 και μετά. Είναι 

αυτό που βίωσα τα χρόνια που ήμουν στο 

ΠΑΣΟΚ. Η λέξη αυτή όμως έχει να κάνει γε-

νικότερα με την ψυχοσύνθεση όλων των 

ηρώων του μυθιστορήματος.

Στο βιβλίο περιγράφεις πολλά περιστατικά 

που έζησες ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλ-

λά αν σου έλεγα να ξεχωρίσεις μία στιγμή, 

ποια θα ήταν; Θεωρώ πως οι πιο σημαντι-

κές εμπειρίες μου στην (αποτυχημένη αντι-

κειμενικά) θητεία μου στο ΠΑΣΟΚ, υπήρξαν 

η συμμετοχή μου στην κίνηση των «58» και 

η πρώτη συγκέντρωση των «Παραιτηθεί-

τε». Η πιο όμορφη και έντονη ανάμνηση 

που διατηρώ, όμως, ήταν η ομιλία μου ως 

υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος στο 

συνέδριο του 2015. Η ομιλία αυτή υπάρχει 

ατόφια στο βιβλίο, αν και «διασκευασμένη» 

για τις λογοτεχνικές ανάγκες του.

Στην «Παραφροσύνη» αναφέρεσαι σε διά-

φορα περιστατικά που σε ενόχλησαν, όπως 

το ότι οι αποφάσεις λαμβάνονταν από έ-

ναν κλειστό κύκλο ανθρώπων ή περιγρά-

φεις πως στο συνέδριο κάποιοι ήθελαν 

να δώσουν τη μάχη κατά του 

φιλελευθερισμού κ.ο.κ. Τελι-

κά γιατί έφυγες από το ΠΑΣΟΚ; 

Διαφωνούσα με τη γενικότερη 

στάση που κρατούσε το κόμ-

μα τους τελευταίους μήνες. Το 

2012, που πήγα, είχε ήδη ξεκι-

νήσει μια προσπάθεια ανανέω-

σης, με αποκορύφωμα το εξαι-

ρετικό ευρωψηφοδέλτιο της 

Ελιάς. Από την αρχή του 2016 

και μετά, όμως, το ΠΑΣΟΚ άρχι-

σε να αναμασά στερεότυπα πε-

ρασμένων δεκαετιών, ανέσυρε ξεχασμένα 

στελέχη από τη ναφθαλίνη και έθεσε ως μο-

ναδικό του στόχο να επαναπατρίσει όσους 

το εγκατέλειψαν για τον λαϊκισμό και τους 

διορισμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιέφερε να 

βρίσκομαι σε ένα τέτοιο κόμμα.

Στο βιβλίο αναφέρεις ότι η κρίση στη χώ-

ρα μας είναι κυρίως ηθική. Φυσικά δεν το 

πιστεύω μόνο εγώ. Η αλήθεια βέβαια είναι 

πως η ηθική αυτή κρίση υπάρχει εδώ και 

πολλά χρόνια – πολύ πριν τα μνημόνια. Α-

πλώς το χρήμα που έρεε αδικαιολόγητα ά-

φθονο την έκρυβε καλά κάτω από το χαλά-

κι. Όταν τα λεφτά τελείωσαν, βγήκε όλη η 

φρίκη στην επιφάνεια.

Αφιερώνεις ένα κεφάλαιο σε μία γυναίκα 

ευρωβουλευτή που σας κάλεσε στις Βρυ-

ξέλλες υπό τόσο κακές συνθήκες, που σχε-

δόν καταντούν αστείες. Είναι αληθινό πε-

ριστατικό; Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν. Δεν 

θα πω κάτι παραπάνω. Δεν είναι καιρός να 

τρώμε μηνύσεις!

Στον ΣΥΡιΖΑ θα εντασσόσουν; Έχεις πει πολ-

λά για αυτό το κόμμα, αλλά και ο κ. Παπαδη-

μούλης έγραφε ότι θα ήταν αδύνατη μία συ-

νεργασία με το κόμμα του κ. Καμμένου το 

οποίο «είναι δεξιότερα της ΝΔ», αλλά τελικά 

τώρα κυβερνούν μαζί παρέχοντας πλήρη 

στήριξη το ένα κόμμα στο άλλο. Στον ΣΥΡΙΖΑ 

όπως είναι σήμερα όχι. Σε καμία περίπτωση. 

Ακόμα κι αν με βάζανε πρώτο στο Επικρατεί-

ας. Δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω τα ψέματά 

τους. Τη χυδαιότητά τους. Τον τρόπο που 

ασέλγησαν πάνω στην αριστερή ιδεολογία. 

Εάν στο μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, βρει άλλο 

αρχηγό, βάλει άλλα στελέχη μπροστά και 

–κυρίως– ξαναμοιάσει σε εκείνο που εκπρο-

σωπούσε όταν βρισκόταν στο 3%, το συζη-

τάμε. Δεν το βλέπω να γίνεται, όμως.

Στο ΠΑΣΟΚ θα ξαναγυρνούσες; Δεν μπορώ 

να το αποκλείσω. Πρέπει να αλλάξουν αρ-

κετά όμως…

Πώς σχολιάζεις πολιτικούς που ήταν για 

δεκαετίες στο ΠΑΣΟΚ, όπως Κουρου-

μπλής, Σπίρτζης κ.λπ., και σήμερα λένε ότι 

το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για τα μνημόνια; Είναι 

τουλάχιστον αστείο. Άτομα που ήταν στο 

ΠΑΣΟΚ για χρόνια, που έγιναν άνθρωποι 

από το ΠΑΣΟΚ (δεν αναφέρομαι υποχρε-

ωτικά μόνο στους συγκεκριμένους) κου-

νούσαν σε άτομα σαν κι εμένα το δάχτυλο, 

παριστάνοντας τους ανθρωπιστές και τους 

αγαπησιάρηδες. Το ΠΑΣΟΚ (όπως και η Νέα 

Δημοκρατία) προφανώς και φέρουν ευθύ-

νες για την κρίση. Τα –παντελώς αχρεία-

στα– μνημόνια από το 2015 και μετά όμως 

είναι 100% έργο ΣΥΡΙΖΑ.

Στο βιβλίο περιγράφεις ανα-

λυτικά το πώς οργανώθηκε το 

κίνημα του «Παραιτηθείτε». 

Επόμενη κίνησή σας; Κάνου-

με κατά καιρούς συναντήσεις. 

Ίσως να έχετε νέα σύντομα!

Πώς εξηγείς το ότι περνάνε τό-

σο σκληρά μέτρα και δεν κου-

νιέται φύλλο, εάν εξαιρέσουμε 

τις πρόσφατες κινητοποιήσεις 

του ΠΑΜΕ; Για πέντε χρόνια η 

Αθήνα καιγόταν. Η βία χτυπούσε κόκκινο 

σε μόνιμη βάση, μαγαζιά καίγονταν και κα-

ταστρέφονταν. Οι δρόμοι του κέντρου έ-

κλειναν τρεις φορές την ημέρα, οι απεργίες 

παρέλυαν τη χώρα. Φτάσαμε σε σημείο να 

θρηνούμε νεκρούς. Σήμερα όντως δεν κου-

νιέται φύλλο. Μήπως λοιπόν οι κουκουλο-

φόροι (που ποτέ δεν μάθαμε την ταυτότητά 

τους) δεν ήταν ούτε αντιεξουσιαστές ούτε 

κοινά χουλιγκάνια; Μήπως ήταν άνθρω-

ποι που είχαν ως μοναδικό στόχο –σε συ-

νεργασία με συγκεκριμένα συνδικάτα– να 

φέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και τώρα 

απολαμβάνουν την αργομισθία τους σε κά-

ποια δημόσια υπηρεσία;

Ο ήρωας κάνει σχέση ταυτόχρονα με δύο 

γυναίκες, εσύ έχεις βρεθεί σε παρόμοια 

κατάσταση; Όχι. Εδώ ζοριζόμουν όταν εί-

χα μία σχέση, θα έψαχνα και δεύτερη; Έχω 

βρεθεί πολλές φορές όμως σε δίλημμα α-

νάμεσα σε δύο γυναίκες. Η Μυρτώ και η Βα-

νέσα της «Παραφροσύνης» είναι τελείως 

διαφορετικές μεταξύ τους, κάτι που φέρνει 

τον ήρωα μπροστά σε μια εξαιρετικά δύ-

σκολη επιλογή.

