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ΕυαγγΕλισμόσ, Δωματιό 714 
Στο χάος της γενικής εφημερίας του 
μεγαλύτερου νοσοκομείου της Αττικής 
Του ΤΑκη ΣκριβΑνου 

Κόυλόυρι ΘΕσσαλόνιΚησ
Το αξεπέραστο αθηναϊκό πρωινό 
Tης ΦιΛιΠΠΑΣ ΔηΜηΤριΑΔη

ΑφιέρωμΑ  ΕξαρχΕια

Ποια άλλη γειτονιά της πόλης είναι τόσο 
ζωντανή, ετερόκλητη και ενδιαφέρουσα; 

Της βΑρβΑρΑΣ ΣΑββιΔη
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-∆ηµήτρης Φύσσας 
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ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Άντε µετά να παρακολουθήσεις 
χειµερινούς Ολυµπιακούς.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ MEGA
Θα γράψει κανείς απ’ όλους όσοι δούλεψαν 

εκεί ένα ωραίο αποχαιρετιστήριο φινάλε 
ή άδικα περιµένουµε; 

MEGA CHANNEL
Πού θα πάει το πολύτιµο αρχείο του; 

Ποιος θα το περισώσει;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ
Έφυγε ένας από τους γνήσιους 

Κολωνακιώτες παλαιάς κοπής και 
φίνας αισθητικής.

ΤΟ ΧΙΤ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Η Πάολα ντυµένη blanco. 

(στο σόου του Σπύρου Παπαδόπουλου 
στον ΣΚΑΪ)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Με τρία κιλά νηστίσιµα κουλουράκια 

είµαι απ’ το πρωί».

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Εκείνη η εποχή του χρόνου που µπορείς 
να πάρεις κιλά για πλάκα.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΙΤΣΕΣ
Μόνο το σοβαντεπί του φούρνου δεν έχουν 
πάνω τους. Τους βάζουν ό,τι έχει το ψυγείο. 
Εντωµεταξύ οι Ιταλοί γελούν µαζί µας. 

ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ
Ο καπουτσίνο είναι µονός και ζεστός. 
Σε όλες τις υπόλοιπες παραλλαγές 
οι Ιταλοί γελούν µαζί µας.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΖΗ
Mια σοβαρή και συµπαθέστατη 
µετεωρολόγος. Ποιος αποφάσισε 
να την κατεβάσει στα χαµηλά 
βαροµετρικά της Σταµάτη; 

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Έχει πάρει σβάρνα όλα τα κανάλια 
από τα χαράµατα µέχρι τα ξηµερώµατα. 
Μόνο στα κανάλια της Βενετίας 
δεν έχει µιλήσει.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Πινακίδα στα Τρίκαλα

¼Æ¹°¥¶ »ÃË Æ¸ »¶Ä°

Κύριος πολύ trendy, µε
 γενειάδα, µιλάει στο κινητό του:

«…είχε παντρευτεί έναν ξάδερφό 
µου αλλά είναι πολύ γαµάτο άτοµο 
και µιλάµε συχνά. Βρισκόµαστε 

και σε κηδείες…»
(»åìÝóóéá, ¦áòáóëåùÜ áðÞçåùíá)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

°THENS
VOICES
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«Έχουµε κάνει ένα γκρουπάκι στο 
Messenger για να µπορούµε να συνεν-

νοούµαστε, τους #Τσικνοχοντρούληδες. 
Τώρα κανονίζουµε πώς θα ψήσουµε 

αύριο».
(ÆáêéôúÜ÷ ðåòéçòÀæåé ôé÷ ðòïåôïéíáóÝå÷ ôïù 

çéá ôèî ÆóéëîïðÛíðôè. ÆåôÀòôè ðòöÝ)

«∆ΕΝ ΝΙΝΕ ∆ΙΠΛΑ 
ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ!!!»

(ªôïî ðòïæùìáëôÜòá, óôï ðÝóö íÛòï÷ åîÞ÷ ÆïçéÞôá. 
ºÛîôòï °õÜîá÷, ¢åùôÛòá ðòöÝ)

¡¹¿Ä¡Ãª ¼°º¹ÁÃª
Επιµέλεια: Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ποιο είναι το πρώτο αθηναϊκό στιγµιότυπο 
που θυµάσαι; Να παίζω ποδόσφαιρο 

σε έναν φωταγωγό στην Κυψέλη.

Τα 3 πράγµατα που σου αρέσουν 
περισσότερο στην πόλη; Το µετρό 

όταν δεν έχει απεργία ή στάση εργασίας. 
Τα δισκοπωλεία που επιµένουν. Και γενικά όσοι 

επιµένουν παρά τα όσα συµβαίνουν.

Η πιο τρελή αθηναϊκή ιστορία που 
έχεις ακούσει; Είναι παραπάνω από µία και 

συνήθως είχε κατάληξη σε νοσοκοµεία 
ή φαρµακεία ή αστυνοµικά τµήµατα. 

Ο αγαπηµένος σου αθηναϊκός θόρυβος;  
Ο θόρυβος που κάνουν οι ρόδες 

από τις βαλίτσες στα πεζοδρόµια. 

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Αθηναίο;  
Πάντως όχι το γεγονός ότι ζει στην Αθήνα. 

Το αγαπηµένο σου αθηναϊκό βιβλιοπωλείο;  
O «Ευρυπίδης». 

Το αγαπηµένο σου εστιατόριο;  
Το Kong στο Χαλάνδρι. 

Το αγαπηµένο σου µπαρ;  Snatch Bar. 
The Local Pub. Closer. 

Η καλύτερη µέρα της εβδοµάδας 
στην πόλη; Η ∆ευτέρα. Και η Πέµπτη 

που κάποτε ήταν το νέο Σάββατο. Και τα Σάββατα 
στο Second Skin Club.

Πού αλλού θα ήθελες να ζήσεις 
στην Ελλάδα; Πουθενά. Αλλά εκτός Ελλάδας 

η λίστα είναι µεγάλη.

Ο µεγαλύτερος αθηναϊκός φόβος σου; 
Οι κατσαρίδες. 

Ένα επίθετο που δεν ταιριάζει καθόλου 
στους Αθηναίους. ∆ιακριτικοί. 

Μια συναυλία στην Αθήνα που δεν θα ξεχάσεις 
ποτέ; The Mission, Ρόδον, 5 ∆εκεµβρίου 1988.

Ποιος σκηνοθέτης θα ήθελες να γυρίσει
 µία ταινία για την Αθήνα; Tην έχει γυρίσει ήδη 

ο Γιάννης Οικονοµίδης. 

Ο αγαπηµένος σου σταθµός µετρό; 
Χαλάνδρι. CAUTION: WET FLOOR

Ο αγαπηµένος σου περίπατος; Ψηλά στον Υµηττό 
που σε ένα στιγµιαίο παιχνίδι ψευδαίσθησης

 νόµιζα πως ο Αργοσαρωνικος ήταν ο Ειρηνικός 
ωκεανός και εγώ καθόµουν πάλι στην άκρη 

του γκρεµού στο Pacific Palisades. 

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να 
αποµονώνεσαι στην Αθήνα; Το σαλόνι του σπιτιού 

µου ακούγοντας µουσική µε κλειστά παράθυρα. 

Ο Γ.Φ. είναι  DJ/Promoter στο Second Skin Club
(∆αµοκλέους 8, Γκάζι) 

Τζάµπο Αγίας Παρασκευής. 
∆ύο γυναίκες ροµά ψωνίζουν. 

Κάποια στιγµή η µικρότερη φωνάζει
 στη µεγαλύτερη:

-Μάνα! Ε, µάνα!
-Τι θες, µωρή πουτάνα, πια; 

απαντάει η άλλη.
(¢åùôÛòá ðòöÝ)

Τύπισσα 40άρα, καλοντυµένη, 
µιλάει στο κινητό της: 

«…ήθελα να ’ξερα τι παθαίνεις και 
βάζεις τα κλάµατα όταν διαβάζεις 

αυτά τα βίπερ Νόρα. Τι είσαι µωρή, 
χαζή είσαι; Ψέµατα, χρυσή µου, εί-

ναι, φαντασιώσεις. Ξεκόλλα, 
σε παρακαλώ…»

(Mall, ÆòÝôè ðòöÝ)

ΙΚΕΑ. ∆ύο φίλες, µία αδύνατη 
και µία plus-size βολτάρουν.

-Μωρ’ συ, Μπούµπη, δεν σηµεί-
ωσες τον κωδικό της καρέκλας…

-Εεε, το ξέχασα, απαντάει η 
Μπούµπη.

-Ε, µα ναι, βέβαια. Άµα ήταν 
κανένας κωδικός από τα φαγώ-
σιµα του εστιατορίου δεν θα τον 
ξέχναγες… Αυτούς τους ξέρεις 

απ’ έξω, µανάρα µου!

(ªÀââáôï ðòöÝ, ªðÀôá)

Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο Φάνης Παρασκευουδάκης. 
Γεννήθηκε το 1981 στα Χανιά. Αποφοίτησε αριστούχος από 
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας µε καθηγητή 
τον Χρόνη Μπότσογλου. Έχει κάνει τρεις ατοµικές εκθέσεις 
σε Αθήνα και Κύπρο. Ζει στην Αθήνα.

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ... ...ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΕΚΤΙΜΑΕΙ ΠΟΛΥ

Παύλος Πολάκης (μέσω Facebook) 
«Σεραφείμ Κοτρώτσο, το ότι σε μια ώρα εκπομπή 
μεχρι στιγμής για το θέμα Novartis η απορία σου 

είναι γιατί δεν κλήθηκε ο Φρουζής, χωρις να ακου-
στεί μια στιγμή το όνομα Άδωνις Γεωργιάδης, έχει 
μήπως να κάνει με το ότι το 2014 πήρες ΕΣΥ ο ίδιος 
καμια πενηνταπενταριά χιλιάδες ευρώ διαφημιστι-

κή δαπάνη απο το ΚΕΕΛΠΝΟ;»

Μετάφραση 

Τι σε έχω εκεί πέρα να σε πληρώνω, ρε τσογλάνι, 
αν δεν είναι να βγάλεις κι εσύ ετυμηγορία όπως 

όλοι μας; Αν ήθελα αντικειμενική δημοσιογραφία 
θα παίρναμε κάποιον άλλον. Που δεν θα μπορού-
σαμε να εκβιάζουμε ότι θα τον ξεφωνίσουμε αν 

δεν κάνει ό,τι θέλουμε. 

● Η πραγματική κατάντια μιας χώρας 
φαίνεται από το πόση σημασία δίνει 
στο αν θα μιλήσει ή όχι ένας πρώην 
πρωθυπουργός που της κάνει «πει-
σματάκια»...
● Ειδικά αν ο συγκεκριμένος είναι 
αυτός που έχει πει ότι «Η ελληνική 
οικονομία είναι θωρακισμένη». 
● Και ακόμα πιο ειδικά αν όλοι οι 
συνεργάτες του έχουν αποδειχθεί εμ-
βληματικά ανίκανοι την περίοδο που 
είχαν την εξουσία...
Και ακόμα πιο-πιο ειδικά αν όλοι αυτοί 
οι συνεργάτες του ξεσαλώνουν νομί-
ζοντας ότι επειδή το κόμμα τους τούς 
καλύπτει για λόγους ανάγκης, έχουν 
πάρει αμνηστεία και δικαιούνται να 
λένε ό,τι γουστάρουν ως «αντ’ αυτού»...

● Και μετά από τόσα χρόνια, καταφέ-
ραμε να φτάσουμε πάλι στο σημείο να 
τσακωνόμαστε για το Μακεδονικό και 
για προηγούμενα σκάνδαλα...
● Απόδειξη ότι κανένα πρόβλημα για 
το αύριο και για το μέλλον της χώρας 
δεν είναι τόσο επείγον ώστε να μη μας 
μένει καιρός για λίγη παρελθοντολο-
γία ακόμα...

● Λογικά το γραφείο τύπου του Πρω-
θυπουργού στην απάντησή του στο 
ζεύγος Μητσοτάκη να θεωρεί αυτονό-
ητο ότι η κατάθεση του μάρτυρα που 
μιλάει για τροχήλατες βαλίτσες με 
λεφτά είναι ήδη δεδικασμένο...
● Στο κάτω-κάτω, αυτοί στους οποί-

ους απευθύνονται δεν έχουν σε μεγά-
λη υπόληψη τη δικαιοσύνη...
● Γι’ αυτό προτιμούν να βγάζουν τις 
ετυμηγορίες μόνοι τους. 

● Πρόβλεψη: αν συνεχίσει ο Άδωνης 
Γεωργιάδης να εμφανίζεται στα κανά-
λια και να φωνάζει με αυτό τον τρόπο 
για τη Novartis, είναι ζήτημα χρόνου 
να ζητήσει να του χορηγηθεί ο Ορός 
της Αλήθειας live στο studio...
● Ή να ζητήσει να βάλει το χέρι του 
πάνω από μια φλόγα και να το κρα-
τήσει εκεί για να αποδείξει την πίστη 
του στην αλήθεια αυτών που λέει. 

● Φυσικά και ο υπουργός Παιδείας κ. 
Γαβρόγλου επιδιώκει την ίδρυση όσων 
περισσότερων πανεπιστημίων μπορεί. 
● Προφανώς δεν χωράνε όλες οι 
ομάδες των αναρχοαυτόνομων πυρή-
νων στα πανεπιστημιακά άσυλα που 
υπάρχουν ήδη. 
● Οπότε πρέπει να δημιουργηθούν 
καινούργια.

● Και τώρα, ενός λεπτού σιγή για τον 
ανυποψίαστο περιπατητή του Σαββα-
τοκύριακου στην Αθήνα, που δια-
σταυρώθηκε διαδοχικά με την πορεία 
των μεταμφιεσμένων σε ζόμπι και με 
αυτούς που περιέφεραν έναν μεγάλο 
φαλλό αναβιώνοντας τη διονυσιακή 
γιορτή...
● Και που μετά από αυτές τις δύο συ-
ναντήσεις, συνεχίζει να κάνει σεξ...

ΑπΑνθρωπη θέση έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσ
Υπεύθυνος φω-τοαντιγραφι-κού δικογραφι-ών της Εισαγ-

γελίας

ών της Εισαγ

ΑπΑνθρωπη 

θέση έργΑσίΑσ 

τησ έβδομΑδΑσ νο 2 

Υπεύθυνος 

προεκλογικής 

εκστρατείας 

του Γιώργου 

Πατούλη

θέση

τησ έβδομ

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας 
– Δηλαδή σοβαρά τώρα, 
ο Καραμανλής και η κου-
στωδία του πιστεύουν ότι η 
ασυλία που απολαμβάνουν 
είναι επειδή ήταν καλοί και 
όχι επειδή διόρισαν ό,τι 
κινείται και έδωσαν τόνους 
κρατικής διαφήμισης σε 
όποιον μεγαλοδημοσιο-
γράφο μπορούσαν;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο 2  
– Αυτοί που άρχισαν να 
καταγγέλλουν με πάθος την 
διαφήμιση «Έμπαινες;» 
των Goody’s ως σεξιστική 
και προπαγανδιστική της 
βίας, ξέρουν ότι κυκλοφο-
ρεί ένα παιδικό τραγουδάκι 
με στίχους «αχ κουνελάκι, 
κουνελάκι, ξύλο που θα το 
φας» που προωθεί απρο-
κάλυπτα τη σεξιστική βία 
εναντίον των playmates;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο 3 
– Όλοι αυτοί που φωνάζουν 
το σύνθημα «Με ράσο 
και σημαία, η νίκη είναι 
βεβαία» δεν έχουν προ-
βληματιστεί βλέποντας την 
Εθνική Ελλάδος, αφού έχει 
πάρει την ευλογία του Αρ-
χιεπισκόπου, να παίζει και 
να χάνει;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο 4 
– Αυτοί που τώρα θεωρούν 
ύποπτους για χρηματισμό 
από τη Novartis όποιον δεν 
μείωσε τη φαρμακευτική 
δαπάνη δεν είναι οι ίδιοι 
που θεωρούσαν σκάνδα-
λο τη χρήση φτηνότερων 
γενόσημων στο σύστημα 
υγείας, όταν πρωτοεφαρ-
μόστηκε; 

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη για… 
«Γκουγκλουφαδόρος» 
Εκείνος που βαριέται να 
γκουγκλάρει για μια πλη-
ροφορία και προτιμάει να 
απευθυνθεί πρώτα στους 
συναδέλφους του στο γρα-
φείο, διακόπτοντάς τους  

η μεταφραση

 της εβδομάδας

(Μέλος του συλλόγου για την προσθήκη του γλυκαντικού στον καφέ 
κατά την παρασκευή του και όχι κατά το σερβίρισμα στο πλάι)

δεν κάνει ό,τι θέλουμε. περισσότερων πανεπιστημίων μπορεί. 

ομάδες των αναρχοαυτόνομων πυρή-
νων στα πανεπιστημιακά άσυλα που 

Οπότε πρέπει να δημιουργηθούν 

Και τώρα, ενός λεπτού σιγή για τον 
ανυποψίαστο περιπατητή του Σαββα-

σταυρώθηκε διαδοχικά με την πορεία 
των μεταμφιεσμένων σε ζόμπι και με 
αυτούς που περιέφεραν έναν μεγάλο 
φαλλό αναβιώνοντας τη διονυσιακή 

Και που μετά από αυτές τις δύο συ-
ναντήσεις, συνεχίζει να κάνει σεξ...

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη για…
«Γκουγκλουφαδόρος»
Εκείνος που βαριέται να 
γκουγκλάρει για μια πλη-
ροφορία και προτιμάει να 
απευθυνθεί πρώτα στους 
συναδέλφους του στο γρα-
φείο, διακόπτοντάς τους  
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Στην ταινία «Κάιρο Εμπιστευτικό» (ή «Επει-
σόδιο στο Χίλτον του Νείλου»), ο σκηνο-
θέτης Ταρίκ Σαλέχ απεικονίζει το χαώδες 
Κάιρο λίγες μέρες πριν από τις ταραχές στην 
πλατεία Ταχρίρ: στη ρημαγμένη πόλη των 
δέκα εκατομμυρίων ο νόμος απουσιάζει· 
οι αβυσσαλέες οικονομικές ανισότητες, 
ο χρηματικός εκμαυλισμός, ο νεποτισμός 
(στην αστυνομία κυριαρχεί η διαλεκτική 
των ανιψιών και των θείων που τσεπώνουν 
μπαχτσίσια) συνθέτουν έναν αποτρόπαιο 
κόσμο χωρίς σταθερές δικαιοσύνης και 
ασφάλειας. Παρ’ όλες τις ανεπάρκειες και 
ασθένειες του αραβικού κόσμου –αλλά και 
εξαιτίας τους– η Αίγυπτος είναι το εργαστή-
ριο αυτού του κόσμου: εν όψει της πιθανής 
επανεκλογής του Αλ-Σίσι στα τέλη Μαρτίου, 
η χώρα ακροβατεί μεταξύ της στρατιωτικής 
και της ισλαμιστικής δικτατορίας. Και η κα-
τεύθυνσή της θα επηρεάσει τη Μέση Ανατο-
λή και την Αφρική. 

Αλ-Σίσι δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε 
να επιτύχει ούτε σταθερότητα, ού-
τε –ακόμα λιγότερο– δημοκρατική 

μετάβαση για την οποία εξάλλου ενδιαφέρε-
ται μόνο μια ελάχιστη μειοψηφία. Πλην όμως, 
ο Αλ-Σίσι φαίνεται ο μοναδικός υποψήφιος: 
ο αντίπαλός του, ο Μουσταφά Μούσα, είναι 
άνθρωπος των υπηρεσιών ασφαλείας –ό,τι κι 
αν σημαίνει «υπηρεσίες ασφαλείας» για την 
Αίγυπτο– ενώ δύο άλλοι υποψήφιοι, αμφότε-
ροι στρατηγοί, παραιτήθηκαν ήδη μετά από 
βαριές κατηγορίες για διαφθορά.
Η ταινία του Ταρίκ Σαλέχ τελειώνει με σκηνές 
του 2011, όταν η Αίγυπτος βρέθηκε στα πρόθυ-
ρα του εμφυλίου πολέμου: έκτοτε ο χρόνος εί-
ναι μετέωρος. Ο Αλ-Σίσι αντικατέστησε τον Μο-
χάμετ Μόρσι (επιβάλλοντας στρατιωτικό νόμο 
και καταστολή των αντιπολιτευόμενων ΜΜΕ) 
με σκοπό, θεωρητικά, τον εκσυγχρονισμό του 
πελατειακού και μιλιταριστικού συστήματος 
που χρονολογείται από την εποχή του Νάσερ. 
Πολλά έχουν αλλάξει από εκείνη την εποχή: το 
παλιό όνειρο –ανάπτυξη, οικοδόμηση κράτους 
μετά την απο-αποικιοποίηση, ανάδυση στη 
νεωτερικότητα– έχει αντικαταστήσει ο Παρά-
δεισος. Οι περισσότεροι νέοι δεν ονειρεύονται 
μια μορφή δημοκρατίας όπως συνέβαινε στις 
δεκαετίες 1950-1970· ονειρεύονται μια ουτο-
πία με κήπους και παρθένες – στο Επέκεινα.
Στο μεταξύ, η αιγυπτιακή οικονομία –τουρι-
σμός, χρηματικές εισροές Αιγυπτίων εκπα-
τρισμένων, εξαγωγή υδρογονανθράκων και 
φόροι από τη διώρυγα του Σουέζ– χρειάζεται 
ειρήνη και μεταρρυθμίσεις: ενισχυμένη προ-
στασία των ξένων επενδύσεων (οι οποίες, ό-
ταν υπάρχει κακοδιοίκηση, είτε δεν γίνονται 
είτε γίνονται σύμφωνα με το μοντέλο της 
κακοδιοίκησης διαιωνίζοντας και επιδεινώ-
νοντάς το), υποτίμηση της λίρας και μεγάλα 
έργα υποδομής. Εκ πρώτης όψεως το πρόβλη-
μα της αιγυπτιακής κοινωνίας είναι η φτώχεια 
– το 35% των Αιγυπτίων ζουν σε συνθήκες α-
θλιότητας και 21% των παιδιών υποσιτίζονται: 
αλλά, όπως πάντοτε, το μείζον πρόβλημα εί-
ναι η οργάνωση της κοινωνίας· δηλαδή το ότι 
δεν καταφέρνει να οργανωθεί, να υπερβεί την 
προνεωτερική της φύση. Η διαρκής αστάθεια, 

η απουσία νομικού πολιτισμού και ο ισλαμικός 
πειρασμός – η όλο και εντονότερη παρουσία 
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας η οποία 
από το 1928 δυναμιτίζει όλες τις εκσυγχρο-
νιστικές απόπειρες – καθιστούν τη χώρα με-
ταιχμιακή: η Αίγυπτος έχει να διαλέξει μεταξύ 
του Παραδείσου των γουαχαμπιτών και του 
μετα-αποικιακού σχεδίου της ανεξαρτησίας, 
δηλαδή της ανακατανομής του πλούτου επί 
της γης.
Η πρώτη επιλογή σηματοδοτεί την αποτυχία 
του αιγυπτιακού εθνικισμού και του τριτοκο-
σμικού σοσιαλισμού: την αποικιοκρατία δια-
δέχτηκαν δικτάτορες, «πατέρες του λαού» και 
καραβανάδες· υπερπληθυσμός· μεσαιωνικές 
κοινωνικές δομές μαζί με αστυφιλία και τερα-
τώδη διόγκωση του τριτογενούς τομέα. Οι Αι-
γύπτιοι δεν κατάφεραν να βρουν την επίγεια 
ευτυχία: στράφηκαν στον Παράδεισο για τον 
οποίον οι ιμάμηδες απαιτούν ομοφωνία – για 
να γίνει πιστευτός δεν πρέπει να υπάρχει κα-
νένα πνεύμα αντιλογίας. Η υποχρέωση να πι-
στεύεις οδηγεί στον φονταμενταλισμό και ο 
φονταμενταλισμός οδηγεί στην τρομοκρατία. 
Όσο για τις κυβερνήσεις, όπως οι αιγυπτιακές, 
δεν μπορούν να υποσχεθούν κήπους και παρ-
θένες: ψελλίζουν κάτι για «σταθερότητα» και  
«νομιμότητα». Αλλά αυτές οι λέξεις δεν σημαί-
νουν τίποτα. Οι Αιγύπτιοι αναρωτιούνται γιατί 
να εργάζονται, να χτίζουν, να ζουν και να αφή-
νουν τους άλλους να ζήσουν εφόσον ο Παρά-
δεισος είναι υπόθεση μιας σφαίρας.
Τι φταίει γι’ αυτή τη βαθιά δυστυχία, για το υ-
παρξιακό κενό, για το αδιεξοδικό δίλημμα με-
ταξύ στρατιωτικού καθεστώτος και πολεμικού 
ισλαμισμού; Πολλοί είναι οι ένοχοι στην πορεία 
της ιστορίας. Και ένας από τους σύγχρονους 
αποσταθεροποιητικούς παράγοντες είναι η 
ευρωπαϊκή ανοησία: ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν 
προσπαθεί, δικαίως, να συνεννοηθεί με όλους 
τους αμφιλεγόμενους ηγέτες –συμπεριλαμβα-
νομένου του Αλ-Σίσι– η ορθώς σκεπτόμενη α-
ντιπολίτευση επιδεικνύει τον γνωστό  μαξιμα-
λισμό. Όχι στους δικτάτορες! Ναι στους εξε-
γερμένους, ακόμα κι αν είναι χειρότεροι από 
τους δικτάτορες! Ωστόσο, οι αραβικές χώρες, 
δυστυχώς για όλους μας αλλά κυρίως για τις ί-
διες, κυβερνώνται από δικτάτορες· αυτή είναι 
η πολιτική τους ουσία. Αλλά, όταν ο Αλ-Σίσι επι-
σκέφτηκε τον Εμανουέλ Μακρόν, η γαλλική α-
ντιπολίτευση άρχισε να φωνάζει λες και υπάρ-
χει επιλογή, λες και μπορούμε να αναδείξουμε, 
με δική μας πρωτοβουλία, έναν Αιγύπτιο Τσε 
Γκεβάρα. Ο Αλ-Σίσι δεν ικανοποιεί τα ευρωπαϊ-
κά κριτήρια πολιτικής αρετής, αλλά ικανοποιεί, 
κατά κάποιον τρόπο, ορισμένα κριτήρια στρα-
τηγικής: προτίθεται να προχωρήσει σε οικονο-
μικές μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμήσει την ι-
σλαμική τρομοκρατία, να συμβάλει στη σταθε-
ροποίηση της Λιβύης και, όπως ισχυρίζεται, να  
προασπίσει τους Κόπτες από την καθημερινή 
βία των ισλαμιστών. Όχι, δεν υπάρχει καμιά πι-
θανότητα να κάνει την Αίγυπτο «Ελβετία», ό-
πως λέει στην ταινία του ο Ταρίκ Σαλέχ («Εδώ 
είναι Αίγυπτος, δεν είναι Ελβετία!») – ούτε και 
Παράδεισο υπό την προαναφερθείσα, ισλαμι-
στική, έννοια. Ο Παράδεισος, όπως γράφει ξα-
νά και ξανά ο Καμέλ Νταούντ, καταστρέφει το 
παρόν και εκμηδενίζει το μέλλον. A
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Το ελληνικό πολιτικό σύστημα εδώ και 
τρεις εβδομάδες κινείται μεταξύ Μακεδο-
νικού και σκανδάλου Novartis που προ-
καλούν παράπλευρες απώλειες σε κομ-
ματικούς μηχανισμούς. Παράλληλα και 
ίσως νωρίτερα του αναμενομένου η χώρα 
εισήλθε σε μία άτυπη και μετωπικού χαρα-
κτήρα προεκλογική διάταξη με χρονικό 
ορίζοντα την αμέσως μετά τον Αύγουστο 
περίοδο. «Μετά το δεκαπενταύγουστο θα 
ψάχνουμε για ημερομηνίες» ήταν η σιβυλ-
λική ρήση κυβερνητικού παράγοντα τη 
Δευτέρα που μας πέρασε, όταν η ελληνική 
πολιτική καθημερινότητα πέρασε στη φά-
ση της «Νοβαρτιάδας». 

τη σκιά αυτών των δύο παραμέ-
τρων, του μακεδονικού και του 
σκανδάλου, άρχισαν και οι επι-

μέρους ανακατατάξεις. Όλες οι διεργα-
σίες σε συμπολίτευση και αντιπολίτευση 
συνδέονται άμεσα με τη διαφαινόμενη 
πια τελική σύγκρουση. Αυτή η σύγκρου-
ση χρονικά προσδιορίζεται με δύο ανα-
φορές σε ημερομηνίες. Η πλησιέστερη 
είναι η περίοδος Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 
2018. Η πιο μακρινή αφορά την 31η Μαΐ-
ου, ημέρα των Ευρωεκλογών. Ανάμεσα σε 
αυτή τη χρονική τροχιά εντάσσεται και η 
ημερομηνία της εκλογικής αναμέτρησης. 
Ποια είναι ωστόσο τα δεδομένα;

Α) Μακεδονικό
Όποιος είχε την ευκαιρία να παρακολου-
θήσει την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την ε-
βδομάδα που μας πέρασε θα αντιλαμβα-
νόταν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια πως ο 
τρόπος με τον οποίο διακινείται το «Μα-
κεδονικό» στην Ελλάδα είναι απλά απο-
προσανατολιστικός. Στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων στην Ευρώπη και την Αμε-
ρική το ζήτημα των Δυτικών Βαλκανίων 
συνιστά μείζονα στρατηγική προτεραιό-
τητα, οικονομική, αμυντική και ενεργει-
ακή. Ο χρονικός ορίζοντας ενσωμάτωσης 
της περιοχής αυτής στην ΕΕ ορίζεται το 
2025, πάντα θεωρητικά. Έχει καθοριστεί 
χωρίς δέσμευση ωστόσο και η ακολου-
θία ενσωμάτωσης - ένταξης. Πρώτα το 
Μαυροβούνιο και η Σερβία, μετά οι υπό-
λοιπες χώρες, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βοσνία, 
Κόσσοβο κ.λπ. Πρόκειται για ειλημμένη 
απόφαση πολιτικού και στρατηγικού χα-
ρακτήρα και όλα τα υπόλοιπα είναι για 
εσωτερική κατανάλωση ένθεν κακείθεν 
των συνοριακών γραμμών στη Βαλκανι-
κή. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της ΕΕ 
η οποία επί πρωθυπουργίας Σημίτη επέ-
λεξε να βάλει στην ατζέντα την ένταξη 
των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη. 
Ήταν το 2001 - 2003 αλλά η διαδικασία 
«πάγωσε». Τώρα η διαδικασία «ξεπαγώ-
νει» αλλά η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 
που εμφανίζεται ανέτοιμη να διαχειρι-
στεί το ζήτημα. Με λίγα λόγια, λόγω α-
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νωριμότητας και πολιτικής αγκύλωσης 
το ελλαδικό πολιτικό σκηνικό αρνείται 
πεισματικά να αντιληφθεί τις νέες στρα-
τηγικές σταθερές της Δύσης έναντι της 
Ρωσίας, του Ισλάμ και της Κίνας. Αν ο πα-
ρατηρητής άκουγε με προσοχή τις τοπο-
θετήσεις των επιτρόπων Μογκερίνι και 
Xαν στο Στρασβούργο θα είχε τη δυνα-
τότητα να κατανοήσει πάνω σε ποια βάση 
κινείται το ζήτημα. Και οι δύο επίτροποι 
ξεκαθάρισαν πως καμία ένταξη δεν πρό-
κειται να ολοκληρωθεί  αν προηγουμέ-
νως δεν έχουν επιλυθεί όλες οι διμερείς 
ή και πολυμερείς εκκρεμμότητες μεταξύ 
των χωρών στα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλα-
δή τόσο το ζήτημα της ονομασίας και των 
άλλων ζητημάτων που προκύπτουν μετα-
ξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ, όσο και το ζήτημα 
του Κοσσόβου και της αναγνώρισής του 
από τη Σερβία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Στη λίστα των εκκρεμοτήτων 
προφανώς συμπεριλαμβάνε-
ται και αυτή της Ελλάδας με 
την Αλβανία (Τσαμουριά, ε-
μπόλεμο κ.λπ.).
Εκ των ανωτέρω συνάγεται το 
συμπέρασμα πως η σημερινή 
ελληνική κυβέρνηση κλήθη-
κε κάποια στιγμή να διαχει-
ριστεί μία διακοινοτική προ-
τεραιότητα εντός λίγο ή πολύ 
συγκεκριμένου χρονοδια-
γράμματος. Σε αυτή τη διαδι-
κασία προκύπτουν δύο ή τρεις 
κρίσιμες ψηφοφορίες στη 
Βουλή. Η πρώτη αφορά την 
«κίνηση καλής θέλησης» της Αθήνας με-
τά τη μεταβάπτιση αεροδρομίου, δρόμων 
και αυτοκινητοδρόμων της ΠΓΔΜ. Πρό-
κειται για την ανανέωση της «Ενδιάμεσης 
Συμφωνίας προενταξιακής διαδικασίας 
της ΠΓΔΜ με την ΕΕ». Μία διπλωματικά 
ανώδυνη υπόθεση η οποία λειτουργεί ψυ-
χολογικά και μόνο. Η δεύτερη ψηφοφο-
ρία αφορά την άρση του εμπολέμου με την 
Αλβανία. Αν και τυπικά μη προβληματι-
κές, και οι δύο αυτές ψηφοφορίες ενδε-
χομένως να τινάξουν το σύστημα στον α-
έρα κυρίως λόγω του σκανδάλου Novartis 
προκαλώντας εμπλοκή.

