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20 διάσηµοι 
έρωτες 

µε 20 λέξεις
Του Γιάννη Νένε  

Πήγαµε στη µονα-
δική σχολή φλερτ 

στην Ελλάδα 
Της Φιλίππας 
∆ηµητριάδη  

Ποιος στέλνει 
ακόµα λουλούδια;

Της Φιλίππας 
∆ηµητριάδη

160 
ΧΡΟΝΙΑ 
MADE IN 
GREECE

Πρέπει να πας! 
Του Στέφανου 
Τσιτσόπουλου







-∆ηµήτρης Φύσσας 
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ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ
Άνθισαν µε τον πρώτο ήλιο. 

Πραγµατικά τρελές.

 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
Εντυπωσιακά τα στοιχεία που δίνει το 

ΙΕΛΚΑ. Τον Ιανουάριο µειώθηκε η χρήση 
τους κατά 75-80% σε σχέση µε τον περσινό. 

Η καλύτερη είδηση της εβδοµάδας.

DINE ATHENS
Προλαβαίνετε µέχρι την Κυριακή 11/2 
να κλείσετε τραπέζι σε ένα από τα 100 

εστιατόρια που παίρνουν µέρος φέτος 
στον πιο έξυπνο θεσµό της πόλης που µας 

δίνει την ευκαιρία για 10 ηµέρες να φάµε 
σαν πρίγκιπες και να πληρώσουµε σαν 
ζητιάνοι (που λέει ο λόγος). Μπείτε στο 

dineathens.gr και κάνετε κράτηση.

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
(µετά από ιατρική εξέταση)

-Κυρία µου, είστε µία Μαζεράτι! 
Αλλά οι Μαζεράτι πάνε µια 

κι έξω, ενώ αν ήσασταν Lada  
θα το συντηρούσατε πιο συχνά. 

(Αντώνης ∆ηµητρακόπουλος, 
γιατρός-παθολόγος-θεότητα)

ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ
Η καλύτερη µέρα για να χωρίσεις 
και να το κάψεις µετά.

ΤΟ ΛΑΘΟΣ 
Τατουάζ στα φρύδια. Το λάνσαρε 
το Ιnstagram και αποτέλειωσε 
όσες το ακολούθησαν.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Έρχονται σύντοµα οι νέες βιοµετρικές 
ταυτότητες µε τσιπάκι.

ΠΡΟΣ INSTAGRAMMERS
Mειώστε λίγο τα φίλτρα. 
Μπορεί να σας την πέσει 20χρονο 
και θα ’xουµε άλλα.

ΟΔΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ
Ο µαρτυρικός πεζόδροµος του Κολωνακίου. 
Πηγαίνετε στο Αιγάλεω να δείτε πώς πρέπει 
να διαχειριστείτε τους πεζόδροµους.

ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν 
Αργείος Πελοποννήσιος. 
(σύµφωνα µε πανό του συλλαλητηρίου) 

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Πλατεία Κολωνακίου: Σαν κάτι να λείπει από τη Λυκόβρυση ή είναι ιδέα µας; 
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-Έλα, µάνα! Τώρα τελείωσε!

-Γιατί χειροκροτούσατε, ρε σεις;
-Γιατί ήταν γαµάτο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Παρασκευή βράδυ. 
Στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου 

«Πέερ Γκυντ», έχουν πάει σχολεία 
από το Ηράκλειο Κρήτης 

και από την Καβάλα. 

Ατάκες που ακούστηκαν στο διάλειµµα:

Πρέπει να µπούµε, 
χτύπησε η καµπάνα.

·¿¸ »Ë¤¿Á°
Επιµέλεια:  Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το πρώτο σου διαµέρισµα στην Αθήνα; Όταν 
γεννήθηκα οι γονείς µου έµεναν σε ένα σπίτι 

στην Ορλώφ στο Κουκάκι.

Πού µένεις τώρα; ∆ύο δρόµους πιο πάνω.

Η πρώτη σου δουλειά; Ως κοριτσάκι µε τον «Πλούτο» 
του Αριστοφάνη στο Θέατρο Τέχνης το 2001.

Τι σου λείπει από την Αθήνα της παιδικής σου ηλι-
κίας; ∆εν ξέρω για την Αθήνα, αλλά µου λείπει γενικά 

η παιδική µου ηλικία.

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγµιότυπο που 
θυµάσαι; Θυµάµαι τη µυρωδιά από τα τζάκια τον χει-
µώνα στους δρόµους σε κάποιες περιοχές της πόλης.

Το καλύτερο σύνθηµα σε τοίχο; Λόγω ονόµατος 
µάλλον, το «ζωή µε φόβο δεν είναι ζωή» µου µιλάει.

 Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να αποµονώνε-
σαι; Κάτι κρυµµένα σηµεία στην Πνύκα…

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου; Στην Αθήνα, 
έχεις δεν έχεις όρεξη, θα πετύχεις γνωστούς. Καµιά 

φορά φοβάµαι ότι δεν µπορώ να εξαφανιστώ σε αυτή 
την πόλη.

Σε ποιες πόλεις του εξωτερικού έχεις ζήσει; Έχω 
µεγαλώσει στη Νέα Υόρκη και µετά σπούδασα στη Βο-

στώνη. ∆εν αλλάζω το φως της Αθήνας για τίποτα.

Πού αλλού θα ήθελες να ζήσεις στην Ελλάδα; 
Σε ένα κυκλαδίτικο νησί, άνετα.

Το αγαπηµένο σου αθηναϊκό σινεµά; Χειµώνα µου 
αρέσει το Άστυ. Όλα τα θερινά είναι υπέροχα.

Ποιο είναι το αγαπηµένο σου εστιατόριο; Το Μαύρο 
Πρόβατο στο Παγκράτι έχει πολύ νόστιµα φαγητά.

Το αγαπηµένο σου θέατρο; Είναι πολλά για µένα τα 
αγαπηµένα θέατρα της Αθήνας, αλλά το θέατρο Θησείον 
(δεν έχω δουλέψει ποτέ) µου άρεσε από µικρή πολύ. Η Β΄ 
Σκηνή του Θεάτρου Οδού Κεφαλληνίας, όπου φτιάξαµε 
και παρουσιάσαµε την πρώτη µας παράσταση µε την α-
γαπηµένη µου φίλη και συνεργάτρια Σταυρούλα Κοντο-

πούλου, επίσης έχει µία ξεχωριστή θέση µέσα µου.

Το αγαπηµένο σου καφέ; Το Valparaiso στο Κουκάκι.

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 χρόνια; Πάλι ζω-
ηρή και γεµάτη, όµως θα βλέπεις ακόµα πιο πολλούς 

διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή την πόλη αλλά και 
σε όλες τις πόλεις του κόσµου.

Μια συναυλία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ; Bjork. 
Tο 2008 πρέπει να ήταν.

Ο αγαπηµένος σου σταθµός µετρό; Μ’ αρέσουν οι 
στάσεις του ηλεκτρικού σε Θησείο και Mοναστηράκι.

 Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει µία ται-
νία για την Αθήνα; Ο Άκι Καουρισµάκι θα έπιανε πολύ 
την όµορφη παρακµή της πόλης αυτής. Ο Καουρισµάκι 

ξέρει να δείχνει την ποίηση στο πολύ καθηµερινό και 
να κάνει ακόµα και το πολύ βρώµικο να φαίνεται ιερό.

Η Ζ. Μυλωνά είναι ηθοποιός & σκηνοθέτρια. Από τον 
Απρίλιο θα συν-σκηνοθετεί και θα παίζει  στο Θέατρο 

Οδού Κεφαλληνίας στην παράσταση «...Et Moralité» µε 
τους: Στ. Κοντοπούλου, Γ. Παναγόπουλο, Γ.Φριντζήλα

«Είναι να µη βάλεις
κάτι στο µυαλό σου,

ξεπερνάς ακόµη
και τον εαυτό σου!»

(»Þôï ðïù æöîÀúïùî òùõíéëÀ Þìïé íáúÝ, ôá ðáéäéÀ 
ðïù äïùìåàïùî óôï Starbucks, »ïîáóôèòÀëé, 

ÆòÝôè íåóèíÛòé)

Στο ίδιο κατάστηµα:
Πιτσιρίκες παίρνουν καφέδες, 

όταν µία από αυτές λέει:
«Όταν τον πίνω σκέτο είναι 

φαρµάκι. Όταν τον πίνω µέτριο 
µού φαίνεται γλυκός. Όταν τον 
πίνω γλυκό είναι σαν µαρµελά-
δα. Πώς να τον πίνω, ρε συ;»

(»ïîáóôèòÀëé, ÆòÝôè íåóèíÛòé)

Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο  Νίκος Λαγός. Γεννήθηκε στην Αθή-
να το 1970. Σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός στο ΕΜΠ και εργάστη-
κε ως αρχιτέκτονας από το 1997 έως το 2002. Από το 2002 έως το 2006 
σπούδασε στην ΑΣΚΤ µε καθηγητή τον Γ. Ψυχοπαίδη. Έχει παρουσιάσει 
δουλειά του σε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Από το 2008 συνεργάζεται µε την Γκαλερί Ζουµπουλάκη 
(Πλατ. Κολωνακίου 20) και αυτές τις µέρες παρουσιάζει στο χώρο της 
την ατοµική του έκθεση «Εσωστρέφεια» από 8/2 έως 10/3. 
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-Ωραίο είναι, ε;
-Τι, το βλέπεις;!

Στο τέλος της παράστασης:

-Εµένα στο δεύτερο µισό µε πήρε ο ύπνος.

-Το ξέρουµε. Ροχάλιζες.
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9:00-10:00 Κατερίνα Παναγοπούλου

7:00-9:00 Στέφανος Τσιτσόπουλος

20:00-22:00 Κατερίνα Παπαγεωργιάδη 14:00-16:00 Τζένη Μελιτά 18:00-20:00 Άγγελος Τριάντης

13:00-14:00 Μάκης Μηλάτος 22:00-24:00 Έφη Πάλλη

10:00-12:00 Αντώνης Πανούτσος - Μάκης Προβατάς

12:00-13:00 Νίκος Ζαχαριάδης
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Aγαπητέ Forrest, με τη συμπεθέρα μου είμαστε στα 

μαχαίρια. Από την αρχή δεν χωνευόμασταν γιατί ε-

κείνη είναι αναρχοαριστερή κι εγώ ανήκω στην πατριω-

τική δεξιά, οπότε όπως καταλαβαίνεις είμαστε η μέρα με 

τη νύχτα. Όμως κάναμε υπομονή για χάρη των παιδιών και 

επειδή η σχέση τους μας βοηθούσε όλους. Τώρα όμως το 

πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο και τσακωνόμαστε 

καθημερινά. Εκείνη μου λέει ότι κάνω παρέα με χουντι-

κούς κι εγώ την κατηγορώ ότι θα προτιμούσε να κάνει 

παρέα με άπλυτους σαν την ίδια. Η κατάσταση μέσα στο 

σπίτι ύστερα και από το Μακεδονικό έχει γίνει αφόρητη, 

γιατί πια με βρίζει όλο το σόι του Αλέξη και νομίζω ότι θέ-

λουν να με διώξουν. Τι να κάνω; -Δημήτρης Κ. 

♥ Να μη δίνεις σημασία και δώσε τόπο στην οργή. Όπως 
εσύ, έτσι και ο Νίκος (ο Φίλης ντε...) έχει ανάγκη να ξεσπά-
σει. Άσε που πρέπει να δείξει και στην οικογένεια ότι δεν 
έχει ξεπουληθεί τελείως σε αυτό τον γάμο από συμφέρον. 
Εξάλλου τα παιδιά φαίνεται να ταιριάζουν. Και αυτό έχει ση-
μασία. Συνέχισε να δείχνεις δυσαρεστημένος και απαίτησε 
να σου κάνουν περισσότερα αξιώματα δώρο για να αντέξεις 
τον πόνο της συγκατοίκησης. 

H i Fοrrest dear, εδώ και δύο χρόνια, αγαπάω έναν 

λαμπρό νέο. Μορφωμένο, φιλελεύθερο με σπου-

δές στο Χάρβαρντ, ευρωπαϊστή... Ό,τι ακριβώς ονει-

ρεύεται κάθε ψηφοφόρος σαν εμένα που είμαι όχι μόνο 

ιδιαίτερα επιλεκτικός αλλά και αυτοαπασχολούμενος. 

Τελευταία όμως, ο Κυριάκος μου, δεν είναι αυτός που 

ήταν. Εντάξει, έδωσα τόπο στην οργή όταν αρνήθηκε 

να ξεφωνίσει εκείνον τον συγγενή του, τον χοντρό που 

κάθε τόσο πηγαίνει σε ταβέρνες και τρώει. Και δεν μι-

λάει ποτέ. Το καταλαβαίνω, δεν ήθελε να τα σπάσει με 

την οικογένεια. Όμως τώρα έχει αρχίσει να υποστηρίζει 

τους παπάδες, να σηκώνει μακεδονικά λάβαρα και γενι-

κά να συμπεριφέρεται σαν Σαμαράς. Τι έχει πάθει; Είναι 

μια φάση που θα περάσει και θα ξαναγίνει όπως παλιά ή 

το παθαίνουν όλοι αυτό όσο πλησιάζουν στην εξουσία, 

που σημαίνει ότι τον έχασα για πάντα; -Θλιμμένη Φιλε-

λεύθερη

♥ Πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να κάνεις κάποιους συμβιβα-
σμούς. Ο Κυριάκος σου είναι ρεαλιστής από ό,τι φαίνεται. 
Και ξέρει ότι δεν μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό που θέλει 
το κοινωνικό του περιβάλλον, γιατί θα χάσει τα πάντα. Πάρε 
απόφαση ότι θα έχει διπλή ζωή. Κοινωνικά θα είναι αγνώ-
ριστος. Αλλά όταν βρίσκεστε οι δυο σας, μακριά από τα 
αδιάκριτα εχθρικά βλέμματα, θα είναι πάλι ο Κυριάκος που 
γνώρισες και θα πίνει ξανά τον espresso του ευθυτενής δια-
βάζοντας ξένες εφημερίδες. Μπορείς να το αντέξεις;

Forrest, πρόσφατα κατάλαβα ότι ερεθίζομαι τρομε-

ρά όταν φοράω περικεφαλαία και στολή Μακεδονο-

μάχου και βγαίνω ντυμένος έτσι στις πλατείες. Το έκανα 

και παλιότερα, αλλά δεν τολμούσα να βγω έξω, οπότε 

δεν είχε την ίδια επίδραση πάνω μου. Είναι φυσιολογι-

κό αυτό που μου συμβαίνει; Γιατί πολλοί με κοιτάζουν 

περίεργα. Μήπως δεν έχουν μάθει ακόμα να δέχονται 

την ιδιαίτερότητα του άλλου και αυτό τους κάνει ρατσι-

στές; -Αλέξανδρος Ωμέγας

♥ Αυτό που έχεις είναι μια μορφή παρενδυσίας, σαν αυτή 
που έχει και ο Πάνος Καμμένος όταν ντύνεται κομάντο. 
Χρειάζεται να αναρωτηθείς τι είναι αυτό που σε κάνει να μη 
θέλεις να είσαι ο εαυτός σου και να γίνεσαι κάποιος άλλος. 
Μήπως δεν σου αρέσει τόσο πολύ η ζωή σου και θα ήθελες 
να ζήσεις τη ζωή κάποιου άλλου; Νομίζω ότι πρέπει να δεις 
έναν ειδικό.

Pε Φόρεστ, μου αρέσει μια κοπέλα που έχω δει στο 

προπαγανδιστικό video που έβγαλε η κυβέρνηση 

για τα γεύματα στα σχολεία. Πώς μπορώ να την πλησιά-

σω;  Υ.Γ. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ...

♥ Να γίνεις ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς για να συμμετέχει σε αυτό το 
ταινιάκι, θα είναι κάποια συγγενής. Μάθε με ποιον συνδέε-
ται και γράψου στην τοπική οργάνωση της περιοχής του. Θα 
είναι τέτοια έκπληξη να δουν κάποιον να γράφεται που θα 
σε προσέξουν αμέσως. Ίσως μάλιστα σε βάλουν να παίξεις 
και στο επόμενο video. Οπότε μετά θα γίνετε συνάδελφοι 
και όλα θα είναι πιο εύκολα. 

Nομίζω ότι οι ψηφοφόροι μου έχουν αρχίσει να 

γοητεύονται από έναν πρώην αρχηγό των Ενόπλων 

Δυνάμεων που τελευταία τον προβάλουν όλα τα κανά-

λια. Μπορεί να με εγκαταλείψουν ή να μην ανησυχώ για-

τί μόνο μαζί μου έχουν ελπίδα να γίνουν κάποια στιγμή 

και αυτοί μετακλητοί; -Ο Ανήσυχος Πάνος

♥ Φαντάζομαι ότι δεν σε πειράζει να ξέρεις ότι θα μένουν 
μαζί σου μόνο για τα ανταλλάγματα. Οπότε μην ανησυχείς. 
Για να είναι μαζί σου σημαίνει ότι είναι άνθρωποι που βά-
ζουν πάνω από όλα το συμφέρον τους.

Aγαπημένε μου Forrest, ξέρω ότι είναι αντισυνταγ-

ματικό, αλλά όταν άκουσα ότι ο Αλέξης έδωσε ε-

ντολή να προχωρήσει ταχύτατα η δικογραφία για τη 

Novartis, ένιωσα γοητευμένη και σκέφτομαι να ψηφίσω 

ΣΥΡΙΖΑ. Τι μου συμβαίνει; -Μπόνυ (χωρίς Κλάιντ)

♥ Προφανώς έχεις κάποια ζητήματα με τους macho άντρες 
που ζουν στα όρια της παρανομίας και δεν διστάζουν μπρο-
στά σε τίποτα προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους. 
Δεν πειράζει, συμβαίνει. Αλλά να είσαι έτοιμη κάποια στιγ-
μή να απογοητευθείς. A

Χτυποκάρδια στο Πάρλιαμεντ Χιλς
Ο Νίκος Ζαχαριάδης δίνει λύσεις σε πολιτικο-ερωτικά προβλήματα
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Του ΚωςτΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ν είχαμε αναθεωρήσει το Σύνταγμα με βάση τις 
προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, τώρα οι Μιχαλο-
λιάκοι θα είχαν κάτσει μπροστά στην Αγία Τρά-

πεζα της Μητρόπολης και θα μετρούσαν υπογραφές. Η 
σχετική πρόταση του Τσίπρα έλεγε πως οι πολίτες μπο-
ρούν να ζητήσουν τη διενέργεια δημοψηφίσματος για 
εθνικό θέμα, αρκεί να έχουν μαζέψει μισό εκατομμύριο 
υπογραφές. Θα κάναμε δημοψήφισμα ακόμα και για το 
ποιος πρέπει να αποχωρήσει από το Survivor. Η πρό-
σφατη εμπειρία μας έδειξε ότι χρειαζόμαστε μόλις μία 
εβδομάδα για διαβούλευση και στήσιμο κάλπης. Μετά 
δυνάμεθα να αποφανθούμε για οποιοδήποτε θέμα, α-
κόμα και για την τεχνική διάρθρωση μίας δανειακής 
σύμβασης. Θα μου πείτε ότι ακόμα και η βλακεία είναι 
ένα κόστος που αξίζει να πληρώσεις στη Δημοκρατία, 
ειδικά όσο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο ή πιο λειτουρ-
γικό. Καμία αντίρρηση, οι άλλοι έφτασαν να ψηφίσουν 
Τραμπ. Κατά μία εκδοχή η δύναμη της Δημοκρατίας 
αναδεικνύεται και όταν εκλέγεται ο πλέον ακατάλλη-
λος για να την υπηρετήσει. Βέβαια εκεί έχουν θεσμούς 
και όχι την τριτοκοσμική ελαστικότητα του δικού μας 
θεσμικού πλαισίου που φοριέται σαν κολάν από τους 
εξουσιαστές. Στην πατρίδα μας οι έννοιες της Δημο-
κρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και του ωμού λαϊκισμού 
συχνά εφάπτονται η μία πάνω στην άλλη. Κάποιος σου 
λέει ότι κάτι είναι δημοκρατικό, αλλά αν το σηκώσεις 
και το δεις στο φως, μπορεί να διαπιστώσεις ότι πρόκει-
ται για φασιστικό φιδάκι που μόλις έσκασε από το αυγό 
του. Κάποιος άλλος θα σου δείξει κάτι ως αυθόρμητη 
λαϊκή απαίτηση. Όμως στην πραγματικότητα θα πρό-
κειται για μία συμπεριφορά που είναι παράγωγο χειρα-
γώγησης. Γενικώς στον τόπο μας, τα τελευταία χρόνια, 
καλόν είναι να φοβάσαι αυτό που εμφανίζεται ως μαζι-
κό, λαϊκό με ισχυρή θέληση και κινηματικό χαρακτήρα. 
Για να το πω και αλλιώς, όπου βλέπεις πλατιά ρεύματα 
με ισχυρή φωνή, πήγαινε λίγο πιο εκεί. 

ην Κυριακή στην Αθήνα παρακολουθήσαμε μία 
τεράστια συγκέντρωση, ίσως από τις μεγαλύ-
τερες που έχει φιλοξενήσει ποτέ η πρωτεύου-

σα. Ο Τσίπρας θα ήθελε χρόνια να μιλήσει με έναν προς 

έναν τους συγκεντρωμένους. Αλλά δεν θα χρειαζόταν, 
όλοι το ίδιο πράγμα θα του έλεγαν: διαφωνούν με την 
πολιτική του στο Μακεδονικό. Αυτό είναι σοκαριστικό 
ακόμα και για τον Τσίπρα, έναν άνθρωπο κυνικό που 
μπορεί να κοιτάει την κάμερα, να λέει ψέματα και να τα 
πιστεύει πρώτα ο ίδιος. Μένει τώρα να δούμε τι βάρος 
έχει ως ηγέτης, την πρώτη φορά που δεν μπορεί να κο-
λακεύσει το πλήθος. Προσέξτε όμως και κάτι ακόμα. Η 
βούληση του συλλαλητηρίου είναι, πέρα από κάθε αμ-
φισβήτηση, λανθασμένη. Το αίτημα είναι ανέφικτο και 
η πολιτική που προκρίνει η κοινή γνώμη οδηγεί σε αδι-
έξοδο. Πάμε λίγο πιο πίσω, στο δημοψήφισμα και στις 
τεράστιες συγκεντρώσεις του «Οχι». Και τότε η κοινή 
γνώμη έκανε πάλι τη λάθος επιλογή αφού δεν διέκρινε 
τις προσδοκίες από την πραγματικότητα. Επέλεξε αυτό 
που ποθούσε, παρασυρόμενη από τον χυδαίο λαϊκισμό 
των κυβερνώντων. Και αν η κυβέρνηση υιοθετούσε τη 
λαϊκή επιλογή, σήμερα η χώρα θα είχε μετατραπεί σε ε-
ρείπια. Ακόμα πιο πίσω: Αγανακτισμένοι, Βαρουφάκης, 
Κατρούγκαλος, Καζάκης, άμεση δημοκρατία και καλλι-
έργεια της λαϊκίστικης ουτοπίας για αναίμακτη έξοδο 
από την κρίση. Και άλλο πίσω: συλλαλητήριο για τις 
ταυτότητες με εσωστρεφείς κραυγές κατά της Ευρώπης 
και του εκσυγχρονισμού. Και λίγο πιο κάτω, λες και κα-
τεβαίνουμε σκάλα στο «Φιδάκι», είναι πάλι τα συλλα-
λητήρια για τη Μακεδονία. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες 
συνδέθηκαν με λάθος επιλογές ή επιδείνωσαν ένα συ-
γκεκριμένο πρόβλημα. Από την άλλη, εκεί που υπήρχε 
η πραγματική ανάγκη για μαζικά συλλαλητήρια, για 
λαοθάλασσες διαμαρτυρίας, στην περίοδο της χούντας, 
ο λαός παρέμεινε φοβισμένος και βουβός. Συνήθως ο 
λαός επιδεικνύει αγωνιστικό σθένος εκ του ασφαλούς. 
Και τις περισσότερες φορές παίρνει τη λάθος απόφαση ή 
υποστηρίζει τη λιγότερο ορθή θέση. Συχνά δε, μέσα από 
τις λαοθάλασσες, αναδεικνύεται σαν νησί μία τρομα-
κτική αντίφαση: ο ίδιος ο λαός λειτουργεί ως εχθρός της 
πατρίδας, ως ένας πιεστικός βρόγχος παραλογισμού. 
Είναι το συναίσθημα, θα πείτε, που συγκρούεται με τη 
λογική. Ο λαός που δεν αντιλαμβάνεται το συμφέρον 
του. Ο λαός χωρίς άξιους ηγέτες.  ●
➜ kostas@giannakidis.com

Ο λαΟς κανει, ςυνήθως, λαθΟς
A

T

Οι κίνδυνοι 
του εθνικού 
αυτισμού

11 επίκαιρες διαπιστώσεις

Του Θαναση ΔιαμαντόπόυλόY

01όυδέποτε ίσως οι σχέσεις τουρκίας και ΝΑτό 

βρίσκονταν σε τόσο λεπτό σημείο…

02 όυδέποτε οι προοπτικές του κουρδικού (Κούρ-

δοι: «the biggest stateless nation of the world» κα-

τά τη διεθνή βιβλιογραφία) ήταν τόσο δυσμενείς 

για τον εξ ανατολών γείτονά μας, ώστε σχεδόν να 

προεξοφλούνται εξελίξεις, αν όχι άμεσες, τουλάχι-

στον μεσοπρόθεσμες, που θα μπορούσαν να προ-

ληφθούν τόσο από την κοινή γνώμη όσο και από το 

πολιτικό σύστημα της γείτονος ως εθνοβλαπτικές 

και ως προσβλητικές της εθνικής αξιοπρέπειας…

03 τίποτε δεν θα ήταν λιγότερο απίθανο, σε μια 

τέτοια εξέλιξη του κουρδικού, το τουρκικό πολιτι-

κοστρατιωτικό κατεστημένο να θελήσει να δημι-

ουργήσει –ως κίνηση αντιπερισπασμού και αντιρ-

ρόπησης– προβλήματα με τα νησιά του ανατολικού 

Αιγαίου…

04 ςτο απευκταίο αυτό ενδεχόμενο τίποτε δεν θα 

ήταν χρησιμότερο για την πατρίδα μας από καλές 

σχέσεις με τη βορειοατλαντική συμμαχία…

05 Η τελευταία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα, αυτή την 

περίοδο, για την ένταξη στους κόλπους της τής ακα-

τονόμαστης κεντροβαλκανικής χώρας, που προήλ-

θε από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας…

06 Η ένταξη αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και για την 

έλλάδα, διότι θα είχε στα βόρεια σύνορά της μιας 

νατοϊκή χώρα, φυσικό προστατευτικό ανάχωμα σε 

περίπτωση που η εν εξελίξει ρωσική πολιτικοπολι-

τισμική διείσδυση στη Χερσόνησο του Αίμου πάρει 

και άλλες, πιο επιθετικές μορφές…

07 Με δεδομένο πως η «Ακατανόμαστη» αποτελεί 

για μας ιδανικό βόρειο γείτονα (μικρό, φτωχό, περί-

κλειστο κράτος, χωρίς στρατό, πραγματικό πολυε-

θνικό μωσαϊκό, άρα δυνητική οικονομική επαρχία 

της χώρας μας), κάθε παράγων διασφάλισης της βι-

ωσιμότητάς της υπηρετεί το εθνικό μας συμφέρον… 

Αποδυνάμωση ή εξαφάνισή της από τον χάρτη θα 

σήμαινε και διευκόλυνση της ρωσικής διείσδυσης 

προς τον νότο, καθώς και προοπτικές εδαφικής ε-

πέκτασης άλλων βορείων γειτόνων, «φύσει» και 

γεωπολιτικά στραμμένων προς το Αιγαίο, πάντως 

δε δυνητικά πολύ πιο επικίνδυνων… (Για όποιον δεν 

το θυμάται η έλλάδα απέσπασε το μπον φιλέ από 

τη διάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και την 

απόσπαση από χριστιανικούς λαούς του μεγαλύτε-

ρου μέρους των ευρωπαϊκών της κτήσεων)…

08 Παράγοντες διασφάλισης ή έστω ενίσχυσης της 

συνοχής και της προοπτικής βιωσιμότητας της «Α-

κατονόμαστης» είναι, ασφαλώς, η ένταξή της στη 

βορειοατλαντική συμμαχία, καθώς και η κατοχύρω-

ση ενός ονόματος ικανού να λειτουργεί συνεκτικά 

για όλες τις εθνικές της συνιστώσες…

09 Αυτούς τους δύο παράγοντες καταπολεμά παντί 

τρόπω η αδάμαστη ελληνική ψυχή, ενώ η εξωτερι-

κή πολιτική ασκείται διά συλλαλητηρίων…

10 ςχεδόν ουδείς από τους ορθοφρονούντες και 

τους «clairvoyants» του πολιτικού μας συστήματος 

έχει το θάρρος να πει στον κόσμα, χωρίς καρυκεύ-

ματα και ψιμυθιώσεις, αυτά που βλέπει και αντιλαμ-

βάνεται…

11 Όταν ο Χαρίλαος τρικούπης –ο οποίος, ως αντι-

πολίτευση, άσκησε και αυτός ασύστολα δημαγωγι-

κή πολιτική κατά του ιστορικά πολύ αδικημένου Αλ. 