Τελευταία πάντως είσαι πιο ήρεμος στα 

social media, έχει μειωθεί ο αριθμός των 

τρολ ή βαρέθηκες; Δεν τσακώνομαι επει-

δή έχουν πάψει να μου επιτίθενται. Σταμά-

τησαν μόλις αποχώρησα από το ΠΑΣΟΚ. 

Οι άνθρωποι αυτοί (πέρα από ορισμένους 

συμπλεγματικούς που έχουν προσωπικό 

πρόβλημα μαζί μου) λειτουργούσαν συντε-

ταγμένα με στόχο συλλογικότητες (όπως 

το ΠΑΣΟΚ ή τους «Παραιτηθείτε») που βρί-

σκονταν απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα «τέ-

ρατα» που έχετε διαβάσει να έχω ποστάρει 

στο Facebook ήταν απαντήσεις στις αδιανό-

ητες χυδαιότητές τους. Δεν βρίζω ποτέ κά-

ποιον χωρίς λόγο και δεν κάνω ποτέ την αρχή 

σε έναν καβγά. Όποιος τα βάζει μαζί μου, ό-

μως, να ξέρει πως θα υποστεί τις συνέπειες.

Πριν λίγες μέρες συνέβη ένα δυσάρεστο 

γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Μια κοπέλα αυ-

τοκτόνησε λίγη ώρα αφότου έγραψε ένα 

εγκωμιαστικό ποστ στο Facebook για την 

«Παραφροσύνη» και μία εφημερίδα βγή-

κε με πρωτοσέλιδο με τη φωτογραφία σου 

συνδέοντας τα δύο περιστατικά. Έπαθα σοκ 

όταν το έμαθα. Η κοπέλα αυτή μάλιστα ή-

ταν διαδικτυακή μου φίλη. Είναι γεγονός 

πως το βιβλίο μου είναι αυτό που λέμε  «βα-

ρύ». Είναι επίσης γεγονός πως η λογοτεχνία 

διαθέτει τρομαχτική δύναμη. Δεν πιστεύω ό-

μως πως αρκεί μόνο αυτό για να βάλει κά-

ποιος τέλος στη ζωή του.

Μικρός ήσουν πράγματι το μαζεμένο ντρο-

παλό παιδί που περιγράφεις και στην «Παρα-

φροσύνη», αλλά και στο πρώτο βιβλίο σου 

το «Ραμόν»; Ναι. Η αλήθεια είναι πως ακόμα 

είμαι. Και τότε έβριζα βέβαια – άλλο αυτό.

 

Η μητέρα σου ήταν γυναίκα με πολύ χιού-

μορ. Πώς σχολίαζε κακεντρεχή σχόλια για 

εσένα του τύπου «δεν τιμά την ιστορία των 

γονιών του Γιώργου Χειμωνά και Λούλας 

Αναγνωστάκη»; Η μητέρα μου ευτυχώς 

δεν είχε σχέση με το Facebook και δεν είχε 

πάρει είδηση το μέγεθος της επίθεσης που 

δεχόμουν. Όποτε όμως μάθαινε κάτι τσα-

ντιζόταν πολύ. Πριν λίγο καιρό και παρότι 

η υγεία της ήταν πια αρκετά επιβαρυμένη, 

μου πετάει ξαφνικά: «Μα ποια είναι επιτέ-

λους αυτή η καργιόλα που σε βρίζει»;

Θα περιγράψεις μία εικόνα που έχει χαρα-

χτεί στο μυαλό σου από τα παιδικά σου χρό-

νια; Τον πατέρα μου να με πηγαίνει βόλτες 

στην Ακρόπολη. Τη μητέρα μου να μου αφι-

ερώνει ένα τραγούδι σε πειρατικό σταθμό 

κάποτε που ήμουν άρρωστος στο Δημοτικό.

Τώρα που και οι γονείς σου έχουν φύγει και 

οι δύο από τη ζωή, νιώθεις πλέον απροστά-

τευτος ή αισθάνεσαι να σου έχει φύγει το 

βάρος του ονόματος;  Ποτέ δεν ένιωθα πως 

είχα κάποιο βάρος. Θεωρώ πως η γραφή 

μου ήταν πάντα τελείως διαφορετική τόσο 

από τη γραφή του πατέρα μου όσο και από 

εκείνη της μητέρας μου, οπότε δεν θα μπο-

ρούσε ποτέ να τεθεί θέμα σύγκρισης. Σήμε-

ρα μου λείπουν οι γονείς μου, κυρίως η μητέ-

ρα μου που έχασα τόσο πρόσφατα. Είμαι ό-

μως σε αρκετά μεγάλη ηλικία για να θεω-

ρούμαι «ορφανός».  A
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ.  40χρονος ευκατάστατος και 
πολύ γοητευτικός Επιχειρηματίας, επι-

κοινωνιακός, δοτικός, ευσυνείδητος, με 
€2.500 μηνιαίο εισόδημα, σπίτι, εξοχικό σε 
νησί, επιθυμεί γνωριμία γάμου με κοπέλα 
εμφανίσιμη. «Πάππας», Ομήρου 38,  Κο-
λωνάκι, 2103620.147, www.pappas.gr 

Ο εικαστικός Βασίλης Τσοκόπου-
λος πέρασε το μισό της περσινής 

χρονιάς στην Τήνο, ζωγραφίζοντας με 
το καβαλέτο εκστρατείας. Έργα αυτής 

της δουλειάς, 
αλλά και 
κάποια που 
έγιναν στον 
απόηχο της 
ανάμνησης, 
εκτίθενται 
στην έκθεση 
με τίτλο «Το 
νησί», στην 
γκαλερί του 
Black Duck. 

Εγκαίνια: 6/2, 19.30. Έως 13/2. Χρήστου Λα-
δά 9Α, 2103234760, www.blackduck.gr  

Μικρές 
αγγελίες

Γεια σου, Μυρτώ, είμαι ο Θάνος και διαβάζω τη στήλη σου 
εδώ και πολλά χρόνια. Συνέχεια λοιπόν διαβάζω μηνύ-
ματα από κοπελιές που λένε «δεν μπορώ να βρω έναν 
σωστό άντρα και κανείς δεν μας φέρεται καλά». Λοι-
πόν, κορίτσια, να μιλήσω από προσωπική εμπειρία: εί-

μαι 29 χρονών και πάντα το θέμα μου είναι πως με όποια 
και αν έβγαινα άρχιζε τα «είσαι πολύ ευγενικός, φέρεσαι 

όμορφα στις κοπέλες, δεν παραφέρεσαι, δεν την πέφτεις ά-
γαρμπα, δεν πιέζεις καταστάσεις», μέχρι στο «ζεις σε λάθος εποχή, εσύ έπρεπε 
να ζεις στην εποχή των ιπποτών που σου έδινε η κοπελιά το μαντίλι της» και 
ενώ ειλικρινά μαμάκια δεν μπορείς να με πεις με την καμία (ίσα ίσα με τη μάνα 
μου σκοτωνόμαστε άσχημα) κατέληγε στο «δεν μπορώ να κάνω κάτι μαζί σου 
επειδή είσαι έτσι και σε βλέπω σαν φίλο». Ακόμα και σχέση χρόνων τελείωσε 
επειδή εκείνη βρήκε άλλον γιατί, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, «ήσουν πά-
ντα εδώ, με πρόσεχες, δεν με παραμελούσες, τα έκανες όλα για μένα, δεν μα-
λώναμε ε… ήθελα να με γράφεις και λίγο και δεν το έκανες». Οπότε το συμπέ-
ρασμα είναι πως, ναι, τα καλά παιδιά υπάρχουμε αλλά ΕΣΕΙΣ οι ίδιες μάς έχετε 
στο τέλος της λίστας και όταν γνωρίζετε ένα καλό παιδί, το κρατάτε για φίλο 
για να του λέτε πώς σάς φέρονται τα κακά παιδιά και πώς σας πληγώνουν και 
σας στενοχωρούν. Εσείς λοιπόν αναγκάζετε τα καλά παιδιά να αλλάξουν για να 
σας αρέσουν (αν και προσωπικά εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό γιατί πιστεύω 
στο με δέχεσαι όπως είμαι ή καθόλου), οπότε μετά μην παραπονιέστε αν όλοι 
σας φέρονται χάλια ενώ εσείς οι ίδιες δεν δώσατε ποτέ την ευκαιρία σε κάποιο 

παιδί που αξίζει να σας αποδείξει ότι μπορεί να 
σας κάνει ευτυχισμένη. Αυτά είχα να πω για να 
ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. 