Το σκάνδαλο και οι παράπλευρες 
απώλειες
Η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική 
Παράταξη δεν προτίθενται να «κάνουν 
εύκολη» τη ζωή της κυβέρνησης και άρα 
δεν είναι σίγουρο πως θα υπερψηφίσουν 
τις παραπάνω προτάσεις στη Βουλή. Με 
τους Ανεξάρτητους Έλληνες να ακροβα-
τούν μεταξύ κυβερνητικής συνεργασίας 
και υπερδεξιάς κομματικής συσπείρωσης 
στο μέλλον στα δεξιά του Κυρ. Μητσοτά-
κη, το Μαξίμου δεν προεξοφλεί τίποτε.
Τα πράγματα θα είναι ακόμη δυσκολότε-
ρα για την κυβέρνηση, αν φέρει στη Βου-
λή την περίφημη «Συμφωνία Κοτζιά» με 

την ΠΓΔΜ. Μία συμφωνία η οποία αυτή 
τη στιγμή είναι επί χάρτου και η οποία 
θα προβλέπει οδικό χάρτη μακράς διαρ-
κείας όπου σχεδόν όλα εκτός του ονό-
ματος θα επιλύονται ή δεν θα επιλύονται 
με δεσμεύσεις. Με λίγα λόγια σε κάθε 
κυβερνητική αλλαγή σε Αθήνα ή Σκό-
πια τα προβλήματα, οι εκκρεμότητες και 
κυρίως οι ανοησίες θα επανέρχονται και 
θα αναπαράγονται. Στην παρούσα φάση 
η Νέα Δημοκρατία και μία μερίδα της Δη-
μοκρατικής Παράταξης δεν προτίθενται 
να στηρίξουν ένα «Σύμφωνο Κοτζιά» το 
οποίο για να περάσει ως διεθνής συμφω-
νία χρειάζεται 180 ψήφους στη Βουλή.
Με δεδομένο ότι το σκάνδαλο Novartis 
θα αποτελέσει τον κορμό της προεκλο-
γικής αντιπαράθεσης, από τώρα έως και 
την εκλογική διαδικασία η κυβέρνηση 
θα αντιμετωπίσει ενδεχομένως και πο-
λύ σύντομα πρόβλημα «πολιτικής δε-
δηλωμένης» έστω και εάν σε απόλυτους 
αριθμούς διατηρείται μία κυβερνητική 
πλειοψηφία. Όλα θα εξαρτηθούν από τις 
κινήσεις επιβίωσης του Πάνου Καμμέ-
νου αλλά και τους ασύμμετρους ελιγμούς 
των ομάδων εντός της Νέας Δημοκρατίας 
και του Κινήματος Αλλαγής. Στο Μαξί-
μου δεν κρύβουν τις υπόγειες διαδρομές 
που ακολουθούν οι ανεπίσημες επαφές 

τους με τον Γιώργο Παπαν-
δρέου (φερ’ ειπείν), με πρώην 
του σημιτικού μπλοκ (αν είναι 
δυνατόν), με τη ΔΗΜΑΡ (ό,τι 
έχει απομείνει). Δεν κρύβε-
ται επίσης η συνεχιζόμενη 
παρά φύση σχέση του καρα-
μανλικού μηχανισμού με το 
περιβάλλον Τσίπρα. Η απο-
σταθεροποίηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη εντός του κόμμα-
τός του αποτελεί πάγιο στόχο. 
Το «σύστημα Novartis» λει-
τουργεί από μόνο του ως πο-
λιορκητικός κριός. Το μπλοκ 
που βρίσκεται στο στόχαστρο 

είναι η «Ομάδα Σαμαρά» η οποία με μία 
αόρατη οπισθέλκουσα ρυμουλκείται 
προς τον φυσικό της χώρο μεταξύ υπερ-
δεξιάς και ακροδεξιάς. Στόχος του Μα-
ξίμου είναι  η αναδιάταξη του πολιτικού 
σκηνικού μετά τη λήξη του ελληνικού 
προγράμματος και ανεξάρτητα από τους 
οικονομικούς όρους που θα ισχύσουν τη 
μετά τον Αύγουστο περίοδο.
Θα ρωτήσει ο αφελής παρατηρητής, μα τι 
στο καλό καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι 
από αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα; 
Σε μία παρέα στο μπιστρό της «Victoire», 
στέκι παλιό και αμαρτωλό της γενιάς του 
Μάη του ’68 (έχουμε και επέτειο), ακού-
στηκε ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο που 
δεν ειπώθηκε με κακία, αν και ρατσιστι-
κό, αλλά εκφράστηκε με περιπαικτική, 
ωστόσο ενδεικτική διάθεση: «Η Ελλάδα 
είναι μία χώρα της Αφρικής η οποία κα-
τοικείται από λευκούς». Παρακολουθώ-
ντας το πώς διακινείται το σοβαρότατο 
ως προς τις εθνικές και διεθνείς διαστά-
σεις του σκάνδαλο Novartis και το πώς 
διαχειρίστηκαν η κοινωνία και τα κόμ-
ματα το Μακεδονικό, τότε η μικρή παρέα 
στο Στρασβούργο ενδεχομένως να εξέ-
φραζε κάποια αλήθεια, όσο και αν τo 
μαύρο χιούμορ της ήταν απαράδεκτα ε-
νοχλητικό. A
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λόγω ανωριμότητας 
και πόλιτικης αγκύ-

λωςης τό πόλιτικό 
ςκηνικό αρνειται 

πειςματικα να 
αντιληφθει τις νεες 
ςτρατηγικες ςταθε-
ρες της Δύςης ενα-

ντι ρωςιας, ιςλαμ 
και κινας
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Eκδότης-διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική διεύθυνση διαφήμισης   
Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
επιμέλεια  Ύλης: Δήμητρα Γκρους

 
 διαχείριση Web Βαγγέλης Κορωνάκης

vkoron@athensvoice.gr
άρχισυνταξία Web 

Δημήτρης Αθανασιάδης

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

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, Δ. 

Μαστρογιαννίτης, 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
Advertising Manager Ξένια Κατσιούλα

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
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Πολιτική

Οι κλειστοί θεσμοί παράγουν διαφθορά
Του Λεωνίδα Καστανα

Στο παλιό ανέκδοτο ένας τύπος προσπαθεί να περάσει από τα 
σύνορα της χώρας μια βαλίτσα. Όταν οι τελωνιακοί την ανοί-
γουν, βρίσκουν μέσα διαμάντια, ρουμπίνια, χρυσαφικά, αρχαία 
νομίσματα κλπ. Τι είναι αυτά, κύριε, τον ρωτούν αυστηρά. 
Τροφή για κότες, απαντά εκείνος τελείως φυσικά. Και τρώνε οι 
κότες κοσμήματα; Χμμμ, δεν ξέρω,  εγώ πάντως θα τους τα ρίξω 
και αν θέλουν ας τα φάνε.

ν έχεις υπογράψει ό,τι σου έφεραν οι θεσμοί τους οποίους 
μια ζωή κατήγγειλλες, αν η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια 
είναι παραμύθι, αν η μείωση των συντάξεων είναι προ των 
πυλών, αν είσαι σταθερά πίσω στις δημοσκοπήσεις και δεν 

έχεις ωφέλιμο κυβερνητικό έργο να επιδείξεις, κάτι πρέπει να βρεις 
για να ρεφάρεις. Έρχονται και εκλογές. Η λύση του «Μακεδονικού» 
που θα δημιουργούσε πρόβλημα στην αντιπολίτευση δεν περπάτη-
σε. Απεναντίας μάζεψε χιλιάδες αγανακτισμένων πολιτών και τέως 
ψηφοφόρων σου. Στις πλατείες, που κάποτε κομπορρημονούσες. Τι 
απέμεινε; Κάτι σε «διαφθορά του παλιού πολιτικού συστήματος». 

Και να που όλως τυχαίως βρέθηκε κάτι ενδιαφέρον αλλά και ανα-
μενόμενο. Είναι λιγάκι δύσκολο βεβαίως να πιάσει στην αγορά μετά 
το φιάσκο με τις λίστες Λανγκάρντ, Φαλτσιανί, Μπόργιανς, Panama 
papers κ.λπ. οι εισπράξεις των οποίων θα μας ξεχρέωναν. Αν έχει 
όμως μέσα τους «λαομίσητους γιατρούς» και τις «πονηρές φαρμακο-
βιομηχανίες» μπορεί κάποιοι να το καταναλώσουν αμάσητο. Ειδικά 
όταν μια βασική αιτία της χρεοκοπίας είναι το κόστος των φαρμάκων, 
το οποίο σε κάποιες περιόδους της δανεικής ευημερίας εκτινάχτηκε, 
όχι γιατί ξαφνικά γίναμε περισσότερο ευπαθείς. Αλλά το να καταγ-
γέλλεις ένα διεθνές και αποκαλυμμένο σκάνδαλο αθέμιτου ανταγω-
νισμού, όπως της Novartis, δεν σου λύνει το πρόβλημα. Ειδικά όταν 
ως αντιπολίτευση έδωσες μάχη «μαζί με το λαό» για να μείνει αλώ-
βητη η φαρμακευτική δαπάνη και να μη προχωρήσουν τα γενόσημα. 
Άρα τι απομένει; Τρανταχτά ονόματα που τα πήραν για να…. Και να 
που όλως τυχαίως βρέθηκαν. Και τι ονόματα...

Δύο πρωθυπουργοί (ίσως και τρίτος;), ο ένας μάλιστα υπηρεσιακός, 
8 τέως υπουργοί, ο ένας αρχηγός κόμματος, ο άλλος επίτροπος. 
Κόλαση. Δώσ’ μου και μένα, μπάρμπα. Και όχι με λογαριασμούς στην 
Ελβετία και σε offshore και άλλα τέτοια μυστήρια που δεν τα πιάνει 
η πλέμπα αμέσως. Αλλά με τροχήλατες βαλίτσες (αυτές με τα ροδά-
κια) που πηγαινοέρχονται σε πολιτικά γραφεία γεμάτες πολύχρωμα 
ευρουδάκια, αδειάζουν και επιστρέφουν, υποθέτω. Ή είναι και η 
βαλίτσα δώρο; Και ποιος τα αποκαλύπτει αυτά; Τρεις εμπλεκόμενοι 
μάρτυρες οι οποίοι σιχάθηκαν τη διαφθορά και είπαν να μιλήσουν. 
Τρεις ήρωες των οποίων η ζωή κινδυνεύει και για αυτό προστατεύο-
νται στην ανωνυμία. Και με ποια ισχυρά στοιχεία στοχοποιούνται α-
κόμα και τέως πρωθυπουργοί; Με την ανυπέρβλητη ισχύ του «ίσως», 
του «νομίζω» και του «μου φαίνεται». Σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις 
πάντα. Σκηνικό για οικογενειακό λαϊκό υπερθέαμα. 

Αλλά κάποιοι βιάζονται. Και μέσα στη βιασύνη τους και στην ανάγκη 
να πείσουν για του σκανδάλου το αληθές αποκαλύπτουν ότι έχουν 
επίγνωση της δικογραφίας, αν και είναι στελέχη της εκτελεστικής 
εξουσίας και δεν θα ’πρεπε. Μέγα το σκάνδαλο, είναι σίγουροι. Μετά 
κάνουν εκκλήσεις να πέσουν οι τόνοι. Μην κάνετε έτσι, κανένας δεν 
θα πάει φυλακή μιας και τα όποια αδικήματα έχουν παραγραφεί. Θα 
ασχοληθούμε μερικά χρόνια ψάχνοντας διαδρομές βρώμικου χρή-
ματος που μάλλον δεν θα βρεθούν ποτέ, και όλα θα σβήσουν αργά 
και απαλά σαν χάδι.  Η δουλίτσα όμως θα έχει γίνει. Η ρετσινιά θα έχει 
μείνει. Μετά την παραγραφή κανείς εμπλεκόμενος δεν θα μπορεί να 
αποδείξει την αθωότητά του. Ο νομικός πολιτισμός έχει φροντίσει. 
Το πολιτικό σύστημα έχει το νόμιμο τρόπο να καρπώνεται πρόσκαιρα 
πολιτικά οφέλη ακόμα και από οικονομικά σκάνδαλα, δηλητηριά-
ζοντας την κοινωνία. Παλιές υποθέσεις έρχονται ξαφνικά στο φως, 
κατηγορίες εκτοξεύονται κατά πολιτικών προσώπων, η υπόθεση 
φεύγει από τη δικαιοσύνη, η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό γρα-
φείο, γίνεται ο σχετικός ντόρος, επέρχεται παραγραφή, αλλά απομέ-
νουν σκιές προς μελλοντική πολιτική εκμετάλλευση. Θυμηθείτε τη 
Siemens, το Βατοπέδι, τη λίστα Λαγκάρντ κ.λπ. Όλα και σχεδόν πάντα 

στο παιχνίδι των εντυπώσεων. Για την ψήφο του αφελούς;

Μέρος της αντιπολίτευσης της οποίας στελέχη κατονομάζονται από 
τους «προστατευόμενους» μιλάει, όχι αβάσιμα, για σκευωρία. Οι ανα-
φερόμενοι βγάζουν οργισμένες ανακοινώσεις και υπόσχονται συνέ-
χεια. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν ξέρει τίποτα, ότι ακολουθεί τη 
νόμιμη διαδικασία. Ο κόσμος έχει άλλους μπελάδες καθώς η ζωή του 
μέρα με τη μέρα δυσκολεύει με κύρια την ευθύνη των κυβερνώντων. 
Έχει και στο παρελθόν καταναλώσει εξόφθαλμα ψέματα και δεν τσι-
μπάει εύκολα πια. Ο ψεκασμός έχει και τα όριά του. Η τοξικότητα του 
παρελθόντος επανέρχεται. Λες και κάποιος σκηνοθέτης παίζει με τη 
πολιτική μας ζωή. Αλλά το sequel της διαφθοράς δεν πουλάει πια. 

Οι αστήρικτες και πρόχειρες κατηγορίες διαφθοράς έχουν ένα αμεί-
λικτο πολιτικό αποτέλεσμα. Γελοιοποιούν την υπόθεση ακόμα και 
του πραγματικού σκανδάλου και δημιουργούν στην κοινή γνώμη 
το σύνδρομο του «ψεύτη βοσκού». Ίσως γι’ αυτό και κατά καιρούς 
αναδύονται εντυπωσιακά για να σβήσουν αδιάφορα. Δεν έχει κανέ-
να νόημα να αναζητούμε αγίους τόσο στον κόσμο της πολιτικής όσο 
και της αγοράς. Η χώρα μας έχει υποφέρει από τη διαφθορά. Αλλά 
έχει ταλαιπωρηθεί και από το ψεύδος. Ο χρηματισμός δεν είναι απλά 
απότοκο της φύσης του ανθρώπου. Οι κλειστοί θεσμοί, το παρεμβα-
τικό  κράτος, η κομματοκρατία, η λατρεία της αύξησης των κρατικών 
δαπανών, η έλλειψη αξιολόγησης προγραμμάτων και μηχανισμών 
ανοίγουν τον δρόμο στους αθέμιτους και τους διεφθαρμένους. 

Όταν τα κόμματα, οι πολιτικοί, οι κρατικοί υπάλληλοι  διαχειρίζονται 
ανεξέλεγκτα τον πλούτο που παράγουν όχι αυτοί, αλλά οι πολίτες, 
δεν υπάρχει κίνητρο ορθολογικής αξιοποίησης. Το πρόβλημα είναι 
η διαμεσολάβηση. Όταν είναι και αδιαφανής το πρόβλημα διογκώ-
νεται και οδηγεί στην πτώχευση του συνόλου.  Τόσο οι σημερινοί 
ghost busters όσο και οι στόχοι τους, αθώοι ή ένοχοι, υπερασπίζονται 
την κλειστή κοινωνία, την κρατική παρεμβατικότητα, την αιτία των 
δεινών. Οι κανόνες της αγοράς παραμορφώνονται και επιπλέουν οι 
πονηροί. Αυτό είναι ο στόχος και το αποτέλεσμα του κρατισμού.   

Όταν καταλάβουμε ότι δημοκρατία σημαίνει πάνω απ’ όλα ανοι-
χτοί θεσμοί και υγιής οικονομικός ανταγωνισμός ελπίζω να μην έ-
χουμε εξαϋλωθεί. Εκτός των άλλων δεν θα μάθουμε ποτέ πώς θα 
ήταν η ζωή αλλιώς.    A

Το βαρόμετρο κινδύνων της Allianz για το 

2018 (Allianz Risk Barometer) δείχνει ότι ο 

βασικός επιχειρηματικός κίνδυνος παγκο-

σμίως είναι οι κυβερνοεπιθέσεις. Για την 

Ελλάδα, όμως, ως σημαντικότερος επιχει-

ρηματικός κίνδυνος σύμφωνα με το Allianz 

Risk Barometer για το 2018 αναδείχθηκε η 

«αλλαγή της νομοθεσίας». 

νας κίνδυνος που σε άλλες χώρες 

έχει αντιμετωπιστεί προ πολλού, 

εδώ εξακολουθεί να αποτελεί τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο νούμερο ένα. Aκό-

μη χειρότερο όμως κι απ’ αυτό είναι το ότι η 

«υπεύθυνη» κυβέρνηση που θα έπρεπε να 

μεριμνά για την επίλυση του προβλήματος 

όχι μόνον δεν αναγνωρίζει τη σημασία του 

αλλά, αντιθέτως, κάνει ό,τι μπορεί για να το 

επιτείνει.   

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι επικίνδυνη 

για την καλή νομοθέτηση: Από το 2015 μέ-

χρι σήμερα έχει εισάγει σε συζήτητη 56 αυ-

τοτελή νομοσχέδια και πολλές διάσπαρτες 

διατάξεις σε 88 κυρώσεις διεθνών συμφω-

νιών. Αλλά εκεί που έχει πρωτεύσει είναι η 

παρα-νομοθέτηση. Οι συριζαίοι υπουργοί 

και βουλευτές έχουν καταθέσει 501 υπουρ-

γικές τροπολογίες και 607 βουλευτικές 

τροπολογίες! Κυβερνούν με τροπολογίες, 

και μάλιστα, βουλευτικές. Δηλαδή, με το ά-

κρον άωτον της κακής νομοθέτησης, αφού 

οι βουλευτικές τροπολογίες δεν έχουν τα 

ελάχιστα εχέγγυα που απαιτούνται για έ-

ναν, όχι καλό, αλλά αποδεκτό νόμο. Αυτές 

τις τροπολογίες κάνουν δεκτές οι υπουργοί 

παρακάμπτοντας όλους τους νομοτεχνι-

κούς ελέγχους και τους ελέγχους ουσίας 

που αφορούν τη νομιμότητα και την οικο-

νομικότητά τους. Είναι το κοινό βρώμικο μυ-

στικό μεταξύ των παροικούντων το Μέγαρο 

της Βουλής των Ελλήνων ότι οι βουλευτικές 

τροπολογίες δεν χρειάζεται να συνοδεύο-

νται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους. Ο εστί μεθερμηνευόμενο: Σ’ 

ένα πολιτικό σύστημα και σε μια κοινωνία η 

οποία επικοινωνεί με τους αντιπροσώπους 

της μόνο στη βάση ενός πελατειακού κώ-

δικα, η εξυπηρέτηση των πελατών συνιστά 

ύψιστη αποστολή του, ακόμη κι αν αυτή το 

οδηγεί, με βεβαιότητα, στη δημιουργία ελ-

λειμμάτων και χρεών. 

Η κακή νομοθέτηση, ειδικότερη έκφραση 

της οποίας είναι η συχνή αλλαγή των ρυθ-

μιστικών κανόνων, είναι, κατά την κυβερνη-

τική αντίληψη, ένα «συστημικό» πρόβλημα. 

Δηλαδή, ανήκει σ’ εκείνα για τα οποία έχει, 

επισταμένως, καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι 

δεν λύνονται. Αυτό είναι το τρικ που έχουν 

βρει οι φαυλοκράτες και πελατοκράτες που 

κυβερνούν όχι μόνον για να έχουν μια εύκο-

λη δικαιολογία για τη διαιώνιση του προβλή-

ματος αλλά και για τη μεγέθυνσή του.  

Κι όμως υπάρχει πολιτική καλής νομοθέ-

τησης στην Ελλάδα!

Η κυβέρνηση αμελεί για την εφαρμογή 

του ρυθμιστικού πλαισίου που έθεσε ο ν. 

4048/12 για την καλή νομοθέτηση. Πολλά 

από τα προβλήματα που προκαλεί η πολυνο-

μία και η κακονομία θα μπορούσαν να είχαν 

αποφευχθεί, εάν εφαρμόζονταν οι αρχές 

και η διαδικασία που ο νόμος αυτός θέσπισε. 

Μεταξύ των αρχών αυτών συμπεριλαμβά-

νονται η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα 

(δηλαδή, η εύλογη σχέση μέσου και σκοπού 

με υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς μέ-

τρου), η απλότητα και η σαφήνεια του περι-

εχομένου των ρυθμίσεων καθώς και η απο-

τελεσματικότητα και η αποδοτικότητα. 

Ο ίδιος νόμος έχει δημιουργήσει ad hoc δο-

μές τόσο στα υπουργεία όσο και στην επι-

τελική Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 

(ΓΓΚ) που εντέλλεται την παρακολούθηση 

της καλής εφαρμογής του. Η ΓΓΚ, όμως, πε-

ρί άλλων τυρβάζει. Δεν συντάσσει και δεν 

δημοσιεύει τις εκθέσεις για την ποιότητα 

των υπουργικών εκθέσεων για την εκτίμη-

ση των συνεπειών των ρυθμίσεων, δεν ε-

φαρμόζει μια πολιτική κωδικοποίησης και 

απλούστευσης της νομοθεσίας. 

Οι δομές που εποπτεύει, όπως η Κεντρική 

Επιτροπή Κωδικοποίησης, έχουν περιπέ-

σει σε αδράνεια. Η ΚΕΚ με αρμοδιότητα την 

αναδιάρθρωση των διατάξεων που κωδι-

κοποιούνται, την απάλειψη των διατάξεων 

που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, κα-

θώς και των μεταβατικών διατάξεων που 

δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, θα μπορούσε 

να καθαρίσει τη νομοθετική κόπρο. Επιπλέ-

ον, έχει ιδιαίτερα ευέλικτες διαδικασίες με 

τις οποίες μπορεί να καλεί επιστήμονες για 

όποια προπαρασκευή απαιτείται για τις κω-

δικοποιήσεις.    

Προσλήψεις, όμως, η ΓΓΚ κάνει στις ψευδο-

δομές που δημιουργεί για το βόλεμα ημετέ-

ρων: Μόλις, πρόσφατα, δημοσιεύθηκε πρό-

σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβού-

λων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνερ-

γατών και δύο (2) θέσεων στο «Γραφείο Επι-

στημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης 

των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων». 

Το Γραφείο αυτό που ιδρύθηκε με το π.δ. 

73/2017 (Ά  105) έχει, μεταξύ άλλων, ως αρ-

μοδιότητα «να εκπονεί μελέτες, να συντάσ-

σει σχέδια κειμένων πολιτικής και να γνω-

μοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ερωτά-

ται»! Προφανώς η σημαντική αυτή εργασία 

αξιολογείται ως σημαντικότερη έναντι της 

δραστικής μείωσης της πολυνομίας, που α-

ποτελεί όρο της ανάπτυξης της επιχειρημα-

τικότητας στη χώρα μας...  A

Α

Έ

Η πολυνομία είναι ο εχθρός της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
Του Παναγίωτη ΚαρΚατσούΛη
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άποια μέρα έρχε-
ται η ώρα που δεν 

θέλεις να φτάσει πο-
τέ. Που κάποιος δικός 

σου πρέπει να μεταφερθεί 
επειγόντως στο νοσοκομείο. 
Τηλεφώνημα στο 166. «Υ-

πάρχει φόρτος εργασίας, 
θα έρθει ασθενοφόρο 

αλλά πριν από μία 
ώρα αποκλείε-

ται». Προορι-
σμός, η γενική 

εφημερία του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. 
Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είναι παλιά και τρί-
ζουν και τα Επείγοντα μοιάζουν με εμπόλεμη 
ζώνη. Ασθενοφόρα με τις σειρήνες ανοιχτές ξε-
φορτώνουν φορεία κι εκεί που τα έχεις λιγάκι 
χαμένα κάποιοι τύποι προλαβαίνουν και σου χώ-
νουν στην τσέπη καρτούλες για αποκλειστικές 
νοσοκόμες. Μέσα στα Επείγοντα φορεία κολλη-
τά το ένα δίπλα στο άλλο με γυναίκες με άσπρα 
μαλλιά να έχουν από μια πάπια ανάμεσα στα πό-
δια τους και να περιμένουν τον γιατρό. Απ’ έξω, 
στον διάδρομο, συνωστισμός από συγγενείς και 
φίλους. Και κάθε φορά που ερχόταν ένα νέο φο-
ρείο, κάποιος ασθενής ερχόταν αντιμέτωπος με 
τα δεκάδες αδιάκριτα βλέμματα που τον περι-
εργάζονταν, εκτιμώντας την κατάστασή του. Ε-
κείνη, έδειχνε χαμένη. Πότε πότε γυρνούσε το 
βλέμμα της δίπλα, στη γυναίκα που πόναγε πο-
λύ. Κι όταν έπαθε κράμπα, έπιασα μια νοσοκόμα 
για βοήθεια και με συμβούλευσε να της κάνω ό,τι 
κάνω και στον εαυτό μου σε ανάλογες περιπτώ-
σεις – «μα, δεν έχετε πάθει ποτέ κράμπα;» 
Ο Ευαγγελισμός διαθέτει όλες τις ειδικότητες, 
εκτός από γυναικολόγους, αγγειοχειρουργούς 
και παιδιάτρους, έτσι στις εφημερίες του γίνεται 
το αδιαχώρητο: εξετάζονται από 1.500 έως και 
2.000 ασθενείς. Μπορεί να χρειαστεί να περι-
μένουν ατελείωτες ώρες, κάποιες φορές έως και 
το επόμενο πρωί, για να ολοκληρωθεί η εξέτασή 
τους. Τελικά, περίπου 300 από αυτούς θα εισα-
χθούν στο νοσοκομείο είτε για παρακολούθηση, 
είτε για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, είτε για 
κάποια επέμβαση ή άλλη θεραπεία. Αλλά ακόμα 
κι αν υπάρχει κενό κρεβάτι, μπορεί να περιμέ-
νουν στα Επείγοντα για κάμποσο μέχρι να βρε-
θεί τραυματιοφορέας. 

Ο μικρόκοσμος 
του Ευαγγελισμού 

Σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο βρίσκονται 
οι καρτούλες με τις αποκλειστικές νοσοκόμες. 
Είναι δύο τρία διαφορετικά γραφεία και ο ένας 
εξαφανίζει τις καρτούλες του άλλου, που γρά-
φουν κάτι σαν «Έμπειρες αποκλειστικές Ελλη-
νίδες, €30/6 ώρες, €40/10 ώρες, €50/12 ώρες, με 
δωρεάν μπάνιο, λούσιμο και ξύρισμα». Οι νόμι-
μες αποκλειστικές έχουν ωράριο 6 ώρες και 40 
λεπτά και αμείβονται με €43,50 την ημέρα και 
€54,50 τη νύχτα, όμως μέσα σε αυτά είναι και 
οι κρατήσεις τους. Τα δωμάτια έχουν από 2 έως 
6 κρεβάτια (πολλές φορές στριμώχνονται στον 
θάλαμο κι ένα δυο φορεία), τουαλέτα και συνερ-
γείο καθαρισμού που περνάει νωρίς το πρωί. Οι 
τύποι με τις κάρτες μπαίνουν ακόμα και μέσα στο 
δωμάτιο για να τις αφήσουν, λες και είναι δημό-
σιος χώρος. 
Για κάθε κρεβάτι υπάρχει και μια καρέκλα, το ω-
ράριο επισκεπτηρίου δεν ισχύει, ενώ μια ταμπέ-

λα προειδοποιεί: «Μη φέρνετε καρέκλες από το 
σπίτι σας». Έτσι, κάποιος αποφάσισε να κάνει 
δουλειά μέσα στον Ευαγγελισμό και να νοικιάζει 
καρέκλες που γίνονται κρεβάτι για τους συνο-
δούς των ασθενών αντί €2 την ημέρα. Πιάνεσαι 
λίγο πάνω τους, αλλά καλές είναι. 
Μια άλλη «παράπλευρη ειδικότητα» του νοσο-
κομείου είναι η επιστροφή στο σπίτι με ιδιωτικό 
ασθενοφόρο. Εδώ η καρτούλα γράφει «24ωρη 
εξυπηρέτηση με πιστοποιημένο διασώστη» και 
η διαδρομή Ευαγγελισμός - Νέα Σμύρνη θα κό-
στιζε €45. Μια μέρα μας ειδοποίησαν ότι την ε-
πομένη θα παίρναμε εξιτήριο γιατί δεν υπήρχε 
λόγος παραμονής, το πολύ πολύ να κονομάγαμε 
καμιά λοίμωξη. Θα βγαίναμε, λέει, κάποια στιγ-
μή από τις 3 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ, ανά-
λογα πότε θα μπορούσε το ΕΚΑΒ. Την ημέρα του 
εξιτηρίου πέρασε από το δωμάτιο κάποιος τύπος 
από τα ιδιωτικά ασθενοφόρα έξι-επτά φορές. 
Κάπου, κάπως θα το είχε πληροφορηθεί. Διαβε-

βαίωνε, μάλιστα, ότι επειδή εκείνη τη μέρα είχε 
απεργίες και μεγάλη κίνηση στους δρόμους, το 
ΕΚΑΒ δεν θα ερχόταν ποτέ.    