Κουμουνδούρου– είπε «η έλλάς προώρισται να ζή-

ση και θα ζήση», δεν φανταζόταν πως την εξωτερι-

κή πολιτική της χώρας θα την κατηύθυναν καμένοι 

και θερμοκέφαλοι παπάδες…. A

Πολιτική
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Ν
α πας, να περιηγηθείς 
και να παίξεις! Όπως 
κάναμε κι εμείς. Γιατί η 
Άθενς Βόις πήγε, είδε, 
άγγιξε, μύρισε, άκου-
σε, βίωσε κι ένιωσε τι 
πάει να πει τολμηρή, 
καινοτόμα και πρω-
τοποριακή κάποτε  

ελληνική βιομηχανία, όπως εκτίθεται σε μια 
μοναδικής αξίας διαδραστική ρετροσπεκτίβα. 
Ρεπορτάζ, τώρα! 

Ναι, είναι μια έκθεση που η αξία και η σημασία 
της δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσειακή 
παράθεση-αναβίωση προϊόντων και υπογρα-
φών που συνηγόρησαν στο θαύμα της κρα-
ταιής κάποτε ελληνικής βιομηχανίας. Σίγουρα 
τα εκθέματα, οι αναμνήσεις, οι ιστορίες και οι 
πληροφορίες που παρατίθενται, συνθέτουν 
μια μοναδική περιήγηση στον πυρήνα αλλά 
και τις πολυδιακλαδώσεις του εξηλεκτρι-
σμού και της παραγωγής καινοτόμων και 
πρωτοποριακών προϊόντων, με υπογραφή 
160 χρόνια made in Greece. Όμως η αξία της 
πολλαπλασιάζεται ακόμα περισσότερο χάρη 
στη διάδραση που επιζητεί και καταφέρνει να 
προσδώσει στον επισκέπτη. Γιατί την επισκε-
φτήκαμε και ξεναγηθήκαμε.

Οι παρέες γράφουν ιστορία
Όλα ξεκινούν στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν 
οι περίφημοι έλληνες «Χημικοί» από τον Κύκλο 
της Ζυρίχης με το πέρας των σπουδών τους 
επιστρέφουν στη χώρα εισάγοντας στην ελλη-
νική βιομηχανία κλάδους και ρεπερτόριο παρα-
γωγής που δεν υπήρχαν έως τότε. Και εγένετο 
«ΧΡΩΠΕΙ» (Χρωματουργία Πειραιώς), εργοστά-
σιο τσιμέντου ΑΓΕΤ Ηρακλής και... δώσ’ του 
κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινίσει.

Κάποτε είχαμε παραγωγή κι όχι 
εισαγωγή
Μαζί με την παρέα της Ζυρίχης, που εισάγει 
στην Ελλάδα τόλμη, καινοτομία, πρωτοπορία, 
υπηρεσίες, μηχανήματα πρώτες ύλες και πα-
ραγόμενα προϊόντα, που βάζουν μπρος τον 
κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας, έρχεται και 
το ηλεκτρικό ρεύμα. Η Ελληνική Ηλεκτρική 
Εταιρεία είναι αυτή που ηλεκτροδοτεί τις 
μεγάλες ελληνικές πόλεις, ξεκινώντας πρώτα 
από τη φωταγώγηση της Αθήνας, χάρις στη 
μικρή μονάδα ρεύματος στο μηχανουργείο 
του εργοστασίου Φωταερίου.

Ναι, μια βόλτα στην Τεχνόπολη 
επιβάλλεται!
Θα δείτε εκείνη την εποχή όπου το ψυγείο 
ήταν «Eskimo», ο φούρνος «Ιζόλα», «Πίτσος» 
σήμαινε εμπιστοσύνη και η φθοριούχος ο-
δοντόπαστα «Adelco» όχι απλώς εξασφάλιζε 
προστασία από την τερηδόνα αλλά λόγω της 
θαυματουργής χλωροφύλλης που εμπεριείχε 
«προσέδιδε στόμα άοσμο, δροσερό και ευχά-
ριστο».

Φάε μπισκοτάκι γεμιστό, μην κρα-
τάς το στόμα σου κλειστό!
Στο τμήμα της έκθεσης τροφίμων και ποτών 
παρελαύνει όλη η παιδική μας ηλικία, «Παπα-
δοπούλου», «Γιώτης», «Νομικός», αναψυκτικά 
«ΕΨΑ», αλλά και μετά που μεγαλώσαμε, μπρά-
ντι «Βότρυς» και κονιάκ «Μεταξά», μπίρες 
«Fix» και σιγαρέτα «Ματσάγγος».

Ω τι κόσμος, μπαμπά!
Η έκθεση ξεδιπλώνεται σε τομείς απόλυτα 
και εύστοχα διακριτούς και χωροθετημένους. 
Κλάδοι καπνού και οικοδομικών υλικών, 
κλωστοϋφαντουργία, επιπλοποιία, χημική 
βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ενέργεια και 
όλα με χρώμα ξεχωριστής σήμανσης, ώστε ο 
επισκέπτης να αλλάζει πίστες και να θαυμάζει 
μηχανές και αγαθά. Που όλα συνομολογούν 
και συνθέτουν ιστορίες τεχνικοοικονομικής 
και πολιτικής κατεύθυνσης, μα και ταυτόχρο-
να ρέουν σαν παιχνίδι!

Οι μινιατούρες των πρώτων ατμομηχανών 
και πετρελαιομηχανών του Πειραιά, τα «απο-
κεντρωμένα» άροτρα των αδελφών Γκλαβά-
νη-Καζάζη στον Βόλο, αλλά και το ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο Enfield 8.000 από την οικογένεια 
Γουλανδρή στη Σύρο. Δυστυχώς λόγω γρα-
φειοκρατικών εμποδίων στις αρχές του ’70, 
δεν κατάφερε να μπει σε διαδικασία μαζικής 
παραγωγής. Σε αντίθεση με τα έπιπλα «Κλι-
σμός» του επιπλοποιού Ελευθέριου Σαρίδη, 
που μαζί με τον νεοϋορκέζο σχεδιαστή Τέρενς 
Χάρολντ Ρόμπινσον-Γκίμπινς κατάφεραν να 
φτάσουν και να μπουν ως εκθέματα ακόμα και 
στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. 
Ή να ντύσουν το καθιστικό του penthouse 
της Μαντόνα. Θα τα δεις όλα εδώ. Περάστε να 
δείτε, περάστε να θαυμάσετε: τις περίφημες 
κλωστές «Πεταλούδα», το πορτοκαλί βανέτο 
διανομής του φρέσκου γάλακτος «Δέλτα», τα 
ξυλάκια που πάνω και γύρω τους έσταζε το 
παγωτό της «ΕΒΓΑ». Ένα μοναδικό θέαμα!

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η αγαπημένη μου στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που, πηγαίνοντας στη δουλειά, περνάω 
από το εργοστάσιο Παπαδοπούλου στην Πέτρου Ράλλη. Είναι αυτή η υπέροχη μυρωδιά των 
μπισκότων που ψήνονται και το άρωμα βανίλιας και ζεστού γάλατος που σε κάνει να θες να 
ανοίξεις τα πνευμόνια σου και να εισπνεύσεις όσο περισσότερο γίνεται. Μπαίνοντας στην 
έκθεση, πώς να μην ενθουσιαστώ με τον κύλινδρο-σφραγίδα που δίνει το χαρακτηριστικό 

ανάγλυφο τύπωμα στα «γεμιστά μπισκότα Παπαδοπούλου»; Και λίγο πιο δίπλα να και οι 
σφραγίδες για τα «Μιράντα», αχ και τα «Πτι-Μπερ»! Είμαι λιχούδω, τι να κάνω; Αφήστε με 

εδώ, με τα παλιά τσίγκινα κουτιά γεμάτα μπισκότα, δεν θα βγάλω κιχ. Θα χαμογελάω μόνο. 
-Ε. ΜΠ.

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου
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Γιώργος Καμίνης 
Δήμαρχος Αθηναίων
Επισκέφθηκα την έκθεση, πέρα από τα επί-
σημα εγκαίνια και μια Κυριακή, καθώς το είχα 
υποσχεθεί στη μεγάλη μου κόρη. Στο δρόμο 
για την έκθεση σκεφτόμουν ότι η Κατερίνα 
είναι νέα και μπορεί τα εκθέματα να μην 
κερδίσουν το ενδιαφέρον της μιας και δεν 
έχει αντίστοιχες μνήμες. Διαψεύστηκα. Οι 
μινιατούρες των πρώτων ατμομηχανών και 
πετρελαιομηχανών του Πειραιά την κέρδισαν 
και θέλησε να μάθει όσο το δυνατόν περισσό-
τερα για τα δρομολόγιά τους. Τον ίδιο ενθου-
σιασμό δείξαμε και οι δύο για το πρώτο κίτρι-
νο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν σκεφτεί κανείς 
πόσο πρωτοπόροι υπήρξαμε στο παρελθόν, 
τότε μπορεί να πιστέψει ότι το μέλλον της ελ-
ληνικής βιομηχανίας μπορεί να είναι λαμπρό. 
Αρκεί να το πιστέψουμε.

Κωστής Μπιτζάνης 
Διευθύνων Σύμβουλος -  
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Το αγαπημένο μου έκθεμα είναι η πινακίδα 
που αναφέρεται σε μια από τις κλωστοϋφα-
ντουργικές επιχειρήσεις, την εταιρία ΣΙΖΑΛ, 
στην αίθουσα Αποθήκη. Αυτή την πινακίδα 
την αντίκρισα όταν την ώρα που στηνόταν η 
έκθεση έκανα την πρώτη μου επίσκεψη.
Το εργοστάσιο ΣΙΖΑΛ, που ιδρύθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1938 και λειτούργησε μέχρι 
τη δεκαετία του 1980, κατασκεύαζε σχοινιά 
από γιούτα και κάνναβη και ήταν η πρώτη 
μου δουλειά. Έμεινα ακίνητος να διαβάζω 
τις πληροφορίες για την εταιρεία και έρχο-
νταν μπροστά μου εικόνες από τα μεγάλα 
κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα και τους 
θορύβους τους, κι εγώ νεαρός μηχανικός 
με τετράδιο και χρονόμετρο να κυκλοφορώ 
ανάμεσά τους.
Στη συνέχεια συνάντησα κι άλλη εταιρεία 
που δούλευα αργότερα και έτσι η έκθεση αυ-
τή μου επιφύλασσε μεγάλες συγκινήσεις. Ε-
κτός από την υποδειγματική υλοποίηση μιας 
ιδέας που γεννήθηκε πριν από έναν χρόνο, 
η ομάδα επέλεξε ανάμεσα στις επιχειρήσεις 
που πρωτοπόρησαν ή καινοτόμησαν στην 
ιστορική διαδρομή της βιομηχανίας, επιχει-
ρήσεις που έχω δουλέψει.
Από τη ΣΙΖΑΛ μέχρι την έκθεση 160 χρό-
νια made in Greece, η δική μου προσωπική 
πορεία σε μια διαρκή αναζήτηση του δρόμου 
που κάνει τα πράγματα καλύτερα. Ευτυχώς, ο 
δρόμος αυτός δεν έχει τέλος. 

Πόπη Διαμαντάκου  
Πρόεδρος - Τεχνόπολη  
Δήμου Αθηναίων
Αγαπημένο μου έκθεμα ο διαδραστικός 
πάγκος όπου εκτυλίσσεται η ιστορία της χώ-
ρας μαζί με την ιστορία της ανάπτυξης, της 
δημιουργίας, της παραγωγής. Ένας «περίπα-
τος» στην αυτοσυνειδησία για τον σημερινό 
Έλληνα επισκέπτη που προσφέρεται σαν παι-
χνίδι αλλά δίνει το νήμα της σκέψης και της 
λογικής για την ερμηνεία του δύσκολου πα-
ρόντος του τόπου. Γιατί ο επισκέπτης μπορεί 
να «ζήσει» από τη μία άκρη ως την άλλη τους 
μεγάλους σταθμούς της εγχώριας ιστορίας, 
τα άλματα προς την πρόοδο που βελτίωσαν 
τη ζωή των Ελλήνων και μετέτρεψαν σταδια-
κά τη χώρα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, 
αλλά την ίδια στιγμή και τις καταστροφές, τα 
πισωγυρίσματα, πολέμους, πτωχεύσεις: όλα 
όσα συνθέτουν τον καμβά μιας χώρας που 
χρειάζεται τη μνήμη για να προχωρήσει για α-
κόμη μια φορά αποφασιστικά προς το μέλλον 
και να κάνει το νέο άλμα προς την ανάπτυξη.

Ερατώ Κουτσουδάκη-
Γερολύμπου Αρχιτέκτων - 
Μουσειολόγος | Μουσειογραφική 
επιμέλεια έκθεσης
To έκθεμα που βρίσκω πιο συναρπαστικό 
στην έκθεση είναι η διαφημιστική καρτολίνα 
«Εθνικός Φωτισμός δι’ οινοπνεύματος» της 
εταιρίας ΕΕΟΟ (κοινώς ΒΟΤΡΥΣ), στην ενότητα 
των Χημικών Βιομηχανιών. Ανήκει στον αγα-
πημένο ελευσίνιο φίλο και συλλέκτη Κώστα 
Λυκίδη. Την καρτολίνα αυτή τοποθετούσαν 
στα τζάμια μπακάλικων και φαρμακείων στις 
αρχές του 20ού αι. για να διαφημίσουν έναν 
νέο τρόπο φωτισμού, όταν το πετρέλαιο 
ήταν, λόγω του Μεγάλου Πολέμου, σε κρίση 
και πρωτοεμφανίστηκαν οι λάμπες οινοπνεύ-
ματος. Δείχνει το λαμπρό επιστημονικό και 
επιχειρηματικό μυαλό του –δυστυχώς άγνω-
στου στο ευρύ κοινό– Επαμεινώνδα Χαρίλα-
ου, ο οποίος εν μέσω σταφιδικής κρίσης είχε 
σκεφτεί (και) αυτό τον τρόπο να αξιοποιείται 
το περίσσευμα σταφίδας, έτσι ώστε όταν 
προέκυψε η ανάγκη (κρίση πετρελαίου) να 
είναι έτοιμος να λανσάρει στην αγορά ένα νέο 
προϊόν που... μεγαλούργησε! Περιπτώσεις 
σαν τον Ε. Χαρίλαο έχει περισσότερο από 
ποτέ ανάγκη η χώρα: στις επιστήμες, στο επι-
χειρείν, στην πολιτική, στο δημόσιο βίο, όπου 
εξάλλου ο Χαρίλαος δραστηριοποιήθηκε.

Γιάννης Στογιαννίδης,
Ιστορικός - Ερευνητής | Ιστορική 
έρευνα
Βρίσκω ειδικής βαρύτητας τα εκθέματα της 
φαρμακοβιομηχανίας ΚΟΠΕΡ. Ο επωαστικός 
θάλαμος μας υπενθυμίζει τη συμμετοχή 
του επιστημονικού προσωπικού της χώρας 
στη βιομηχανική παραγωγή. Το μηχάνημα 
περιστροφής και παρασκευής κουφέτων 
δημιουργεί μία ενδιαφέρουσα σύνδεση με το 
αντίστοιχο μηχάνημα παρασκευής κουφέτων 
από μαστίχα. Πολύ περισσότερο, αν σκεφτού-
με ότι παρόμοια μηχανήματα κατασκεύαζαν 
τα ελληνικά μηχανουργεία, όπως εκείνο του 
Κούππα.
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας 
από τους πιο δυναμικούς, εξωστρεφείς και 
πρωτοποριακούς κλάδους της εγχώριας βιο-
μηχανίας. Την ίδια στιγμή, περισσότερο από 
κάθε άλλο κλάδο, προωθεί την καινοτομία και 
την έρευνα.

Μαρία Φλώρου Διευθύντρια 
Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερί-
ου | Μουσειολογική επιμέλεια 
Από το Ιστορικό Αρχείο της ΔΕΗ μια αφίσα 
στο πλαίσιο καμπάνιας για την ενημέρωση 
και την προστασία των καταναλωτών και των 
ανθρώπων που διαμένουν κοντά σε πύργους 
ηλεκτροδότησης από τη δεκαετία του 1960.
Η εικόνα δείχνει μια γυναίκα να απλώνει τα 
ρούχα της σε σχοινί δεμένο πάνω σε έναν 
πύργο. Ακολουθεί κείμενο: «Μη πιάνετε από 
τους πύργους του Ηλεκτρικού, αντένες ραδι-
οφώνου, σχοινιά απλώματος ρούχων, σύρμα-
τα τηλεφώνου... μπορεί να πάθετε ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΠΛΗΞΙΑ». Μια προειδοποίηση που σήμερα 
φαίνεται αστεία ίσως, τότε ήταν εντελώς 
απαραίτητη για την ενημέρωση του κατανα-
λωτικού κοινού, που είχαν να αντιμετωπίσουν 
κάτι εντελώς πρωτόγνωρο και διαφορετικό!
Η ΔΕΗ καινοτόμα και πρωτοπόρα στην ενότη-
τα της Ενέργειας, και από τις πιο σημαντικές 
βιομηχανίες της Ελλάδας, ιδρύεται στα 1950 
και οργανώνει ένα ειδικό πλαίσιο για τη με-
τεκπαίδευση του προσωπικού της αλλά και 
φροντίζει για την ενημέρωση, προστασία και 
ασφάλεια των καταναλωτών της, δίνοντας το 
στίγμα μιας σύγχρονης εταιρείας στη μεταπο-
λεμική Ελλάδα.

ΚΛΩΣΤΑΙ 
 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

Οι μοδίστρες στις μέρες μας δεν είναι και 
πολύ διαδεδομένο επάγγελμα κι η αλή-
θεια είναι ότι κοντεύει να εξαλειφθεί. Η 

γιαγιά μου όμως ήταν μοδίστρα για πολ-
λά χρόνια και το αγαπάει αυτό που κάνει, 
το κάνει με μεράκι. Στο σπίτι έχει ακόμα 
τη ραπτομηχανή της σε ένα δωμάτιο και 
κάθε φορά που θέλουμε να μας φτιάξει 

ή να μας διορθώσει κάτι ξέρουμε πού θα 
απευθυνθούμε! Έχει γεμάτα συρτάρια με 
μασουράκια, κλωστές Πεταλούδα, υφά-
σματα κι όλα τα προσωπικά της εργαλεία 
και κάθε φορά που ράβει και ξηλώνει και 

τροποποιεί κάθομαι και την κοιτάω. Μπαί-
νοντας στην έκθεση είδα μπροστά μου 

όλα αυτά που σχετίζονται με την κλωστο-
ϋφαντουργία και τα ένιωσα τόσο οικεία, 

σαν να είναι της γιαγιάς μου. -Δ.Κ.

EnfiEld 8.000

Είναι μια έκθεση που καταγράφει το χθες 
μα ονειρεύεται το μέλλον και διηγείται 

μαγικά τα κατορθώματα, τα προϊόντα και 
τους πρωτεργάτες που συνηγόρησαν 
στο θαύμα της ελληνικής βιομηχανίας.
Σαν βιωματικό παιχνίδι, σαν ζώσα μνή-

μη-εμπειρία, αγγίξαμε τα εκθέματα, κον-
σερβοποιήσαμε, ναι, κονσερβοποιήσαμε 
ντοματοχυμούς, μυρίσαμε καραμέλες και 

σοκολάτες, ήμασταν έτοιμοι ακόμα και 
να πατήσουμε την κόρνα από το μυθικό 
Enfield 8.000, το πρώτο ηλεκτροκίνητο 

που κατασκευάστηκε στο Νεώριο της Σύ-
ρου. Γιατί δεν είναι ρετρό κι ας μοιάζει με 

καρτ ποστάλ μια άλλης Ελλάδας. 
Κάθε άλλο. -Ν.Π.
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Ταλαντούχος λυράρης ερωτεύεται 

νύμφη. Εκείνη πεθαίνει. Εκείνος κα-

τεβαίνει Άδη να τη φέρει πίσω.  

Αποτυγχάνει και βγάζει πολλούς  

δίσκους με μοιρολόγια.

13. Πάρις & Ωραία Ελένη

Πλέιμπόι βασιλόπαις από την Τροία 

φιλοξενείται στο παλάτι των Μ
υκηνών. 

Ερωτεύεται και κλέβει τη βασίλισσα, γί-

νεται μεγάλος χαμός, εκείνη χτενίζεται.

14. Πατούληδες

Ευτυχισμένο ζευγάρι, ζούνε στο κά-

στρο τους στο εξωτικό Μ
αρούσι. Αλ-

λά, φευ, κάποια μέρα, εκείνη, αρχίζει 

ό,τι αγγίζει να γίνεται χρυσός.

15. Σκάρλετ Ο’Χάρα &  

Ρετ Μπάτλερ 

Π
λούσια, κακομαθημένη κόρη κτη-

ματία ερωτεύεται αξιωματικό. Εκεί-

νος αδιαφορεί. Εκείνη κοιτάζει το 

ηλιοβασίλεμα και λέει «Δε βαριέσαι, 

tom
orrow is another day».

 
16. Συρανό & Ρω

ξάνη

Ξιφομάχος και ποιητής γράφει κρυφά 

ποιήματα στην όμορφη Ρωξάνη. Τε-

λικά εκείνη εκτιμάει τις φήμες για το 

μέγεθος της μύτης του.

17. Ταρζάν και Τζέιν

Άνθρωπος της ζούγκλας με λεοπάρ 

μαγιό και κοσμοπολίτισσα περιη-

γήτρια συναντιούνται στη ζούγκλα, 

ερωτεύονται και κάνουν μαζί ένα παι-

δάκι, την Τσίτα.

18. Fox Mulder & Dana 

Scully
Ψ

εκασμένος ερευνητής παραψυχο-

λόγος του FBI ερωτεύεται συνάδελ-

φό του και κυνηγούν φαντάσματα. 

Κάνουν και ένα παιδάκι που ίσως να 

είναι εξωγήινος. 

19. Frank & Claire 

Underwood

Κρυφογκέι πρόεδρος στήνει ίντρι-

γκες με τη βοήθεια της συζύγου. Ό
ταν 

τον κατηγορούνε για χαράσμεντ το 

σίριαλ το παίρνει όλο εκείνη.

20. Η Ωραία και το Τέρας

Νεαρή, όμορφη βλάχα ερωτεύεται 

μαλλιαρό τέρας γιατί εκτιμάει την ευ-

αισθησία του. Του τραγουδάει «Μ
αύ-

ρος και σιχαμερός της καρδιάς μου 

διαλεχτός».

Af
ian

es

ΧΡΗΣΤΟΣ Μ
ΠΟΝΗΣ//

EUROKIN
IS

SI EUROKIN
IS

SI/
ΓΡΑΦ

ΕΙΟ
 Τ

ΥΠΟΥ Π
ΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/A

NDREA B
ONETTI 
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∆εν φλερτάρει ο κόσµος παιδιά, τέλος!» λέει µε 

δυνατή φωνή η φίλη µου και χτυπά µε δύνα-

µη το χέρι της στο ξύλινο τραπέζι του ∆ούρει-

ου Ίππου της οδού Κωλέττη, ανταριάζοντας τις 

µπίρες µες στα ποτήρια µας. Η συζήτηση έχει ανά-

ψει για τα καλά. «Γιατί δεν µας την πέφτουν, ρε γαµώτο;», «τα 
αγόρια δεν φλερτάρουν», «µε κοιτούσε τόση ώρα και τίποτα, 
ούτε ένα γεια δεν ήρθε να πει», «µην κρίνεις από τις προσωπικές 
σου αποτυχίες και λες ότι δεν φλερτάρουν οι άντρες, µια χαρά 
φλερτάρουν», «κι εσείς, ρε κορίτσια; Γιατί δεν φλερτάρετε εσείς 
να πούµε;», «εµείς φταίµε, τους ευνουχίσαµε τους άντρες γιατί 
οικειοποιηθήκαµε τον ρόλο του κυνηγού», «καλά, δεν σας την 
πέφτουν, βλακείες. Απλά δεν µετράτε σαν κατάκτηση αυτούς 
που δεν σας αρέσουν», είναι µερικές µονάχα από τις απόψεις 

που ακούγονται και κάνουν την κυρα-Τασία, τη γυναίκα του 

ιδιοκτήτη, να κουνά αποδοκιµαστικά το κεφάλι της καθώς 

µας φέρνει έναν γύρο ακόµα.  

Η κουβέντα µού προκαλεί déjà vu και αυτό γιατί το φλερτ 

–ή, µάλλον, η απουσία του– είναι trending topic στις µπά-

ρες και τα τραπεζάκια την τελευταία (τουλάχιστον) τριετία. 

Πώς χάσαµε την µπάλα; Έχουµε κατηγορήσει την κρίση, τις 

µανούλες που «µεγαλώνουν - µεγαλώνουν νωθρά παιδιά» 

και φυσικά τον υπέρτατο –ψηφιακό– εχθρό, τα dating και 

chatting apps που έχουν µεταφέρει το πεδίο δράσης από 

το µπαρ στην οθόνη. «Οι γυναίκες κατηγορούν τους άντρες 
ότι δεν προσεγγίζουν και αυτοί µε τη σειρά τους τις γυναίκες 
επειδή διεκδικούν µερίδιο στην πίτα του κόρτε και ενίοτε φλερ-
τάρουν πρώτες στερώντας τους τον ρόλο του κυνηγού». Με 

όλες τις παραπάνω και ένα σωρό ακόµη κοινωνικές νόρµες 

να προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί δεν υπάρχει φλερτ στις 

µέρες µας, δεν είναι να απορείς πώς δηµιουργήθηκε η ανά-

γκη για µία σχολή φλερτ, η οποία απευθύνεται σε άντρες 

που δυσκολεύονται να προσεγγίσουν γυναίκες. 

Μία παρέα τριών ανδρών, ο Ανέστης, ο Χρήστος και ο Θέµης, 

µέσα από τις προσωπικές τους εµπειρίες, αποφάσισαν ότι ο 

δρόµος για την κατάκτηση µίας γυναίκας περνά πρώτα από 

το pit stop της αυτοβελτίωσης και κάπως έτσι σκέφτηκαν να 

µοιραστούν αυτή τη γνώση ιδρύοντας το Men Of Style, την 

«πρώτη εταιρεία επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης και 
εξέλιξης των δεξιοτήτων των ανδρών», όπως αναφέρεται στο 

επίσηµο site τους.  

Μόλις µπήκα στα (οµολογουµένως εντυπωσιακά) γραφεία 

του MOF, η πρώτη εικόνα που αντίκρισα ήταν τον Ανέστη, 

τον Head Coach, κλεισµένο στο meeting room που περιστοι-

χίζεται από τζαµαρία, να µιλά µε στόµφο στο τηλέφωνο, 

δίνοντας συµβουλές σε έναν πελάτη του. Αµέσως µου ήρθε 

στο µυαλό ο Will Smith στο ρόλο του Hitch, «του µετρ του 

ζευγαρώµατος». «Ναι, κοίτα, δεν νοικιάζουµε κουταβάκια για 
να ρίξουµε µια γυναίκα» µου λέει ο Χρήστος, ιδρυτικό µέλος 

και υπεύθυνος του προγράµµατος εκπαίδευσης του Men Of 

Style, ξεσπώντας σε γέλια καθώς αναφέρεται σε µια χαρα-

κτηριστική σκηνή της ταινίας. Ο Χρήστος έχει µία σαρωτική 

προσωπικότητα. Μιλά έντονα, σαν παθιασµένος πάστορας 

σε κυριακάτικο κήρυγµα, και κοιτάζει ευθεία στα µάτια. Ό-

ταν µου περιγράφει πως πίσω στο 2005 ήταν «ένας στούρ-

νος» επικοινωνιακά, αδυνατώ να το πιστέψω. «Μου ήταν δύ-

Πήγαµε στη µοναδική σχολή Φλερτ στην Ελλάδα 

12 A.V. 8 - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018



σκολο όχι απλά να φλερτάρω, αλλά να επικοινωνήσω. Ήµουν 
ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέµε η ψυχή της παρέας».  

Τι σας λένε οι άντρες που έρχονται; Ότι τους έχουµε «ευ-

νουχίσει» και δεν µπορούν να µας προσεγγίσουν; Τα 

τρία πιο συχνά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε είναι: φό-

βος προσέγγισης, φόβος απόρριψης και φόβος για το πώς 

να εκφράσω τις προθέσεις µου.

Γιατί είναι κυριευµένος από αυτές τις φοβίες ο σύγχρο-

νος άντρας; Φταίει η κρίση, η µανούλα που τον καλόµα-

θε, τα πρότυπα που του λένε πως πρέπει, για παράδειγ-

µα, να είναι ο Tom Hardy για να αρέσει σε µία γυναίκα; 

Είναι ένα σύνολο. Ανέφερες το οικογενειακό υπόβαθρο, 

σίγουρα παίζει ρόλο. Μπορεί όµως να έχεις ένα οικογενεια-

κό υπόβαθρο θετικό και ξαφνικά να µείνεις άνεργος. Εκείνη 

τη στιγµή αυτοµάτως σκέφτεσαι ότι «δεν έχω 20 ευρώ να 

βγάλω ραντεβού την κοπέλα που µου αρέσει», γιατί έστω 

στο πρώτο ραντεβού θα κεράσεις, ρε φίλε. Εκείνη τη στιγµή 

αυτό σε σαµποτάρει. Επίσης λόγω κοινωνικοοικονοµικών 

συνθηκών δεν είναι πια εύκολο να έχεις ένα σπίτι µόνος σου, 

άρα σκέφτεται ο άντρας «η πρώτη µας επαφή θα έρθει σε 

ένα ξενοδοχείο, στο αµάξι;», πρακτικά ζητήµατα τα οποία 

λειτουργούν ανασταλτικά σε ένα σύνολο ήδη υπαρχουσών 

πεποιθήσεων, που σε κάνουν να πιστεύεις ότι στερείσαι 

ικανότητες, ότι δεν το ’χεις. Ότι, για παράδειγµα, δεν είσαι 

ετοιµόλογος ή εµφανίσιµος. Από εκεί και πέρα κάθε άνθρω-

πος έχει τις δικές του ανασφάλειες. 