- Θάνος the (nicest) guy

Εχχμμμμ… ναι… ε… μμμ…ν αι…
Υ.Γ. 1 Βασικά δεν διαφωνώ μαζί σας, κρατάω όμως 
μια μικρή διευκρίνιση η οποία λέει ότι άλλο πράγμα 
το είμαι-παρών-στη-σχέση μου-μαζί-με-την-ενέργειά 
μου-όχι παθητικά-στωικά-(νερόβραστα;;;) και άλλο το 
υπάρχω-στη-σχέση μου-χωρίς πρωτοβουλία για τίπο-
τα-δεν κουνιέμαι ρούπι-άσ’ τη να τσουλάει. Τι εννοώ; 

Ότι ο χαρακτηρισμός «καλό παιδί» σηκώνει πολλή συζήτηση. Ένα καλό παιδί γενικώς και 
αορίστως κινδυνεύει να είναι απλώς ένα άτομο που δεν βρίσκεις τι άλλο να πεις γι’ αυτόν. 
Κάτι πιο ενδιαφέρον και πιο χαρακτηριστικό, δηλαδή. Οι ήπιοι τόνοι, η γαλήνη, η ησυχία, 
όλα αυτά σούπερ, αλλά αν η σχέση μαζί του φλερτάρει με τη νωθρότητα, τη βαρεμάρα, 
την έλλειψη επικοινωνίας και φαντασίας, τι κάνουμε;  Λέω εγώ τώρα…
Υ.Γ. 3 Οι σχέσεις είναι δεντράκια που κάθε μέρα τα επισκεπτόμαστε με το ποτιστήρι μας, 
όπως έλεγε και η φίλη μου η Μελίτα.
Υ.Γ. 4 Το «μαμάκιας» πού κόλλαγε στο όλο θέμα;

Τη γνωρίζω σε κοινή παρέα. Με γουστάρει και το βλέπω. Την πλησιάζω λίγο, 
ρίχνω μερικές διερευνητικές πάσες, μου λέει ότι είναι φρεσκοχωρισμένη και 
θέλει να πάει παρακάτω, μένει Παγκράτι, δουλεύει σε διαφημιστική, βλέπει 
sci-fi σειρές μανιακά, της αρέσουν τα ρεβίθια με φέτα και οι δερμάτινες θήκες 
καπνού, αν και δεν καπνίζει. Όσο μιλάμε και κοιταζόμαστε τόσο πιο πολύ μου 
αρέσει το βλέμμα της, είναι έξυπνη, γοητευτική, εσωστρεφής. Τη γουστάρω 
(δεν τρελαίνομαι, δεν πέφτω κάτω, αλλά ναι, το ψήνω φουλ). Δυο μέρες με-
τά βγαίνουμε οι δυο μας σινεμά και ποτάκι, περνάμε τέλεια, φιλιόμαστε με 
δική της πρωτοβουλία, μου ξεκαθαρίζει ότι δεν κάνει ξεπέτες και να έχω το 
νου μου γιατί με γουστάρει πολύ. Αγχώνομαι λίγο αλλά οκ, δεν κωλώνουμε, 
προχωράμε. Περνάνε τρεις μέρες και της τηλεφωνώ (εκείνη τίποτα, εξαφανι-
σμένη). Χαίρεται πολύ που με ακούει, ναι, θέλει κι εκείνη να με δει και μήπως 
ψήνομαι να πάω σπίτι για φαγητό και ταινία, λέω εννοείται, πάω και περνάμε 
ένα υπέρτατο βράδυ που καταλήγει σε υπέρτατο σεξ. Κοιμόμαστε αγκαλιά, 
φεύγουμε το πρωί ο καθένας για τη δουλειά του, στέλνουμε sms, όλα τέλεια. 
Μιάμιση μέρα μετά μου ζητάει να βγούμε. Στο τηλ. έχει κάπως παράξενο 
ύφος, ντάξει, λέω, θα είναι στραβωμένη με τίποτα δικά της και μόλις συνα-
ντιόμαστε μου σκάει την μπόμπα. Είναι έτοιμη λέει να με ερωτευτεί, με σκέ-
φτεται συνέχεια και αυτό της προκαλεί απίστευτη σύγχυση και δεν είναι λέει 
για πειράματα, δε θέλει, λέει, να πάρει κι άλλο ρίσκο ενώ δεν πρόλαβε καλά 
καλά να χωρίσει (πέντε μήνες έχει χωρίσει) και βασικά θέλει, λέει, να μείνει 
για λίγο μόνη της να σκεφτεί ποια είναι. Α και θα με ειδοποιήσει, να μην ανη-
συχώ. ΑΝΤΕ ΓΕΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!

Χε, χε. Ζαβή.
Υ.Γ. Λοιπόν δύο εκδοχές παίζουν, τη μία την είπαμε ήδη, είναι ζαβή και κου-
κουρούκου και καλύτερα που σας γείωσε τώρα γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά 
τι κρύβει η ψυχή του ανθρώπου – μπορεί να σας ξεκοίλιαζε με κάνα κου-
ζινομάχαιρο στον ύπνο σας, οπότε κάντε το σταυρό σας (λέμε τώρα) και 
πείτε τα πάτερημά σας. Η άλλη  εκδοχή είναι να έχει επανακάμψει ο πρώ-
ην και να έχει γίνει μακελειό και τώρα το κορίτσι να είναι αποσυντονισμέ-
νο και χαμένο και να μην ξέρει τι να νιώσει. Γκίβ χερ ε μπρέικ και βλέπετε.

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της ΜυρΤώς 
ΚονΤοΒά
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ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

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

(Mediatel - Τηλ παραπόνων: 2142148020)

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)

Σε 
είδα...

Μετρό 
Μπλε γραμμή, Πέμπτη 25/1… 7:30 μ.μ., 

ψηλός, μελαχρινός, γκρι τσάντα πλά-
της, μπλε καρό πουκάμισο, κατέβηκες 
Πανόρμου, συνέχισα. Κοιταζόμασταν. 

Φορούσα μπορντό μπουφάν. 

Δεν βγαίνει το σκη-
νικό μεταξύ μας κι 
εσύ άρχισες, Γιωρ-
γάκη, να κάνεις τα 
ίδια λάθη.

Εσείς που δεν 
κάνατε ούτε τηλε-

φώνημα, μην περι-
μένετε να σας ρίξω 
ούτε ένα βλέμμα.

Κι αν αλλάξαμε 
λόγια βαριά/γύρ-
να πίσω στο λέω, 
Μαρινάκι μου.

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

άρχισυντάκτης  
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης: Δήμητρα Γκρους

 
 Διαχείριση Web Βαγγέλης Κορωνάκης

vkoron@athensvoice.gr
άρχισυνταξία Web 

Δημήτρης Αθανασιάδης

ςυντακτική ομάδα: Δ. Αλικάκος, 
Ν. Αργυροπούλου, Μ. Βελέντζας, Ντ. Βλαχοπού-

λου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου, N. Γεωργελέ, N. 
Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, A. Γκόρου, Β. Γραμμα-
τικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, Φ. 
Δημητριάδη, Θ. Ευθυμίου, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζου-

μπουλάκη, Κ. Καϊμάκης, Δ. Καραθάνος, M. Kοντοβά,  
Μ. Μαρμαρά, Β. Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. 
Μπεζιριάνογλου, Γ. Νένες, Κ. Νιαμονιτάκη, Ευτ. 

Παλλήκαρης, Κ. Παναγοπούλου, Η. Παρτσακουλά-
κη, Γ. Παυριανός, Κ. Περρή, K.Ρήγος, Ε. Συναδινού, 

Ζ. Σφυρή, Σ. Tριανταφύλλου, Ευ. Τσαβδάρη, Γ. 
Τσάκαλος, Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Σ. Χαραμή, 

Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία ςύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

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

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

 
Group Advertising Manager 

Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr

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

υποδοχή Διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 
 marketing@athensvoice.gr 