Τσιτωμένα νεύρα, 
ελλείψεις και τσιγάρα

Τις νύχτες που η ώρα δεν περνάει, μαθαίνεις 
διάφορα. Ο Ευαγγελισμός είναι το μεγαλύτερο 
νοσοκομείο της Αττικής, με περισσότερα από 
1.000 κρεβάτια. Τα κενά σε νοσηλευτικό προ-
σωπικό υπολογίζονται σε πάνω από 250 και σε 
μόνιμους γιατρούς σε περίπου 130, ενώ λείπουν 
και περισσότεροι από 70 ειδικευόμενοι. Στα νέα 
χειρουργεία υπάρχουν 15 αίθουσες που λειτουρ-
γούν σχεδόν όλες τις πρωινές ώρες, ενώ το από-
γευμα λειτουργούν περίπου τρία χειρουργεία 
για τα επείγοντα περιστατικά.  Οι αξονικοί τομο-
γράφοι είναι δύο, αλλά ο ένας δεν λειτουργεί λό-
γω έλλειψης προσωπικού και η αναμονή για τον 

ΕυαγγΕλισμόσ,
Δωματιό 714
Στο χάος της γενικής εφημερίας του μεγαλύ-
τερου νοσοκομείου της Αττικής: οι ελλεί-
ψεις, η καθημερινότητα και άλλες ιστορίες 

Του Τάκη Σκριβάνου - Φωτό: ΠάριΣ ΠεΤριδηΣ
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γενής του έχουν απαιτήσεις, αγωνία, υποφέρουν. 
Οι περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές έχουν υ-
πομονή και είναι ευγενικοί. Ζητούν, μάλιστα, μια 
καλύτερη φύλαξη/επιτήρηση, γιατί οι φασαρίες 
με εκνευρισμένους συνοδούς είναι σχεδόν κα-
θημερινές και πολλές φορές πιάνονται μέχρι και 
στα χέρια. Αλλά υπάρχουν κι εκείνοι που, πλέον, 
δεν βλέπουν ανθρώπους αλλά περιστατικά, ίσως 
και ασυναίσθητα, για να διατηρήσουν μια δική 
τους εσωτερική ισορροπία και ηρεμία.   
Το τσιγάρο επιτρέπεται μόνο στο προαύλιο αλλά 
όσοι βαριούνται να κατέβουν, βγαίνουν στα πα-
ράθυρα που υπάρχουν στις σκάλες. Στις ευκαι-
ριακές γνωριμίες του ενός τσιγάρου ξεχνάς για 
λίγο το δικό σου πόνο, ακούγοντας του άλλου. 
Μια γυναίκα έχει τον γιο της στην εντατική. Πέ-
ρασε κάποιος με κόκκινο μιλώντας στο κινητό 
κι έπεσε πάνω στη μηχανή του. Ένας άλλος, μο-
ναχοπαίδι, έχει τον πατέρα του σε τελικό στάδιο 
καρκίνου, ύστερα από πολλές μεταστάσεις και τη 
μάνα του στο σπίτι κατάκοιτη από εγκεφαλικό. 
Μετά το τσιγάρο και το «τα ξαναλέμε», γυρνάς 
πάλι στα δικά σου. Οι γιατροί που περάσανε το 
πρωί είπανε για εκείνη ότι η κατάσταση είναι μη 
αναστρέψιμη: «Δεν είμαστε και Θεοί να ξέρου-
με, αλλά έχει από μία μέρα μέχρι ένα μήνα». 
Είναι αποδιοργανωμένη. Το σκατόπραμα στο 
κεφάλι της μεγαλώνει και πολλές φορές δεν πο-
λυκαταλαβαίνει. Κοιτούσε σαν μικρό Θεό την 
ειδικευόμενη γιατρό που είχε σκύψει πάνω της 
και ρωτούσε φωναχτά «αν τα έχει τετρακόσια». 

Τα φώτα της πόλης 
από το δωμάτιο 714 

Την κυρία Β. τη βρήκαμε στο δωμάτιο. Μας εί-
παν ότι έπεσε και χτύπησε κι είχε ήδη κάποιους 
μήνες εδώ. Πολύ κοκέτα. Θα ήταν κοντά στα 90, 
κάθε πρωί χτενιζόταν και γελούσε περιμένοντας 
το πρωινό της και τη μία έχανε τη χτένα της, την 
άλλη την κουβέρτα της, την παράλλη παραπονιό-
τανε που δεν ήρθανε ακόμα να την αλλάξουν και 
μία φορά την εβδομάδα ερχόταν μία γυναίκα εθε-
λόντρια από την πρόνοια για να της κάνει παρέα. 
Στο δικό μας κρεβάτι, εκείνη δεν ήξερε τίπο-
τα. Αλλά ακόμα και όταν κοιμόταν, το πρόσωπό 
της είχε μια εικόνα αγωνίας και θλίψης μαζί. Και 
κάθε φορά που της έκαναν ένεση, που πάντα τις 
φοβόταν, έκανε υπομονή κι ένα μικρό μορφασμό 
πόνου. 
Είχαν ήδη περάσει επτά νύχτες στο δωμάτιο 714. 
Όταν είσαι κουρασμένος και άυπνος, το πρώτο 
σημάδι στον ουρανό ότι έρχεται το ξημέρωμα 
μοιάζει απελευθερωτικό. Από το παράθυρο φαί-
νονταν τα πρώτα φώτα της πόλης. Κάποιοι αγου-
ροξυπνημένοι θα έφτιαχναν τον καφέ τους και 
θα ετοιμάζονταν να πάνε στις δουλειές τους. Κα-
νείς τους δεν ήξερε για το δωμάτιο 714. Τις νύ-
χτες η ώρα δεν περνάει, αλλά μπορείς να σκε-
φτείς για το πού πάνε οι άνθρωποι όταν φεύγουν. 
Κάποιοι λένε ότι χάνονται στο άπειρο. Κάποιοι 
άλλοι ότι μένουν σε μια παράλληλη διάσταση. 
Και ίσως, τότε, οι πριγκίπισσες να γίνονται οι 
άγγελοί μας.  A

* Κάποια από τα στοιχεία λειτουργίας του νοσοκομείου προέρχονται 
από συζήτηση που έγινε με τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Τατιά-
να Ευαγγελοπούλου (διοικητική υπάλληλος), Ελένη Μπάγια (συμβασι-
ούχος παθολόγος), Μαρία Ναλουόγκα (νοσηλεύτρια), Νίκο Γούσιο (νο-
σηλευτής). Ο Ευαγγελισμός έχει γενική εφημερία (δηλαδή, με όλες τις 
ειδικότητες) κάθε τέσσερις ημέρες.Τηλεφωνικό κέντρο: 2132041000. 
Δείτε και στο www.evvagelismos-hosp.gr

πρώτο μπορεί να φτάνει κάποιες φορές και τις 
8 ώρες. Οι γιατροί στην πλειονότητά τους είναι 
διευθυντές  μεγάλης ηλικίας, κοντά στη συντα-
ξιοδότηση. Στο πλάι τους δουλεύουν λίγοι νεα-
ροί γιατροί, κυρίως ειδικευόμενοι ή επικουρικοί 
(συμβασιούχοι) κι ελάχιστοι νέοι επιμελητές. 
Ένας ειδικευμένος συμβασιούχος γιατρός έχει 
βασικό μισθό περίπου στα €1.350.  
Αφετηρία της ίδρυσης του Ευαγγελισμού θεω-
ρείται η προσπάθεια που έγινε το 1872 από 62 
γυναίκες για τη σύσταση του «Συλλόγου Κυρι-
ών υπέρ Γυναικείας Παιδεύσεως». Τελικώς, τα 
εγκαίνια έγιναν στις 25 Μαρτίου 1884. Ο Κα-
νονισμός Υποχρεώσεων Ασθενών αναγράφει: 
«Η καταβολή αμοιβής σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη, ενώ 
συνιστά προσβλητική πράξη για τους ίδιους τους 
εργαζόμενους». 
Τακτική ιατρική επίσκεψη στους θαλάμους των 
ασθενών προβλέπεται μία φορά την ημέρα, το 

πρωί. Μπορεί όμως να περάσει και το απόγευ-
μα ο εφημερεύων γιατρός μαζί με κάποιον ειδι-
κευόμενο. Γενικώς, όποτε και να ζητήσει κανείς 
γιατρό, ειδικά μετά το μεσημέρι, το πότε θα έρθει 
είναι μάλλον… απροσδιόριστο. Κι αυτό γιατί σε 
κάθε κλινική υπάρχουν μόνο ένας δύο εφημε-
ρεύοντες, οι οποίοι εκτός από τους ασθενείς της 
κλινικής τους, οι οποίοι είναι συνήθως 60-80, 
επιπλέον είναι  υπεύθυνοι για οποιονδήποτε α-
σθενή του νοσοκομείου παρουσιάσει πρόβλημα 
που υπάγεται στην αντίστοιχη ειδικότητα.  Κι αν 
κάποιος ασθενής είναι ασυνόδευτος και βρεγμέ-
νος και ζητήσεις βοήθεια, θα σου πουν ότι το συ-
νεργείο των νοσηλευτών είναι καθ’ οδόν, όμως 
«όλοι είναι βρεγμένοι και χρειάζονται αλλαγή». 
Είναι ζόρικη δουλειά να είσαι γιατρός ή νοσηλευ-
τής. Πρέπει να έχεις γνώσεις, εξειδίκευση αλλά 
και υπομονή και να είσαι ευγενικός γιατί έχεις να 
κάνεις με ανθρώπους και πολλές φορές με ζητή-
ματα ζωής ή θανάτου και ο κάθε ασθενής ή συγ-

Στο δικό μας 
κρεβάτι, 
εκείνη δεν 
ήξερε τίπο-
τα. Αλλά 
ακόμα και 
όταν κοι-
μόταν, το 
πρόσωπό 
της είχε 
μια εικόνα 
αγωνίας και 
θλίψης μα-
ζί. Και κάθε 
φορά που 
της έκαναν 
ένεση, που 
πάντα τις 
φοβόταν, 
έκανε υ-
πομονή κι 
ένα μικρό 
μορφασμό 
πόνου.
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Ο κύριος Πάνος, µετά 
από 10 χρόνια σε αυτή 
τη δουλειά,  χορταίνει 
µόνο µε τη µυρωδιά 
του κουλουριού
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Ε
δώ και χρόνια η πρωτεύουσα ξυ-
πνά µε δύο πολύ συγκεκριµένους 
ήχους, που καθηµερινά υπενθυµί-
ζουν στους κατοίκους της τη σπει-
ροειδή πορεία της ιστορίας. Τον 
ήχο του ελληνικού (ή και τούρκι-

κου) καφέ που φουσκώνει περήφανα µέσα στο 
µπακιρένιο µπρίκι και το κρατς που ηχεί ανάµε-
σα στα δόντια µας, όταν δαγκώνουµε ένα ολό-
φρεσκο, τραγανό κουλούρι Θεσσαλονίκης. 
Το κουλούρι, αιώνιος συνοδοιπόρος στα δύ-
σκολα πρωινά, έχει ιστορία λίγο-πολύ γνωστή. 
Εµφανίζεται την εποχή της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας και συγκεκριµένα στην Κωνσταντι-
νούπολη και τη Θεσσαλονίκη και από την τε-
λευταία παίρνει την ονοµασία του, την οποία 
διατηρεί και όταν φτάνει στην Αθήνα. Παρα-
σκευαστές και έµποροι κουλουριού ορκίζονται 
στη διατροφική αξία του σουσαµιού που το πα-
σπαλίζει, αλλά φυσικά και στο αναντικατάστα-
το της ύπαρξής του. Μπορεί λοιπόν το κέντρο 
να έχει γεµίσει µε αλυσίδες φούρνων που προ-
µηθεύουν κάθε λογής λιχουδιά και το brunch 
να είναι η κυρίαρχη τάση στην εστίαση, όµως 
το κουλούρι, όπως µας λένε αυτοί που ξέρουν 
καλύτερα, δύσκολα εκθρονίζεται από βασιλιάς 
του πρωινού.  
«∆εν υπάρχει καλύτερο πράγµα από το κουλούρι!» 
αναφωνεί η κυρία Αλεξάνδρα (62), που εργάζε-
ται σε υπαίθριο σηµείο πώλησης κουλουριού, 
ακριβώς απέναντι από την εκκλησία των Αγίων 
Θεοδώρων στη συµβολή των οδών Ευριπίδου 
και Αριστείδου, ανοίγοντας τα χέρια. Στο ένα 
κραδαίνει τη λαβίδα και στο άλλο το χάρτινο 
σακουλάκι που προσµένει καρτερικά το σουσα-

µένιο κουλούρι να φωλιάσει µέσα του. Ο κου-
λουρτζής είναι από τους πρώτους ανθρώπους 
µε τον οποίο συνδιαλέγεσαι το πρωί, για αυτό 
και έχει σηµασία να τον επιλέξεις µε σοφία, κρί-
νοντας πρωτίστως από την ποιότητα του προ-
ϊόντος του, αλλά και από αυτήν του χαµόγελού 
του. Ίσως στους παρακάτω κουλουρτζήδες να 
αναγνωρίσεις τον δικό σου.  

◯ Ιωσήφ (49) τα τελευταία περίπου δύο 
χρόνια διατηρεί το υπαίθριο κατάστηµά 

του Αθηνάς και Βορέου. Προµηθεύεται τα κου-
λούρια του από το πλέον θρυλικό «Κουλούρι 
του Ψυρρή» και στις 10.30 του έχουν αποµεί-
νει µόλις τρία κουλούρια από την τέταρτη παρ-
τίδα που έχει παραλάβει. Το ένα, µάλιστα, το 
παίρνει ένας τυχερός οδηγός ταξί, ο οποίος δεν 
διστάζει να σταµατήσει την κυκλοφορία στην 
πολύβουη Αθηνάς για να πάρει το κουλούρι του. 
Και οι δύο, ατάραχοι, συναλλάσσονται εν µέσω 
φρενιασµένων κορναρισµάτων. «Βλέπω πρώτα 
την κίνηση, αλλά γενικότερα παίρνω πολύ λίγα 
κουλούρια έτσι ώστε να διατηρούνται φρέσκα. Το 
κουλούρι, αν είναι καλό στην παρασκευή του, κρα-
τιέται φρέσκο περίπου 1µιση ώρα. Έτσι, φροντίζω 
να τα ανανεώνω συχνά». Ο Ιωσήφ είναι σίγουρος 
πως ο Αθηναίος δεν µπορεί να ζήσει χωρίς το 
κουλούρι. «Είναι σταθερή αξία, δεν ξέρω τι θα έ-
καναν οι Αθηναίοι αν µια µέρα ξυπνούσαν και δεν 
είχαν κουλούρι. Οι ∆ευτέρες είναι παραδοσιακά οι 
µέρες µε την περισσότερη κίνηση. Τι καλύτερο να 
ξεκινήσεις τη βδοµάδα σου από ένα κουλούρι;»
«Έχω αρχίσει και χτίζω µια διαφορετικού τύπου 
σχέση µε τους πελάτες µου. Θέλω να είµαι κοντά 
τους, να τους δώσω το πιο φρέσκο. ∆οκιµάζω βέ-
βαια κι εγώ πρώτα» λέει ο Ιωσήφ γελώντας, αφού 
µέχρι τη µία περίπου που ξεπουλάει, ο ίδιος έχει 
καταναλώσει µέχρι και πέντε κουλούρια. 
Το κοµβικό σηµείο στο οποίο βρίσκεται του εξα-
σφαλίζει και µεγάλη επαφή µε τουρίστες που 
βολτάρουν αποσβολωµένοι από την πολυπολι-
τισµική οµορφιά της οδού Αθηνάς. «Οι τουρίστες 
δε το γνωρίζουν και ενδιαφέρονται να δούνε τι εί-
ναι, ρωτάνε αν είναι ψωµί. Άντε να τους εξηγήσεις 
ότι στην Ελλάδα, αυτό είναι πρωινό!».  

Τ ουρίστες συναντά και ο κύριος Πάνος (67), 
που εργάζεται ως κουλουρτζής εδώ και µία 

δεκαετία. Μέχρι πριν κάποια χρόνια βρίσκονταν 
στην οδό Βουκουρεστίου, τώρα εδρεύει Πα-
νεπιστηµίου και ∆ραγατσανίου. «Τους φέρνουν 
ξεναγοί και τους δείχνουν τι είναι το κουλούρι, ότι 
τρώγεται το πρωί και έχει έρθει από την Κωνστα-
ντινούπολη» µας ενηµερώνει εν µέσω µιας κου-
βέντας που έχει πιάσει µε µία πελάτισσα που, 
όπως φαίνεται, τον τιµά κάθε πρωί. «Το κουλού-
ρι µε τον πρωινό καφέ είναι µία συνήθεια που δεν 
αλλάζει. ∆εν έχει τίποτα για να σε πειράξει, ούτε 
παχαίνει ούτε τίποτα» λέει ο εγκάρδιος µικροπω-
λητής παρόλο που ο ίδιος µετά από δέκα χρόνια 
δουλειάς, σαν να έχει µπουχτίσει. «Ε, µπορεί να 
φάω ένα µε τον καφέ στις 6 που ανοίγω. Μετά από 
τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά χορταίνω πια µε 
τη µυρωδιά του». 

Η  Αλεξάνδρα, η κουλουρτζού µε την απί-
στευτη προσωπικότητα, αγοροµάνα και 

Πελοποννήσια όπως µας πληροφορεί, είναι µία 
από τις λίγες γυναίκες που κάνουν αυτό το ε-
πάγγελµα. «Είναι σκληρή δουλειά για µια γυναίκα 
για αυτό δεν βλέπεις πολλές, αλλά εγώ δε χαµπα-
ριάζω γιατί είµαι κάτω από το αυλάκι. ∆ούλευα για 
21 χρόνια πωλήτρια σε πρατήριο. Έµεινα άνεργη, 
αλλά τι να κάνω; Να ανοίξω τον τάφο να µπω µέσα; 
∆οξάζω τον θεό που βρήκα έστω κι αυτό να βγάζω 
ένα µεροκάµατο ώσπου να βγω στη σύνταξη».  
Το δικό της κουλούρι έρχεται από τον Κεραµει-
κό και συγκεκριµένα από το πρατήριο του Γεωρ-
γάτου. «Ξεροψηµένο, αλλά όχι σκληρό» περηφα-
νεύεται η ίδια, που θεωρεί γενικότερα το κου-
λούρι αξεπέραστη πρωινή ιεροτελεστία, µετά 
τον καφέ φυσικά.  «Τα έχω ακούσει αυτά τα 
brunch, άλλοι τρώνε τυρόπιτες αλλά είναι βαριές. 
Ο κόσµος όλος επιστρέφει στο κουλούρι. Είναι ό,τι 
πιο σωστό για τη διατροφή. Κουλουράκι και ένα 
τριγωνάκι τυράκι το πρωί, να θυµηθούµε και λίγο 
τα σχολικά µας χρόνια». A

Κουλούρι Θεσσαλονίκης
Το αξεπέραστο 

αθηναϊκό πρωινό

Όσα brunch 
και να εφεύρει 

ο ανθρώπινος νους, 
το κουλούρι θα είναι 

πάντα πρώτο 
στις καρδιές 

των Αθηναίων 

Tης ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η
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Ο Ιωσήφ, Αθηνάς & Βορέου, 
έρχεται σε επαφή µε πολλούς 
τουρίστες που ρωτούν αν το 
κουλούρι είναι ψωµί

Απέναντι από την εκκλησία 
των Αγίων Θεοδώρων η 

κ.Αλεξάνδρα κερνάει 
κουλούρι «ξεροψηµένο 

αλλά όχι σκληρό»
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ίμαστε μια ομάδα έξι ατόμων. Εγώ, η Κατερίνα (research assistant), η 
Μαρία (pr facilitator) και τρεις κινηματογραφιστές, o Κωνσταντίνος, η 
Ειρήνη και ο Vladislav. Στεκόμαστε μακριά από οποιονδήποτε «στρατο-
λογημένο» δογματισμό, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε όσο πιο καθαρά 
γίνεται γύρω μας, και είμαστε αρκετά πολιτικοποιημένοι (με μια δική 
μας έννοια), για να αναγνωρίζουμε πως οποιαδήποτε επιλογή έχει τη δι-
κή της δυναμική και τη δική της βαρύτητα. Βρισκόμαστε κάθε βδομάδα 
στον χώρο του web radio chimeres.gr στο Μεταξουργείο και επιδιδόμαστε 
σε μια διαδικασία συνεχόμενου πάρε-δώσε, και στο μεταξύ μας επίπεδο 
αλλά και σε σχέση με τους υπόλοιπους συνεργάτες και φίλους. 

Πού μπορεί, λοιπόν, κάποιος να μας βρει και τι θα τρέξουμε μέχρι το τέλος Μαΐου; Η ιδέα 
είναι ένα project με τρεις πτυχές: μια φορητή καντίνα, ένα documentary και ένα waste fest. 
Πρώτον, από Μάρτιο μέχρι Μάιο θα βρεθούμε με μία κινητή κατασκευή σε έξι διαφορε-
τικές τοποθεσίες της πόλης και, με τη βοήθεια του σεφ Στέφανου Στεφανίδη του «Big 
Kahuna», θα χρησιμοποιήσουμε rescued products για τη δημιουργία δωρεάν γευμάτων. Οι 
σωσμένες πρώτες ύλες (κατά κύριο λόγο, άσχημα λαχανικά) θα συλλέγονται την προηγού-
μενη μέρα από ένα δίκτυο αγορών και διανομέων. Σε δύο από τις εμφανίσεις της καντίνας 
θα κάνουμε cross over με δράσεις των αγαπημένων co-fellows του START Πέτρο Πιτσού-
νη και Βανέσσα Μελισσουργάκη. Η ιδέα για την κινητή κατασκευή δημιουργήθηκε στο 
Βερολίνο κατά την πρώτη φάση. Εκεί αποφασίσαμε με το κέντρο που με φιλοξενούσε πως 
θέλαμε να χτίσουμε ένα foodsharing spot στο οποίο να συλλέγονται καθημερινά σωσμένα 
τρόφιμα σε συνεργασία με την πλατφόρμα foodsharing.de. Το concept μας άρεσε, όμως εί-
χαμε ένα πρακτικό θέμα: το οικόπεδο στο οποίο βρισκόμασταν υπαγόταν σε ένα περίεργο 
καθεστώς –κατά το ήμισυ κατάληψη, κατά το ήμισυ ιδιόκτητο– οπότε μια σταθερή κατα-
σκευή πολύ πιθανόν θα μας έφερνε προβλήματα. Στύβαμε τα κεφάλια μας σε μια κουβέντα 
χωρίς τέλος, μέχρι που κάποιος πετάχτηκε, σήκωσε το χέρι για να ησυχάσουμε, χαμογέλα-
σε και πρότεινε το πολύ απλό: «Ας το φτιάξουμε και ας το βάλουμε πάνω σε ρόδες». Αυτό το 
μοντέλο μετασχηματίστηκε για την Αθήνα σε φορητή καντίνα και μας παρέχει την τέλεια, 
ελαφριά υποδομή που χρειαζόμαστε για να ξεφυτρώνουμε σε κάθε δυνατή γωνία.
Δεύτερον, τρέχουν τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, το οποίο θα παρουσιά-

Μια καντίνα, ένα  
ντοκιμαντέρ και ένα  

φεστιβάλ «απορριπτέων» 
τροφών προς επανάχρηση.  

Ετοιμάζονται πυρετωδώς 
από μια ομάδα παιδιών της 
Αθήνας, με την υποστήριξη 

του προγράμματος START 
(Create Cultural Change) 

του Goethe Institut. Ζητή-
σαμε από την Εμμανουέλα 

Κυριακοπούλου να μας  
διηγηθεί την ιστορία και το 
μανιφέστο του re<>direct.
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ζει το πρόβλημα του food waste συγκεκριμένα στην Αθήνα, και 
θα αναδεικνύει όσες δράσεις έχουν ήδη λάβει χώρα, είτε από 
ομάδες είτε από μεμονωμένα άτομα. 
Τρίτον, οι δράσεις του εξαμήνου ολοκληρώνονται στις 6 Μαΐου 
στον χώρο Οργάνωση Γη@Κ44, σε ένα fest - αποθέωση της 
επανάχρησης και του απορριπτέου. Έχουμε μαζευτεί ήδη αρ-
κετοί, καθώς πέρα από την Οργάνωση Γη, που είναι hosts και 
συνδιοργανωτές στις 6 Μαΐου, συνεργαζόμαστε με το Victoria 
Square Project, τον Δήμο Νέας Σμύρνης, τους Aegean 
Rebreath, το ραδιοφωνικό team του chimeres.gr, μια ακόμα 
co-fellow, την Αγγελίνα Κανελοπούλου με το Bee Camp και 
επιθυμία μας είναι η παρέα των partners όλο και να πληθαίνει.
Φτάνουμε τέλος Μαΐου, η δεύτερη φάση της υποτροφίας τε-
λειώνει και τότε τι μένει στις τσέπες μας; Μια καντίνα πάνω σε 
ρόδες, μια food rescue πλατφόρμα στα σκαριά και πολλές τρελές 
ιδέες περί επανάχρησης. Στο backpack μας κρατάμε επίσης την 
ιδιαίτερη αδυναμία μας προς τις συνέργειες και τα cross overs, 
καθώς και την ανάλαφρη φυσιογνωμία του project, χαρακτηρι-
στικό που το καθιστά βιώσιμο και adaptable. Δεν ερχόμαστε να 
δημιουργήσουμε κάτι του κουτιού. Το τελευταίο πράγμα που 
χρειάζεται και η Αθήνα και οποιαδήποτε άλλη πόλη που μου 
έρχεται στο μυαλό είναι μισή ντουζίνα ακόμα ανθρώπους που 
στήνει ο καθένας ξανά και ξανά τη δική του σημαία πάνω σε μια 
προ πολλού κατακτημένη γη. Ερχόμαστε να εντάξουμε πρωτο-
βουλίες που είναι ήδη on the run και παράλληλα να ανοίξουμε 
το θέμα του food waste και εν γένει του απορριπτέου σε ένα και-
νούργιο κοινό συνειδητοποιημένων καταναλωτών. Τα εργαλεία 
είναι εκεί. Το αλφάβητο έχει εφευρεθεί προ πολλού και δεν 
χρειάζεται να εφεύρουμε ακόμα ένα. Ας πάρουμε το ήδη υπάρ-
χον και ας κάτσουμε κάτω να γράψουμε ποίηση. A

Το Τελευ-
Ταίο πραγμα 
που χρείαζε-
Ταί η αθηνα 
είναί μίση 
νΤουζίνα 
ακομα  
ανθρώπουσ 
που σΤηνεί 
ο καθενασ 
ξανα καί  
ξανα Τη δίκη 
Του σημαία 
πανώ σε μία 
προ πολλου 
καΤακΤημε-
νη γη

Διάβασε όλη την 
ιστορία του re<>direct 
στο athensvoice.gr 
και μάθε περισσότερα 
για το πρόγραμμα 
START (Create Cultural 
Change) στο 
www.startgreece.net



Μ ε το που μπήκε στο σπίτι 
βρέθηκε στα πατώματα 
να παίζει με τον σκύλο 

μου. «Έχω κι εγώ δύο· τη Φανή, 
που είναι 16 χρονών, και τη Φω-
φώ, που είναι 7 μηνών. Αλλά ο 
μεγάλος χαμός είναι στο σπίτι 
της μητέρας μου. Έχει δώδεκα 
σκυλιά, όλα αδέσποτα. Τα έχει 
μαζέψει από την περιοχή γύρω 
από το νοσοκομείο Ιωαννίνων, 
όπου δουλεύει ως γιατρός».
  
Στα Γιάννενα θα επιστρέψουμε 
σε λίγο, γιατί προηγούνται άλλες 
πόλεις. Πρώτη η Τασκένδη. Εκεί 
γεννήθηκε η Θεοδώρα και μάλι-
στα «ο παππούς μου ήταν γραμ-
ματέας του ΚΚΕ». Στο άλμπουμ 
με τις οικογενειακές φωτογρα-
φίες δεν υπάρχει καμία δική της 
ως μικρή κομσομόλα – τη γλίτω-
σε γιατί ήρθε στην Ελλάδα δύο 
ετών. Οι γονείς χωρίζουν και το 
μοναχοπαίδι Θεοδώρα ακολου-
θεί τη μητέρα του στο αγροτικό 
της σε χωριό της Καρδίτσας, ό-

που και θα μείνουν δέκα χρόνια. 
Γελάμε πολύ όταν ανακαλύπτου-
με ότι στο δημοτικό ήταν ερω-
τευμένη μ’ έναν ξαδελφό μου 
(«αλλά αυτός δεν με ήθελε!»).
  
Τρίτη Λυκείου ήταν όταν βρέθη-
κε στα Γιάννενα για την ειδικό-
τητα της μητέρας της στο πανε-
πιστημιακό νοσοκομείο. «Από 
μικρή θυμάμαι να ασχολούμαι 
με το θέατρο, χωρίς να είχα δει 
ποτέ μου κάποια παράσταση. 
Στα Γιάννενα πήγα σ’ ένα θεα-
τρικό εργαστήρι κι εκεί υπήρξε 
κάποιος που με επηρέασε ώστε 
να ασχοληθώ ουσιαστικά με το 
θέατρο και να δώσω εξετάσεις». 
Πιάνοντας δισταγμό στη φωνή 
της όταν αναφέρθηκε σε αυτόν 
που την επηρέασε τη ρωτάω ευ-
θέως αν ο έρωτας ήταν που την 
οδήγησε στο θέατρο. Γέλασε με 
την καρδιά της. «Εννοείς ο έρω-
τας της μαμάς μου;» Όταν η μη-
τέρα της έμαθε πως κάποιος έ-
βαλε στο μυαλό της κόρης της να 

ασχοληθεί σοβαρά με το θέατρο 
θέλησε να τον γνωρίσει, μάλλον 
με πρόθεση να τον κατσαδιάσει. 
Τελικά «προέκυψε έρωτας με 
την πρώτη ματιά και είναι μέχρι 
σήμερα παντρεμένοι».
 
Στα δεκαεπτά της μπαίνει στη 
σχολή του Εθνικού Θεάτρου κι 
από τότε δεν σταματάει να παί-
ζει. Καθώς η ίδια δεν θυμόταν, 
όταν τη ρώτησα, τσέκαρα στη Βι-
κιπαίδεια το (μη πλήρες) βιογρα-
φικό της. Αναφέρονται 23 συμ-
μετοχές της σε ταινίες και άλλες 
τόσες σε θεατρικά έργα – χώρια 
οι τηλεοπτικοί ρόλοι. «Ποτέ μου 
δεν με απασχόλησε αν είμαι θε-
ατρική ή κινηματογραφική ηθο-
ποιός και ούτε σκέφτηκα ποτέ αν 
μου αρέσει περισσότερο το θέα-
τρο ή ο κινηματογράφος. Η δη-
μιουργική διαδικασία είναι που 
με ενδιαφέρει και μόνο. Στην 
μέχρι τώρα καριέρα μου υπάρ-
χουν και συμμετοχές που δεν 
ήταν πρώτη μου επιλογή, αλλά 

Το αερικο 
Με Το ονοΜα 
Θεοδώρα
Μην προσπαθήσετε να βάλετε τη Θεοδώρα Τζήμου 
κάτω από μια ταμπέλα. Θα θυμώσει. Αφορμή 
για τη συνάντηση ο ρόλος της στην παράσταση
«Το τραμ με το όνομα Πόθος».

Του Δημητρη μαστρογιαννιτη 

Φωτό: Θανασησ Καρατζασ
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δεν έχω μετανιώσει γι’ αυτές. 
Κάπου με έβγαλαν, κάτι έμαθα. 
Έτσι κι αλλιώς είμαι ένας άν-
θρωπος που αφήνεται στη ροή 
των πραγμάτων».
 
Από τη μία η φωνή της έχει μια 
ηρεμία· από την άλλη το σώμα 
της συνεχώς φωνάζει μέσα από 
χειρονομίες. «Δεν είμαι κα-
θόλου ήρεμη. Απεναντίας εί-
μαι ένας άνθρωπος με τρελούς 
πανικούς, σκόρπια σκέψη και 
συνοχή. Έχω μια απίστευτη δυ-
σκολία να χειριστώ την καθη-
μερινότητά μου· μια αγαρμπο-
σύνη σε ό,τι έχει να κάνει με τη 
διαχείριση ή τη συνέπεια. Μό-
νο η δουλειά μου μπορεί και με 
συγκεντρώνει – δεν ξέρω να ε-
ξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό». 

Σταματάει. Δείχνει να ξανα-
σκέφτεται ό,τι είπε. Τα λεπτά 
της σιωπής τα ροκανίζει εμφα-
νίζοντας και εξαφανίζοντας τα 
δάχτυλα των χεριών της μέσα 

στα μανίκια. «Μωρέ... ξέρεις 
τα πάω καλά με τον εαυτό μου· 
είμαι συμφιλιωμένη με το ποια 
είμαι. Είπα πριν όλα αυτά για 
τους πανικούς και τη σχέση 
μου με την πραγματικότητα, 
αλλά δεν είμαι μόνο αυτό. Πε-
ριέχω αντιφάσεις που δεν θα 
μου επέτρεπαν να πω είμαι το 
ένα ή είμαι το άλλο. Δεν μου α-
ρέσει να αυτοπροσδιορίζομαι, 
σιχαίνομαι τις ταμπέλες. Από 
μικρή ήμουν αντιδραστική 
με αυτό. Θυμάμαι να λένε “τι 
όμορφο κοριτσάκι” κι εγώ να 
αρχίζω να συμπεριφέρομαι σαν 
αγόρι ή το αντίθετο. Τα ΜΜΕ 
με έχουν χαρακτηρίσει ροκ, 
αντισυμβατική ή δεν ξέρω τι 
άλλο. Έχω μια συγκεκριμένη 
ζωή ή αισθητική αλλά δεν θα 
την κλείσω κάτω από ένα τίτλο. 
Είναι ωραίο να επιτρέπεις στον 
εαυτό σου να είσαι και το ένα 
και το άλλο. Είναι επίσης ωραίο 
να είσαι ανοιχτός με τους αν-
θρώπους. Αν και αυστηρή, μου 

αρέσει τελικά να βρίσκω δικαι-
ολογίες για συμπεριφορές». 