Άρα καταλαβαίνω ότι για να αναλάβετε έναν άντρα, 

πρώτα τον ψυχολογείτε βαθιά.  Φυσικά. Κάνουµε ολόκλη-

ρα µίτινγκ για έναν άνθρωπο. Για να αναλάβουµε κάποιον 

πρέπει να αξιολογήσουµε µε τι άνθρωπο έχουµε να κάνου-

µε, πώς θα εξατοµικεύσουµε τις υπηρεσίες µας έτσι ώστε 

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του και πώς θα εξελιχθεί 

ανάλογα µε αυτές, πόση πίεση αντέχει.

Πίεση; Έχει πίεση η εκπαίδευση στο Men Of Style;  Φυσικά 

και έχει πίεση, extreme sport είναι. Οι άντρες που έρχονται 

εδώ θα χρειαστεί να προσεγγίσουν γυναίκες σε πρακτικό 

επίπεδο. Μέχρι να πάρουν την πρώτη κρυάδα και να συνει-

δητοποιήσουν ότι οι γυναίκες δεν δαγκώνουν, ότι δεν θα 

σου πετάξει η άλλη pepper spray στη µούρη επειδή της εί-

πες «καλησπέρα, σε είδα και ήθελα να σου πω ένα γεια να σε 

γνωρίσω», ίσως πιεστούν. Η απόρριψη όµως είναι κοµµάτι 

του φλερτ, αν δεν απορριφθείς δεν γίνεται, γιατί φυσικά δεν 

µπορεί να αρέσεις σε όλους. 

Ποιο είναι top 3 συµβουλών που θα δώσετε σε έναν ά-

ντρα; Τοp 3; Top 3.000 είναι! Οι τρεις βασικότερες αρχές 

είναι: 1) αντοχή στον πόνο 2) να µη δίνεις στον εαυτό σου 

δικαιολογίες για µην εκφράσεις τις προθέσεις σου στη γυ-

ναίκα που σου αρέσει και 3) να ξέρεις ποιες αξίες σου πρέπει 

να προβάλεις. Προφανώς, αν δεν έχεις ξανά προσεγγίσει 

γυναίκες, περιλαµβάνει πόνο, αν δεν το κάνεις, όµως η ε-

πόµενη επιλογή είναι η µοναξιά. Η απόρριψη βέβαια µπορεί 

να έρθει είτε επειδή έκανες κάποιο λάθος, αλλά και λόγω 

Το Men Of Style 
είναι εκεί για 
τους άνδρες 
που θέλουν να 
µάθουν πώς να 
κατακτήσουν 
µία γυναίκα
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η 

Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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timing ή συνθηκών. Άρα, φλερτάρεις πά-

ντα µια γυναίκα που σου αρέσει και εκφρά-

ζεις τις προθέσεις σου µε σεβασµό. Πολύ 

σηµαντικό κοµµάτι της ηγεσίας είναι να συ-

µπεριφέρεσαι έτσι όπως σου αρέσει να σου 

συµπεριφέρονται. Το τι συναισθήµατα προ-

βάλλεις έχει να κάνει µε το πώς αισθάνεσαι 

εσύ ο ίδιος µε τον εαυτό σου, τη γυναίκα και 

την κατάσταση ή το περιβάλλον. 

Αναφέρεις τι λέξη «ηγεσία». Τι εννοείς α-

κριβώς, γιατί µου χτυπάει σεξιστικά κα-

µπανάκια. Μαγκιές στις γυναίκες δεν χω-

ράνε, η γυναίκα είναι η Φύση. Εµείς είµαστε 

καλύτεροι να κυνηγάµε ελάφια µε το ακό-

ντιο, να τα πηγαίνουµε στη σπηλιά να φάµε 

όλοι µαζί, στην αναπαραγωγή κ.λπ. Εσείς 

έχετε περισσότερες διασυνδέσεις µεταξύ 

αριστερού και δεξιού ηµισφαιρίου, αναγνω-

ρίζετε ασυνείδητα δεκαπλάσιες κινήσεις 

γλώσσας σώµατος απ’ ό,τι εµείς γιατί είστε 

το εργοστάσιο αναπαραγωγής της φύσης 

και έχετε τη µεγαλύτερη ευθύνη που υπάρ-

χει. Τώρα, όσον αφορά στην ηγεσία, µιλάµε 

για πρωτοβουλία και αποφασιστικότητα. Να 

ξέρει η γυναίκα ότι όταν έρθει η ώρα, µπο-

ρεί να στηριχτεί πάνω σε ένα αρσενικό. ∆εν 

µιλάµε για επιβλητικότητα. Αυτά τελειώσα-

νε, ανήκουν σε άλλες εποχές, ωστόσο δεν 

σηµαίνει ότι κάποιες ηγετικές ικανότητες 

δεν εξακολουθούν να προκαλούν έλξη. Στη 

λήψη αποφάσεων, για παράδειγµα, εσύ ως 

γυναίκα σκέφτεσαι ένα σωρό επιλογές, ο-

πότε µια καλή συνεργασία, αν µε ρωτήσεις 

τι να κάνεις σε µία περίπτωση, θα ήταν να 

σου πω «πες µου σε παρακαλώ πολύ, ποιες 

είναι οι επιλογές», εσύ θα µου πεις είκοσι 

και εγώ θα έχω σκεφτεί ήδη δύο, µπαπ, τε-

λειώσαµε, πάµε. Αυτό ονοµάζουµε ηγεσία. 

Ηγούµαι του εαυτού µου και διεκδικώ καλύ-

τερες συνθήκες για εµένα, αλλά και για τους 

ανθρώπους που είναι γύρω µου και έχουν 

αξία για εµένα. Θέλεις ένα αρσενικό να µπει 

στην πρώτη γραµµή όταν έρθει η ώρα. 

Εδώ και αιώνες το κοινωνικό κλισέ θέλει 

τη γυναίκα να απαιτεί να σπαταλάς λε-

φτά πάνω της, παρόλο που το φύλο µας 

–µεταξύ άλλων– παλεύει για οικονοµική 

ανεξαρτησία και οικονοµική ισότητα. 

Εσύ τι βλέπεις από τους άντρες που σας 

επισκέπτονται; Όντως πιστεύουν ότι στο 

πρόσωπο ενός άντρα αναζητούµε την οι-

κονοµική αποκατάσταση; Ο άντρας δεν το 

βλέπει έτσι, υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό 

ανδρών που πιστεύει ότι το χρήµα µετρά-

ει, αλλά όχι το χρήµα αυτό καθαυτό, αλλά 

η ασφάλεια, η σιγουριά και η αυτοπεποίθη-

ση που η κατοχή του αποπνέουν. Το χρήµα 

στη γυναίκα µεταφράζεται ως ένα είδος ε-

πιτυχίας. Η επιτυχία είναι αφροδισιακό για 

όλους. Είναι πετυχηµένος, άρα σηµαίνει ότι 

έχει κάποιες ικανότητες. Ακόµα, µπορεί να 

µεταφράζεται και σε ασφάλεια, σε ένα εξε-

λικτικό επίπεδο, µπορεί να σηµάνει για το 

θηλυκό ότι τα παιδιά της θα µεγαλώσουν σε 

ένα πιο ασφαλές περιβάλλον.  

Υπάρχουν pick up lines που πιάνουν;  ∆εν 

υπάρχουν ατάκες. Το πιο απλό πράγµα που 

µπορείς να πεις είναι «γεια. Σε είδα, µου αρέ-

σεις και θέλω να σε γνωρίσω», όλα τα άλλα 

είναι δηµιουργικότητα. Εµείς εδώ διδάσκου-

µε τεχνική και τρόπο σκέψης. Όπως π.χ. να 

ξέρεις να ακούς, να κοιτάς τον άλλο στα µά-

τια όταν σου µιλάει. Με την επικοινωνιακή 

εξάσκηση θα γίνεις καλύτερος, δεν υπάρχει 

περίπτωση, αλλά για τη δηµιουργικότητα ο 

πραγµατικός δάσκαλος είναι η προσωπική 

εµπειρία. 

Πάµε στην ερώτηση - κόλαφο, λοιπόν. 

Γιατί δεν φλερτάρουν οι άντρες; Άλλο 

δεν φλερτάρω, άλλο δεν προσεγγίζω. Για 

να φλερτάρεις, πρέπει να προσεγγίσεις µία 

άγνωστη. Χρειάζεται επικοινωνιακή εξά-

σκηση. ∆εν γίνεται να µη µιλάς µε κανέναν 

και ξαφνικά να πατήσεις ένα κουµπί και να 

συµβεί. Γιατί οι άντρες δεν προσεγγίζουν; 

Έχει να κάνει κυρίως µε τον φόβο της απόρ-

ριψης και το «δεν ξέρω τι θα πω». ∆εν έρχο-

νται τόσο σε επαφή µε γυναίκες που τους 

αρέσουν συχνά, έτσι ώστε να αποκτήσουν 

οικειότητα. Άλλο αισθάνοµαι άνετα µε µία 

ωραία γυναικεία παρουσία και άλλο φλερ-

τάρω και περνάω καλά. Ανεξάρτητα από το 

πού θα οδηγήσει το ραντεβού ή το φλερτ, 

πρέπει να περνάς καλά, να γελάσεις. Να την 

πειράξεις, να σε πειράξει, να µάθεις πράγµα-

τα για εκείνη, να µάθει πράγµατα για εσένα. 

∆εν µπορείς να φλερτάρεις αν δεν περάσεις 

καλά, γιατί το να περνάς καλά αυθεντικά ή 

αυθόρµητα σηµαίνει ότι ταιριάζετε σε κά-

ποιο υπόβαθρο, όποτε εκεί είναι πιο εύκολο 

κι εσύ να εκφραστείς και η γυναίκα να πει, ας 

βγούµε και ένα πρώτο ραντεβού, να δούµε 

πού µπορεί να πάει αυτό. Θα πρέπει άρα εσύ 

ο ίδιος να γνωρίζεις τι πάει να πει να περνάς 

καλά µε µία γυναίκα επικοινωνιακά. Μπορεί 

να φαίνεται απλό, αλλά όταν υπάρχει η πίε-

ση του αγνώστου αυτό παίρνει µια διαφο-

ρετική διάσταση. 

Εδώ και ένα τρίµηνο περίπου ζούµε στη 

δίνη αποκαλύψεων για σεξουαλικές πα-

ρενοχλήσεις και ανάρµοστες σεξουαλι-

κές συµπεριφορές. Από τον Weinstein, 

περάσαµε σχετικά γρήγορα στην περί-

πτωση του Aziz Ansari, όπου όπως φαί-

νεται υπήρχε συναίνεση και µάλλον δεν 

ήταν παρά ένα ραντεβού που πήγε στρα-

βά. Πιστεύεις ότι είµαστε επικίνδυνα κο-

ντά στη στιγµή που θα εξαπολυθεί ένα 

κυνήγι µαγισσών; Που θα τασσόµαστε 

κατά των ανδρών που φλερτάρουν ή δι-

εκδικούν ερωτικά µία γυναίκα;  Ελπίζω 

αυτό να µη συµβεί, αν πάντα ο άλλος δεν ξε-

περνάει τα όρια βέβαια, γιατί δεν γίνεται να 

λες δεν µε φλερτάρουν από τη µία και από 

την άλλη µε το κλικ να λες µε παρενόχλη-

σε. Ο φεµινισµός έχει περάσει πολλά στά-

δια, έχει εξελιχθεί και σε κάποιες εκφάνσεις 

του λέει «θέλουµε και την αρρενωπότητα 

γιατί µας έχει λείψει από τους άντρες». Αν 

εκφράσεις το ερωτικό σου ενδιαφέρον και 

πεις «σε βρίσκω σέξι», δεν νοµίζω να το θε-

ωρήσει κάποια γυναίκα παρενόχληση. Αν 

την καβαλήσεις, ε ναι, βέβαια. Όπως επίσης 

και µε το άγγιγµα. Άλλο άγγιγµα, άλλο πιά-

σιµο. Το επισηµαίνουµε αυτό στους πελάτες 

µας. Κι εµένα αν έρθει κάποιος άγνωστος 

και µε πιάσει από τον ώµο, δεν θα µου φανεί 

καθόλου ωραίο. Παραβιάζει τον προσωπι-

κό µου χώρο. Άλλο θάρρος, άλλο θράσος. 

Αν όµως αρχίσεις και αγγίζεις σταδιακά και 

βλέπεις ότι και η γυναίκα ανταποκρίνεται, 

φλερτάρεις κλιµακωτά, σαν ένα είδος αλλη-

λεπίδρασης. Όµως, αν δεις ότι αγγίζεις και 

πάει η άλλη λίγο πιο πέρα, αν βλέπεις ότι η 

γυναίκα απέναντί σου δεν θέλει, δεν γίνεται 

να συνεχίζεις. 

Το διαδίκτυο έχει σκοτώσει το φλερτ; Στις 

υπηρεσίες προσφέρετε σεµινάρια και για 

αυτό, όµως δεν είναι ένα πρόβληµα που 

πολλοί επιλέγουν να φλερτάρουν στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης και πουθενά 

παραέξω; Εµείς κοιτάµε πάντα κάτω από 

ποιες συνθήκες έγινε φίλος µε µία γυναίκα. 

Του έδωσε το Facebook όταν γνωρίστηκαν 

στο µπαρ επειδή δεν ήθελε να τον απορρί-

ψει εκείνη τη στιγµή; Τη γνώρισε µέσω του 

κοινωνικού του περίγυρου και συνεχίζουν 

τη γνωριµία τους από εκεί; Εµείς λέµε, αν 

θες να φλερτάρεις online, κάν’ το, αλλά να 

λειτουργήσει ως γέφυρα για να συναντη-

θείτε από κοντά σύντοµα. Το καλύτερο είναι 

face to face, τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. 

Αν κάποιος µπορεί να προσεγγίσει, θα επι-

λέξει αυτό, όχι την επικοινωνία µέσω social. 

Τι ηλικιών είναι οι άντρες που έρχονται; 

Στατιστικά 20 µε 35 είναι εκείνοι που χρειάζο-

νται περισσότερο τις υπηρεσίες µας. Ωστό-

σο, µας έχει τύχει και 19χρονος, αλλά και 40+ 

που µπορεί να επιστρέφει από ένα διαζύγιο 

και να πρέπει να ξεκινήσει από το µηδέν. 

Ποιες είναι λοιπόν οι υπηρεσίες που προ-

σφέρει ακριβώς το Men Of Style; Οι πυλώ-

νες της υπηρεσίας µας είναι το θεωρητικό 

και το πρακτικό κοµµάτι. Ανάλογα µε την κά-

θε υπηρεσία, το πλήθος των ωρών και των 

γνώσεων ποικίλλει. Το πιο ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα που έχει δηµιουργηθεί για το 

φλερτ ποτέ είναι το MOS Academy, διαρκεί 

τρεις µήνες και όπως και σε όλα τα υπόλοιπα 

προγράµµατά µας υπάρχει µετά υποστήρι-

ξη. Επίσης, αν κάποιος µένει για παράδειγ-

µα στην επαρχία, µπορεί να παρακολουθή-

σει µαθήµατα µέσω Skype, ωστόσο για το 

πρακτικό κοµµάτι θα πρέπει να έρθει εδώ. 

Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τα σε-

µινάριά µας one to one, αλλά και σε τµήµα-

τα, κάτι που παρατηρήσαµε ότι τους αρέσει, 

καθώς δηµιουργούν παρέες, συζητάνε όσα 

τους προβληµατίζουν και έπειτα βγαίνουν 

έξω µαζί για να εφαρµόσουν αυτά που έµα-

θαν στην πράξη. 

Άρα στο Men Of Style βρίσκεις και τον 

wingman σου; Ακριβώς! Εµείς είµαστε συ-

νοδηγός σε αυτό το ταξίδι, κρατάµε το χάρ-

τη όπως στο ράλι και του λέµε πρόσεξε τη 

στροφή, κόψε ταχύτητα. Αυτοί είναι οι οδη-

γοί. Τους αγαπάµε τους πελάτες µας, δενό-

µαστε µαζί τους. Η ανάπτυξή µας ήρθε επει-

δή αυτοί µας εµπιστεύτηκαν. Τους υποστη-

ρίζουµε από την αρχή µέχρι και ενάµιση 

χρόνο µετά από την εκπαίδευσή τους και 

θέλουµε να τους βλέπουµε και µετά από αυ-

τό, να δούµε πώς εξελίσσεται η ζωή τους. 

Μας παίρνουν τηλέφωνο πριν το πρώτο ρα-

ντεβού, αλλά τους παροτρύνουµε και εµείς 

οι ίδιοι. Γιατί και για εµάς είναι το αποτέλε-

σµα της δουλειάς µας, την οποία γουστά-

ρουµε πολύ. Έχουµε άγχος σαν να είναι δικοί 

µας άνθρωποι. Εναποθέτουν ελπίδες, όχι 

µόνο χρήµατα εδώ, είµαστε υπεύθυνοι απέ-

ναντί τους και ταυτόχρονα θέλουµε να βγά-

λουµε τον καλύτερό τους εαυτό. Τους παρο-

τρύνουµε να αποκτήσουν εµπειρία, γιατί η 

εµπειρία βοηθά στην εξέλιξη των φίλτρων. 

Να ξέρει ο άλλος τι του ταιριάζει, να µην α-

σχολείται µε λάθος άτοµα  και να µην ταλαι-

πωρεί λάθος άτοµα. Μια ποιοτική σχέση δεν 

συγκρίνεται µε τίποτα. A

OI TΡΕΙΣ 
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΣΤΟ 
MEN OF 
STYLE EINAI: 
1) ΑΝΤΟΧΗ 
ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ 
2) ΝΑ ΜΗ 
ΔΙΝΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ 
ΓΙΑ NA ΜΗΝ 
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΙΣ 
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΟΥ ΣΤΗ ΓΥ-
ΝΑΙΚΑ ΠΟΥ 
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 
ΚΑΙ 3) ΝΑ 
ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΕΣ 
ΑΞΙΕΣ ΣΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΒΑΛΕΙΣ

INFO
Men Of Style, Κωλέττη 

40-42, 210 2525 900 / 

6986575759
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αρά το φεστιβάλ έρωτα 
γύρω σου, τα πράγµατα 
έχουν φτάσει στο απρο-

χώρητο µε τον άνθρωπό 
σου, και θέλεις (α) να τον 

συνεφέρεις ή, στη χειρότερη (β) 
να τον χωρίσεις. Μέιλ ή τουίτερ 
είναι η λύση!
Ένα σεµνό µέιλ ή/και τουίτερ κάνει 
τη δουλειά υπέροχα: όταν χρειά-
ζεται να «τα πεις» στον άνθρωπό 
σου και φοβάσαι ότι δεν θα τα σερ-
βίρεις καλά, ο γραπτός λόγος σε 
σώζει. Μην φανταστείς ότι επειδή 
έγραφες ωραίες εκθέσεις στο σχο-
λείο το έχεις στο τσεπάκι σου. Οι 
άνθρωποί µας και συχνά οι άντρες 
(α) δεν διαβάζουν κείµενα πάνω 
από 100 λέξεις (β) θέλουν σαφείς 
αναφορές σε πράγµατα που ανα-
γνωρίζουν (γ) απεχθάνονται τις 
εισαγωγές και (δ) αποζητούν την 
κολακεία. Το «εγώ» του µέσου γκό-
µενου είναι συνήθως µεγαλύτερο 
από το µπόι του άρα δεν πρέπει 
να το κατσιάσεις κατά λάθος (π.χ., 
µε χιούµορ, σαρκασµό κλπ). Άρα, 
γράφεις κατευθείαν στο ψητό, µε 
re-writings. Με το γάντι – ακόµα 
κι αν το ηλεκτρονικό ραβασάκι 
είναι για χωρισµό, στην καρδιά του 
Αγίου (Βαλεντίνου)... Ένα κείµενο-
προς-γκοµενικό πρόσωπο πρέπει 
να έχει:
1. Συντοµία. Μετά την πρώτη πα-
ράγραφο, σε χάνει. 
2. «Χτίσιµο» του εγώ του. Είναι το 
καλύτερο (πρόσωπο), δεν υπάρχει 
θέµα.

3. Ανάληψη όλων των ευθυνών 
από µέρους σου. Φταις για όλα, 
ακόµα και για την Κρίση. 
4. «Μπιζνεζική» αντιµετώπιση: 
λογική, πότε-πού-πώς-γιατί. Και µε 
ποιον/ποια/πιους.  
5. Γλείψιµο. Βλέπε Νο 2.
6. Σαφή αναφορά στις προθέσεις 
σου (θέλεις ή δεν θέλεις;)
7. Καµία αναφορά σε σπαστικά 
πράγµατα που κάνει – ακόµα κι 
αν θέλεις να χωρίσεις (φταίς, βλ. 
Νο 3)
8. Μία τουλάχιστον παραποµπή 
σε κάτι που θα του θυµίσει το σεξ 
(εκτός κι αν θέλεις να τον χωρίσεις 
άµεσα)
9. ∆ηλώσεις µετανοίας από 
µέρους σου, όποιες κι αν είναι οι 
προθέσεις σου
10. Σύντοµη αναφορά στα αισθή-
µατά σου απέναντί του
11. Συντοµότερη αναφορά  στον 
Άγιο Βαλεντίνο, που τον σιχαίνο-
νται πολλοί φυσιολογικοί άνθρω-
ποι, πόσο µάλλον τα άτοµα µε τα 
οποία µπλέκεις συνήθως (κουκου-
ρούκου). 

 ( ♥ Ας υποθέσουµε ότι έχετε χωρί-
σει προσωρινά επειδή σου σπάει 
τα νεύρα αλλά αυταπατάται ότι 
εσύ του σπας τα νεύρα. Το θέλεις 
πίσω το πρόσωπο µια στιγµή, επει-
δή έρχεται ο Άγιος (Βαλεντίνος), 
επειδή πρέπει να σου βάλει (το 
πρόσωπο, όχι ο Άγιος) κάτι ράφια 
που δεν µπορείς να τα συναρµολο-
γήσεις, ή επειδή το αγαπάς.)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: 
το θέλεις πίσω λόγω 
της ημέρας. 95 λέξεις.

«Μωρό µου, µετανιώνω που έ-
καψα το κινητό σου, δεν έπρεπε. 
Περνάω δύσκολη φάση µε τη δου-
λειά/µαµά µου/θεία µου θεούσα/
βαφή µαλλιών µου, και είµαι σε έ-
νταση, γι’ αυτό αντέδρασα κάπως 
υπερβολικά. Αλλά µου λείπεις. 
Όλο νοµίζω ότι θα σε δω αραγµέ-
νο στον καναπέ µε την µπίρα στο 
χέρι. Καταλαβαίνω ότι κι εσύ περ-
νάς δύσκολα µε τη δουλειά/µαµά 
σου/θεία/οµάδα σου, και είναι 
ντροπή που αποκλειστήκατε από 
το πρωτάθληµα/Τσάµπιονς Λιγκ/
γήπεδο. Θυµάµαι τι υπέροχα που 
περάσαµε τότε στο Ζούµπερι/
Περιστέρι και µε πιάνουν τα κλά-
µατα. Σε αγαπώ πολύ και θέλω να 
κάνουµε άλλη µια προσπάθεια.
Με αγάπη, το µωρό σου».

( ♥ Χρειάζεσαι πληροφορίες: 
ποια είναι η οµάδα του, τι ζηµιά 
έπαθε, πού είχατε πάει και βγά-
ζατε τα µάτια σας, ποιο είναι το 
πρόβληµά σου και ποιο το δικό 
του. Αν δεν έκαψες το κινητό του 
αλλά το πέταξες στον Καιάδα, 
π.χ., αναφέρεσαι στο γεγονός µε 
µεταµέλεια. Τονίζεις ότι κι αυτός 
περνάει δύσκολα επειδή τα πρό-
σωπα ΠΑΝΤΑ περνάνε δύσκολη 
φάση – ακόµα και στην τύχη να 
το πεις, θα έχεις πέσει µέσα.) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο: 
ζητάς συγγνώμη λόγω 
της ημέρας. 85 λέξεις.  

«Μωρό µου, από τότε που πήδη-
ξα κολλητό σου άτοµο/έβρισα τη 
µαµά σου/έχασα το κινητό σου, 
αισθάνοµαι κουρέλι. Έχω µετα-
νιώσει φρικτά και θα ήθελα όσο 
τίποτα να κάνω rewind και να σβή-
σω ό,τι έγινε. Ξέρω ότι η ζηµιά έ-
χει γίνει. Αλλά είσαι ευαίσθητος, 
γλυκός και γεµάτος κατανόηση γι’ 
αυτό ελπίζω πως θα µε συγχωρή-
σεις. Μπορείς να τα ξεχάσεις όλα 
και να αρχίσουµε από την αρχή; 
Σου ζητώ συγγνώµη και ζω µε την 
ελπίδα ότι η µεγάλη σου καρδιά* 
θα µε συγχωρήσει.
Με αγάπη,
Το µωρό σου». 

( ♥ Μελό, αλλά πιάνει. Επίσης, 
αν του έχεις πηδήξει κολλητό 
άτοµο, µην το αναφέρεις – το έ-
βαλα για να τοποθετηθείς εσύ! 
Πες «αυτό που έγινε». Θα κατα-
λάβει. «Η µεγάλη σου καρδιά» 
λίγο είναι χάλια, αλλά δεν βρήκα 
άλλη έκφραση που ταυτόχρονα 
ανεβάζει το άτοµο και του δίνει 
πάτηµα να σε ξαναδεί. Αν το πα-
ράπτωµα είναι άνευ πήδου, κό-
ψε την καρδιά.) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3o: 
τον χωρίζεις. 81 λέξεις. 

«Μωρό µου,  τα πράγµατα δεν πάνε 
καλά µεταξύ µας επειδή βρίσκοµαι 
στη χειρότερη φάση της ζωής µου: 
έχω προβλήµατα µε τη δουλειά/
σχολή/µαµά/φριχτή θεία µου/αυ-
τοεκτίµησή µου. Παρόλο που είσαι 
ό,τι καλύτερο µου έχει συµβεί, δεν 
έχω τη δύναµη να συνεχίσω. Είµαι 
αχαρακτήριστη αλλά δεν µπορώ 
να σου προσφέρω όσα αξίζεις και 
αυτό µε καταρρακώνει. Σου ζητάω 
συγγνώµη, πρέπει να χωρίσουµε 
για ένα διάστηµα. Μην προσπα-
θείς να επικοινωνήσεις µαζί µου, 
είµαι τόσο χάλια που δεν απαντάω 
στα τηλέφωνα. 
Με αγάπη, 
Το µωρό σου». 

∆εν χρειάζονται πολλά για να 
θέσεις το θέµα σου: απλώς να 
γράψεις ότι εσύ φταίς, εσύ είσαι 
το πρόβληµα, και το άλλο άτοµο 
είναι ΤΟ ουάου άτοµο που θα πά-
ρει την τελική απόφαση… γιατί 
τις αποφάσεις τις παίρνει πάντο-
τε το άλλο (άτοµο), οποιοσδήπο-
τε εκτός από εσένα. Που είσαι 
αθώο πλάσµα. Και έχεις σχέδια 
για τη Γιορτή του Αγίου Βαλεντί-
νου, τα οποία σχέδια, σόρι, αλλά 
δεν περιλαµβάνουν το άτοµο 
που (α) δεν συµµορφώνεται, πα-
ρά τα µετανιωµένα σου τουίτερ 
ή (β) έχει ήδη πάρει δρόµο µε 
συνοπτικές διαδικασίες…

Άκου, μωρό μου… 
∆ιακανονισµός σχέσης µε µέιλ/τουίτερ. ́ Οταν χρειάζεται να «τα πεις» στον άνθρωπό σου 

και φοβάσαι ότι δεν θα τα σερβίρεις καλά, ο γραπτός λόγος σε σώζει.

Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Αγίου Βαλεντίνου



εστιατόρια
για την πιο ερωτική βραδιά του χρόνου

Ramino
¸ Dolce Vita óôá ëáìàôåòÀ ôè÷

Νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι ότι η Ιταλία 
είναι η πιο ερωτική χώρα του κόσµου. Pasta, pizza, gelato. 
Λέξεις που προκαλούν ανατριχίλες ακόµα και αν δεν είσαι 

ερωτευµένος. Λοιπόν, υπάρχει ένα µαγικό εστιατόριο σε αυτή 
την πόλη που όταν περνάς την πόρτα του βρίσκεσαι σε µια 
παραδοσιακή τρατορία, κρυµµένη στα στενά της Ρώµης. Ή 
καλύτερα της Φλωρεντίας, µια που οι συνταγές στο Ramino 

είναι εµπνευσµένες κυρίως από τη Βόρεια Ιταλία. 
Το Ramino πήρε το όνοµά του από τη λέξη “Rame” που στα 

ιταλικά σηµαίνει χαλκός. Είναι ένας φόρος τιµής στο χάλκινο 
µαγειρικό σκεύος όπου δηµιουργούνται όλα αυτά τα µικρά 

γευστικά θαύµατα. Θα βρεις πολλά από αυτά, αλλά να ξέρεις 
ότι ειδικά για την ηµέρα του Αγίου Βαλεντίνου ο σεφ του 

Ramino Χρήστος Γιατράκος έχει ετοιµάσει ένα µοναδικό µε-
νού που σε υποδέχεται µε ένα πλατό ιταλικών αλλαντικών, 

σου ανοίγει την όρεξη µε gnocchi παντζάρι, φασκόµηλο, 
ricotta και καρύδι, ανεβάζει τη λίµπιντο µε όστρακα στον 

ατµό, έχει δύο επιλογές σε κυρίως (ριζότο µε gorgonzola ή rib 
eye steak µε πουρέ πατάτας, καπνιστό provolone και pasta 

tartufata) και κλείνει γλυκά µε µια υπέροχη πάβλοβα. Όλα τα 
πιάτα συνοδεύονται από ένα ποτήρι κρασί και η τιµή του µε-

νού είναι µόλις €33/άτοµο. Έτοιµοι για dolce vita; 

● Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2108944430, 
Fb: @raminoresto, ∆ήµαρχου Αγγέλου Μεταξά 34, Γλυφάδα,  

www.raminoresto.gr,

Η µέρα των ερωτευµένων οδηγεί στη νύχτα µε τις περισσότερες υποσχέσεις, αλλά κυρίως είναι µια α-

κόµη ευκαιρία να ελευθερώσουµε τον ροµαντισµό που κρύβουµε µέσα µας. Ο ροµαντισµός µπορεί να 

ειπωθεί µε µια λέξη, µια κίνηση, µια χειρονοµία, ένα χάδι. Αλλά, αν δεν είσαι σίγουρος, µείνε στην κλα-

σική συνταγή. Τραπέζι µε κεριά, δείπνο από τους καλύτερους σεφ της πόλης, ατµόσφαιρα ροµαντικής 

κοµεντί. Η εξίσωση είναι αλάνθαστη: αξέχαστες γεύσεις ίσον αξέχαστη βραδιά. Όταν δε στο παιχνίδι 

µπαίνει και η υπογραφή του Οµίλου Καστελόριζο, ξέρεις ότι έχεις την επιτυχία στο τσεπάκι.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 
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Όμικρον
Η εμπειρία ενός πραγματικά 

καλού εστιατορίου

Τραπέζια στρωμένα με λινά τραπεζομάντιλα. Χρυσοί 
κύκλοι (μια κομψή αναφορά στο όνομα του εστια-
τορίου) αιωρούνται στον χώρο. Χαμηλός φωτισμός, 
ατμοσφαιρική μουσική. Στο Όμικρον ξέρεις ότι σε 
περιμένει μια μοναδική εμπειρία από το πρώτο λεπτό 
που βρίσκεσαι στη μεγάλη σάλα. Μόνο που ακόμα 
δεν γνωρίζεις ότι αυτή θα είναι μια από τις πιο δυνα-
τές γευστικές εμπειρίες της ζωής σου.
Σεφ του εστιατορίου είναι ο βραβευμένος και εξαι-
ρετικά ταλαντούχος Μίλτος Αρμένης. Έπειτα από μια 
λαμπρή θητεία σε εστιατόρια με αστέρια Michelin 
(Γαλλία, Ισπανία και Ελβετία) και ζηλευτές συνεργα-
σίες (όπως αυτή με τον Alain Doucasse ή εκείνη με 
τον Jérôme Serres) αναλαμβάνει για πρώτη φορά την 
κουζίνα ενός αθηναϊκού εστιατορίου. Μισός Κερκυ-
ραίος και μισός Ισπανός, χρησιμοποιεί τη διπλή κατα-
γωγή του για να δημιουργήσει τη δική του, νόστιμη 
δημιουργική κουζίνα. Τραχανάς με αβγοτάραχο Με-
σολογγίου με ξύσμα λεμονιού, μπουκέτο σαλάτας τυ-
λιγμένη σε προσούτο Ευρυτανίας με ρόδι, γκοργκο-
ντζόλα και καρύδια, γαρίδες σχάρας με σελινόριζα 
και κονφί λεμόνι, παέγια θαλασσινών με κριθαράκι, 
τριλογία σοκολάτας γκανάζ σε κραμπλ φουντουκιού 
και σάλτσα από φρούτα του δάσους, είναι όλα όσα 
έχει ετοιμάσει ο σεφ για εσάς (τιμή μενού €38/άτομο).
Αν δεν σε ερωτευτεί μετά από αυτό το δείπνο, μάλ-
λον δεν θα το κάνει ποτέ. 

● Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 2106202475, 
Fb: @omikronrestaurant.gr, Δρόσου 1 και Αίγλης, Νέα Ερυθραία, 

www.omikronrestaurant.gr 

Ορίζοντες
 Λυκαβηττού

Η βεράντα της Αθήνας

Φαντάσου αυτή την εικόνα: 
Φτάνεις μαζί της στη σκιά του 
Λυκαβηττού την ώρα που ο ήλιος 
δύει και η πόλη αρχίζει σιγά-σιγά 
να φωτίζεται. Της τραβάς την κα-
ρέκλα για να καθίσει και τα μάτια 
της φωτίζονται από τη φλόγα του 
κεριού. Κοιτάει τη θέα που απλώ-
νεται κάτω από τα πόδια της, γελά-
ει ενθουσιασμένη και σου δείχνει 
την Ακρόπολη. Εσύ της χαμογελάς 
και ενώ της κρατάς το χέρι, της 
ψιθυρίζεις: «Εσύ είσαι ακόμη πιο 
όμορφη από αυτή τη θέα». Δεν θα 
σε πιστέψει, αλλά δεν χρειάζεται. 
Την έχεις ήδη κερδίσει.
Με την παραπάνω σκηνή θα έπρε-
πε να αρχίζουν όλα τα ρομαντικά 
δείπνα του κόσμου. Μόνο που 
δεν έχουν όλα τα εστιατόρια του 
κόσμου το προνόμιο να κοιτούν 
την Αθήνα από τα 277 μέτρα του 
Λυκαβηττού, όπως οι Ορίζοντες 
Λυκαβηττού. Όσο για το μενού, 
αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο, μα-
γευτικό κεφάλαιο. Οι γεύσεις τα-
ξιδεύουν στη σύγχρονη κουζίνα, 

συνομιλώντας όμως ταυτόχρονα 
με τις γευστικές παραδόσεις της 
Μεσογείου. Τα πιάτα που έχουν 
ετοιμάσει οι σεφ ειδικά για την 
ημέρα των ερωτευμένων είναι 
ίσως τα μόνα που μπορούν να 
σου τραβήξουν την προσοχή από 
αυτή τη μαγική και ασύγκριτη θέα: 
Κακαβιά με βραγχιοκάλυμμα και 
λαχανικά, αρωματισμένη με κουρ-
κουμά και σαφράν, καραβίδες και 
γυαλιστερές σε σάλτσα ούζου με 
αρωματικό ρύζι, σαλάτα εποχής με 
ρόδι, καρύδια, ροκφόρ, προσούτο 
και βινεγκρέτ, τσιπούρα σοτέ με 
νιόκι και πέστο φιστίκι Αιγίνης, πα-
νακότα σοκολάτας με φρούτα του 
πάθους για το τέλος. Τιμή μενού: 
55/άτομο. Ναι. Αν η Αθήνα ήταν 
σπίτι, οι Ορίζοντες Λυκαβηττού θα 
ήταν σίγουρα το μπαλκόνι της. 

● Για περισσότερες πληροφορίες 
και κρατήσεις: 2107227065,
 Fb: @orizonteslycabettus Λόφος 
Λυκαβηττού, 
 www.orizonteslycabettus.gr 
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Το εστιατόριο που αγαπά τις βιολογικές και ποιοτικές πρώτες ύλες δημιουργεί 
ειδικά για την ημέρα των ερωτευμένων ένα μενού που μιλάει στην καρδιά… 
Ακολουθήστε τον ερωτισμό που αποπνέει το welcome drink και επιλέξτε ανάμε-
σα σε ένα nice n easy manhatan με πικρή σοκολάτα κι ένα negroni. Έπειτα, αρχί-
στε το δείπνο σας με την κρέμα κίτρινης κολοκύθας με chips chorizo και τραγανό 
brios, συνεχίστε με δύο εκπληκτικά πιάτα (φρέσκα χτένια με «κόκκινο» τραχανά, 
μυρώνια και ζελέ πράσινου μήλου ή ψαρονέφρι μαγειρεμένο σε κενό αέρος με 
πράσινα σπαράγγια, πουρέ από ρίζες μαϊδανού και ελαφρύ ζωμό από Porto), και 
δώστε ένα γλυκό τέλος με την Pavlova στα δύο με φρούτα του δάσους και κρέμα 
με φρέσκια βανίλια Μαδαγασκάρης. Τιμή μενού: €35/άτομο.

● Ομήρου 60 και Σκουφά, Κολωνάκι, 2103617201 και Παπαδιαμάντη 7, Κηφισιά, 
2108082014, www.niceneasy.gr, Fb: @niceneasyGR

Ατμοσφαιρικό δείπνο για δύο στο αγαπημένο 
organic bistro της πόλης
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Άνοιξε πρόσφατα στο Κολωνάκι από την οικογένεια των nice n easy και μας 
έχει ήδη κάνει να το αγαπήσουμε για τις αυθεντικές ιταλικές γεύσεις του και 
τον όμορφο, ζεστό χώρο του. Για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μας καλεί να 
ερωτευτούμε από την αρχή με ένα άκρως ερωτικό μενού και το σαξόφωνο του 
Φώτη Αθανασίου για μουσική υπόκρουση. Ακολουθήστε το πάθος ξεκινώντας 
με ένα manhattan με πικρή σοκολάτα ή ένα negroni και έπειτα αφεθείτε στην πιο 
ερωτική κουζίνα του κόσμου. Ραβιόλι γεμιστό με μανιτάρια πορτσίνι σε ζωμό 
από κρόκο Κοζάνης, ταλιατέλες του έρωτα με ταλιάτα spider steak, calzone 
“heart attack” με λιωμένη σοκολάτα, φράουλες και σαντιγί για δύο, είναι όλα 
όσα θα δοκιμάσετε μαζί με το ταίρι σας. Το μενού είναι στα €35/άτομο και στην 
τιμή περιλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί.

 ●  Σκουφά 42, Κολωνάκι, 210 3647052, Fb: Frankie

Το καινούργιο ιταλικό της πόλης 
θα σε κάνει να το ερωτευτείς
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Η 
μέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου εί-
ναι ίσως η πιο 
αμφιλεγόμενη 

γιορτή της υφηλίου. Από 
τη μία είναι αυτοί που την 
περιμένουν πώς και τι, από 
την άλλη εκείνοι που ντρέ-
πονται να αγοράσουν σο-
κολάτα από το περίπτερο 
μην τυχόν και τους περά-
σουν για γλυκανάλατους. 
Αυτά μέχρι να σου σκάσει η 
κεραμίδα στο κεφάλι. Γιατί 
άπαξ και ερωτευτείς, φί-
λε μου, όλα θα τα βλέπεις 
αλλιώς. Ναι, ακόμη και την 
ημέρα του Αγίου Βαλεντί-
νου. Ιδίως αυτή. Αρκου-
δάκια, σοκολατάκια, καρ-
δούλες, ρομαντικά δείπνα, 
εσώρουχα (αχ, τα εσώρου-
χα), κάρτες και μπαλόνια, 
όλα ξαφνικά αρχίζουν να 
βγάζουν νόημα και να απο-
κτούν λόγο ύπαρξης. Γιατί 
και εσύ ο ίδιος απέκτησες 
λόγο ύπαρξης. 
Αν δεν είσαι ακόμα σίγου-
ρος πώς να της πεις πόσο 
ερωτευμένος είσαι μαζί 
της, μη σκας, ξέρουν άλ-
λοι. Τα εστιατόρια της πό-
λης είναι φίλοι σου. Απλά 
κλείσε τραπέζι εγκαίρως 
και άσε τα κεριά, το λινό 
τραπεζομάντιλο, το αφρο-
δισιακό μενού και τη θέα 
της πόλης να κάνουν τη 
δουλειά τους...

Της Ν
ΑΤΑΣΑΣ Κ

ΑΡΥΣΤΙΝ
ΟΥ
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Στη βεράντα του ξενοδοχείου Τιτάνια, ο έρωτας γεννιέται κάθε φορά που 
στρέφεις το βλέμμα σου στην πόλη. Κάτω από τα πόδια σου ξεδιπλώνεται όλη η 
Αθήνα, ενώ η Ακρόπολη και ο Λυκαβηττός βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. 
Σε αυτό το ειδυλλιακό σκηνικό την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στήνεται ένα 
λαχταριστό μπουφέ, όπου θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε το δικό σας 
ερωτικό μενού. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε σούπες, σαλάτες, κρύα και 
ζεστά ορεκτικά, υπέροχα δημιουργικά πιάτα (όπως ριζότο με αστακό, βασιλομα-
νίταρα, πράσινα σπαράγγια και ξύσμα lime), και μια μεγάλη ποικιλία από γλυκά 
ημέρας και φρέσκα φρούτα εποχής. Με ταιριαστές μουσικές που θα επιλέγει dj 
και τιμή €65/άτομο, που περιλαμβάνει απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί, μπί-
ρα ή αναψυκτικό, καθώς και δωρεάν στάθμευση στο parking του ξενοδοχείου. 

● Πανεπιστημίου 52, 2103326000, www.titania.gr 

Ρομαντικό δείπνο για δύο με φόντο την ΑκρόποληO
li
ve

 G
ar
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Η γειτονιά της Δερβενίων (στο σημείο 
που αρχίζει το Κολωνάκι) δεν έχει πολύ 
καιρό που απέκτησε την προστασία 
ενός ροζ ελέφαντα και τις γαργαλιστικές 
μυρωδιές των εξωτικών μπαχαρικών. 
Το γνωστό ινδικό εστιατόριο του Χα-
λανδρίου από την αρχή του χρόνου έχει 
αδερφάκι στο κέντρο, το οποίο μάλιστα 
στεγάζεται σε μια υπέροχη νεοκλασική 
κατοικία του 1870 σχεδιασμένη από τον 
Τσίλλερ. Σε αυτό το ονειρικό κτίριο εσύ 
και το ταίρι σου θα δοκιμάσετε κλασικά 
και νόστιμα πιάτα της ινδικής κουζίνας, 
γνωστής και ως «κουζίνα των μαχαραγιά-
δων». Για να την εντυπωσιάσεις, διάλεξε 
μερικά από τα πιο διάσημα πιάτα όπως 
το Chicken Tikka Massala (το κλασικό κο-
τόπουλο με τη χαρακτηριστική κόκκινη 

σάλτσα μπαχαρικών με αμύγδαλο), το 
Zafrani Korma (τρυφερές μπουκιές από 
κοτόπουλο, αρνί, μοσχάρι ή γαρίδες σε 
ήπια, κρεμώδη σάλτσα από γάλα καρύ-
δας με σαφράν και αμύγδαλα) ή το καυτό 
Vindaloo. Με τίποτα μην παραλείψετε 
τις ινδικές πίτες Naan και τη μεγάλη 
ποικιλία πιάτων με ρύζι basmati, δύο 
απαραίτητα εδέσματα σε κάθε ινδικό 
τραπέζι. Tip: Τα κρεατικά όπως και οι 
πίτες Naan ψήνονται στον παραδοσιακό 
φούρνο Tandoori. Αυτό είναι το μυστικό 
της μεγάλης νοστιμιάς τους. Extra tip: To 
εστιατόριο διαθέτει υπηρεσίες delivery 
και take away. 

● Δερβενίων 4A, Εξάρχεια, 2103632780, 
www.pink-elephant.gr, 
Fb: pinkelephantdowntown
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Αυθεντική ινδική κουζίνα σε έναν από τους
 ομορφότερους πεζόδρομους του κέντρου

Hilton

O μπουφές στο εστιατόριο Βυζαντινό εμπλου-
τίζεται με εκρηκτικές γεύσεις (όπως πικάντικες 
γαρίδες, στρείδια, μπουτάκια κοτόπουλου με 
κάρι κ.ά.), ο executive chef Κώστας Αθανασίου 
ετοιμάζει γκουρμέ μενού 6 πιάτων στο πολυτε-
λές Galaxy Bar, ενώ στο Hitonia Spa θα βρεις τα 
απόλυτα πακέτα χαλάρωσης. Επιπλέον ειδικά 
για την ημέρα, η διανυκτέρευση σε δίκλινο δω-
μάτιο με πρωινό είναι στα €169. Βασ. Σοφίας 46, 
2107281000

Μεγάλη Βρετανία

Θα της χαρίσεις ένα ρομαντικό δείπνο με θέα 
όλη την πόλη (€75/άτομο) στο GB Roof Garden, 
ένα αλησμόνητο γλυκό του Γάλλου pastry chef 
Arnaud Larher από το GB Corner, ένα ταξίδι 
αναζωογόνησης στο GB Spa ή μια αξέχαστη 
διαμονή στο ιστορικό ξενοδοχείο; Εσύ αποφα-
σίζεις. Βασ. Γεωργίου Ά , Πλατεία Συντάγματος, 
2103330000

King George

Ένα υπέροχο δείπνο στο Tudor Hall και ειδική 
προσφορά διαμονής στο πολυτελές ξενοδο-
χείο με πλήρες πρωινό κάθε μέρα και υποδοχή 
με σαμπάνια και λουλούδια. Βασ. Γεωργίου 3, 
Πλατεία Συντάγματος, 2103222210

Crown Plaza

H διαμονή σε ένα από τα πιο όμορφα ξενο-
δοχεία της πόλης για την πιο ερωτική βραδιά 
του χρόνου ξεκινάει από €99 (με πρωινό στο 
δωμάτιο), ενώ το εστιατόριο του ξενοδοχεί-
ου σάς κάνει το τραπέζι με ένα ωραίο μενού 
3 πιάτων και €45/άτομο. Μιχαλακοπούλου 50, 
2107278000

NJV Athens Plaza

Ένα από τα πιο ρομαντικά δείπνα της πόλης 
στρώνεται στο εστιατόριο The Parliament και 
περιλαμβάνει μια μοναδική γευστική εμπειρία 
3 πιάτων (€80/άτομο) από τον σεφ Νίκο Γιαννό-
πουλο, γλυκό από τον φημισμένο pastry chef 
Διονύση Αλέρτα και ζωντανή μουσική από τον 
Δάκη. Βασ. Γεωργίου Ά 2, Πλατεία Συντάγματος, 
210 3352400

Electra Metropolis Hotel

Κεριά, ερωτικά κομμάτια και ένα μενού 6 πιά-
των (με €90/άτομο) ή 3 πιάτων (με €48/άτομο) 
που ετοιμάζει για εσάς ο Executive chef του 
ξενοδοχείου Σάκης Βενέτης και ειδικά πακέτα 
#Valentine’s stay για μια ολοκληρωμένη εμπει-
ρία διαμονής και ευεξίας στο κέντρο της πό-
λης. Βουλής 44, Σύνταγμα, 2103370100

ξενοδοχεία
για τη Βαλεντίνα σου6
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Αγίου Βαλεντίνου
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Δ εν μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξη που 

προκαλεί σε ένα παιδί που έχει γεννηθεί τη δε-

καετία του ’90 η σκηνή στην κλασική ελληνική 

ταινία «Θα σε κάνω βασίλισσα» (1964), όπου η Νίκη Λι-

νάρδου στον ρόλο της Ελενίτσας που υποφέρει από την 

απληστία και την  τσιγκουνιά του άντρα της (Θανάσης 

Βέγγος), έχει βγει για τα μετρημένα σαββατιάτικα ψώ-

νια, αλλά παρ’ όλα αυτά σταματά στον πλανόδιο ανθο-

πώλη και παίρνει ένα μπουκέτο γαρίφαλα για το σπίτι. 

Στο δικό μου δεν υπήρχε κάποια αντίστοιχη συνήθεια, 

σίγουρα επειδή θεωρούνταν κοστοβόρα, αλλά μάλλον 

δεν ήταν και στη νοοτροπία της οικογένειας. Μονάχα κά-

τι αγέρωχα μπέντζαμιν θυμάμαι στο μπαλκόνι μας, βρα-

χύβιες γαρδένιες που εναλλάσσονταν πεισματικά και 

ένα φίκο.  Έτσι, με εντυπωσίαζε πάντα η συνήθεια των 

ανθρώπων όπως απεικονίζεται στις ταινίες του παλιού 

ελληνικού κινηματογράφου, να αγοράζουν λουλούδια 

για το σπίτι τους, το γραφείο τους ή για άλλες υποχρε-

ώσεις. Θυμάμαι επίσης σε κάποια αίθουσα σύνταξης μία 

συνάδελφο να αγοράζει κάθε Δευτέρα λουλούδια και να 

στολίζει το γραφείο της. Την κοιτούσα κάθε φορά με την 

ίδια απαξίωση και τη σκέψη «Μα, καλά, ποιος χαλάει τα 

λεφτά του σε λουλούδια σήμερα;». 

Με αφορμή την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου που πλησι-

άζει, καθώς είναι μία από τις περιστάσεις που το έθιμο 

του να προσφέρεις λουλούδια επιβιώνει ακόμα επισκέ-

φτηκα δύο εμβληματικά ανθοπωλεία της Αθήνας, για 

να μάθω αν οι άνθρωποι παίρνουν ακόμα λουλούδια, 

έτσι, επειδή θα ομορφύνουν τον χώρο τους, θα τους 

φτιάξουν τη διάθεση ή θα εξαργυρώσουν με αυτά, ένα 

χαμόγελο, μια αγκαλιά, ένα φιλί. 

Studio Carafti florist
Δορυλαίου 4 Πλ. Μαβίλη, 210 6435535

Η πάντα πολυσύχναστη πλατεία Μαβίλη διαθέτει εδώ 

και 34 χρόνια ένα ορόσημο, που δεν είναι ούτε ο θρυλι-

κός Λώρας, ούτε το Μικέ με την ασυναγώνιστη τυρόπι-

τα, ούτε η προτομή της Αλίκης (Phylax πριν τον Phylax). 

Είναι το ανθοπωλείο Studio Carafti Florist, γνωστό για 

την εντυπωσιακή του βιτρίνα, φτιαγμένη με προσοχή 

έως και την τελευταία λεπτομέρεια, αλλά και ως «το αν-

θοπωλείο που ξενυχτάει», καθώς είναι επίσημα ανοιχτό 

μέχρι τις 11 το βράδυ, αλλά αν πέσει δουλειά, μπορεί να 

τραβήξει και παραπάνω. Ο ιδιοκτήτης του, Κωνσταντί-

νος Φλαμής, διατείνεται με αισιόδοξο τόνο στη φωνή 

πως ο κόσμος αγοράζει ακόμα λουλούδια, απλώς πιο 

σπάνια απ’ ό,τι στο παρελθόν. «Η κρίση μας έχει επηρεά-

σει, αλλά ο κόσμος αγοράζει και στέλνει λουλούδια ακό-

μα και σήμερα για να πει “συγγνώμη”, “ευχαριστώ”, “σε 

θέλω”, “σε σκέφτομαι”, “περαστικά”. Φυσικά δεν είναι η 

πρώτη του ανάγκη, αλλά είναι το κάτι παραπάνω που 

κάνει τη ζωή μας λίγο πιο όμορφη, με έναν τρόπο πολύ 

ιδιαίτερο. Δεν είναι πολλοί εκείνοι που θα πάρουν πια 

λουλούδια για το σπίτι, ή το γραφείο, υπάρχουν όμως. 

Έχουμε πολλούς γιατρούς στην περιοχή που παίρνουν 

πάντα λουλούδια για την αίθουσα αναμονής του ιατρεί-

ου τους. Με μία όμορφη σύνθεση ο χώρος αμέσως αλ-

λάζει και η διάθεση φτιάχνει αυτόματα, τα λουλούδια 

γλυκαίνουν αμέσως τη συμπεριφορά των ανθρώπων». 

Οι παραγγελίες στο Studio Carafti Florist την ημέρα του 

Αγ. Βαλεντίνου, παραδοσιακά κάθε χρόνο, παίρνουν 

φωτιά. «Ειδικά αν πέφτει καθημερινή, όπως πέρσι και 

φέτος, βοηθάει πολύ. Το λουλούδι φυσικά που φεύγει 

περισσότερο εκείνη τη μέρα είναι το τριαντάφυλλο, ο 

βασιλιάς των λουλουδιών. Είναι δυνατόν να ρωτάς τι 

χρώμα; Φυσικά το κόκκινο, το χρώμα του πάθους, της α-

γάπης και της καψούρας», λέει με χαμόγελο ο κ. Φλάμης.   

Athens Garden Flowers
Αξαρλιάν Αθανασίου (Λέκκα) 1, 2103222302

Στο πεζοδρομημένο στενάκι της οδού Αξαρλιάν –αυτό 

το κρυμμένο διαμαντάκι της πόλης που μοιάζει με αυτό-

νομο κρατίδιο– βρίσκεται εδώ και 14 χρόνια το Athens 

Garden, ένα μικροσκοπικό ανθοπωλείο χωμένο σε ένα 

αδιέξοδο του εξίσου μικρού δρόμου. Οι γλάστρες με 

την αλόη, οι επιβλητικές ορχιδέες και τα εξωτικά σταρ-

γκάιζερ, πλημμυρίζουν την πρόσοψή του με χρώματα 

και όλο το δρόμο με υπνωτιστικές μυρωδιές. Ο κύριος 

Αρίστος, ιδιοκτήτης της επιχείρησης από τότε που με-

ταφέρθηκε στην Αξαρλιάν (το Athens Garden ιδρύθηκε 

το 1959 και μέχρι τα μέσα των 00s έδρευε Βουλής 41 υπό 

άλλη διεύθυνση) είναι μέσα στο στενάχωρο καμαράκι 

του ανθοπωλείου και χαζεύει τηλεόραση. «Κάποτε είχα-

με δύο καλές μέρες την εβδομάδα, τη Δευτέρα που έρ-

χονταν οι κυρίες και έπαιρναν λουλούδια για τα γραφεία 

τους τα πρωινά και την Παρασκευή που σταματούσαν 

μετά το σχόλασμα να πάρουν ένα μπουκέτο για το σπίτι» 

θυμάται ο κ. Αρίστος Μιχάλης, που φαίνεται λιγότερο 

αισιόδοξος σε σχέση με τον Φλαμή του Carafti. «Η κρίση 

τσάκισε το επάγγελμα του ανθοπώλη και παρ’ όλο που 

οι τιμές στα λουλούδια έχουν παραμείνει ίδιες, ο κόσμος 

δεν τα αγοράζει τόσο συχνά πια. Έχει αραιώσει πολύ η 

πελατεία και όλο και λιγότεροι είναι οι ερωτευμένοι που 

θα αγοράσουν ένα μπουκέτο ανεξαρτήτως περίστασης. 

Κυρίως για υποχρεώσεις στέλνει ή αγοράζει λουλούδια 

ο κόσμος σήμερα, με συχνότερη τα γεννητούρια» εξηγεί 

αλλά επισημαίνει, «Του Αγίου Βαλεντίνου βέβαια, έχει 

δουλειά. Συνήθως ξεκινάμε τις προετοιμασίες μια - δυο 

μέρες πριν, ετοιμάζουμε και δικές μας συνθέσεις που 

μπορεί να επιλέξει ο πελάτης, αλλά πιο πολύ φεύγουν τα 

κόκκινα τριαντάφυλλα. Όπως και να ’χει εκείνη τη μέρα, 

έστω και ένα λουλούδι ο άλλος θα το προσφέρει». 

Αν δεχτείτε κάποιο μπουκέτο την ημέρα του Αγίου Βαλε-

ντίνου ορίστε και δύο μικρά tips που χωρίς να του ζητη-

θεί έδωσε ο κύριος Αρίστος. «Αν τα λουλούδια είναι φρέ-

σκα, κρατούν μέχρι και 10 μέρες. Θέλουν όμως και φρο-

ντίδα. Οι περισσότεροι κόβουμε τα κοτσάνια ευθεία, 

ενώ το πιο σωστό είναι να τα κόβουμε λοξά, καθώς με-

γαλώνει η επιφάνεια και έτσι τα λουλούδια τραβάνε πε-

ρισσότερο νερό. Προσοχή όμως, το νερό θέλει τακτικό 

άλλαγμα γιατί αλλιώς πιάνει άλατα κι αυτό εμποδίζει τα 

λουλούδια να τραβήξουν το νερό». Χρόνια Πολλά. A

Ποιος στέλνει 
ακόμα λουλούδια;
Επισκεφτήκαμε τα ανθοπωλεία Studio Carafti Florist και Athens Garden 
και μάθαμε αν και σε ποιες περιστάσεις αγοράζουν άνθη οι Αθηναίοι 

Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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Athens Garden Flowers

Studio Carafti florist
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κατακαίει τα 
πάντα;
Νέα 
Υόρκη 
Ο Σάμιουελ 
και η Μπέθανι έχουν 
μόνο μία ευκαιρία 
για να σμίξουν

Πολύπαθη σχέση, που 
ξεκινά από τα άγουρα 
χρόνια, μα δεν κατα-
φέρνει να βρει τον 
δρόμο της. Εκείνος 
συγγραφέας, εκείνη 
διάσημη μουσικός, δι-
αφορετικά κοινωνικά 
υπόβαθρα, πολυποί-
κιλες δυστυχίες τούς 
αποσυντονίζουν. 
Οικογένεια, πολιτική 
κατάσταση, υπαρξια-
κές αντιφάσεις. Από 
τα ταραγμένα αμερι-
κανικά 60s στη μελαγ-
χολία του νεωτερικού 
21ου αιώνα, να δυο 
άνθρωποι που θα κά-
νουν τα πάντα για να 
κολλήσουν σαν δυο 
άκρες ενός μαγνήτη. 
Ή να μην ανταμώ-
σουν ποτέ (γιατί δεν 

κάνουμε σπόιλερ!). 
Στο φρεσκοτυπωμένο 
μυθιστόρημα «Το 
Νιξ» του Νέιθαν Χιλ 
(Αλεξάνδρεια), που επι-
τέλους κυκλοφόρησε 
και στην Ελλάδα.