ροή Διαφήμισης Web Έφη Ορφανάκου 
efiorfanakou@athensvoice.gr 

Διεύθυνση Λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη,  

Μαρία Καραχοντζίτη, Γιώργος Άνθης

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Διανομή: Free Sunday

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

ςύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Aγγελίες: 210 3617. 369   

Λογιστήριο: 210 3617. 170

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021

ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

ςύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια ςύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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χρονιάς στην Τήνο, ζωγραφίζοντας με 
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ΧΑΣΕΙΣ!
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Αέρας ανανέωσης στα προσωπικά σου 
συνοδευόμενος από αμφιβολίες
Τα ερωτικά σου και η σχέση σου με τα παιδιά σου 
αλλάζουν πρόσημο με τη σεληνιακή έκλειψη της 
Τετάρτης. Ειδικά αν είσαι γεννημένος στις αρχές 
του β΄ δεκαημέρου βλέπεις τη σχέση σου να α-
νανεώνεται και να αλλάζει προσανατολισμό, ό-
μως εσύ αναρωτιέσαι αν έχεις 
τις απαραίτητες βάσεις για να 
υποστηρίξεις την αλλαγή. Είναι 
μία καλή στιγμή για να χρησι-
μοποιήσεις την κοινή λογική, 
όχι μόνο στα ερωτικά σου, αλ-
λά σε καθετί που αφορά την 
οικογένειά και τα πολύ δικά σου 
ζητήματα. Επιπλέον, φρόντισε 
να μην αφήσεις την προσωπική 
σου καλοπέραση και υποθέσεις 
να επιβαρύνουν δυσανάλογα 
τις φιλίες σου. Με τον Ερμή 
στον Υδροχόο επίσης από την 
Τετάρτη, μπαίνεις σε περίοδο μεγαλύτερης δημι-
ουργικότητας και σχεδιασμού στη δουλειά, καλο-
δεχούμενη από κάθε άποψη. Ταυτόχρονα βέβαια 
έχεις πολύ μεγαλύτερη όρεξη για εξωεπαγγελ-
ματικές ασχολίες, διαφορετικές παραστάσεις και 
εκδρομούλες. Αν το κανονίσεις με τον σύντροφό 
σου, έχε τον νου σου γιατί το ΣΚ η υπερβολή, η 
ξεροκεφαλιά και η διάθεση για αλκοόλ αφθονούν 
και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει εύκολα.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Ξεσπάσματα από τα οποία δεν έχεις 
να κερδίσεις τίποτα
Τείνεις να γίνεις πιο σκληρός από ό,τι χρειάζεται 
στις συνεργασίες και τη σχέση σου με την έκλει-
ψη Σελήνης της Τετάρτης, ειδικά αν είσαι γεννη-
μένος στις αρχές του β΄ δεκαημέρου του ζωδίου 
σου. Θέλεις να εκφράσεις τις πιέσεις που υπάρ-
χουν στο οικογενειακό περιβάλλον γιατί φτά-
νουν να επηρεάζουν τη δουλειά και την κοινωνι-
κή σου ζωή. Να μιλήσεις, όχι όμως ανασύροντας 
παράπονα, ανασφάλειες και δυσαρέσκειες από 
το χρονοντούλαπο, γιατί τότε θα μαλώσεις. Εκ-
μεταλλεύσου τη λαχτάρα σου για το «μαζί» με 
περισσότερη δράση ανάμεσα στα σεντόνια στη 
σχέση σου και αναζητώντας το κοινό συμφέρον 
στις συνεργασίες σου. Άλλωστε, με τον Ερμή 
στον Υδροχόο από τις 31, μπορείς να δώσεις τον 
δικό σου τόνο σε οποιαδήποτε κουβέντα ή δια-
πραγμάτευση, αρκεί να χρησιμοποιήσεις επιχει-
ρήματα. Αυτό για το οποίο μπορείς μόνο να είσαι 
προετοιμασμένος, είναι τα έξοδα που θα κάνεις 
λόγω υποχρεώσεων προς τράπεζες και οργανι-
σμούς και έξτρα συμβολής στο κοινό ταμείο, είτε 
συζυγικό είτε επιχειρηματικό. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Η γλώσσα σου, για μία ακόμη φορά, 
προτρέχει του μυαλού σου
Ούτε κι εσύ ξέρεις τι μπορεί να βγει ανά πάσα στιγ-
μή από το στόμα σου με τη σεληνιακή έκλειψη της 
Τετάρτης. Να περάσεις καλά θέλεις, να ασχολη-
θείς με την επιμόρφωσή σου, να βγεις, να κάνεις 
καμία εκδρομή. Επειδή όμως το οικονομικό σου 
δεν φαίνεται να βοηθάει ιδιαίτερα, φρόντισε να 
μην ανοίξεις μόνος τον λάκκο σου, λέγοντας το 
λάθος πράγμα, τη λάθος στιγμή ή υποσχόμενος 
πάρα πολλά σε όποιον προτίθεται να μοιραστεί τα 
εγχειρήματά σου, προσωπικά, επαγγελματικά ή 
φιλικά. Τα καλά νέα είναι ότι η είσοδος του κυβερ-
νήτη σου Ερμή στον Υδροχόο σού φέρνει άφθονες 
εμπνεύσεις και ακονίζει το εργαλείο της ομιλίας 
σου. Είναι ευκαιρία να προωθήσεις τον εαυτό σου, 
να ασχοληθείς με τις ακαδημαϊκές σου επιδιώξεις 
και την επιμόρφωσή σου. Μην αφήσεις ωστόσο 
την ανανέωση που επιθυμείς σε ανθρώπους και 
παραστάσεις να γίνει τελείως απερίσκεπτα και έ-
τσι να αποβεί μοιραία για την τσέπη σου ή τελείως 
εγωκεντρικά κι επιβαρυντικά για τη σχέση σου.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Εμμονή στη λεπτομέρεια και στα αρνητικά 
σενάρια
Δύο πράγματα σε απασχολούν πάνω από όλα αυ-
τή την εβδομάδα: το τι γίνεται στην τσέπη σου και 
το τι γίνεται στο κρεβάτι σου. Η σεληνιακή έκλει-
ψη της Τετάρτης και στις δύο περιπτώσεις υπο-
δεικνύει ότι είσαι έτοιμος να χάσεις το δάσος γιατί 

κοιτάζεις το δέντρο. Ο εσω-
τερικός σου οδηγός είναι σε 
κρίση και εμμένεις σε διαδικα-
στικά και λεπτομέρειες για το 
τι πληρώνεις πού και σε ποι-
όν, τι βγάζεις, πώς θα γίνει να 
βγάλεις περισσότερα, χωρίς 
να αναλογίζεσαι αν τα σχέδιά 
σου, τελικά, σε εκφράζουν, 
ενώ οικονομική στήριξη, στην 
πραγματικότητα, υπάρχει. Στα 
προσωπικά σου τώρα, τα πά-
θη και τα παιχνίδια ελέγχου 
μασκαρεύονται με έναν αέρα 