Επειδή για τη συνάντησή μας 
αφορμή υπήρξε η συμμετοχή 
της στην παράσταση «Το τραμ 
με το όνομα Πόθος» θα την κά-
νω έξαλλη όταν τη ρωτήσω για 
τον ρόλο της, αν της αρέσει η 
συμπεριφορά της «κακομοί-
ρας» της Στέλλας. «Τι εννοείς 
κακομοίρα; Αμάν με αυτές τις 
κατασκευασμένες μυθολογίες 
πάνω στις ηρωίδες του Τενε-
σί. Για μένα η Στέλλα είναι ένα 
πλάσμα που ξέρει πολύ καλά 
πού βρίσκεται, έχει φοβερή 
δύναμη και επιπλέον έχει συ-
νείδηση των αποφάσεών της. 
Δεν μπορώ να τη φυλακίσω 
στην εικόνα μιας κακοποιη-
μένης γυναίκας επειδή σε μια 
σκηνή δέχεται τη βίαιη συ-
μπεριφορά του άνδρα της. Α-
γαπάει πάρα πολύ τόσο την α-
δελφή της Μπλανς όσο και τον 
άνδρα της Κοβάλκσι και στην 

προσπάθειά της να κρατήσει 
μια ισορροπία στα πράγματα 
αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Αχ 
τι υπέροχους ήρωες έχει δημι-
ουργήσει αυτός ο συγγραφέας 
σε αυτό το έργο, καθώς όλοι 
τους το μόνο που επιθυμούν 
είναι να ζήσουν έντονα, να πα-
θιαστούν, να ερωτευτούν...».  

Ποια σκηνή λατρεύεις να ζεις 
κάθε βράδυ στην παράσταση; 
«Μια εβδομάδα είναι που έχου-
με ξεκινήσει οπότε δεν μπορώ 
να πω ακόμα. Ξέρεις έχει κά-
νει κάτι πολύ ωραίο, πιστεύω, 
ο Μιχαήλ (σ.σ. Μαρμαρινός) 
στην παράσταση. Μεγένθυνε 
κάποια ρεαλιστικά στοιχεία 
(για παράδειγμα ήχους) δημι-
ουργώντας συνθήκες... μαγεί-
ας. Όταν μπορώ να ξεχάσω ότι 
παίζω και αφεθώ έστω για κά-
ποια δευτερόλεπτα, μπορεί να 
με παρασύρει αυτός ο μαγικός 
ρεαλισμός σε μια no man’s land 
κατάσταση. Γι’ αυτές τις στιγμές 

ζω στο θέατρο. Αυτές που ξε-
χνάς για κάποια δευτερόλεπτα 
ποια είσαι και γιατί βρίσκεσαι 
εκεί που βρίσκεσαι. Γι’ αυτές τις 
στιγμές του σοκ, που θυμίζουν 
πτώση με αλεξίπτωτο».

Επειδή όμως, είπαμε, η Θεο-
δώρα δεν είναι μόνο ένα πράγ-
μα, τελικά θα αποδειχτεί πως 
αν και μπορεί να αναζητά μια 
no man’s land κατάσταση έχει 
ένα πιο ρεαλιστικό μέρος που 
είναι και ο παράδεισός της. 
Ένα μικρό σπίτι στη Βασιλί-
τσα, όπου της αρέσει να απο-
μονώνεται αποκλεισμένη από 
χιόνια, μαζεύοντας μανιτάρια, 
δίπλα στο τζάκι, ακούγοντας 
μόνο ήχους τους φύσης. «Αχ 
μπορώ να μιλάω ώρες γι’ αυτό. 
Λατρεύω το βουνό και δεν μου 
αρέσει καθόλου η θάλασσα. 
Και φαντάσου είμαι ζώδιο του 
νερού. Ιχθύς». Οk, είναι τρελά 
αυτά τα ψάρια, ειδικά όταν εί-
ναι ξανθά και γαλανομάτικα. A

Info
«Τo Τραμ με το όνομα Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς. Σκην.: Μιχαήλ Μαρμαρινός. 

Παίζουν: Μαρία Ναυπλιώτου, Χάρης Φραγκούλης, Θεοδώρα Τζήμου, 
Άγγελος Τριανταφύλλου, Ευαγγελία Καρκατσάνη, Αdrian Frieli. 

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς, 2104143310
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∆εν είναι εύκο-
λο, αλλά ποια 
άλλη γειτονιά 
της πόλης είναι 
τόσο ζωντανή, 
ετερόκλητη και 
ενδιαφέρουσα; 
Της ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΑΒΒΙ∆Η

Φωτό καταστηµάτων: ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ

Επιστρέφω σπίτι µε το ταξί, κι ενώ χα-

ζεύω αφηρηµένη από το παράθυρο 

τη γειτονιά στην οποία ζω περίπου 

20 χρόνια, ο οδηγός φρενάρει από-

τοµα καθώς στο στενό που στρίψα-

µε στέκονται στη µέση του δρόµου 

τουρίστες, φωτογραφίζοντας α-

µέριµνοι τα γκραφίτι στους τοί-

χους. «Να πάτε στην Ακρόπολη, 

παιδιά, γι’ αυτό τη φτιάξαµε!», 

σχολιάζει γελώντας, αφού έχει 

ρίξει βέβαια τα γνωστά µπινε-

λίκια. «Μα έγιναν τα Εξάρχεια 

τουριστική ατραξιόν;» µε ρω-

τάει. Του απαντώ ότι πέρυσι 

τέτοια εποχή περίπου, την 

περίοδο της Documenta 14, 

αισθανόσουν ότι ζεις στην 

Πλάκα. Ξένοι παντού και κάθε ώρα, µε 

χάρτες στα χέρια, φωτογραφική ή κι-

νητό, κι αυτό το βλέµµα, το διάπλατο, 

που κι εξοπλισµό να µην έχεις, προδί-

δει αµέσως ιδιότητα.  
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µε στέκονται στη µέση του δρόµου 

Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



Όταν βλέπω κόσµο να φωτογραφίζει γωνιές της γειτονιάς, βγαίνω από την παραµορ-

φωτική ρουτίνα µου και ξαναθυµάµαι πόσο ενδιαφέρουσα είναι η περιοχή αυτή. ∆εν 

θέλω να γίνω ροµαντική µε τα Εξάρχεια, θα ήταν κόντρα ρόλος άλλωστε. Ακόµα κι 

αν η αύρα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη πλανάται γύρω από τη διώροφη νεοκλασική 

κατοικία στην οποία έζησε 40 περίπου χρόνια και τώρα ρηµάζει. «Ας είναι, ω-

στόσο, τι ωφελεί...», µας ψιθυρίζει τα βράδια που τα ερωτικά φιλιά δίνουν και 

παίρνουν πίσω από τα ορθάνοιχτα παράθυρα που απαιτεί το θέρος. Κι είναι 

φορές που το πάθος των γειτόνων είναι τέτοιο, που στο τέλος ξεσπούν χει-

ροκροτήµατα από διπλανά µπαλκόνια και περαστικούς, µαζί µε επιφωνήµατα 

επιβράβευσης. Η γειτονιά έχει χιούµορ και ερωτισµό. Σα να βλέπω και τον 

Ναπολέοντα να µας χαµογελά.  

Λίγα µέτρα πιο πάνω βρίσκεται ο οµορφότερος ίσως δρόµος των Εξαρχείων, 

η Καλλιδροµίου, ραχοκοκαλιά µιας υπέροχης πλάτης, έτσι όπως καµπυλώνει 

και ισιώνει ανά τµήµατα, καθώς εκτείνεται από τους πρόποδες του Λυκαβητ-

τού στην Ασκληπιού µέχρι τη Σπύρου Τρικούπη. Πολυφωτογραφηµένη, µε 

υπέροχα σπίτια, όµορφα καφέ και καφενεία και την περίφηµη λαϊκή αγορά 

της κάθε Σάββατο, σηµείο συνάντησης Εξαρχειωτών και µη. Εκεί, σχεδόν 

καθηµερινά, βλέπω τους περαστικούς να στέκονται έκθαµβοι µπροστά από τη Βίλα 

Αίολος. Ένα εντυπωσιακό, καρφωµένο στον βράχο του λόφου του Στρέφη νεοκλα-

σικό, που µετρά αντίστροφα µέχρι την κατάρρευσή του. Αν πιστέψουµε µάλιστα τις 

αφηγήσεις κάποιων παλιών Εξαρχειωτών, εκεί δίνονταν, λέει, µυθικά σε όλη την Αθήνα 

πάρτι τη δεκαετία του ’20 και του ’30. Στο νου µου είναι η έπαυλη του Γκάτσµπι, ή η βίλα 

του Γατόπαρδου, τουλάχιστον. Τι κρίµα να χαθεί. 

Όπως τόσοι ιστορικοί χώροι που έκλεισαν µε τα χρόνια, τόσα κτίρια - αρχιτεκτονικά σύµβο-

λα µιας εποχής, όπως η Μπλε Πολυκατοικία στην πλατεία Εξαρχείων, τόσες καθοριστικές για 

τη γειτονιά προσωπικότητες που πέρασαν, άφησαν το στίγµα τους και χάθηκαν, η περιοχή 

αυτή µοιάζει να κουβαλά µια κληρονοµιά βαριά προσπαθώντας να σταθεί στο ύψος της. 

Κουβαλά επίσης κι έναν σωρό χαρακτηρισµούς: αγαπηµένο στέκι των µποέµ, των φοιτητών, 

των διανοουµένων, των αντικοµφορµιστών, γειτονιά των καλλιτεχνών, των εναλλακτικών, 

των εξεγέρσεων. Τόπος φιλόξενος των βιβλιοπωλείων και των εκδοτικών οίκων, των βιβλι-

οδετείων και των δισκοπωλείων, των δικηγορικών γραφείων, των θερινών σινεµά, αλλά και 

των µεταναστών και προσφύγων. 

Κι αυτό, γιατί είναι ίσως η µοναδική περιοχή στη χώρα όπου ανθεί τόσο η ελεύθερη σκέψη, 

η δυνατότητα για µια διαφορετική µατιά στον κόσµο. Τα Εξάρχεια είναι ένα χωνευτήρι 

όπου συνυπάρχουν ταυτοχρόνως πολλές αντιθέσεις. Εδώ θα βρεις από παραδοσια-

κά καφενεία µέχρι σοφιστικέ καφέ, από παλιές ιστορικές ταβέρνες µέχρι εστιατόρια 

για brunch και all day food καταστάσεις, ενηµερωµένα wine bars και εθνικές κουζίνες, 

από στέκια φοιτητών, ρακοµελάδικα και µεζεδοπωλεία µέχρι ρεµπετάδικα 

και λαϊβάδικα σε υπόγεια. Συλλογικότητες, καταλήψεις, χώρους για γιόγκα και 

πολεµικές τέχνες, καταστήµατα µε second hand ρούχα, αυτοδιαχειριζόµενα 

πάρκα όπως αυτό της Ναυαρίνου, ντελικατέσεν, ιστορικά στέκια, κοµµωτήρια 

χίπστερ αισθητικής, συνοικιακά, για ράστα, η ποικιλία είναι τέτοια που συχνά 

αναρωτιέµαι τι δεν µπορεί να βρει κανείς στα Εξάρχεια (εκτός από τράπεζες, 

κάδους και πάρκινγκ τις ώρες αιχµής).  

Λίγο να ψάξεις τη γειτονιά στα στενά της και πάντα ανακαλύπτεις κάτι που, 

όσα χρόνια κι αν µένεις εδώ, σου είχε διαφύγει. Ένα ωραίο γκραφίτι, ένα κρυµ-

µένο καφέ, µια εσοχή µε βιβλία στον τοίχο δίπλα από ένα παλαιοβιβλιοπωλείο 

στη Θεµιστοκλέους. Κάπως έτσι σχετικά πρόσφατα ανακάλυψα ένα κουρείο, 

κάπου κοντά στο Πολυτεχνείο, που συγκεντρώνει όσους αγαπούν το παλιό 

ρεµπέτικο, άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και στιλ. Ένα κλασικό, παλιού 

τύπου κουρείο, που δεν µιµείται το –αποθεωµένο πια– βίντατζ, αλλά είναι. Μπαίνο-

ντας µέσα, πέφτεις σε µια ετερόκλητη παρέα που την ενώνει η µουσική, αποτελείται 

από πελάτες και µουσικούς ή µουσικόφιλους που είναι εκεί για τη φάση. Η κουβέντα 

πάντα έχει να κάνει µε το ρεµπέτικο και συχνά ο τύπος που το τρέχει αφήνει τα ψαλίδια 

του, πιάνει το βιολί και παίζει ένα κοµµάτι. Κανείς δεν βιάζεται να τελειώνει µε το κούρεµα και 

µάλλον κανείς δεν κλείνει ραντεβού. Σαν ο χρόνος εκεί να κυλάει λίγο πιο αργά.

Τι είναι τελικά τα Εξάρχεια; Είναι µια περιοχή δύσκολη να ζεις, αν έχεις άσθµα και αµάξι 

παρκαρισµένο σε λάθος σηµείο. Είναι ο ορισµός της ελευθερίας, της αµφισβήτησης και της 

αλληλεγγύης κι είναι η περιοχή που αναρωτιέται γιατί µόνο εδώ όλα αυτά. Είναι µια ανοιχτή 

πόρτα στους αδύναµους και µια γυρισµένη πλάτη στον φασισµό.  

Συχνά µε ρωτούν φίλοι και συνάδελφοι αν έχω κουραστεί να µένω στα Εξάρχεια, αναφε-

ρόµενοι κυρίως στις φασαρίες που ξεσπούν, αρκετά συχνά πλέον. Αν ζεις εδώ έχεις µάθει 

να ζεις και µε αυτό, ποιους δρόµους να αποφεύγεις, πότε να κλείνεις τα παράθυρα, πώς να 

περπατάς ανάµεσα στα οδοφράγµατα. ∆εν είναι εύκολο, αλλά ποια άλλη γειτονιά της πόλης 

είναι τόσο ζωντανή, ετερόκλητη και ενδιαφέρουσα, όσο αυτή εδώ η γωνιά στο κέντρο; Πού 

αλλού υπάρχει τόση ελευθερία;  

Τι σε τράβηξε στα Ε-
ξάρχεια; Ζω στο τρίγωνό 
Λυκαβηττός, Κολωνάκι 
Εξάρχεια σχεδόν όλη µου τη 
ζωή. Στην αρχή εκεί ήταν το 
πατρικό και µετά το µητρικό 
σπίτι, αργότερα το σπίτι που 
έµεινα ως φοιτητής αλλά 
και το σπίτι που επέστρεψα 
µετά τα µεταπτυχιακά. Το 
διαµέρισµα στο οποίο µένω 
και σήµερα από το 1999 
βρίσκεται κάτω από τον 
Λυκαβηττό, δυο βήµατα 
από τα Εξάρχεια. Έχω ζήσει 
εντελώς διαφορετικές 
περιόδους της πλατείας και 
της ευρύτερης περιοχής, 
από βράδια στον Βρούτο µε 
τον Χρήστο Βακαλόπουλο 
και τον Νίκο Κούνδου-
ρο, µέχρι φαγητό στον 
«Μπαρµπαγιάννη» µε τους 
συµµαθητές µου της Αρχι-
τεκτονικής στο ΕΜΠ κατά 
τη δεκαετία του ’80, κατα-
λήψεις, επεισόδια, φιλίες 
µε γνωστά πρόσωπα της 
πλατείας. Αργότερα, από 
παρουσιάσεις βιβλίων µου 
στο «Decadence» και στο 
«Φλοράλ» µέχρι ένα πάρα 
πολύ σηµαντικό, κοµβικό 
βράδυ που µου σφράγισε 
τη ζωή στο «Σαλέρο» της 
Βαλτετσίου το 2013. 

Τι σου αρέσει πιο πολύ;
Η ελευθέρια που αποπνέει 

η περιοχή. ∆εν µου αρέσει η 
ασυδοσία της. 

Aγαπημένος σου δρό-
μος; Η Καλλιδροµίου. 
Αρκούν οι ανεπανάληπτες 
βραδιές που πέρασα στον 
Ένοικο στη διάρκεια της δε-
καετίας του ενενήντα. Εκεί, 
σε αυτό το µπαρ, υπάρχει 
ακόµη κορνιζαρισµένο στον 
τοίχο το εξώφυλλο του 
πρώτου µου βιβλίου, του 
«Έβδοµου Ελέφαντα», από 
το 1998. 

Έχεις κάποια στέκια 
στην περιοχή; Παλιά 
τον Βρούτο, τον Ένοικο και 
το Decadence. Αργότερα 
το Φλοράλ. Εσχάτως το 
Σαλέρο, ένα εξαιρετικό ε-
στιατόριο. 

Τι θα άλλαζες; Θα προ-
σπαθούσα να λείψει η 
ασυδοσία. Τα Εξάρχεια δεν 
θέλουν κανένα «µακιγιάζ». 
Απλώς πρέπει να τα αφή-
σουν να αναπνεύσουν.

Το αγαπημένο σου κτί-
ριο; Εννοείται πως είναι η 
Μπλε Πολυκατοικία, µία από 
τις παλαιότερες πολυκατοι-
κίες της Αθήνας, σταθµός 
στην ιστορία της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής. Κατασκευ-
άστηκε την περίοδο 1932-

1933 από τον αρχιτέκτονα 
Κυριάκο Παναγιωτάκο. 
Βρίσκεται στη διασταύρω-
ση των οδών Αραχώβης και 
Θεµιστοκλέους. Το όνοµά 
της οφείλεται στο αρχικό 
της µπλε χρώµα που επιµε-
λήθηκε ο ζωγράφος Σπύρος 
Παπαλουκάς. 

Ποιο τραγούδι θα ταί-
ριαζε στα Εξάρχεια; To 
«Perfect Day» του Λου Ριντ. 

Μια συνηθισμένη δι-
αδρομή που ακολου-
θείς; Σπίτι, Ασκληπιού, Ιπ-
ποκράτους, Μαυροµιχάλη, 
Καλλιδροµίου, Θεµιστοκλέ-
ους, Πλατεία. 

Αγαπημένη σου ώρα 
της ημέρας και σημείο; 
Κυριακή µεσηµέρι µε εφη-
µερίδες στα καφέ της Καλ-
λιδροµίου για διάβασµα, 
καφεδάκι και κουβεντούλα. 

Πού θα πήγαινες έναν 
ξένο καλεσμένο σου, αν 
τον φιλοξενούσες για 
μια μέρα; Στη Βαλτετσίου. 
Σινεµά στη Ριβιέρα, ποτό 
στους Χάρτες και φαγητό 
στο Γιάντες ή στο Σαλέρο.

O Α.Σ. µόλις κυκλοφόρησε το 
βιβλίο του «Μοτέλ Μορένα» από 
τις εκδόσεις Καστανιώτη 

Tα Εξάρχεια του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη 
Επιµέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Τι είναι τελικά 
τα Εξάρχεια; Εί-
ναι µια περιοχή 

δύσκολη να ζεις, 
αν έχεις άσθµα 
και αµάξι παρ-
καρισµένο σε 
λάθος σηµείο
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Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ ξανά να σχη-
ματίζεται ουρά για ένα ξεφουρνισμένο 
μπισκότο. Αλλά πάλι αυτά τα μπισκότα 
δεν μοιάζουν με κανένα άλλο. Αφράτα, 
ζουμπουρλά, τραγανά αλλά και μαλακά 
μαζί, λιώνουν στην πρώτη μπουκιά, αλλά 
δεν είναι καν ο λόγος που θα κολλήσεις 
με το πιο ζαχαρένιο μαγαζί των Εξαρ-
χείων. Ναι, φυσικά και θα έρθεις για τα 
μπισκότα (πρέπει), αλλά θα μείνεις για 
τις μουσικάρες που βάζει ο Αποστόλης, 
τις τάρτες, τις πίτες και τα γλυκά ημέρας 
που φτιάχνει ο Πέτρος, τον (τέλειο) καφέ 
που σερβίρεται σε χάρτινο ποτηράκι, το 
χάζι στη Θεμιστοκλέους από τις μεγάλες 
τζαμαρίες και τη βεβαιότητα ότι εδώ είναι 
το σπίτι σου. Ή τουλάχιστον το σπίτι που 

θα ήθελες να έχεις. Να δοκιμάσεις και τη 
σπιτική λεμονάδα με μαύρη ζάχαρη, κα-
νέλα, δυόσμο και γαρύφαλλο, να χορτά-
σεις και τα δημητριακά τους γιατί έχουν 
γεύσεις που δεν θα βρεις στην Ελλάδα, 
να υποκύψεις στις καινούργιες γεύσεις 
των milkshake γιατί δεν γίνεται αλλιώς 
(αν μπορείς να πεις όχι σε milkshake που 
έχει παγωτό βανίλια, δημητριακά με φυ-
στικοβούτυρο, φυστίκια και σαντιγί θα σε 
παραδεχτώ) και στο τέλος να καταλάβεις 
ότι έχεις ένα τεράστιο χαμόγελο, απλά 
και μόνο γιατί η μέρα σου μοσχοβόλησε 
μπισκότο. 

● Θεμιστοκλέους 42, 2114091999, 
Fb: @icakeyougr
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Το πρώτο μπισκοτάδικο της Αθήνας
 σ' αγαπάει όσο κι εσύ

Κι όπως θα περπατάς στη Θεμιστοκλέους, θα καταλάβεις αμέσως ότι 
εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Τα γυαλιά θα σου τραβήξουν σίγου-
ρα την προσοχή, θα θελήσεις να τα δεις από κοντά, να δοκιμάσεις και 
τότε θα βρεθείς όχι σε οπτικάδικο, αλλά σε urban οπτικοπωλείο. Δια-
φορετικής κουλτούρας χώρος με ιδιαίτερο και προσεγμένο design, 
που δεν θυμίζει σε τίποτα το παραδοσιακό στήσιμο που σε αγχώνει 
κάθε φορά που βρίσκεσαι αντιμέτωπος με αμέτρητα παραταγμένα 
σχέδια. Σε χαλαρό και φίνο περιβάλλον, η Χρύσα και ο Γιώργος, πτυχι-
ούχοι οπτικοί και οπτομέτρες, δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές για 
την ιδανική επιλογή γυαλιών, ενώ στο κατάστημα το κάθε γυαλί έχει 
το χώρο του. Θα βρεις επιλεγμένες ανεξάρτητες μάρκες, εξίσου ποιο-
τικές με εκείνες των γνωστών οίκων και ασυνήθιστα σχέδια. Θα βρεις 
ακόμα ορισμένους επιλεγμένους vintage σκελετούς,  όπως επίσης 
και φακούς επαφής, γυαλιά οράσεως και εκτέλεση ιατρικών συντα-
γών, ό,τι δηλαδή κάνει ένα οπτικάδικο, μόνο που εδώ όλα γίνονται με 
προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

● Θεμιστοκλέους 49, Εξάρχεια, 2103803616, Fb: @OpticCulture
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Τα γυαλιά των ονείρων σου



Σκηνές από την ταινία «Ο με-
θύστακας» (1950), του Γιώργη 
Τζαβέλλα, με πρωταγωνιστή τον 
Ορέστη Μακρή, γυρίστηκαν στη 
θρυλική ταβέρνα «Μπάρμπα-
Γιάννης» στην Εμ. Μπενάκη 94. 

Σε Εξάρχεια και Νεάπολη τριγύρι-
σαν Έλλη Λαμπέτη και Δημήτρης 
Χορν στο «Κυριακάτικο ξύπνη-
μα» (1953) του Μιχάλη Κακογιάν-
νη. Η τελευταία σκηνή, όπου οι 
δύο πρωταγωνιστές κυνηγιού-
νται, γυρίστηκε στην κορυφή 
του Στρέφη. 

Του Μιχάλη Κακογιάννη και η 
ταινία «Στέλλα» (1955), όπου ο 
Γιώργος Φούντας μαχαίρωσε τη 
Μελίνα Μερκούρη στη συμβολή 
των οδών Καλλιδρομίου, Πλα-

πούτα και Τσαμαδού. 

Η εναρκτήρια σκηνή του «Ο χα-
μένος τα παίρνει όλα» (2003) 
του Νίκου Νικολαΐδη, με τον Γιάν-
νη Αγγελάκα, είναι γυρισμένη 
στα Εξάρχεια. 

Όπως και πολλές από τον «Δρά-
κουλα των Εξαρχείων» (1983), 
του Νίκου Ζερβού, με πρωταγω-
νιστές μεταξύ άλλων τον Τζίμη 
Πανούση, τον Κωνσταντίνο 
Τζούμα, τον Τζόνι Βαβούρα, τον 
Αντώνη Καφετζόπουλο και τον 
Δημήτρη Πουλικάκο. 

Γύρω από την πλατεία και το «Να 
μ’ αγαπάς» (2003), του Ανδρέα 
Θωμόπουλου, αφιερωμένο στον 
Παύλο Σιδηρόπουλο. 

Σε είδα στο Σίνεμα 

Τα εξάρχεια στη λογοτεχνία
«…Στην πλατεία Εξαρχείων, στρογγυλή ακόμη, στέκονταν δύο φα-
ντάροι ένοπλοι, ο ένας προς την Ανδρέα Μεταξά, ήσυχος, ο άλλος 
στο τέλος της Αραχώβης, απέναντι από το Φλοράλ, πυροβολούσε 

κάθε λίγο και λιγάκι στον αέρα αγριεμένος...»
Βασίλης Βασιλικός «Τρεις ελληνικές πόλεις»

  

«…Πήρα την Καλλιδρομίου απ’ την κορφή κι ήταν σαν κοιλάδα στα 
πόδια μου, με τα δεντράκια της από τη μια μεριά κι απ’ την άλλη. 

Έχει μια άνεση αυτός ο δρόμος, μια γενναιοδωρία…»
Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ  «Ο νεκρός αρραβωνιαστικός»,  

από το βιβλίο «Αθήνα», Θ.Γιοχάλας, Τ. Καφετζάκη, εκδ. Εστία

«…Το περπάτημα και ο αέρας της περιοχής τής άνοιξαν την όρεξη, 
αγόρασε μια τυρόπιτα και κάθισε να τη φάει στο μεταλλικό παγκάκι 

κάτω απ’ το φοίνικα, απέναντι από το καφέ του Βοξ, που κάποτε 
ήταν το μαγειρείο του Κατσιρούμπα και τρώγανε οι φοιτητές με τα 
κουπόνια. Δίπλα το Φλοράλ με ρολά κατεβασμένα, σε κατάσταση 

πλήρους παρακμής. Λίγο παρακάτω το Τσαφ, κλειστό και καμένο. 
Ακόμα και το Decadance είχε κλείσει πρόσφατα, μετά από τριάντα 

χρόνια ιστορίας…»
Ζέφη Κόλια από τη συλλογή διηγημάτων «Τη νύχτα αυτή τη λέμε εμείς 

φωτιά - Ιστορίες από τα Εξάρχεια», εκδ. Athens Voice books 

 «…Η Τσιμισκή είναι στυγνή και μονοκόμματη, ενώ η Βουλγαρο-
κτόνου διαθέτει τη γλύκα της υπερηφάνειας. Καθόλου παράξενο 

που στη Βουλγαροκτόνου μαζεύτηκαν οι ταβέρνες και τα μπαρ. Από 
την άλλη, οι Βυζαντινοί κατέφυγαν στα Εξάρχεια γιατί όταν κινδυ-
νεύουν ανηφορίζουν γρήγορα προς το Στρέφη και το Λυκαβηττό, 

καβαλάνε τα σύννεφα και γίνονται καπνός. Διάλεξαν τους κάθετους 
δρόμους, αυτούς που αγγίζουν τους λόφους, κι άφησαν τους πα-

ράλληλους στους ήρωες του ’21…» 
Χρήστος Βακαλόπουλος  «Οι πτυχιούχοι», εκδ. Εστία

 
τα Εξάρχεια οφείλουν το όνομά τους…  

Σε έναν ηπειρώτη παντοπώλη, τον Έξαρχο, που διατηρούσε το παντοπωλείο του στη συμβολή των 
οδών Θεμιστοκλέους και Σολωμού. Δημιουργήθηκαν σταδιακά από το 1900 στην περιοχή  δυτικά της 

Νέαπολης κάτω από τον λόφο του Στρέφη.
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Όταν θέλεις αλλαγή που να εντυπωσιάζει και hot χρώμα θα πας στου Daniel's. Θρυ-
λικό πλέον κομμωτήριο, με αδυναμία και στα σγουρά μαλλιά και τις μπούκλες, αλλά 
και ιδιαίτερες τεχνικές σε βαφή και κούρεμα, με έμφαση στο Vidal Sassoon. Ο Daniel, 
που σχεδιάζει κομμώσεις για θεατρικές, κινηματογραφικές, τηλεοπτικές παραγωγές 
και fashion shows (τελευταία του δουλειά ο «Φεγγίτης» σε σκηνοθεσία του Κ. Μαρ-
κουλάκη), είναι αληθινός expert, αφιερώνει απαραίτητα μία ώρα σε κάθε ραντεβού 
και σε περιποιείται μέχρι τέλους. Όλα αυτά σε έναν ιδιαίτερο χώρο που θυμίζει λον-
δρέζικο χειρουργείο 19ου αιώνα με έναν υπέροχο κήπο.

● Μαυρομιχάλη 20, 213610278, www.daniels.gr, Fb: @danielshairsalon

Έχει τον τρόπο να σε κάνει πιο όμορφη
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Στην καρδιά της πλατείας, στη διάσημη 
μπλε πολυκατοικία, εκεί όπου η αύρα 
δεκάδων μουσικών, καλλιτεχνών, φοι-
τητών και ανθρώπων των γραμμάτων αι-
ωρείται στην ατμόσφαιρα, αποφάσισε η 
μπλε αρκούδα να φτιάξει το στέκι της. Α-
νοιχτή από νωρίς το πρωί για καφέ και κά-
ποια ελαφριά ή περισσότερο χορταστικά 
πιάτα, όπως φρέσκιες σαλάτες, σάντου-
ιτς και ομελέτες, μέσα ή στα τραπεζάκια 
της έξω, η μπλε αρκούδα συστήνεται για 
κάθε είδους αναλύσεις και «αναλύσεις»: 
από το τι έγινε το περασμένο βράδυ, μέ-

χρι τη σινεφίλ ταινία που δεν μπορείς να 
βγάλεις από το μυαλό. Κι όσο περνάει η 
ώρα και η νύχτα πέφτει, που λέει κι εκείνο 
το ουίσκι, το Blue Bear μετατρέπεται σε 
καθαρόαιμο μπαρ με καλά ποτά και καλές 
τιμές, αλλά και ψαγμένες μουσικές απ’ 
όλα τα είδη που ακούει η γειτονιά. Μείνε-
τε συντονισμένοι στο fb για τα συχνά live 
και events που διοργανώνει.  

● Θεμιστοκλέους 80, 2111830114, 
Fb: Blue bear café bar
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Η αρκούδα που έκανε το στέκι της
στην μπλε πολυκατοικία

Το ιστορικό μπαράκι της Δελφών, στο ίδιο σημείο από το ’78 (ναι, φέτος έγινε 40 
χρονών!) μοιάζει σα να διανύει τη δεύτερη νιότη του. Ατελείωτα (και κυρίως αξέχα-
στα) πάρτι, συζητήσεις, φλερτ, γνωριμίες, τα πάντα μπορούν να συμβούν γύρω από 
τη φιλόξενη μπάρα του, που στο τέλος της βραδιάς καταφέρνει να ενώσει όλο τον 
κόσμο σε μια παρέα. Ο Ιπποπόταμος ανοίγει από τις 11 για καφέ, θα σας σερβίρει και 
κάποια ελαφριά πιάτα αν πεινάσετε και όσο περνάει η ώρα θα συνεχίσει σε πιο μπαρ 
ρυθμούς, με μουσικές jazz, soul, funk και κυρίως ροκ. Χωρίς υπερβολή, το σήμα κα-
τατεθέν της περιοχής.