ΒιέΝΝη
Η Πηνελόπη Δέλτα, 
ο Ίωνας Δραγούμη 
κι ένας καταδικασμέ-
νος έρωτας

Γιατί οι συμβάσεις της 
εποχής και τα σύννε-
φα των πολέμων είναι 
μοιραίο να διαλύσουν 
κάθε τι όμορφο. Ο 
Στέφανος Δάνδολος 
στην «ιστορία χωρίς 
όνομα» (Ψυχογιός) 
διηγείται το απέλπιδο 
ανάμεσα στην εθνική 
συγγραφέα και τον 
πολιτικό που σημάδε-
ψε, πέρα από αυτούς, 
τα γράμματα και την 

Τρελοί γία 
αγαπη, 
Τρελοί γία 
βιβλια! 
10 ζευγάρια σε ισάριθμα βι-
βλία, όπου μανιασμένοι έρω-
τες έρχονται, φεύγουν, θεριεύ-
ουν ή σβήνουν σε διαφορετι-
κούς τόπους, σε διαφορετικές 
εποχές. Ιδανικό δώρο για Βαλε-
ντίνους και Βαλεντίνες που... 
το πάνε το γράμμα (το τυπωμέ-
νο). Και το δωρίζουν, μιας και 
τέτοιες μέρες, τέτοιες λέξεις.

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου

Ακόμα και στον  
αρκτικό  
κΥκλό μόνο οι 
εραστές θα μείνουν 
ζωντανοί

Αν και στο μυθιστόρη-
μα της Έρσης Σωτη-
ροπούλου, οι τόποι 
εναλλάσσονται. Το 
«Μπορείς;» (Πατάκης), 
γραμμένο σαν επιστο-
λικό μυθιστόρημα, 
όπως οι «Επικίνδυνες 
Σχέσεις» του Λακλό 
αλλά με κωδικό ψηφι-
ακής εποχής, βασίζε-
ται μόνο σε ανταλλαγή 
μέιλ. Οι εραστές δεν 
γράφουν σε χαρτί, τα 
παιχνίδι της σαγήνης 
στον καιρό των κοι-
νωνικών δικτύων, του 
μέιλ και του SMS, η 
νοσταλγία του άλλου, 
μα και η κατάκτηση, ο 
εκμαυλισμός του, το 
ρομαντικό εξού και 
απελπισμένο κάλεσμα 
για σμίξιμο ή επανασυ-
γκόλληση. Ταξιδάκι, 
γαμησάκι στο φτερό 
ή long play, αλλά και 
μόνο σκέτη συζήτηση, 
μωρέ, περί ανέμων και 
υδάτων, συμβαίνουν μ'  
ένα send. Modern love 
is automatic: Οι νόμοι 
του πόθου, του έρω-
τα, της έλξης και των 
σχέσεων σχεδόν πα-

ραμένουν ίδιοι αιώνες 
τώρα, δεκτόν. Άντρας, 
γυναίκα, θέλω, θέλεις, 
θέλουν, θέλονται, κά-
ποτε, επιτέλους, μαζί. 
Για καιρό, για λίγο, για 
πάντα για μία (τι μένει 
από τη) νύχτα.

αθηΝα
Ο Πέτρος και η Βα-
σιλική γνωρίζονται 
τυχαία στο μετρό

Ο Κωνσταντίνος Τζα-
μιώτης στο «Ίσως την 
επόμενη φορά» (Με-
ταίχμιο) παρακολουθεί 
αυτή την απρόσμενη 
συνάντηση να εξελίσ-
σεται από απλό ραντε-
βού σε παθιασμένη 
σχέση. Συναντιούνται, 
παρασύρονται, ονει-
ρεύονται, ερωτεύ-
ονται, χωρίζουν. Θα 
ξαναβρεθούν; Σε ένα 
μυθιστόρημα που κα-
ταγράφει πώς ο πρώ-
τος πόθος με τον χρόνο 
και τις παρεξηγήσεις α-
πομαγεύεται. Η αποδο-
χή του άλλου γι'  αυτό 
που είναι. Κι όχι για αυ-
τό που θα μπορούσε. 
Η ιδέα του απόλυτου, 
χιμαιρικού έρωτα όπως 
θρυμματίζεται σε μια 
εποχή όπου όλα πάνε 
με το κομμάτι. Από τα 
πιο μεστά βιβλία της 

περσινής χρονιάς...
ΒαρκέλώΝη 
Ο Αντριά και η  
Σάρα Βόλτες ζουν 
έναν τυφλό έρωτα 
στα χρόνια του 
Φράνκο

Ο Ζάουμε Καμπρέ, 
στο «Confiteor» (Πό-
λις), πίσω από αυτό το 
λυρικό μοτίβο κατα-
μεσής μιας σκοτεινής 
εποχής, με την ηρωί-
δα να ζωγραφίζει με-
λαγχολικά κάδρα από 
κάρβουνο καθώς ο α-
γαπημένος της παίζει 
βιολί ή βυθίζεται στη 
γνώση των βιβλίων, 
μιλάει για τον τυφλό 
έρωτα, για τους πό-
θους της καρδιάς και 
την ιδέα της ευτυχίας. 
Μπορούν ο κόσμος 
και κατ'  επέκταση 
ο έρωτας να μπουν 
σε τάξη, ενώ δίπλα η 
πυρκαγιά του αιώνα, 
των πολέμων και 
του μίσους ανάμεσα 
σε θρησκείες και σε 
ιδεολογίες λιώνει και 

πορεία της χώρας. 
Φορτία θλίψης αλλά 
και ανυπέρβλητος 
ρομαντισμός. Από 
τη Βιέννη του 1908 
στην Αθήνα, όπως 
προελαύνουν οι ναζί, 
ο έρωτάς τους συ-
γκλονίζει με τη βαθιά 
τραγικότητα και το 
υπέρτατο πάθος. 
 
λόΝδιΝό
Tι τρέχει με τον Τζον 
και την Τρούντι; 

Σε ένα μυθιστόρημα 
σεξπιρικά δομημένο, 
που όμως διαβάζεται 
και σαν αστυνομικό 
θρίλερ, οι δυο ερα-

στές, όπως τους πα-
ρακολουθεί το κυοφο-
ρούμενο μωρό τους, 
έχουν μόνο δύο δρό-
μους. Το έναν του σμι-
ξίματος και της επα-
νένωσης ± ναι, ο Τζον 
το θέλει πολύ±  και τον 
άλλο του χωρισμού. 
Είναι η τελική απόφα-
ση που βαραίνει την 
Τρούντι στο «Καρυ-
δότσουφλο» του Ίαν 
ΜακΓιούαν (Πατάκης), 
γραμμένο σε τέμπο 
ποιητικό, μα και... 
δολοφονικό. Γιατί στο 
όνομα του έρωτα ίσως 
και να συμβαίνουν τα 
χειρότερα εγκλήματα 
ή οι πιο ρομαντικές 
παρακρούσεις. 
 
καπόΥ στό  
αιγαιό
Εκείνος κι εκείνη δεν 
έχουν όνομα. Όμως 
η αγάπη τούς κάνει 
να υποφέρουν.

«Κορίτσι κι αγόρι / 
φιλιούνται αγγίζονται 
πηδιούνται / γαμιού-
νται κάνουν έρωτα / 
νιώθουν ασφάλεια / 
μιλούν παιδικά / όμως 
φοβούνται / απαντούν 
αυστηρά». Σε ένα 
ποίημα απέραντο 
σαν θάλασσα, που 
ξεκινά έναν παρα-
ληρηματικό Απρίλη 
και τελειώνει ένα 
απομεσήμερο του Ο-
κτώβρη, ο Γιώργος Κ. 

Ψάλτης του «Εσένα» 
(Ίκαρος) σε ύφος άγρια 
σπαρακτικό άδει για 
μια αγάπη όπου οι 
εραστές, σαν γλάροι 
«Ίσως τσακώνονται / 
Ίσως δεν σκέφτονται 
/ ίσως είναι ένστικτα 
/ που εξελίσσονται 
στους αιώνες / Σμήνος 
που δεν το συμφέρει 
να σκορπίσει». 

ΜαλλόΝ 
στόΝ Βόλό
ο Ζερίν επιθυμεί 
σφόδρα την Ιονέλα

Μπορεί ο έρωτας να 
σε κάνει ακόμα και κα-
νίβαλο, προκειμένου 

να αποκτήσεις το α-
ντικείμενο του πόθου 
σου; Ως πού μπορεί να 
φτάσει ένας άντρας, 
πόσο μακριά και πόσο 
αβυσσαλέα να διεκδι-
κήσει το σώμα και την 
ψυχή μιας γυναίκας; 
Ο Δημήτρης Σωτάκης 
στον «Κανίβαλο που 
έφαγε έναν Ρουμά-
νο» (Κέδρος) κατα-
φεύγει σε μια ακραία 
εκδοχή απελπισμένης 
επιθυμίας, όπου η 
κινητήρια επιθυμία 
της αγάπης οδηγεί σε 
ακραίες καταστάσεις. 
 
Ναπόλι
Όλα τα αγόρια  
θέλουν τη Λίλα.  
Όμως εκείνη; 

Στην περίφημη πλέον 
«Τετραλογία της Nά-
πολης» της Έλενα Φε-
ράντε (Πατάκης), όπως 
τη διηγείται η ηρωίδα 
Λενού, πιο συνετή, πιο 
αποφασισμένη και πιο 
προσγειωμένη από 
την καλύτερή της φί-
λη Λίλα, καταγράφει 
το χρονικό της σχέσης 
της με μια κοπέλα που 
χρησιμοποιεί την ο-
μορφιά της σαν σκαλί 
για να γλιτώσει από τη 
φτώχεια. Όλα τα αγό-
ρια της γειτονιάς, κα-
λόπαιδα της Καμόρα 
ή κανονικά παιδιά που 
παλεύουν να στήσουν 
όνειρα, εμπόριο και 
οικογένεια, επιθυμούν 
τη Λίλα. Όμως εκείνη; 
Ναι, δίνεται, όμως 
πάντα στο πίσω μέρος 
του μυαλού της κάτι 
άλλο είναι που θέλει 
πέρα από την αγάπη. 
Μια ογκώδης λογο-
τεχνία, και σε εύρος 
σελίδων μα και συναι-
σθημάτων: Στα τέσσε-
ρα βιβλία της σειράς 
διεισδύει στον γυναι-
κείο ψυχισμό, με έναν 
αδιαμφισβήτητα μαγι-
κό τρόπο. Κι ο έρωτας, 
μια παράμετρος στη 
συνολική υπόθεση 
που λέγεται γυναίκες 
και μυστήρια. 

Ο Ρομάν και  
η Θίντα φτάνουν σε 
ένα νησί στην άκρη 
του κόσμου

Και ο Αλέξης Σταμά-
της στο «Μοτέλ Μο-
ρένα» (Καστανιώτης) 
παρακολουθεί τον 
σκηνοθέτη και την 
πρώην σταρ του σι-
νεμά στον τελευταίο 
σταθμό της περιοδεί-
ας τους να βιώνουν 
απανωτά φλας ενός έ-
ρωτα φλογώδη κάπο-
τε στο παρελθόν. Και 
τραγικό τώρα, καθώς 
στο νησί του «Μοτέλ 
Μορένα» είναι ο θά-
νατος σε στιλ αρχαίας 
ελληνικής τραγωδίας 
που υπαγορεύει νό-
μους υπέρτερους από 
της αγάπης. ●

Αγίου Βαλεντίνου
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Το βραβευμένο, σύγχρονο και εξαιρετικά 
καλαίσθητο ξενοδοχείο Crowne Plaza, 
μια ανάσα από το κέντρο της πόλης, 
αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για την 
ξεχωριστή ημέρα του Αγίου Βαλεντί-
νου. Εσείς, απλώς επιλέξτε ποια από τις 
προτάσεις που ακολουθούν ταιριάζει κα-
λύτερα στον έρωτά σας. Ένα ρομαντικό 
δείπνο για δύο άτομα στο ατμοσφαιρικό 
εστιατόριο Ambrosia (€45/άτομο, χωρίς 
τα ποτά) ή, μήπως, μία διαμονή για δύο 

άτομα, καλωσόρισμα με αφρώδη οίνο και 
σοκολατάκια στο δωμάτιο και πρωινό την 
άλλη μέρα στο κρεβάτι (€99); Μπορείτε, 
βέβαια, να τα συνδυάσετε και τα δύο: Δεί-
πνο για δύο, διαμονή και πρωινό (€169), 
για μία ημέρα των ερωτευμένων που θα 
αναπολείτε για πάντα!  

● Μιχαλακοπούλου 50, Ιλίσια, 
2107278000, www.cpathens.com ,
info@cpathens.com

C
ro

w
n
e 

P
la

za
 A

th
en

s 

Όταν ο έρωτας περνάει από το φημισμένο
ξενοδοχείο της Μιχαλακοπούλου 
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FRANKLIN & 
MARSHALL 

Φούτερ με κουκούλα

SPRINGFIELD 
Ανδρικό πουκάμισο €25,99

INTIMISSIMI 
Μπούστο με λεπτομέρειες δαντέλας

THE BODY SHOP 
Τρία ματ λιπγκλός σε 

συσκευασία χειλιών €26

KYBBVS 
Μποξεράκι απο οργανικό βαμβάκι
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BENETTON 
Γυναικείο puffer μπουφάν

YSL 
Παλέτα λίπγκλος €61,80

MINAS
Παντατίφ Kissing Heart 
από ασήμι €300
(Εμμ. Μπενάκη 8, 
Κηφισιά)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Σημειωματάριο σε σχέδιο Nuuna €20
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AVON 
Κραγιόν για Όγκο 
Mark με ρετινόλη 
& κολλαγόνο 
€4,95

ESSENCE 
Βερνίκια νυχιών €2,49

VANS

Επιμέλεια: 
τανια δελη

 Μόνο η αγάπη και το shopping σώζουν ζωές
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Κορμάκι €45,90

Σουτιέν €29,90, 
σλιπ €12,90

Τοπ-σουτιέν €35,90, 
brazilian σλιπ €15,90

▶Η ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου είναι η τέλεια αφορμή για ρομαντισμό, έρωτα, 
πάθος. Ελεύθερη ή δεσμευμένη, φόρεσε τα πιο σέξι μαύρα εσώρουχά σου 

και διασκέδασέ το! Η Intimissimi έχει μια νέα, σούπερ αισθησιακή συλλογή με 
βασικά χαρακτηριστικά τη δαντέλα, τα κεντήματα, τις διαφάνειες και το πολύτιμο 
μετάξι. Ευκαιρία να αναδείξεις τη σέξι πλευρά του εαυτού σου!
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MAYBELLINE 
Ματ κραγιόν Color 
Sensational €9,07

CONVERSE 
Υφασμάτινο 

μποτάκι με logo

MICHAEL 
KORS 

Φόρεμα με 
δαντέλα

TEZENIS 
Εσώρουχα με 
διαφάνεια. 
Σουτιέν, σλιπ

CHANEL 
Άρωμα Chance σε συσκευασία 

τσέπης 20 ml

WOMEN’ SECRET 
Σετ γυναικείες πιτζάμες €34,99

MAC 
Παλέτα με σκιές ματιών από τη σειρά MACxPatrickstarrr €40,50

SISLEY 
Σακάκι με τρουακάρ μανίκια

APIVITA 
Κρέμα ημέρας 

αντιγήρανσης και 
λάμψης με SPF30

ROGET&GALLET 
Γυναικείο άρωμα Thé Fantaisie

ZOUMBOULAKIS GALLERIES
Κεραμική καρδιά special edition Keith Harring) €60

(Κριεζώτου 6, Κολωνάκι)

Αγίου Βαλεντίνου

SWAROVSKI 
Βραχιόλι με πέτρες 

swarovski €99

A.V. 8 - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018

Κρέμα ημέρας 
αντιγήρανσης και 
λάμψης με SPF30
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Τ
ην ώρα που ένας ευφάνταστος κομμωτής 

βάφει τα μαλλιά μιας γυναίκας με Νουτέλα 

φουντουκιού, το χταπόδι σύμφωνα με μια 

διάσημη έρευνα είναι τέρας ευφυΐας και τα 

Ντορίτος δημιουργούν τσιπς που δεν κά-

νουν θόρυβο, έρχεται εκείνη η στιγμή που 

λες ότι το φανταστικό ξεπερνά τη φαντασία. Και η 

ζωή; Πού είναι η ζωή; 

Η ζωή σε περιμένει στο κινητό, στο τάμπλετ, 

στο λάπτοπ. Πηγαίνεις σινεμά. Φωτάκια σαν πυ-

γολαμπίδες σε περιτριγυρίζουν. Όλο και κάποιος 

θα μπει στο Facebook του, θα διαβάσει τα μηνύμα-

τά του ή θα καμαρώσει ποσταρίσματα στο ίνστα. 

Οπωσδήποτε θα τρυπήσει στο dolby atmos ένας 

επίμονος ήχος κλήσης. Αν η ταινία απευθύνεται 

σε εφηβικό κοινό τότε μπορεί να γίνει ένας άρι-

στος συνδυασμός. Παρακολουθείς τη δράση και 

είσαι και στο chat. Καμία ευκαιρία χαμένη. Γίνονται 

και τα δύο. Μάλλον και τα τρία. Μπορείς να τρως 

και τσιπς, απ'  αυτά που κάνουν θόρυβο. Και όταν 

πέφτουν οι τίτλοι του τέλους; Τα παιδιά χειροκρο-

τούν σαν να βρίσκονται στο θέατρο. 

Στην ουρά για ταμείο. Αν έχει αναμονή, τότε είναι 

μια ιδανική ευκαιρία να μπεις στο τσατ. Δεν χάνεις 

στιγμή. Συνομιλείς και με το kouklaki 1 αλλά και με 

το kouklaki 2. Δεν αφήνουμε ποτέ τα κουκλάκια να 

περιμένουν¼

Παρατηρώντας στα καφέ παρέες κοριτσιών και 

αγοριών, κάποια στιγμή ± η οποία έρχεται πολύ σύ-

ντομα± βαριούνται ο ένας τον άλλον. Και τι κάνουν; 

Δεν συζητούν. #boring. Έχουν μπροστά τους το κα-

ραμελωμένο ρόφημα και τα μισοφαγωμένα παν-

κέικς με τη λευκή σοκολάτα και ο καθένας/καθεμία 

χάνεται στο κινητό του. Πώς είναι αυτός ο κόσμος; 

Επικίνδυνος; Θολός; Χαρούμενος; Φιλικός; Εχθρι-

κός; Δικός τους;

Στο γυμναστήριο; Καμία έκπληξη κι εδώ. Χωρίς κι-

νητό προπόνηση δεν γίνεται. Χωρίς σέλφι οι κοιλι-

ακοί δεν γίνονται φέτες. Κι αν είναι προβληματική 

η σύνδεση με το διαδίκτυο; Κανένα πρόβλημα. Το 

pocket wi-fi είναι η πλέον αξιόπιστη λύση. 

Μετρό; Αγαπημένο μέσο μεταφοράς, αλλά με το 

ίντερνετ υπάρχει θεματάκι. Τι κάνεις; Θα χτυπιέσαι 

με σύνδρομο στέρησης; Όχι. Η Glamazonita ακούει 

spotify διαβάζοντας το maze runner. Εσύ πάλι κά-

νεις υπομονή και παίζεις κάντι κρας ή κάτι τέτοιο. 

Κάπου-κάπου κλείνεις και τη μύτη. Στην τελική πα-

ρατηρείς ποια είναι καλοντυμένη ή σε καλύτερη 

ψυχολογική κατάσταση από σένα. Στο αυτοκίνητο; 

Στο ένα χέρι το κινητό και στο άλλο το τιμόνι. Ή το 

κινητό πάνω στο τιμόνι. Είναι και πιο βολικό. Στον 

δρόμο; Η απόλυτη άνεση! «Και, μάνα, σήκωνε τα 

μάτια από το κινητό κάθε πέντε λεπτά να βλέπεις 

πού είσαι και πού πας» (διαφήμιση στο ραδιόφωνο 

βγαλμένη από τη ζωή).

Στο σπίτι; Συλλαλητήριο. Η μεγαλύτερη απογοή-

τευση έρχεται όταν πέφτει το ίντερνετ. Κυριακή 

βράδυ χωρίς σύνδεση δεν λέει¼  Ποικιλία δραστη-

ριοτήτων. Τουιταρίσματα, Facebook, Netflix, ανά-

γνωση εφημερίδων, ενημερωτικά sites. Από όλα. 

Και η σούπερ είδηση με το κομμωτή που έβαψε τα 

μαλλιά μιας νεαρής γυναίκας χρησιμοποιώντας 

Νουτέλα και ζαχαρούχο γάλα. 

Μετά έβαλε και αλουμινόχαρτα. Να μη μάθεις ότι 

γέννησε και η Κάιλι; Η Κιμ Καρντάσιαν έγινε θεία και 

η Κρις για ακόμη μια φορά γιαγιά. Αμ ή άλλη, η Πίπα, 

η αδελφή της Κέιτ Μίντλετον, είπε στα φτωχαδάκια 

να τρώνε πρωινό με ώριμο αβοκάντο και παρθένο 

ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης. Πού πάει ο κόσμος¼

Αλλά να που ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, επικεφαλής 

του Facebook, αποφάσισε να μας σώσει. Και να 

δώσει λίγη οικογενειακή θαλπωρή στο πολυαγα-

πημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αφού όλοι 

είναι/είμαστε εκεί μέσα¼  Τέλος στην αποξένωση. 

Θα γίνουν αλλαγές που θα περιορίσουν τη δημοφι-

λία των ειδήσεων, των βίντεο και των φωτογραφι-

ών από εταιρείες και μέσα ενημέρωσης, ενώ ίσως 

μειώσουν και τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων 

(fake news) και της παραπληροφόρησης. Και θα 

προτιμηθεί πλέον το περιεχόμενο που παράγεται 

από φίλους και τροφοδοτεί τις συζητήσεις ανάμε-

σα στο οικογενειακό και στο φιλικό περιβάλλον. 

Κοντολογίς ο Μαρκ επιδιώκει οι χρήστες να περ-

νούν λιγότερο χρόνο στο Facebook, αλλά αυτός ο 

χρόνος να είναι πιο πολύτιμος. Αισθάνεται την ευ-

θύνη να διασφαλίσει ότι το Facebook ωφελεί την 

ευτυχία των ανθρώπων.Κάνε γρήγορα, Μαρκ. A

GLAMAZON

Μια κουταλιά  
Νουτέλα  

στα μαλλιά 
Μπορεί το Facebook 
να φέρει την ευτυχία;

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ



28 A.V. 8 - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018

Ξαφνιάστηκα πρόσφατα διαβάζοντας στο τέλος 
ενός ευφυούς κι εμπεριστατωμένου κριτικού 
κειμένου την παραπομπή: Facebook. Φυσικά και 
είχα συναντήσει στο παρελθόν κείμενα που απο-

δίδονταν σε online εκδόσεις, όχι όμως και σε αναρτήσεις σε 
social media. Μπορούν, άραγε, τέτοιοι αυτοσχέδιοι, αδια-
μεσόλαβητοι σχολιασμοί να αποτελούν «έγκριτες» πηγές 
για να στηρίξει κανείς ένα επιχείρημα σε ερευνητικό ή δη-
μοσιογραφικό πλαίσιο; Να ένα ακόμα ερώτημα από τα πολ-
λά με τα οποία μας φέρνει αντιμέτωπους το Διαδίκτυο.

Όσο και αν επωφελούμαστε σε καθημερινή βάση 
από τον όγκο των ηλεκτρονικών πληροφοριών 
που έχουμε διαθέσιμες στην άκρη των δαχτύλων, 
ας είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι, ακριβώς, 

στην τόση ποσότητα και ευκολία τους. Μοιάζει λίγο με ψώ-
νια σε πολυκατάστημα – είναι πανεύκολο να χάσεις επαφή 
με την πρωταρχική σου στόχευση, να διασπαστείς και ν’ 
αρχίσεις να φλερτάρεις με ενδεχόμενα που ούτε σου είχαν 
περάσει από το νου. Από την άλλη, σε αυτό τάχα δεν έγκει-
ται η διεύρυνση της σκέψης και της αντίληψης;

Ένα καλό παράδειγμα για τη θετική επίδραση του 
Διαδικτύου μέσα από πληροφορίες που δεν θα 
σκεφτόσουν να ζητήσεις με το όνομά τους, αφορά 
τα ζώα. Αγελάδες που εχθρεύονται τους χιονάν-

θρωπους αλλά μαγνητίζονται από την κλασική μουσική, 
ασβοί που ξεκλειδώνουν πόρτες, κοράκια που χρησιμο-
ποιούν εργαλεία. Εξελιγμένες κοινωνικές συμπεριφορές 
ανάμεσα στις φάλαινες όπου οι μεγαλύτεροι διδάσκουν τους 
νεότερους συνεργατικές μεθόδους κυνηγιού. Πολύ-
πλοκοι επικοινωνιακοί κώδικες των δελφινιών τα 
οποία κάνουν baby-sitting σε παιδιά άλλα από τα 
δικά τους. Ακόμα, απροσδόκητες έως και απίθα-
νες διαδράσεις ανάμεσα σε διαφορετικά είδη: ένα 
ελάφι παίζει στο χιόνι μ’ έναν σκύλο, μια πάπια υι-
οθετεί ένα χάσκι, μια μαύρη γάτα έχει φιλενάδα μια 
κουκουβάγια... Βιντεοσκοπημένα και ανεβασμένα 
στο you-tube και στα social media με ψυχαγωγικό 
κυρίως σκοπό, όλα αυτά απαρτίζουν ένα μωσα-
ϊκό από πληροφορίες που αναπόφευκτα θέ-
τουν ερωτήματα για τη σχέση μας με τους 
υπόλοιπους ενοίκους του πλανήτη. Γινό-
μενοι μάρτυρες μιας τόσο εκτεταμένης 
γκάμας από απροσδόκητες συνέργειες, 
θα ’θελε κανείς να ελπίζει ότι οι χρήστες 
του Διαδίκτυου επανεκτιμούν όσα πίστευαν 
πως ήξεραν για τα ζώα, τις κοινωνικές τους δεξιότητες και 
τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Ειδικότερα, για την 
αντίληψη πως τα ζώα δεν έχουν «ψυχή» με όλες τις συν-
δηλώσεις αυτού του όρου, θρησκευτικές και μη.

Ζωα Στο 
διαδικτυο

Βέβαια, πολλά από αυτά τα ζώα δεν ζουν και 
δρουν στο φυσικό τους περιβάλλον, πολλές από 
τις συμπεριφορές τους είναι προϊόν εκμάθησης 
από τη μακρά συναναστροφή τους με το είδος 

μας. Το ότι όμως είναι δεκτικά σε μάθηση και τροποποιούν 
με νοήμονα τρόπο τη συμπεριφορά τους, ίσως έχει με τη 
σειρά του πράγματα να μας διδάξει για εμάς τους ίδιους και 
την υποτιθέμενη υπεροχή του είδους μας. 