«σε όποιον αρέσουμε», με αποτέλεσμα καταστά-
σεις που θυμίζουν σκωτσέζικό ντους. Εφόσον 
έχεις ενέργεια και όρεξη για δουλειά, κάνε εργασι-
οθεραπεία  ή τουλάχιστον ρίξ’ το στη γυμναστική 
για να μη χάνεσαι σε περιττές σκέψεις και για να 
εκτονώσεις τον συναισθηματικό σου φόρτο. Αυτό 
που δεν πρέπει να κάνεις, είναι να αφήσεις τελείως 
το πρόγραμμά σου εφόσον σε υπηρετεί καλώς.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Σχεσιακές υπερβολές και πρώιμοι 
ενθουσιασμοί
Ότι είσαι της υπερβολής είναι γνωστόν τοις πά-
σι και αυτή δεν είναι η εβδομάδα που θα το μα-
ζέψεις. Με τη σεληνιακή έκλειψη της Τετάρτης 
στον ζωδιακό σου άξονα και τον Ερμή στον Υ-
δροχόο από την ίδια μέρα πέφτεις με τα μούτρα 
στη σχέση και τις συνεργασίες σου με σκοπό να 
είσαι δημιουργικός, να περάσεις καλά, να ζήσεις 
τον έρωτά σου. Το ζήτημα είναι να μην ξεχάσεις 
αυτομάτως ό,τι έχεις μάθει και να μην ξεκινήσεις 
καινούργια πράγματα χωρίς να έχεις κλείσει τα 
παλιά. Φρόντισε να μην παρασυρθείς σε προ-
τάσεις, ασχολίες και σχέδια που κατά βάθος δεν 
σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά, απλά και μόνο 
γιατί φαίνονται εξαιρετικά. Αν δε είσαι ελεύθε-
ρος, έχε την απαίτηση το φλερτ ή οι υποψήφιοι 
σύντροφοι να σε «πιάνουν» και πέρα από το ένα 
ποτό και το ένα κρεβάτι. Έξτρα προσοχή στη σω-
ματική σου υγεία και κυρίως στις καταχρηστικές 
συμπεριφορές, ακόμη κι αν είναι για χάρη της 
καλοπέρασης, του έρωτα ή των παιδιών σου.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Πολλές ασχολίες και αγγαρείες και νεύρα 
στο σπίτι
Η ρουτίνα σου είναι αρκετά επιβαρυμένη αυτή 
την εβδομάδα αφού η σεληνιακή έκλειψη της 
Τετάρτης φέρνει πολλές αγγαρείες, μαθήματα, 
τρεξίματα για λογαριασμούς και παράλληλα μια 
αίσθηση κατεπείγοντος σε ό,τι κάνεις για την 
υγεία και το σώμα σου. Με την είσοδο του κυ-
βερνήτη σου Ερμή στον Υδροχόο την ίδια μέρα, 
στο μείγμα προστίθενται οικογενειακές κι επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις με σένα σε ρόλο Βέγ-
γου. Πες και κανένα όχι, ειδικά στο οικογενειακό 
πλαίσιο, ακόμη κι αν δυσκολεύεσαι. Το ότι δεν 
βλέπεις συγκεκριμένο σκοπό και στόχο σ’ αυτά 
που κάνεις είναι παροδικό. Διανύεις περίοδο τα-
κτοποίησης μάλλον, παρά σχεδιασμού και δημι-
ουργικότητας. Για να μην ξεσπάσεις τη φόρτισή 
σου στο σπίτι, επένδυσε πρωτίστως σε ειλικρινή 
επικοινωνία, αναζήτησε ποιοτικό κι ευχάριστο 
χρόνο με τον σύντροφό και τα παιδιά σου, ακό-
μη κι αν αισθάνεσαι ότι δεν ξέρεις πώς να το κά-
νεις αυτή τη στιγμή. Δευτερευόντως φρόντισε 
τον εαυτό σου μέσα-έξω όσο καλύτερα μπορείς, 
από κομμωτήριο και κούρες ομορφιάς μέχρι κα-
λό φαγητό και γυμναστική.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Ζεις σαν να μην υπάρχει αύριο, 
υπάρχει όμως...
Love is all you need κατά τον Lennon, η ζωή 
όμως δεν συμφωνεί απολύτως εφόσον με τα 
χίλια καλά της, η αγάπη δεν τρώγεται. Η σελη-
νιακή έκλειψη της Τετάρτης προειδοποιεί ότι 
τείνεις να φορτώσεις τη δουλειά και τις υποχρε-
ώσεις σου στον κόκορα για να ασχολείσαι με 
τον σύντροφο, τους φίλους σου, τις εξόδους, τα 
παιδιά σου και γενικώς να βολτάρεις και να παρ-
τάρεις. Αν είσαι ελεύθερος δε, τα στάνταρ σου 
πάνε για ρεπό γιατί ψάχνεις να ζήσεις τη στιγμή 
κι όποιον πάρει ο Χάρος. Άλλωστε ο κύκλος σου 
σιγοντάρει τα σούρτα φέρτα σου και οι γνω-
ριμίες, ερωτικές και μη, δίνουν και παίρνουν. 
Ουσιαστικά το κατά τη διάρκεια είναι μια χαρά. 
Η επόμενη μέρα είναι προβληματική, οπότε 
συνειδητοποιείς ότι όλα όσα γίνονται, ούτε τις 
βάσεις που νόμιζες έχουν ούτε το μέλλον που 
ήλπιζες κι ας μη το πολυσκέφτηκες. Στα θετικά 
ότι όλη αυτή η κοινωνικοποίηση γεμίζει εκτός 
από το κρεβάτι και την τσέπη σου και, ναι, προς 
ώρας περνάς καλά.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Μπερδεύεις επαγγελματικά και προσωπικά
και ξοδεύεις εκεί που δεν θέλεις
Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου μπλέ-
κονται δυσάρεστα με τα προσωπικά και τα σό-
για σου αυτή την εβδομάδα, ειδικά αν είσαι γεν-
νημένος στην αρχή του β΄ δεκαημέρου. Είσαι σε 
φάση ανασύνταξης, όμως αυτό δεν είναι όσο 
απλό ακούγεται πρώτον γιατί φέρνεις θέματα 
της δουλειάς προς επεξεργασία στο σπίτι και 
δεύτερον γιατί προς ώρας λειτουργείς χωρίς 
σχέδιο και συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, 
παρά μόνο με τα μάτια στο χρήμα. Το ζητού-
μενο πάντως είναι να επιστρέψεις στις βάσεις 
σου, να κλείσεις σχέσεις που δεν ευδοκιμούν 
και κυρίως να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου 
που είναι σαφώς λιγότερο κολλημένο από το 
συναίσθημά σου επί του παρόντος. Άλλωστε 
είναι χρονιά που θα ακούς περισσότερα «ναι» 
από ό,τι «όχι» σε ό,τι κι αν ζητήσεις. Μην κλεί-
νεσαι ακόμη κι αν το επιθυμείς και κράτησε τα 
ψυχικά για τα σόγια σου σε ένα μίνιμουμ. Κάλε-
σε κόσμο στο σπίτι και γενικά μοιράσου ό,τι σου 
συμβαίνει, κατά προτίμηση όμως όχι με τους 
συγγενείς σου γιατί εκεί θα βρεις επίκριση, όχι 
κατανόηση.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Η προσωπική σου ατζέντα στην πρώτη 
γραμμή 
Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, επιμόρφωση, πού 
θα πας το Σαββατοκύριακο και με ποιον, αυτά 
είναι τα θέματα που τονίζει η σεληνιακή έκλει-
ψη της Τετάρτης, τονίζει όμως συγχρόνως ότι 
αποκλίνεις δραματικά από την ουσία του να 
μάθεις κάτι, να γίνεις καλύτερος, να μοιραστείς 
εμπειρίες, και περνάς σε μία αρκούντως εγω-
κεντρική κατάσταση όπου όλα σου φαίνονται 
ως μέσα για τον προσωπικό σου σκοπό. Παρ’ 
όλα αυτά οι γνωριμίες των ημερών βοηθούν, 
αλλά τελικά θέτουν τον πήχη ψηλότερα από 
ό,τι νόμιζες, γιατί οι συνηθισμένες σου θεωρί-
ες δεν επαρκούν ελλείψει πράξεων. Ευτυχώς 
είσαι σε φάση δράσης, ειδικά χάριν έρωτος ή 
δημιουργικότητας, κι αυτό κράτησέ το. Τώρα 
για το τι λες… φρόντισε μόνο να μην το παίξεις 
πιο άνετος από ό,τι κι εσύ ακόμη μπορείς να εί-
σαι, ειδικά στα επαγγελματικά και ερωτικά σου 
ενδιαφέροντα. Τέλος καλύτερα να κρατήσεις 
μικρό καλάθι σε καινούργιες προτάσεις, του-
λάχιστον όσον αφορά το οικονομικό. Ενδιαφέ-
ρονται έρχονται πολλά, ίσως όμως αισθάνεσαι 
ότι πηδάς χωρίς δίχτυ ασφαλείας, ως πιστός 
εραστής της αδρεναλίνης που είσαι.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Έσοδα-έξοδα στην τσέπη σου και κρύο-ζέστη 
στα προσωπικά σου
Η τσέπη σου μοιάζει με κέντρο διερχομένων αυ-
τή την εβδομάδα. Με τη σεληνιακή έκλειψη της 
Τετάρτης από τη μία βλέπεις έσοδα από τη δου-
λειά σου, από επιχειρήσεις και οικονομικές συ-
νεργασίες, από την άλλη οι ουκ ολίγες εκκρεμό-
τητές σου απαιτούν τη μερίδα του λέοντος από 
τα έσοδά σου. Στα προσωπικά σου, αν έχεις σχέ-
ση πρέπει να ξαναδείς το κομμάτι της συντροφι-
κότητας και του μοιράσματος. Η συνηθισμένη 
σου αποστασιοποίηση μπορεί να είναι βολική κι 
απολαυστική αλλά εντέλει είναι επιβλαβής για 
τη σχέση και το κρεβάτι σου. Παρομοίως επιβλα-
βή μπορούν να αποδειχτούν τα μυστικά αυτό 
τον καιρό, ειδικά αν είναι μία απόπειρα να συγκα-
λύψεις ζητήματα και σχέσεις που δεν αρνείσαι 
να επιλύσεις. Εφόσον ούτως ή άλλως είσαι σε 
φάση που γυρνάς ό,τι υπάρχει στο κεφάλι σου, 
επωφελήσου αφήνοντας πίσω σου και δύο τρεις 
συμπεριφορές που είναι για να τελειώνουν, ειδι-
κά αν αφορούν την οικογένειά σου και τις θεμε-
λιώδεις (ως τώρα) πεποιθήσεις σου. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Δέξου τις φροντίδες των άλλων, απλώς 
μην τις θεωρείς δεδομένες
Η σεληνιακή έκλειψη της Τετάρτης στον ζωδια-
κό σου άξονα συνιστά άφθονη φροντίδα για τον 
εαυτό σου, σε σωματικό και ψυχολογικό επίπε-
δο. Άφησε τον σύντροφό σου, τους συνεργάτες 
και την οικογένειά σου να σε φροντίσουν. Μην 
το θεωρήσεις βέβαια δεδομένο και μην πανικο-
βάλλεσαι για το μέλλον ή για τα σχέδιά σου, δεν 
είναι πάγια κατάσταση, θα την ξαναχρειαστείς 
τη ρουτίνα σου. Αν είσαι ελεύθερος διάκρινε τη 
διαφορά ανάμεσα σε γνωριμίες που σε κολακεύ-
ουν και σου ταιριάζουν θεωρητικά και σε αυτές 
που μπορεί να υπόσχονται καθημερινότητα μα-
ζί. Των ημερών θα κατατάσσονται συχνότερα 
στην πρώτη κατηγορία. Μάλιστα με τον Ερμή 
στον Υδροχόο από τις 31 περιμένεις έξτρα επι-
βεβαίωση σε ερωτικό επίπεδο, οπότε σε παίρνει 
να είσαι όσο επιλεκτικός θέλεις. Στη δουλειά, 
φρόντισε να μην παρασυρθείς σε φιλόδοξα σχέ-
δια αν δε είσαι προετοιμασμένος, συντόμως, να 
κάνεις και τη σχετική λάντζα. Κι αυτό γιατί πολλά 
θα πεις, πολλά θα σχεδιάσεις, πολλά θα θεωρή-
σεις εφικτά, χωρίς να υπολογίζεις τον κόπο που 
συνεπάγονται.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Αποτοξίνωση από τα πάντα
Αν σε είχε κουράσει η ρουτίνα σου μία φορά 
προηγουμένως, με τη σεληνιακή έκλειψη της 
Τετάρτης αισθάνεσαι ότι θέλεις να διακτινιστείς 
σε άλλον πλανήτη, νύχτα. Δεν είναι εύκολο να 
απολαύσεις την καθημερινότητά σου, αφού ό,τι 
καλείσαι να κάνεις έρχεται με ένα μεγάλο «πρέ-
πει» καρφιτσωμένο στο πέτο. Πρόκειται κυρίως 
για επαγγελματικές, κοινωνικές και οικονομικές 
υποχρεώσεις που σε βρίσκουν με υπνηλία και 
χειμερινά μπλουζ και στη χειρότερη με υπνηλία 
και βαρβάτη γρίπη. Καλύτερα να συγκεντρωθείς 
στα πρακτικά σου κίνητρα (βλέπε χρήμα) γιατί 
μόνο έτσι θα κινητοποιηθείς, ακόμη κι αν δεν 
είναι ακριβώς του στιλ σου. Στα προσωπικά σου 
είσαι σε εσωστρεφή περίοδο γιατί αισθάνεσαι 
ότι δεν σε καταλαβαίνει ούτε ο σύντροφος, ούτε 
η οικογένειά σου και κλείνεσαι. Αν δε είσαι ελεύ-
θερος, τείνεις στην αναμάσηση του παρελθό-
ντος σου και σε κρυφές συναντήσεις, τουλάχι-
στον ώσπου να βάλεις τον εαυτό σου σε σειρά. Η 
επιταγή της περιόδου είναι αποτοξίνωση σε όλα 
τα επίπεδα και σκέψη του τι μπορείς να διορθώ-
σεις στη ζωή σου γενικά. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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Τα εστιατόρια που συμμετέχουν στο Dine Athens
2 Μαζί Νίκης 48, Αθήνα, 2103222839