 ● Δελφών 3Β, 2103634583, fb: ippopotamos 

Με ιστορία και χαρακτήραΙπ
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Μπαρ με χαρακτήρα ο Άγιος βρήκε καταφύγιο σε ένα καλοδιατηρημένο νεοκλασι-
κό. Αγαπάει το καλό ελληνικό τραγούδι, από τη δεκαετία του ’50 μέχρι και σήμερα, 
ακούει Μητροπάνο, Μπέλλου, Βοσκόπουλο, Μαρινέλλα, Στράτο και πολλές ακόμα 
μεγάλες φωνές από το ελληνικό πεντάγραμμο. Στην ουσία πρόκειται για ένα από τα 
ελάχιστα γνήσια ελληνικά after-άδικα όπου μπορείς να διασκεδάσεις με την ψυχή 
σου και να το καταευχαριστηθείς μέχρι τελικής πτώσεως. Θα το βρεις ξάγρυπνο 
ακόμα και τις μικρές ώρες, ενώ πλέον ανοίγει και τις Πέμπτες. Από τις 10 το βράδυ και 
μετά. 

● Διδότου 33 & Ιπποκράτους, 2103647968, fb:agiosbardidotou 

Σαν τα παλιά καλά ελληνικά λαϊκά τραγούδια
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Street 
Art
Στα Εξάρχεια δεν περπα-
τάς, διαβάζεις και χαζεύ-
εις. Διαβάζεις συνθήματα 
και χαζεύεις γκράφιτι 
παντού. Aπό τα πιο εμ-
βληματικά γκραφίτι της 
περιοχής είναι το έργο 
του iNO, μια τεράστια α-
σπρόμαυρη τοιχογραφία 
που, επειδή βρίσκεται 
ψηλά, παραμένει ακόμα 
μέχρι σήμερα προστα-
τευμένη από βανδαλι-
σμούς. Ο υπέροχος μπα-
λινέζος καλλιτέχνης WD 
έχει κάνει στην περιοχή 
μερικά επικά γκραφίτι 
όπως το περίφημο «No 
Land for the Poor», γωνία 
Μπενάκη και Αραχώβης, 
που έγινε την εβδομάδα 

πριν το δημοψήφισμα 
του 2015. Στη συμβολή 
των οδών Σολωμού και 
Σουλτάνη υπάρχει το 
χιλιοφωτογραφημένο 
γκραφίτι του αμερικανού 
καλλιτέχνη Alex Martinez 
που ζει στην Ελλάδα και 
διάλεξε να φτιάξει μια 
ζούγκλα περιμετρικά 
του ισογείου μιας πολυ-
κατοικίας, οι κάτοικοι 
της οποίας έκαναν την 
παραγγελία και πραγμα-
τικά άλλαξε εντελώς το 
τοπίο. Αλλά και η μεγάλη 
τοιχογραφία που υπο-
γράφει ο Blu στο πάρκο 
της Ναυαρίνου κάνει τον 
περαστικό να σηκώσει 
τα μάτια ψηλά και να τη 
θαυμάσει.

Ale x M ar tinez
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Σε έναν κόσμο που όλα μοιάζουν ίδια, 
η μοναδικότητα των χειροποίητων 
πραγμάτων δεν είναι απλά τέχνη, είναι 
ανάγκη. Το εργαστήριο ελευθέρων 
σπουδών Ασκαρδαμυκτί κέρδισε την 
καρδιά των Αθηναίων από την πρώτη 
μέρα που άνοιξε, και τώρα, στον τέταρτο 
χρόνο λειτουργίας του, βάζει πλώρη για 
ακόμα μεγαλύτερα όνειρα, για ακόμη 
περισσότερη δημιουργία. Αν αγαπάς τα 
χειροποίητα αντικείμενα, σε αυτό τον 
μικρόκοσμο στην καρδιά των Εξαρχεί-
ων θα μάθεις να φτιάχνεις τα δικά σου. 
Κάθε τμήμα σπουδών έχει το δικό του 
χώρο, ένα δωμάτιο πλήρως εξοπλισμέ-
νο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για 
να μάθεις από την αρχή, βήμα-βήμα, τη 

δημιουργία κάθε τι χειροποίητου. Όλα 
τα υλικά παρέχονται από το εργαστήριο, 
και όταν ολοκληρώσεις τον κύκλο του 
σεμιναρίου, μπορείς να πάρεις μαζί σου 
αυτό που έφτιαξες, οτιδήποτε κι αν είναι 
αυτό. Τα σεμινάρια πια είναι πολλά, με τα 
εαρινά να γίνονται ακόμα περισσότερα, 
ενώ ο δεύτερος κύκλος αρχίζει τώρα. 
Οπότε μπες στο www.askardamykti.com 
διάλεξε αυτό που σε ενδιαφέρει πιο πολύ 
και πού ξέρεις; Ίσως αυτή να είναι μια νέα 
επαγγελματική αρχή για εσένα, εκτός 
από μια ευκαιρία να αφήσεις τη δική σου 
δημιουργική σφραγίδα. 

● Δεληγιάννη 6& Σπύρου Τρικούπη, 
210 8819784, Fb: Askardamykti 
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Ένας δημιουργικός κόσμος που θα απογειώσει 
τη φαντασία σου
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Σε ένα πανέμορφο διατηρητέο νεοκλασι-
κό του 1890, ανακαινισμένο με απόλυτο 
σεβασμό στην ιστορικότητα του κτιρίου, 
χτυπάει η καρδιά των εκδόσεων Άγκυρα. 
Στον ιδιαίτερο αυτό πολυχώρο, εκτός 
από το κεντρικό βιβλιοπωλείο των εκδό-
σεων θα βρείτε ακόμη το Παιδικό Στέκι, 
με παιχνίδια Lego, εργαστήρια ρομπο-
τικής και Καραγκιόζη, θεματικά παιδικά 
πάρτι  και άλλα πολύ ενδιαφέροντα για 
τους μικρούς φίλους, το Café ΡΟΤΑ αλλά 
και την αίθουσα Λέξεις & Νότες. Το ατμο-
σφαιρικό Café ΡΟΤΑ, σε μια πανέμορφη 
ζεστή αυλή με αίθριο, ανοιχτό από τις 9 
το πρωί έως αργά το βράδυ, προσφέρει 
ποικιλίες καφέ, τσαγιού, γλυκά, σαλάτες, 
πιάτα ημέρας, ενώ διοργανώνει live εμ-
φανίσεις σπουδαίων καλλιτεχνών κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο. Μπορείτε να 

ενημερώνεστε διαδικτυακά αλλά κρα-
τήστε και αυτές τις ημερομηνίες: 3/3 Αρ-
γυρώ Καπαρού, 17/3 Σταμάτης Χατζηευ-
σταθίου, 23/3 Μάγδα Πένσου, 24 & 31/3 
Τάνια Τρύπη, με αφιέρωμα στο θεατρικό 
και κινηματογραφικό τραγούδι. Στον 
πρώτο όροφο, η ιδιαίτερα διακοσμημένη 
αίθουσα Λέξεις & Νότες, με μπαρ, πιάνο, 
ηχητικές και μικροφωνικές εγκαταστά-
σεις, φιλοξενεί θέατρο σκιών και παιδικές 
παραστάσεις (στις 24/2 το «Φύλλο που 
δεν ήθελε να πέσει»), ενώ είναι ιδανική 
για να οργανώσετε τη δική σας κοινωνική 
εκδήλωση (prive parties, παρουσιάσεις 
βιβλίων κ.ά.). 

● Σόλωνος 124 & Εμμ. Μπενάκη, 
2103837667, www.e-agyra.gr,
 fb: Πολυχώρος Άγκυρα

Π
ο
λ
υ
χ
ώ

ρ
ο
ς 

Ά
γ
κ
υ
ρ
α

Ο πολυχώρος πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους



Μπλε πολυκατοικια 

To  «υπερωκεάνιο» των Εξαρχείων
 

Χαρακτηριστικό κτίσμα της πλατείας Εξαρχείων. Η μεσοπολεμική πολυκα-
τοικία του μοντερνιστή αρχιτέκτονα Κυριακούλη Παναγιωτάκου κατασκευ-

άστηκε το 1933 στη συμβολή των οδών Αραχώβης και Θεμιστοκλέους. Το 
μπλε χρώμα στις εξωτερικές επιφάνειες είχε επιλέξει ο ζωγράφος Σπύρος 
Παπαλούκας. Διέθετε 34 συνολικά διαμερίσματα, μαγαζιά στο ισόγειο, με-
γάλα υπόγεια, αίθουσα εκδηλώσεων και συναθροίσεων στο δώμα, δωμάτιο 

πλυντηρίων και πολλά ακόμα πρωτοποριακά για την εποχή.  Ένοικοι της 
μπλε πολυκατοικίας υπήρξαν μεταξύ άλλων οι Αλέξης Μινωτής και Κατίνα 
Παξινού, Σοφία Βέμπο και Μίμης Τραιφόρος, Δημήτρης Χορν, Δημήτρης 
Μυράτ, Λεωνίδας Κύρκος, Φρέντυ Γερμανός. Χωρίς το χαρακτηριστικό 

μπλε χρώμα της πλέον, διατηρεί την ονομασία της και την αίγλη της.
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αΦιεΡΩΜ αΕξάρχΕιά

Η αγορά 
και τα λουκέτα

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2017 στα Εξάρχεια καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά λουκέτων στους δρόμους Χαριλάου Τρικούπη (45,1%) και Ιπποκράτους (39,3%) καθώς η εμπο-ρική αγορά των Εξαρχείων πλήττεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εμπορικές ζώνες (εμπο-ρικό τρίγωνο, κέντρο και Κολωνάκι) με το ποσοστό των κλειστών  επιχειρήσε-ων στην εν λόγω περιοχή να βρίσκεται 
στο 35%. 

Η γειτονιά των εκδοτικών οίκων  

Αλφειός Χαριλάου Τρικούπη 22, 2103623092Γκοβόστης Ζωοδόχου Πηγής 73, 2103822251 Των Συναδέλφων Καλλιδρομίου 30, 
2103818840

Εξάρχεια Ζωοδόχου Πηγής 68, 2155257300Άγρα Ζωοδόχου Πηγής 99, 2107011461Ελευθεριακή Κουλτούρα Ερεσσού 52, 
2103804525

Ελεύθερος Τύπος Βαλτετσίου 53, 2103802040Απρόβλεπτες Καλλιδρομίου 57-59, 
2103623092

Φαρφουλάς Μαυρομιχάλη 18, 2111845583Σαββάλας Ζωοδόχου Πηγής 18, 2103301251

ΗΒΗ 

Όλη μέρα στο πιο φωτεινό
σημείο της πλατείας
 Είναι απόλαυση να πίνεις το πρωινό σου καφέ πίσω από 
τις μεγάλες της τζαμαρίες. Ή, όταν ανοίξει λιγάκι ο και-
ρός, στα τραπεζάκια της απέναντι στην πλατεία, κάτω 
από τη φυσική σκιά των δέντρων. Όπως και να έχει, η μο-
ντέρνα και παρεΐστικη ΗβΗ βρίσκεται σε ένα από τα πιο 
όμορφα σημεία της πλατείας Εξαρχείων, στέκι για κατοί-
κους, επισκέπτες και φοιτητές, με καλοφτιαγμένα σνακ 
στη διάρκεια της ημέρας και απόλυτα μπαρ διάθεση το 
βράδυ. Με ψαγμένες ωραίες μουσικές, καθαρά ποτά, ω-
ραία μοχίτο και καϊπιρίνιες μόλις με €5 και προσιτές τιμές 
σε όλα της. ● Στουρνάρη 2, 215 5100787 

Άνοιξε το 1978 και όλα αυτά τα χρόνια 
είναι από τα λίγα εστιατόρια που κατά-
φεραν να διατηρήσουν αναλλοίωτα στο 
χρόνο την ποιότητα και τον χαρακτήρα 
τους. Στον Αχιλλέα θα πας κυρίως για το 
υπέροχο, εντελώς σπιτικό μαγειρευτό 
φαγητό, που πια δεν μπορείς να βρεις 
εύκολα. Καθημερινά θα συναντήσεις τα 
άπαντα της ελληνικής κουζίνας, όπως 
μπριάμ, λαχανοντολμάδες μούρλια (αλλά 
και μαρουλοντολμάδες!), φακές, φασο-
λάκια, φασολάδες, φρέσκα ψαράκια, 
γ πατσά ψιλοκομμένο, μαγειρίτσα που 
εδώ μαγειρεύεται όλο το χρόνο, καθώς 
και μία μεγάλη ποικιλία σε σούπες τους 
χειμερινούς μήνες (η κοτόσουπα είναι 
από τις πιο νόστιμες που θα δοκιμάσεις 
ποτέ). Επίσης, διάφορες μακαρονάδες και 

πολλές επιλογές σε σαρακοστιανά, όπως 
χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι και σου-
πιές με σπανάκι. Μεγάλη δύναμη είναι και 
η σχάρα του (στα οπωσδήποτε να βάλεις 
την «μπριζόλα του καλοφαγά» αλλά και 
το χωριάτικο μπιφτέκι γεμιστό με πιπε-
ριά Φλωρίνης και φέτα), ενώ ξακουστά 
είναι και τα τυλιχτά σουβλάκια του που 
μπορείς να πάρεις (και) στο χέρι. Να ξέ-
ρεις επίσης ότι οι φρέσκιες πατάτες είναι 
απαράβατος κανόνας στον Αχιλλέα. Ναι, 
ακόμα και στο σουβλάκι του. Φυσικά υ-
πάρχει και η δυνατότητα delivery, καθώς 
ο Αχιλλέας ήταν το πρώτο εστιατόριο της 
Αθήνας που έβαλε αυτή την επιλογή. 

● Βαλτετσίου 62, 2103302933, 
Fb: @achileas1978
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Αν ψάχνεις το απόλυτο σπιτικό φαγητό, 
μόλις βρήκες το στέκι σου
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Ανοίγεις την πόρτα και αμέσως σε τυλίγει 
μια ζεστή σπιτική ατμόσφαιρα αλλά και 
η υπέροχη μυρωδιά της χειροποίητης 
φοκάτσιας που ζυμώνεται και ψήνεται 
εδώ κάθε μεσημέρι. Βρισκόμαστε φυσικά 
στο ανανεωμένο Il Postino, το ιταλικό 
εστιατόριο της Σκουφά και ένα από τα πιο 
παλιά στέκια της περιοχής, εδώ όπου ο 
σεφ Ανδρέας Σουρές, πάντα με φρέσκα 
υλικά, τιμά την ιταλική παράδοση.

Εμείς δοκιμάσαμε τη φανταστική σαλά-
τα  di Spinaci (με σπανάκι, blueberries, 
raspberries, gorgonzola και σος ροδά-
κινο) και all’ Avocado (πολύχρωμη, με 
avocado, mozzarella, λευκό σουσάμι και 
σος μέλι), μας μάγεψαν οι γλυκοπατάτες 
με μοσχολέμονο, στα κυρίως εντυπωσι-
αστήκαμε από τις ευφάνταστες επιλογές 

με ζυμαρικά που βράζονται al dente 
αλλά και από τις «Le Nostre Specialita»! 
Επιβάλλεται να δοκιμάσετε την κλασική 
Carbonara (με πανσέτα, κρόκο αυγού, 
parmigiano και πιπέρι), τη Linguine e 
scampi (λινγκουίνι με καθαρισμένες 
καραβίδες), τη Fresine ai Fegatini (ταλια-
τέλες με σος από συκωτάκια πουλιών) και 
τη Tagliata Finissima (entrecote μοσχα-
ριού στη σχάρα).

Όλα αυτά συνοδεία μιας πλούσιας κάβας 
εκλεκτών ελληνικών και ξένων κρασιών 
(και εξαιρετικό χύμα), με γλυκό επίλογο 
μια τιραμισού, μια πανακότα ή ένα γλυκό 
ημέρας! Δευτ. έως και Σάβ. 14.00-11.45.
● Σκουφά 64 & Γριβαίων 3, Κολωνά-
κι, 2103641414, fb: ilpostinoathens, 
Instagram: ilpostinokolonaki
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Το ανανεωμένο ιταλικό εστιατόριο έχει πάντα
μια νόστιμη έκπληξη

Διαχρονική αξία στην πλατεία το ιστορι-
κό Διπλό, διανύει τον 28ο χρόνο λειτουρ-
γίας του, στο ίδιο γωνιακό νεοκλασικό 
κτίριο – όλοι έχουν περάσει από εδώ. 
Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί, σερβίρει 
ποιοτικό καφέ Illy (και σε πακέτο), τσάγια 
και άλλα ροφήματα, αλλά και διάφορα 
καλοφτιαγμένα σνακ, νόστιμη pizza και 
χορταστικά burgers. Το Διπλό το βράδυ 

αποκτάει χαρακτήρα bar, διαθέτει με-
γάλη ποικιλία από μπίρες και ενδιαφέ-
ρουσα λίστα cocktails, ενώ πολύ συχνά 
φιλοξενεί dj sets και live, για τα οποία 
μπορείτε να μαθαίνετε από τη σελίδα 
του στο Facebook. 

● Θεμιστοκλέους 70, 2103301177, 
fb: ΔΙΠΛΟ ΚΑΦΕ

Όποιος δεν έχει γλεντήσει έστω και ένα 
βράδυ στη ζωή του στο ρεμπετάδικο του 
Κάβουρα, να το ξανασκεφτεί. Με ιστορία 
από το 1982, ο Κάβουρας λειτουργεί κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο με πενταμελή 
ορχήστρα και αγαπημένα ρεμπέτικα και 
λαϊκά, με χορούς και κέφι που κρατάει μέ-
χρι τις 5 το πρωί, με φοιτητές και παλιούς 
φοιτητές που μεγάλωσαν, γιατί εδώ όλοι 

οι καλοί χωράνε. Οι ποικιλίες, τα ψητά και 
τα συνοδευτικά είναι πεντανόστιμα, το 
κρασί διαλεχτό και εμφιαλωμένο από 15 
ευρώ, μπορείτε να κάνετε και την κράτη-
σή σας.

● Θεμιστοκλέους 64, 2103810202, 
fb: ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ρεμπέτικα - Λαϊκά
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Κομμάτι της ιστορίας της πλατείας Για γλέντια όπως παλιά
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Στον Σαλίγκαρο θα δοκιμάσεις πιάτα παραδοσιακά, με έμφαση στη νέα κρητική 
κουζίνα και όχι μόνο, σε έναν χώρο απλό, όμορφο, ζεστό και χαλαρό που έχει 
αγαπηθεί. Κυριαρχούν τα κρητικά προϊόντα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, 
η βιολογική τσικουδιά του ιδιοκτήτη και σύντομα προϊόντα από το αγρόκτημα 
του καταστήματος στο Δάσος της Ραπεντώσας. Θα δοκιμάσετε πιάτα που θα 
εκπλήξουν τον ουρανίσκο σας με επιλογές για κρεατοφάγους ή vegan. Ο Σαλί-
γκαρος σας περιμένει για μία αξέχαστη γευστική εμπειρία.

 ● Σολωμού 37, 2130226262, fb: Saligaros σαλιγκαρος

Η νέα κρητική κουζίνα είναι πολύ νόστιμη
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To λιλιπούτειο κινέζικο των Εξαρχείων αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο γιατί μαγειρεύει 
όχι μόνο τα πιο νόστιμα, αλλά και τα πιο τίμια noodles. Τίποτα δεν ξεπερνάει τα €5. 
Πώς να μη σχηματίζονται μετά ουρές για τα all time classic noodles με κοτόπουλο 
και sweet chili sauce, πώς να μη δίνονται μάχες για την τελευταία μερίδα wonton; 
Τώρα όμως θέλω την ψυχραιμία σας, γιατί θα σας πω πατατράκ μυστικό: το Microu 
Lee από τα τέλη αυτού του μήνα θα έχει και… sushi! Ναι, μάλιστα, sushi με την ίδια 
ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας-τιμής στην οποία μας έχει κακομάθει. Ακούσαμε για 
οκτώ πιάτα (τα τέσσερα vegan) με την πιο άπαιχτη συνταγή για ρύζι που έχει φτιάξει 
ποτέ Ιάπωνας και κρατάμε ήδη τα chopisticks ανά χείρας. 

● Στουρνάρη 14, 2103800672, Fb: @microulee 

Ένα από τα καλύτερα κινέζικα 
στην καρδιά των Εξαρχείων
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Ξέχνα τα κλασικά κρεοπωλεία που έχεις στο μυαλό σου. Ο Γιάννης είναι κάτι σαν 
θρύλος στην Καλλιδρομίου. Μαζί με τη γυναίκα του τη Γωγώ είναι εδώ και 25 χρόνια 
στα Εξάρχεια. Και κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, πάντα με το εγκάρδιο χαμόγελό 
τους θα σε ρωτήσουν τι θες να μαγειρέψεις για να σου δώσουν ακριβώς αυτό που 
πρέπει. Και «αυτό που πρέπει» είναι πάντα ό,τι πιο ποιοτικό, νόστιμο και εκλεκτό. 
Τρία πράγματα πρέπει να ξέρεις: 1) το μαγαζί είναι τόσο καθαρό που ντρέπεσαι να 
πατήσεις 2) εδώ παίζει πάντα ροκ -  απαράβατος κανόνας 3) γρήγορα θα νιώσεις πε-
ρισσότερο σαν φίλος και λιγότερο σαν «πελάτης». Για αυτό θα θες πάντα να ψωνίζεις 
από εδώ, ακόμα και όταν αλλάξεις γειτονιά! Tip: Αν δεν έχεις πολύ χρόνο, δοκίμασε 
τα λουκάνικα δικής τους παραγωγής, τα ρολά, τα μπιφτέκια και το κρέας στη λαδό-
κολλα. Λουκούμι! 

● Καλλιδρομίου 51, 2103301230, Fb: Κρεοπωλείο ο Γιάννης Εξάρχεια

Το πιο ροκ κρεοπωλείο της πόλης
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Το ουζερί-στέκι που τιμάει την παράδοση της Λέσβου ήδη από το 1970, θα σας 
προσφέρει όλα τα καλά του Αιγαίου. Απολαυστικός γαλέος με σκορδαλιά, σουπιά 
με ξίδι, κολιός μαρινάτος αλλά και χειροποίητη λακέρδα είναι κάποια από τα πιάτα 
του καταλόγου, φτιαγμένα με μεράκι και με παραδοσιακές συνταγές του νησιού. 
Το λάδι έρχεται από τη Μυτιλήνη, το (φανταστικό) λαδοτύρι επίσης, τα ουζάκια και 
πολλά ακόμα, σε ένα χώρο απόλυτα φιλικό και παραδοσιακό, που κάθε Παρασκευή 
βράδυ και Σάββατο μεσημέρι το γλεντάει με ζωντανή μουσική και παλιά αγαπημένα 
σμυρναίικα. 

● Εμμανουήλ Μπενάκη 38, 2103814525, fb: Ouzeri “Lesvos” 

Το ουζερί της παρέας

Λ
έσ

β
ο
ς



15 - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018 A.V. 31 

Θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις 
και ως το πιο γλυκό στέκι του κέ-
ντρου. Τα παιδιά πάντα με χαμόγελο, 
ο καφές ποιοτικός, καβουρδίζεται 
και συσκευάζεται εδώ και είναι 
πραγματικά value for money αφού οι 
τσιγκουνιές δεν χωράνε: Για όλους, 
είτε εδώ, είτε στο γραφείο, με κάθε 
καφέ είναι κερασμένο και ένα πε-
ντανόστιμο κέικ, βανίλια, καραμέλα, 
φράουλα, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. 
Το Cupaki προσφέρει και κάποια λα-
χταριστά σάντουιτς, όπως με τόνο, 

προσούτο ή και vegan, αργά το από-
γευμα είναι ιδανική στάση για ένα 
κρασί ή ποτάκι και το delivery είναι 
άμεσο και εξυπηρετικότατο, καθώς 
όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσε-
τε και στο γραφείο ή στο σπίτι. 
 Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το 
πρωί έως τις 10 το βράδυ, Σάββατο 
έως τις 5 το απόγευμα, Κυριακή 
κλειστά. 

● Εμ. Μπενάκη 9, 2103810123, 
fb: Cupaki Street Espresso
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Το μικρό καφέ που μας έχει γίνει πολύτιμο

Για φαντάσου. Πέστροφα καπνιστή, 
λέει, σε τυλιχτό. Συνοδεία χειροποίη-
της φάβας, κάππαρης, κρεμμυδιού και 
ντομάτας. Κι όλα μέσα σε μια υπέροχα 
αφράτη πίτα από καλαμπόκι. Αυτό το με-
γαλείο μόνο ένας αληθινός πρίγκιπας θα 
μπορούσε να φανταστεί και να υλοποι-
ήσει και δεν είναι άλλος από τον γνωστό 
σου πρίγκιπα της Χαριλάου Τρικούπη. 
Ο πρίγκιπας που λέτε, που σερβίρει την 
παραπάνω εκδοχή και με καπνιστό χέλι 
(πέστροφα και χέλι έρχονται από τα Γιάν-
νενα), έγινε διάσημος γιατί αγαπάει τη λε-
πτομέρεια, περνώντας το τυλιχτό σε άλ-
λο επίπεδο. Με μεγάλους πρωταγωνιστές 
τα κεμπάπια Φλωρίνης (μίξη από χοιρινό, 

μοσχάρι και πρόβειο κιμά), τη χοιρινή 
πανσέτα, την προβατίνα, το βουβαλίσιο 
κρέας, όλα φερμένα από φάρμες μικρών 
Ελλήνων παραγωγών. Όπως θα σου πει 
κι ο ίδιος, πίνοντας ένα από τα καλύτερα 
τσίπουρα της ζωής σου, σκοπός είναι να 
απολαύσεις, ακόμα και περπατώντας, 
γεύσεις που θα δοκίμαζες μόνο σε κάποιο 
καλό εστιατόριο – σε τιμές γειτονιάς. 
Ωράριο Λειτουργίας: 12.00-24.00, 
διανομή: 13.00-23.30, Κυριακή κλειστά. 
 
● Χαριλάου Τρικούπη 23, 2114050070, 
www.prigkipas.gr, Fb: @Prigkipas.
Exarcheia, Instagram: prigkipas.exarcheia
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Σε φροντίζει σα να ήσουν ένας αληθινός πρίγκιπας!



32 A.V. 15 - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018

Εφτά και κάτι χρόνια στο ίδιο σημείο, έχει γίνει σημείο αναφοράς για τα Εξάρχεια και 
όχι μόνο, αποτελώντας στέκι για όλη την ημέρα. Ποιοτικός καφές στο ήσυχο πέρα-
σμα του πεζόδρομου της Κωλλέτη, απογευματινή μπίρα ή κρασί πίσω από τις μεγά-
λες του τζαμαρίες, ποτό το βράδυ στην εντυπωσιακή του μπάρα, η οποία είναι μια 
από τις πιο ατμοσφαιρικές της πόλης. Με μουσικές που ταιριάζουν στο κλίμα και στη 
γειτονιά και οι οποίες επιλέγονται από djs και με συχνά events για τα οποία μπορείτε 
να ενημερώνεστε από τη σελίδα του στο Facebook.
 
● Κωλλέτη 42, 210 3800518, fb: Μαύρος Γάτος Bar

Το ατμοσφαιρικό στέκι της ΚωλλέτηΜ
α
ύ
ρ
ο
ς 
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ς

Αποτέλεσμα της δουλειάς του γνωστού σου από το After Dark, Νίκου Κοσσυ-
φίδη, το Kik Project γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες τα πρώτα του γενέθλια, 
έχοντας ήδη κάνει πολλούς και καλούς φίλους. Όμορφο και ζεστό, ανοίγει από 
νωρίς το πρωί για έναν ποιοτικό καφέ, ενώ η κουζίνα του σερβίρει μέχρι αργά 
νόστιμα πιάτα, από σάντουιτς, μπρουσκέτες, σαλάτες, burgers, πλατό τυριών 
και αλλαντικών και άλλα. Το βράδυ το Kik Projects μετατρέπεται σε κανονικό 
μπαρ, με μαύρες, τζαζ και ροκ μουσικές τις οποίες επιλέγουν καθημερινά djs, 
ενώ τις Κυριακές το πρόγραμμα έχει live. Μη χάσεις το μασκέ live πάρτι την Κυ-
ριακή 18/2.

 ● Εμ. Μπενάκη 45 & Κωλέττη, 2103810715, fb: Kik Project All Day Bar

Νέο, ωραίο και με άποψη

K
ik
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Η Ιστορία των φούρνων «Άρτιστον» ξεκι-
νά το 1910, στην οδό Σπ. Τρικούπη, όπου 
παραμένει ακόμα το πρώτο τους κατά-
στημα.  Μετά την πετυχημένη ανακαίνισή 
του, υποδέχονται τους πελάτες τους σε 
έναν μοντέρνο και φιλικό  χώρο, όπου 
μπορείτε να δοκιμάστε το πιο νόστιμο, 
μυρωδάτο και old fashioned τσουρέκι 
της πόλης. 
 Σόλωνος 91, Σκουφά 41 και Ερεσού  80 θα 
συναντήσετε τρία ακόμα hot spot Άρτι-
στον τα οποία συνεχίζουν την παράδοση 
στα φρέσκα, καλοζυμωμένα με αγνά και 
παραδοσιακά υλικά.  
  
Στους φούρνους Άρτιστον μπορεί να βρει 
κανείς μία τεράστια ποικιλία ψωμιών και 
αρτοσκευασμάτων, τόσο αλμυρών όσο 

και γλυκών.  Φρεσκότατα snaks, χειρο-
ποίητες σφολιάτες, αλμυρές τάρτες και 
ιδιαίτερα σαντουιτς. Ολόφρεσκες και 
λαχταριστές λιχουδιές, που παρασκευ-
άζονται καθημερινά εξολοκλήρου στα 
εργαστήριά τους, από εξειδικευμένους 
αρτοτεχνίτες και με τις πιο αγνές πρώτες 
ύλες.  

● Σπ. Τρικούπη 61 & Μετσόβου, Εξάρχεια, 
2108211029 
Σόλωνος 91& Χαριλάου Τρικούπη, Αθήνα, 
2103629489
Σκουφά 41, Κολωνάκι, 2103607907
Χαρ. Τρικούπη 80 & Ερεσού, Αθήνα,
2111838071

Ά
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Ποιότητα με ιστορία...
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Δώδεκα χρόνια στη γειτονιά το 
Condande, έχει γίνει πλέον μια γλυκιά συ-
νήθεια, ένα καθημερινό πέρασμα για μια 
καλημέρα και, φυσικά, για προμήθειες 
από τα πολλά και ποιοτικά του προϊόντα. 
Θα σας τονώσει με εξαιρετικό καφέ 
Dimello (διαθέτει και δύο είδη μονοποικι-
λιακών για τους λάτρεις), θα σας χορτάσει 
με πεντανόστιμες σαλάτες και σάντουιτς, 
θα σας πάρει τα μυαλά με τα γλυκά του, 
όπως κέικ σοκολάτας και μηλόπιτες, θα 
δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα 
ένα πάρε-δώσε, αλλά κάτι περισσότερο, 

που μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε μια 
φιλία. Το Condande προμηθεύεται τα 
καλύτερα υλικά, ο κιμάς και το κοτόπουλο 
είναι εκλεκτά, από το κρεοπωλείο του 
Γιάννη στην Καλλιδρομίου, οι μπαγκέτες 
από τον διάσημο φούρνο του Τάκη, τα 
μπριός από του Σταυρόπουλου και πάει 
λέγοντας, περάστε να τα γνωρίσετε και 
να τα απολαύσετε από κοντά.
 