Δεν υπάρχει ούτε ένα είδος ζωής που να μην ε-
ξαρτάται από τη συμβίωση και συνδιαλλαγή με 
κάποια άλλα, και να μη διαμορφώνεται από αυ-
τήν. Σε όλα, αυτή η αλληλεξάρτηση είναι κωδι-

κοποιημένη στην ίδια μας την ανατομία. Και δεν είναι τυ-
χαίο ότι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα είδη αποτελεί σή-
μερα την αιχμή του δόρατος στη μετα-ανθρωπιστική 
(posthumanist) κριτική σκέψη. Θα αρκεστώ σε ένα σχόλιο 
από το When Species Meet (Όταν τα Είδη Συναντιούνται) της 
Ντόνα Χάραγουεϊ, όπου μεταξύ άλλων μιλά για την παράλ-
ληλη εξέλιξη σκύλου και ανθρώπου και προτείνει τη διατύ-
πωση «Συντροφικά Είδη» (Companion Species). Χρησιμο-
ποιώντας σαν παραδείγματα τα γενετικά σχεδιασμένα κα-
τοικίδια, μέχρι τα πειραματόζωα των εργαστηρίων, μέχρι 
τους εκπαιδευμένους σκύλους-συνοδούς, η Χάραγουεϊ υ-
ποστηρίζει ότι η ατομική συνείδηση είναι μια χονδροειδής 
ανακρίβεια. Ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ υπάρξει ένα υπο-
κείμενο, ούτε καν ένα σώμα, αλλά ένα πολλαπλό ον, μια 
συνισταμένη από συλλογικότητες υπό συνεχή διαμόρφω-
ση από άλλες παρουσίες εντός και εκτός των ορίων του 
δέρματος: «Είμαστε από τη φτιαξιά μας συντροφικά είδη. Εκ-
παιδεύουμε ο ένας τον άλλον σε πράξεις επικοινωνίας που λίγο 
τις κατανοούμε... Πολλά διακυβεύονται σε τέτοιες συναντήσεις 
και δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει 
ευτυχής ή ατυχής κατάληξη – κοινωνικά, οικολογικά ή επιστη-
μονικά. Υπάρχει μόνο η πιθανότητα να συμπορευτούμε όλοι μαζί 
με κάποια χάρη». Εντέλει, καταλήγει, από τη διάδραση αν-
θρώπων και ζώων πηγάζουν σεβασμός, περιέργεια και 
γνώση που υπονομεύουν την ιδέα πως ο άνθρωπος κατέχει 
οποιαδήποτε προνομιακή θέση στη γνώση ή στη ζωή. A

Του Κωνσταντίνου ΜατσουΚα

↘

↘

↘

↘

↘

Το οΤι Τα ζώα ειναι δεκΤικα 
σε μαθηση και Τροποποιούν 
με νοημονα Τροπο 
Τη σύμπεριφορα Τούσ, 
ισώσ μπορει να μασ διδαξει
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Info
Από 10/2. Παίζουν: Παρθενόπη Μπουζούρη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου, Θάνος Παπακωνσταντίνου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Ειρήνη Αϊβαλιώτου, 

Χριστίνα Παπαδοπούλου. Μπάγκειον ξενοδοχείο, Πλ. Ομόνοιας 18, Αθήνα, τηλ. κρατ.  6938500457

Η Άντζελα Μπρούσκου ανεβάζει το ιψενικό έργο «Hedda Gabler» στο ιστορικό ξενοδοχείο 

Hedda Gabler. Κόρη στρατηγού. Παντρεύεται προκειμένου να ζήσει μια πλούσια ζωή κάποιον που δεν αγαπάει. Συναντάει τον πρώτο της έρωτα. Ο τελευταίος είναι 
συνυποψήφιος με το σύζυγό της για την Ακαδημία. Η Έντα αποφασίζει να εκδικηθεί. Τους πάντες. Τον εαυτό της. Ο Ίψεν να εκδικηθεί με το έργο την κενότητα 

της αριστοκρατικής τάξης. Η σκηνοθέτρια λέει: «Απεικονίζοντας την παθολογία μιας απογοητευμένης  γυναίκας, ο Ibsen με τη “Hedda Gabler” καταθέτει την πιο 
ισχυρή διαμαρτυρία απέναντι σε μια διεφθαρμένη κοινωνία, αποφασισμένη  να θυσιάσει, χάριν των δικών της συμφερόντων, την ελευθερία και την ατομική έκ-
φραση των πιο χαρισματικών μελών της. Σήμερα η Hedda Gabler  διαγράφει μέσα από τους αιώνες την επιτέλεση του φύλου της. Τα πάντα είναι “προσποίηση”».

H Έντα ΓκαμπλΈρ στο Μπάγκειον
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ΓΕΥΣΗ

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

π ρ ο σ ω π α  / 
αφ ι ξ ε ι σ  / 

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

taste
police

Της ΝΕΝΕΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Τσικνοπέμπτη, το ετήσιο και πολυαγαπημένο 
Φεστιβάλ χοληστερίνης (...της καλής)

Όλοι στους δρόμους 
που ευωδιάζει η τσίκνα
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Mentaleaty
Ταξίδι στις γεύσεις της Ασίας
 Το τέλειο σημείο για να κάνεις ένα γευστικό ταξίδι στην 
Ασία, μέσα από περισσότερα από 30 πιάτα. Από τη Μα-
λαισιανή Λέμακ Λάξα με κάρι, στη σαλάτα Τόκιο και στο 
Πάνσιτ Γκουϊσάντο από τις Φιλιππίνες, και από τα επίπεδα 
νουντλς ρυζιού της Σιγκαπούρης έως τα ταϊλανδέζικα 
παγωτορολά της Chocotopia, οι γεύσεις της πιο νόστιμης 
ηπείρου σε περιμένουν στο Μεταξουργείο. Tο εστιατόριο 
είναι ακόμα μία δράση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού 
«Αθηνά - Ελπίς», που συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας 
ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, προσφέροντάς 
τους εργασία. Μ. Αλεξάνδρου 114-118, Μεταξουργείο,
 Fb: Mentaleaty, Eat in - Take away - Delivery, 2130405430

Φ
έτος, αντί άλλων προτάσεων, ένα θα σας πω: βγείτε στους δρόμους! 

Περπατήστε στην πόλη, και με το Gps στη... μύτη κατευθυνθείτε προς 

τα εκεί που έρχονται οι μυρωδιές. Και δεν σας τάζω χωρίς αντίκρισμα 

μια και τα τελευταία χρόνια το παμπάλαιο, για πολλούς πρωτόγονο 

και μια σταλιά «μπανάλ» αυτό έθιμο, αντί να ατονεί, δώσ'  του και θεριεύει! 

Πέρυσι, από το πρωί που βγήκα απ'  το σπίτι μου (και μένω κέντρο) με πήραν οι 

μυρωδιές, και να μην τη θυμόμουνα τη μέρα θα ήταν απίθανο να μην την είχα 

αντιληφθεί. Ναι, είναι η γιορτή της γειτονιάς όπου κάθε μικρή ή μεγαλύτερη, 

παλιακιά ή μοδάτη ταβέρνα το γλεντάει σαν να γιορτάζει ο πολιούχος της. 

Κι ύστερα είναι και τα καφενεία της κάθε περιοχής που τέτοια μέρα θα τα κε-

ράσουν τα παππούδια-πελάτες ένα κοψιδάκι, είναι ο νεαρός πλην μερακλής 

μπάρμαν της γωνίας που θα ανοίξει από το πρωί και αντί για brunch και αυγά 

benedict θα το βάλει το χοιρινό το μπριζολάκι στη θράκα, είναι τα χασαπάκια 

που θα κεράσουν την εκλεκτή πελατεία τους έναν μεζέ κι ένα ποτηράκι χύμα 

κρασί στο πλαστικό (ευελπιστώντας πως θα νοστιμευτούν από την μπουκιά 

και θα πάρουν και κάνα κιλό να ψήσουν στο σπίτι). Πρακτική που ακολουθείται 

εξάλλου και στη μεγάλη, κεντρική κρεαταγορά της Αθήνας, τη Βαρβάκειο, κι 

εκεί κάθε Τσικνοπέμπτη τις φουντώνουν τις σχάρες από το πρωί. Κερνάνε-

πουλάνε, όλοι μένουν ευχαριστημένοι. Κάποιες χρονιές έτρεχα στη Χασιά. Να 

θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια, τότε που όλη η Αθήνα κατέβαινε «δυτικά» για 

να το φάει το σωστό ± υπήρχαν πολύ τσομπαναραίοι εκεί±  το παϊδάκι. Σήμερα 

και εκεί αλλά και στην Πεντέλη, την Πάρνηθα, τα Καλύβια, τη Βάρη, εξακολου-

θούν και ζουν και βασιλεύουν όλες αυτές οι χασαποταβέρνες. Είναι τεράστιες, 

ο κόσμος άπειρος, η οχλαγωγία σχεδόν ανυπόφορη, η κοινωνιολογική παρα-

τήρηση καλύτερη κι από... σινεμά. Όμως η ποιότητα είναι καλή, τα παιδιά που 

σερβίρουν ήρωες με φτερά στα πόδια, τα προσφερόμενα είναι τα άπαντα των 

αγαπημένων «κλασικών» (που θα βρεις δηλαδή πιο μερακλίδικα κοντοσού-

βλια, γαρδουμπάκια, συκωταρίτσες, μποξαδάκια, αν όχι εδώ), παραδόξως όλοι 

περνάνε καλά (είναι και οι τιμές καλές και βοηθάει). Για να το γυρίσω και στο πιο 

γαστρονομέ, φέτος, όπως θα έχετε ήδη χιλιοδιαβάσει, η Αθήνα ζει τη δόξα των 

καλών κρεατοφαγικών εστιατορίων, δεν τα προφταίνουμε έτσι όπως ανοί-

γουν το ένα πίσω από το άλλο. Και σερβίρουν όλα αυτά τα ιδιαίτερων κοπών, 

και dry aged κρέατα που ψήνουν σε φούρνους josper, robata, σούβλες και ρο-

τισερί. Πολύ φοβάμαι ότι οι πιο γνωστοί «ναοί» όπως το Base Grill, ο Τηλέμαχος, 

ο Κρητικός στην Κάντζα έχουν κλείσει τα τραπέζια τους από των... Θεοφανίων 

και δεν θα έχουν να σας βάλουν ούτε στις τουαλέτες τραπέζι. Μια συμβουλή 

που μπορώ να σας δώσω, άμα θέλετε οπωσδήποτε να τσικνίσετε σε κάποιο 

από αυτά, είναι να πάτε ή αρκετά νωρίς, ας πούμε απογευματάκι κατά τις 6-7, 

ή αρκετά αργότερα ως late comers (ε; ε;), κατά τις 11 που θα έχει αποχωρήσει 

το πρώτο μεγάλο κύμα. Μην πτοείστε έτσι κι αλλιώς... Γιατί, είναι και πάλι αυτά 

τα συνοικιακά τα σουβλατζίδικα που την ανθίστηκαν κι αυτά τη μόδα και έχουν 

μετατραπεί σε «χάι γκριλιέρες» και προσφέρουν τα άπαντα, ακόμη και σου-

βλάκια-καλαμάκια από Black Angus ±  τι, όχι; (Και μπορείς να τα παραγγείλεις και 

για το σπίτι βεβαίως-βεβαίως). Κατά τα λοιπά το αυτί μου έπιασε πως στη στοά 

City Link και στο City Bistro μέσα στο κέντρο της πόλης θα την βάλουν μια 

σχάρα από το μεσημέρι να καίει και να προσφέρει στους διερχόμενους, δίπλα 

είναι και το ιδίων συμφερόντων Zonars για κάτι τσικνιστό λόγω της ημέρας 

αλλά στο πιο αμπιγιέ του. Ενδιαφέρον μου ακούστηκε και το street food party 

του παλιού, καλού και δοκιμασμένου Βόσπορος Grill κάτω στο Μικρολίμανο, 

θα έχουν και Djs για χορούς στο δρόμο. Στο καινούργιο Frankie στο Κολωνάκι 

μπορείτε να τσικνίσετε αλά ιταλικά με πορκέτες και bistecca Fiorentina. Λίγο 

πιο πέρα είναι και το πασίγνωστο, χαλαρό και νόστιμο Nice ' n'  Easy με βιολο-

γικά κρέατα, μαύρα κοτόπουλα και άλλα ωραία της ημέρας. Ωραία και πολύ 

κεφάτη μου φαίνεται και η πρόταση του Dos Hermanos, πάνω στην Κηφισιά, 

που με σύνθημα Hola Tsikna! θα ψήνει τα ωραία του μαριναρισμένα-όπως Με-

ξικό-κρέατα στις σχάρες και σε ειδικά μεξικάνικα σκεύη, ενώ θα ρέουν άφθο-

νες οι Margaritas και θα πέφτουν ενθουσιώδεις latin και salsa χοροί μέχρι αργά. 

Αυτά φίλοι μου, και ως γνωστόν... γλεντάτε γιατί χανόμαστε! ●
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ΣτιΣ 8 
Φεβρουαριου 
γιορταζουμε 

την ΠαγκοΣμια 
ημερα ΣκωτΣε-

ζικου ουιΣκι!

Όχι, σήμερα δεν 
είναι μόνο Τσικνο-
πέμπτη. Είναι και η 
μέρα που το δημο-
φιλέστερο ουίσκι 
στον κόσμο έχει 
την τιμητική του. 

Πέρυσι, για πρώτη 
φορά η Diageo 

θέσπισε την 8η του 
Φλεβάρη ως την 

Παγκόσμια Ημέρα 
Σκωτσέζικου Ου-
ίσκι, γεγονός που 

αγκαλιάστηκε από 
όλους τους λάτρεις 
του ουίσκι ανά την 
υφήλιο. Φέτος, η 

συγκεκριμένη μέρα 
θα γιορταστεί με 

ακόμα περισσότε-
ρους εορτασμούς 
και εκδηλώσεις σε 

όλο τον κόσμο. Ναι, 
και στην Ελλάδα! 

Αν θέλετε και εσείς 
να απολαύσετε την 
εμπειρία του κορυ-
φαίου ουίσκι στον 

κόσμο, μείνετε 
συντονισμένοι στη 

σελίδα facebook.
com/LoveofScotch 
και χρησιμοποι-

είστε τα hashtags 
#LoveScotch, 

#International 
ScotchDay και 

#jointhe celebration.

Το αποκριάτικο 
γλέντι-καρναβάλι 
«Ανακατώματα το 
Τσικνοσάββατο», 
στον πεζόδρομο Γ. 

Ολυμπίου, στο Κου-
κάκι, το Σάββατο 10 
Φλεβάρη, που γίνε-
ται για έκτη συνε-
χόμενη χρονιά, με 
πρωτοβουλία των 
καταστηματαρχών 

της περιοχής και 
τη συνεργασία του 

Δήμου Αθηναίων. Οι 
εκδηλώσεις θα αρ-
χίσουν από τις 4 με-
τά το μεσημέρι, θα 
αφορούν μικρούς 
και μεγάλους, θα 

ολοκληρωθούν με 
disco street party, 

ενώ τα καταστήμα-
τα θα προσφέρουν 
μπίρα, κρασί ή τσι-
κουδιά με 2 ευρώ 
και θα σας κερά-

σουν τα σουβλάκια 
και τους μεζέδες. 
Χορηγός επικοι-

νωνία της μεγάλης 
αυτής γιορτής είναι 

η ATHENS VOICE. 

ΣτιΣ 8 

TIPS

Το αποκριάτικο 

Μη 
χάσεισ! 
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Θ
α συμβούν πολύ σύντομα και σε περιμέ-
νουν να δώσεις ηχηρό παρών. Ψάχνεις για 
μια αληθινά εναλλακτική Τσικνοπέμπτη;  
Άκουσε την «Αθηναϊκή Αποκριά» από μια 

υψίφωνο και ένα μαέστρο ανάμεσα σε ένα βι-
βλιόφιλο περιβάλλον. Μάρα Θρασυβουλίδου 
και Γιώργος Νιάρχος σε ένα μελωδικό ταξίδι συ-
νοδεία πιάνου και βιολοντσέλου στην αλυσίδα 
πολιτισμού Ianos, Σταδίου 24, στις 8/2, στις 21.00. 

▶ Αν θες να το πας παραπέρα και να κοπανηθείς, 
το ίδιο βράδυ, οι ρώσοι pagan/folk metallers  
Arkona και η frontwoman τους Masha 
«Scream» Arkhipova σε περιμένουν στο Κύττα-
ρο. Αααργγγκ! 

▶ SKG Fest: Underwater Chess, M.A.T.E., Alien 
Mustangs, Γιάννης Αγγελάκας & 100°C στις 
9/2, Μπάμπης Παπαδόπουλος σε electric solo 
εμφάνιση, Psychedelic Trips To Death, Johnny 
Carbonaras και Ντίνος Σαδίκης στις 10/2. Οι 
άνθρωποι, οι παρέες, οι ενισχυτές και το ροκ του 
βορρά  ή αλλιώς η σκηνή της Θεσσαλονίκης κατε-
βαίνει στην Αθήνα. Μια ιδέα του Γιώργου Χριστια-
νάκη γίνεται πραγματικότητα στο Gagarin 205.  

▶ O Leon Of Athens  γιορτάζει την κυκλοφορία 
του νέου του άλμπουμ «Xenos» στις 9/2 με ένα 
ζωντανό πάρτι στο  Passport Κεραμεικός, λίγο 
πριν ταξιδέψει σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ. Ο 
Ευθύμης Φιλίππου υπέγραψε το σενάριο για το 
νέο βίντεο κλιπ «Utopia», η up tempo indie-pop 
και η σκοτεινή electronica του θα δονήσουν τη 
σκηνή μαζί με τις διασκευές που ετοιμάζει.  

▶ Αν θέλεις να ακούσεις τις νέες ιδέες των Imam 
Baildi, η καλύτερη και πιο ορεξάτη συνταγή 
τους σερβίρεται στις 9/2 στο Kremlino. 10 χρόνια 
τώρα όσοι τους ακολουθούν στα live τους, μπο-
ρούν να νιώσουν γιατί σε κάθε εμφάνισή τους 
σκάνε ολοένα και περισσότεροι.

▶ Φοίβος Δεληβοριάς, Μαρίνα Σάττι, Fones 
σε μια ατμόσφαιρα γιουσουρούμ στη σκηνή 
του Passport Κεραμεικός. Το τελευταίο από τα 
flea market Σαββατόβραδα που ξεκίνησαν τον 
Ιανουάριο, σε περιμένει στις 10/2 με μια πολύ-
χρωμη μουσική παράσταση. 

▶ Prurient aka Dominick Fernow, o μυστηρι-
ώδης ηλεκτρονικάριος κάνει την Αθήνα και τα St 
Paul' s Sessions σταθμό της φετινής του περιοδεί-
ας στις 10/2 σε ένα δεν-συμβαίνει-συχνά-μουσικό 
βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου. 

▶ Το ίδιο βράδυ οι experimental τυπάδες Algiers 
εμφανίζονται για πρώτη φορά live στην Ελλάδα 
για να μεταδώσουν το avant-garde post-punk 
κιθαριστικό μήνυμά τους στο Temple. 

▶ Stranger Things 2 πάρτι στο TRES, στις 10/02, 
σε ένα Σαββατόβραδο που θα είναι μεγάλο και 
θα έχει παράξενα πράγματα και αποκριάτικη 
ρετρό αύρα.  

▶ Η Emi Path, το alter ego της Αιμιλίας Παπα-
θεοχάρη, και το σχήμα της live στο six d.o.g.s 
για άλλη εμφάνιση-μυσταγωγία, στις 11/2. Μια 
ευκαιρία να ακούσει κανείς ζωντανά το παρθενι-
κό ηχογράφημά της «The Shadow» που κέρδισε 
αρκετά αυτιά με την ατμόσφαιρά του. Μαζί της 
οι Collective Remembrance.

▶ Βράδυ Δευτέρας δεν σημαίνει απαραίτητα 
καναπές και πιτζάμες. Ο Σωκράτης Μάλαμας 
ξεκινά στις 12/2 τις ζωντανές εμφανίσεις του 
στον Σταυρό του Νότου και οι στίχοι «…ό,τι μαζί 
σας έζησα κανείς δε θα πιστέψει… κάποιου 
τρελού τ'  ανάθεμα μας έφερε ως εδώ…» από 
το «Με το κρασί στο αίμα» είναι σίγουρο πως θα 
αντηχήσουν δυνατά. 

▶ Από την Ιαπωνία με μελωδίες και χρώματα. 
Η χορευτική ομάδα IZENA-no-KAI προσφέρει 
ένα εξωτικό πολυθέαμα στο Μέγαρο Μουσικής 
στις 12-13/2 σε μια πολυδιάστατη παράσταση με 
φολκλορικούς χορούς Ryukyu. ●

Πού θα την ακούσεις στην Αθήνα τις επόμενες 7 νύχτες;

Διάλεξε συναυλία, 
διάλεξε πάρτι, διάλεξε ζωή
Του Δημητρη ΑθΑνΑσιΑΔη
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Το χρώμα του ήχου δεν 
καθορίζεται πια από το 

χρώμα του δέρματος 

➜ makismilatos@gmail.com

Την ώρα που συζητάμε (πάλι) 
για σύνορα και παραδόσεις, 
η μουσική αποδεικνύει πως 
στη δημιουργία και στον 
πολιτισμό τα σύνορα έχουν 
εκλείψει εδώ και καιρό. Λευ-

κοί που ακούγονται 
σαν μαύροι και 
μαύροι που βασί-
ζονται στον δυτικό 
μουσικό πολιτισμό 
επιβεβαιώνουν πως 
η τέχνη δεν έχει σύ-
νορα ή, καλύτερα, 
τα έχει γκρεμίσει 
εδώ και χρόνια. 

The James 
Hunter Six - 
Whatever It Takes
Μετά τις σοβαρές 
απώλειες της 
Sharon Jones 
και του Charles 
Bradley, η Daptone 
φαίνεται να 
βρίσκει στο πρό-
σωπο του James 
Hunter έναν άξιο 
συνεχιστή του 
πνεύματός τους. 
Ο μπαρουτοκαπνι-
σμένος μουσικός 
από το Έσεξ, με το 
2ο άλμπουμ του 
για την ετικέτα 
η οποία ξέρει να 
ανακαλύπτει και 
να δίνει βήμα σε 
καλλιτέχνες που 
έχουν πείρα, γνώ-
ση, μεράκι και τη 
στόφα του παλιού 
μάστορα αλλά 
δεν είναι αρκετά 
«λαμπεροί» για τις 
σύγχρονες σόου 
μπίζνες, αποδει-
κνύει πως έχει 
φάει με το κουτάλι 
την παράδοση της 
μαύρης μουσικής, 

από τα γκόσπελ ως τη σόουλ 
και από το rhythm&blues 
ως το φανκ. Τι κι αν είναι 
«ασπρουλιάρης»¼  Χρόνια 
τώρα η αγγλική λαϊκή τάξη 
έχει εντάξει τη μαύρη μου-
σική στη διασκέδασή της κι 
αυτή η παράδοση είναι που 
δημιούργησε και τη «γαλα-
νομάτα σόουλ». 

Imarhan - Temet
Ο ήχος της ερήμου από τους 
Τουαρέγκ περνάει στην επό-
μενη γενιά και στην επόμενη 
φάση. Το μουσικό ιδίωμα 
που συνδυάζει την αφρι-
κάνικη μουσική παράδοση 
με την μπλουζ ηλεκτρική 
κιθάρα και ξεκίνησε από τον 
Ali Farka Toure, συνεχίστηκε 

από τους Tinariwen, φτά-
νει τώρα στη σύγχρονη 
εποχή, χωρίς να κόβει 
τους δεσμούς αίματος. 
Δημιουργός της μπά-
ντας είναι ο Moussa 
Ben Abderahmane 
(ο επονομαζόμε-
νος: Sadam), που 
είναι ξάδερφος του 
Eyadou AgLeche, 
μπασίστα των 
Tinariwen. Οι 
Imarhan με τον 2ο 
δίσκο τους υιοθε-
τούν έναν πιο φάνκι 
και εξωστρεφή ήχο, 
που χωρίς να απαρνεί-
ται τα συστατικά που 
τον γέννησαν δημιουργεί 
προϋποθέσεις συνάντησης 
με αυτό που συμβαίνει τώρα 
στη μουσική. Αρκετά από τα 
τραγούδια του δίσκου μπο-
ρείς εύκολα να τα συναντή-
σεις σε ένα «ψαγμένο» djset 
οπουδήποτε στον κόσμο. 

WyvernLingo - Wyvern Lingo
Αυτή η δουλειά με έμαθε να 
εκτιμώ, να ευχαριστιέμαι 
και να απολαμβάνω και μου-
σικά είδη που δεν θα έβαζα 
μόνος μου να ακούσω. Το 
σύγχρονο R&B, έτσι όπως 
έχει διαμορφωθεί, είναι ένα 
απ'  αυτά. Όμως άκουσα με 
πολλή ευχαρίστηση αυτό το 
ντεμπούτο ενός γυναικείου 
τρίο από την Ιρλανδία, που 
αν και λευκές πιτσιρίκες 
ακούγονται πολύ πειστικές 
και είναι φανερό πως έχουν 
δουλέψει τόσο πολύ που το 
αποτέλεσμα είναι απρόσμε-
να καλό. Τα φωνητικά τους 
± στα οποία και βασίζονται± 
είναι εξαιρετικά, το rock 
attitude δίνει το «παρών», η 
προσέγγισή τους έχει προ-
σωπικό στιλ και χαρακτήρα, 
όλα σε πείθουν πως το μέλ-
λον τούς ανήκει. 

Hookworms - Mikroshift
Το συγκρότημα από το Λιντς 
κάνει ένα αποφασιστικό βή-
μα μορφοποίησης με το 3ο 
του άλμπουμ. Περιορίζει ση-
μαντικά ± χωρίς να το απαρ-
νείται± το νεοψυχεδελικό/
noisy ηχητικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο, ως τώρα, είχε 
κινηθεί και ξανοίγεται σε ή-
χους με samples, λούπες και 
ηλεκτρονικά. Ο συνδυασμός 
πετυχαίνει απόλυτα, ο ήχος 
τους συμπληρώνεται και 
αναβαθμίζεται, οι μελωδίες 
και η αισθητική τους ανα-
δεικνύονται, σαν να βρήκαν 
κάτι που τους έλειπε. 

Various
artists

Του Μάκη 
Μηλάτου

ΜΟΥΣΙΚΗ

τον γέννησαν δημιουργεί 
προϋποθέσεις συνάντησης 
με αυτό που συμβαίνει τώρα 
στη μουσική. Αρκετά από τα 
τραγούδια του δίσκου μπο-
ρείς εύκολα να τα συναντή-
σεις σε ένα «ψαγμένο» djset 
οπουδήποτε στον κόσμο. 

 - Wyvern Lingo
Αυτή η δουλειά με έμαθε να 
εκτιμώ, να ευχαριστιέμαι 

Το χρώμα του ήχου δεν 
καθορίζεται πια από το 

από τους Tinariwen, φτά- Απόλαυσε τη μαγεία των OSCAR, 
μόνο στην COSMOTE TV

Η πιο λαμπερή βραδιά της έβδομης τέχνης, η φετινή 90ή τελετή 
απονομής των βραβείων OSCAR πλησιάζει και θα μεταδοθεί 

απευθείας και αποκλειστικά από την COSMOTE TV, 
την Κυριακή 4 Μαρτίου, στα κανάλια COSMOTE CINEMA. 

Μια βραδιά-μαγεία, που θα ξεκινήσει με τις αφίξεις των σταρ 
στο κόκκινο χαλί στις 23.30, θα συνεχιστεί με το pre-show 

και θα κορυφωθεί με την τελετή απονομής. 

Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε τη μετάδοση 
με ελληνικό σχολιασμό από τον Γιώργο Σατσίδη  

και τη Χριστίνα Μπίθα στο COSMOTE CINEMA 2HD  
ή με τον πρωτότυπο αγγλικό ήχο στο  

COSMOTE CINEMA 1HD. 

Η μέρα πλησιάζει,  
μείνετε συντονισμένοι!
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου (Call me by your name) ***

ΣκηνοθεΣία: Λούκα Γκουαντανίνο Παίζουν: Τίμοθι Σαλαμέ, Αρμι Χάμερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Αμιρά Καζάρ

Το χρονικό ενός καλοκαιρινού έρωτα ανάμεσα στον 17χρονο γιο ενός ζευγαριού αμερικανών ακαδημαϊκών και στον 24χρονο 

βοηθό του πατέρα του, που έρχεται για λίγες εβδομάδες στη βίλα τους στην ιταλία για να τον βοηθήσει στην εργασία του. 

Σ
την πραγματικότητα το «Call me by your name» δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένα απλό love story 
που αντιγράφει ιδανικά κάποια πραγματικά σπουδαία έργα της γκέι φιλμογραφίας, όπως το «Μυστι-
κό του Brockback mountain» ή τη «Ζωή με την Αντέλ». Τι είναι όμως αυτό που έχει μετατρέψει το φιλμ 
σε καλτ δημιουργία, οσκαρική επιτυχία (4 υποψηφιότητες μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας), 

ενώ πολλοί κριτικοί διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι η ταινία του Γκουαντανίνο (το κλείσιμο της άτυπης 
τριλογίας για την ερωτική επιθυμία μετά από τα «Είμαι ο έρωτας» και «Κάτω από τον ήλιο») «είναι η καλύ-
τερη της χρονιάς»; Πρώτα από όλα το timing είναι το σωστό. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη 
να αφηγηθεί ο κινηματογράφος μια ιστορία όπου η ερωτική ταυτότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός 
προσδιορίζονται πλέον στις σωστές τους διαστάσεις. Όχι ως κάτι αξιοπερίεργο ή «καταραμένο» αλλά σαν 
μια φυσιολογική, ανθρώπινη κατάσταση όπου δύο ερωτευμένοι μπορούν να ζουν χωρίς ντροπές ή κοινω-
νικές κατακραυγές τον έρωτά τους. Η σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο πυκνώνει τη σύντομη ερωτική 
σχέση του Έλιο και του Όλιβερ (το σενάριο του Τζέιμς Άιβορι διασκευάζει αρκετά πιστά το ομώνυμο μυθι-
στόρημα του αιγύπτιου συγγραφέα Αντρέ Ασιμάν) γύρω από ένα υγρό, ζεστό καλοκαίρι που γίνεται ο φυσι-
κός καμβάς για να ζωγραφιστεί η πυρετική ένταση του πρώτου έρωτα. Με μερικές έξοχες σκηνές (το άγαλ-
μα που ξεβράζει η θάλασσα, τα κλασικά κομμάτια στο πιάνο που παίζει ο Έλιο, οι ποδηλατάδες στην εξοχή), 
ο ιταλός σκηνοθέτης σχηματοποιεί και εξωτερικεύει το πάθος αυτό σε ένα όχημα που δεν του λείπουν οι 
ιδεολογικές και κοινωνικές γωνίες. Όμως εδώ εντοπίζονται και οι σοβαρότερες ενστάσεις μας για το φιλμ. 
Σε μια γλυκιά και αφοπλιστική ιστορία που κυλάει σαν χάδι, με δύο πρωταγωνιστές που έχουν εκπληκτική 
χημεία (μεγάλη ερμηνεία από τον 22χρονο Σαλαμέ που δικαίως προτάθηκε για το όσκαρ Ά  ρόλου) και η 
οπτική του σκηνοθέτη θυμίζει το «Θάνατος στη Βενετία» από την αντίθετη γωνία (ο γηρασμένος συνθέτης 
που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του είναι σαν να δίνει τη σκυτάλη στον επίσης μουσικό και «μπερδεμένο» 
Έλιο που τώρα ξεκινά τη μεγάλη περιπέτεια στη ζωή του), το «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» κάνει το λά-
θος να γίνει πολύ προφανές και διδακτικό στα κρίσιμα σημεία του. Με συνεχείς αναφορές στους αρχαίους 
κλασικούς, από το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα μέχρι τον Ηράκλειτο («Τα πάντα ρει»), τον Αριστοτέλη και 
τον «Πραξιτέλη» που ο πατέρας του Έλιο αποκαλεί ως τον «κορυφαίο γλύπτη της αρχαιότητας», λες και 
κομίζει Γλαύκα εις  Αθήνας – και σύνδεση της απόκρυψης της ερωτικής ταυτότητας με το εβραϊκό ζήτημα, ο 
Γκουαντανίνο κάνει αυτό που δεν θα άντεχαν ούτε οι ήρωές του: να τους κουνήσει κάποιος το δάχτυλο! 