333 & Chef’s Workshop Νίκης 33 & Ναυάρχου Νικοδήµου 3, Αθήνα, 2103311436
48 Urban Garden Αρµατολών & Κλεφτών 48 Αµπελόκηποι, Αθήνα, 2130281866

7 Food Sins Φιλοµούσου Εταιρείας 1, Πλάκα, 2107011108
Abreuvoir (L’) Ξενοκράτους 51, Κολωνάκι, 2107229106

Acropolis Ami Roof Garden Ήρας 10, Νέος Κόσµος, 2109220842
All Senses Gastronomy Λαζαράκη 12 & ∆ούσµανη, Γλυφάδα, 6973881601

Altamira (Μαρούσι) Περικλέους 28, Μαρούσι, 2106128841
Ark Γρηγορίου Λαµπράκη 2, Γλυφάδα, 2108948882

Arteon Garden Αγ. Ιωάννου 100, Αγία Παρασκευή, 2106006004
Artisanal Lounge & Gardens Ζηρίνη 2, Κηφισιά, 2108086111

Athens Beer Νίκης 20, Σύνταγµα, 2103210790
Balcony Restaurant & Bar Βεΐκου 1, Κουκάκι, 2114118437

Balthazar Τσόχα 27, Αµπελόκηποι, 2106412300
Balux - The House Project Λεωφόρος Ποσειδώνος 58, Γλυφάδα, 2108983577

Barabicu 25ης Μαρτίου 28, Νέο Ψυχικό, 2106743874
Bites & Wine Aκτή Κουµουνδούρου 54, Πειραιάς, 2105228400

Black Duck Χρήστου Λαδά 9A, Αθήνα, 2103234760
Bluefish Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Βουλιαγµένη, 2109671778

Bohemia ∆ήµου Τσέλιου 5, Αµπελόκηποι, 2106426341
Botrinis Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 24, Χαλάνδρι, 2106857323

By the Glass Γεωργίου Σουρή 3 & Φιλελλήνων, Αθήνα, 2103232560
Casa di Rena Ελαιών 55, Νέα Κηφισιά, 2108002610

Che Cocina y Barra Sudamericana Καραΐσκου 151, Πειραιάς, 2104296660
City Bistro Athens Αµερικής 2 (Στοά Σπύρου Μήλιου), Αθήνα, 2103211315

Civitel Olympic Restaurant Λεωφόρος Κηφισίας 2A, Μαρούσι, 2106801900
Coco Mat Nafsika Πέλλης 6, Κηφισιά, 2108018027

Cookoovaya Χατζηγιάννη Μέξη 2, Αθήνα, 2107235005
Coyoacan Ηρακλειδών 10, Αθήνα, 2103457102

CTC ∆ιοχάρους 27 & Ουµπλιανής 14, Ιλίσια, 2107228812
Da Nonna Οµήρου 24, Χαλάνδρι, 2106830009

Dal Professore Αγίου Κωνσταντίνου 56, Μαρούσι, 2106109988
Dalliance House (The) Κυριαζή 19, Κηφισιά, 2106230775

Electra Metropolis roof garden Μητροπόλεως 15, Αθήνα, 2141006290
Electra Roof Garden Restaurant Νικοδήµου 18-20, Αθήνα, 2103370000

Estiatorio Milos Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, 2107244400
Family Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 74, Βούλα, 2121043411

Fish Co. Platters Περικλέους 11, Ν. Ψυχικό, 2106711976
Fuga Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αµπελόκηποι, 2107242979

Hard Rock Cafe Athens Αδριανού 52, Αθήνα, 2103245170
Hytra Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Νέος Κόσµος, 2103316767

il covo Παναγή Τσαλδάρη 32-34, Μελίσσια, 2106095300
Indi Go Κωνσταντινουπόλεως 15, Γλυφάδα, 2109680643

Izakaya Λεβέντη 5, Κολωνάκι, 2107244406
Jimmy’s Fish Ακτή Κουµουνδούρου 46, Μικρολίµανο, 2104124417

Kiku (Κολωνάκι) ∆ηµοκρίτου 12, Κολωνάκι, 2103647033
Kolchis Restaurant Πλαστήρα 4, Βούλα, 2108959999

Kollias Seafood Restaurant Λεωφόρος Συγγρού 303, Παλαιό Φάληρο, 2109408620
La Suite Lounge Restaurant (St George Lycabettus Hotel) Κλεοµένους 2, Κολωνάκι,2107416191

Lykos Steak House Αιτωλικού 72, Πειραιάς, 2104612457
Malabar Inhouse (Ξενοδ. The Margi) Λητούς 11, Βουλιαγµένη, 2108929160

Mask Καλαµιώτου 16-18, Αθήνα, 2103314676
Mayor (Κολωνάκι) Πλ. Φιλικής Εταιρείας 19-20, Αθήνα, 2103648156

Mutfak Λαοδίκης 38, Γλυφάδα, 2108949060
My1cuisine Μεταµόρφωσεως 27, Μοσχάτο, 2104828131