● Τζωρτζ 30-32, 2103843605,
fb: Condande

C
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Η ποιοτική γωνιά που θα γίνει το στέκι σου

Σε ένα σημείο όπου συναντώνται η πνευ-
ματική αύρα των Εξαρχείων με την αισθη-
τική του Κολωνακίου, το Χημείο καταφέρ-
νει να συνδυάζει αρμονικά τις ιδιότητες 
ενός all day café - bar - restaurant, όπως 
ακριβώς είχε στο μυαλό του από την αρ-
χή και ο ιδιοκτήτης του και τελειόφοιτος 
της Νομικής, Διονύσης Αθ. Γεωργαντό-
πουλος. Φιλικό, ζεστό και ανθρώπινο, 
αποτελεί σημείο συνάντησης φοιτητών, 
περαστικών, εργαζομένων στα γύρω 

γραφεία, αποτελώντας ένα «αστικό 
καταφύγιο», ακριβώς μπροστά στην 
πολυσύχναστη οδό Σόλωνος. Με άριστες 
πρώτες ύλες και διάθεση για δημιουργία, 
το Χημείο θα σας προσφέρει έναν καλο-
φτιαγμένο καφέ, νόστιμο φαγητό αλλά 
και ποτό, σε ένα χώρο που μπορεί να γίνει 
μια πραγματική ανάπαυλα της καθημερι-
νότητάς σας. 
●  Σόλωνος 87-89, 2103628377,
fb: Χημείο - Café, Bar, Restaurant
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Σαν ένα ζεστό καταφύγιο στη μέση της πόλης
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Ο αληθινΟς 
έρωτας για τΟν 

ΓκιΓιέρμο 
Ντέλ τορο

Χρειάστηκε μια 10ετία σχεδόν κι άλλο 

ένα τέρας (μετά από τον φασίστα του «Λα-

βύρινθου του Πάνα») για να επιστρέψει 

ο Μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στις 

αριστουργηματικές δημιουργίες και να 

πιστοποιήσει για άλλη μια φορά –τέταρτη 

τα τελευταία πέντε χρόνια μετά από τις 

νίκες στην κατηγορία του καλύτερου σκη-

νοθέτη των Αλφόνσο Κουαρόν και Αλεχά-

ντρο ινιαρίτου (δις)– πως τα αμερικανικά 

βραβεία κινηματογράφου είναι και φέτος 

μεξικάνικη υπόθεση. Ας δούμε όμως τι λέει 

για τη «Μορφή του νερού», ο 54χρονος δη-

μιουργός του και σχεδόν βέβαιος νικητής 

του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Α
πό πού προήλθε η ιδέα της ταινίας; 

Ήταν πολύ παλιά στα 90s, όταν μου 

μπήκε η ιδέα να κάνω ένα ρομαντικό 

φιλμ με ήρωα έναν αμφίβιο άνθρω-

πο, γυρισμένο ως ταινία επιστημονικής 

φαντασίας. Αφορούσε σε μια περιπέτεια 

τοποθετημένη στον Αμαζόνιο, με τους ε-

ξερευνητές να ανακαλύπτουν το ον αυτό, 

όμως κανείς από όσους το άκουσαν δεν εν-

θουσιάστηκε και φυσικά κανείς δεν ήθελε 

να πάρει μέρος. Όμως η ιδέα παρέμεινε όλα 

αυτά τα χρόνια στο μυαλό μου σε συνδυ-

ασμό με μια κλασική ιστορία παραμυθιού, 

εκείνη του ψαριού που εκπληρώνει τις 

τρεις ευχές του ψαρά (ή της γυναίκας του, 

δεν θυμάμαι καλά) στην περίπτωση που το 

απελευθερώσει και το οδηγήσει πίσω στη 

θάλασσα. Ήθελα να πω μια τέτοια ιστορία 

για ένα αμφίβιο που αλλάζει τη ζωή εκεί-

νου που το σώζει με έναν μαγικό τρόπο.

Το σκηνικό της ταινίας είναι διαφορετικό 

από ό,τι περιγράψατε. Μιλάμε για την Αμε-

ρική των 60s και του Ψυχρού Πολέμου με 

χώρο δράσης ένα μυστικό πολεμικό εργα-

στήρι παράνομων πειραμάτων. Ναι, επει-

δή η ιδέα του Ντάνιελ Κρος, συνεργάτη 

μου όταν γράφαμε το «Trollhunters», μου 

αποκάλυψε πλήρως την ταινία που είχα 

ασχημάτιστη ακόμη στο μυαλό μου. Παίρ-

ναμε το πρωινό μας στο Τορόντο, την επο-

χή που προετοίμαζα το «Pacific Rim» και ο 

Ντάνιελ λέει: «Ξέρεις, έχω μια ιδέα για ένα 

αμφίβιο που κρατάει μυστικά κλειδωμένο 

σε ένα εργαστήρι η κυβέρνηση και γίνε-

ται φίλος με τον επιστάτη του». Αυτό ήταν. 

Του λέω, μη συνεχίζεις άλλο, μη γράψεις 

τίποτα, αγοράζω τώρα την ιδέα σου και 

απλώς γράψε μου το ποσό που θες για να 

το κάνουμε ταινία! Αυτό έγινε πριν από 4-5 

χρόνια. Γράφοντας την ιστορία κατέληξα 

πως θα είναι ένα love story τοποθετημένο 

το 1962 και θα σηματοδοτεί το τέλος του 

ειδυλλιακού αμερικανικού ονείρου. 

Γιατί επιδιώξατε ειδικά εκείνη τη χρονιά; 

Είναι ένας χρόνος που για μένα σηματοδο-

τεί το τέλος της αθωότητας στην Αμερική. 

Ήδη αρχίζουν να ηχούν τα τύμπανα του 

πολέμου στο Βιετνάμ, ακολουθεί η δολο-

φονία του JFK κι ενώ όλοι αρχίζουν να πι-

στεύουν ότι το μέλλον θα είναι λαμπερό, 

με πρώτο στόχο την κατά-

κτηση του διαστήματος, τα 

πάντα αλλάζουν. Σιγά-σιγά το 

σκοτάδι αρχίζει να καταλαμ-

βάνει περισσότερο χώρο, οι παλιοί αμερι-

κανοί ήρωες γίνονται βίαιοι και μοχθηροί 

και παλιές, αρχαίες δυνάμεις αρχίζουν να 

εμφανίζονται απειλητικά στον ορίζοντα. 

Αν και έχουμε να κάνουμε με ένα monster 

movie, το τέρας δεν είναι το αμφίβιο πλά-

σμα αλλά ο σκληρός στρατιωτικός του 

Μάικλ Σάνον. Πώς καταλήξατε στον συ-

γκεκριμένο χαρακτήρα; Η σκέψη ήταν αν 

μπορούμε να αφηγηθούμε την ιστορία 

του τέρατος από την ανάποδη. Αρχικά 

πήραμε την αστεία, χιλιοειδωμένη εικόνα 

του τέρατος που παίρνει αγκαλιά την κο-

πέλα, όπως την έχουμε δει στα sci-fi των 

50s, αλλάζοντάς της τελείως τη βασική 

ιδέα, και μετά δημιουργήσαμε ένα τέρας.

Όχι το αμφίβιο πλάσμα, αλλά ένα ανθρώ-

πινο τέρας. Μιλάω φυσικά για τον κυβερ-

νητικό πράκτορα του Μάικλ Σάνον. Συνή-

θως ο εμφανίσιμος και γοητευτικός τύπος 

με το όμορφο κοστούμι που δουλεύει για 

την κυβέρνηση είναι ο ήρωας, ο καλός της 

ταινίας, κι όχι ο κακός όπως εδώ.  

Ο πιο σημαντικός χαρακτήρας του φιλμ εί-

ναι η Ελάιζα. Μια μουγκή καθαρίστρια που 

«λέει» τις πιο κρίσιμες ατάκες του φιλμ. Αλή-

θεια, γιατί της στερήσατε τη φωνή; Επιδιώ-

καμε με αυτό τον τρόπο –μαζί και με κάποια 

άλλα στοιχεία– να δείξουμε ότι η Ελάιζα 

γεννήθηκε σε έναν τόπο όπου στην πραγ-

ματικότητα δεν ανήκει. Είναι ένα πλάσμα 

που ζει στο περιθώριο, σχεδόν αόρατη για 

τους περισσότερους, αλλά έχει εκπληκτική 

διανόηση, ευαισθησία και γενναιότητα.

Ο έρωτας ανάμεσα σε εκείνη και το αμφίβιο 

πλάσμα τής αλλάζει τη ζωή. Αναρωτιέμαι 

ποιος είναι ο πραγματικός έρωτας για σας... 

Σχεδόν σε όλα μου τα έργα ο έρωτας είναι 

ο πρωταρχικός και κινητήριος παράγοντας 

που βάζει σε δοκιμασίες τους ήρωες. Έτσι 

κι εδώ η Ελάιζα βλέπει τον έρωτα όπως τον 

αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Δεν πιστεύω ότι ο 

κεραυνοβόλος έρωτας είναι όταν βλέπεις 

τον άλλο και σου αρέσει. Ο πραγματικός 

έρωτας έρχεται όταν σε κοιτάει ο άλλος 

και μέσα από το βλέμμα του αρχίζεις να αλ-

λάζεις, να υπάρχεις με άλλη μορφή. Έτσι 

και η Ελάιζα, που μέχρι τότε δεν την έβλε-

πε σχεδόν κανείς, αποκτά μορφή όταν το 

τέρας την βλέπει για πρώτη φορά.

Αν και το φιλμ διαδραματίζεται στο χτες λέ-

ει πολλά για το σήμερα. Έτσι το σκεφτήκατε 

εξαρχής; Ίσως όχι τόσο έντονα, αλλά επειδή 

τα πράγματα άλλαξαν γρήγορα με τις πολι-

τικές εξελίξεις (προεδρία Τραμπ κ.ά.) είδα-

με ότι στο επίπεδο της αλληγορίας αυτό 

το παραμύθι μπορεί να διαβαστεί με πολ-

λούς τρόπους. Το ανακάτεμα των ειδών και 

στοιχείων (ρομάντζο, χιούμορ, θρίλερ) μας 

έδωσε την ελευθερία να κάνουμε ένα έργο 

που κουβαλά παραδοσιακές, αρχετυπικές 

αξίες οι οποίες όμως έχουν απόλυτο νόημα 

στη σύγχρονη πολιτική κατάσταση. 

Μια απορία που έχουμε αφορά στην ταινία 

που παίζει ο κινηματογράφος κάτω από το 

σπίτι της Ελάιζα. Ποια ταινία είναι το «Story 

of Ruth»; Σε πολλά σημεία του φιλμ το πλά-

σμα αυτό αναφέρεται ως Θεός. Ήθελα να 

υπάρχει ένα έντονο βιβλικό σημάδι στην ι-

στορία, αλλά να μην το γνωρίζει κανείς. Δεν 

ήθελα κάτι προφανές ή πασίγνωστο (θα 

ήταν βαρετό κάτι τέτοιο) οπότε επέλεξα να 

μπει η άγνωστη αυτή ταινία στο φόντο. A    

I N F O :  Η ταινία σε διανομή Odeon κυκλοφο-
ρεί στις αίθουσες από τις 15/2/18.

Ο σχεδόν βέβαιος νικητής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας μάς μίλησε 

 για την υποψήφια για 13 Όσκαρ ταινία του «Μορφή του νερού» 

Του ΚωΝΣΤΑΝΤίΝΟΥ ΚΑϊΜΑΚΗ
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▶Άνθρωποι διάσημοι από 
πολλούς χώρους, δημι-

ουργικοί και style icons με 
αντισυμβατική ματιά, όπως 
η πανέμορφη Gigi Hadid, η 
Ariana Grande,το hip-hop δί-
δυμο Rae Sremmurd, το top 
model Sharina Gutierrez, 
η τραγουδίστρια Teyana 
Taylor, ο ράπερ Lil Yachty, 
οι graffiti artists Felipe 
Pantone & Sany και η K-pop 
καλλιτέχνιδα Somi, μας 
προσκαλούν να ανακαλύ-
ψουμε εκ νέου τι σημαίνει 
να είσαι για πάντα κλασικός 
ή, κατά την Reebok που ευ-
θύνεται για αυτή τη νέα κα-
μπάνια, «Always Classic». 
Αυτός ο ύμνος στην αυθε-
ντικότητα επικεντρώνεται 
σε τέσσερα εμβληματικά 
Reebok Classic παπούτσια· 
τα Freestyle Hi, τα Classic 
Leather, τα Club C και τα 
Workout Plus. Τα μοντέλα 
αυτά, που γεννήθηκαν τη 
δεκαετία του ' 80 και κάθε 
ένα από αυτά έχει τις δικές 
του καταβολές, προσω-
πικότητα και ύφος είναι 
σίγουρα τα πιο #Classic 
παπούτσια της χρονιάς!  
Με τον τρόπο της, η Reebok 
προσκαλεί όλους τους αν-
θρώπους να αποδεχτούν 
τη διαφορετικότητά τους 
και να ζήσουν μια ζωή που 
ανταποκρίνεται στις πραγ-
ματικές τους δυνατότητες 
ως έξυπνοι και θαρραλέοι 
άνθρωποι που διαμορφώ-
νουν το δικό τους στιλ.

Επιμέλεια: 
τανια δελη

Πόσο 
κλασικός 

είσαι;
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SPRINGFIELD
Γυναικείο πουκάμισο με πεταλούδες €22,90

GLAMAZON

SCHOTT
Σακίδιο πλάτης

Η 
πιο γλυκιά ώρα της ημέρας. 

Το σούρουπο. Εξαντλημένο το 

φως του ήλιου χάνεται σε ρόδι-

νες σκιές. Μια σούπερ αναπαυ-

τική πολυθρόνα. Ένα αχνιστό 

φλιτζάνι. Μια υπέροχη θέα. Αν δεν την 

έχεις μπορείς να τη φανταστείς. Κλεί-

σε τα μάτια και να την η εικόνα. Στιγμές 

χαλάρωσης. Λίγη ησυχία. Βαθιές ανά-

σες. Και το αγαπημένο σου βιβλίο. 

Πόσα «σ'  αγαπώ» αξίζει ο εαυτός 

σου; Πολλά-πολλά κι άλλα τόσα. Τι δώ-

ρο θα του κάνεις; Κάτι που δεν φαίνε-

ται να κοστίζει αλλά στην πραγματικό-

τητα είναι πανάκριβο. Ποιο είναι αυτό 

το δώρο; Λιγότερη ταχύτητα. Κόψε τα-

χύτητα. Πολύ έτρεξες το 2017. Αρκετά. 

Χαλάρωσε. Αν βαρέθηκες πολυθρόνα 

και θέα, σήκω και κάνε έναν χαλαρό 

περίπατο. Μην ανταγωνίζεσαι εσένα. 

Ξέχνα το άγχος. Ξέχνα το αυχενικό, τον 

πονοκέφαλο, τα αυτοάνοσα κάνουν 

θραύση. Ξέχνα για λίγο λο-

γαριασμούς, δόσεις και 

υποχρεώσεις. Μην τα 

σκέφτεσαι. Θα φου-

ντώσεις και θα σε 

πιάσει φαγούρα. 

Σε βλέπω. 

Ο πανικός της ζω-

ής και η αποθέωση 

του multitasking 

είναι από μόνα τους 

αρκετά για να σε εξου-

θενώσουν. Φέτος γιόρτασε 

τον Βαλεντίνο κάθε μέρα με τον εαυτό 

σου, να του δώσεις χρόνο. Να αδειάσει 

έστω και λίγο από τις σκέψεις όπως το 

νερό τρέχει στο σιφόνι. Άκου τον ήχο. 

Αρκετά. Πάρε τον χρόνο σου. Δεν 

έχεις άλλο σύμμαχο. Έχεις εσένα. Α-

ξίζεις πολλά. Δεν υστερείς σε σχέση 

με αυτούς που τρέχουν-τρέχουν και 

μοιάζουν ακαταπόνητοι. Κανείς δεν 

είναι αυτό που δείχνει. Όλοι έχουν τα 

ζόρια τους. Δεν χρειάζεσαι κανέναν 

ειδικό για να στο πει αυτό. Το ξέρεις 

άλλωστε. Βρες την ισορροπία που σου 

ταιριάζει. Ωφελεί και τους άλλους. Την 

οικογένειά σου, τον περίγυρό σου. 

Κόψε ταχύτητα. Μην πατάς συνέχεια 

γκάζι. Όχι στις εντάσεις όλο το 24ωρο. 

Πιες καφέ με μια φίλη, έναν φίλο. Όχι 

με τοξικούς ανθρώπους. Τίποτα από 

όλα αυτά δεν μοιάζει απλό. Τίποτα από 

όλα αυτά δεν είναι ακατόρθωτο. Ούτε 

είναι τίποτα πολυτέλειες. Είναι από τα 

πιο απλά πράγματα. Τα πιο απλά είναι 

και τα πιο δύσκολα. Ξέχνα και τα ψώ-

νια. Όσο κι αν το μέσα σου ορκίζεται 

σε έναν Dior, Poison girl και Miss Dior. Ή 

Eau Sauvage ή ό,τι τραβάει η ψυχή σου. 

Έχεις όλο τον χρόνο να δίνεις κατανα-

λωτικούς όρκους. Λεφτά πού θα βρεις, 

ήθελα να ' ξερα. Όμορφη η ανοιξιάτικη 

βιτρίνα του Accessorize. Αυτή η Moira 

Shoulder Bag με ηρεμεί. Απεταξάμην 

την Balenciaga. Μόνο τα όνειρά μου εί-

ναι πανάκριβα. Και είναι δικά μου. Είναι 

η ζεστή σοκολάτα στο σού-

ρουπο. Είμαι εγώ χωρίς 

να λαχανιάζω. Ανα-

πνέω…

Δεν πληρώθηκα 

ακόμα. Και όταν 

πληρωθώ, θα τε-

λειώσουν όλα τα 

λεφτά μου τις πρώ-

τες πέν τε (2,3) μέ-

ρες. Είπαμε, μην κάνεις 

μαύρες σκέψεις. Σούρουπο 

είπαμε, όχι την cult ταινία από το «Σού-

ρουπο ως την αυγή». Άσε το «γιν» να 

μπει στη ζωή σου. Ξέχνα και όλους 

όσοι σου κάνουν μπούλινγκ ή έτσι 

νομίζεις. Θα βρεις την άκρη. Αύριο ξη-

μερώνει μια καινούρια μέρα. Αθάνατη 

Σκάρλετ.

Και σταμάτα να έχεις άγχος. Θες να 

τα προλάβεις όλα. Τι υπερδραστηρι-

ότητα είναι αυτή; Χοροπηδάς μαζί με 

τους λογαριασμούς… Σταμάτα, παιδί 

μου. Ζαλιστήκαμε.

Γυναικείο πουκάμισο με πεταλούδες €22,90
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τα Αύριο ξημερώνει μια καινούρια μέρα.  

Αθάνατη Σκάρλετ! 
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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OPTIC CULTURE
Γυαλιά ηλίου Oscar & Frank €155

(Θεμιστοκλέους 49, Εξάρχεια, 2103803616)

INTIMISSIMI
Κορμάκι με διαφάνεια €49,90

OPTIC CULTURE
Γυαλιά ηλίου Oscar & Frank €155

TOMS
Παιδικό παπούτσι Love
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Σ ι ν ε μ άΒ ι Β λ ι οΓ ε ύ Σ ηΘ ε ά τ ρ ομ ο ύ Σ ι κ ητ ε χ ν η

ισορροπώντας μεταξύ του κλασικού ιν-

δικού κατάκ και του σύγχρονου χορού, ο 

Άκραμ Καν συνεργάζεται με μια δημιουρ-

γική ομάδα πολλών αστέρων και επιλέγει 

για τρίτη φορά τη σκηνή της Στέγης για 

την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του 

δουλειάς «XENOS», ένα έργο με σύγχρονα 

μηνύματα υπό το πρίσμα των ιστορικών 

γεγονότων του Ά  Παγκοσμίου Πολέμου.

O 
μύθος του Προμηθέα ενσωματώνεται στο κινητικό 

αφήγημα, καθώς εξερευνάται η έννοια του ξένου και 

παράλληλα εξυπηρετείται μία μεγάλη προσωπική του 

ανάγκη, η αποκατάσταση κατά κάποιον τρόπο της ι-

στορίας. Για την ακρίβεια, μέρους της ιστορίας του Ά  Πα-

γκοσμίου Πολέμου που αποσιωπάται στα σχολικά βιβλία 

της Βρετανίας. Ο Καν, μπαγκλαντεσιανής καταγωγής και 

μεγαλωμένος στο Ουίμπλετον του Λονδίνου, μέσα από το 

σώμα ενός ινδού χορευτή που υπέμεινε τη βία υπηρετώντας 

στα βρετανικά στρατεύματα του πρώτου μεγάλου πολέμου, 

υπηρετεί και την πρόθεσή του να καταστήσει γνωστές τις 

ανθρώπινες ιστορίες αυτών των ανθρώπων που οφείλουν 

να ακουστούν. «Όπως ο μυθικός ήρωας θυσιάστηκε για την 

ανθρωπότητα με συνείδηση του μάταιου της πράξης του, 

προβλέποντας πρώτος την καταδίκη της, στο έργο αυτός ο 

Ινδός είναι ιδωμένος ως ο αιώνιος στρατιώ-

της. Εκείνος που θυσιάζεται για την ανθρω-

πότητα» λέει ο  ίδιος για την παράσταση, 

που, όπως δηλώνει, θα είναι και το τελευ-

ταίο του solo. - ΗΡΩ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ

ΆκρΆμ κΆν, ο τελευταίος χορος 
O «XENOS» του εμβληματικού χορογράφου κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Διαβάστε όσα είπε 
ο Άκραμ Καν για 
την παράσταση 

στο site

www.athens voice.gr
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Όχι ότι δεν τρελαινόμαστε για θα-
λασσινά όλο τον χρόνο, αλλά τώρα 
έχουμε και δικαιολογία. Σαρακοστή, 

σου έχουμε πει ποτέ πόσο πολύ μας αρέσεις;

Μπαλκόνι στις Κυκλάδες
Φωλιασμένο εκεί ψηλά στους πρόποδες του 
Υμηττού, έχει για θέα την Αθήνα και για πα-
τρίδα τις Κυκλάδες. Θα βρεις εκπληκτικά 
προϊόντα των Μικρών Κυκλάδων (στα οπωσ-
δήποτε η φάβα Σχοινούσας από αρχαίο σπό-
ρο του νησιού). Κυρίως όμως θα βρεις θαλασ-
σινά που μοσχοβολάνε ιώδιο και ολόφρεσκα 
ψάρια του Αιγαίου. Συνεργάζονται με καΐκια 
και ψαροντουφεκάδες και προσφέρει ψαρά-
κι που αλιεύθηκε στις ελληνικές θάλασσες 
πριν λίγες μόνο ώρες. Για την Καθαρά Δευτέ-
ρα το μενού έχει όλα όσα ονειρεύεσαι (ταρα-
μοσαλάτα, χταποδάκι, καλαμάρια), αλλά και 
κάτι παραπάνω, όπως γαριδάκι συμιακό, θα-
λάσσιες ανεμώνες και άγρια χόρτα της Σχοι-
νούσας. Tip: πήγαινε με τον χαρταετό σου! 
Το βουνό ακριβώς πίσω από το εστιατόριο 
είναι κλασικό spot για τα Κούλουμα. Παύλου 
Μελά 13, Καρέας, 2107640240

Σκορπίνα 
Φρεσκότατη μια και έχει ανοίξει μόλις ένα μή-
να, ο χώρος της είναι πολύ κομψός και όμορ-
φος, ποντάρει στην εξαιρετική πρώτη ύλη. 
Για την ημέρα έχουν φέρει χταπόδια από την 
Κάλυμνο, χάβαρα από την Κατερίνη, γαρίδες 
Αμβρακικού που τις κάνουν στη σχάρα, μαρι-
νάτες ή τέλειο σεβίτσε, καραβίδες και καλαμά-
ρια Ευβοϊκού. Κι ακόμη θα έχει τα άπαντα από 
όστρακα, βασιλικά καβούρια, μύδια αχνιστά 
με τζίντζερ, ενώ στους χαλβάδες θα προσφέ-
ρει έτοιμο του Κοσμίδη αλλά και σιμιγδαλένιο 
της κατσαρόλας με αποξηραμένα φρούτα. Ξε-
νοπούλου 2, Νέο Ψυχικό, 2106722223

Αθερίνα 
Χώρος ντυμένος στα λευκά, μεγάλες σάλες 
που μας χωράνε όλους γι’ αυτό και πάντα γε-

μάτη από μεγάλες νεανικές παρέες. Στα συν 
οι πολλές προτάσεις και οι καλές τιμές. Τέ-
λεια αλίπαστα και μεγάλη γκάμα σε ορεκτι-
κά, καλαμαράκια με περίφημο τηγάνι, χτα-
πόδι ξιδάτο, σουπιές με σπανάκι και πολλοί 
ακόμα ψαρομεζέδες. Χαρ. Τρικούπη 162, Ν. 
Ερυθραία, 2106200089

Λέσβος 
Κλασικό στέκι για ουζάκια και ψαρομεζέδες, 
την Καθαρά Δευτέρα έχει την τιμητική του. Τι 
φίνες ταραμοσαλάτες, τι χειροποίητες λαγά-
νες, τι μύδια αχνιστά και καλαμάρια τρυφερά. 
Να δοκιμάσετε όμως και τους κλασικούς μεζέ-
δες από παραδοσιακές συνταγές της Λέσβου 
όπως γαλέο σκορδαλιά, σουπιά με ξίδι, κολιό 
μαρινάτο, αλλά και χειροποίητη λακέρδα. Ε, 
ναι, εννοείται ότι θα τα συνοδέψεις με όσο ού-
ζο τραβάει η ψυχή σου – Λέσβος είναι αυτή... 
Εμ. Μπενάκη 38, Εξάρχεια, 2103814525

Θαλασσινός 
Στάνταρ ραντεβού για φανατικούς ψαρο-
φάγους, πανέμορφη αυλή (με σόμπες) όταν 
στην εσωτερική σάλα επικρατεί το αδιαχώ-
ρητο. Ο Ηλίας Μπαλάσκας θα σε ξεκινήσει 
με όστρακα, καραβίδες Χαλκίδας ψητές ή 
αχνιστές, ταραμοσαλάτα με γουασάμπι, φά-
βα με χέλι καπνιστό, θα σε συνεχίσει με πιο 
γκουρμέ ψαροπροτάσεις όπως χταπόδι με 
πουρέ σελινόριζας, πεϊνιρλί με χέλι καπνι-
στό και τοματίνια, τραχανότο με καραβίδες 
και λάδι δυόσμου. Ηρακλέους & Λυσικράτους 
32, Τζιτζιφιές, 2109404518

Τραγανός Κάβουρας 
Η τέλεια ταραμοσαλάτα, πολλά πρώτα –χτα-
πόδια λιαστά από την Αντίπαρο, μύδια, γυαλι-
στερές–, φημισμένη αστακομακαρονάδα και 
μια μικρή αδυναμία στα (τραγανά) καβούρια, 
θα τα φάτε στην ομώνυμη σαλάτα, σε καβουρο-
κεφτέδες και σε παναρισμένα μικρά τηγανητά 
που τρώγονται σε μια μπουκιά. Λ. Κωνσταντι-
νουπόλεως 78-80, Περιστέρι, 2105731544 ●

Καθαρή Δευτέρα, η νηστεία του καλοφαγά
6+1 στέκια για παθιασμένους ψαροφάγους
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

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

Τσίπουρο 
Αποστολάκη… 
Οικογενειακή 

υπόθεση!

Ο Βόλος είναι τόπος ξακου-
στός για την εκλεκτή ποιότη-
τα του τσίπουρου που παρά-
γει. Εδώ, στο Κρόκιο Μαγνη-

σίας,  η Οικογένεια Αποστολά-
κη με εμπειρία τριών γενεών 

δημιουργεί από το 1954 
εκλεκτά αποστάγματα με 

ναυαρχίδα το φημισμένο ο-
μώνυμο τσίπουρο. Το τσίπου-

ρο Αποστολάκη φτιάχνεται 
με οικογενειακή συνταγή που 
κρατάει από παλιά. Το μυστι-
κό βρίσκεται στον αρμονικό 

συνδυασμό των συστατικών, 
στις συνθήκες ζύμωσης, στην 
πολλαπλή απόσταξη, μα πά-

νω απ'  όλα στην εμπειρία των 
Θεσσαλών αποσταγματο-

ποιών που έμαθαν την τέχνη 
από μικρασιάτες πρόσφυγες. 

Ελαφριά γεύση, πλούσιο ά-
ρωμα, με ή χωρίς γλυκάνισο, 
είναι η ιδανική συντροφιά για 

τους σαρακοστιανούς (και 
όχι μόνο) μεζέδες, αλλά και 

το συστατικό που «δένει» την 
παρέα. Στην υγειά μας!

T I P S
Λαγάνα από σπίτι

Είτε τη φτιάξεις μόνος σου 

είτε την προμηθευτείς από 

τους φούρνους Άρτιστον 

είναι το ίδιο (δηλαδή όχι α-

κριβώς, γιατί στη δεύτερη 

περίπτωση γλιτώνεις τη 

διαδικασία). Τόσο σπιτική 

είναι η ξακουστή τους 

λαγάνα! Θα τη βρεις στην 

παραδοσιακή της μορφή, 

ολικής αλέσεως ή με ελιά 

και λιαστή ντομάτα και 

την Καθαρά Δευτέρα θα 

σε περιμένει να την πάρεις 

μαζί σου στο σαρακοστια-

νό τραπέζι από τις 09.00 

έως τις 14.00! Σπ. Τρικούπη 
61& Μετσόβου, Εξάρχεια, 

2108211029/ Σόλωνος 
91& Χαριλάου Τρικούπη, 

Εξάρχεια / Σκουφά 41, Κο-
λωνάκι/ Χαρ. Τρικούπη 80& 

Ερεσού, Εξάρχεια  

↘ St. George 
Lycabettus

Καθαρή Δευτέ-
ρα με φόντο το 
εκκλησάκι του 
Λυκαβηττού κι 
εσύ να μετράς 
τους χαρταετούς 
που πετάνε πάνω 
από την πόλη; Το 
ξενοδοχείο St. 
George Lycabettus 
και ο executive 
chef Βασίλης Μή-
λιος ετοιμάζουν 
στο Grand Balcon 
ένα ελληνικό 
όσο και gourmet 
buffet για την 
Καθαρά Δευτέρα 
(12.00-16.00) που 
έχει τα πάντα: 
χειροποίητες λα-
γάνες, γαρίδες με 
λαδολέμονο μα-
στίχας, καπνιστό 
σολομό με αγριο-
ράπανο, πιπεράτη 
χταποδοσαλάτα 
με κάπαρη, μπα-
καλιάρο τηγανητό 
με κουρκουμά 
και πολλά ακόμα. 
Τιμή: €35/άτομο, 
-50% για παιδιά 
έως 12 ετών. Κλεο-
μένους 2, Κολωνά-
κι, 21074161000 

Θαλασσινός 
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Αυτή η ιστορία μυρίζει θάλασσα και αρχίζει σε 
ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Η οικογένεια Κωβαίου 
μεγάλωσε στη Σχοινούσα παρακολουθώντας τη 
μαμά, την κυρά Ποθητή, να μαγειρεύει τα δικά της 
προϊόντα για την ομώνυμη ταβέρνα («Ποθητή»), 
που η οικογένεια ακόμη διατηρεί στο νησί. Τα 
χρόνια πέρασαν, τα παιδιά της οικογένειας μεγά-
λωσαν, ήρθαν στην Αθήνα και έτσι, από το 2010 
οι Αθηναίοι έχουν το δικό τους πανέμορφο κυ-
κλαδίτικο μπαλκόνι, από όπου μπορούν να αγνα-
ντεύουν όλη την πόλη μέχρι πέρα, τη θάλασσα, 
απολαμβάνοντας μαζί εκπληκτικές κυκλαδίτικες 
συνταγές στη σύγχρονη εκδοχή τους. Να δοκι-
μάσετε φάβα από αρχαίο σπόρο της Σχοινούσας, 

ολόφρεσκα θαλασσινά (πιο νόστιμο συμιακό 
γαριδάκι δεν θα ξαναβρείς) και φυσικά ψάρια μα-
γειρεμένα με κάθε δυνατό τρόπο: αχνιστά, ψητά, 
ceviche, carpaccio, σούπα. Τα ψάρια είναι μεγάλη 
υπόθεση εδώ. Το εστιατόριο συνεργάζεται απευ-
θείας με τους ψαράδες στο Αιγαίο και έτσι έχει 
τη δυνατότητα να φέρνει πάντα φρέσκα ψάρια 
(κυρίως μεγάλα), αποκλειστικά ελληνικής αλιείας. 
Αλλά και οι υπόλοιποι που δεν είστε των θαλασ-
σινών γεύσεων, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε 
εκλεκτά κρεατικά, γιατί όπως συνηθίζουν να λένε 
οι θαμώνες «αυτή η θέα είναι για όλα τα γούστα». 
Παύλου Μελά 13, Καρέας, 2107640240, www.
balconycyclades.com, Fb: @balconycyclades
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Αξέχαστες αιγαιοπελαγίτικες γεύσεις 
με θέα όλη την Αθήνα
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Χ
ωρίς συναυλίες και 

πάρτι η ζωή θα ήταν 

ένα λάθος, για να 

παραφράσουμε λίγο 

τον Νίτσε. Όταν η απάντη-

ση είναι μουσική, η ερώτη-

ση δεν είναι λάθος. Γιατί¼  

▶ Στο Κέντρο Ελέγχου Τη-
λεοράσεων στην Κυψέλη, 

ο Γιάννης Αναστασάκης, 

γνωστός από το σχήμα 

Electronic Meditation και τα 

Jam Pedals που κατασκευ-

άζει και σχεδιάζει, ανταμώ-

νει με τους Στέφανο Χυτή-

ρη, Joe Tornabene και Βί-

κη Μπισμπίκη σε ηχητικές 

περιπέτειες με κρουστά, 

σαξόφωνο και live visuals. 