▶ Η πέμπτη ταινία της εβδομά-

δας είναι το «50 αποχρώσεις 

του γκρι: Απελευθέρωση» 

(1/2) που συνεχίζει να καταγρά-

φει τις  kinky περιπέτειες των Α-

ναστάζια και Κρίστιαν οι οποίοι 

πλέον είναι παντρεμένοι αλλά 

παλεύουν να κρατήσουν τη γε-

μάτη πάθος ερωτική ζωή τους 

ζωντανή. Δύσκολη αποστολή, 

αλλά το παλεύουν. Αυτή που 

δεν παλεύεται με τίποτα είναι η 

ταινία: μακράν η χειρότερη και 

κακόγουστη της σειράς!

Το βιβλιο
Οι ελληνικές αίθουσες αναμέ-

νουν την πιο οσκαρική ταινία 

της χρονιάς, ενώ η κυκλοφο-

ρία του ομώνυμου μυθιστορή-

ματος στα ελληνικά είναι θέμα 

χρόνου. Χωρίς να μπορούμε να 

πούμε με σιγουριά αν η ταινία 

του Λούκα Γκουαντανίνο κατά-

φερε τελικά να ξεπεράσει το 

βιβλίο του Αντρέ Ασιμάν, όλοι 

μιλούν γι'  αυτή την τρυφερή 

ιστορία αγάπης δύο νέων 

ανδρών με φόντο την καλοκαι-

ρινή Ιταλία της δεκαετίας του 

' 80. Η ανάγνωση αξίζει, αφού 

δεν πρόκειται για ένα ακόμη 

coming out story, ούτε για ένα 

«καλοκαιρινό ρομάντζο που 

τυγχάνει να είναι gay», όπως 

γράφει η Guardian.

Aκόμη

criticÕs CHOICE

JUST THE FACTS
Να με φωνάζεις με  

τ'  όνομα σου ***
Ελεγεία στον έρωτα

Ανθρώπινη ροή ***
Καταργώντας τα σύνορα

Ημερολόγιο φόνων  **
Τhe show must go on

Τα αστέρια δεν πεθαίνουν 
στο Λίβερπουλ  **½

Λάμψη από όσκαρ

50 αποχρώσεις του γκρι: 
Απελευθέρωση ½

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Καλοκαιρινοί έρωτες 
- αργούν ακόμη!

Ανθρώπινη ροή (Human Flow)***
ΣΚηνοθεΣία - Σεναρίο: Αϊ Γουέι Γουέι  

Μονταζ: Νιλς Παγκ Αντερσεν

Περισσότεροι από 65 εκατομμύρια άν-
θρωποι έχουν εκτοπιστεί με τη βία από τα 
σπίτια τους, στη μεγαλύτερη ανθρώπινη 

μετατόπιση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ίσως το καλύτερο ντοκιμαντέρ που έ-

χει γυριστεί τα τελευταία χρόνια για το 

σύγχρονο μεταναστευτικό ζήτημα. Ένα 

επικό ταξίδι από τον διάσημο εικαστι-

κό, σκηνοθέτη και ακτιβιστή Αϊ Γουέι 

Γουέι που ταξίδεψε σε ολόκληρο σχε-

δόν τον κόσμο (από τη Βιρμανία και την 

Ιορδανία έως την Ελλάδα και το Μεξι-

κό) για να συλλάβει με την κάμερά του 

όλο το δράμα της ροής αυτής. Με λιτή, 

ψύχραιμη γραφή, αποσπασματικές ει-

κόνες που αποφεύγουν το μελό, κου-

βέντες που μέσα σε 5-6 λέξεις δίνουν 

τις αιτίες του κακού («οι εκτοξεύσεις 

πυραύλων στην πόλη μας γίνονται κα-

θημερινά και χωρίς καμιά προειδοποί-

ηση» λέει η γυναίκα από τη Συρία) αλλά 

και απόψεις από επίσημα χείλη που πε-

ριγράφουν απόλυτα τη διάσταση της 

ανθρώπινης τραγωδίας, ο κινέζος δη-

μιουργός παραδίδει ένα υποδειγματικό 

φιλμ τεκμηρίωσης που προβληματίζει 

αλλά και συγκινεί με την καθαρή ματιά 

και τις έντιμες προθέσεις του. 

Ημερολόγιο φόνων (limeHouse Golem) **
ΣΚηνοθεΣία: Χουάν Κάρλος Μεντίνα   

ΠαίζοΥν : Μπιλ Νάι, Ολίβια Κουκ, Ντάγκλας Μπουθ, Σαμ Ράιντ

Στο βικτωριανό Λονδίνο του 1880, ο πιο διάσημος καλ-
λιτέχνης της πόλης, Νταν Λίνο, ανεβαίνει στη σκηνή 
και εκφωνεί έναν μονόλογο που περιγράφει τη φρικτή 
μοίρα μιας νεαρής γυναίκας η οποία κάποτε κοσμούσε 
αυτή τη σκηνή και οδηγήθηκε στην κρεμάλα για τον 
φόνο του άντρα της.

Ο ισπανός Μεντίνα, σκηνοθέτης του «Μέσα από τα 
μάτια τους», συνεργάζεται με την Τζέιν Γκόλντμαν, 

σεναριογράφο της «Γυναίκας με τα μαύρα», σε μια α-

δέξια –αν και ατμοσφαιρική– διασκευή του ομότιτ-

λου μυθιστορήματος του Πίτερ Ακρόιντ. Ο γοτθικός 

τρόμος διανθισμένος με μια μεταφυσική χροιά που 

προκύπτει από το κλίμα της εποχής βρίσκει πρόσφο-

ρο έδαφος για να ξετυλιχτεί μια φρικιαστική ιστορία 

στους σκοτεινούς κι επικίνδυνους δρόμους του βι-

κτωριανού Λονδίνου. Όμως, η ιστορία πίσω από την 

μπαρόκ μεγαλοπρέπεια και τη σπλάτερ αισθητική 

της (μιλάμε για πολύ αίμα!) δεν γίνεται ποτέ συναρ-

παστική ή πειστική. Παραμένει στον πυρήνα της ένα 

καλοφτιαγμένο θέαμα που ξέρεις όμως από την αρχή 

ότι είναι κατασκευασμένο με φιοριτούρες και τεχνη-

τές εντάσεις (οι συνεχείς ανατροπές κάθε φορά που ο 

υπεύθυνος της Σκότλαντ Γιαρντ ανακρίνει έναν-έναν 

τους υπόπτους). Τελικά το «Ημερολόγιο» καταφέρνει 

μόλις να διασωθεί χάρη στην ιστορική του διάσταση 

–η σύνδεση της πλοκής με το μύθο του Τζακ του Αντε-

ροβγάλτη και το Βικτοριανό Λονδίνο ως ένας τόπος 

απόλυτης παρακμής– και το βασικό μοτίβο του που α-

φορά στους μηχανισμούς και τη δύναμη της showbiz.

Τα αστέρια δεν πεθαίνουν στο  
Λίβερπουλ (Film stars DonÕt Die in liverpool)  **½
ΣΚηνοθεΣία: Πολ Μακ Γκίγκαν  

ΠαίζοΥν: Ανέτ Μπένινγκ, Τζέιμι Μπελ, Τζούλι Ουόλτερς, 

Κένεθ Κράνχαμ, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Στίβεν Γκράχαμ

H παθιασμένη σχέση της ντίβας του κλασικού Χόλι-
γουντ Γκλόρια Γκράχαμ με τον νεαρότερο της ηθο-
ποιό Πίτερ Τέρνερ στο Λίβερπουλ του 1979.

Συγκίνηση, χιούμορ αλλά και σινεφίλ αναφορές 

που είναι αρκετές από μόνες του για να αποτε-

λέσουν ένα ελκυστικό πόλο για κάθε κινηματο-

γραφόφιλο, διαθέτει το film «Stars Don’t Die in 
Liverpool»  που βασίζεται  στην αυτοβιογραφία 

του βρετανού ηθοποιού Πίτερ Τέρνερ. Στο επί-

κεντρο της απλής και τρυφερής –παρά το μυθικό 

βάρος της– ιστορίας βρίσκεται φυσικά η μοιραία 

σχέση ανάμεσα στον Τέρνερ και την εκκεντρική, 

βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Γκλόρια Γκράχαμ 

(«Η Ωραία και το Κτήνος») που γεμίζει την οθόνη 

αβίαστα και λειτουργικά. Το δυνατό ειδύλλιο α-

νάμεσα στη θρυλική femme fatale και τον νεαρό 

εραστή της μετατρέπεται σύντομα σε μια βαθιά 

ουσιαστική και ανθρώπινη σχέση (παρά τις προ-

βλέψιμες στιγμές της), με τον Τέρνερ να γίνεται 

το πρόσωπο στο οποίο η ντίβα του Χόλιγουντ 

βρίσκει παρηγοριά και δύναμη κατά τις τραγικές 

τελευταίες στιγμές της. Τη λαμπερή (από όποια 

πλευρά κι αν τη δει κανείς Γκράχαμ ειδικά στις 

σκηνές που περιγράφει με αφοπλιστική χάρη τις 

ένδοξες μέρες με την Μπόγκι και την Μπακόλ, 

τους γείτονές της στο LA δηλαδή) υποδύεται θαυ-

μάσια η Ανέτ Μπένινγκ.  A

«Ανθρώπινη ροή»

«Ημερολόγιο φόνων»

«Τα αστέρια δεν πεθαίνουν 
στο Λίβερπουλ»
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Επιμέλεια: 
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

ΒΙΒΛΙΟ

Ο Δημήτρης Σίμος ανοίγει την αυ-

λαία στη νέα εποχή των BELL Best 

Seller με τα «Βατράχια», το πρώτο 

βιβλίο της σειράς «Σκοτεινά νερά» με 

ήρωα τον αστυνόμο Καπετάνο. Ένα 

καθηλωτικό αστυνομικό μυθιστό-

ρημα που ακολουθεί ήδη την τρελή 

πορεία των νερών της Χαλκίδας. Ο 

συγγραφέας μάς μιλά για όλα και 

μας δίνει αποκλειστικές πληροφορί-

ες για το δεύτερο μυθιστόρημα που 

θα κυκλοφορήσει τον Μάιο.

Γ
ιατί ασχολήθηκες με τη συγ-

γραφή αστυνομικών μυθιστο-

ρημάτων;  Νομίζω πως όλο αυτό 

ξεκίνησε από μια υποσυνείδητη 

έλξη που ένιωθα από μικρό παιδί  για 

τη noir ατμόσφαιρα. Είμαι αρκετά «ο-

πτικός» τύπος και πάντα προτιμούσα 

ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με μια 

πιο σκοτεινή φωτογραφική επιμέ-

λεια. Αν μπορούσα να δώσω μία και 

μόνο απάντηση στο τι είναι αυτό που 

ορίζει τον όρο αστυνομικό μυθιστό-

ρημα, θα έλεγα η ατμόσφαιρα. Αυτή 

την ατμόσφαιρα θέλω να αναπαρά-

γω στα βιβλία μου. Συνειδητά πια, θα 

έλεγα πως οι σπουδές μου στον κλά-

δο των θετικών επιστημών έπαιξαν 

τον σημαντικότερο ρόλο στην αγάπη 

μου για τη δημιουργία «εξισώσεων» 

που χρήζουν επίλυσης. 

Δεν φοβήθηκες να γράψεις ένα μυθι-

στόρημα αστυνομικής λογοτεχνίας 

σε μια εποχή που το αναγνωστικό κοι-

νό επιλέγει περισσότερο τους ξένους 

συγγραφείς σε αυτό το είδος; Απενα-

ντίας αυτό με ώθησε. Κάθε συγγρα-

φέας είναι πρώτα από όλα αναγνώ-

στης. Σαν αναγνώστης κι εγώ, λοιπόν, 

διάβασα πολλά ξένα «best seller» που 

ποιοτικά ± κατά τη γνώμη μου πάντα± 

ήταν κάτω του μετρίου.  Ήξερα πως 

μπορούσε η ελληνική αστυνομική 

λογοτεχνία να δώσει καλύτερα κεί-

μενα. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Να 

φέρω κάτι νέο και ελληνικό. Μένει να 

μάθουμε αν τα κατάφερα. 

Τα «Βατράχια» είναι ένα αστυνομικό 

μυθιστόρημα που διαδραματίζεται 

στη Χαλκίδα. Γιατί επέλεξες τη συγκε-

κριμένη περιοχή; Χαλκίδα-Αλιβέρι 

θα έλεγα πιο σωστά. Γοητεύομαι από 

τις φυσικές ομορφιές της ελληνικής 

επαρχίας και των νησιών. Η Χαλκίδα 

είναι ένα ιδιαίτερο μέρος. Ένας μέρος 

που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

προάστιο της Αθήνας και συγχρόνως 

να εντοπίσεις όλα τα κοινωνικά γνω-

ρίσματα της μικρής κοινωνίας. Αυτό 

ήθελα να εκμεταλλευτώ: το τόσο κο-

ντά αλλά και συγχρόνως το τόσο μα-

κριά από το μητροπολιτικό κέντρο. Η 

Εύβοια, ως γνωστόν, αποτελεί το δεύ-

τερο μεγαλύτερο νησί της χώρας μας. 

Οι δυνατότητες και οι προοπτικές της 

εξέλιξης μιας αστυνομικής σειράς σε 

νησί, με γοήτευσαν από την αρχή. Η 

δεύτερη ιστορία του αστυνόμου Κα-

πετάνου μάλιστα εξελίσσεται σε Χαλ-

κίδα-Κάρυστο. Για άλλη μια φορά ό-

μως επιμένω στην ατμόσφαιρα. Έχεις 

επισκεφτεί νησί χειμώνα υπό βροχή;   

Ο αστυνόμος Καπετάνος είναι μια οι-

κεία φυσιογνωμία, ο αστυνομικός της 

διπλανής πόρτας που με μεθοδικό-

τητα και πείσμα εξιχνιάζει τα εγκλή-

ματα. Πώς αποφάσισες να ξεφύγεις 

από το στερεότυπο που θέλει τον 

πρωταγωνιστή να είναι έρμαιο των 

καταχρήσεων και με ασύλληπτες ικα-

νότητες εξιχνίασης; Από την πρώτη 

στιγμή ήθελα να φτιάξω τον ήρωα της 

διπλανής πόρτας.  Άνθρωπο με πάθη, 

αλλά μένοντας πάντα σε ένα ρεαλιστι-

κό επίπεδο. Αυτός ήταν ο στόχος μου. 

Ήρωες αξιομνημόνευτοι, αλλά όχι 

ψεύτικοι. Βουτηγμένοι σε έναν κόσμο 

σκληρό και ανήθικο, εκεί που οι επιλο-

γές ορίζουν τη μοίρα άλλων ζωών.

Νέα εκδοτική στέγη εγκαινιάζοντας 

ταυτόχρονα και μια νέα εποχή για τα 

Bell Best Seller. Ποια στοιχεία σε κέρ-

δισαν στην επαφή σου με τις εκδόσεις 

Bell και πώς αισθάνεσαι που το βιβλίο 

σου επιλέχθηκε να παρουσιάσει μια 

νέα, σύγχρονη και προσιτή μορφή 

βιβλίων; Είμαι πολύ χαρούμενος και 

ευλογημένος με αυτή τη συνεργασία. 

Όλη η ομάδα και ειδικότερα ο διευθυ-

ντής του εκδοτικού τμήματος Χάρης 

Νικολακάκης πιστεύουν σε εμένα, 

στα κείμενά μου ±  μου δίνουν χώρο να 

δημιουργήσω και τους ευχαριστώ για 

αυτό. Όλοι προσπαθούμε για να πάρει 

το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα 

τη θέση που του αξίζει. Εξάλλου Βell 

σημαίνει αστυνομικό μυθιστόρημα. 

Είναι η ιστορία των μεγάλων ξένων 

συγγραφέων στη χώρα μας και τιμή 

μου που με εμπιστεύτηκαν ως τον 

πρώτο Έλληνα σε crime σε σειρά.  

Οι εκδόσεις Bell ανακοίνωσαν πως 

τον Μάιο θα κυκλοφορήσει και το 

δεύτερο μέρος της σειράς «Σκοτεινά 

νερά». Θα μας δώσεις μια αποκλειστι-

κή πληροφορία για τη νέα υπόθεση 

που καλείται να εξιχνιάσει ο αστυνό-

μος Καπετάνος; Αδελφικές σχέσεις 

και κρυφά μυστικά ακόμα και από ίδιο 

σου το αίμα, την ίδια στιγμή που στο 

αίμα ενός θύματος ανακαλύπτεται 

μια περίεργη ναρκωτική ουσία. Ένας 

παλιός συνάδελφος του Καπετάνου 

εμφανίζεται στη ζωή του θυμίζοντάς 

του την ανηθικότητα μιας παλιάς επο-

χής χωρίς κανόνες. Ταξικές δομές που 

κατακερματίζονται και ήρωες που πα-

σχίζουν να βρεθούν στη σκάλα που θα 

τους οδηγήσει στα ανώτερα στρώμα-

τα της κοινωνίας. Άγρια ψάρια, έτοιμα 

να καταβροχθίσουν τα μικρά. 

Χίλντα Παπαδημητρίου, Δημήτρης 

Μαμαλούκας, Δημήτρης Γιαννίσης. 

Τρεις συγγραφείς με ιδιαίτερες πένες 

σε τίμησαν με τα διηγήματά τους σε 

αυτή τη νέα έκδοση του βιβλίου σου. 

Πες μου μια φράση για τον καθένα.  

Μια φράση τους αδικεί, αλλά αφού 

πρέπει να περιοριστώ θα το κάνω. 

Χίλντα Παπαδημητρίου: Η Κυρία της 

νέας αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 

πρώτο διήγημα που έγραψα ποτέ είχε 

πρωταγωνιστή τον δικό της αστυνόμο 

(Χάρη Νικολόπουλου). Καταλαβαίνεις 

πόσο με έχει επηρεάσει και πόσο τη 

θαυμάζω συγγραφικά και προσωπικά.

Δημήτρης Μαμαλούκας: Λογοτέ-

χνης της σύγχρονης εποχής των 

παθών.  Έναν χρόνο πριν ξεκινήσω 

να γράφω τα «Βατράχια», έψαχνα α-

στυνομικά μυθιστορήματα με πρω-

τοπρόσωπη αφήγηση. Σε ένα βιβλι-

οπωλείο στο Κουκάκι μου πρότειναν 

τον Μεγάλο Θάνατο του Βοτανικού 

του Δημήτρη Μαμαλούκα. Αυτό ήταν. 

Βελτίωσα αισθητά την τεχνική μου 

μετά την πρώτη ανάγνωση.  

Βαγγέλης Γιαννίσης: Ο Έλληνας που 

έδωσε στη σκανδιναβική σχολή το ελ-

ληνικό στοιχείο που έλειπε. Ξεκίνησα 

ως θαυμαστής του, συνέχισα ως φί-

λος, πια είμαι και τα δύο. Με τον Βαγγέ-

λη δουλεύουμε την πλειονότητα των 

κινηματογραφικών σεναρίων που μας 

απασχολούν. Είμαστε σεναριακό δίδυ-

μο και με τιμά αφάνταστα αυτό.   

 

Τι ελπίζεις να κατακτήσει ο αστυνό-

μος Καπετάνος τα επόμενα χρόνια; Να 

εδραιωθεί στην Ελλάδα για να κάνει τα 

επόμενα βήματά του στο εξωτερικό. 

Το λαχταρώ με όλο μου το είναι. A

Έγκλημα στη Χαλκιδα 
Τα «Βατράχια» του Δημήτρη Σίμου εξαπλώνονται  
με αλματώδη ρυθμό και ο ίδιος... απολογείται

Της κελλής κρήΤικού

«Η καλύτερη ευκαιρία 
είναι... Τώρα!»
Ξένια Κούρτογλου, 

εκδ. Διόπτρα 

Μπορούμε να απολαμβάνουμε κάθε 
λεπτό της ζωής μας με πληρότητα 

και χαρά, να ζούμε και να δημι-
ουργούμε με καλοσύνη, ομορφιά 
και αλήθεια για τον εαυτό μας και 

τους άλλους; Το βιβλίο εμπνέει και 
κινητοποιεί, γιατί συνδάζει βιωμένη 

γνώση και εμπειρία με τη θεωρία 
και δίνει πρακτικές και χρήσιμες 

συμβουλές που κυριολεκτικά «α-
πογειώνουν» την καθημερινότητα 
και τη ζωή του αναγνώστη. Κάθε 

κεφάλαιο αναφέρεται σε βασικούς 
τομείς, όπως η οικογένεια, ο/η σύ-

ντροφος, η επαγγελματική απασχό-
ληση, τα χρήματα, η διασκέδαση, 

αλλά και τομείς όπως η ασφάλεια, η 
αυτοπεποίθηση, η πνευματικότητα, 
και μας προτρέπει να αποφασίσου-
με συνειδητά πού θέλουμε να πάμε 
τη ζωή μας από τώρα και στο μέλ-
λον. Να μετατρέψουμε τα εμπόδια 
σε ευκαιρίες για να πραγματοποιή-
σουμε όλα όσα θα θέλαμε αλλά δεν 
έχουμε επιτύχει έως τώρα… Για το 
βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής 

και συγγραφέας Δημήτρης Μπου-
ραντάς, η CEO Navigator Shipping 
Consultants Δανάη Μπεζαντάκου 

και η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλ-
τσιου.

Δευτέρα, 12/2, 9.00- 11.00 
Public Cafe, Καραγιώργη Σερβίας 1

ινστιτούτο  
Θερβάντες 

Το Ινστιτούτο Θερβάντες τη Αθήνας, 
ο επίσημος μορφωτικός φορέας του 
ισπανικού κράτους για την εκμάθη-
ση και την πιστοποίηση της ισπανι-
κής γλώσσας, διευρύνει τις δράσεις 
του: Προσφέρει περισσότερα τμή-
ματα εκμάθησης ισπανικών για όλα 
τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες, On 

line τμήματα εκμάθησης ισπανικών: 
AVE (Aula Virtual de Español), εξε-

τάσεις DELE, οι επίσημες εξετάσεις 
ισπανικών διπλωμάτων αναγνωρι-
σμένες από τον ΑΣΕΠ, εξετάσεις δι-

πλωμάτων SIELE και εξετάσεις CCSE, 
ειδικά σεμινάρια για καθηγητές 

ισπανικής γλώσσας και άλλα πολλά. 
Σκουφά 31, Κολωνάκι, 2103634117, 

www.atenas.cervantes.es/gr 

Διαβάστε όλη τη  
συνέντευξη  στο site

www.athens voice.gr
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NIKE 
Αθλητικά παπούτσια AIR MAX 270

μολισ κυλοφορησε

μολισ κυλοφορησε

Ο Πέτρος Ιωαννίδης
έζησε την εκλογική 

αναμέτρηση του 2009
και αναλύει

όσα συνέβησαν
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Αρχισυντάκτης  
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης: Δήμητρα Γκρους

 
 Διαχείριση Web Βαγγέλης Κορωνάκης

vkoron@athensvoice.gr
Αρχισυνταξία Web 

Δημήτρης Αθανασιάδης

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

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

Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. 
Δημητρακόπουλος, Φ. Δημητριάδη, Θ. Ευθυμίου, N. 

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

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

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

Tριανταφύλλου, Ευ. Τσαβδάρη, Γ. Τσάκαλος, Σ. 
Tσιτσόπουλος, 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 Ρούλα Μαντή, 

Μαρίνα Β. Γεωργοπούλου, Στεφανία Μουστάκη
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

Α
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ΛωΣΤΕ ΑΥΤό Τό Εν
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Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ.  43χρονη ερευνήτρια στην 
Αμερική, κάτοχος bachelors και masters, 

ωραίας εμφάνισης, κομψή, πολύ 
ευκατάστατη, με €110.000 ετήσιο 

εισόδημα, Ι.Χ. και ιδιοκτήτρια δύο σπιτιών 
στην Αμερική, αναζητά σύντροφο. 
«Πάππας», Ομήρου 38,  Κολωνάκι,  

210 3620.147, www.pappas.gr

Μικρές 
αγγελίες

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

(Mediatel - Τηλ παραπόνων: 2142148020)

Σε 
είδα...

ΠεριΣΣόΣ
Περπατούσαμε στον Περισσό κάπου 

στον Νοέμβριο. Πήγαινες προς τη 
μηχανή σου έξω από το γηπεδάκι, 

κοιταχτήκαμε και σταμάτησε ο χρόνος! 
Ακόμα σε θυμάμαι… 

ΗλεκτρικόΣ 
Παρασκευή πρωί 2/2 κατέβηκες 

Βικτώρια με το μπλε-πράσινο μπουφάν 
σου. Σε κοιτούσα αλλά και δεν σε 

κοιτούσα, κυρίως χάζευα ακούγοντας 
μουσική, πρόσεξα όμως το ωραίο 
προφίλ της μύτης και την ευγενική 

φωνή σου.

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)

Γι’ αυτό δεν ήθελα 
να σου δώσω το 
κινητό μου γιατί 
θα άρχιζες να με 
βομβαρδίσεις με 
μηνύματα. Ας 
πρόσεχα.

Τι είναι Γερμανία-
Ελλάδα; Ένα 

τρίωρο πτήση 
δρόμος. Θα δούμε 
τι θα προκύψει, 
Δημήτρη.

Με αυτή τη στάση 
νομίζεις ότι θα 
κερδίσεις κάτι; 
Δεν νομίζω, 
Γιώργο. Ντίνα

ξέρεις 
εσύ...