New Hotel (New Taste) Φιλελλήνων 16, Αθήνα, 2103273170 
Nikkei Λεβέντη 3, Αθήνα, 2107239366 
Noel Κολοκοτρώνη 59Β, Αθήνα, 2112159534 
Nolan Βουλής 31-33, Αθήνα, 2103243545 
Nolita Χαριλάου Τρικούπη 48, Κηφισιά, 2106231181 
Olive Garden (Ξενοδοχείο Titania) Πανεπιστηµίου 52, Αθήνα, 2103326260 
Oozora the House ∆ηληγιάννη 54, Κηφισιά, 2108018515 
Oroscopo Αντήνορος 42-44, Ιλίσια, 2107238567 
Parmigiani Ακτή Μουτσοπούλου 11, Πειραιάς, 2104112450 
Premiere (Ξενοδ. InterContinental) Λεωφόρος Συγγρού 89-93, Ν.Κόσµος, 2109206000 
Prosopa Κωσταντινουπόλεως 4 & Μεγ. Βασιλείου 52, Αθήνα, 2103413433 

Quartier d’ Athènes Πλ. Αγίων Θεοδώρων 7, Αθήνα, 2155003850 
Rafale Απόλλωνος 28, Λαιµός Βουλιαγµένης, 2109671184 
Royal Indian Chef Λεωφόρος Συγγρού 9, Αθήνα, 2109233585 
Sale & Pepe Αριστίππου 34, Αθήνα, 2107234102 
Scala Vinoteca Σίνα 50 & Αναγνωστοπούλου, Αθήνα, 2103610041 
Simul Υψηλάντου 63, Κολωνάκι, 2107224737 
Spiros & Vasilis Λάχητος 5, Κολωνάκι, 2107237575 
Steak Alive Κρήτης 23 & Αγίου Γεωργίου 76, Κορυδαλλός, 2104952000 
Steak House by Kiku (Ψυχικό) Περικλέους 7, Νέο Ψυχικό, 2106776759 
Sushi Bar (The) (Ψυχικό) Γεωρ. Βλάχου 38, Νέο Ψυχικό, 2106729333 
Tartare Αλεξάνδρου Παναγούλη 52, Γλυφάδα, 2109680320 
Tudor Hall (Ξενοδοχείο King George) Βασιλέως Γεωργίου 3Α, Αθήνα, 2103330265 
Vezene Βρασίδα 11, Αθήνα, 2107232002 
Vinarte Μαραγκού 18, Γλυφάδα, 2108941511 
Vive Mar Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραµανλή 18, Βούλα, 2108992453

Wagamama (Golden Hall) Λεωφόρος Κηφισίας 37A & Σπύρου Λούη, Μαρούσι, 2106836844 
Wagamama (Κηφισιά) Κασσαβέτη 3, Κηφισιά, 2108013100 
Zillers (The) Μητροπόλεως 54, Αθήνα, 2103222277 
Zonars Βουκουρεστίου 9 & Πανεπιστηµίου, Αθήνα, 2103251430, 2103251450
Zorbas (Μικρολίµανο) Ακτή Κουµουνδούρου 14, Μικρολίµανο, 2104111663
Αίγλη Εστιατόριο Κήπος Ζαππείου (είσοδος από Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας), Αθήνα, 2103369364 
Αιόλου 68 Αιόλου 68, Αθήνα, 2103247925 
Βαρούλκο Seaside Ακτή Κουµουνδούρου 54-56, Πειραιάς, 2105228400 
Βασίλαινας εστιατόριο Βρασίδα 13, Αθήνα, 2107210501 
∆ια Ταύτα Αδριανού 37, Μοναστηράκι, 2103212347 
Ε/Γ Ταξιδεύοντας  στα Βόρεια (Νέα Ερυθραία) Ευαγγελιστρίας 36, Νέα Ερυθραία, 2106201572 
Ε/Γ Ταξιδεύοντας (Κερατσίνι) Πλάτωνος 72, Κερατσίνι, 2104324368 
Εντευκτήριο Ακτή Κουµουνδούρου 64, Πειραιάς, 2104130440 
ΕΠΤΑ 7 Restaurant Bar Ερµού 119 & Άστιγγος 10, Αθήνα, 2103212010 
Ζέφυρος Ακτή Κουµουνδούρου 48, Πειραιάς, 2104175152 
Καράβι (Ξενοδ. Sofitel) ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών, Σπάτα, 2103544968 
Κρητικός (Παλλήνη) Αιόλου 49, Παλλήνη, 2106659061 
Λατίνι Λεωφόρος Ποσειδώνος 3, Βάρκιζα, 2109655977 
Λούτσος Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 78, Βούλα, 2114112444 
ΜάνηΜάνη Φαλήρου 10, Κουκάκι, 2109218180 
Μαύρο Πρόβατο του Press Café (Το) (Μελίσσια) Σωκράτους & Ζαϊµη 2, Μελίσσια, 2108103334 
Μεσογαία (Ξενοδ. Sofitel) ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών, Σπάτα, 2103544923 
Μπουγιαµπές Συνταγµατάρχου Ζησιµοπούλου 28, Παλαιό Φάληρο, 2109425203 
Πιπεριά Άγγελου Σικελιανού 8 & Αδριανείου, Νέο Ψυχικό, 2106729114 
Πρυτανείον GOLD (Golden Hall) Λεωφόρος Κηφισίας 37A & Σπύρου Λούη, Μαρούσι, 2106838083 
Σπονδή (Η) Πύρρωνος 5, Παγκράτι, 2107564021 
Φουάρ Mητροπόλεως 72 & Χριστοπούλου 6, Αθήνα, 2103211381 
Ψάριστον Καλαβρύτων 16, Νέο Ηράκλειο, 2102850746 
Ψωµί & Αλάτι Πλ. Ελευθερωτών 8, Χαλάνδρι, 2106848178



1
Πριν αποφασίσεις πού 
θα πας απόψε, δες όλα 

τα εστιατόρια αναλυτικά. 
Κάποια είναι τα αγαπημέ-
να σου και για κάποια άλ-
λα σίγουρα έχεις διαβάσει 
ή ακούσει τα καλύτερα. Εί-
ναι προτιμότερο όμως να 
εμπιστευτείς την…όρεξή 
σου. Προτιμάς γαλλική, ι-
ταλική ή ιαπωνική κουζίνα; 
Ή μήπως θες να δοκιμάσεις 
τη δημιουργική κουζίνα; 
Στο www.dineathens.gr 
θα βρεις κατηγοριοποι-
ημένες όλες τις κουζίνες 
για να επιλέξεις γρήγορα 
και εύκολα.

2 
Ο σκοπός είναι να 
δειπνήσεις σε όσο 

το δυνατόν περισσότερα 
εστιατόρια, γιατί τις τιμές 
που έχουν τα ειδικά δια-
μορφωμένα μενού του 
Dine Athens, δύσκολα θα 
τις ξαναβρείς. Προτείνου-
με, λοιπόν, να φτιάξεις το 
μενού της εβδομάδας σου 
ανάλογα με τα είδη των 
εστιατορίων. Για παρά-
δειγμα: 2 φορές θα φας 
σε κάποια φημισμένα για 
τα κρεατικά τους εστιατό-
ρια, 1 φορά σε ένα καλό 
ψαροεστιατόριο, 1 σε ένα 
εστιατόριο ελληνικής, 
παραδοσιακής κουζίνας 
κ.ο.κ.

3 
Κάνε την κράτησή σου 
στο εστιατόριο που 

επιθυμείς γρήγορα και 
εύκολα στο 
www.dineathens.gr. 
Είναι εντελώς δωρεάν, 
δεν χρειάζεται αναμονή 
για επιβεβαίωση και μπο-
ρείς να κάνεις ακύρωση 
ανά πάσα στιγμή.

4 
Δώσε έμφαση στα ε-
στιατόρια με σεφ που 

έχουν αστέρια Michelin. 
Σίγουρα αξίζει να δοκιμά-
σεις όλα τα εστιατόρια της 
λίστας, αλλά το να δοκιμά-
σεις ένα πιάτο που έφτια-
ξε σεφ με αστέρι Michelin 
σε αυτή την τιμή, είναι μια 

ευκαιρία που δεν θα σου 
παρουσιάζεται συχνά, 
οπότε άρχισε από εκεί. 

5
Βρες στο 
www.dineathens.gr 

τα εστιατόρια που έχουν 
(και) Lunch Menu και δες 
την τοποθεσία τους. Μπο-
ρείς να κάνεις εκεί το με-
σημεριανό σου διάλειμμα 
από τη δουλειά και να επι-
σκεφθείς κάποιο άλλο ε-
στιατόριο με Dinner Menu 
το βράδυ μαζί με όλη την 
παρέα. Να, ένας σίγουρος 
τρόπος να δοκιμάσεις 
ακόμα περισσότερα!