Θα συμβεί 15/2. 

▶ Διήμερο-φωτιά στις 

15-16/2 με το Vive le Punk 

Rock festival και τους βετε-

ράνους G.B.H. και Partisans 

σε headline εμφανίσεις στο 

Bad Tooth, δηλαδή, άσε με, 

μάνα, σηκώνω μοϊκάνα. 

▶ drog_ A_tek και ΗΧΟ-

ΤΟΠίΑ  σε πειραματικές 

ηλεκτρονικές οπτικοακου-

στικές απολαύσεις που 

θα δονήσουν το Gagarin 
205 στις 16/2 σε ένα live, 

που, όποιος νιώθει τι θα 

πει experimental, θα είναι 

εκεί.

▶ Παρασκευές και πρώ-

τες φορές. Οι Βρετανοί 

Desperate Journalist 

δίνουν το παρθενικό live 

τους στη Ελλάδα μαζί με 

τους Θεσσαλονικείς Vagina 

Lips και τους Αθηναίους 

Blame Canada. Post punk, 

shoegaze και ψυχεδέλεια 

όπως πολύ τέλεια, στο 

Death Disco. 

▶ Παρασκευές και επι-

στροφές. Η Σtella ξανά στο 

Ρομάντσο για μια ζωντανή 

εμφάνιση μαζί με τους 

Venus Volcanism & In Atlas 

σε pop νύχτα. 

▶ Την ίδια βραδιά, στο 

Kremlino, o Χρήστος Θη-

βαίος συναντά τη Μαρία 

Παπαγεωργίου aka το 

κορίτσι με την κόκκινη 

κιθάρα και ερμηνεύουν 

ζωντανά σκηνές από το 

μουσικό παρελθόν και μέλ-

λον τους.

▶ Είναι πολλοί, πολυπο-

λιτισμικοί και εκρηκτικοί. 

Οι London Afrobeat 

Collective μαζί με τη 

νέα full band του Blend 

Mishkin, τους Roots 

Evolution, εγγυώνται χο-

ρευτικό πυρετό το Σαββα-

τόβραδο 17/2 στο Gagarin 
205.

▶ H Ελεωνόρα Ζουγανέλη 

περνάει από «Οντισιόν» και 

αυτό το Σάββατο τους θε-

ατές στο Anodos Live Stage, 

σε ένα πρόγραμμα που 

φτιάχτηκε για να φέρνει 

πιο κοντά τις παρέες.       

▶ Τρεις μπάντες σε μια 

μεγάλη βραδιά της ελ-

ληνικής metal σκηνής, 

στις 17/2 στο Piraeus 117 
Academy. Δύο χρόνια 

μετά την τελευταία τους 

αθηναϊκή εμφάνιση, οι 

Septicflesh βρυχούνται 

παρουσιάζοντας το άλ-

μπουμ «Codex Omega». 

Όμορφη έκπληξη; The 

Slayerking σε ρόλο 

support, το άγριο τρίο του 

Ευθύμη Καραδήμα των 

Nightfall αποκαλύπτει το 

δεύτερο και ακυκλοφό-

ρητο ηχογράφημά του 

«Tetragrammaton» σε μια 

εμφάνιση που λειτουργεί 

σαν μαγνήτης. Add on, 

τους Scar of the Sun.

▶ Ο φανκαστικός 

Funkanizer aka Μιχάλης 

Παλταχιέντι σε μασκέ πάρτι 

αποστολή στην Αφρικάνα 

στις 17/2. Θέμα Alter Egos, 

σκέψου τι στολή θα βάλεις.  

▶ Δάκης + Μαντώ + Κώ-

στας Μπίγαλης ίσον μασκέ 

πάρτι και όλα τα 80s και 90s 

super hits. Αλαλούμ, αγκα-

λίτσες και φιλάκια, σοβα-

ροφάνεια τέλος, Κυριακή 

της Αποκριάς στο Κύτταρο. 

▶ Αποκριά στο ΚΠΙΣΝ ση-

μαίνει άχαστο carnival 

blend. World electronic, 

global bass, hip hop και 

breaks διαλεγμένα από 

τον DJ Panama Cardoon, 

εργαστήρια face painting 

για μικρούς και μεγάλους 

που νιώθουν μικροί, λατι-

νοαμερικάνικοι ήχοι από 

τους Malabi Tropical και η 

ορχήστρα κρουστών Βloco 

Swingueira που επιστρέφει 

στο Ξέφωτο με ένα μουσι-

κοχορευτικό show-must 

see. Ελεύθερη είσοδος, με 

σειρά προτεραιότητας. 

▶ Ψάχνεις κυριακάτικο fun, 

αλλά σκέφτεσαι πού να α-

φήσεις τα παιδιά; Τραβήξου 

μαζί τους στο six d.o.g.s που 

αποχαιρετά την Αποκριά 

από τις 16.00 έως τις 19.00 

με ένα πάρτι που υπογρά-

φουν οι Athens Disco Kids 

και είναι ανοιχτό σε οικο-

γένειες με παιδιά 2 έως 12 

ετών. Μουσικοχορευτικές 

δραστηριότητες, ομαδικά 

θεατρικά παιχνίδια, χορο-

γραφίες, dance battles, δια-

δραστικά παιχνίδια με φως 

και projections, μουσικές 

διαλεγμένες από το DJ duo 

των Black Athena. ●

Απόψε κάνουν μπαμ
Άκου τι θα συμβεί στην πόλη μέχρι να πετάξεις χαρταετό 

Του Δημητρη ΑθΑνΑσιΑΔη

London Afrobeat 
Collective



15 - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡιΟΥ 2018 A.V. 41 

Όλο και πιο συχνά τα συγκροτήματα και 

οι μουσικοί δεν παίζουν μόνο κάτι συγκε-

κριμένο, όπως συνέβαινε παλιότερα που 

ήταν πιο ξεκάθαρο να ορίσεις τον ήχο 

ενός γκρουπ. Σε προηγούμενες δεκαετίες 

οι περισσότεροι έκαναν κάτι πολύ συγκε-

κριμένο και οριοθετημένο. Ήταν ροκ ή 

ποπ, φολκ ή  rhythm and blues, σόουλ ή 

πανκ. Στις μέρες μας οι περίκλειστες μου-

σικές μικροκοινωνίες όλο και εξαφανίζο-

νται και αντικαθίστανται από μουσικούς, 

συγκροτήματα και σχήματα που 

κινούνται με ευκολία σε πολλά 

και διαφορετικά μουσικά είδη, 

καθώς τα ερεθίσματα και οι επι-

δράσεις είναι πολύ περισσότερες 

και οι δημιουργοί πολύ πιο ανοι-

χτοί. Οι «πιουρίστες» των μουσι-

κών ειδών δίνουν τη θέση τους 

σε μουσικούς που δεν διστάζουν 

να χρησιμοποιήσουν πολλές και διαφορε-

τικές μουσικές φόρμες, είδη και ιδιώματα 

προκειμένου να εκφραστούν. Δεν υπάρ-

χει αμφιβολία πως η μουσική (και η τέχνη 

γενικότερα) διαστέλλεται διαρκώς σε 

πλάτος (όπως το σύμπαν). Το βάθος είναι 

πάντα το θέμα¼

Tango with Lions 
- The Light
Φαίνεται πως αυτά τα 5 χρόνια που η 

Κατερίνα Παπαχρήστου απείχε από τη 

δισκογραφία, την ωρίμασαν αρκετά και 

της έδωσαν τη δυνατότητα να επανέλθει 

σε ένα άλλο επίπεδο, καθώς η διαφορά 

βάθους σε σχέση με τα 2 προηγούμενα 

άλμπουμ είναι εδώ εμφανής. Η μουσική 

ποικιλομορφία των τραγουδιών ± από ποπ 

και ροκ μέχρι κάντρι και φολκ± έχει κοινό 

παρονομαστή μία πιο ώριμη και στοχα-

στική διάθεση που επιβεβαιώνει την αξία 

της και της δίνει ένα άλλο στάτους για 

τη συνέχεια. Και η μπάντα της όμως έχει 

αλλάξει πίστα όσον αφορά το παίξιμο, 

αλλά και την εν γένει συμβολή της στην 

ενορχηστρωτική ολοκλήρωση των συν-

θέσεων.

Dilemma 
- Persona Graffiti
Ένα πολυδιάστατο μουσικό πλαίσιο ορίζει 

το 5o άλμπουμ του ντουέτου (Σωτήρης 

Τράγκας - Πόπη Νταλαχάνη) που εκτείνε-

ται από την τζαζ ως την ηλεκτρονική ποπ 

και από το dark rock μέχρι την μπαλάντα. 

Μετά από τους ινστρουμένταλ δίσκους 

επανήλθαν στην τραγουδοποιία που χρω-

ματίζεται από τη βαθύτονη και «σκοτεινή» 

φωνή του Τράγκα (Nick Cave, Johnny 

Cash, Sivert Hoyem), από την dark διάθεση 

των περισσότερων συνθέσεων και από 

τον χαρακτηριστικό ήχο του σαξόφωνου. 

Και ενώ όλα ακούγονται σωστά στη θέση 

τους, αυτό που φαίνεται να λείπει είναι 

ένα απαραίτητο συστατικό για τη λειτουρ-

γία ενός δίσκου τέτοιας αισθητικής κι αυ-

τό δεν είναι άλλο από τη συναισθηματική 

εμπλοκή των ίδιων των δημιουργών. Πε-

ρισσότερο ακούγονται σαν να είναι εκτε-

λεστές παρά σαν να το γέννησαν οι ίδιοι.

Mary' s Flower Superhead 
- Wealth 
Η 6χρονη αποχή τους από τη δισκογραφία 

φαίνεται να τους δημιούργησε την ανά-

γκη να επανέλθουν στις αρχικές τους μου-

σικές αφορμές και να επανασυνδεθούν με 

το παρελθόν τους, με αποτέλεσμα στον 

δίσκο τους να κυριαρχεί και πάλι ο ήχος 

του shoegaze, του post punk και του indie 

της δεκαετίας του ' 90. 

Κι ενώ η βάση είναι στέρεη και συμπαγής, 

οι συνθέσεις δεν έχουν τη δύναμη και την 

πληρότητα που χρειάζεται για να κάνουν 

το άλμπουμ όχι απλώς συμπαθές, αλλά 

αξιοσημείωτο. ●

 

Various
artists

Του Μάκη 
Μηλάτου

➜ makismilatos@gmail.com

Μπορείς να ορίσεις σήμερα 
τον ήχο ενός γκρουπ;
Η μουσική διαστέλλεται διαρκώς σε πλάτος, όπως το σύμπαν. 
Το βάθος είναι το θέμα¼
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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ

Η μορφή του νερού (TheshapeofwaTer) ***½
ΣκηνοθεΣία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ΠρωταγωνίΣτούν: Σάλι Χόκινς, Μάικλ Σάνον, ΡίτσαρντΤζένκινς, Οκτάβια Σπένσερ, Μάικλ Στούλμπαργκ

Το 1962, η Ελάιζα Εσποζίτο, μια μουγκή, μοναχική καθαρίστρια που εργάζεται στο διαστημικό ερευνητικό κέντρο Occam της Βαλ-
τιμόρης (όπου λειτουργεί ως βιτρίνα για τα παράνομα, μυστικά στρατιωτικά πειράματα της κυβέρνησης) ερωτεύεται το αμφίβιο 
πλάσμα που εντοπίστηκε στα βάθη του Αμαζονίου και βασανίζει ο κυβερνητικός πράκτορας Ρίτσαρντ Στρίκλαντ. 

Σ
το σκοτεινό, συναισθηματικό και πράσινο (μάλλον «βεραμάν» όπως διορθώνει κι ο Στρίκλαντ τον υφι-
στάμενό του για το χρώμα της φρέσκιας Κάντιλακ που μόλις αγόρασε) παραμύθι του Γκιγέρμο ντελ Τόρο, 
οι συμβολισμοί είναι αμέτρητοι και τα παρακλάδια της ερωτικής ιστορίας ακόμη περισσότερα. Όπως στο 
love story της Ελάιζα (τη μουγκή Αμελί που αποκτά σχήμα και οντότητα όταν έρθει σε επαφή με το φυ-

λακισμένο ον υποδύεται ιδανικά η Χόκινς στη μία από τις τρεις οσκαρικές υποψήφιες ερμηνείες, με τις άλλες 
δύο να ανήκουν στη «συνάδελφό» της Οκτάβια Σπένσερ που δίνει τις πιο «γαμάτες» ατάκες του φιλμ και τον 
Ρίτσαρντ Τζένκινς που ερμηνεύει αφοπλιστικά τον μοναχικό γκέι γείτονα της) και του άγνωστου πλάσματος 
δεν χωρούν λογικές εξηγήσεις, έτσι και στο περίπλοκο σενάριο η απόπειρα να ξεχωρίσουμε μία και μόνη βα-
σική θεματική είναι παρακινδυνευμένη. Η πρωτοτυπία του σεναρίου είναι πως ανοίγει τόσο πολλά μέτωπα (η 
μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου, η σεξουαλική ταυτότητα, ο ρατσισμός, η μάχη καλού-κακού, η ταξική δια-
στρωμάτωση με τις «αόρατες» καθαρίστριες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο στόρι, ο Ψυχρός πόλεμος, το 
αμερικανικό όνειρο και κυρίως η ανθρώπινη απληστία ως απόλυτη ύβρις) τα οποία ο σκηνοθέτης καταφέρνει 
να διαχειριστεί με μοναδική ευρηματικότητα. 
Η «Μορφή του νερού» είναι μια ιστορία αγάπης και απώλειας με πρωταγωνιστή ένα τέρας που απειλεί να 
καταστρέψει τα πάντα. Όμως το τέρας δεν είναι το απόκοσμο πλάσμα (λατρεύεται ως θεός από τους ιθαγενείς, 
όπως ενημερώνει ο Στρίκλαντ) που φυλακίζεται στα υπόγεια του εργαστηρίου, αλλά ο ίδιος ο επιστάτης και 
βασανιστής του. Ο Στρίκλαντ, τον οποίο υποδύεται με τρομακτική ένταση ο Μάικλ Σάνον, είναι ο σύγχρονος 
αμερικανός ήρωας που δίνει νόημα στην επερχόμενη εποχή. Ένας άνθρωπος του μέλλοντος, όπως τον απο-
καλεί ο πωλητής της Κάντιλακ, που θα μετατρέψει το αμερικανικό όνειρο σε εφιάλτη και ως άλλος Σαμψών 
θα βρει την καταστροφική δύναμη για να συμπαρασύρει τους πάντες στο δικό του όλεθρο. Απαισιόδοξο το 
σχόλιο του Ντελ Τόρο για το μέλλον της αμερικανικής αυτοκρατορίας, μεταφέρει τον Ψυχρό Πόλεμο από τα 
κατασκοπικά τερτίπια (από τις πιο κωμικές σκηνές του φιλμ οι συναντήσεις των ρώσων κατασκόπων) στον 
Πόλεμο των Άστρων, πριν δώσει στην Αποκάλυψή του τη μορφή του σχήματος του νερού που θα καταπιεί τα 
πάντα. Μπορεί, ως γνωστόν, το νερό να μην έχει σχήμα, αλλά μπορεί να πάρει –και να κατακτήσει έτσι– τη 
μορφή εκείνου που το «φιλοξενεί» ή το απειλεί με αφανισμό. Έτσι ακριβώς το μυστηριώδες πλάσμα θα επέμ-
βει στις ζωές όσων το περιβάλλουν και θα τις αλλάξει αναλόγως, με τη σκέψη του Ντελ Τόρο να υπογραμμίζει 
διαρκώς τη βασική αλήθεια του φιλμ: η ζωή δεν είναι παρά το ναυάγιο των σχεδίων μας.

▶ Στο «Winchester: Το 

σπίτι των φαντασμά-

των» (*) των Πίτερ και 

Μάικλ Σπίεριγκ το γοτθικό 

στοιχείο δεν γίνεται ποτέ 

πραγματικά τρομακτικό 

γύρω από μια ιστορία 

βασισμένη σε αληθινά γε-

γονότα. Ένα στοιχειωμένο 

σπίτι με επτά ορόφους, 

εκατοντάδες δωμάτια, δια-

δρόμους που δεν οδηγούν 

πουθενά και πόρτες πίσω 

από τις οποίες κρύβεται 

τοίχος, γίνεται το σκηνικό 

προβλέψιμης δράσης με 

την ιδιοκτήτριά του (Έλεν 

Μίρεν) να καλείται να ξορ-

κίσει το κακό.

▶ Το «Γατοξόρκι» είναι ένα 

βραζιλιάνικο animation 

που θα κυκλοφορήσει 

μόνο μεταγλωττισμένο 

στα ελληνικά, με ήρωα τον 

Λίνο, έναν διασκεδαστή σε 

παιδικά πάρτι που δεν α-

ντέχει άλλο τη ρουτίνα του 

και το γατο-κοστούμι του. 

Aκόμη

criticÕs CHOICE

JUST THE FACTS
Η μορφή του νερού ***½
Τα βάσανα του Τάνταλου  

διά χειρός Ντελ Τόρο

Το Φεγγάρι του Δία **
Χριστιανική παραβολή  

για άπιστους

Black Panther ***
Black is beautiful

Η κόρη της Απρίλ  **½
Μακριά κι αγαπημένοι

Winchester: Το Σπίτι  
των Φαντασμάτων *

Νυχτερίδες κι αράχνες  
γλυκιά μου

Το Γατοξόρκι (-)
Ο τρόμος των παιδικών πάρτι
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Ζήσε όλη τη μαγεία των Oscars 
στο απόλυτο σινεφίλ αφιέρωμα

Μπες στο athensvoice.gr/oscarsvoice 
και μάθε όλα όσα θέλεις να ξέρεις 

για τα πιο λαμπερά κινηματογραφικά βραβεία. 

Απόλαυσε τη μαγεία των Oscars 
αποκλειστικά στην COSMOTE TV, 

την Κυριακή 4 Μαρτίου. 

Από τις αφίξεις των σταρ στο κόκκινο χαλί, 
έως και την 90ή τελετή απονομής, 

θα τα δεις όλα στα κανάλια 
COSMOTE CINEMA.
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Το Φεγγάρι του Δία (JupiterÕsMoon) **
ΣκηνοθεΣία: Κορνέλ Μουντρούτσο Πρωταγωνί-
Στούν: ΖόμπορΓιέγκερ, Γκιόργκι Τσερχάλμι, Με-

ράμπ Νινίτζε

Ένας νεαρός Σύρος μετανάστης πυροβο-
λείται από την αστυνομία όταν προσπαθεί 
να διασχίσει τα σύνορα της Ουγγαρίας και 
ανακαλύπτει ± προς μεγάλη του έκπληξη±  
ότι έχει πλέον την ικανότητα να αιωρείται. Η 
περίπτωσή του τραβάει την προσοχή ενός 
διεφθαρμένου γιατρού κι ενός αυταρχικού 

συνοριακού αστυνομικού.

Η αλά Χόλιγουντ τεχνογνωσία των ται-

νιών με ήρωες σούπερ ήρωες συναντά-

ει την ανθρωποκεντρική ματιά του ούγ-

γρου σκηνοθέτη του «Λευκού Θεού» σε 

ένα φιλμ για το μεταναστευτικό που παρά 

την ηλεκτρισμένη, δυναμική του γραφή 

δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του. 

Με απλά λόγια η ταινία δείχνει να μην έχει 

πυξίδα προσανατολισμού ενώ σε μερικά 

σημεία της παραμένει υπερφίαλη και σε 

ενοχλητικό βαθμό ναρκισσιστική. Ο Μου-

ντρούτσο έχει την ικανότητα να φτιάξει 

μερικές σκηνές όπου καθηλώνουν το 

βλέμμα του θεατή αλλά η έλλειψη βάρους 

(όπως εκείνη της απουσίας βαρύτητας 

που μετατρέπει τον ήρωα σε αιωρούμε-

νο αντικείμενο) και ευαισθησίας δυναμιτί-

ζουν το όλο πρότζεκτ και το αφήνουν στα 

επίπεδα της αμετροέπειας και της χαμέ-

νης ευκαιρίας.

BlackPanther ***
ΣκηνοθεΣία: Ράιαν Κούγκλερ ΠρωταγωνίΣτούν: Τσάντγουικ Μπό-

ουζμαν, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λουπίτα Νιόνγκο, Ντανάι 

Γκουρίρα, Άντζελα Μπάσετ

Ο Τ΄ Τσάλα μετά τον θάνατο του πατέρα του, του βασι-
λιά της Γουακάντα, ενός τεχνολογικά ανεπτυγμένου μα 
απομονωμένου αφρικανικού κράτους, επιστρέφει στην 
πατρίδα του για να πάρει τη θέση του στον θρόνο, αλλά 

ένας ισχυρός άγνωστος εχθρός τον απειλεί.

O Ράιαν Κούγκλερ του «Creed» αναλαμβάνει την 

πρώτη ταινία του νέου σούπερ ήρωα της Marvel, που 

είχε για πρώτη φορά εμφανιστεί σε κόμικ τον Ιούλιο 

του 1966 σε μια περιπέτεια των «Fantastic Fours». 

Η κινηματογραφική του πρεμιέρα πάντως εντοπί-

ζεται αλλού καθώς τον πρωτοείδαμε στο πανί στην 

περιπέτεια «Captain America - Εμφύλιος πόλεμος». Το 

δημιούργημα των Σταν Λι και Τζακ Κέρμπι (ο πρώτος 

αφρικανός ήρωας που εμφανίζεται σε mainstream 

αμερικανικό κόμικς) έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 

σούπερ ήρωα. Είναι γενναίος, αποφασισμένος, δίκαι-

ος ± όπως οφείλει να είναι ένας βασιλιάς± αλλά και με 

ψήγματα ανθρωπιάς και ευαισθησίας που πηγάζουν 

από την απώλεια του πατέρα του. Η σκηνοθεσία του 

Κούγκλερ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Εί-

ναι επική, θεαματική, φιλόδοξη (ό,τι πρέπει για μια 

μπλοκμπαστεριά σαν αυτή) ενώ διανθίζει εύστοχα 

την ιστορία του Τ΄ Τσάλα με τις καθηλωτικές σκηνές 

πολεμικών τεχνών που χρησιμοποιούνται στις τε-

λετουργικές μονομαχίες της Γουακάντα με τον εντυ-

πωσιακό πολύχρωμο διάκοσμο που προβάλλεται με 

βάση τα έθιμα της κάθε φυλής.

Η κόρη της Απρίλ (AprilÕs DAughter)  
**½
ΣκηνοθεΣία: Μισέλ Φράνκο ΠρωταγωνίΣτούν: Έμα 

Σουάρεζ, Άνα Βαλέρια Μπεκερίλ, Ενρίκε Αριζόν

Η δεκαεπτάχρονη Βαλέρια είναι έγκυος 
αλλά το κρύβει από τη μητέρα της Απρίλ. 
Όταν η αδελφή της την καλεί κρυφά από τη 
Βαλέρια, η Απρίλ καταφτάνει με αγωνία και 
γνήσιο ενδιαφέρον για την κατάσταση της 
κόρης της, όμως μετά από τη γέννηση του 

παιδιού όλα αλλάζουν.

Μετά από το επιτυχημένο «Μετά τη Λου-
τσία» και το σπαραχτικό «Χρονικό μιας α-
θωότητας» ο Μισέλ Φράνκο σχεδιάζει ένα 

ασυνήθιστο οικογενειακό δράμα, εμπλου-

τισμένο με κάδρα που χωρίς να αποχω-

ρίζονται την εικαστική αξία τους δίνουν 

δραματουργική υπόσταση στις πράξεις 

των ηρώων. Το ερωτικό τρίγωνο και ο συ-

σχετισμός του με το δίπολο μητέρας και 

κόρης δεν είναι πάντα πειστικό (κάποιες 

σκηνές δείχνουν υπερβολικές) αλλά χάρη 

στην ιδιότυπη αφήγηση του Φράνκο και 

της ισχυρής θέσης του πάνω στο δράμα 

της νεαρής Βαλέρια, μπορεί τελικά να συ-

γκινήσει και να κάμψει τις όποιες αντιστά-

σεις έχει κανείς γύρω από την ταινία στο 

επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η περί-

φημη μητρική αγάπη με τις πιο σκοτεινές 

πτυχές της. Βραβείο της Επιτροπής στο 

Τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα στο 70ό Φεστι-

βάλ Καννών. A

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Μετά από το Χρυσό Λιοντάρι 
έρχεται ο θείος Όσκαρ, 

καθώς η ταινία του Γκιγιέρμο Ντελ 
Τόρο είναι υποψήφια για 13 Όσκαρ

«Η κόρη της Απρίλ»

«Το Φεγγάρι του Δία»
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Επιμέλεια: 
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

ΒΙΒΛΙΟ
Πριν ανεβάσετε ποστάκι στο ίνσταγκραμ ή μια ακόμα εκδοχή της καθημε-

ρινής σας ιστορίας με λέξεις στο fb, μάθετε πως η «συνήθειά» σας έρχεται 

από τα βάθη του χρόνου. Ή και το αειθαλές του ημερολογιακού βίου. Γιατί 

οι μάστορες της γραφής, οι τεχνίτες των λέξεων, λίγο καλύτεροι ενδεχομέ-

νως (!) από εσάς, πόσο ωραία ανθολογούνται κι αυτοί σε ένα βιβλίο όπου η 

Κατερίνα Σχινά «περισυνέλεξε» ιδιωτικές εξομολογήσεις τους. 

Π
όνημα χειμαρρώδες: Απόκρυφες κάποτε, μυστικές, επτα-
σφράγιστες, σήμερα όμως ιστορίες και στιγμές που ανήκουν 
στο δημόσιο κτήμα, πόσα δείχνουν και γι’ αυτούς μα και το 
έργο τους. Ο Λόρδος Βύρωνας και ο Σεφέρης. Ο Τσέζαρε Πα-

βέζε και η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Σκοτ Φιτζέραλντ, η Σύλβια Πλαθ και 
η Σούζαν Σόντανγκ. Από το ημερολόγιο της τελευταίας, μερικές 
λέξεις που ορίζουν τι πάει να πει και γιατί εξομολόγηση: «[...]Στο 
ημερολόγιο δεν εκφράζω απλώς τον εαυτό μου πιο ανοιχτά από όσο θα 
μπορούσα να το κάνω με οποιοδήποτε πρόσωπο – δημιουργώ τον εαυτό 

μου». Η Γεωργία Σανδή και ο Στάινμπεκ, ο Κίργκενγκορ, 
ο Τολστόι κι ο Καβάφης: «Μ’ επέρασεν από τον νου απόψε 
να γράψω για τον έρωτα. Και όμως δεν θα το κάνω. Τι δύναμη 
που έχει η πρόληψις. Εγώ ελευθερώθηκα από αυτήν· αλλά 
σκέπτομαι τους σκλαβωμένους υπό τα μάτια των οποίων μπο-
ρεί να πέσει αυτό το χαρτί και σταματώ». 
Γλαφυρά, συναρπαστικά, θερμοκρασιακά και ιδιοσυ-
γκρασιακά, ο Κάφκα, ο Βίλχεμ Ράιχ κι όλοι οι «ήρωες» 
της Σχινά ανθολογούνται σε μια ενθουσιαστική έκδο-
ση. Τη λες και σεμινάριο γραφής, για τον έρωτα, τα ό-
νειρα, την απώλεια, τον θάνατο, τα ταξίδια, τους τόπους 
και το ρίγος της ιστορίας. Για τον Θεό, τη θρησκεία, την 
τέχνη, τα «Μυστικά του συρταριού» είναι ένα παζλ με 
πρόζες που αυθιστορούν ιδέες και ζωές πρωταγωνιστών 
- γιγάντων του λόγου και των λέξεων. Μήπως όμως και 
η «οικοδέσποινα» Σχινά, στην εισαγωγή του βιβλίου, 
παραδίδει και η ίδια ένα κείμενο, που στον καιρό των 
σόσιαλ μίντια και της διαφάνειας, με όλους μας να κοι-
νοποιούμε τα «όλα» μας, αξίζει να διαβαστεί ως ένα από 

τα αρτιότερα σκάνινγκ περί του τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα 
στην ημερολογιακή παράθεση βίων και εικόνων στο web; Ναι. Το 
κάνει. Γιατί οι εξομολογήσεις στο fb δεν είναι παρά άλλη μια εκ-
δοχή αυτού που ξεκίνησε τον 16o αιώνα, τότε που «άρχισαν να 
γράφουν ημερολόγιο, χωρίς απέχθεια το ονόμασαν diarreehe και glaire 
(διάρροια και βλέννα. Διάρροια των λέξεων, απόκριση εαυτού, απαλλα-
γή από το βάρος της ύπαρξης μέσω της αποδελτίωσης της προσωπικής 
μας περιπέτειας». Ναι, ο χρήστης homo Ζουκεμπέργκιος, παρατη-
ρεί η Σχινά, «σπεύδει να μετακενώσει στον τοίχο του facebook το αί-
σθημα της στιγμής. Νομίζει μεν ότι μιλάει στους άλλους, στην πραγμα-
τικότητα όμως μιλάει για τον εαυτό του. [...]εκτίθεται, επαναεπινοείται, 
κατασκευάζεται, επιβεβαιώνεται, μέσα από την άγρα όσο το δυνατόν 
περισσότερων like». Απολαυστική! A

Το ArGOODAki σΤηρίζεί Τα παίδία 

Το σωματείο «Αντιμετώπιση παιδικού τραύματος» στήριξε 
φέτος το ArGOODaki των Goody' s Burger House, δημιουρ-
γώντας μια αλυσίδα αγάπης για 16η χρονιά. Με τα έσοδα της 
δράσης προσφέρθηκαν ιατρικός εξοπλισμός στη Μονάδα 
Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών του Νοσοκομείου Παίδων 

«Η Αγία Σοφία» και στην Α'  Παιδιατρική Κλινική. Έτσι, ο στόχος του ArGOODaki για έγκαιρη, ουσιαστική αντι-
μετώπιση των παιδικών ατυχημάτων και αποτελεσματική περίθαλψη των παιδιών, επετεύχθη.  

ανακαλύπΤονΤασ Το χαρίσμα Τού 
παίδίού σασ 

Open Day-Charisma, για παιδιά 2-5 ετών και τους γονείς 
τους, με σεμινάρια και διάφορες δραστηριότητες που θα 
σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις κλίσεις του παιδιού 
σας. Στις 4/3, στο νηπιαγωγείο της Νέας Γενιάς Ζηρίδη 
Σπάτα). Κόστος €10, συμμετοχές έως 22/2, στο 2106685600 
ή στο kinder@ziridis.gr 

Π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  / 

ε κ δ ο σ ε ι σ  / 

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  / 

εκδηλώσε ι σ

Ένας σοφός 
φιλελεύθερος 
ανάμεσά μας
Του ΔήΜήτρή ΦύσσΑ

α
πό φιλελεύθερη και εν πολλοίς απρόσμενη σκοπιά 

δημοσιολογεί, στην εξαιρετικά οργανωμένη αυτή 

έκδοση, ο πανεπιστημιακός Αριστείδης Χατζής (Φι-

λοσοφία του Δικαίου και Θεωρία των Θεσμών στο 

Πανεπιστήμιο της Αθήνας), που για την περίπτωση αποκα-

λεί εαυτόν «φιλελεύθερο ακτιβιστή». Τα κείμενα, σχεδόν 

όλα δημοσιευμένα σε σημαντικά e και χάρτινα μίντια (και 

στην A.V.), καταγράφουν και σχολιάζουν ποικίλα φαινόμε-

να  της ελληνικής δεκαετίες για αρκετά μακρό διάστημα ± 

και, πάντως, ξεκινώντας πριν από την πολλαπλή κρίση που 

βιώνουμε κάτι λιγότερο από δέκα χρόνια. 

Η (άρτια) δομή του βιβλίου: 

Πρόλογος, όπου ο κ. Χατζής εξηγεί πώς έμπλεξε με τη δημο-

σιολογία, γιατί γράφει, πού δημοσιεύει και από πότε, και με 

ποιο κριτήριο επέλεξε όσα κείμενα περιέλαβε στην έκδοση.