ΒΙΒΛΙΟ

Βασισμένο στη σειρά ντοκιμαντέρ «The Greeks» του 

National Geographic, το βιβλίο «Οι αρχαίοι Έλληνες», μία ει-

κονογραφημένη ιστορία των εκδόσεων Ελληνικά Γράμματα, 

αναφέρεται στους μύθους των αρχαίων Ελλήνων και στον 

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Η 
αμερικανίδα ιστορικός Νταϊάν Χάρις Κλάιν ανα-
τρέχει στη μοναδική ιστορία και τους ευφάντα-
στους μύθους των αρχαίων Ελλήνων, δένοντάς 
τα με πάνω από 300 φωτογραφίες και άγνωστες 

πτυχές του πολιτισμού της Ελλάδας.
«Αυτή είναι η ιστορία των αρχαίων Ελλήνων, η κληρονο-
μιά των οποίων παραμένει το θεμέλιο του δυτικού πολιτι-
σμού» γράφει η ιστορικός.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία 
κεφάλαια: «Η αυγή των Ελ-
λήνων (6000-1177 π.Χ.)», «Η 
ακμή των Ελλήνων (1177-508 
π.Χ.)» και «Το απόγειο της 
δόξας (508-323 π.Χ.), ενώ υ-
πάρχουν ποικίλα θέματα, ό-
πως η μητριαρχική κοινωνία 
των Μινωιτών, οι πρώτοι Ο-
λυμπιακοί Αγώνες και γενι-
κά ο αθλητισμός, τα πρώιμα 
τεχνολογικά επιτεύγματα, 
όπως οι μηχανισμοί ψηφο-
φορίας και οι κλεψύδρες, ο 
Πλάτωνας, ο Σωκράτης και ο 
Μέγας Αλέξανδρος. 
Χαρακτηρισ τικό είναι το 
κομμάτι του εκπαιδευτικού 
συστήματος στην Αρχαία 
Ελλάδα κα η αναφορά στη 
σχέση δασκάλου και μαθη-
τή, όπου σημειώνει: «Ενσω-
ματωμένη στην ανατροφή 
των αριστοκρατικών γόνων 
στην αρχαία Ελλάδα ήταν μια 
παράδοση την οποία σήμερα 
θα θεωρούσαμε παιδεραστία 

και αποπλάνηση ανηλίκου, αλλά τότε θεωρείτο φυσιο-
λογική. Ο πατέρας έβρισκε έναν νεαρό ενήλικα για το 
παιδί του, περίπου οχτώ με δέκα χρόνια μεγαλύτερο... 
και ο νέος είχε την πρώτη του σεξουαλική εμπειρία, 
και διαρκούσε μέχρι την ενηλικίωσή του». Στο τρίτο 
κεφάλαιο, πάλι, η συγγραφέας αναφέρεται στη χρήση 
του αλκοόλ στη μακεδονική κοινωνία: «Οι Μακεδόνες 
έκαναν διαγωνισμούς κατανάλωσης αλκοόλ, οι οποίοι 
μερικές φορές οδηγούσαν σε θάνατο από την υπερβο-
λική κατανάλωση. Κάποιοι πίστευαν ότι μια συνθήκη 
δεν ήταν έγκυρη, αν και οι δύο υπογράφοντες δεν ήταν 
μεθυσμένοι». - ΕμμΑνόΥΕΛΛΑ μΑΡινήΤΣή

* Η Νταϊάν Χάρις Κλάιν είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ 
Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία 
και κλασική αρχαιολογία στο Στάνφορντ και το Πρίνστον, 
ενώ είναι μέλος του προγράμματος Φούλμπραϊτ και έχει ζή-
σει στην Αθήνα για τρία χρόνια, όταν μελετούσε τα αφιε-
ρώματα στη θεά Αθηνά που βρίσκονταν στο εσωτερικό του 
Παρθενώνα. Η Κλάιν έχει εκδώσει ήδη ένα βιβλίο επί του 
θέματος, ενώ είναι δημοφιλής ομιλήτρια και συχνά πραγμα-
τοποιεί ομιλίες σε κρουαζιέρες στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο 
και τη Μαύρη Θάλασσα. Μένει στο Μέριλαντ των ΗΠΑ με 
τον σύζυγό της συγγραφέα Έρικ Κλάιν. A

Οι αρχαιΟι 
ΈλληνΈς 
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Αφήνω τα γύρω-γύρω και μπαίνω στο θέμα. Ερωτευμένη με 
γνωστό ηθοποιό ( Έλληνα προφανώς, όνομα δεν λέμε, οι-
κογένεια δεν θίγουμε) ο οποίος δεν είναι παντρεμένος, δεν 
είναι ο τύπος του άντρα «χτυπάω κ φεύγω», ούτε «ό,τι κι-
νείται εκτελείται». Είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο (όντας 

πατημένος στα δεύτερα άντα, αν και μοιάζει μια δεκαετία 
πλην), ελεύθερος, ακριβώς ό,τι ζητάω από κάποιον εντός κι 

εκτός, κι εγώ δέκα χρόνια μικρότερη. Το πρόβλημα δεν θεωρώ 
ότι είναι το ηλικιακό, βέβαια. Δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει, όμως θέλω 
να κάνω τα πάντα για να καταφέρω να τον γνωρίσω ή έστω να προσπα-
θήσω κι ας μη βγει... Πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω ότι θέλω έναν ά-
ντρα τόσο πολύ! Κι ας έχω τις πιθανότητες απέναντί μου. Πες με τρελή, 
φαντασμένη, πες ό,τι θες, αλλά πες μου σε παρακαλώ, ρε Μυρτώ, πώς 
μπορώ να τον προσεγγίσω αυτόν τον άνθρωπο; Με τι τρόπο;  Ή όλο αυ-
τό είναι εξαρχής αποτυχία, οπότε κάτσε στα αυγά σου, κούκλα μου, και 
το σύμπαν γελάει; Φιλιά, Π.

Α: Στείλτε του μήνυμα στο φου μπου ότι ενθουσιαστήκατε με την τελευταία του 
παράσταση και σας εντυπωσίασε ο τρόπος που αντιλήφθηκε τις βαθιά σημειολο-
γικές επιδράσεις του κοινωνικού-οικογενειακού περιβάλλοντος πάνω στις συμπε-

ριφορές και στην προσωπικότητα του ήρωα που υποδύθηκε 
και ότι θα θέλατε να συζητήσετε μαζί του τα συμπεράσματά 
σας. Β: Βρείτε τον στο θέατρο που δουλεύει και πείτε του τα 
ίδια. Γ: Μάθετε το μπαρ που πίνει ποτά και πλησιάστε τον 
(λέγοντας τα ίδια). Θα κολακευτεί. 

Υ.Γ. 1 Αν δεν δουλεύει σε θέατρο αλλά σε τηλεοπτικό σίριαλ, 
μην αλλάξετε τίποτα. Θα κολακευτεί ακόμα περισσότερο. 
Υ.Γ. 2 Πώς ερωτευτήκατε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρετε 
καθόλου; Θα με τρελάνετε; Επίσης πού ξέρετε ότι είναι ελεύ-
θερος; Αν βασίζεστε σε δημοσιεύματα, λυπάμαι που σας το 
χαλάω αλλά τα περισσότερα είναι for the dick. 

Υ.Γ. 3 Πάντως, για να μη σας το μαυρίσω εντελώς, δεν είναι εξαρχής αποτυχία. Έχω 
διάφορα αντίστοιχα παραδείγματα που οδήγησαν σε σχέσεις μεταξύ θαυμαστών 
και θαυμαζόμενων. Άλλες τα πήγαν μια χαρά και άλλες κατά διαόλου, δεν έχει 
σημασία, αν έχετε φάει τέτοιο κόλλημα προσπαθήστε το. Έτσι κι αλλιώς μια ζωή 
την έχουμε.
Υ.Γ. 4 Κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος τρόπος για να πλησιάσεις κάποιον που δεν σε 
ξέρει και δεν τον ξέρεις είναι να πας με την αλήθεια σου και όποιον πάρει ο χάρος.

Μυρτώ μου, γεια σου και χαρά σου, είμαι 28 (στα 29 θα έλεγα - αν και 
δεν θέλω με τίποτα!!!). Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Μια γενικότερη 
σύγχυση, να θέλω να κάνω τόσα πολλά και ταυτόχρονα να μην μπορώ 
ή τουλάχιστον να φοβάμαι. Θέλω να συγκατοικήσω με τον άνθρωπό 
μου γνωρίζοντάς τον και στους γονείς μου αλλά και δεν βρίσκουμε 
σπίτι και σκέφτομαι πώς θα το διαχειριστώ με τους δικούς μου μιας και 
δεν τον πολυήθελαν για άνθρωπό μου. Επίσης, δουλεύω 5 χρόνια σε 
μια δουλειά αλλά νιώθω πως δεν με γεμίζει πια και θέλω να κάνω κάτι 
δικό μου ή μαζί με τον σύντροφό μου, φεύγοντας για επαρχία. Είναι 
ιδέες τόσο ωραίες αλλά ταυτόχρονα αγχωτικές – στο χρόνο που περ-
νάει γρήγορα και στο αν θα πετύχουν όλα αυτά. Όλοι γύρω μου έχουν 
προχωρήσει κι εγώ νιώθω στάσιμη, γιατί άργησα να «ανακοινώσω» τα 
σχέδιά μου στους δικούς μου επειδή ήξερα πως θα φέρουν αντίρρηση. 
Ξέρω ότι ηλικιακά δεν θα έπρεπε καν να διστάζω σε τίποτα και σε κα-
νέναν αλλά δυστυχώς με επηρεάζει το οικείο περιβάλλον κατά πολύ 
– συν ότι τα βάζω μέσα μου και πιέζομαι ψυχολογικά! Θα ’θελα με ένα 
μαγικό ραβδί να γίνουν όλα –όχι όπως τα θέλω ακριβώς– αλλά κοντά 
σε αυτά που θέλω έστω. Σε φιλώ. 

Ε όχι και δεν ξέρετε τι σας συμβαίνει, μια χαρά ξέρετε. Η σύγχυση προκύπτει από 
αυτά που είπατε. Ο φόβος, επίσης. Το άγχος, επίσης. Αν θέλετε να αφήσετε μια 
επεμβατική μαμά και έναν επεμβατικό μπαμπά να κινούν τα νήματα της ζωής σας 
για να μην αναγκάζεστε η ίδια να παίρνετε την ευθύνη, συνεχίστε αυτό που κάνετε 
και καλό Πάσχα εύχομαι. Το μαγικό ραβδί το σκέφτηκα κι εγώ κάποτε – βασικά το 
ευχόμουν πάρα πολλά χρόνια αλλά δεν το βρήκα ποτέ κι έτσι αναγκάστηκα να βά-
λω ένα χεράκι για να στηθεί η ζωή μου στα πόδια της. Δεν υπάρχει 
μαγικό ραβδί, αγαπημένη μου. Τα προβλήματά μας θα τα 
λύσουμε μόνοι μας. 

Υ.Γ. Οι αντιρρήσεις των γονιών έχουν σημασία και βα-
ρύτητα μέχρι τη μετεφηβεία μας. Μετά είναι κάπως α-
φύσικο να καθορίζουν τη ζωή μας, δεν νομίζετε; Μιλάμε 
για μια γυναίκα 30 ετών με σχέση και όνειρα. Έλεος. Ξυ-
πνήστε. Μέχρι πότε η μοναδική, βασική σας ιδιότητα θα 
είναι αυτή της κόρης;

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά
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Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Τρελό καρναβάλι στα συναισθήματά σου
Το Τριώδιο είναι άψογα συντονισμένο με τη δι-
άθεσή σου γενικά και τα καμώματα στην προ-
σωπική σου ζωή ειδικά. Το «ανακόλουθος» και 
«εκκεντρικός» είναι δύο χαρακτηρισμοί που 
τους λες μέχρι και λάιτ δεδομένων των συνθη-
κών. Στην αρχή της εβδομάδας είσαι έτοιμος να 
αφήσεις τις απαιτήσεις των 
φίλων σου και των εξωεπαγ-
γε λματικών σου ασ χολιών 
να σου χαλάσουν τη βολή (τη 
ρουτίνα;) στη σχέση σου. Μή-
πως να το αφήσεις να συμβεί; 
Κατά τα άλλα δεν θέλεις ούτε 
πολλές σοβαρότητες, ούτε 
πολλή ανάλυση, όμως με την 
Αφροδίτη στους Ιχθύες από 
την Κυριακή δεν αποφεύγεις 
ούτε το ένα ούτε το ά λ λο. 
Παράλληλα ξοδεύεις για να 
ανανεώσεις την εμφάνιση και 
την υγεία σου ή η μαύρη τρύπα στην τσέπη σου 
ρουφάει απροειδοποίητα τους πόρους σου. 
Γίνεσαι και αρκετά πιο συναισθηματικός (και 
μελοδραματικός) από ό,τι συνήθως, πράγμα 
που καλό είναι να εκφραστεί με τέχνη, διαλο-
γισμό, προσευχή, ξεκούραση κι όχι με αλκοόλ, 
ουσίες, συναισθηματική μάσα και εξιδανίκευση 
των πρώην σου. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Χρειάζεσαι ένα διάλειμμα και αντίμετρα 
για στρες και ρουτίνα
Τείνεις να γίνεις κάπως (πιο) μονόχνοτος στην 
αρχή της εβδομάδας, αφού καταφέρνεις να με-
τατρέπεις ό,τι σου συμβαίνει σε δουλειά, πρό-
τζεκτ και ανάλυση κόστους-κέρδους. Δεν κατα-
φέρνεις ωστόσο να αποφύγεις το άγχος και τις 
δυσάρεστες εκπλήξεις στη δουλειά, ούτε τις επι-
πτώσεις του στρες στο σώμα σου. Δεν βοηθάνε 
τα χρωστούμενα που φεύγουν προς δημόσιο, 
τράπεζες, εφορίες ή κοινό ταμείο. Ούτε οι απο-
καλύψεις που σχετίζονται με την ερωτική σου 
ζωή και υποδαυλίζουν τις ανασφάλειες, την κτη-
τικότητα και την επιθετικότητά σου. Η είσοδος 
του κυβερνήτη σου, που είναι η Αφροδίτη, στους 
Ιχθύες την Κυριακή έχει ηρεμιστική επίδραση. 
Καταλαβαίνεις ότι για να είσαι και να αισθάνε-
σαι καλά και να ανταπεξέρχεσαι στις απαιτήσεις 
της ρουτίνας σου χρειάζεσαι και διαλείμματα με 
τους φίλους και τα χόμπι σου. Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει ότι η οικογένεια ή η σχέση σου έχουν 
την ίδια άποψη και στηρίζουν αυτή σου την επι-
λογή. Ίσως μάλιστα να πρέπει να προετοιμάζε-
σαι για εντυπωσιακές αντιδράσεις.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Ένα εισιτήριο για οπουδήποτε 
και χωρίς βαλίτσες
Η διάθεσή σου δεν επανήρθε ποτέ στο κανονικό 
μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, είναι όμως 
απολύτως ταιριαστή με το καρναβαλικό κλίμα 
της εβδομάδας, αφού όπου γάμος και χαρά εί-
σαι ο πρώτος και καλύτερος μαϊντανός. Οργα-
νώνεις και τις εκδρομούλες σου, με τη βοήθεια 
της μακρινής και κοντινής οικογένειας, αλλά οι 
υποχρεώσεις σου δεν βοηθάνε να τηρήσεις το 
πρόγραμμα που κάνεις. Αν είσαι ελεύθερος εί-
σαι απολύτως ανοιχτός σε φλερτ, ασυνήθιστες 
κι απροσδόκητες γνωριμίες και στο να φέρεις 
τούμπα όλο το πρόγραμμά σου για χάρη τους. 
Αν είσαι σε σχέση καλό θα ήταν να μην αδικήσεις 
τον σύντροφό σου χάριν των φίλων ή των χόμπι 
σου και να μην προβείς σε κάθετες δηλώσεις τύ-
που «εγώ, θα κάνω αυτό και σε όποιον αρέσω». 
Η Αφροδίτη στους Ιχθύες από την Κυριακή σε 
μαλακώνει αρκετά και σε κάνει προθυμότερο 
να κρατήσεις τα προσχήματα τόσο στη δουλειά 
όσο και τη σχέση σου, ασχέτως αν δεν σου λέει 
το πώς.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Αρνητικά σενάρια και με επιχειρηματολογία
μάλιστα
Τα βλέπεις όλα λίγο διαστρεβλωμένα στην αρχή 
της εβδομάδας, αν όχι σκέτο μαύρα. Το ενδιαφέ-
ρον είναι ότι τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο 
τα πράγματα δεν είναι σε καμία περίπτωση όσο 
τραγικά τα σκέφτεσαι. Δίνεις αυτά που πρέπει σε 

αυτούς που πρέπει, παράλ-
ληλα όμως έχεις οικονομική 
στήριξη από την οικογένεια, 
τον φιλικό σου κύκλο, ακίνη-
τα κτλ, τα οποία ανεβάζουν 
το κοινό ταμείο. Παράλληλα, 
καλό θα ήταν να μην αφήνεις 
τα του σπιτιού/οικογένειας 
και των μελλον τικών σου 
σχεδίων να σε οδηγήσουν σε 
σπασμωδικές κινήσεις στην 
καριέρα και σε κοινωνικό επί-
πεδο. Είσαι μανούλα στο να ε-
κλογικεύεις το δράμα και την 

υπερβολή σου αυτή την εβδομάδα και πρέπει να 
το έχεις κατά νου. Η Αφροδίτη στους Ιχθύες από 
τις 11 σε βοηθάει να τα βρεις με τους συγγενείς, 
είτε γιατί το ρίχνεις στην τρέλα, είτε γιατί το δρά-
μα σου πιάνει τελικά. Πάντως έχεις και περισσό-
τερο κέφι να βγεις (πιθανώς για να τους αποφύ-
γεις) ακόμη κι εκτός χώρας και μόνιμα.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Παλινδρομείς ανάμεσα στο «μαζί» και το «τα 
παρατάω»
Μαζί δεν κάνεις και χώρια δεν μπορείς στην αρ-
χή της εβδομάδας, οπότε αν όντως έχεις σχέ-
ση είναι ένα περίεργο διάστημα, αισθάνεσαι ότι 
κανένας δεν σε καταλαβαίνει τόσο καλά και με 
κανέναν δεν περνάς καλύτερα, όταν όμως είσαι 
με τον σύντροφό σου, κατά κύριο λόγο θέλεις να 
την κάνεις για Τιμπουκτού ή έστω να βγεις για να 
μη μαλώσεις για οποιονδηποτε ασήμαντο λόγο. 
Αν είσαι ελεύθερος θυμίζεις ελεύθερο σκοπευτή 
με θέματα εξάρτησης από τα θηράματά του. Γιατί 
προφανώς και είσαι σε φάση να γίνεις ζευγάρι 
σχεδόν πάση θυσία. Η Αφροδίτη στους Ιχθύες 
από τις 11 προσθέτει και φαντασία στο μείγμα, 
πράγμα που αυξάνει τα σενάρια που κάνεις στο 
μυαλό σου, αυξάνει όμως και τις σεξουαλικές 
σου διαθέσεις και τις σχετικές γνωριμίες. Συ-
νεπώς αντί για σκέτος τρελός, είσαι ένας σέξι 
τρελός κι έχει διαφορά. Στα επαγγελματικά σου 
ανοίγουν συζητήσεις για προσοδοφόρες συνερ-
γασίες, οι οποίες όμως δεν είναι ούτε εύκολες 
ούτε σου δίνουν ένα σαφές πλαίσιο δράσης.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Προσπαθείς να βάλεις πρόγραμμα για να αι-
σθανθείς καλύτερα
Δεν σε βρίσκει σε ιδιαίτερα γιορτινή διάθεση η 
αρχή της εβδομάδας, αφού κατά βάση δουλεύ-
εις, πηγαίνεις γυμναστήριο, κάνεις διατροφή κι 
ασχολείσαι με τις κοινωνικές και επαγγελματικές 
σου υποχρεώσεις. Ή το προσπαθείς, τέλος πά-
ντων. Δικαιολογημένος ο οίστρος σου, καθότι δεν 
αισθάνεσαι πολύ καλά ούτε σωματικά ούτε ψυχο-
λογικά. Γι’ αυτό ευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά 
τα οικονομικά σου και υποθέσεις νομικής, ακαδη-
μαϊκής ή συγγενικής φύσεως που σου αναστατώ-
νουν τη ρουτίνα σου. Η Αφροδίτη στους Ιχθύες 
από την Κυριακή σε βάζει σε λίγο πιο συναισθημα-
τικούς προβληματισμούς και σου δημιουργεί την 
ανάγκη να επενδύσεις περισσότερο στη σχέση 
σου. Αν είσαι ελεύθερος ξοδεύεις περισσότερο 
για κοινωνικές εξόδους, ειδικά του είδους που θα 
σε φέρουν σε επαφή με ομοϊδεάτες σου. Σε επαγ-
γελματικό επίπεδο καλείσαι να επενδύσεις χρόνο, 
χρήμα και ιδέες για να προωθήσεις τις συνεργασί-
ες σου ή για να εξασφαλίσεις κάτι καινούργιο. Ως 
βαλβίδα αποσυμπίεσης λειτουργεί το σπίτι/οικο-
γένειά σου, όπου έχεις την τάση να εκτονώσεις 
κάθε ανασφάλεια και οικονομική σου έγνοια. 

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Η ψυχή του πάρτι με τις μεγάλες 
της ανησυχίες…
Σε απολύτως αποκριάτικη διάθεση σε βρίσκει 
η αρχή της εβδομάδας γιατί θέλεις να μετατρέ-
ψεις τα πάντα, χόμπι, φιλίες, σεξ, μυστικά, και-
νούργιες εμπειρίες σε ένα ξέφρενο πάρτι, μα-
σκαρεύοντας έτσι και τις δυσκολίες στο σπίτι/
οικογενειακό περιβάλλον. Αν είσαι ελεύθερος 
δεν υπάρχουν πολλά που πρέπει να προσέξεις 
εκτός από το να παίρνεις προφυλάξεις, να μην 
οδηγείς υπό την επήρεια και να θυμάσαι ότι οι 
επιλογές της περιόδου έχουν βαρύνουσα ση-
μασία. Αν είσαι δεσμευμένος, χρειάζεται μεγα-
λύτερη φροντίδα για να μη σε σύρει η λίμπιντό 
σου από τη μύτη και βρεθείς να τα τινάζεις όλα 
στον αέρα για πλάκα. Το πέρασμα του κυβερνή-
τη σου, Αφροδίτης, στους Ιχθύες την Κυριακή 
σε βοηθάει να επιστρέψεις στην πραγματικό-
τητα, όχι με τον πλέον πρακτικό τρόπο, αλλά 
κυρίως γιατί καταλαβαίνεις ότι βρίσκεται σε 
αρκετά μπερδεμένη κατάσταση. Μπορείς να 
ξεκινήσεις βάζοντας σε μία τάξη το σώμα σου, 
με μασάζ, γιόγκα, πιλάτες, χορό, μια καλή απο-
τοξίνωση, μάσκες ομορφιάς, αφρόλουτρα και 
ό,τι άλλο σε χαλαρώνει. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Netflix and chill με γαρνιτούρα νεύρα 
εκεί που δεν το περιμένεις
Ο καναπές σου και η αγκαλιά του συντρόφου 
σου μοιάζουν με παράδεισο στην αρχή της ε-
βδομάδας, ειδικά όταν διανθίζονται και από 
διαλείμματα σεξ και φιλικών επισκέψεων. Αν 
είσαι μόνος κρατάς τον καναπέ και τις φιλικές ε-
πισκέψεις. Δεν θα ήταν κι άσχημο αν παράλλη-
λα δεν κουβαλούσες στο σπίτι κι όλο το άγχος 
της δουλειάς και μάλιστα με δραματοποίηση, 
όπως μόνο εσύ ξέρεις και μπορείς να κάνεις. Γε-
νικά το κλίμα, αν κι ευχάριστο, δεν σηκώνει και 
πολλά πολλά, ιδίως αν το ρίξεις στην γκρίνια, 
σε παράπονα, σε πρακτική «μουγκαφόν», οπό-
τε απλώς θα υπάρξει ένα ωραίο ξέσπασμα. Με 
το πέρασμα της Αφροδίτης στους Ιχθύες στις 
11 αποφασίζεις να σηκωθείς από τον καναπέ κι 
από τη ρουτινούλα σου και να επιδοθείς σε πιο 
δημιουργικά, διασκεδαστικά και σέξι πράγματα 
με τη βοήθεια του συντρόφου σου ή επιδιώ-
κοντας να περάσεις καλά σε ερωτικό επίπεδο 
και να ερωτευτείς, αν είσαι ελεύθερος. Ταυτό-
χρονα βελτιώνεται το κλίμα στις συνεργασίες 
σου, πράγμα θετικό εφόσον χρειάζεσαι κάθε 
οικονομική βοήθεια.
 
 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Πολύ έξω, πολλές γνωριμίες, 
πολύ φλερτ, πολλές ευκαιρίες για λάθη
Υπέρ της ποσότητας είσαι σαφώς αυτόν τον 
καιρό, είτε πρόκειται για εξόδους, για δουλειές, 
για σχέδια, για υποψήφιους συντρόφους και 
πολυφωνία στις σχέσεις. Για να μην αφήσεις 
την επαγγελματική και προσωπική σου καθη-
μερινότητα και τα σχέδιά σου να υποστούν 
μεγαλύτερη αναστάτωση από ό,τι μπορείς να 
διαχειριστείς, μείνε στο χιούμορ, το φλερτ, τη 
δημιουργικότητα και έσω όσο πιο ευέλικτος 
μπορείς. Η αλήθεια είναι ότι σε κεντρίζουν και 
οι άλλοι και όσο κυκλοφορείς (που θα κυκλο-
φορείς) τείνεις να πράττεις τελείως αυθόρμη-
τα, αν όχι απερίσκεπτα. Η είσοδος της Αφροδί-
της στο ζώδιο των Ιχθύων την Κυριακή σε ανα-
γκάζει να πάρεις κάπως πιο σοβαρά τα θέματα 
της δουλειάς και τα σχετικά σου σχέδια και να 
ασχοληθείς με τα πιθανά μελανά τους σημεία. 
Δεν έχεις ιδιαίτερη όρεξη να το κάνεις. Παράλ-
ληλα ξαναποκτάς μία κάποια σχέση με το σπίτι 
σου και έχεις περισσότερη διάθεση να ασχολη-
θείς, ασχέτως αν πρόκειται για το να αλλάξεις 
διαρρύθμιση στα έπιπλα ή απλώς να περάσεις 
περισσότερο χρόνο μέσα. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Χαλάρωση μέχρι αναισθησίας και σταδιακή 
αφύπνιση
Χαλαρώνεις αρκετά στην αρχή της εβδομάδας, 
τουλάχιστον επιφανειακά, αφού αρχίζεις και 
βάζεις στη σειρά το τι συμβαίνει στην τσέπη, 
στο κρεβάτι και στη ρουτίνα σου. Σε δεύτερό 
επίπεδο ανάλυσης, η τακτοποίηση που κάνεις 
δεν σου κάνει και αντί να σε καθησυχάσει σου 
δείχνει ό,τι ελάττωμα υπάρχει στον τρόπο που 
είσαι και βολεύεσαι. Η οικογένεια/σπίτι δεν βο-
ηθά ιδιαίτερα την κατάσταση, αφού αντί να δρα 
εξισορροπητικά, υποκινεί επιπλέον θέματα και 
σοβαρές ανησυχίες. Σε βοήθειά σου σπεύδει 
η Αφροδίτη από τους Ιχθύες από την Κυριακή, 
οπότε η ερωτική σου ζωή και η σχέση σου με 
τα παιδιά σου σε βοηθούν να εκφράσεις αποτε-
λεσματικότερα τις ανάγκες σου, αν υπάρχουν 
καλές βάσεις. Αν όχι το ρίχνεις σε ψεματάκια, 
ασάφεια και μισές αλήθειες (και στον εαυτό 
σου) για να μπορέσεις να γεφυρώσεις τις προσ-
δοκίες των άλλων –επαγγελματικές και προ-
σωπικές– από σένα και τη δική σου ανάγκη να 
είσαι δημιουργικός, ερωτευμένος και να περ-
νάς καλά.  

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Καταπίεση λόγω περισσής φροντίδας 
και προσοχής
Όλα περιστρέφονται γύρω σου στην αρχή της 
εβδομάδας κι όσο κι αν αυτό είναι κάτι ευχά-
ριστο, εσένα μάλλον νεύρα σου βγάζει και δεν 
διστάζεις να τα εκφράσεις, κυρίως στους πολύ 
δικούς σου ανθρώπους. Παράλληλα δημιουρ-
γείς κανάλια επικοινωνίας και κάνεις επαφές 
και γνωριμίες που σου ανοίγουν καινούργια ε-
παγγελματιικά και προσωπικά πεδία. Ωστόσο, 
συνεχίζεις να δυσκολεύεσαι να κλείσεις τους 
κύκλους που έχουν παρέλθει, όσο κι αν η ενέρ-
γεια, η επιθυμία και οι κουβέντες σου είναι εστι-
ασμένα στο μέλλον και κυρίως στις ευχάριστες 
ασχολίες του. Το πέρασμα της Αφροδίτης στους 
Ιχθύες στις 11 του μήνα σε βάζει να ασχοληθείς 
περισσότερο με την οικογένεια, το σπίτι και τον 
ευρύτερο συγγενικό σου κύκλο, κυρίως απο-
λαμβάνοντας τη φροντίδα και τη στήριξή τους. 
Είναι επίσης περίοδος που μπορεί να σε βοη-
θήσει να βρεις άκρη σε υποθέσεις με νομικές 
προεκτάσεις, ειδικά αν αφορούν ακίνητα και 
οικογενειακές διαφορές. Σε κάθε περίπτωση, η 
τσέπη σου βγαίνει ευνοημένη κι εσύ χαλαρότε-
ρος από ό,τι ξεκινάς.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Κούραση, ξεκούραση, ανάδυση από το τέλμα
Σε κατάσταση υπνηλίας και κούρασης σε βρίσκει 
αυτή η εβδομάδα. Αν μπορείς να δώσεις περισ-
σότερο χρόνο για ξεκούραση και για να γεμίσεις 
μπαταρίες στον εαυτό σου, να το κάνεις χωρίς 
καμία απολύτως τύψη. Οτιδήποτε υγιεινό, απο-
τοξινωτικό και χαλαρωτικό ενδείκνυται, από το 
να καθίσεις και να βάλεις τις σκέψεις σου σε μία 
σειρά, μέχρι το να κοιμηθείς ή να κάνεις μαρα-
θώνιο παρακολούθησης σειρών. Πάντως γενικά 
είσαι σε μάλλον πεσιμιστική περίοδο, ίσως γιατί 
καλείσαι να κλείσεις διαπραγματεύσεις και δια-
κανονισμούς με αρκετό κόστος, ίσως γιατί απλά 
δεν συνεννοείσαι όπως θα ήθελες με αυτούς 
που θα ήθελες. Η είσοδος της Αφροδίτης στο 
ζώδιό σου την Κυριακή, σου φέρνει ανάταση 
καθώς σε βοηθάει να εκφραστείς και να επικοι-
νωνήσεις τις συναισθηματικές και υλικές σου 
ανησυχίες με τον δικό σου τρόπο και να βρεις 
έτσι τις κατάλληλες βοήθειες. Ταυτόχρονα βελ-
τιώνει την ψυχολογία σου και σε κάνει να αισθά-
νεσαι περισσότερο επιθυμητός και ελκυστικός, 
μέσα από καινούργιες γνωριμίες ερωτικού ενδι-
αφέροντος ή επανασυνδέσεις. A

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