5
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Συζήτηση μεταξύ κυριών 
στο κομμωτήριο:

«Από τότε που πήγαµε πέρσι στο Dine 
Athens, και επί 11 µέρες τρώγαµε σε όλα τα 

καλά εστιατόρια της Αθήνας σε προνοµι-
ακές τιµές, όποτε του µαγειρεύω µου λέει 

“καλό αλλά όχι και για Michelin”…»

(ªÀââáôï ðòöÝ, ºïìöîÀëé)

Σκηνή σε γνωστό,
βραβευμένο εστιατόριο 

της Αθήνας.
Κύριος έχει παραγγείλει το µενού µε τα 3 πρω-
τοποριακά πιάτα των €30. Έχει έρθει το πρώτο 

πιάτο αλλά έχει περάσει αρκετή ώρα που ο 
πελάτης δεν αγγίζει το φαγητό του παρά µόνο 

το κοιτάζει σκεπτικός. 
Τον πλησιάζει ανήσυχος ο µετρ:

-Κύριε, δεν έχετε αγγίξει το πιάτο σας. 
Υπάρχει κάποιο πρόβληµα;

-∆εν είµαι σίγουρος ποιο φίλτρο να του βάλω 
για να το ανεβάσω στο ίνσταγκραµ.

(¦Ûíðôè âòÀäù, ºåòáíåéëÞ÷)

Συζήτηση ανάμεσα 
σε νεαρούς χίπστερς:

Αγόρι: Εγώ δεν τρώω για να καταναλώνω 
θερµίδες.

Κορίτσι: Σωστά. Εκτός από το φαγητό µετράει η 
ατµόσφαιρα, η αισθητική, η εµπειρία.

Αγόρι: (κάνει «εισαγωγικά» µε τα δάχτυλά του) 
∆εν «τρώµε». Κάνουµε dining.

Κορίτσι: Γι’ αυτό πάµε στο Dine Athens 
κάθε χρόνο. Για την εµπειρία.

Αγόρι: Cheers (τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους).

(¦ìáôåÝá °çÝá÷ ¶éòÜîè÷, ¦áòáóëåùÜ âòÀäù)

Νεαρός άντρας στο γυμναστήριο 
αγκοµαχάει τρέχοντας επάνω στο διάδροµο 

στη µεγάλη ταχύτητα. Ο φίλος του στο διπλα-
νό διάδροµο τον κοιτάζει απορηµένος:
-Τι σ’ έχει πιάσει και χτυπιέσαι έτσι, µωρέ;

-Πρέπει να χάσω 5 κιλά µέχρι την επόµενη 
εβδοµάδα. Αρχίζει το Dine Athens, 

1 µε 11 Φεβρουαρίου!

(°çÝá ¦áòáóëåùÜ, ÆåôÀòôè áðÞçåùíá)

Σε ποια εστιατόρια 
ήθελες πάντα να πας; 

Μια εβδομάδα γεμάτη με τις πιο νόστιμες εμπειρίες της ζωής σου 

Α
κούω συχνά ότι η υψηλή γαστρονοµία είναι τέχνη. ∆εν ξέρω αν 
ένα πιάτο, όσο νόστιµο ή ευπαρουσίαστο κι αν είναι, φτάνει ποτέ να 
αγγίξει τα όρια της Τέχνης, δεν µπορώ όµως να αµφισβητήσω την ε-
µπειρία. Είναι εµπειρία να γευτείς το φαγητό που έφτιαξε ένας καλός 
σεφ, να κλείσεις τα µάτια και να αφήσεις την αίσθηση της γεύσης να 

εξερευνήσει απερίσπαστη όλες τις υφές, τους τόνους, τα διαφορετικά υλικά. Είναι 
µια εµπειρία που δεν ξεχνάς, γιατί, παραδόξως, θυµόµαστε πιο έντονα όχι εικόνες 
και συναισθήµατα, αλλά γεύσεις και µυρωδιές. 
Όσο περισσότερες εµπειρίες, τόσο περισσότερη γνώση. Αυτή η εξίσωση είναι απα-
ράβατος κανόνας και στο φαγητό. Όσο περισσότερο δοκιµάζεις, τόσο περισσότερο 
µαθαίνεις να ξεχωρίζεις το τέλειο από το απλά καλό, να αντιλαµβάνεσαι καλύτερα 
την τεχνική των µαγείρων, να εξασκείται η γεύση σου στην ποιότητα των υλικών, 
και, ναι, να αποφασίσεις αν αυτό που µόλις γεύτηκες είναι όντως ένα έργο τέχνης! 
Πώς γίνεται όµως να τα δοκιµάσεις όλα; Υπάρχουν πάντα ευκαιρίες για να γευτείς 
όσο το δυνατόν περισσότερα. 
∆ιεθνώς οι ευκαιρίες αυτές µεταφράζονται σε φεστιβάλ γεύσης. Χιλιάδες food 
festivals µε κουζίνες του κόσµου, µε όλες τις νέες τάσεις της γεύσης, µε διάσηµους 
σεφ να µαγειρεύουν τα άπαντα. Και στην Αθήνα όµως τα τελευταία τρία χρόνια έ-
χουµε µια φανταστική διοργάνωση που πολύ µας αρέσει. Αυτή η διοργάνωση που 
όλοι περιµένουµε κάθε χρόνο (πέρυσι η προσέλευση ξεπέρασε τα 12.500 άτοµα) 
ξεχωρίζει γιατί φέρνει στο επίκεντρο τη ραχοκοκαλιά της γαστρονοµίας: τα εστια-
τόρια και τους σεφ τους. 
Η γαστρονοµική εβδοµάδα Dine Athens ή αλλιώς Restaurant Week (…ή αλλιώς το 
όνειρο των foodies) πραγµατοποιείται φέτος για τρίτη χρονιά µε την υπογραφή της 
Alpha Bank. Από την 1 έως τις 11 Φεβρουαρίου το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαι-
ρία να δοκιµάσει δηµιουργίες υψηλής γαστρονοµίας σε 100 επιλεγµένα εστιατόρια 
της πόλης και µάλιστα σε (πολύ) προνοµιακές τιµές. Σε κάθε συνεργαζόµενο εστια-
τόριο θα υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένα µενού τριών πιάτων στις προκαθορισµέ-
νες τιµές των €15, €30 και €60. Επιπλέον επιλεγµένα εστιατόρια θα προσφέρουν και 
lunch menus δύο πιάτων µε €15 ή €30, ενώ οι κάτοχοι καρτών εκδόσεως Alpha Bank 
θα έχουν επιπλέον έκπτωση 10% µε τη χρήση της κάρτας τους. 
Και τα νόστιµα δεν σταµατούν εδώ. Ο βραβευµένος µε 3 (!) αστέρια Michelin Γερ-
µανός σεφ Thomas Bühner, µε βαθµολογία 19/20 στον εξειδικευµένο στην υψηλή 
γαστρονοµία γαλλικό οδηγό Gault&Millau, αναλαµβάνει για δύο βράδια (10 και 11 
Φεβρουαρίου) την κουζίνα της Σπονδής και δηµιουργεί ένα εκπληκτικό µενού 6 πιά-
των. Οι παρευρισκόµενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον σεφ από κοντά και 
να πάρουν µαζί το µενού της βραδιάς υπογεγραµµένο από τον ίδιο (σ.σ. οι θέσεις είναι 
περιορισµένες). Επιπλέον, 20 τυχεροί, που θα κερδίσουν από µία διπλή πρόσκληση 
µέσω ραδιοφωνικών διαγωνισµών, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν µία πρω-
τότυπη βραδιά οινογευσίας σε ένα από τα προγραµµατισµένα Wine Masterclasses, 
που θα πραγµατοποιηθούν στο εστιατόριο Scala Vinoteca στις 2 και 9 Φεβρουαρίου.
Μπες λοιπόν στο www.dineathens.gr, βρες εκείνο το εστιατόριο που πάντα ήθελες 
να πας και κάνε την κράτησή σου. Αυτή η εβδοµάδα θα είναι γεµάτη µε τις πιο νό-
στιµες εµπειρίες της ζωής σου.
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www.dineathens.gr#DineAthens

ΗμέρεςΕστιατόριαΕκπτωτικά μενού 111003

Τρώμε έξω!

01-11 ΦΕβρουαρίου 2018
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