Κεντρικό κομμάτι, που αποτελείται από 81 άρθρα και δοκί-

μια, συναρθρωμένα σε οχτώ ενότητες:  Δημοκρατία, κράτος 

Δικαίου και ατομικά δικαιώματα - Η ιερή ελευθερία: Λόγος, 

έκφραση, Τύπος - Τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών 

-  Μετανάστες, πρόσφυγες και πολυπολιτισμικότητα -  Ανοι-

χτή αγορά, αποτελεσματικοί θεσμοί κα 

η στρέβλωση του παρεοκρατικού καπι-

ταλισμού - Υπερασπίζοντας την ακαδη-

μαϊκή ελευθερία - Η πολιτική βία είναι 

πάντοτε φασιστική - Η μάχη των ιδεών.

Η σελίδα «Πώς θα συνδεθείτε μαζί 

μου», όπου, σε εφτά bullet points, ανα-

φέρονται οι εννιά  τρόποι διαδικτυακής 

επαφής με τον συγγραφέα.

Τέλος, ευρετήριο θεμάτων και προσώ-

πων, όπου προτάσσεται η ισχνών εγ-

γραφών κατάταξη με βάση το λατινικό 

αλφάβητο, και έπεται η πολυπληθέστε-

ρη με βάση το ελληνικό (η σειρά αυτή 

υποστηρίζει, νομίζω, την αγωνία του 

συγγραφέα να ξεφύγει από την ελλη-

νοκεντρική ομφαλοσκόπηση). 

Πέρα από τον πλούτο των πεδίων, που  

φάνηκε στην ομαδοποίηση παραπάνω, θα ήθελα να τονίσω 

τρία ακόμα στοιχεία:

Το χιούμορ, αποτέλεσμα της αγγλοσαξονικής τριβής του 

κ. Χατζή, που φαίνεται ακόμα και σε τίτλους. Π.χ. «Ο serial 

killer ως θεατρικός ήρωας», «Ο καπιταλισμός πέθανε. Σοβα-

ρά;», «Κάθε χώρα έχει τη δεξιά (sic) που της αξίζει» κ.λπ.

Τα παραθέματα, οι ποικίλες αναφορές (εντυπωσιακά συ-

χνά τα καλλιτεχνικά παραδείγματα) και ιδίως τα μότο, που 

συμπορεύονται με τα κύρια επιχειρήματα.

Το αδιαπραγμάτευτο της προσωπικής γνώμης και την α-

νοιχτομυαλιά κατά τη διαπραγμάτευση των θεμάτων.  Πα-

ράδειγμα: τα κομμάτια που τονίζουν γιατί ο δολοφόνος 

Σάββας Ξηρός ή η ελεγχόμενης αθωότητας Ηριάννα δεν 

πρέπει να είναι φυλακή. ●

➜ d.fyssas@gmail.com

ÇΜυστικά του συρταριούÈ 

Tι πάει νά πει 
εξομολογηση  
Η Κατερίνα Σχινά συγκεντρώνει 130 δεινούς  
ημερολογιογράφους από άλλες εποχές 

Τoυ στεΦΑνοY τσιτσοπούλοY

«Μυστικά του 

συρταριού / 

Η τέχνη και οι 

τεχνίτες της 

ημερολογια-

κής γραφής», 

Κατερίνα Σχινά 

(Πατάκης)

Αριστείδης 

Χατζής «Επι-

χειρήματα 

ελευθερίας. 

Για τα δικαι-

ώματα, την 

κοινωνία, την 

οικονομία» 

εκδ. Παπαδό-

πουλος
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Μυρτούδι μου, θέλω να σου πω τον πόνο μου. Είναι ένα παλι-
κάρι αψηλό και αγέρωχο στο από κάτω μπαλκόνι και κάθο-
μαι και ξεροσταλιάζω η δύστυχη δυο χρόνια για πάρτη του. 
Το παραφυλάω, ξερογλείφομαι, λιώνω, κι αυτό σημασία, 
χέστηκε εντελώς, το μόνο που το νοιάζει είναι να απλώνει 

αμέριμνο τα σωβρακάκια του και να χασκογελάει στο κινητό 
του. Αχ, Μυρτώ μου, τι να κάνω για να με προσέξειειιειειειει; 

Τι να κάνω για να σηκώσει επιτέλους το υπέροχο κεφάλι του και 
να μου ρίξει μια ματιά; Τι να κάνω για να μου ανοίξει την πόρτα και να μπω 
στη ζωή του; Τι να κάνω για να πάρει τα μάτια του από τα σώβρακα και να τα 
καρφώσει στα δικά μουουουου; Τι να κάνω για να μου πει δυο κουβεντού-
λεεεεες της προκοπήήήήής; Απάντα μου γρήγορα, αλλιώς θα λυσσάξω και 
θα του ρίξω καμιά γλάστρα ή θα πηδήξω από τον δεύτερο στον πρώτο πάνω 
στην κεφάλα του και θα γίνουμε νούμερο στη γειτονιά. Η σούπεργουμαν! 

Υ.Γ. Δε ζητάω και τίποτα φοβερό, ένα «σ’ αγαπώ, είσαι η γυναίκα της ζωής 
μου» ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω!!!

Προτού του ρίξετε γλάστρα και πηδήξετε στην κεφάλα του γιατί δεν ξεκινάτε πιο συ-
γκρατημένα; Αρκετοί άντρες αγχώνονται με τις πολύ εκδηλωτικές γυναίκες γι’ αυτό 
δοκιμάστε πρώτα κάτι χαλαρό, λ.χ. μπορείτε να κεντράρετε στο σημείο που στέκεται 
για να απλώσει τα σώβρακα και να τον φτύσετε ή να του πετάξετε ένα κορόμηλο. Ξέρω, 

δεν είναι η εποχή τους ακόμα αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ 
κάποιο άλλο φρούτο στο σωστό μέγεθος. Μήλο, πορτοκάλι, 
αχλάδι είναι βαριά – μπορεί να νευριάσει και να σας στείλει 
στο διάολο. Μανταρίνι πιο βατό αλλά και πάλι δεν είμαι σί-
γουρη. Μπανάνα απορρίπτεται αφενός λόγω μεγέθους και 
αφετέρου λόγω σεξουαλικού υπαινιγμού, μη μας περάσει 
και για λυσσασμένες (βασικά μην καταλάβει πόσο λυσσάμε). 
Ρόδι, κυδώνι, με τίποτα. Μάνγκο, θα του ανοίξει την κεφάλα 
στάνταρ. Λοιπόν, έχω βεβαιωθεί πλέον, αν θέλετε οπωσδή-
ποτε να του πετάξετε κάτι πρέπει να περιμένετε τις κορομη-
λιές να ανθίσουν. 

Υ.Γ. 1 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ;;;;
Υ.Γ. 2 Εννοείται πως υπάρχει πάντα και η οψιόν του βρακιού. Δεν καταλαβαίνω γιατί 
προσπερνάμε άντε άντε τη μαγική δύναμη ενός μεταξωτού, ιπτάμενου βρακιού που θα 
προσγειωθεί ανάλαφρα σαν ανοιξιάτικος «κλέφτης» πάνω στην αγαπημένη κεφάλα; 
Είμαστε ανατρεπτικοί οκ, αλλά και το κύρος του κλασικού δεν χάνει εύκολα. 

Μυρτώ σου, στέλνω να μου πεις τα γνώμη σου για ένα θέμα που με απασχο-
λεί και δεν ξέρω με ποιον να το μοιραστώ. Έχω ερωτευτεί ένα παιδί από την 
παρέα μου αλλά είναι γκέι. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι υπάρχει μεταξύ 
μας χημεία και ίσως τον βοηθούσα να αλλάξει αν αποφάσιζε να πειραματι-
στεί με μια κοπέλα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω με ποιον τρόπο να του 
το προτείνω για να μην αγχωθεί. Έχεις καμιά ιδέα;

Έχω μια καταπληκτική ιδέα. Να πάτε να βάλετε το κεφάλι σας κάτω από τη βρύση και να 
ανοίξετε το κρύο. Να κάτσετε όπως είσαστε για ένα τέταρτο και μετά, αν δεν συνέλθετε, να 
κοπανήσετε μία στον τοίχο. Αν πάλι δεν συνέλθετε, πηγαίνετε στον γκέι φίλο σας και πείτε 
του αυτά που μου γράψατε (με όποιον τρόπο θέλετε και όπως σας βγει).  Είμαι βέβαιη πως 
η αντίδραση και η απάντησή του θα σας βοηθήσει να συνέλθετε μπαμ και κάτω.

Υ.Γ. 1 Μα είναι δυνατόν να γράφετε τέτοια πράγματα; Σας ζήτησε κανείς βοήθεια; Και 
γιατί πιστεύετε ότι χρειάζεται βοήθεια ένα άτομο επειδή δεν έχει τον προσανατολισμό 
που γουστάρετε εσείς; Πάλι καλά που δεν είπατε «ίσως τον βοηθούσα να γίνει καλά». 

Υ.Γ. 2 Τώρα που το ξανασκέφτομαι, μαντέψτε ποιος είναι αυτός που χρειάζεται βοή-
θεια. Μπράβο, κερδίσατε.

Υ.Γ. 3 Μην μπερδευτείτε, δεν σας κράζω που ερωτευτήκατε ένα γκέι άτομο. Σας κράζω 
που υποτιμάτε το γκέι άτομο που ερωτευτήκατε. Να σέβεστε, λέμε.

Έχω χωρίσει αλλά μένει σπίτι μου. Λέει θα φύγει όταν βρει δουλειά. Δουλειά 
δεν ψάχνει. Ψάχνει το κινητό μου. Τον υπολογιστή μου. Τους φίλους μου. 
Δεν μπορώ να βγω και να γυρίσω ό,τι ώρα θέλω. Δεν μπορώ να μιλήσω άνετα 
στο τηλέφωνο. Δεν μπορώ να ζήσω όπως μου αρέσει. Γιατί δεν 
τον πετάω έξω; Τον λυπάμαι. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει 
δουλειά. Δεν έχει ζωή. Φταίω. Αλλά περισσότερο φταίει 
αυτή η μαλακία ο χρόνος που γαμάει τις σχέσεις. Αυτό.

Μια και βρήκατε ποιος φταίει, συνεχίστε να καταστρέφετε 
τη ζωή σας και να το φιλοσοφείτε και να το αμπελοφυλλοσο-
φείτε και να περιμένετε να σας λύσει το πρόβλημα ο χρόνος 
ή η καλή σας νεράιδα. Γιατί αν περιμένετε να βρει δουλειά ο 
πρώην σας, καλά κρασά. 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Της Μυρτώς 
Κοντοβά
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Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ.  45χρονος Πολιτικός Μηχανικός με master στο 
εξωτερικό, εμφανίσιμος, από πολύ πλούσια οικογένεια, με 
άνω των €7.000 μηνιαίως και μεγάλη περιουσία που 
ανέρχεται στα €80.000.000, επιθυμεί σοβαρή γνωριμία. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620147,
www.pappas.gr

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

αγγελίες

ΤέΣΣέρα βραβέία 
γία Τον ομίλο ViVartia

Στο πλαίσιο των «Βραβείων Franchise 2018» 
βραβεύτηκαν το Goody' s Burger House για 
την επιτυχημένη δραστηριοποίησή του στο 
εξωτερικό, το Flocafe Espresso Room για 
τον πλήρη ανασχεδιασμό του σε επίπεδο 
καταστημάτων, προϊοντικής γκάμας και εξυ-
πηρέτησης, το La Pasteria για την καινοτομία 
στις συνταγές και στον τρόπο παρασκευής 
και σερβιρίσματος των πιάτων του και το 
everest για τη δημιουργία και υλοποίηση της 
νέας καινοτόμας υπηρεσίας e-ordering.

Skip: 50 χρονία έχθροΣ 
Των λέκέδων! 

Με μια ευφάνταστη διαφημιστική καμπά-
νια, η οποία βρίσκεται ήδη στον «αέρα», το 
Skip μας προκαλεί να «δούμε» τι πραγμα-
τικά συμβαίνει μέσα στο πλυντήριο κατά 
τη διάρκεια μιας πλύσης με Skip: 50 χρόνια 
εμπειρίας, με τις καλύτερες συστάσεις από 
29 κατασκευαστές πλυντηρίων και με υ-
περσύγχρονη¼  διαστημική τεχνολογία, 
συμπυκνώνονται μέσα σε μια δόση Skip για 
να κερδίζουμε όλες τις μάχες στον πόλεμο 
κατά των λεκέδων! 
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Θέλεις να ζήσεις ελεύθερο πουλί
Κυρίως θέλεις να φύγεις, να κάνεις κάτι διαφορετικό, 
να αποδεσμευτείς από οικογενειακές υποχρεώσεις, 
είτε λέγονται σπίτι και γονείς, είτε σύντροφος και παι-
διά. Έχεις παραπάνω διάθεση από ό,τι συνήθως για 
εκδρομές, για να δεις τους φίλους σου και γενικά για 
να ρίξεις τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις στον 
κόκορα, ειδικά αν δεν περιλαμβάνουν το επικοινωνι-
ακό στοιχείο ή δεν σου αφήνουν δημιουργικό χώρο. 
Η ηλιακή έκλειψη της Πέμπτης επιβεβαιώνει το κλίμα, 
τονίζοντας επιπλέον τη διάθεσή σου να ξεσπάσεις στα 
ερωτικά σου δημιουργώντας παρασκήνιο ή κάνοντας 
τα στραβά μάτια και βλέποντας μόνο ό,τι σε βολεύει και 
ταιριάζει με αυτά που σκέφτεσαι. 
Το πέρασμα του Ηλίου και του 
Ερμή στους Ιχθύες την Κυριακή 
όμως θα σε φέρει αντιμέτωπo με 
τα αποτελέσματα των πράξεών 
σου. Παράλληλα εγκαινιάζει μια 
ανακεφαλαιωτική περίοδο πριν 
από τον μήνα του ζωδίου σου, 
κατά την οποία καλό θα ήταν να 
ξεκουραστείς, να κάνεις τον α-
πολογισμό των ερωτικών σου, 
να φροντίσεις την υγεία σου και 
να κλείσεις τις εκκρεμότητες της 
καθημερινότητάς σου.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Κόντρα στο ρεύμα, όμως δεν το συνηθίζεις
Σε πείσμα των συνθηκών που σου πηγαίνουν σαφώς 
κόντρα, καταφέρνεις και φέρνεις βόλτα ουκ ολίγα 
πράγματα στη δουλειά, ανανεώνοντας τρόπον τινά 
και τον τρόπο δράσης σου. Δυστυχώς δεν το ευχαρι-
στιέσαι ιδιαιτέρως γιατί τα νεύρα, η αστάθεια και οι 
μεταβολές είναι υπερβολικά πολλές για τα γούστα 
σου. Με την έκλειψη Ηλίου της Πέμπτης, καλό θα ήταν 
να αποφύγεις να το συζητήσεις και γενικά να διαπραγ-
ματευτείς το οτιδήποτε συνδυάζει λεφτά και δουλειά 
ή λεφτά και οικογένεια, γιατί δεν θα έχεις το επιθυμη-
τό αποτέλεσμα. Για την ακρίβεια οι κινήσεις σου αυ-
τή την εβδομάδα μπορεί να έχουν ιδιαίτερα άσχημο 
αντίκτυπο στο πρόγραμμα και την αίσθηση ευεξίας 
σου. Τα πράγματα βελτιώνονται αισθητά με την είσο-
δο του Ηλίου και του Ερμή στους Ιχθύες την Τετάρτη, 
οπότε μαλακώνουν οι συνθήκες και μαζί τους κι εσύ. 
Θυμάσαι τους φίλους και τις εξωεπαγγελματικές σου 
ασχολίες και σου είναι ευκολότερο να περάσεις όμορ-
φα και να κάνεις σχέδια με τον ερωτικό σου σύντροφο 
και τα παιδιά σου.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Κόβεις και ράβεις τα πράγματα στα μέτρα σου,  
αλλά όχι για πολύ
Είσαι μανούλα στο να φέρνεις κουβέντες, θεωρίες και 
ιδεολογίες ακόμη, στα μέτρα σου. Αυτή την εβδομάδα το 
παρακάνεις για να δικαιολογήσεις υπερβολικές εξόδους, 
αντίδραση στις ακαδημαϊκές ή συγγενικές σου υποχρεώ-
σεις ή μια γενικά άναρχη κατάσταση. Επειδή το εφέ έχει 
την πλάκα του, δεν αποκλείεται καθόλου να σου φέρει 
έντονα και περίεργα φλερτ. Αν είσαι ελεύθερος, έχει κα-
λώς εφόσον τίποτα που δεν ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις της καθημερινότητάς σου δεν πρόκειται να επιβι-
ώσει. Αν είσαι δεσμευμένος, έχε τον νου σου γιατί είναι 
ιδιαίτερα εύκολο να δημιουργήσεις μεγάλη ένταση στη 

σχέση σου και τα ανάλογα μαλώμα-
τα, όπως υπογραμμίζει και η έκλει-
ψη Ηλίου της Πέμπτης. Πάντως ο 
Ήλιος και ο κυβερνήτης σου, Ερμής, 
στους Ιχθύες από την Κυριακή, σε 
συμμαζεύουν και σε βάζουν σε πιο 
παραγωγική και δημιουργική φάση, 
μέσα από τις κατάλληλες επαγγελ-
ματικές προτάσεις και κουβέντες. 
Συνηγορεί και η κατάσταση στο σπί-
τι σου που σε σπρώχνει να ασχολη-
θείς πιο σοβαρά με την καριέρα και 
τις κοινωνικές σου υποχρεώσεις, 
ακόμη και χωρίς σαφή σκοπό.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Ανησυχείς για τα πάντα, μέχρι που μπαίνεις 
σε φάση yolo
Οι απότομες αλλαγές στη ρουτίνα σου λόγω δουλειάς 
και οι μεταβολές στο κοινό πορτοφόλι σου δημιουρ-
γούν στρες, σε κάνουν απαισιόδοξο και τελικά ανοί-
γουν την πόρτα και για διάφορα θεματάκια υγείας. Αυτά 
ενισχύουν την υπάρχουσα ανησυχία σου και το απο-
τέλεσμα κάθε άλλο παρά καρναβαλικό και χαρούμενο 
είναι. Η έκλειψη Ηλίου της Πέμπτης επιβεβαιώνει το 
κλίμα, όμως σημειώνει ότι προσθέτεις κι εσύ έξτρα δρά-
μα στις συνθήκες, ενώ δείχνει επίσης προς δύσκολες 
κουβέντες και συμφωνίες, κυρίως με τα αδέρφια σου, 
και την τάση σου να εκτονώσεις αυτό το ανάποδο δυ-
ναμικό στο σπίτι σου. Η είσοδος του Ηλίου και του Ερμή 
στους Ιχθύες την Κυριακή σε τονώνει πολύ ευχάριστα, 
αφού αρχίζεις να επενδύεις σε εκδρομές, εξόδους, την 
επιμόρφωσή σου, ενώ παράλληλα βοηθάει στην επικοι-
νωνία και τη διευθέτηση των θεμάτων που έχεις με τους 
συγγενείς σου, με τον καλύτερο τρόπο. Αν και τα ζόρια 
στα ερωτικά και τη δουλειά σου παραμένουν, η διάθεσή 
σου είναι πολύ καλύτερη και επηρεάζει θετικά.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Τείνεις να ξεχάσεις τον καλό εαυτό σου 
ως παράγοντα των σχέσεών σου
Η υπερανάλυση, οι συμβουλές από τα σόγια σου, οι δυ-
σάρεστες εμπειρίες του παρελθόντος και γενικά ένα πα-
ρασκήνιο ανησυχίας και φόβου απειλούν τα ερωτικά σου 
αυτή την εβδομάδα. Με την έκλειψη Ηλίου στον ζωδιακό 
σου άξονα την Πέμπτη, τείνεις να ξεχάσεις ποιος είσαι και 
να αφήσεις χίλια δύο να κάνουν κουμάντο στην ερωτική 
σου ζωή. Αν είσαι ελεύθερος φρόντισε να μην εμπλακείς 
σε καινούργια γνωριμία για τους λάθος λόγους, αν είσαι 
δεσμευμένος να θυμάσαι τις καλές σου ποιότητες ώστε 
είτε μείνεις, είτε φύγεις, να το κάνεις για τους σωστούς 
λόγους. Με την είσοδο του κυβερνήτη σου Ηλίου και του 
Ερμή στους Ιχθύες, την Κυριακή, ούτως ή άλλως θα δια-
πραγματευθείς σε βάθος ό,τι έρθει ή φύγει με αυτή την 
έκλειψη, είτε συζητώντας, είτε οριζοντίως στην κρεβα-
τοκάμαρά σου. Και στις δύο περιπτώσεις η διάθεσή σου 
είναι βαρύτερη και σοβαρότερη, με έξτρα δόση δραμα-
τικότητας και συναισθηματισμού που χρειάζονται οπωσ-
δήποτε κανάλια έκφρασης άλλα από την ομιλία. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Κολλάς στο παραμικρό κι ανησυχείς σχεδόν 
από χόμπι
Θυμίζεις ογδοντάχρονη θεία σε οικογενειακή μάζωξη, 
η οποία επαναλαμβάνει με στόμφο «υγεία πάνω από 
όλα». Βρίσκεσαι σε φάση μίας κάποιας υπερπροσο-
χής σε θέματα υγείας, σώματος, άσκησης, διατροφής 
και ρουτίνας, τα οποία κάνεις λίγο χομπίστικα για να 
διασκεδάσεις τις φοβίες σου. Σε μακράν σπανιότερες 
περιπτώσεις, υπάρχει όντως κάποια αιτία, την οποία 
και πάλι θα βιώσεις δυσανάλογα μεγάλη και σοβαρή. 
Η έκλειψη Ηλίου της Πέμπτης αναδεικνύει αυτή σου 
ακριβώς την τάση και τον αντίκτυπο που μπορεί να 
έχει στην τσέπη και στην αίσθηση ασφάλειας σου, κα-
λώντας σε να μη δημιουργείς θέματα για να έχεις κάτι 
να λύσεις. Με το πέρασμα του Ηλίου και του κυβερνή-
τη σου Ερμή στους Ιχθύες την Κυριακή, η προσοχή σου 
στρέφεται στις σχέσεις σου, επαγγελματικές και προ-
σωπικές. Σε ερωτικό επίπεδο μην το παρακάνεις με την 
γκρίνια ή τα θέματα προς επίλυση. Επαγγελματικά, βο-
ηθιέσαι αν βάλεις στο παιχνίδι την ενσυναίσθηση και 
δεις τη μεγαλύτερη εικόνα αντί για τα κουτάκια σου.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Σίγουρα δεν αξίζεις να θυσιάσεις τη μοναδικότητά 
σου χάριν σύμβασης
Το φλερτ, τα ερωτικά σου, η διασκέδαση και γενικώς ό,τι 
ευχάριστο και δημιουργικό έχεις στη ζωή σου, βρίσκο-
νται στο επίκεντρο της προσοχής σου αυτή την εβδομά-
δα. Συνεχίζεις να δυσκολεύεσαι και να μαζευτείς μέσα 
και να μαζέψεις αυτά που βγαίνουν από το στόμα σου, 
ειδικά σε ό,τι αφορά την προσωπική σου ζωή. Η έκλειψη 
Ηλίου της Πέμπτης σού θυμίζει ωστόσο ότι όπου υπει-
σέρχεται ο έρωτας και η δημιουργικότητα, καλό θα ήταν 
να μη θυσιάσεις τη μοναδικότητα και τα σχέδιά σου για 
χάρη κοινωνικών συμβάσεων, καριέρας και γενικά του 
τι περιμένουν οι άλλοι από σένα. Αν το κάνεις, ο μόνος 
χαμένος θα είσαι εσύ. Ο Ήλιος και ο Ερμής στους Ιχθύ-
ες σε βάζουν σε πιο πρακτική φάση από την Κυριακή 

ή, καλύτερα, σε μία προσπάθεια να συνδυάσεις τις 
ιδέες και την αισθητική με τη ρουτίνα σου, κυρίως ε-

παγγελματική. Καλείσαι να μην παραμελήσεις την 
προσωπική σου φροντίδα για να φέρεις βόλτα τα 

πολλά που θα έχεις να κάνεις, ώστε να παραμεί-
νεις χαρούμενος και υγιής.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ξεπερνάς ουσιαστικά το «κλείσιμό» σου
Το σπίτι σου είναι το κάστρο σου αυτές τις 
μέρες κι αν δεν υπήρχε η σχέση σου και οι συ-
νεργασίες σου ως ευχάριστο διάλειμμα, ούτε 
θα σου περνούσε απ’ το μυαλό να ξεμυτίσεις, 
ειδικά αφού και η τσέπη σου αναστενάζει αυ-

τό τον καιρό. Η έκλειψη Ηλίου της Πέμπτης 
σού δίνει και τις δικαιολογίες που χρειάζεσαι, 

είτε με τη μορφή διαβάσματος, είτε ως συγγε-
νικές υποχρεώσεις, για να απομονωθείς και να 

κλειστείς στον εαυτό σου. Στην πραγματικότητα 
αυτό που τείνεις να κάνεις είναι να ξεχάσεις τους ε-

παγγελματικούς και κοινωνικούς σου στόχους, του 
γάμου σου συμπεριλαμβανομένου, λόγω εξελίξεων 

που δεν πολυγουστάρεις. Ό,τι κι αν συμβαίνει κράτα 
στο μυαλό σου τον στόχο σου. Άλλωστε ο Ήλιος και 
ο Ερμής στους Ιχθύες από την Κυριακή θα σε βοηθή-
σουν να βάλεις στη σειρά την καριέρα σου, το κοινό 
πορτοφόλι, τον γάμο και τον ψυχισμό σου, σχεδόν 
αυτόματα. Η διαδικασία θα είναι ευχάριστη γιατί στο 
προσκήνιο έρχεται και η διασκέδαση και το φλερτ.

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Προσωπικές κι επαγγελματικές επιλογές 
με βραχυπρόθεσμη ατζέντα
Τα πατίνια ή τα ροδάκια θα ήταν ένας καλός τρόπος για 
να μπορέσεις να ανταπεξέρθεις στα χίλια δύο πράγμα-
τα που θέλεις να κάνεις αυτή την εβδομάδα. Κι ενώ είσαι 
σε φάση γνωριμιών, επαφών, φλερτ και γενικά δράσης, 
καλό θα ήταν να θυμάσαι ότι ούτε λειτουργούν όλοι με 
τις ίδιες ταχύτητες, ούτε μπορούν να σε καταλάβουν 
(ειδικά οι δικοί σου). Η έκλειψη της Πέμπτης σού θυμί-
ζει ότι το να υποβιβάσεις αξίες, πιστεύω, ανάγκη για 
αλλαγή και διασκέδαση, στην περίπτωσή σου οδηγεί 
σε γνωριμίες και συμφωνίες χωρίς κανένα απολύτως 
μέλλον. Επειδή είσαι σε φάση ελεύθερου σκοπευτή, 
μπορείς να το κάνεις και ερωτικά και επαγγελματικά. 
Στην πρώτη περίπτωση φρόντισε να μη βλάψεις τις φι-
λίες σου, στη δεύτερη τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σου. 
Ο Ήλιος και ο Ερμής στους Ιχθύες από την Κυριακή σού 
κατεβάζουν ταχύτητα και δημιουργούν την ανάγκη να 
βρεις χρόνο για τους δικούς σου, για τη σχέση σου και 
για να σκεφτείς τι ακριβώς κάνεις. 

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Συμβιβάζεσαι για να βοηθήσεις καταστάσεις
Τα θέματα που προκύπτουν στο οικογενειακό σου περι-
βάλλον και το σπίτι σου, σου κοστίζουν σε χρόνο, ενέρ-
γεια, άνεση και χρήμα, ειδικά αφού βλέπεις ξεκάθαρα 
τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν έχεις καμία όρεξη να το κά-
νεις. Κι όλα αυτά, όταν βασικά θέλεις να ηρεμήσεις. Η 
έκλειψη Ηλίου της Πέμπτης σε φέρνει αντιμέτωπο με 
συμβιβασμούς που επιλέγεις να κάνεις στη σχέση και τις 
συνεργασίες σου, οι οποίοι όμως δεν εξυπηρετούν με 
τον καλύτερο τρόπο την καριέρα ή τις κοινωνικές σου 
βλέψεις. Για να διατηρήσεις την ειρήνη και να διαφυλά-
ξεις την τσέπη και την ίδια τη σχέση, μένεις σε δοκιμα-
σμένες κι επιφανειακές συνταγές. Αποφεύγεις όμως να 
ανοίξεις ουσιαστικότερα θέματα που θα ωφελήσουν τη 
σεξουαλική σου ζωή σε προσωπικό επίπεδο και το κοινό 
κέρδος σε επίπεδο συνεργασιών. Δώρον άδωρο καθότι 
ο Ήλιος κι ο Ερμής στους Ιχθύες, από την Κυριακή, θί-
γουν ακριβώς αυτά τα ζητήματα σε πρακτικό επίπεδο. 
Ευτυχώς, σε βοηθούν παράλληλα να τα διαπραγματευ-
τείς μέσα από νέες ιδέες, γνωριμίες και καταστάσεις.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Σε ρουφάνε οι υποθέσεις σου 
και αποσυντονίζεσαι από τους γύρω σου
Δεν είναι εύκολο για τους ανθρώπους της ζωής σου να 
συντονιστούν μαζί σου, αφού είσαι σε οργασμό δρα-
στηριοτήτων και έκφρασης κι όλα αυτά με τον δικό σου, 
μοναδικό τρόπο. Η έκλειψη Ηλίου της Πέμπτης στο ζώ-
διο σου σε προειδοποιεί να μην ξοδεύεις δυνάμεις που 
δεν έχεις για να διαφυλάξεις την υγεία σου πρωτίστως 
και δευτερευόντως να μην αφήσεις τις υποθέσεις της 
καθημερινότητάς σου να επισκιάσουν τις σχέσεις σου. 
Οι τελευταίες είναι μακράν σημαντικότερες, όμως δυ-
σκολεύεσαι εν προκειμένω να το δεις, ακριβώς γιατί 
το να εξυπηρετήσεις τις σωματικές και καθημερινές 
σου ανάγκες γίνεται εξαιρετικά επείγον. Το πέρασμα 
του Ηλίου και του Ερμή στους Ιχθύες την Κυριακή θα 
σε βοηθήσει να χαλαρώσεις, ειδικά μέσα από το σεξ, το 
φλερτ, τη διασκέδαση, τον χρόνο με τα παιδιά σου και 
γενικά μέσα από την απόλαυση της καθημερινότητας 
και όχι από τον μόχθο της καθημερινότητας. Το εφέ θα 
είναι ευεργετικό και για την τσέπη σου, με συνεργασίες 
και το κοινό πορτοφόλι να σε στηρίζουν καλύτερα.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Ανάδυση από τη μαυρίλα και την κούραση
Δεν περνούν οι μέρες σχεδόν από την αρχή του χρόνου 
και γι’ αυτό ευθύνεται η ψυχολογία σου η οποία βαραίνει 
από το άγχος της ρουτίνας, τις φροντίδες για την υγεία 
σου και τα ζητήματα που εκκρεμούν στη σχέση και το 
σπίτι σου. Η τσέπη σου είναι στο ίδιο μοτίβο, με τα έξοδα 
να παραμένουν δυσανάλογα μεγάλα, παρά τις προσπά-
θειές σου. Η έκλειψη Ηλίου της Πέμπτης σε μπερδεύει α-
φού σε αναγκάζει να αφήσεις στην άκρη τις εργασιακές 
σου υποχρεώσεις και το προγραμματάκι σου για να α-
σχοληθείς με θέματα που αφορούν τον έρωτα, τα παιδιά 
και τη δημιουργικότητά σου. Αυτό εντείνει την ανησυχία 
σου γιατί γίνεσαι απαισιόδοξα απόλυτος. Η είσοδος του 
Ηλίου και του Ερμή στο ζώδιό σου σε βγάζει από το τέλ-
μα στο οποίο βρισκόσουν. Αισθάνεσαι πολύ καλύτερα 
με τον εαυτό σου και ανακτάς τη διαίσθηση και την πί-
στη σου, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του κλίματος στη 
σχέση και το σπίτι σου. Παράλληλα η ξεκούραση και οι 
φροντίδες αποδίδουν και τονώνεσαι και σωματικά. A

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

COSMIC
TELEGRAM

Από την 
ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 

(panastron)

Στη μάχη 
γιά το οΣκάρ 

η Μαρία ΣολωΜού καί ο  
ΔηΜητρηΣ κούρούΜπαληΣ. 

Σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες.
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